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VáľosgazdálkodásiésPénzügyiBizottsága 
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Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály J . v...,.. sz. napiľend

EL.TERJE.ZTE' Ť o, í

Tárgyz

aYárosgazdálkodásĺ és Pénzĺĺgyi Bizottság 2013. októbeľ 14-eĺ üléséľe

A Bp. Főv. Önk. Főpo|gármesteľi Hivatal Üzemeltetési Főosztá|yának kiizteľĺilet-
használati kéľelme

Előteľjesztő: Szűcs Tamás igyosztá|yvezetó
Készítette: Berényi Melinda ugyintézó
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A dö ntés elfo gadás áh oz e gy szer u szav azattobbs é g sztiks é ge s.
Melléklet: 1db

Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzü gyĺ Bizottság !

A Józsefuáľosi onkormányzattulajdonában lévő közterületek haszná|atárő| és használatának rendjéről
sző|ó l8lf013. (tV' 24.) önkormźtnyzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) |2. $-a éľtelmében a
kĺjzteľület-haszná|atta| _ hozzźĘárulással és elutasítással _ kapcsolatos önkormányzati hatósági
eljáľásban a hivatkozott rendeletben rogzítettek szerint elsőfokon a Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatározza a kozterület használatok utáni fizetendő díj
métékét.

A Rendelet 18.$ (2) bekęzdése aza|źlbbiak szerint rendelkezik:
,,Taľtós (6 hónapot meghaladó) közteriilet-használat esetén a Bizottság a jogosult kérelmére
méltányosságból havonta, negledévente vag/ félévente esedékes, egłenlő osszegíi díjfizetést is
megáIlapíthat, melyet ą kozterület-használati hozzájáruĺásban ľögzíteni kell',,

A Rendelet 24. s (1) bekezdése szerint:

,,A Rendelet 2. melléklete alapjón mególlapított kozterület-használati díjak korlĺźtlanul csokkenthetőek
vagl elengedhetőek:

a) az onkormányzat érdekébenvégzett építési,felújítasi munkólatokvégzése esetében;
b) a fővárosi, vag1l onkormónyzati pályázaton elnyert támogatásbóI tžrténő épüIet felújítĺźsok

esetében;
c) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d) kulturális és kÓrnyezenédelmi célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgy ítéIi meg, hogł az Józsefváros éľdekeit szolgálja;

fl bejeglzett politikai pórtok, egházak és tórsadalmi szervezetek nem keľeskedelmi célú rendezvénye
esetében,'

g) oktatási, tudományos vagl ismeretterjesztő témójúfilmalkotásokforgatása esetében;
h) a Filmtv. hatólya aIó nem tartozó alkotásokfoľgatása esetén, ahol az igénybeveendő terület a I5

m,-t elérő, de a 20 m,-t meg nem haladó teľületú;
i) a Filmtv. hatólya aĺá nem tartozó alkotasokforgatósa esetĺźn, amelynek időtartama a kérelmezett

időponttól szómĺtott 30 naptóri napon beltil osszességében nem haladja meg a 2 naptóri napot.',

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|źtbbi köztertilet-hasznźiati hozzáiáru|ás iránti kéľelmek
érkezett.

Közteľület-haszná|ó, kérelmező: Budapest Főváľos onkoľmányzata Főpolgáľmesteľi

Köztertilet-használat idej e :

Közterü let-h aszná|at c é|j a:

Közteri'ilet-h aszná|at helye :

Közteriilet-h asznźĺ|at nagy s ttga:

Hivata| Uzemeltetési Főosztály
( l 052 Budapest, Városház l. 9-I|.)
f0|3 ' oktőber 26.
Muzsikus cigányok parkja ünnepélyes avatás
MuzsikĽs cigányok paľkja (35798 hľsz.)
2955 m'



Megjegvzés: A Budapest Főváros tnkormányzataFopo|gáľmesteri Hivatal Üzemeltetési Foosztálya a

ľendezvény kultuľális jelleg miatt a megvalósitáshoz díjmentesség megadását kéri a Tisztelt
Bizottságtól. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y javasolja a díjmentesség biztosítását
tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltakra'

Fentiek a|apjtn kéľem az alźlbbihatátozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

L A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy közterület-használati
hozzá'járu|ást ad _ díjmentességge| - az alábbi ügyben:

Kozterü l et-h aszná| at díj a:

Díjkiesés díj mentesség esetén:

Közterület-h asznáIő, kérelmező :

Kozterület-használat idej e:

Közteľü let-h aszná|at cé|j a:

Közterti let-h aszná|at he lye :

Közteľü let-h aszná|at na gys ága :

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 14.

