
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváros
Városgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bizottsága

Vagyongazdálkodasi és Üzemeltetési Ügyosztály

ELoTERJEsZTÉS
a Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság 2013. szeptembeľ 16.ai ĺĺlésére

Táľry: Javaslatazltcazenéléssęlkapcso|atosfe|lebbezéselbíľá|ására

Előterj esztő : Szíĺcs Tamĺás igyosztáIyvezető
Készítette: BeľényiMelindaugyintéző
A napiľendet nyilvĺános ülésen kell tárgyalni.
A dĺjnté s elfo gadásáho z e gy szeru szav azattobb sé g szfü s é ge s.

Mellékleĺ 1db

Tisztelt Váľosgazđálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

A Józsefurárosi onkormlányzat fulajdonában lévő közteľületekhasznáiataról és használatĺínak
ľendjéről szőLő |8/2013. (IV. 24.) önkoľmźnyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $-a
éľtelmében a köZteľtilet.haszná|atta| hozzájáru|ássa| és elutasítással kapcsolatos
önkormányzati hatősági eljríĺĺsban a hivatkozott ľendeletben rögzítettek szerint elsőfokon a
Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság dönt. A Renđelet melléklete meghatározza a
kcizterulet hasmálatok utźni ťtzetendő díj mértékét.

A Rendelet l8.$ (2) bekezdésę aza|ábbíak szerint ľendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) Ictiztertjlet-hasznóIat esetén a Bizottság a jogosult kérelmére
méltónyossógból havonta, negledévente vaglfelévente esedékes, egłenlő osszegű díjJizetést is
megáIlapíthat, melyet a köztertilet-hasznólati hozzájórulásban rögzíteni lrcIl..',

A Rendele t24. s(1) bekezdése szerint:

,,A Rendelet 2. melléklete alapjón megállapított kozterület-használati díjak korlátlanul
cs ökkenthetőek vagl elengedhetőek:

a) az onĘormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok végzése esetében;
b) a fővárosi, vag Ónkormányzati pólyázaton elnyert támogatósból torténő .épĺilet ,..

felújítások esetében;
c) humanitárius és karitatív céIok érdekében végzett tevékenység esetében;
d) kulturólis és lrôrnyezetvédelmi célok érdekébenvégzett tevélrenýség esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úg,l ítéli meg, hogł az Józsefvóros érdekeit

szolgálja;
fl bejegłzeu politilrai pártot egłházak és társadalmi szervezetek ném kBreslrpdelmi célt,i

rendeménye esetében;
g) oktatóst, tudomónyos vag/ ismeretterjesztő témájúJilmallrotQsokforgatósa esetében;
h) a Filmtv. 

^hatálya 
alá nem tartozó allatások forgatdsa esetén, ahol az igénybeveendő

terület ą I5 m,-t elérő, de a 20 m,-t meg nem haladó terĺjletĺi;
i) a Filmtv. hatólya ąlá nem tartozó allronźsok forgatása esetén, anelynek időtartamą a

kérelmezett időpolnttóI számított 30 naptári napon beltil i;sszességében nem haladja meg a 2
naptári napot.,'

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|ábbikĺizteľĹilet-hasnźiatihozzájarulás iľĺínti kéľelem
érkezett. .

onkoľmányzat Képviselő.testüIeténelĺ

/, /)u- (/| ,.*.... sz. napiľend



1.
KözterĹilet-hasznźiő,kérelmező: Rejtő Gáboľ

(1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 16.)
KözterĹilet-haszná|atideje: 20|3. szeptemberf5.-2014. marcius}4.
KözterĹilet-használat célja: utcazenélés (gitáľ + ének)
Közteľiilet-hasznźůat helye: Mikszáth Kálmán tér vagy Lőľinc pap tér
Közteriilet-hasznáiatnagysága: 3 mf
Közteriilet-hasznáiat đíja: 0,- Fťnap

Meqiegyzés: Rejtő Gábor a benyrijtott kĺizterület-hasznĺílati kérelmében a Buđapest VIII.
keľiilet Lőľinc pap téľen, valamint a Mikszíth Kálman téren 3-3 m2 ĺagysźlgu közteľület
hasznźůat engedélyezését kéĺte 20|3. április 25-tol 2013. szeptembeľ 30-ig terjedő
időtartambanutcazenélés (gibľrének) céljából. A VáľosgazdáIkođźtsi és PénzügyiBizottsága
366/2013. (IV.l5.)' valamint a367120|3. (tV.15.) sz.hatźrozataival úgy döntött, hogy nem ad
kĺizeľtilet-használati hozzäjźru|ást egyik helyszínľe sem a kérelmezőnek.

A hatáĺozat postai úton keriilt kĺizlésľe, melyet 2013. július 1 9-én vett źń az ugyféI. Az ügyfél
az elsőfokú hatźnozat ellen fellebbęzhet. A fellebbezési jog nincs meghatźtrozott jogcímhez
kötve, fellebbezni bĺĺľmely okból lehet, amelyre tekintette| az érintett a döntést séľelmesnek
tntja.
A Ket. 99 $ (1) bekezdése értelmében a fellebbezést döntés kĺizlésétől sziímított 15 napon
belül lehet előterjesztenl. Az illetékelaől szóló 1990' évi XCil. töľvény 29. $-a a|apján,ha a
fellebbezés tźrgyanak éľtéke pénzben nem állapíthatő meg, a fellebbezés illetéke 5 000 forint.
Kérelmező 20|3: augusztus 2-an i|Ietékbélyeggel ellátott fellebbezést nffitott be a kiadott
köZteriilet-haszná|atihatátozatokkalŚzemben

A 2004. évi CXL. tĺirvény (a továbbiakban: Ket) I04. $ (1) bekezdés a\apjén ha a
fellebbezésnek megfelelően a hatósági döntést a 103. $-ban foglaltak szerint nem módosítjfü,
vagy nem vonjrík vissza, a fellebbezésrő| az annak e|bfuá|asarajogosult hatóság dĺint.
A 103. $ (2) bekezdése alapján a hatóság a fellebbezés esetén a nem jogszabźiysértő döntést
akkor is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja,ha a
kérelemben foglaltakkal egyetéľt, feltéve, hogy aziigyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A Vagyongazda|kodási és Üzemeltetési Ügyosĺály nem javasolja a Lőrinc pap téren a
kdzteľület-hasznźiati engedély kiadĺását a templom kcizelsége miatt.

A Rendelet 2. sz. me|IéHet 5.e. pontja a|apjźnazutcazenélés đíjmentes.

Fentieka|apjánkéľemaza|ábbihatfu ozati javaslatelfogadłását.

Határozatijavaslat

I. A VárosgazdáIkodásĺ és Pénzĺig;ri Bizottsá,g űlw dtint, hogy a 367ĺ2013. (Iv.15.)
számú határozatált az alábbiak szeľĺnt módosítja' kiizteľület.használati
hozzájárlulást ad - díjmentességgel - az a|ábbi ĺĺryben

KözteľĹilet-haszĺńIő,kéľelmező: Rejtő Gábor
(1089 Budapest, Diószeghy Sĺímuelu. 16.)

KözteľĹilet-hasznáIatideje: 2013.szeptember25..2014.marcius24.
Kĺjzteľtilet-használat célja: utcazenélés (gitĺľ + ének)
KĺĺzterĹilet-hasznźiathelye: Mikszáth Kítmĺĺn tér
Közteľület-hasznáIatĺagysága: 3fiŕ
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Felelős:
Hataridő:

polgármester
2013. szeptember 16.

Ą dĺjntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Yagyoĺgazdálkodási és Üzemeltetési
Ugyosztály Gazdálkođási Iĺoda

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe| mődjára:
nem inđokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. szeptember 10.

rÉszÍrerrp: VłcyoNcAZDALKoDÁsI És ÜzpľĺpI-rBrÉsl ÜcyosZT^LY G,łzo,ą.lroo,c.sl IRooA,

LBÍnr,ł: BpnÉNyl Mrlnĺo,ą' ÜcyNrÉzo 3^n
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEĹ. lcezolÁs.
JooI noNľRoI.I.: N-
EllENoryzľe: fr,ĺ/ ť /,// ,ł ^ '/M.'W*y/ Dn. MÉszÁnERIKA

x,Jđ;cvzo

JOVAHAGYTA:

AVÁnoscĺzoA
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a Józsefvĺĺľosi Onlĺoľmĺĺnvzłt tulaidonĺíban lóvő kiiztcľĺilct használatĺĹhł|z .--
nyomtatványt o!vasńatóan", nyomtatotr berűvel kiIölteni!

