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tsudapest ľ.őváľos VIII. keľĺilet Józsefuáľos C)nkoľmányzat Képviselŕĺ-testilletének
Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsága

Y agyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály sz. napirend

Táľgy:

ELŐTERJEsZTÉs
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. áryri|is 17-ei üléséľe

Közteľület hasznáł,|ati kéľelmek elbíľálása

E|óterjesztő: Péhzes Attila ügyosztá|yvezetó
Készítette: Beľényi Melinda ugyintéző
A napiľendet nyílt tilésen kell táľgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egyszeru szav azattobbség szĺikséges.
Melléklet: 8 db

Tisztelt VáľosgazdáIkodási és Pénzĺĺgyĺ Bizottság!

A Józsefuárosi onkormányzattulajdonában lévő közterületek haszná|atárő|és használatának rendjéről
sző|ő 18/2013. (IV.24.) önkoľmźnyzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) 72. $-a értelmében a
kĺjzterület-haszná|atta| _ hozzájáľulással és elutasítással _ kapcso|atos önkoľmänyzati hatósági
eljáľásban a hivatkozott ľendeletben ľögzítettek szerint elsőfokon a Yárosgazdálkodáši és Pénzugýi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatátozza a könęri|et haszni|atok utáni fizetendő äíj
mértékét.

A Rendelet 1 8. s (2) bekezdése az a|ábbiakszeľint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) kĺ)zterület-haszndlat esetén a Bizottsĺźg a jogosult kérelméľe
méItónyosságból havonta, neg1łedévente vagy félévente esedékes, 

"g,,",ĺő 
ašszěgĺí d'íjfizeĺést is

me gd l I ap ít h at, m ely e t a kozt erül e t - hcls z nál at i ho z z ój árul ós b en r ö gz ít eni ke l l.,,

A Rendelet 24. s (1) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján megálĺapított közterüleĺ-hasznólati díjak kortdtlanul cstjkkenthetőek
vagy elengedhetőek:

a) az onkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok végzése esetében;
b) a fővárosi, vagy önkoľmónyzati pátyózaton elnyert tómogatásiól trténő épütet felújíiĺźsok

esetében;
c) humanitárius és karitatív célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
d) kulturális és köľnyezetvédelmi céIok éľdekébenvégzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgy ítéIi meg, hog1l az Józsefvaros érdekeit szolgól-ia;
fl bejeg,lzett politikai pĺźrtok, eg1lházak és társadalmi szervezetek nem kěreskedetmi céłú ľenden,énve

esetében;
g) oktatĺźsi, tudomónyos vagy ismeľetterjesztő témájúfiImatkotásokforgatósa esetében;
ł! a lilmn hatáIya alá nem tartozó alkotásokforgatása esetén, ahot az igénybeveendő teri)Iet a ]5

m,-t elérő, de a 20 m,.t m"g nem haladó teľüIeilĺj
i) a Filmtv. hatálya aIá nem taľtozó alkotásokforgatása esetén, amelwek időtartamą a kérelmezett

időponttól szdmított 30 naptári napon belül osszességében nem haladja meg a 2 naptóri na!)ot.,'

A Rendelet l8.$ (1) bekezdése a|apján:
,,A díjat a kc)zterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a iogo.sult köteles
előre egł osszegben megfizetni,

(2) Tartós (egalább 6 hónapot meghaladó) kazterlłIet-használat esetĺźn a Bizottság a jogosult
kěľelmére méltányossógból havonta, negyedévente vaglfelévente esedékes, eg1łenlő asszěgiÍ iíjfizetést
is megáIlapíthat, melyet ą közterület-hasznáĺąti hozzajáľulósban rogzíteni kelĺ.

(3) Méltĺźnyolható körülménynek számít, ha:
a) a magánszemély vag1l egyéni vállalkozó kérelmező három vag1l annóI tÓbb gyermeket nevel;



b) a magánszemély vag1ł egyéni váIlalkozó kérelmeztj havi ý)vedeĺme nem' én e! az ar.:gsĺźgi
nyugdíj mindenkoľ i l e gkis e b b ö s s z e géne k 4 0 c % - át ;

c) a magánszemély vagy egyéni vállaikozó kéreĺmező rokkantsági nyugdíjban ľészesül;
d) a magánszemély vagy egyéni vállalkozó kérelmező egészségkĺźrosodott szetnély, aki

munkaké p e s s é gét l e gal áb b 6 7 %- b an e Iv e s zt e tt e ;
e) a gazdasági tórsaságnak a kérelmet benyújtó megelőző két ĺ;zleti évben mérleg szerinti

er e dmény e ne gatív v olt ;

fl a civil szervezet, eg,lházi jogi szeméĺy, ha a közter.ĺilet.,használatot alaptevékenységércek vagł
kozhasznú tevékenységének ellótasa érdekében kéri;

g) az onkormányzattal nem állfenn kozterüĺet-hasznáIati díj tartozása.,,

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|źlbbi közterület-hasznáiati hozzájáru|ás iránti kérelmek
éľkeztek.

