
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 

  

A Budapest XI. kerület, Nagyszeben tér (1918/36) hrsz.-ú közterületi parkolóban a Gazdagréti            
Összefogás Egyesület szervezésében valósult meg szombati napokon a Gazdagréti Gréti piac. A piac             
működtetésének célja a környéken élő lakosság egészséges élelmiszerekkel való ellátása.  

T. Bizottság 319/GB/2019.(V.29.) számú határozatában a Budapest XI. kerület, Nagyszeben tér           
(1918/36) hrsz.-ú közterületi ingatlan 950 m2 nagyságú részének használatát szombati napokon és egy             
iroda konténer állandó elhelyezését a 2019. április 1. és 2020. március 31. közötti időszakban              
díjmentesen engedélyezte. 

A Budapest XI. kerület, Gazdagréti tér átépítését követően az Önkormányzat a piac áthelyezése             
mellett döntött, így 2020. április 1. napjától szombati napokon a Gazdagréti tér (1782/35) hrsz.-ú              
közterületnek a helyszínrajzon zöld színnel jelölt részén valósulna az meg. A termelői piac szervezője              
és üzemeltetője ezt követően az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. lesz.  

A piac üzemeltetésének alapfeltételei: piacfelügyeleti helyiség, folyóvízvételi lehetőség és illemhely          
biztosítása. Ezen feltételek mindegyike a helyszínrajzon jelölt, 10–15 m2 alapterületű konténerben lesz            
megoldva. 

A közterület-használat díja a közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.) XI.ÖK            
számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. mellékletének C/5 – vásár II. kiemelt övezeti díjkategória             
(400,-Ft/m2/nap) - pontja alapján a 1.125 m2 területre 52 nap esetén összesen 23.400.000,-Ft. 

A 15 m2 alapterületű konténer közterület-használati díja a Rendelet 2. mellékletének E/2 – konténer II.               
kiemelt övezeti díjkategória (300,-Ft/m2/nap) - pontja alapján 365 napra összesen 1.642.500,-Ft,           
mindösszesen 25.042.500,-Ft. 

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. a szervezője a Bikás parkban szombati napokon             
megrendezésre kerülő heti vásárnak, így kellő tapasztalattal rendelkezik annak megvalósításához. 

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. az Önkormányzat 100-os tulajdonában lévő gazdasági            
társaság, amelynek nonprofit jellege miatt a közterület-használati díj megfizetése alól          
méltányosságból mentesíthető. 

A Rendelet 23.§ (5) bekezdése alapján a közterület-használati díj mértéke a Gazdasági Bizottság             
javaslata alapján méltányosságból csökkenthető, különösen a kérelmező szociális és piaci          
körülményei, valamint közfeladatot ellátó tevékenysége esetén. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ügyben döntését meghozni szíveskedjen. 

Budapest, 2020. február 4. 
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