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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Józsefuárosi onkormźnyzat tulajdonában lévő közterĺiletek haszná|atárő| éshasznźńatának ľendjéľől
sző|ő |8/2013. GV. 24.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) If. $-a értelmében a
kĺjzteľtilet-haszná'|atta| _ hozzájźlrulással és elutasítással _ kapcsolatos önkormányzati hatősági
eljárásban a hivatkozott rendeletben rogzitettek szerint elsőfokon aYérosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatźtrozza a közterület használatok utáni fizetendő díj
mértékét.

A Rendelet 18.$ (2) bekezdése aza|źlbbiak szerint rende|kezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) k)zterület-haszndlat esetén a Bizottság a jogosult kérelmére
méltónyossógból havonta, negyedévente vag) félévente esedékes, eglenlő összeý díjfizetést is
mególlapíthat, melyet a közterület-használati hozzójárulásban rogzíteni kell.',

A Rendelet 24. s (1) bekezdése szerint:
,,A Rendeĺet 2. melléklete alapján mególlapított közterület-hasznáIati díjak korlótlanul csokkenthetőek
vag1ł elengedhetőek:

a) az onkormónyzat érdekébenvégzett építési,felújítósi munkálatokvégzése esetében;
b) a fővórosi, vagy önkormányzati pályázaton elnyert tómogatásból rcrftnő épüIet felújítasok

esetében:
c) humanitáľius és kaľitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d) kulturólis és lĺörnyezetvédelmi célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgy ítéli meg, hogl az Józsefváros érdekeit szolgólja;

fl bejegłzett politikai pórtok, egłhazak és tórsadalmi szervezetek nem kereskedelmi céIú ľendeménye
esetében;

g) oktatási, tudomónyos vagy ismeretterjesztő témójúfilmalkotósokforgatósa esetében;
h) a Filmtv. hatólya alá nem tartozó alkotasokforgatasa esetén, ahol az igénybeveendő terület a 15

m,-t eĺérő, de a 20 m"-t meg nem haladó területű;
i) a Filmtv. hatálya aIá nem tartozó alkotósok forgatása esetén, amelynek időtartama a kérelmezett

időponttól számított 30 naptári napon beIüI osszességében nem haladja meg a 2 naptári napot.',

A Rendelet 18.$ (1) bekezdése a|apján:
,,Á díjat a közterület-hasznólati hozzójórulósban rogzített időtartamra és módon a jogosult kateles
előre egl összegben megfizetni.

(2) Tartós (egalább 6 hónapot meghaladó) közteriilet-hasznólat esetén a Bizottság a jogosult
kérelmére méltányosságból hqvontą, negledévente vagl félévente esedékes, eg1lenlő összegű díjfizetést
i s m e gól l ap íthat, me ly e t a kö z t eľ üle t- has z nál at i ho z z áj łźrul as b an r ö gz ít eni ke l l.

(3) Méltányolható karĺłIménynek számít, ha:
a) a magdnszeméĺy vagł egłéni vóIlalkozó kérelmező hórom vagł annól tobb głeľmeket nevel;
b) a magánszemély vag1l egléni vállalkozó kérelmező havi jovedelme nem éri el az oregségi

nyugdíj mind e nkor i l e gkis e b b Ó s s z e gé n e k 4 0 0 %- át ;



c) a magánszemély vagł egyéni váIlalkozó kérelmező rokkantsági nyugdíjban részesül;
d) a magánszemély vagy egłéni vállalkozó kérelmező egészségkárosodott szem,źly, aki

mun kaké p e s s é gét l e gal áb b 6 7 % - b an e lv e s zt e tt e ;

ą a gazdasógi tórsasógnak a kérelmet benyújtó megelőző két tłzleti évben mérleg szerinti
eredménye ne gatív volt ;

fl a civil szervezet, egtházi jogi személy, ha ą kozterület-hasznólatot alaptevékenységének vagl
köz has zrui t ev é ke ny s é géne k e l l ót ós a ér de ké b en kér i ;

g) az onkormónyzattal nem állfenn lcĺjzteriilet-használati díj tartozása.',

Az elmúlt időszakban aHivata|hoz az alábbi közterĺilet-hasznźiatihozzájźlru|ts irĺánti kérelem érkezett'

1.
Közterĺilet-h aszná|ő, ké re lmező :

Közterület-használat idej e :

Közterii let-h asznźiat c é|j a:

Közterület-h asznźůat he lye :

Közteľü let-h asznźiat nagy sága:
Közteľület-h asznźiat díja:

)
Közterület-h aszntiő, kérelmező :

Közterület-használat i dej e :

Közterület-h asznźiat cé|ja:

Közterü let-h aszntúat nagys ága :

Közterü let-h asznźł|at helye :

Közterület-h aszná|at dij a:

3.
Közterü let-h aszná|ő, kér e|mezo :

Közterület-használat idej e :

Közterü let-h asznźiat c é|i a:

Kĺjzterĺi let-h asznáiat nagy sága:
Közterület-h asznźiat he lye :

Közterület-h asznáůat dij a:

4.
Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

Köĺerület-használat idej e:

Kozterü let-h asznźiat c éli a:

Közterület-h aszná|at nagy s źlga:
Közterület-h aszná|at he lye :

Kö zteľü let-h asználat dij a:

5.
Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

Köztertilet-használat idej e:

Köĺerület-h asznéiat cé|j a:

Közterü let-h asznźiat helye :

Hankó Ká|mán (egyéni vállalkozó)
(1086 Budapest, Teleki Lász|ó tér 4.)
20|4. március 07.-f0I4. május 06.
sportpályánál magárusítás (szotyola, tökmag)
MTK pálya Törökbecse u.-Salgótarjáni u. sarok
7m"
3 437,-Ft/ mzlhő