186,-Ftlm'lnap-
549 630,- Ft + AFA

Budapest Főváľos onkoľmányzata Főpolgáľmesteľi
Hivatal tizemeltetési Főosztály
(1 052 Budapest, Városház l. 9-11.)
f0I3. oktőber 26.
Muzsikus cigányok parkja ünnepélyes avatás
Muzsikus cigányok parkja (35798 hľsz.)
f 955 m"

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosaály
Gazdźikodási Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20l3. októbeľ 10.

rÉszÍrnľľp: Vl.cyoNcazDÁLKoDÁSI És ÜzEvpI-TETÉSI ÜcyoszľÁrY GAZD^LKoDASI IRoDA

LpÍRrł: BpnÉNyl Mplnrĺoĺ. ÜGYINTÉZo 3-,n
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Kełęlmsä ner,e: Bp. Főv' onk. Főpolgárĺnesteľi Hivatal Üzemelteĺési Foqśífálýjiéląőli

ťłr -i.]:Kapaolattaĺto tigdntézoneve; Vörös Gytĺrgy osftáýę2g1ó ę1.i6'.'
lllnla!ai

Szekhel','e: irsz: Ĺl-:.i:I.j Budapest, Városbaz utca 9.1 l '

tś
I

a:,

Megjegyzés: Fenti atlatok kôzlése a'közterúkt:hąsználatž kctetmek elblrátuához, a közterilleĺ-hesznólatok ellen&zésélnz
szüksćgesď. Áz ad,aĺokat a Polgźmateri HivaląI és a Jóae{ĺúĺosi KőzteĘlleĺfelügelel kueli!ĺ lela ažjéłaaaús a 20! I. eń (xil.
ĺiir'erye'ł, alaplL

Kiiztcľütet-haszruĺ{atidejeĺfolE* [E nĺ pl^e jnapCIl - 2o1ĺI.e" ľIho ĺ]16l napĺg

08:00 órani 15;00 ó'raig (Több ídöpoĄ- helyszín esetęnkertinklisułĺ mellékelni)

Kłizteľĺilet-hĺsnlilat oelja: A Mwsikus cigányok parkja ünnepélyes avatása

Kłiztcľíilet nagsága: kb. 2000 m2

Kłizteriilet he\'e: Bu@pest VĺlI. kenilet Muzsikus cigányok pĄia
EgľąLLEl.Ex,EzńsI CÍNI, anĺełĺyiben a fenti ađaúolćĺíl eltĘ stb):

Kéľjíłk. 9 tliloIďaĺon jeIzett meII.ékIeteket csatolní, ésa kěľelemnyomtatvtinyt a Iíáírn i stíveskeďjék!.



e9Ény![,I9!adą

Feladó:
Küldve:
€ímzett:
Másolatot kap:
Tárgy:

SŹűcs Tamás
2013. október 9. 16:53

Berényi MeIinda
dr. Hencz Adrienn
tW: KozterÜ|et.hasznáĺati kéreIern kiegészítése

rio*. vo,o, äyörgy [maĺ|to:VorosGvĺabudapest.huj
Sentl Wednesday, October 09, 20L3 4i14 PM
To: Szűcs Tamás
Cc! Damu Krisztina dr.
Su bject: FW : Kdzterü |et. haszná|atĺ kére|em kiegészítése

Tisztelt tjgyosztá|yvezető Úr !

