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Előterjesztés

a Képviselő-testület részére
a Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapításáról
I. Tartalmi összefoglaló
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Hungexpo Zrt.
kérelme alapján közterület-használati díj megállapításáról szóló 12/2019. (I. 17.) KÖKT
határozatában a Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. (székhelye: 1101 Budapest, Albertirsai út
10., cégjegyzékszáma: 01-10-041503, adószáma: 10478701-2-42, a továbbiakban: Hungexpo
Zrt.) részére a Budapest X. kerület, Albertirsai útnak az Albertirsai köz és a Kerepesi út
közötti szakaszán elhelyezkedő valamennyi gépjárműparkolót érintő 11 993 m 2 közterület
2019. évben történő használatára tekintettel a fizetendő közterület-használati díjat
150 OOO Ft/nap + ÁFA összegben állapította meg.
A társaság a közterületet negyvenhat napra vette igénybe, így az általa fizetendő közterülethasználati díj összesen 6 900 OOO forint + ÁFA (46 nap x 150 OOO Ft/nap + ÁFA) összegben
került megállapításra.
A Hungexpo Zrt. a 2019. október 28-án benyújtott kérelmében a 2020. évben általa
megrendezésre kerülő eseményekhez kapcsolódóan összesen negyvenöt napra igényelt
közterület-használati hozzájárulást a fenti helyszín változatlan célú használatára.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közterülethasználatról szóló 12/2013 . (III. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. R.) 21. §
(4) bekezdése szerint: ,,Arra a közterületre, amelynek a használatba adása az Önkormányzat
kiemelt érdeke, a Képviselő-testület az 1. mellékletben meghatározott díjtétel alapján
számítottól eltérő közterület-használati díjat állapíthat meg."
A kérelmezett időszakban megtartásra kerülő rendezvény gépjárműparkoló-igényét a
kérelmező csak a közterület használatával tudja biztosítani. Tekintettel arra, hogy 2020.
január 1. napjától a közterület-használati díjtételek egységesen 5%-kal történő megemelését
javasoltam, ezért javasolom a Képviselő -testületnek, hogy a Hungexpo Zrt. részére a 2020.
évre a közterület használatát 157 500 forint/nap+ ÁFA közterület-használati díj megfizetése
ellenében biztosítsa. A Hungexpo Zrt. által a 2020. évben a jelzett negyvenöt napra fizetendő
közterület-használati díj így 7 087 500 forint+ ÁFA lesz.
Az előterjesztés 2. mellékletét a Hungexpo Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti
kérelme, 3. mellékletét a Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj
megállapításáról szóló 12/2019. (I. 17.) KÖKT határozat kivonata képezi.
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gépjárműparkoló-igény kielégítésére igényelt közterület használatba adása az Önkormányzat

kiemelt érdeke, így a megállapított közterület-használati díj alkalmazásával a Hungexpo Zrt.
részére kiadhatóvá válik a közterület-használati hozzájárulás, és bevételhez juthat az
Önkormányzat.

III. A végrehajtás feltételei

A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem tárgyában hatósági határozat születik,
amelyről a kérelmező elektronikus úton értesül. A végrehajtásnak további feltétele nincs.
IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2019. november
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D. Kovács Róbert Antal
Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
. . ./2019. (Xl. 21.) határozata
a Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Hungexpo Vásár
és Reklám Zrt. (székhelye: 1101 Budapest, Albertirsai út 10., cégjegyzékszáma: 01-10041503, adószáma: 10478701-2-42) által a Budapest X. kerület, Albertirsai útnak az
Albertirsai köz és a Kerepesi út közötti szakaszán elhelyezkedő valamennyi gépjárműparkolót
érintő 11 993 m 2 közterület 2020. évben történő használatára tekintettel fizetendő közterülethasználati díjat 157 500 Ft/nap + ÁFA összegben állapítja meg.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

2019. december 31.
a Hatósági Főosztály vezetője
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Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem
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kérelmező.tudomásul

veszi, hogy
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára,
- a környezet tartós megváltoztatásával járó közterület-használat esetén a hozzájárulás iránti
kérelem benyújtását követően felhívásra nyolc napon belül köteles a rendeletben megállapított
összegű biztosíték megfizetésére,
- a közterületen csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek
árusíthatók,
- a közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a közterület tényleges
használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül
kell megfizetni .
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A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi mellékleteket kell csatolnia :
1. 3000 Ft értékű illetékbélyeget.
2. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okirat másolatát.
3. Egyéni vállalkozás esetén a vállalkozói igazolvány vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás
másolatát.
4. Gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt.
5. Társadalmi és egyéb szervezet esetében a nyilvántartásba vételét igazoló okiratot.
6. Méretarányos helyszínrajzot, melyen a környező utcák feltüntetése mellett az igényelt területet is
ábrázolni kell a szükséges méretekkel oly módon, hogy annak a környezethez viszonyított nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható Jegyen.
7. Az elhelyezni kí'iánt létesítmény, berendezés, reklámtábla műszaki leírását és terveit különös tekintettel
a hirdetőfelület nagyságára.
8. Építményből (pavilon, épület) történő tevékenység végzése esetén a tevékenységgel keletkezett
telep'Jlési szilárd hulladék elszállítására megkötött szerződést.
9. A kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben résztvevő családtagjainak, illetve alkalmazottainak
nevét és lakcímét.
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KIVONAT
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

2019. január 17 -ei ülésének jegyzőkönyvéből

12/2019. (I.17.) KÖRT határozat
a Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapításáról
(13 igen, egyhangú szavazattal)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Hungexpo
Vásár és Reklám Zrt. (székhelye: 1101 Budapest, Albertirsai út 10., cégjegyzékszáma: 0110-041503, adószáma: 104 78701-2-42) részére a Budapest X. kerület, Albertirsai útnak az
Albertirsai köz és a Kerepesi út közötti szakaszán elhelyezkedő valamennyi
gépjárműparkolót érintő 11 993 mz közterület 2019. évben történő használatára tekintettel
a fizetendő közterület-használati díjat 150 OOO Ft/nap+ ÁFA összegben állapítja meg.
Határidő:
2019. január 31.
Feladatkörében érintett:
a Hatósági Főosztály vezetője

Budapest, 2019. január 22.

Dr. Szabó Krisztián

jegyző

megbízásából
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