Toldi Lajosné (egyéni vá|la|kozó)
(1201 Budapest, Vörösmafi tér 2/A.)
f0|4.märcius 08.-2014. május 07.
spoľtpályánál magárusítás (tökmag, szotyola, csomagolt
édesség, üdítő ital, perec)
1m'
MTK Stadion (Hungária V'rt. pénztár)
3 437,-Ftlm"lhó

To|di Lajosné (egyéni vál|alkozó)
(l201 Budapest, Vörösmafi tér 2/A')
20|4' mźrcius 08.-20l4. május 07.
sportpályánál magárusítás (tökmag, szotyo|a, csomagolt
édesség' üdítő ital, perec)
1m'
MTK Stadion (Hungária krt.-Salgótarjáni u. sarkán lévő
pénńár)
3 437,-Ft/m./hő

Toldĺ Géza (egyénĺ vállalkozó)
(120l Budapest, Wesselényi u' 75.)
20|4' mfucius 08.-2014. május 07.
sportpályánál magáľusítás (tökmag, szoĄrola, csomagolt
édesség, üdítő ital, perec)
lm'
MTK Stadion (4-6. pénztár)
3 437,-Ft/m"lhő

Közigazgatási és Igazságiigyi Minisztéľium
(l055 Budapest, Kossuth tér 2-4.)
20|4. március 13.-2014. március 16.

máľcius 15-i ünnepség

- Reviczky utca teljes területe _ rendenĺény paľkoltatás miatt megállási tilalom,



- Szentkiľályi utca teljes területe (a Baross u. és a Rákóczi út kdzox) _ rendezvény parkoltatas
miatt megállási tilalom,

- Puskin utca teljes teľülete (a Rákóczi út és a Bródy Sarldor u. közott) _ ľendezvény
parkoltatás miatt megállási tilalom,

- Pol|ack Mihály téľ teljes teľĺilete _ rendezvény parkoltatás miatt megállási tilalom
- Múzeum utca teljes területe,
- Bľódy Sándoľ utca teljes tertilete (a Muzeum krt. és a Mária u. közott) _rendenény

parkoltatás miatt megállási tilalom,
- TľeÍbrt utca teljes területe - rendezvény parkoltatás miatt megállási tilalom'
- otpacsirta utca teljes teľtilete - rendezvény parkoltatás miatt megállási tilalom.

KözterÍĺlet-haszntiatnagysága: 26845m2
Kozterület-haszná|at díja: díjmentes

Megieg.yzés: AKözigazgatási és Igazsźryngyi Minisztérium a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő
fontosságú rendezvények előkészítésének és le-bonyolításának rendjéről szóló ||37/2010 (VII.I.)
Koľm. hatźtrozat alapján díjmentesség megadását kéľi a Tisztelt Bizottságtól a 20|4. március 15-i
ünnepség megľendezése céljából. A program véglegesedése után nagyobb szttmű protokoll-vendég
jelenlétére számítanak a Múzeum-kerti díszünnepségen' ezért a Bródy Sándor utca nagyobb teľületét -
a Szentkirályi utca és Mária utca kcizötti szakaszát is - szeretnék igénybe venni parkolás céljából. A
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály a Rende|et f4.$ (1) bekezdés d) és e) pontja a|apján
javasolja a díjmentesség megadását.

6.
Közterület-haszntiő, kérelmező: Ready Medizintechnik Keľeskedő és Hiľdető Kft.

(1085 Budapest, Józsefkľt. 53.)
Köztertilet-használat ideje: 2014. március 18.-2015. máľcius 17.

Közterület-hasznźůat cé|ja: reklámtábla
Közterület-hasznźĺ|atnagysága: l m2

Kozterület-használat helye: Rökk Szilárd u. 5.

Közteľület-hasznźtlat dija 3 153,- Ft/ mzlhő

7.
Közterület-haszná|ó, kérelmezo: Somogyi r.ľnnľo Vendéglátó, Keľeskedelmi és

Szolgáltató lfft.
(l 13 1 Budapest, Szomszéđ u. 22.)

Közteri'ilet-használatideje: 2014.március 15.-2014. szeptember 14'
Közteriilet.haszná|at cé|ja: megll||itő tźLb|a

K<jzterület-haszntůatnagysága: I m"
Közteľtilet-hasznä|at helye: Somogyi Bé|P u. 8.

Kozteľület-haszná|atdíja: 3I53,-Ft/ m.lhő

Fentiek a|apján kérem az a|źtbbihatározati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

I. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság úgy dönt' hogy közterület.használati
hozzájárlllLálst ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ĺigyekben:

1.

K<izteriilet-haszná|ő,kérelmező: HankóKálmán(egyénivállalkozó)
(1086 Budapest, Teleki Lász|őtér 4.)

