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Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzii gyi Bizottság !

A Józsefuárosi onkormányzattulajdonában lévő közterületek haszná|atfuő| és használatának rendjéről
szó|ő |812013. GV. 24') önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) If . $-a éľtelmében a
kĺiztertilet-haszná|atta| _ hozzźĘtlrulással és elutasítással _ kapcsolatos önkormányzati hatósági
eljárásban a hivatkozott rendeletben rogzítettek szerint elsőfokon aYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatározza a kłĺzterület használatok utáni fizetendő díj
méľtékét.

A Rendelet 18.$ (2) bekezdése az a|ábbiak szeľint ľendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) közteriilet.haszndlat esetén a Bizottság a jogosult kérelméľe
méltányossógból havonta, negyedévente vagy féĺévente esedékes, egłenlő osszegíĺ díjfizetést is
mególlapíthat, melyet a közterüĺet-használati hozzájárulásban rögzíteni kell.,,

A Rendelet 24. $ (1) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján megállapított kĺjzterüIet-hasznáIati díjak korlátlanul csökkenthetőek
vagy elengedhetőek:

a) az onkormányzat érdekében végzett építési, fetújítasi munkólatok végzése esetében;
b) a fővórosi, vagy önkormányzati páIyázaton elnyert tómogatásból trténő épĹitet felújítások

esetében;
c) humanitáľius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d) kulturális és környezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Józsefváros érdekeit szolgálja;
fl bejeg,łzett politikai pórtok, egyhazak és táľsadalmi szervezetek nem kereskedelmi céIú rendezvénye

esetében;
g) oktatási, tudományos vagy ismeľetterjesztő témájúfiImalkotósokforgatása esetében;
h) a Filmtv' hatálya alá nem taľtozó alkotásokforgatása esetén, ahol az igénybeveendő teriilet a I5

m,-t elérő, de a 20 m,-t meg nem haladó területű;
i) a Filmn. hatóIya alá nem taľtozó alkotásokforgatása esetén, amelynek időtaľtama a kérelmezett

időponttól számított 30 naptári napon beIĹłI osszességében nem haladja meg a 2 naptáľi napot.,,

A Rendelet l8.$ (l) bekezdése a|apján:
,,A díjat a kozterület-hasznáĺati hozzájáľulásban rogzített időtartamra és módon a iogosult koteles
előre egł összegben megfizetni'

(2) Tartós (egalább 6 hónapot meghaladó) kt)zterület-használat esetén a Bizottság a jogosult
kérelmére méĺtányosságbóI havonta, negyedévente vaglféĺévente esedékes, egyenlő osszegű díjfizetést
is megállapíthat, melyet a kozterület-használati hozzájárulásban ľogzíteni kell.

(3) Méltányolható körülménynek számít, ha:
a) a magánszemély vagl egłéni vóllalkozó kérelmező három vagy annál több glermeket nevel,.

. sz. napirend
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b) a ľnagánszemély vagy egyéni váIlalkĺszó kérelmező havi jovedelme nem éri eI ez,.oregségi
nyugdíj mindenkoľi legkisebb osszegének 400%-at; ' '- 

.

c) a magánszemély vag1ł egłéni vállalkozó kéľeĺmező rokkantsági nyugdíjban részesül;
d) a magánszemély vagy egyéni vállalkozó kérelmező egészségkáľosodott szeméIy, aki

munkakép e s s é gé t I e gal áb b 6 7 %- b an e lv e s zt e t t e ;

ą a gazdasógi tórsaságnak a kérelmet benyújtó megelőző két uzleti évben mérleg szerinti
er e dmény e ne gatív v o lt ;

fl a civiĺ szervezet, eg1lházi jogi szeméĺy, ha a közteriilet-használatot alaptevékenységének vagy
kozhasznú tevékenységének ellátása érdekében kéri ;

g) az onkormányzattal nem óllfenn kozterület-hąszndląti díj taľtozásrl.,,

Az elmúlt időszakban aHivata|hoz az a|źhbí közterület-hasznáůatihozzáiźru|źs iránti kérelem érkezett.

1.

Megieg.yzés: A Jőzsefvátosi Köaerület-felügyelet és Városĺizemeltetési Szo|gá|at az onkormányzat
megbizásábő| végzi a vźiasztási hirdetőtáblák kihelyezését a mellékletben megjelolt helyszínekľe,
ehhez díjmentesség megadását kérik a Tisztelt Bizottság!ő|. A Vagyongazdźńkodási és Üzemeltetési
IJgyosztál'y a Rendelet 24.$ (1) bekezdés e) pontja a|apján javasolja a díjmentesség megadását'

A Városfejlesztési és Főépítész Ügyosztály a Budapesti Közlekedési Központ szempontjai a|apjĹn
á||itotta cissze a mellékletet a f0I4. évi orszáĺggyúlési választások kapcsán kihelyezendő hiľdeto
beľendezések közterületen történő elhelyezésével kapcsolatban. j .'.

