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A napiľendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
Adöntéselfogadásártrozegszeríiszavazatíőbbségszükséges.
Melléklet: 3 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

A Józsefuárosi onkormányzat fulajdonában lévő közterületek haszlá|atźrőtés használatrának rendjéről
szőlő I8/20l3. (IV. 24.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $-a értelmében a
közteriilet-hasznźiatta| _ hozzáĘárulással és elutasítással - kapcsolatos önkormányzati hatősági
eljráľásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint elsőfokon a Vráľosgazdáĺkodási és Pénzi.igyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatźtrozza a köaerület használatok utáni fizetendő díj
méľtékét.

A Rendelet 18.$ (2) bekezdése az a|ábbiak szeľint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) Icözterĺilet-hasmóIat esetén a Bizottsóg a jogosult kérelmére
méltónyosságbóI havontą, negłedévente uagl félévente esedékes, eglenlő összegű díjfizetést is
megĺźllapíthat, melyet a lcözterület-hasznóIati hozzĺźjĺźlruldsban rögzíteni keII.,,

A Rendelet 24. $ (1) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2' melléHete alapján mególlapított közteľtjlet-hasmĺźlati díjak lrorldtlanul csökkenthetőek
vagł elengedhetőek:

a) az onkormányzat érdekében végzett építési, fetujítási munląźlatok végzése esetében;
b) a fővárosi, vagł önkormányzati pályazaton elnyert tdmogatósból trténő éptilet felújítĺisok

esetében;
c) humanitárius és lraritatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d) kultuľólis és lrornyezetvédelmi céIok érdekébenvégzett tevéIrenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottsóg l,igl ítéli meg, hogł az Józsefvĺźros érdekeit szolgólja;
fl bejeglzett politilrai pórtok, egúazak és tórsadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú rendezvénye

esetében;
g) oWatási, tudomlźnyos vagł ismeretterjesztő témájúfiImalkotásokforgatása esetében;
h) a Filmtv, hatdlya alĺź nem tartozó alkotasokforgatasa esetén, ąhol az igénybeveendő terület á ]5

m,-t elérő, de a 20 m2-t megnem haladó terijletĺí;
i) a Filmtv' hatólya aló nem tartozó alkotásokforgatasa esetén, amelynek időtartama ą lrérelmezett

időponttóI számított 30 naptóri napon beliil összességében nem haladja meg a 2 naptóri napot',,

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|źhbi közterület-hasnÉůati hozzá$źtu|ás iránti kérelmek
érkeztek.

1.
Közterület-hasmźiő, kérelmező: Táľsasház Reguly Antal u. 4.

(1089 Budapest Reguly Antal u.4.)
Közterület-használat ideje: 2013. november 4. _ 2013. november 15.
Közterület-hasmáůatcé|ja: építési munkaterĹilet (homlokzat fehijÍtás)
Közterület-hasznáúat helye: Reguly Antal u. 4.
Köztertilet-hasznáiatnagysága: 34 m2
Közterület-hasmźtlatdíja: 250,-Ft/ mllnap
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Díj kiesés díjmentesség esetén: 102 000,-Ft+ AFA

Megieryzés: A Társasház közteriilet-hasznáiatátrő| e|őző|eg a 1089/20|3' (X.07.) szálműtntétrozatźtva|
döntött a Tisztelt Bizottság. Az engedély a |6-I226l4/f0|3. sámon kiadásľa kertilt. A kére|mező
ennek hosszabbítrását, valamint továbbra is díjmentesség megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól. A
Varyongazdálkodási és Üzemeltetés.i Ügyosztály javasolja a dijmentesség biztosítĺását tekintettel a
Rendelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra.

2.
Közteriilet-hasznźńő,kérelmező: TáľsasházHoľánszlĺyu.1.

(l088 B''ĺ|apest, Hoľánszky ll. | ')
K<izterĺilet-haszrálat idej e:

Közteľület-h asmáůat cé|1a:

Kĺizteriilet-h asmźůat heýe :

Közterület-h aszĺlźiat narysága :

Közteriilet-h asmźiat díja:
Dfi kiesés díjmentesség esetén:

Közteľiilet-h asznźiő, kérelmező :

Közterület-hasanálat ideje:
Közterület-h asmáiat cé|ja:
Közteriilet-h asanáiat helye :

2013. november 04. _2013. novembeľ 8.
építési munkaterület (balkonjavíĺás, állványozĺás)
Horĺánszkv u. 1.