Közterület-használat ideje: 2014. március 07.-2014. május 06.
Közteľület-haszná'|at cé|ja: spoľtpályánál magárusítás (szotyola, tökmag)
Közterĺilet-haszná|at helye: MTK pálya Töľökbecse u.-Salgótarjáni u. sarok
Közterület-haszná|atnagysága: I m"



2.
Közteľület-h aszná|ő, kéľelmező :

Köztertilet-használat idej e:

Közterü let-h asznźiat célrj a:

Kozterület-h aszntiat nagy sága:
Közterület-h asználat helve :

3.
Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

Köĺertilet-használat idej e:

Közterület-h asznźůat c é|i a:

Közterület-h aszntůat n agysága :

Kĺjztęrü let-h aszntiat he lve :

4.
Kozterület-h aszná|ő, kérelmező :

Koztertilet-használat idej e:

Közterü let-h aszná|at c é|j a:

Közterü let-h aszná|at nagy sága:
Közteľület-h asznźĺ|at helve :

5.
Közterület-h aszntiő, kérelmező :

Kozterület-használat idej e :

Közteľület-h asznźiat c é|ja:
Közterület-h aszná|at nagysága :

Közterület-h asznźiat he lve :

6.
Közteľü let-h asznźiő, kér e|mezi5 :

Közteriilet-használat idej e:

Közterü let-h asznáiat cé|j a:

Kĺjzterü l et-h aszná|at nagy s źtga:

Köztertilet-h aszná|at helye :

Felelős : polgármester
Határidő: 2014' március 3.

Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

Közteriilet-használat idej e:

Közterĺi let-h asznźiat célrj a:

Közterü let-h asznźiat helve :

Toldi Lajosné (egyéni vállalkozó)
(1201 Budapest, Vöľösmarty tér flA.)
2014.március 08.-20l4. május 07.
sportpályánál magárusítás (tökmag,
édesség' üdítő ital, peľec)
1m"
MTK Stadion (Hungária krt. pénztár)

szot5zola, csomagolt

Toldi Lajosné (egyéni vállalkozó)
( 1 20 l Budapest, VöľösmarLy tér fl A.)
2074.mźrcius 08.-2014. május 07.
spoľtpályánál magáľusítás (tökmag' szotyola, csomagolt
édesség, ĺidítő ital, perec)
lm'
MTK Stadion (Hungária kľt.-Salgótarjáni u. saľkán lévő
pénztár)

Toldĺ Géza (egyéni vállalkozó)
(l201 Budapest, Wesselényi u. 75.)
2014,március 08.-2014. május 07.
sportpályánál magárusítás (tökmag, szotyola, csomagolt
édesség, üdítő ital, perec)
lm'
MTK Stadion (4-6' pénztźłr)

Ready Medĺzintechnik Keľeskedő és Hiľdető Kft.
(1085 Budapest, Józsefkrt. 53.)
2014. március l 8.-2015. március 17.

reklámtábla
lmz
Rökk Szilárd u' 5'

Somogyi E-TREND Vendéglátó, Keľeskedelmi
Szolgáltató Kft.
(1 13 1 Budapest, Szomszéd u. ff.)
20|4' március 1 5.-20 14. szeptember l 4.
meg3llító tábla
lm"
Somogyi Béla u.'8.

Kőzigazgatási és Igazságügyi Minisztéľium
(l055 Budapest, Kossuth tér f-4.)
2014. mátcius 13..2014. március 16.

március 15-i ünnepség

es

II. A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľtilet-használati
hozzáĄáru|álst ad _ díjmentességge| - az alábbĺ ügyben:

1.

Reviczky utca teljes tertilete _ rendez:lény parkoltatás miatt megállási tilalom,



- Szentkĺľályi utca teljes teľülete (a Baross u. és a Rókóczi ű kazax) _ rendezvény parkoltatás
miatt megállási tilalom,

- Puskin utca teljes területe (a Rákóczi út és a Bródy Sándor u. közott) _rendez:łény

parkoltatás miatt megállási tilalom,
- Pollack Mihály téľ teljes teľülete _ rendezvény parkoltatás miatt megállási tila|om
- Múzeum utca teljes teľülete,
- Bľódy Sándoľ utca teljes területe (a Múzeum lĺrt. és a Mória u. között) _ rendezvény

parkoltatás miatt megállási tilalom,
- Tľefoľt utca teljes területe - rendezvény parkoltatás miatt megállási tilalom,
- otpacsiľta utca teljes területe - rendezvény parkoltatás miatt megállási tilalom.

Közterü let-h aszná|at nagy sága:

Felelős : polgármesteľ
Határidő: 2014' március 3.

26 845 mz

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdźůkodźtsi Iľoda

A lakosság széles köľét érintő d<intések esetén javas|ataakozzététel módjára:
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, f014' február f4.

--l-=..-

Pénzes Attila
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Adószama:

Megjeg1zés: ]:enli adałok közlćse ą köz|erüIet-hasznĺźląti tgźrelnek elbiĺúIásrihoz, a közteriilet-hasznáIatok ellenőľzéséhez
szĺikségesek Áf adatokűt ą Polgárnesteri Hívatal és a Jozse|vórai Közterĺile|-ÍeliiĐ,eIe| kezelik Jeten rájékntaĺds a 20I I. tvi CXI'
ttjnétwnalqul'
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(ľtibb időpong- helyszín eseten kérÜnk lisuĺt mellékelni!)

Közteriilet.hasznáIatcé|ja:'.i);*i.ľg;ť.ĺ*.,..-#!:!:.ĺ:,.,ł*

KözÚeľiilet na5lsá g^, '......,l..''. ' ' '....... m2ldb

Közterület he|yel Budapest, vlll. terti|et'.Íp-ł,*:4-Ü:*sł:ľ.-.*:.:::iii:fu: Ąłi,,ł...t.ł,ł ''.i{l:ilłi*.
. ..:..'.'.; .....(*ntéľ)........'...szłmelőtti: jáĺdan' rittesten, zjldteĺüIaen vagl

Egléb ( LEV|ILI]ZĽSI CIM, ameunýbeu a Íbnti adatolĺtó| cltór, stb.):

Kérjiik q túIoldĺIon jelzett m.e!l-ékl-eteket csatolni, éso kéľeIe nnyo,t,latványt alá"Í rni szívcskedj ék!.

Gazdasági társaságok, egyénÍ cég, társadalmÍ és egyéb szeruezetek eseŕében..

Káelmezőneve: t.elefon: ''..'......
Kapcsolataľt'ó ügĹntezónovę: .......'..'..... ..'. . '... tclefon:

T-T-T-t*t.iittr,
Szekheýe: i'sz.: i...j.I.LJ hel1seg: ........... ..(u,teľ): szÁrn:.,'..'.'
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Magánszem élyek esetében :

Megjegyzés: Fenli adatok közlése a l,iizrert)let-hasznáIati kérelnek elbtráldsához, a közleri'ile|.hasznđlątok ellenőnćséhez
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Kérjiik a lúIoldalon jel.zett 
^9!I,ékl.eíeket csoloIni, ésa kérelemnyomtaÍvńnyt aIáír0i szíveskeĺljék !

Gazdasági társaságok, egyénÍ cég, társadalmÍ és egyéb szervezetek eseŕéóen..
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Adószáma: lr
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Budapest JóE€ŕvárosl onkormányzat Polgámesteri Hivatata
Gadá|kodási Ugyosztály
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K É n E L E M
a Józsefvárosi önkoľmánvzat tu|aidonában lévőKérJ|łk a nyoil!ą!vrźiyt olvąstratóan., nyońląl

Megjegyzés: Fenli ądątok közlése a köz|grülel-hdszruźlati keľelnek elbbótłźsához, a közterłllet-hąszndlatok ellcnőrzéséhez
łíłkségesek Áz adąloknl a Polgármesteľi Hivaldl é5 a Józsefvárosi Riizteriłlet-fe!üglelet kezetik. Je|enkźjélulqkźs ą ]992' qi I.XII
lixl,éľ1nn alqul.

Kłizterü|et.haszrálatideje:**20'i-ij * 
L:]_'] 

nu[.ĺ|_íj naptól - z01|i].év 
[-Ł|]] "

KözteľiileÍ-haszn:ł|at célja: A 1|3,| /2D|0 (VII.I ') Korm. határozat értellnében a 2013. március 15.i nemzeti
az |848149.es Forľadalom és Szabadsághaľc Évfordulója pľogľamjainak lebonyoiĺtása:
ülnepség a Magyaľ Nemzeti MúzeunnáI, iinnepi menet a Magyaľ Nemzeti Múzeumtól az Eľzsébet hĺdon át a
Közteľület nagysága: 20 200 m'

Közteľiilet ltelye: Budapest, VIII. kerüIet
- Revĺczky utca teljes teľülete - rendezvény parkoltahs miatt mcgálĺĺísi tilalom,. Szentkiľályĺ utca teljes területe (a Bąross u' és a Rákóczi lit k)zöĺt) - relrdezvény parkoltatiłs

miatt megállásí tilalom,
- Puskin utca teljes teĺi].lete(a Rlźkóczilit és a Bródy sĹźndTĺ u. kbŻött\: ľeŕrdézvéńy paľkóltatilí

miatt megálIási tiIalom,
. Pollack Mihály tér te|jes területe - rendezvény parkoltatás miatt nregál|ási tilalom
- Múzeum utca teles területe,
. Bľódy Sándoľ utca teljes terű|ete (a Mizeum lrrt. és a Mdria u. közöĺĺ) _ renđezvény parkoltatás

miatt megállási tilalom,
- Trefort utca teljes területe - rendezvény parkoltatás miatt negállásitilalom,
- Ötpacsiľta utca teljes teľiilete - rendezvény parkoltaĺłs miaü megá|lási tilalom.

Kérjiik g tliIoldalon jel'zett mg!lékl-eteket csatolni, ésa kć r e I e nlilJ,o mĺ aŕv lí ny t a l á Í r n i s zív e s k e d j é k ! 
.

i"ll-íl
naprg

ünnep'

Váľba.

Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéh szervezetek esetében:
Kéĺelmeaôneve:KtizigazgatásiésIgazságĺigyiMinisztóľiuln telefon:

KapcsotattartóüryinÉző nwe: Nagy Gabľiella Julianna ; telefon: ,

Szekhelye: ilsz: ĺTioljĺšl heýseg Budapest, Kossuth téľ 24'
Cégw,zék šzÁÍn.;:_i-|n I- ĺ 

j ĺE 
. í'i0 IoT0.ľ7i0 l

Ballkszámlaszána: i.ľi0 |.0ij]-ä.iôToi-o- ĺ.=idl.il ĺľoiĺ ĺri ia] - i9r:t':j.:], eľľj
Ádósaĺfina: ;ii;1!!Ę.ĺľĺťą=Ľi]]if'ł.-'
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Kicgésátő közlenĺ|ők (p|.: a|kalmazottak, bérlő neve' címe; inc|oko|t esetben díjkedveanény; LEVE'LEZÉSI
CIM, amennýben a fenti adatolrtól e|tér):

A nenrzeti ünnepek, valamint a kíemellĺedő fontosságrĺ rendezvények előkészítésének és le.
bonyolĺtásának ľendjéľőI sziňó |131l20l0 (u[.l.) Koľm. határozat alapján kérnénk a fen-
(cbIr hivalkozotł kłizteľüIetek Ilaszuálatáua|r ľÉnirÉsĺaEN,t.Es átädását.