A Rendelet 9. $ (3) bekezdése a|apjźtn ,,äZ országgyúlési képviselők vá|asztásáva| és az
önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe va|ő vtiasztással, továbbá népszavazással
kapcsolatos hiľdető-berendezések elhelyezéséhez a vźiasztás napjának kitűzését követő naptói a
vtńasztásoknĄźtkövető 15. napig terjedő időszakľa adható közterület-hasznźiatihozzźĘáru|ts','

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

Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dtint, hogy közteľület-haszná|ati
hozzíjárul'álst ad - díjmentességge| - az alábbi ügyben:

Közteľület-h asznä|ő, kérelmezó :

Köztertilet-használat idej e:

Kö zterület-h aszná|at c é|j a:

Közterü let-h aszná|at helye :

Közterület-h asznźĺ|at nagy s ttga:
Közterület-h aszná|at dij a:

1.
Közterület-h aszná|ó, kérelmező :

Közteľület-használat idej e :

Kozteľü let-h aszná|at c é|j a:

Közterület-h aszná|at h elye :

Kĺizterti let-h asznźilat nagy s ága:

Felelős : polgármesteľ
Hatźtridő: 2014' március 3'

Józsefyáľosi Kiizteľület-feliigyelet és Váľosüzemeltetési
Szolgálat
(1084 Budapest, Máýás tér 15.)

f0|4' mtroius 06'.2014. április 06.
v á|asztási hirdetőtáblák kihelvezése
melléklet szerint
40 xI mz
3 t 53,- Ftl m2 lhő; 2 52|,- Ftĺ m2 ĺhő; 1 8 88,- Ftl m2 hő

Józsefváľosi Közterůĺlet-felügyelet és Váľosiizemeltetési
Szolgálat
(1084 Budapest, Mátyás tér 15.)
f0I4. március 06.-2014. április 06.
v á|asztźsi hirdetőtáblák kihelyezése
melléklet szerint
40xlm2



A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdálkodási lľoda

A lakosság széles körét érintő dontések esetén javas|ataakozzétételmódjára:
nem indokolt hirdetötáblán honlapon

Budapest, f0I4. március 3.

ugyosztźńyvezető
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Budapest Főváros Vt||. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteri Hivata|a
Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosáály
í082 Budapest
Baross utca 63-67.

K É R E L E M
a J őzsefv áros ĺ o n ko ľm ánv zat tu Ia i d o n á ba n lévő kiizte ľůi I et haszná'|atáhozKérjiłk a nyomlatvány! olvashatóan", nyontatott betűvel kitötteni!

Megjegyzés: Fenti adatok közlése ą közteriilet-hąsznólati lcerelmek elbírókźsához, a közteriilet-hasznólatok ellenőrzéséhez
szü|łségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal és a Józsefvárosi Köztertilet-felłglelet kezelik Jelen tĄjékazntás a 20] ]. evi CilI
tötllényenalapul.

Kłizteľiilet-hasznĺĺ|atidej",2oI-ü* p.i.jj hó Wnaptól _ 2o1Ü.ev ffina @G nuvis
(Több időpont- helyszín esetén kérĹink listat mellékelni!) . I l r '

Kiiztertilet-haszn:ĺ|at cś:ljaz ..V.ĺ}'!(.#ÄL.Hi..,..b.iĺęię !=. ,I:!..F!i| !.,

l í' t ÍÍł. I dI|. /).).\\.?
\Ż ! 3.'r.:i J, 5,!.Ĺ: :. .:. .

Kłizteľůilet naryság/bY..ĺ-ę...ť.. . . . ....... m'ldb
,ĺł oĺ} ą1-

Kérjiik a túlolďalon jelzett m9!l-ékleteket csűtolni, és
a kérelełnnyomta-tvúnyt aláírni szíveskedjék!.
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Adószáma -li i--m
Egyén i v áI l al kozás eseÍéóen..

