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ELŐTERJEsZTÉs
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság 2013. októbeľ 2l-i ülésére

20 napos kaľácsonyi-szĺlveszteľi ajándék és Í.enyőlh áľusítás

Előterjesztő: Szűcs Tamás ugyosztáIyvezető
Készítette: Berényi Melinda ugyintéző
A napirendet nyilvános iilésen kell tárryalni.
A dĺjntés e lfo gadás áh o z e gy szer íi szav azattöbb s é g szüksé ge s.

Tiszte|t Y ár osgazdá| kodási és Pénzü gyi Bizottság !

A Józsefuáľosi Önkormźnyzattulajdonában lévő közteľületek haszná'|atáról és használatának rendjéľől
sző|ő 7812013. (IV. 24.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $-a éľtelmében a
köZterület-haszná|atta| - hozzájźtrulással és elutasítással _ kapcsolatos önkormányzati hatósági
eljárásban a hivatkozott rendeletben rogziteltek szerint elsőfokon a Yérosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt' A Rendelet melléklete meghatározza a köztertilet használatok utáni fizetendő díj
méľtékét.

A Józsefuárosi onkormányzat Po|gármesteri Hivatala minden évben meghirdeti a kaľácsonyi-,
szilveszteri aszta|i árusításra illetve a fenyófa aľusításra kijelölt helyszíneket.
Nem adható közterület-haszná|ati hozzájáru|ás a Rendelet 8. $ 12) pontja a|apján ,7Írusító asztal
elhelyezésére, eglik közterületi övezeti kaĺegóriában sem, kivéve a kovetkező ünnepek előtti maximum
20 napos alkolmi árusítóst, vag) a sportpólydlcrlál toľténő árusítást:
a) karácsony _ szilveszter,
b) nőnap,
c) húsvét,
d) március 15-i ünnepség,
e) halottaknapja,
fl anyáknapja.

A Rendelet 27. $ (1) bekezdése értelmében ,,A Bizottsóg _ amennyiben egy adott területre tÓbb
egymást térben és időben kizóró kérelem érkezett vagy ennek bekövetkezése valószínĺłsíthető _ a
közterület-hąszndlati hozzájárulds tórg,łóban pályózati eljórás alkalmazósőval is donthet.',
Az e|őző évek tapaszta|atai alapján kevés pá|yánat érkezett, melyek többsége érvénýelen volt illetve a
megjelölt helyszínekre visszatérő áľusok jelentkeztek, ezért a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyôsaály něm javasolj aa20|3. évben páilyźtzatkiirźsźń.

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság á|ta| jőváha,gyott fenyőfa-, aszta|i áľusítási helyszíneket
tarta|maző lista 2013. november l-jétől a Polgáľmesteľi Hivatal Családtrámogatási Iľoda
hirdetótábláján, valamint az internetes honlapon kozzé téte|re kerĺil'

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztźúy a Váľosfejlesztési és Fóépítész IJgyosná||ya|
valamint a lőzsefvárosi Városüzemeltetési Szo|gźiatta| egyeztet\Ie a fenyőfa áľusítás, il|etve a
karácsonyi-szilvesztęri aj ándék áľusítás helyszíneire az a|ábbi javas latot teszi.

Fenyőfa áľusításľa kiieliilt helyszínek:

4 Szigony u.-Práter u. sarok (SPAR mellett) 35728139 hrsz,
S Leonardo da Vinci u.-Nap u. sarok (Nap u. 39.) 3570315 hrsz.
A Kálváľia téľ (Posta előtt) 35865 lI hrsz.
s vajda Péter u.-Bláthy ottó u' sarok (zsákutca rész) 38598 hrsz'
4 Tömő u.-Füvészkeľt u. saľok Qátszótémé|) 3613915 hrsz.

Budapest x'őváľos VIII. keľĺilet Józsefváros
Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottsága

Y agyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

onkoľmányzat Képviselő-testü|etének



4 Práter u..Illés u' sarok 357f8l33Iltsz.
4 Rezső tér-Bláthy ottó u. sarok 3 868913 hrsz.
+ Horváth Mihály tér (Kisstáció u. torkolatánźů aszfa|ttal buľkolt terület) 35f38l5 hrsz.
s Tisztes u. 7. (Strazsa atcáná|üres telekľészen) 38839lf6 hrsz.
$ Szigony u. 36180 hrsz' előtt (Klinikák metľóállomás)
4 Márkus Emília u. (Rókus kh. oldaláná|) 36433 hrsz'
4 Szabó Ervin tér 36745lI lvsz.
4 Lőrinc pap téľ 367I0Í,rsz.