Kérjĺik a tťlloIĺtaIon jelzett m9!l,ékletekeÍ csĺt.tolni, és
ĺ kére l e mny o n't a tv lź nl l éJ_éJ!-!]J- szív e s ked j é k !
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A kérelmező tudonlásul veszi' hogy
ý akĺ)zterti]'etenc'łaka2I0/2009.(IX.29.)Koľnĺźnyľendelet]2's(l)bekezdé'ľealapjánarerulalet5'sĺćr

nú n el l ékI eté b ell ne ghatáľ ozott term ékek árus íthatók'
) aliérelembenyújtásane;r.jogosítjafelaközterülerhaszl.ĺá|aĺäĺa,va|amintaais'hogyakiaközteľi|]etet

hozzájáľuIás néllĺül haszná|ja, a Budapest Főváľos K<izgyíilésének a fővárosi közteľü|etek haszl:álatáľól
és rendjéľől szó|ó 59l|995. (x' 20') Fóv. I(gy. ĺende|et l 5/B. $ alapján szabá|ysértést követ eI, és tudo.
másul veszi, hogy ezell cselekménye további hátrányos következnrényekkel jáľ,

) a24/2009.(V.2l.)tnk.számúrende|et6'$(l)bekezdéseszelintaktztelulethasznáIatáéľtközteriilet-
hasmáĺati dtjat ketl fizetni,

} a díjatjogosult a kozteľület tényleges lrasználatá.a, illetve a közteľuleten elhelyezett létesíĺnény tényle-
ges üzemeltetéséľe tekintet tlélkül köteles megfizetni.

A kéreIenlhez a lĺéľe|Inezőnek az a|ábbi mellélctelĺet kell csatolnia: (A csatoIt mel|élĺletet kérjĺik X.el jelölni)

5' Epítési engedéb,hez k.jtött építmény esetébenvagl építési mzłnkálatokkal összeftggő közleľtile!-hasznáJal
esetébell az építtetőtől kapott nIeqhütaInaŻásl és u jogszabđlybąn előíll eseĺekben ü jogeľős épíĺésiigi ható.

6' Közút igénybevéte|e esetén _ a 2. pontban foglalt helyszÍtlľajzon tti,| - a vonatkozó helyszĺnt ábrázoló
foľgalorntechnikaivázsajzot, anrely beszeľeżtető a FóVáľosi Közteľtllet-fenntaľtó Rt., Foľgalot'ttechnikai Fő.

Szabó Ervin téľ 2. szám alatt.

?' A jogostlIt közteľtiletet éľintó tevékenységében résztvevŕi bejelentett családtagjainak, ill. alkallnazottainak
trevét és lakcírnét.

Fitvellneztetés:
Á hiaĺĺytalanul kirclÍölt kérelenrynmtan,áłly és az előirt melléHetek csaĺolasán nil, a pontas és eglérlelnzíÍ' lleh,neghatározas, ya-

lamint a nleglévő létesítményfotója elengedhekrlen a be,?y|ijtoír kérelenl érdeľni elbírálásLihoz!

A |ĺözteľü|et-használa|ot - k{ilönósen _ az alábbĺ jogsubá|yokszabÄ|yoĺzák:
) a hel),i i)nkonnłÍn)luĺokról szóIó 1990, évÍ I'Xy. íöľvén)'
> aÍőýtíÍosi közÍeľilletek hasaúlauiról és d közÍeľlilerek rendJéről szóIő 59/1995. (X 20,) Kp. rendela
ż a Józsefllrirost tnkornúĘ'alt tlrlądokában lóvo kö?lertiletek h6a,ák,tđľ(tl és hasuúIuttiltĺlh radjél'íĺI sailó 24/2()09

v önk. Renilclel
NYII,ATKozÁT

} AlulÍrott hozeájárulok személyes és kĺl|önleges adataim (hozłÁtartozóitn személyes aclaiai) a kezeléséhez és az el.
járó hatóság felé továbbításához ajogosu|tság megállapÍtása és teljesĺtése céljából.

} Kére|mem benyújtásakor a PolgármesterĹ Hivatal Vagyongazdáĺkodási Irodájának ugyjntézójétól tájékoztatást
kaptam _ me,lyet tudomásul vettem - az e|játás lnegindlÍásának llapjáľól' az ügyĺntézésí hatáľidőĺol, az ilgyemre
iľányadójogszabá|y rendeIkezćseiról, jogaimľól és kötelezettségelĺľől, továbbá kötelezettségem eImrrlasaásának
jogkövetkezméllyeiról, a hivatali eléľhetőségrőI,

P Kiieĺentem, hogy kéľelľnem ieljesítése esctén a 2004' évi CXL. tv. 128' ś (2) bek. alapján a fellebbezés,ijogonlľó|
lemotrdok' Tudomásul veszem ,hogy ezá|ta| azngyemben hozott határozat annak közlésekoľjogeľőľe elneIkedik.

Buĺ|apest, 20l4. január 1 5.

l. A közteľületcn folvtahli kĺvánt
i vá|lalkozás esetén: vál|a|kozói l

2. Az igényelt teľüleü.e vonatkozó helysztnt ábrázolT vázlatot, anlelyelr szercpelnie kell a kömyező utcáknak
is. I]bbe be kel| ľajzolni a2 igénye|t területet a szukséges méľeteklĺel úgy' hogy annak nagysága, elhelyezke.

3' Az elhelyezni kĺVánt építnlény' létesĺĺnény, beľendezćs nrűszaki teíl'ását és teľveit; tcraszkérellnekhez a

4' Meglévő létesĺtn]ényre vonatkozó közteľulet-haszná]ati hozzájárulás megújÍtása esetén *

mi szenluontok figyelemlrevétele miaĹÍ - fotót kel| becsatolni'
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Beľényi Melinda ĺigyĺntéző részére
Budapest Főváĺos VII]. kerület Józsefváĺosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala,

,. . i'.
uazoalKooasl u gyosaaly

i082 Budapest, Baľoss utca63-67 '

Tárgy: A Közigazgatásĺ és Igazságüg"vi Minisztérium Közterület-fogla|ási kérelme

Tisztelt Beľényi Melinda Asszolry!

Ą 2014. lr:árcirts 15-i litltrrzęii ĺ.hurep, és a 2014. ápľilis ió-i emlékttap kÜztettilet.haszĺtáiati
kéľelme kapcsán a következőkről tájékoztatom. A nemzeti ülllrepek, valanrint a kienrelkedo

fontosságťl rendezvények elokészítésének és lebonyolításának relrdjéről szóló l13712010.
(v[I. 1.) Kormány határozat éľtelmében a tömegrendezvényt nregelőzően biztonsági tcľv
készĺil, amelynek fontos része a renđezvény biztosÍÚásának a terve. Ennek kialakítása a
BRFK Közlekeĺlésľendészettel, il]etve a BRFK Rerrdészeti Szervekkel szoľos
együttműktidésben t<irÍénik. A rendezvényt megelőzöen a BRFK illetékes szelve
közlckedésrendészetí intézkedést ad ki, amelyben elľendeli az ideiglerres foľgalomzárásokat.

A hivatkozoťt 113,712010. (ViI.1') Kornr. hatarozat 7. és 9. pontjának megfelelően: ,,a nemzeti
ĺendezvények szelvezett és biaonságos lebonyoiításával kapcsolatos feladatokat opeľatív
Töĺzs (oT) látja el. Az oT els<ídleges feladata az előkészítés ťolyamán a biztonsági és

szĺklnai szempont.ok konnlltaÍív és koorrlinaÍív figyelemmel kíséľése, a nemzeti
ľendezvényekkel kapcsolatban elkészített biztonsági terv, ktizlekedési terw és egészségügyi
terv szakmai véleményezése legkésőbb az ii'nnepet lnegelĺĺző 15. napíg és azok jóválragyása a

közígazgatási és igazságÍigyi miniszter álÍal kijelölt oT irányítója által.''

A biztonsági tcrv a rendezvényt megelőziĺen nem nyilvános. Á vonatkozó
koľmányhatározatra való hivatkozással szeretném biztosĺtani arľól, hogy a március l5-i
ncmzeti ünnep és az április l'6-i emléknap ľendezvényei a BRIK illetékes szerveĺnek
biztosítása me|lett fognak zajlan'. ' . . .

Együttmiiködését ęiőre is köszönöm I

Budapest, 20I 4. febľuár l0.
Tisztelettel:
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Egyéni vállal kozás esetében :

Adószáma:

Ť

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterillet-huzruźlati kźrelmek elbínźlĺźsához' a k.jzterťileťhnsznáIatok ellenőrzéséhez
szükségesek Az adatokat a Polgźrmes\eri Hiýatal és a Józse|városí Ki:zterútel"ĺelúgyetet kezelik Jelen lź:jékoztatłźs a 20I1. évi CilI
ĺöméryłnalapl

Ktizteľĺilet-használatideje:2oliÄj* EiS r'o |'j1$.i*ptol - 2ol|.lJ.ł ffilm ffi napig

(Több iďipong- helyszín eseten kértink listat melléke|ni!)

Ktizteľület-hasań|at céIja: ..K.s.tę. L ń.R:I.ń.'K't.. h.....

Közĺerĺilet naryĘ^, .'...P. l'.6-. . ....''. m2ldb

KiĺzÚeľiilethelye: Budapes1 VIII. keriilet'..Łę.E-V-'.'.'.S:.+l.ĺ-.n..ą.T)..... '.'...
.....-....'.:......(tltcąter).....$.....szamelótti: járd.b' úttesterl zi'ldteľiileten vary

Eryéb ( LEVELEZESI CIlĄ amennýben a fenŕi adat'olĺtól eltér, stb):

Kérjiik a túloldalon jeIzett m9!I.ékl9teket csatoIni, ésa kérelemnyo,tzlatvónyt aláÍrni szíveskedjék!.

társadalmi és egyéb szenłezetek esetében:

Banksfám]aszáĺna

Adoszáma
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A kéľelmező tudomásul veszi' hogy
i a kére]em benyrlqjtása nem jogosítja fel a közterulet lrasznájatfua,
} a 18/20l3. (lV- 24.) önkornrányzati rendelet l7. $ (l) bekezdése szerint a közterĺiiet használatáért közte.

rulet-hasmálati díjat köteles fizetni.
} a közterilleten kizáró|ag a 2|0lf009,(|X.f9.) Koľmányrendelet | 2. ś ( l ) bekezdése alapján a ľende|et 5.

meIlékIetébęn meghaÍáro7o1Í Íel.rnékek ánrsíthatók.

A kérelemhez a kérelmezőnck az alábbí me|lé|eteket ke|l csatolnĺai (Á csatolt nellék|etet kérjĺik X-el je|łi|ni)

