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Melléklet: 1 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság!

A Józsefuaĺosi onkoľmáĺyzat tulajdonában lévő kĺiĺerĹiletek haszná|atźrő| éshasznźiaténak
rendjéről sző|ő I8l2013. (IV. 24.) ĺinkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $-a
éľtelmében a közteľület-haszná|atta| _ hozzźtjáru|ássa| és elutasítással _ kapcsolatos
önkormányzati hatősági eljárásban a hívatkozott rendeletben rĺigzítettek szerint elsőfokon a
Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság dĺint. A Rendelet melléklete meghatáľozza a
közterület használatok utttni ťĺzetęndő díj méľtékét.

A Rendelet 18.s (2)bekezďése az alábbiak szerint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) közterület-használat esetén a Bizottsóg a jogosult kérelmére
méltányosságból havonta, negłedévente vagy félévente esedékes, eglenĺő ôsszegű díjfizetést is
megállapíthat, melyet a kozterülerhasználati hozzájórulásban rogzíteni kell.''

A Renđeletf4. s (1) bekezdése szerint:

,,A Rendelet 2. melléklete alapján mególlapított kt)zterület-használati díjak koľlátląnul
cs ökkenthetőek v agł elenge dhetőek:

a) az onkormányzat érdekében végzett építési, ÍelújítáSi munkálatok végzése esetében;

b) a fővárosi, vagy önkormányzati pályázaton elnyert támogatásból tÓrténő épület

felújítások esetében;
c) humanitárius és knritatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;

d) kulturális és kornyezetvédelmi céĺok érdekébenvégzett tevékenység esetében;

e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úg,, ítéli meg, hogl az Józsefváros érdekeit
szolgálja;
fl bejegyzett politikai pártok, eg,,házak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendeménye esetében;
g) ohatási, tudomónyos vagy ismeretterjesztő témájúfilmalkotásokforgatása esetében;

h) a Filmtv. 
^hatálya 

alá nem tartozó alkotások forgatósa esetén, ahol az igénybeveendő
terüĺet a ] 5 m, -t elérő, de a 20 m, -t meg nem haladó területű;
i) a Filmtv. hatóĺya alá nem tartozó alkotások forgatása esetén, amelynek időtartama a

kérelmezett időponttól számított 30 naptári napon belĺ;l asszesség,ében nem haladja meg a 2
naptári napot.,,

Az e|mu\t időszakban a Hivatalhoz az alábbi közteľiilet-hasznétIatíhozzájarulás iľánti kéľelęm
érkęzett.

Onkormán yzat K.épviselő-testůiletének

L/J 
'. 

(..!.t. sz. napirend



1.
KöZteľü1et-hasznáIő.kérelmező: Szabĺĺ Ontészeti Kft.

(1107 Budapest, Barabás u. 5.)
KöZteriilet-hasznáIat ideje: 2014. február 24.-2014. március 7.
Közteriilet-hasznáIat cé|ja: építési munkatenilet (Hősi Emlékmiĺ ľestaurálás)
Köztęriilet-hasznáIathelye: Harmjnckettesektere (35f3ll4|tĺsz.)
Közteľiilet-hasznáIatnagysága: 50m,
Kĺjzteľülęt-hasznźiati díja: 4O0,-Ftlmzlnap
Díjkiesés díjmentesség esetén: 240 000'- Ft

Megiegyzés: A Szabó ontészeti Kft. a Honvédelmi Minisztérium Trĺrsadalmi Kapcsolatok és
Háborus Kegyeleti F(5osztáIyźnak megbízásából végzi a Budapest VIII. kerĹilet,
Harminckettesek terén található Hősi Emlékmű ľestaurálását. A cég díjmentesség megadását
kéri a Tisztelt Bizottságtól a felújítási munkfü e|végzésének idejéľe.
A Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a díjkedvezmény biztosítását,
tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakľa'

Fentiek a|apj tn kéľem az a|ábbi határ o zati j avaslat e l fo gadás át.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság úgy dtint, hogy kiizteľü|et.használati
hozzájárulást ad - díjmentességgel . az a|áłbbi ügyben:

1.
Köztenilet-haszĺáIő.kéľelmező: Szabĺó Ontészeti Kft.

(1107 Budapest, Barabás u. 5.)
Kozterület-haszná|at ideje: f01'4. februáľ 24.-2014. marcius 7.
KözterĹilet-hasznáIat cé|ja: építési munkaterület (Hősi Emlékmű ľestaurálás)
Kcjzteľület-hasznźiathelye: Harminckęttesektere(3523Il4htsz.)
Köztenilet-hasznźiatnagysźlga: 50m,

Felelős: polgármester
Határidő: 2014' február 13.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazđálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály Gazdálkodási Iroda

A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététe|mődjaru:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20|4. februaľ 1 0.

<G
Pénzes Attila

igyosztáIyvezető
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a Józsefvárosi önkorm ányzat tuląi donában lévó közterĺitet hasznáIatához

Kérj,k a nyomtatýán),t olvąshątóai, nyo4tatott bętűvel ki,öIreni!

.i

Egyéni vállalkozás esetében :

Adószama:

Megjegyzés: Fenri dda|ok kôzlése a köZteriilet-heruźla|ż kérelrek elbírálás(źhoz, a közteriłlet-hasznólatok ellenőruésěhez
sztjbégesek AządatolataPolgármesteríHivąta!ésaJózsefvórosiKöztemlet-felügnletizzeliŁJebntĄjé}caüsa20I].é,nCK]'
tonáĺJtnalqul

Kiizteľület-használatideje:2olE* EE nó itłnaptól - 201ft].ev ĺtlĺo ioE oupĺg

(ľöbb idopon!- hclyszín eseteĺr kériink listĺt mellékelni!)

Közúeriil€t-basn:ĺlłtcolia, ..H'.säi...ę.-ť.|e.i-u.**....?*l..t*Rľ')$trĄ.'...'.....

KözÚeriilet naglslíga.'....... 5.Q...... ... ťÍŕ l db

Közterütethelye: Budapes! VIII. keriilet..'t.A8+Jii\pi,{đ]E.'tk.Égš.ł...r'b.:ł.ä..ĺt]ł..H..q.äł'..

........'.........(utcątéĺ),,''.'......vźmelötri: jáĺdĄ úttes,ten' z]lđteriileEn vagi

E5éb ( LEVELEZÉSI CÍM, amennýben a fenti adatolĺtóI eltér, stb):

Kérjiik a túllolđalon jeIzett me!l.ékl-eteket csątoIni' ésa kěĺele,,,nyomta-tvdnyt aIáirni szíýeskedjék!.\ 
^, ĺr/.\ĺ |'i li.'lr=lH'Ą R'!ĘI .'{l
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,A kérelmező tudomásul veszi, hogy"
} a kérelem benýj&ísa nem jogosítja fel a kÔáeľü|ęthaszná|atfua,
} a l8i20l3' (IV. 24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a köáerü]et hasmálatáéľt közte.

ľĺilet-hasmálati diiat koteles fizetni,
> a közterületen kizÁĺő|agaf1.02009.(|X.29.) Kormányrendelet 12' $ (l) bekezdése alapján a ĺendelet 5.

mellékletében meshatáľozott termékek árusíthatók.

Á kérelemhez a kéľélmezőnek az a|ábbi melléIeteket kell csato|nia: (A csato|t me|lék|etet kérjiik x-el jelö|ni)

|. A köztęrületen folYtahi kívánt tevékenvsés wakorlrisara ťelíoeosító esYszerii okirat másolatát:
- egyéní vállalkozás esetén: vállalkozoi igazolványt,

sazdasási tářsasás. ewéni cée. esetéB: 30 naonál nem réeebbi céskivonatot. aláírási címoéldiĺnvt
- társadalmĺ és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartiĺsba-vételi.iket igazoló okiratot'
- östermeiők esetén ősterme]<ii isazolvánvt.
2. Az igénye7t teľil]etre vonatkozó he|ysant ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környezö utcáknak
is' A vázlaton az igényelt területnek . a szĺikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nag;zsága,
elhelyezkedése egyértelműen megálIapítható leg-ven (TERASZ' PAVILON ESETEN: anĺak szélessége,
hosszúsága; a terasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és ajárda szélétőI való tiívolsága; terasz
esetén annak az üzlehek a beiáratátóI való távolsága, ameivikhez taĺtozik; méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívrint építmény, létesítmény, berendezés műszakj leírását és teryeit; teraszkérelmekhez a
helvszín fotóiót is csatolni szżjkséses'
4. Meglévó létesítményre vonatkozó közterüIeĹhasználati hozzajáruliás megújítiása esetén - városképvédel.
mi szempontok fisYelembevétele miatt - fénvképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kötijtt épíĹnény eseĺében vagl építési munkĺźlatokkal t)sszefüggő közteriłIet-haszruźIaĺ
eselében az építtetőtőI kapott meghatalmazást és ajogszabłźlyban előírt esetekben ajogerős építéstłg/i ha1ó-

6. KÖzút igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt belyszínĺajzon tril - a vonatkozó he)yszínt ábĺázo|ó
forgalomtechnikai vá;ĺĺajzoy amely beszeľezhető a BKK Köáti Közlekedési Igaz€atóság K<izutkezelési Fő-
oszÍálv Forqalomtechnikai ()sztálvźn

Figye|meztetés:
A hiánytalml kitölĺöĺt kźrelemłĺyomtavĺźny 8 e előbt melléłJetek aatollźsán nż!, a pontos és egł&lehmi heýĺneghaĺirozas, va.
lałnint ameglévő laesíĺméłĺyfonja elengedhetetlena beýjtott kbelem é:denie]bbaląsához!

A köueľiilet-hasmálatot - kÍ.ilönösen - az alábbijogszabályok szabályonźk:
} ahelyi önkormányzatolcól szóló 1990. évi LXv. törvény
} a Józse&áĺosi tnkormányzat tulajdonaban lévó kö2Íeľületek haszná]aftól és hasanáIatiárrak rendjéről szóló i820I3.

(IV.24.) önkorm.ányzti rendelet
} Józsefoáros Kerületi Epítési szabályuÍźtólszól'ó 6n0Ú.QűI.l2.) önkorrnanyzati rendelet
} BudapestiVárosrendezésiésEpítésiKeretszabályu!óIszó|ó47|1998.$'15.)Főv.Kry'ĺendelet

NYILATKoZÄ'T

} Alulírott hozzájárulok személyes és különleges adataim Qlozzźtaĺtozóim személyes adatai) a kezeléséhez és az e|-
járó hatóság felé továbbítĺísához ajogosultság megállapítása és teljesítése céljából.

} Kérelmem benyújtrásakor a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály ügyintézőjé.
től Lĺjékoztatast kaPtam - melyet tudomasu] vettem _ az e|1áräs megindí.ásának napjaról, az ĺlgyintézési határiđő-
ĺől, az iigyemre iľányadó jogszabály rendelkezéseiről, jogaimról és köte.lezettségemľől' továbbá kötelezettségem
elmulasztasának jogkövetkezményeiről, a hivatali elérhetoségľól.

} Kłelentem, hory kérelmem teljesítése esetén a 2004. évi CXL' tý.73/A. $ (1) bekezdés b) pontja alapjrán a fel-
lebbezesi jogomról lemondok. Tudomásul veszem, Ílogy ezá|tal az ügyemben hozoťt hatarozat anĺlak közlésekor
joge.rőre emelkedik.

Budapest,201& cŕt m .Ĺ)Ť.. n"o.
KERELMEZO



Budapest řővéros Vlll' keľület Józsefváľosi łänkoľmányzat
Váĺosgazdá|kodási és Pénzügyĺ Bizottság

Méltányossági kérelern

A|ulíŕoťt Szabó József, ínint a szabó ontészetĺ Ktt Ügyvezető igazgatója azzaĺ

a kéľełemme| fordutok a Pénaügyi Bizottsághoz, hogy a Vĺĺ|' kertiĺet Harmĺnckettesek terén

talá|ható Hôsi Em|ékművön eIvégzendő restaurálási munkákhoz szrikéges terĹi|eťfogIalási

en8eijélyt ľészĺinkľe dljmentesen kiacĺni sziveskedienek.

Megbízónk a Hońvédelmi Mĺĺisztárium Társadatňł KąpcscIatok és Häborús Kégyéleti Főosztály'

CégĹink e Megbízĺ5 felé mé|t'ányos árajánlatot adott, me|ynek a|apján rnegĺendeiték az Em|ékmłj

ĺéstaurźlásái, ezzeI n..éltón őÍĺzve ąz errilékek€t és eľnelve a Vľ|}. kerrilet kulturá|is színvona|át'

Mel|ék|ét: 1 db szeľzödés řnésoIatá

Bĺzom megértésükben.

Budapesi' 2o74.Íébruár 7 .

TĺsfieIettej:
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