ľeleki téľ (a villamosmegállónźi|évó zöld terĺileten) 35123/4lvsz.
ł Gyu|ai Pál u' 36435 hrsz. (a piac tertiletén^ a Jőzsefuárosi Városüzemeltetési

S zo l gálattal egy eztefu e)

20 napos kaľácsonvi-szilveszteri aiándék áľusítás helyszínek:

w, Mátyás tér (Keszryrĺgyár e|ott) 35|49 klrsz.
@} Népszínház u.-Nagyfuvaľos u. saľok 35055 hrsz.
w} Népszínház u.-Bacsó Béla u. sarck3484f hrsz'
@ Népszínház u.-Víg u. sarok 34819 hrsz.
w Tömő u.40-46. (közéľtnél) 3613915hrsz.
*'i Szigony u. 36180 hľsz. elótt (Klinikák metróállomás)
i Ká|váriatér (posta felőli oldal) 35865ĺI hrsz.

@} Szigony u.-Práter u. sarok (SPAR közéľtnél) 35728139 hrsz.
@ Festetics u. 1.34580 hľsz.
&ł Kiss József u.2.34638lf hrsz.
w Népszínház u.7-9.34775lf hĺsz.
@ Berzsenyi Dániel v 7.34607 hrsz.
@ Gyulai Pál u. 1. 36435 hrsz. (december 2|-24.)
€* Népszínház u.-Kiss József u. sarok 34680lf hrsz.
Wi Szigony u.-Baross u. sarok 357f\l46hrsz.
@ Szigony u.-Baross u. sarok 35728/4hrsz.

Fentiek a|apjźĺn kérem az a|źtbbihatźtrozati javaslat clfogadását.

Határozatijavaslat

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. aza|ábbi közterületekeĺhozzájárul a 20 napos fenyőfa árusításhoz:
t Szigony u..Pľáter u' sarok (SPAR mellett) 35728139 hrsz,
A Leonardo da Vinci u.-Nap u. sarok (Nap u. 39.) 3570315 hrsz.
4 Kálvária téľ (Posta előtt) 35865 lI hrsz.
4 va;da Péter u.-Bláthy ottó u. sarok (zsákutcarész) 38598 hrsz.
4 lomő u.-Fi'ivészkęľt u. sarok Qáltszőtérné|) 3613915 hrsz.
s Práter u.-Illés u' sarok 357f8l33 brsz.
t Rezső tér-Bláthy ottó u. sarok 3 8689 ĺ3 hrsz.
4 Horváth Mihály tér (Kisstáció u. torkolatántÄ aszfa|tta| burkolt teľület) 35238/5 hĺsz.
t Tiszes u. 7. (Strázsautcánźi üres telekľészen)i38839126tÍrsz.
4 Szigony u. 36180 hrsz. előtt (Klinikák métĺóállomás)
s Márkus Emília u. (Rókus kh. oldaláná|) 36433 hrsz.
A Szabó Ervin tér 36745lI hrsz.
4 Lőrinc pap tér 367I0 hrsz.
* Teleki tér (a villamosmegállónál lévő zöld terĹileten) 35123/4 hrsz.
4 Gyulai Pá| u.36435 hrsz.

f . az a|ábbi koztertiletekenhozzźĄátrul a 20 napos karácsonyi-szi|veszteri ajándék árusításhoz:
&} Mátyás téľ (Keszr5ríĺgyár e|őtt) 35|49 hrsz.
tł Népszínház u.-Nagyfuvaros u. saľok 35055 hrsz.



@ Népszínház u.-Bacsó Béla u. sarok34842hĺsz'
e} Népszínház u.-Víg u. sarok 34819 hrsz.
w Tömő u.40-46. (kcjzéľtnél) 36139/5hrsz.
w1l Szigony u. 36180 hrsz. előtt (Klinikák metróállomás)
ął Kálvária tér (posta felőli oldal) 35865/I lrsz.
@ Szigony u.-Pľáteľ u. saľok (SPAR közértnél) 357f8l39 hrsz.
& Festetics u. 1. 34580 hľsz'
e? Kiss József u.2. 34638lf hrsz.
@ Népszínház u.7-9. 34775l2hrsz.
@ Beľzsenyi Dánie| u.I'34607 hrsz'
€i} Gyulai Pál u. 1. 36435 hrsz' (december fI-24.)
@ Népszínház u.-Kiss József u' saľok 34680/f hrsz.
@ Szigony u.-Baross u. saľok 35728146hrsz.
ę} Szigony u.-Baross u. saľok 357f8l4|lĺsz.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. október 21.

3. felkéri a polgármesteľt és a jeg7lzot, hogy a határozat I. és f. pontjában felsoľolt
kózzététe|& ől gondo sko dj on.

Felelős: polgármester, jegyzó
Határidő: 2013. november 01.

A dĺjntés végrehajtását végző szewezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Gazdźńkodźlsi koda

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

Budapest, 2013. októbeľ l5.
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Szűcs Tamás
ügyosztályvezető
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