1. A közterĺileten folytatni kĺvánt tevékerrység gyakoľlására felIogosÍtó eeyszeľű okirat lTl1ĺ.solat,át:
- egyéni vá!1a]kozis esetén: Vállalkozói igazolvány,
- gazdasági táľsaság, egyéni cég esetén: 30 naptrál nem résebbi céekivonatot. aláĺĺási círrrľtétdánu
- társadalĺni és egyéb szleľvezetek esetében: a nyilvántartásba.véte|üket ĺgazoló okiľatot
. őstermelók esetén óstermelői igazolványt'
2. AZ igénye|t terilletľe vonatkozó helyszĺnt ábľázo|ó váz|atot, ame|yen szerepelnie tell a ,ttĺrĺrvezo utcĺtľat
is. A vázlaton az igényelt terÜletnek. a szitkséges méľetekkel - úgy kell szerepe|nie, hogy annak nagysága,
eIhelyezkeđése egyértelmÍlen megállapíthato legyen (TERASZ, PAVlLoN ESETÉl.v: ańak szélessége,-
hosszúsága; a teľasz, pavi)on szélének az épu|et homlokzati falától és ajárda szélétőI való távo|sága; ieľasz
esetén allnak ąZ üzIetnek a beiáĺatától valĺ1 távolsága, amelvikhez tartozĺkl méterben lnéľve)'
J. Az ęJhelyezn| kivánt épitnrény, létesĺtmény, berenĺlezés miĺszakí ]eírását és terveiÍ; teraszkćrelmekhez a
helvszin í.otóiĺjl is csatolni szükéees.
4' Meglévő létesítményre vonatkozó közterület.haszná\atihozzájátu|ás megújítása eseĺén ] vaĺostepveael-
mi szempontok Íigyelembevétele miatt - fényképfelvéteIt kell becsatolni.
5, Epíĺési engedélyhaz kiĺau építmény e,seÍłlbenvagl épÍtés'i nunkálatokka! asszeftiggő iazieŕdlet.nosznl,t-
esetében az épÍltetőtől kąpotl meqhą\ąImozásĺ és a jogszabóIyban e!őírr eselekben a jogerős építésiłg?i haÍó-
s á Ei engedélyl cs al oln l sĺiłkséges,
6. Közút igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszinrajzon tú] - a vonatkozó ĺelysżĺlrt abrezolo
forgalomtechnikai vázÍajzot, amely beszeľezhető a BKK Ktzúti Közlekedési lgazgatóság Közutkezelésí Fő-
os4ály, Folgalolntechnikai osztályán.

FigveImeztetés:
A hiáąĺalanut kilöItĺ)lt kérelennyonfunány ĺh az előírt melléHelek csao!ástźn nil, a pok|os és eĐúItelmli heĺymeghatlźrozas, wr
lanint a neglévő lélesílnényfoĺója elengedhetetlen a benýjlott kh.elan á.demi elb,Írĺźtasához!

A köaerület.használatot _ különdsen _ af alábbi jogszabályok szabá|yozzźk:
} ahelý önkormáĺyzatokó| szólo 1990. évi LXV. röwény
} a Jóaefoĺĺrosi onkorrĺányzat tutajdonában lévő köztoľĺlletek használatĺíľol és haszniilatának rendiéľől szóló l820l3.

(lV24') önkonnányzati rende |et

ts Józsefoáros Keltlleti Építesi SabtlyzalźĺôI szó|ó 662007 '(X||.12.) önkonlrányzati rendelet
} BudapestiVarosrendezésiésEpíÉsiKeretszabálrzaľó|szóIő47/1998.(X.l5.)Frv'Kgy.rcndelet

NYILATKOZAT

) Alulíľott hozzá.iárulok szeméiyes és külön|eges adatailn (hozzátartozóim személyes adatai) a kezeléséhez és az el-
jáľó hatóság felé továbbĺtásához a jogosultság megálIapítása és teljesítćse cé|jából.

} Kéľelmem benýjrásakor a Polgáľmesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály ügyiIrtézójé.
tö| tájékoaatást kaptam _ me|yet tudomásu| veftem - az eljárás megindĺtásának napjaľól, az Ügyintézési batariđő-
ľől' az ilgyemre irányadÓ jogszabáIy rende|kezéseiľ<íl, jogaimról és kötelezettségemtől, továbbá kötelezettségem
elrnulasaásának jogkövetkezmćnyeiról. a hívatali eléĺhetőségľől'

} Kíie]entem, hogy kérelmem teljesĺtése esetén a 2004. évi CXL' tv.,]3lA,. $ (|) bekezdés b) pontja alapján a fel-
lebbezési jogomról leInondok' Tudomásul veszem, hogy ezáIta| az ügyemben hozott határozat annak közlésekor
jogerőre emelkedik.

'.ĺł"łŁ.ĺ Ĺ.-l. c t-
Budapest' 201&.év .... hó -.....-. nap.

íl {.ł !.Ĺ 
'. t! ,, ;' : ..t').Íili..Ś-i?l.Yĺ;x'ĺi.p..{..i:1.-'.'.\* 

.

KÉRELMEZÓ A il Ín"'ĺ's'l.
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A kére|tnezií tudomásuI veszi, hogy
ł a kéľe|enl benyújlása nem jogosítja fe| a köaerĺ.ilel haszná|aráľa,} a l8120|3. (lV.21.') onkolTnányzaÍi rendelet |7. $ (|) bekezĺjese.szeľint a közte|'ület használatáért kózte.ľiiIel-hasznŕiIatĺ díiat köteIe5 fi zetni,
i a kozteIiiIeten kizáró|ag a2|0DaO9.(|X.?9.) KonĺányľendeIei l2. $ (l) bekezdese alapján a ľenrle|et 5.

ule I lćkIeĺében n8gh0tit.ozotl tcľmćkck óľusĺľhaĺók.