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szelvezetek esetében:

Káęlmezőneve: .......'......... telefon:

Kapcsolattaltoü$lintézoneve: ............'.. telefon:
ĺ-l--]---i-

Szekheýe:irsz:! iii|heýseg: (u.,ter): .......szam:........

Cégegzék szárrll Nyilvantaĺrási szám:.
:..--.l j-_Í-1-.--l----.i----i---.:_..T_-j --.:-.l-.--T--.l--.--T-:-....:....r!titt::!;iiit;i:!ti:
! !_; I I i I I I i i _i ! i i i ! i I i

'--j ! i--i--! i l ; Ĺ-j i ! !. ! ;-j-:.---L-.j

-..-- 
-.--T _i--Í_-?---.i

,i::ii!!iiAooszaÍna:iiiiiiiii

Eg yén i v áI I al kozás eseŕéóen j

Káelĺnezőnev1...-;. telefon:

Iĺkcíme: iľsz:; i ! j j ľretyseg: .... (u,Ér):.. ....szÁľl:.........
i---i-*i--- i--:---T-- i

Vĺállatkozonyilvántartísiszźĺna: i i i :"j -:"I .i

^t! t i ! ! i i i ! i i ! i i i ! iAOOSZama: i ! i ! i i . I i-i ' ,-i i i

i-:i-.i-j---:-.ř-'T-_'i-i
Bankszáĺnlaszama:i i i i ĺ i i i i-,,!i!tiii

i--!--l--t--t--1- T--T--

Kérjük a

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a ktjzterület-haszruźlati Mrelmek elbírálásához, a közterület-hąsznńlatok ellenőrzéséhez
sziiltségesek Az adatolrat a Polgármesteri Hivatąl és a Józsefiárosi Közteriilet-felügłelet lrłzelik Jelen fuźjéĺraztakis a 20I l. an CilI.
tonlérryenalqul.

Kłizteriilet.hasznĺĺIatideje:2ol hl é' ffi j no iz iĘ"aptól - 201i] i. fo icíql ľ'o ffill nupig

.....'...Gtcą-@...'........szźmlelőtti:jarđán, úttesten, zjldtertileten vary......'

Eryéb (LEVEI.,EZESI CIM' amennýben a fentiadato|ĺtóI eltéľ'stb):

érjíik a túloldalon jelzett mellékleteket csatolni, és
ÍI k ć r e le mny o mt a-tv dny t a lá í r n i s zív e s ke d j é k !
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3 66 120|3. (IV. 1 5.) sz. Váľos gazdálko dási és Pénzĺi gyi B izotts ág határ ozata
(egyhangú, |2 igen szavazztta|)

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dcĺnt, hogy nem ad közteľüIet.haszĺźl|ati
hozzájarulást az a|ábbi ügyben:

Ktjzterület-hasznáĺó'kéreĺmező: R.G.
(1089 Budapest, ...........)

Kozterület-használat ideje: 20I3' április 25. - 2013' szeptembeľ 30.
Koztertjlet-hasznĺźlat célja: utcazenélés (gitár + ének)
Közterület-használat helye: Lőrinc pap tér
Kozterület-használat naglsága: 3 m,

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hataľidő: 2013. április 15.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egysóg: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ugyosztály Gazdálkodási Iľoda

367t2013.(Iv.15.) sz. Váľosg azdílkodálsi ós Pénziigyi Bizotts ághatálrozata
(egyhan gú, 12 igen szav azattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad köztertilet-haszná|aÍi
hozzźi1áru|ást az a|ábbi ügyben:

KÓzterüĺet-használó,kérelmező: R.G.
(1089Budapest, ..............)

Kĺ)zterület-használat ideje: 20I3. óprilis 25' - 20I3. szeptember 30'
Közterület-hasznólat célja.. utcazenélés (gitár + ének)
Kozterület-használat helye: Mikszóth Kálmán tér
Kozterüĺet-használat naglsága 3 m2

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 20|3. április 15.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály Gazdátkodásĺ Iľoda
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Rejtő Gáboľ
l089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. l6.

Budapest Főváros
VIII. Keľü|et Józsefváľosi onko rmányzat
Képviselő-testülete
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|áľgy: fellebbezés, kiegészítés
Ugyĺľatszám: I 6.603 /2013.
tigyintéző: Beľényi Melinda

Polgáľmesteri Hĺvatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály
Budapest
1082 Baľoss u. 63.67.

Frr,I,rľľBzns Bs g,q.rÁRozAT KIEGÉsZÍTÉsE IRÁNTI KÉRELEM

Ezinon fellebbezéssel élek a Budapest VIII. Keľület Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában
lévő Mikszáth Kálmán, illetve Lőrinc pap téľľe, utcazenélés céljából szabályosan benyújtott
kö,ĺeľület-hasznźiati kérelmemet elutasító határozat ellen. Egyútta| _ aközigazgatźlsi hatóiági
eljáľás és szolgáltatás általános szabźiyahól szóló 2004. évi CXL. töľvény (a1ovábbiakbaň:
Ket.) 33.$' 72. $ és 8l/B $.ai alapján ahatźrozatkiegészítését kéľem. Egyrészt ugyanis a kiiztilt
határozat nem taľtalmaz érdemi indokolast vagy a mérlegelés alapjául szolgáló szempontokat,
ehelyett aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 366120|3. (IV.l5.) és 367l20|:. 1lv.ls.;
szźtmíl hatźtrozataira hivatkozva megismétli a rende|kezo részt. Másrészt a hatźrozat a Ket.
szerinti ügyintézési hatźtridő túllépését sem indokolj a.

Figyelemme| a 24/2009. (V.21.) önkoľmányzati rendeletre, az 59/|995. (X.20.) Főv. Kgy.
rendeletľe, valamint a Fővárosi Szabźiyozálsi Keľetteľvľe [46/|998. (X.15.) szátmű Főv. Kgy.
rendelet], nem ismeľt ęlőttem olyan rendelkezés, és a hatátozat sem tiárja fe| azokat a
szempontokat, tényeket, amelyľe tekintettel nevezett közterületeken a kérelmemben és
mellékleteiben részletesen kifejtett tevékenységhez szükséges hozzájátu|ás elutasítása
értelmezhető.

Megjegyzem, a kéľelmet azért teľjesztettem elő tavasszal, meľt bínam abban _ még az esetleg
meghosszabbított hatĺíľidővel számolva is _, hogy kędvező döntés esetén mér a nyźri
hónapokban megkezdhetem az utcazenélést. Az eljáľás azonban anélkül, hogy a
hosszabbításról éľtesítettek volna _ olyannyira elhúzódott, hogy a nyaram várakozással telt.
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A kérelmemben foglaltak alapján ezúton továbbľa is kérem nevezett közteľeken az
utcazenéléshez sztikségeshozzźljárulás megadását, különĺjsen meľt magam is mélyen egyetéľtek
Kocsis Máté polgármester úr kĺjszöntőbő| idézett szavaiva|' miszerint ,'Rengeteg tennivalónk
van, hogy ezazezerarcú kerület szerethetőbb legyen, rengetegtennivalónk van, hogy azitté|ok
több segítséget kapjanak, és városľészünk énékeit minél többen megismerjék.''

Hiszem, hogy az á|ta|am kezdeményezett, és szabályosan fo|ytatni kívánt tevékenység
színesítené,vá|tozatosabbá tenné Józsefuáros, így fovárosunk hétközrapi forgatagát.

A Ket. l59. $-ában foglaltak alapján, jövedelmi viszonyaimra tekintettel költségmentesség
biztosítását kérem.

Bölcs és a váľosunk számára kedvező döntésükbenbíma,

tiszte|ette|(fr4Łp

Rejtő Gábor

Budapest, 2013. augusztus 01.
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