14 nŕ-I8m2-6 m2-6rlł (ütemterv szerint)
420,-Ft! n'lnap
f9 400,-Ft + ĄFA /37 800,- Ft + AFA lLf 600,- Ft+AFA /
lf 600,- Ft + AFA

Táľsasház Reguly Antal u. 4..
(1089 Budapest, Reguly Antal u. 4.)
2013. november 4.- 2013. november 15.
építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Reguly Antal u. 4.

Megiegyzés: A Tarsashiáz e|ozőleg a |063/2013. (Ix.30.) számú határozattal kapott engedélý a
Tiszelt Bizottságtó.l, a hatttrozat a 16-|32llf013. iktatószámma| kiadásra keńlt. A Trársashĺłz
kérelemmel fordult a Tisztelt Bizottsághoz, ame|y alapjźn nem készült el a felújítás a kért
teriiletfoglalási időn belül. A Társasház a munkálatokat ténylegesen 2013. szeptembeľ 3-ĺán kezdte el,
amelynek .soľán a Társasház a homloknt fe|űjítÁsát önerőből' valamint kölcsön felvételével
folyamatosan végzi, ezért a. közterület.hasznáiatźthoz továbbra is diimentesség megadását kérik a
Tisĺelt Bizottságtól. Ene tekintettel a Y.agyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a
díjmentesség biztosíťását figyelemmel a Renđelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra. Mivel
Tĺársashĺáz részérő| késedelmesen benyújtott közterület hasznźůati engedély irránti kérelem folýán jelen
esetben 2013. november 4. napjáttól adható ki kérelmező számára a kĺizterület hasznáiati enge<lély,
ezért aYagyongazdálkođrási és Üzemeltetési Üryosztály javasolja a Tisztelt Bizcttságnak, hogy vegye
tudomásul a 20|3. októbeľ 27. ĺapjáttő| 2013. november 3. napjáig terjedő időszakľa r,onatkozóan a
Tĺársashaz által kivitelezett, fo|yamatosan zaj|ó karbantartźtsi és felújítási munkálatok elvégzése
cé!ából történő közterület használato! hiszen a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában foglalat
feltételek effe az időszakra is fennálltak.

3.
A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az |180lf0|3. (X.2s.) sz.hatÁrozalta|támogatta azú)te|t
azE|etért Alapítvány ételosztását 2013. október 28.től2014. málrcius 30-ig a Teleki téren a Fiumei
út és Dobozi utca közé eső (FiDo tér) 50 m, közteľületen, Az A|apítvány ezt az időszakot megelőzően
azÖnkormányrattal töĺtént egyeztetések alapján pĺár alkalommal a Blaha Lujzatérena Mĺárkus Emília
rfcánál végzett karitatív ételosztást a rászorulóknak. A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ugyosztáiy javasolja a Tisztelt Bizottságnak, hogy a 20|3. szeptember I6-tó| 20|3. oktőber f7-ig
vonatkozó időszakra vegye tudomásul a karitatív ételosz&ís céljából igénybe vett közteriilet
haszĺlálatot.

Fentiek a|apján kérem az a|ätbbihatźroz.ati javaslat elfogadását.

Határozatl javaslat

I. A Yárosgazdáttkodĺísi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kiizteľĺilet-használati
boz'zájáru.|áĺst ađ - díjmentességgel- az alábbi ügyekben azza|,hogy az Onkoľmányzatáita|
megľendelt molÍnó a felújítás idejéľe kihelyezésľe keľiil:

1.



Közteľület-haszná|atnagysźlga: 34 m2

2.
K<jztertilet-hasznä|ő,kéľelmező: TáľsasházHoľánszlryu.1.

(1088 Budapest, Hoľánszky u. 1.)
Közterület-hasznźůatideje: 2013. november 4._ 2013. november 8.

Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterĺilet (balkonjavitás' á|lványozás)
Közterület-hasznźiat helye: Horánszky u. 1.

Közterület-haszná|atnagysága: 14 mf -18m2-6 mf -6m2 (ütemterv szeľint)

II. A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint' hogy tudomásul veszi a Hoľánszky
u. 1. szám alatti Táľsasház kaľbantartási és felújítási munkálatok céljából igénybe vett
kiizteľii|et használatot 2013. október 27. és 2013. novembeľ 03. kiiziitti időszakľa.