A ĺłérclcmhez a kćre|nezőne|ĺ al.a|ábbimel|é|etelĺet lĺcl| csato|nia: (A csatolt mel|éklctet krrjüli X-c| jclölni)

l' A köZterii)eĺen folr,tatńi kĺwillL re
válIaIkozás csetén: vá|laĺkrlzĺi i

esetebeD: a

ii okirat uláso|atár: 

--]

ĺ 2. Az igénye|t Lerülelre vonatkozó tŤ.,L-ező urcák*k-r-ĺj is. A r'áz-laton az igényeJt teľtl)etnek - á szĺ,ikségcs nléreľekke]

I 
eIhel},ezkeĺlése .g,:e,í.Ii''ű".'i 

'"gá]|apĺtharó 
iegyen (TERASź'!-řłil;'^i[šB+,;Ň']:;#ľ:x5 :l'Jľ"' l i

ihosszúsága;ateľasz,pavilonszé|énekazépiileiÁoľliokzati fa|átó| ésaiarĺavelaiáI vái;ił""l'äď;.'"'' i iľ!Šćn a])näk az lizletnek a beiáraĺátĺilvaló tävo|sága, alnetyiklrez tar:ĺozik; nlćterben ĺnórve). | |

Ii':,',!,:|,:i:!ł::1]k]l,)'ĽéľítTľy' létesítmá]i', beľen,l.:'a;ĺ,'.Ýakil",ľĺ',"ffi_4,

i ... "r,,"',' c,l)śś.}cl.yllE: 
^(llULl cl]IIl,1eł,'\1 e'\eltbe)1 |'tl*y epilé'si nihkúlltokkal ł:sszefl:iggti kalel.ĺileĺJltls-llt:ilii_fi

!:;,;:;:!::;:;,Í{:,,:::;ľ:i:::!;i::ľ"r^uĺahilaiíi.\t 
és a'itlgiĺabút1,btm e!őíľl eseĺekhen ,iji|1a,,:ĺ;,-ą,ĺ,t',ii14vi htllĺi- i l

1-.a=i<aä. ui'ffiř;*.ffięJtr'-FtÍitrí^,"jzo" tťĹ. a ňat[o?ŕ helYszinůEľá'Jl.+-il folgalolĺtcchnikai vázľajzot. amely bcszelczhetö iBKK rtzĺrĺ liozlekeĺlesĺ lgo.laiJsag ŕlzÚtkeze]ési ĺrij- i II tlv'tzł\ F.orgalonltechllikai o.sztálván. 
- ---':=.: 

"= 

--_--___-l- ;

FigYśltrlcz(etés:
Áhkjn.l',lakłnikioiö!lk(iłelentĄ,()n1ĺil.tin.vć.ra:uĺőĺrtnletĺóHtlekcsalokisannil,aponĺłsés
kntitlt n nlegléĺ'ii léle'síĺnléll1,Jiĺiju e|e,E",łh,ĺ"ilo,, o i"ĺiii,oli lłi,ięĺu,, a.a,,,i elhh.ćltasrihoz!

A kcjzreriiĺcĺhaszllá|atot _ kii|örrösell - az alábbíjogszabályok sz-abá|1ozzźk:ż a hclyi ön|ĺoľnlállyzaĺĺlkIól szóJĺ! |990. óvi LXV. iuňény '; a'.Jozsefv.árosi tnkoľrnányzat tulajdonában ĺevő kozerĺi|ctek ha.smálatá|ól ćs használatának Itndjćľtĺ| szó|ó |8..20lj.(l\i.24.) Önkolnán},zati rcnde|et

' Jófseĺ.vá|os Kelilleľi Epítesi Szrrbályzatáról sz-ó|ó 6ói2007.(Xu. | 2.) önkorfiál'\.''äti |endc|ct. I}udapestiVárosrendczćsiésĹpítéJiKercĺsiabáIyzaľólszri|ĺ,tzll.l98.(X'ls')iijv.Kgv.rendelet

NYILATKoZAT
i Á|rrIirott |Jozzájé&lqB szenlélyes es ktllöllleges adatailn (hozzálańozóinl szenlély.es aĺJaĺai) a kezeléséhcz és az e|-jáln haľósálr Íc|é továbbítäsához ajogosulľsá.-g lllegáIIapíiása és teIiesíté9e ce|jábál.

; l(éľe|rlenr benyíljtásakoľ a Polgáľmesleľi llivatal Vagyollgazdálkoĺlási és Üzenlclretési Ügyosaá|y iĺg1',iniizĺ'ic.től tájékoztatást kaptanr _ |l]e|).et ludomásul vettenl -ä' e1iľĺs nregindĺüsfuď< 
''pJňi,;' tlg!,intézéŚi hatźi|.id(i-ľől' a2 Ĺis),.en]ľe iľányadó .jogszabá|y renĺlelkezé.seirôl, jogaiInľÔ| es- köÍclezeĺr:ĺeg.n1i.ii' io"ĺł,uá kö1eIezelÍségen}eImuIasztásának jogkövetkezlnény.eiľĺĺl. a hivaraIi e|ćľheräségľól-

} Kłelentenl. hogv kéreIlĺem teIiesítésę esetén a 2004' ćvi CXL. tv.73/A' $ (|) bekezdés b) pontja alapján a fe|-|ebbezési jogoniľó| lenrondok' 'fudomásuI veszenl, hogy ezáltaI az iigye|nben hozott halárofat annak l<özlésekoľjogeľiil.e enlcIkedik'

iistcľnleIok esetén (isternle|ĺii í

BudapesÍ,20|3. év .'.. hĺĺ '...'..... nł)}'
'ł'"ź il:i ,) L l,J
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3 Somogyi Béla trtca. Google Térkép 1. oldal, ősszesen: 1 oldal

ü*"'ęřľ
Cĺm 3 Somogyi Béla utca

A c|m cÚ5k hożáv.tó|Đg!5

https://maps,google,cotďmaps?q:Buĺlapest.+IońC3YoB3zsef.vYoC3o/oA1ros,+somogyi... 2014.02.I0.