A maĺ napon kézbesĺtő útján FPH01514B8-5ĺf07f. számon megkiildött- a BudapestVl|l. kerii|et, Muzsikuscigányok
parkja ktizterÜ|etre vonatkozó - közterĹiIet.haszná|ati kérelmet az a|ábbiakkaI szeľetném kiegészíteni.

A rendezvény ku|turá lis jeilege miaĹL A Józsefvúrosi onkormányzot tutajdonábgn Iévő kózterületek hasznaIotúrói és
haszndlatónak rendjérőI szóló 1.8/201-3. (ĺV.24,) onkormónyzoti rendelet 24. $ {1) bekezdés d) pontjára tekintette|
ezúton kérem a közterület-haszná|ati díj eIengedését.

Tisztelétte|,

Vőrös Gyöľgy osztalyvezető
Főpolgármesteťi Hivatgl
Územeltetési FőosztóIy
Bizto nsó gi é s Vogyonvé d e l m i osztó ly

7052 Budgpest, Varoshóz u. 9-11.
Telefon: 327-1047
MobĺI:06 j0 488 3230
Fax:327-1842
e.mai I : voros av @ bud o pest. h u

Ez az e.maiI kizárólag a címzettnek szó| és bĺzalmas információkat tartaImaz. Amennyiben ön(ök) nem a címzett fé|'
a kii|demény bármi|yen cé|ú feihasználása nem megengedett, ideéńVe a másolást és továbbítást ĺs. Ha a kü|demény
tévedésbőĺ került on(iik)höz, kérjÜk je|ezze(ék} a fe|adónak.

This e-mail messeage contains confidentia| ĺnformation and shou|d only be read by the addressee. |fyou are not the
adressee - to whom it is addressed - you are not aĺ|owed to use this consí8nment, noľ copy or forwaĺd it. |f you have
receĺved thĺs e.maĺl message in erľor, p|ease notiíY the sender.
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A Főváľos i Kazgyulés hatáĺoza|a

HaLáĺozat szćĺma:8a9!2aĺ3.(05.29.) Dátuma: 2013.05.29

l.elelós szen,.egység: I.gazgatási és Hatósági Főosztái;l

Előteijesztő: Tarlós István

Előtedesztés címe: Jal,aslat egyes fóvárosí közteniletek einer'ezćséĺe és
nevének me g v-. áitoztatásaĺa.

Határozat szövege: a főváros teriileĺén kcizteľ'ĺiletek nevét láltoztada meg és
névtelen köaeľiijetęket nevez el u alábbjakszerint:

Keľĺilet. Miľől' Miľe
II. 1 534 t hľsz.-ú névtelen kozterĹilet, Toľmay Cécile köz
VIII. 3.5798 hĺsz'-ri néĺ.telen köztenilet, IVluzsikus
cigrlĺlyok parkja
IX' Gyáli út Vágóhíd utca és a Keleti pál-vaudr'ar -
Keienťoldi pál-vaudvar. közciĺ{i vasútvol'lalig terjedő
szakasza (38291 hrsz.), Albeĺ Flórián ťlt
XII. 8549i 1 5 hľsz.-ú névtelen' k<izhasznalatra átadott
magiinút, Mĺírtoľlheg5ĺi út
XI II. 26 0 8 5 l i 5.7 ht sz. -il köztęrület, Cz j ffĺa G.vörgy p al*
,YVĺ' Békés Lnre ter, Csíkszentnihály tér
XVII. 12845?/8 hrsz.-ú névtelen közterĺilet' Fii téľ
xvIII.
Pataky István utca, Boiics Pál utca
Fúlst Sándoľ utca, Kiss István utca
Hámán Katalin utca, Szurma1r tábomok uica
Sďiai Imĺe utc a, Czifka Gyorgy utca
Kulich Gyula utcą oľbĺín Balrízs utca'

Eelelős: .i'ar]ós 
lstv.an

Szńl'eges hatáľido: 30 nap (2013.06.28)

Dáturnos hat.íľÍdő:

Szavazás: 21' igen,0 neno 0 taľtózkodás

HatátozaÍot lnođosítja: Hatarozatot hatályon kíviil
helvezi:




