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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Józsefuárosi onkormányzattulajdonában lévő köaeľületek haszná|atátőI és használatának rendjéről
sző|ő I8l2013. (IV. 24.) tlnkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $-a éľtelmében a
közterület-haszná|atta| _ hozzźýárulással és elutasítással _ kapcsolatos önkormányzati hatósági
eljáľásban a hivatkozott rendeletben rögzítetÍek szerint elsőfokon a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dĺjnt. A Rendelet melléklete meghatározza a kozterület használatok utáni ťlzetendő díj
ménékét.

A Rendelet 18.$ (2) bekezdése aza|ábbiak szerint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) közterület-használat esetén a Bizottság a jogosult kéreĺmére
méItdnyossógból havonta, negyedévente vag) félévente esed.ékes, eglenlő összegiÍ dí1.fizetést is
megállapíthat, melyet a kÓzterület-használati hozzájáruĺásban rogzíteni kell',,

A Rendelet 24. $ (1) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2' melléklete alapjón megdllapított közterület-haszndlati díjak korlátlanul csokkenthetőek
vagy elengedhetőek.'

a) az onkormányzat érdekében végzett építési, fetújítdsi munkáIatokvégzése esetében;
b) a fővórosi, vagl önkormányzati páIyázaton elnyeľt támogatásból tľténő épiilet felújítĺźsok

esetében,.
c) humanitárius és karitatív célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
d) kulturális és kornyezenédelmi célok éľdekébenvégzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottsóg úg,, ítéli meg, hog1ł az Józsefvóros érdekeit szolgáIja;
fl bejegłzett politikai pórtok, egyházak és társadalmi szemezetek nem kereskedelmi céIú rendeménye

esetĺźben;
g) oktatási, tudományos vagt ismeretteľjesztő témójúfiĺmalkotasokforgatása esetében;
h) a Filmn. hatólya alá nem tartozó alkotásokforgatósa esetén, ahol az igénybeveendő teľület a ]5

m,-t elérő, de a 20 m,.t meg nem haladó területiÍ;
i) a Fiĺmtv' hatálya aIá nem tartozó alkotásokforgatása esetén, amelynek időtartama a kérelmezett

időponttól számított 30 naptári napon belül osszességében nem haladja meg a 2 naptóri napot.,,

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|źłbbi köztertilet-haszná|ati hozzáiáru|ás iránti kéľelmek
érkeztek.

1.
Kozterület-h asznä|ő, kérelmező :

Kozterület-használat idej e :

Közterü let-h asznźl'|at cé|j a:

Kozterü let-h asználat nagys ága :

Közterület-h aszná|at helye :

K o zteľü l et-h aszná|at dij a:

The Thľee Corneľs Europe Hotel Management Kft.
(1163 Budapest, Margit u. 45.)
20 13. november | '-f0I6, októbeľ 3 1 .

molinó (Bristol Hotel)
lm'
Kenyérmező Jr. 4.
1 888,- Ftlm'/hő



f.
Köztertilet-haszná|ő,kéľelmező: SzupeľJelenKft.

(1113 Budapest, Elek u. 28.)
Köztertilet-használat ideje: 2013. október I.-2074' március 3l.
Kozteľülęt-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Köztertilet-haszntůat helye: Stáhly u.If-I4' (árdán)
Kozteri'ilet-hasznźůatnagysága: 9 m.
Kozteľület-hasznźiatdíja: e|ó,-utőszezon: 1 491,-Ftlmzthő+ÁFA

szezonolkívül: 1 49.- Ft/ m2 lhő +ÁFA

Megieryzés: A Szupeľ Jelen Kft.2013. június l-től 20|3. szeptember 30-ig kapott kĺjzterület-
haszná|ati engedélý aYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 574ĺ20L3. (v'f7.) sz. határozatáva|'
Az engedély a 16-48012013, számon kiadásra keľĺilt. A Kft. ennek hosszabbítását kéri a Tisztelt
Bizottságtól.

3.
Közterület-haszná|ő,kérelmező: vIIĺl.Lakássziivetkezet

(1082 Budapest, Harminckettesek tere 6.)
Közterület.használat ideie: 2013. október24,-2013. november l4.

(szombat, vasárnap, i'innepnapok kivételével)
Közterület-haszná|atnagysága: 15 m,
Közteľtilet-haszná|atcé|ja: építésimunkaterület(erkélyjavítás)
Kĺjzterület-hasznźůathelye: Harminckettesek tere 6.

Kĺjzterület-h aszná|at dija: 4O0,- Ft/mz/nap (összesen bruttó 1 14.300,- Ft)

Megiegyzés: A Lakásszövetkezet az erké|yek ftilfagyott burkolatát, a vakolatot kívánja helyreállítani
alpinisták segítségével, a munkálatokhoz díjmentesség megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól'
A Vagyongazdźtlkodási és Üzemęltetési Ügyosztály továbbra is javasolja a díjmentesség biĺosítását
tekintettel a Rendelet 24. s (1) bekezdés e) pontjában foglaltakĺa.