Vállalkozo nvilvrántarLás i szÁĺna:

Adószama !l _lil_Ľj
Bankszarnlaszámtr





Választási hiľdető berenđezések elhelvezésének helvszínei

1. helyszín
Csokonai utca - Bezeréđí utca találkozásáĺá|, a Csokonai utcában (a Népszínhtz vtca
felé) lévő ,egyiréný' tábla ktjré

2. helyszín
Bezerédi utca * Kiss József utca talá|kozásénál, a Kiss József utcában (a Népszínház utca
felé) lévő, egyirányű' tábla kĺjľé

3. helyszín
II. Janos Pá| pápatér és aYay eaamutca saľkán aYay ĺaamutcában lévő első fa kĺjré

4. helyszín
II. János Ptipápatéľ és a Kun utca sarkĺín a Krrn utcában lévő 'megállni tilos' tábIakoré

5. helyszín
Tolnai Lajos utca és a Bérkocsis utca saľkĺín a Tolnai Lajos utcábaĺĺ (a Népszínház utca
felé) lévő 'behajtani tilos' tábla köré

6. helyszín
Rĺíkóczi tér és a Déri Miksa utca sarkán a Déri Miksa utcában a csarnok oldalában lévő
45o-os parkoló mellett lévő jaľdaszigeteĺ lévő közlekedési tábla köré

7. helyszín
Német utca és Jőzsef utca saľkán a Jőzsef utcában (a József körut felé) lévő 'behajtani
tilos' tábla köľé

8. helyszín
Tavaszmező utca 6. sz. előfti lámpaoszlop kĺĺré

9' helyszín
Mátyás tér és Tavaszmező utca saľkán a Mátyás tér 5. sz. (Tavaszmező utca}I. sz.) előtti
lámpaoszlop kĺiré

10. helyszín
Koszoľú utca és Magđolna utca sarkán a Koszorú utcában a ,,behajtarli tilos'' tábla köré

1 1. helyszín
Bauer Sándor u. 14. sz. előtti Iampát taľtó oszlop köľé

12.helyszín
Dankó utca és Magdolna utca saľkán a Magdolnautcźĺban lévő 'egyiľź'nyiť tábla köľé

|3.helyszín
Dankó utca és Ká|vfuiatér sarkiín a Dankó utcában lévő első |ampáttaľtó oszlop köľé

14. helyszín
Ká|vána téren a Baĺoss utca 118. sz. alatti épület Illés utca felőli homlokzata előtti első fa
köré



15. helyszín
KáIváriatér és Illés utca saĺkán azl||és utcában az ővodamelletti első fa kĺjré

16. helyszín
KźĺIváriatér és Diószesi utca saľkán a Diószesi utca 1. sz. melletti első fa köľé

17.helyszín
Csobánc utca és Szeszgytr utca sarkán a Csobánc utcában lévő 'behajtani tilos' kĺjré

18. helyszín
Nap utca és Kisfaludy utca sarkán a Kisfaludy utca 28a mellettí,parko|őzóna' tábla kcjľé

19. helyszín
Práter utca és Kisfaludy utca sarkán a Kisfaludy utca 28b ĺnelletti (Práteľ utcai oldalon)
első lámpa köré

20.helyszín
Pľáter utca és Vajdahunyad utca saľkán aPréÍer utca 19. sz. előtt aházhoz legközelebbi
paľkolásgátló oszlop köré

21.helyszín
Tömő utca és Bókay utca saľkán a Klinika elótt az, egyiránytl", tábla köré

22.he|yszín
Tcjmő utca és Szigony utca sarkán a Ttjmő utca23a sz' mellett (a Szigony utcai oldalon) a
lámpaoszlop köré

23.helyszíĺ
Tömő utca és Balassa utca sarkán a Klinika előtti közlekedési tábla köľé

24.helyszín
Tömő utca48-54. sz. melletti (ajźńszőtét felé) első fa köré

25.helyszín
Koľanyi Sándor utcában (Koľányi Sánđor utcaZla-val szemben) lévő lámpaoszlop kciré

26.heIyszin
Koľányi Sándoľ utca Ludovika tér taIźikozásáná|, a Korányi Sándor utcában
lámpaoszlop köré

27.he|yszín
Korányi Sandor utca - Illés utca talá|kozásáná|, a Korányi Sándor utca 3/b. előtt
lámpaoszlop ktlré

28.he|yszín
Koľányi Sándor utca - Diószegi utca találkozásáná|, a Koľányi Sándor utca 5-,7. e|ótt
lámpaoszlop kĺiré

29.he|yszín
Bláthy ottó utca - Rezső tér ta|źůkozásźnáI, Rezső tér sarkán ,,egyfutnyu utca'' tábla köľé



30. helyszín
Elnök utca - Bláthy ottó utca - Rezső t& talá|kozźsttná|, Rezső tér sarkán lámpaoszlop
koré