Iu. A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszĺ azű:te|t a,
Eletért Alapítvány kaľitatív ételosztását 2013. szeptembeľ 16. és 2013. októbeľ 27. között
a Blaha Lujza téľen a Máľkus Emília utcában.

Felelős : polgármester
Hatätidő: 2013. novembeľ 4.

A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzęmeltetési Üryosĺály
Gazdźůkodási Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa:
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 20|3. oktôber 29. 
l
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Vg9Yongazdálkodás| ó6 Üľzemettetés| Ügyosztály
í082 Budaoest
earosšTE.T5łz.

K É R E L E M
. a Józsefváľosi Öĺkoľmányzat tulajdonában lévő közterti.ltt.haslKé tj ú k a ny o m t a'Iv á ny t o tv iíl;;i;;:-;;;;i at o tt b e |íiv e,

M agán szem éIyek eseÍében..

Męgjegyzé's: Fenti ądątok közlése a ktzterüIet.luszruźlati kérelmek elbír,átás,ihoz o b,t,,tl"t-h^M"
łzúkégesek Áz adatokat a PolgánnesterÍ lIivatal és a Jőz.ĺefvőłosÍ KôzterüIet.felügelet kezetik Jebt tĘ1.ékaałá:ĺ a 20II. il &l
t,öt:l..étt,lletealqlłL

I6zteľiilcÚ.hasanáIatĺđeje2olEJu" M ou ffinaľt.ól - 2olE. ev |ĺĺRrc [E|*pĺg
Cľöbbidőpont,:hel1azíneseteĺrkéľibklistátmpltéke|ni!) | r t i ł. ^ Ą

Kérjük g túloldalon jetzett
a kérelemnyomtatvónyt m 9 Il-é k l-e t e k e t c s ato ln í,

aI áí rn i szíves keilj ék !,

Egyéni váll al kozás esetében :

Ad&záma 'ľn-m
Bmlcgámbsaáma

es



Józsefuáĺosi önkoĺmányzat Polgárm$ter| H|vata|a
Ügyosztá|y

KÉRELEM
Kérjak a ,,

M agán szem éIyek eseÍében..

Kéĺęhnezöĺreve: ................ telefon:

Megjegyzés: Fenti ądatok közlése a kôzter.ület-hasmólati kérelmek elbínźlásálhoz, ą közterüIebhaszruźlątok ellenőruéséhez
vilIcégesek Az adatolrat a Polgármesteri Hivatal és a Józsefvárosi Kateríllet-felügłelet kezelik Jelen tĄjékfut.ús a 20I I. il &I
töłlléltyłalqll

Iözteľĺilet.basaĺńlatideje 201 s e" W:M| ĺo M naptot - 2o|g.ł ffi no |rź|8l nuľis

(ľötlb időpont'1helyszí'n eseEn kďink listát mellékelni!) 
,

Közteľütet.hasznĺń|atcétja:k.l.kp..n.p.k-..upázs.k. e.ąĺt
I l,l

e,s ś-ł...(*1.av.a .I a9

Kérj rik g t lilo ldalob'j elzett
a kérelemnyomtatvdnyt

teket csatolní,
szíveskedjék!

mellékleaIáírni

Egyéni váll aI kozás esetében :

Kéĺęhnezöneve: ................ .. blďoĺľ

Iárcíme:irsa'l. T|-.flbĘ...:...;..:*
vállďkozó nyilvenwusTsaľra n-rrrTTl
Adósuáma -m-m
Banksaámlasaá'na

es



Társasház
Horánszky utca 1.

1085 Budapest

Ti szelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

Hivatkozva az Önok által adott ugyiratszámľa (16.132Il20|3) koszönetet mondunk,
de egyben újabb kérelemmel foľdulunk onökhoz. Az építkezés kicsit d<icogősen

halad, a szép jó idő peľiódus után bizonyára eső is jön. Jelenleg 85%-os a

balkonjavítás teljesítése. Mivel sajnos elfogyott a kéľt teriiletfoglalási időnk, kériink
tisztelettel novembeľ 8-ig egy meghosszabbítást kapni. Ebben az intewallumban a

szerzodésünk kötbéľkötelezettséget rő már az építőL<re, ezért ľeményeink szerint a

kéľt meghosszabbítás elegendő lesz abefejezéshez.

Tisztelett eI az intézobizottság nevéb ęn :

Budapest, 2013. október25.
Äffi:.?k!8ff''ä.ľ''