Fentiek a|apjźn kérem az a|ábbihatározati javaslat elfogadását.

Hatíľozatijavaslat

I. A Városgazdá|kodási és Pénzügyĺ Bizottság úgy dönto hogy közteľĺilet-használati
hozzájárúást ad - teljes díjÍizetéssel - az a|ábbi ügyekben:

1.
Közteľület-hasznźúő, kérelmező: The Thľee Coľneľs Euľope Hotel Management Kft.

(1163 Budapest, Margit u. 45.)
Közteriilet-haszná|atideje: 2013.november 1.-2016. október31.
Közterület-haszná|atcé|ja: molinó (Bristol Hotel)
Közterület-hasznáIat nagysága: 1 m,
Közterület-h aszntt|athelve: Kenvéľmező u' 4. -šd

)
Közterület-haszná|ő,kére1mező: SzupeľJelenKľt.

(11 l3 Budapest, Elek u. 28.)
Kĺjzterület-használat ideje: 2013. október 7.-20|4' március 31.
Kcjzteľület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|atnagysága: 9 m.
Közterület-haszntůat helye: Stáhly ll. |2-I4. Qźtrdán)

Felelős: polgármester
Határidó: 2013. október 14.



K ĺjzteľü let.h aszná|at idej e :

Köztertilet-h aszná|at nagy s ága:
Köz1 erü let-h aszná|at cé|j a:

Kö zterület-h aszná|at h e lve :

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. októbeľ 14.

II. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kiizteľület-használati
hozzájárilálst ad - díjmentességge| - az alábbi ügyben azza|,hogy az onkoľmányzat áł|ltal|

megrendelt molinó a felújítás idejére kihelyezésľe keľiil:

Köztertilet-haszná|ő.kéľelmező: vIIľl.Lakásszövetkezet
(1082 Budapest, Harminckettesek tere 6.)
20 13. októb er f4.-f0l3' november 14.
(szombat, vasárnap, ünnepnapok kivételével)
15 m'
építési munkaterület (erkély javítás)
Harminckettesek tere 6.

A dontés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdá|kodási Iroda

A lakosság széles köľét érintő dontések esetén javas|ataaközzététel módjára:
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013' október 8.

-ziĺcs 
Tamás
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Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szenĺezetek esetében:
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ÉpĺľÉsl ENGEDÉLYEZÉsI TERV

UTCAI HOMLOKZAT
( FELlRATozÁsl TERV )
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A konzolos 2 o|da|as cégér-felirat
az á|ta|ábaĺ haszná|t ü|ágító.doboz
he|yett' de könnnyedebb megoldást
jeĺent, mert a két 60 x 60-as' ta|pas
konzolrúd kozé, csak egy vékony
PVG-ponyva kerü| befeszÍtésre'
amo|yre a szá|loda megnevezése
színes fó|iából kĺvágott betűkke|
lesz kĺíĺva, mindkét o|da|on, a|u|ró|

fe|felé (mint egy könyv.gerincen a cím)

Esti megvi|ágítását a|ul-felü| 2-2 o|da|t"

a tartókonzo|ra rúddal szere|t kisméretű
reflektor biztosítja.

Szélnyomás el|en alu| is és felÜ| is
aoélhuzalos kipányvázást kap' és a
a pon1łá anyagát js mindkét o|da|on
egy-egy huza| feszĺti meg.
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Köztársaság tér te|őli olda|
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UTCAI HOMLORZNI
( KoNZoLos CÉGER MÉRETEZÉSE)
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STUMPF RÓBERT

F-4
3RAF|KUsTERvEzoi 

MÁTRA| lsTVÁN



$ldanest Fôváros Vlll. keĺÍilet Józsefyáľosi önkormányzat PolgáÍmosfuÍi Hívatata
Y9gyonsazdalkodási és Üzeme|tetésl Ogyosáály
í082 B-udapesl
Baľoss utca 63.67.

Ké.rjĺiik a

Me'gjegyzés: Fenti adatok kňzlése a kinerűletĄasznóIatÍ kérelmek elbírákźsához, a közteriilet-hasznal,Í,k 
"tl""ő.é'éI,*Az ddgto|@t ą PolEármestert IItvuaI es a Józselvbosí Katernletýlügelet kaelik JełcntĘék,aarźs a 20t I. évž ffiI
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(ľiibb idópont. helyszÍn esetén kériinlc lisft mellékelni!)

KiizteľüIet.haszmálatoe5a:....)łtľľ.É..ę..t..*b....1F..ĺł**.

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetekeseŕéóen;
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A helyszínra

hittóság -Jogét a vÁroĺľeirdeeést előÍrások (ö1ezet, beépítés, 6tbJ megvÁl- | ä.._iilij;..:....1.....l-........-.-+ĺ-. toztatásúĺą.
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