31. helyszín
Elnĺjk utcában, Elnok vtca 12. szálrr előtti villarryoszlop köľé

32.helyszín
Elnĺjk utca - Villám utca találkozásáná|, Elnök utca 1 I. szám előtti lámpaoszlop köré

33. helyszín
Vajda Péter utca 43. sz. előtti villanyoszlop kĺiľé

34.heIyszín
Vajda Péter utca 37-39. sz. alatti óvoda 35. sz. felőli saľkánáIlévő villanyoszlop koré

35. helyszín
Vajda Péter utca Bláthy ottó utca kercsztezoďésében a Bláthy ottó utca tengelyében lévő
fa kĺjré

36' helyszín
Vajda Péter utcai iskola épületének északĺyugati sarkánál (a visszafordulónál) lévő

. villanyoszlop kĺiré

' ,. 37.he|yszín
, Ciprus és Százados út saľkán, aSzázaďos úton a villanyoszlop köľé

38. helyszín
Stróbl Alajos és Szźnados út sarkán, a Stróbl Alajos utcában lámpaoszlop köľé

39. helyszín
Stróbl Alajos és osztály utca saĺkán, a Stróbl Alajos utcában egy vékonyabb fa köré

40. helyszín
Százados és Szörény utca saľkán, aSzźuados utcában a villanyoszlop körül





iktatószám:
táľ9y:

ügylntéző:
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Ą,,u> l l45r. ĺą / u 4 Ą /,ł c54
Bp. Vl|l. keriiletben választási
hirdető berendezések elhelyezése

Mihályka Péter
+36 30 7740938
peter.mihalyka @ bkk.hu

Közúti Ktizlekedés Divízió

Forgalomtechnikai osztály Buda

címzett: SzÍics Tamás ügyosztátyvezető
cégnév: Bp. Főv. V|l|. Józsefváľosi

on kormányzat Vagyon gazdálkodási és
Uzemeltetési Ugyosztá|y

cím: Budapest
Baross utca 63-67.
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Tiszte|t Ügyosztályvezető Ur!

Fe|kérjtik onoket, hogy a 2014. évi országgyű|ésí választások kapcsán kihe|yezendő hirdető
berendezések kozterületen va|ó elheIyezésével kapcsolatosan a következő szempontokat
szíveskedjenek f igyelembe venn i i| ĺetve betartatn i :

- Az eszkozÖk a közútĺ űrsze|vényen kívrilre kerüljenek (útszegélytő| min. 50 cm távo|ságra
legyenek).

- A gya|ogosforga|om számára mindenho| iegyen biztosított |egalább 1,5 m szé|ességű
szabad járdafe|Ület.

. Útkereszteződésben az átke|ni szándékozó gya|ogosokat a berendezés ne takarja e|!

(Útkereszteződésben a járdák csúcspontjátót számĹtott 5 méteres távotságon belÜ|

|avasoljuk inkább az ingat|an kerítése mel|é he|yezni az eszkozöket')

. Kijelölt gyalogos.átke|őhelyek kornyezetében kiemelten fontos a gyalogosok |áthatósága,
ezért kérjÜk, hogy gya|ogos-átkelőhe|yek burko|atĺje|eitől számÍtott 10 méteres távo|ságon
be|uI ne kerü|jon e|he|yezésre eszkoz'

Kérjrik kezelői á||ásÍog|a|ásunk szíves figyelembevételét a ba|esetveszé|y mege|őzése érdekében.

Budapest, 2o1 4. tebruár,,|8,,

A vezéri gazgató meghatalmazása alapján, tisztelette| :

I grKÉu.dapesti. Közlekedési Központ

l ä.äIäa;E\'!,ĺE9ó RészvényláÍsaság

lffiňiľt,nľľs*u.ĺ$21.@
szakterÜletĺ vezető

BKK Budapesti Köz|ekedési Kĺizpont
Záľtkörúen Működó Részvénytársaság
cégjegyzékszám: 01-10-046840

. 1075 BudaPest,clm: 
Rumbach Sebestyén utca 19.21.

te|eÍonszám: +36 30 774 1100

tax: +36 30 774 1001

web: www.bkk.hu

e-mail: bkk@bkk.hu
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V á|asztási plakát elhelyezését
korlátozó tényezók

Je|magyarázat

ffiNffiEIE
@

Kieme|t kÔzcé|tj zÖldterÜlet

Helyivédett é|pĺJ|et

Fóvárosi védett épÜlet

MÍiem|ék védett épÜlet

Fővárosi választási hirdetótábla

tnkormányzati választási hirdetótábla javas|at




