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Jelenleg a Budapest XI. kerület, Nagyszeben tér (1918/36) hrsz.-ú közterületi parkolóban valósul meg             
szombati napokon a Gazdagréti termelői piac. Annak megszervezését és lebonyolítását 2020. április 1.             
napjától az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. 

Az Önkormányzat a piac áthelyezéséről döntött. A piac üzemeltetésének alapfeltételei a           
piacfelügyeleti helyiség, folyóvízvételi lehetőség és illemhely biztosítása. Ezen feltételek kialakítását          
követően a piac a Gazdagréti tér (1782/35) hrsz.-ú közterületen fog működni, ezért a Gazdasági              
Bizottság 44/GB/2020. (II.12.) számú határozatában a Budapest XI. kerület, Gazdagréti tér közterületi            
ingatlan 1.125 m2 nagyságú részének használatát a 2020. április 1. és 2021. március 31. közötti               
időszakban szombati napokra engedélyezte a közterület-használati díj mérséklése mellett. 

T. Polgármester úr 50/2020. (IV.2.) XI.ÖK Polgármesteri határozatban a Gazdasági Bizottság           
44/GB/2020. (II.12.) számú határozatát a közterület-használat helyszíne tekintetében a 2020. április 1.            
és 2020. június 30. közötti időszakra módosította. Így a feltételek kialakításáig a piac a Nagyszeben               
téren működik. 

A Társaság kérelme alapján a Gazdagréti térre megkötött XIV-118/2/2020. számú          
közterület-használati szerződés hatályban marad, mert ott a piac kialakításának technikai munkálatai           
folynak. 

Jelenleg a Társaság ügyvezetője azzal a kéréssel fordul Önkormányzatunkhoz, hogy a 2020. július 1.              
és 2021. június 30. közötti időszakban a piac és a piacfelügyeleti helyiség a Nagyszeben téren               
működjön tovább amiatt, mert a Gazdagréti téren a közművek és ennek következtében a             
piacfelügyeleti helyiség kialakítása elhúzódik. 

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 az 1.035 m2 területre 52 nap esetén összesen 21.528.000,-Ft. 

A 10 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 1.095.000,-Ft,           
mindösszesen 22.623.000,-Ft. 

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. az Önkormányzat 100-os tulajdonában lévő gazdasági            
társaság, ezért annak ügyvezetője a közterület-használati díj mérséklését kéri. 

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 Polgármester urat, hogy a határozati javaslatot elfogadni            
szíveskedjen. 

Budapest, 2020. május 15. 

  

  

Tisztelettel: 

Büki László 
igazgató 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