Megíeg.vzés: AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a983/20|3. (D(.16.) sz.hattĺrozatta| járu|t

hozzá Rejtő Gábor közterület,hasznźůatához ltcazellélés céijából 2013. szeptember 25-tó| 20|4.
március 24-iga Mikszáth Kéůmáĺtéľa Kéľelmező'új helyszínen szeľetne zené|ni, úg5, gondolja, hogy
a Mikszáth téren tevékenységével zavarja a pihenni szándékoző embereket. Jelen kéreimében a
forgalmasabb Szabó Eľvin térľe kérne közteľület-haszrrálati engedélý a Tisztelt Bizottságtól.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y javasolja a Tiszte|t Blzottságnak, hogy veg\le
tudomásul a2014' máreius fs-to| ápľilis 16-ig torténő közterület-hasznćúatot.

,

1.
Közteľület-h aszná|ő, kérelmező :

Köztertilet-h aszntiat idej e :

Kö zterü let-h asznźůat c é|j a:

Közteľület-h asznźiat he lye :

Kö zteľtilet-h aszná|at nagy sága:
Közteriilet-h aszntůat dij a:

Közteľület-h asznźiő, kéľelmező :

Közteľület-h aszná|at idej e:

Közterület-h aszná|at cé|j a:

Köztertilet-h asznźilat he lye :

Kö zterület-h asznźiat nagy s ága:
Közterület-h asznźiat díi a:

Közterĺilet-h asznźĺ|ő, kéľelmező :

Kozteľü l ęt-h aszná|at i dej e:

Közterü let-h aszná|at cé|j a:

Közteľü let-h asznźiat helye :

Rejtő Gábor
(1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 16.)
20| 4. mźrcius 25.-20I 4. szeptember 3 0.

utcazenélés (gitár + ének)
Szabó Ervin tér
3mz
0,- Ft/nap

Szupeľ Jelen Kft.
(1113 Budapest, Elek u. 28.)
f014. ápri|is 1.-f0I4' október 31.
vendéglátó terasz
Márkus Emília vf-4.
77 mz
fószezon: 3 325,- Ftlmz lhó
e|o,-ltószezoĺ: f O78,-FtJmf lhő
szezonon kívül: 208,- Ft/mzlhő

Szupeľ Jelen Kft.
(1 I l3 Budapest, Elek u. 28.)
2014. ápri|is |.-2014. október 31.
vendéglátó terasz
Stáhly u. |2-14' (árdán)

Meeiegyzés: A Szuper Jelen Kft. 20|3. áprl|is l-től f0I4.mélrcius 3l-ig kapott kĺjzteľület-haszná|ati
engedélý a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 279lf013. (III.25.) sz. hatźrazatáva|. Az
engedély a |6-48|12013. számon kiadásľa került" A Kft. ennek hosszabbítását kéľi a Tisaelt
B izottságtól, hav i dijťlzetés megadásával.
Miután a Szupeľ Jelen Kft. váľosképi, zĺjldfelület fejlesztési szempontok a|apján a tavalyi évben
teljesítette a teriilet virágosítását, a fent hivatkozott Rendelet 25. $-a, valamint a 18'$ (3) bekezdés g)

pontja a|apjźn a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a dijfizetési kedvezmény
megadását, valamint abeťlzetett kĺjzterület-haszná'|ati díj 10 %-nak visszatérítését a cégrészére.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a Tisztelt Bizottságnak, hogy vegye
tudomásul af014. április l.től április 16-igtöľténő közterület-hasznźiatot'

3.

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza



Megieeyzés: A Szuper Jelen Kft. 2013. október 1-től f0I4. mźrcius 31-ig kapott közterület-hasznźiati
engedélý aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 112612013. (X.14.) határozattwal. A Kft. ennek
hosszabbítását kéri a Tisztelt B izottságtól, hav i dijfizetés megadásával.
Miután a Szuper Jelen Kft. városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok a|apjźlĺ a tavalyi évben
teljesítette a terület viľágosítását, afent hivatkozott Rendelet 25. $-a, valamint a 18.$ (3) bekezdés g)
pontja a|apján aYagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a díjfizetési kedvezmény
megadását, valamint abeťlzetett közterület-haszná|ati dij |0 %-nakvisszatéľítését a cégrészére.
A Vagyongazdálkodási és Üzemelte1ési ÜryosztáIy javasolja a Tisztelt Bizottságnak, hogy vegye
tudomásul af0l4, április l-től április 16-ig történő kozterület-hasznźiatot,

4.

$özÍryjilet-h asznźůat nagy sága..
Kĺjzterü let-h aszná|at diia:

K<izterület-h asznźió, kérelmező :

Közterület-használat idej e:

Közteľület-h asznźiat célja:
Közterü let-h asznźúat nagy sága..

K<jzterület-h aszná|at he lye :

Közterület-h aszná|at dija:

KözterĹilet-h asznźiő, kéľelmező :

Közteľület-használat idej e :

Közterü let-h aszná|at c é|1 a..

Kozterü let-h aszná|at helye :

Közterti let-h aszná|at nagy sága..

Közteľtilet-h aszná|at díj a:

Megíeg-vzés: A Vagyongazdálkodási
hogy vegye tudomásul af014. április

6.
Közterü l et-h aszná|ó, kér e|mező :

Koztertilet-használat idej e :

K<izterület-h aszná|at c é|j a:

Közterĺilet-h asznźůat nagy sága:
Közteľület-h aszná|at helye :

Kĺjzterĺilet-h asznéiat helye :

Kö zterü l et-h aszná| at dij a:

9m'
e|ő,.utőszezĺsn: 1 49 I,- Ft/ m2 lhó
szęZonon kívül: 149,- Ftlmzlhó

Fekami Bt.
( 1 087 Budapest, Hungária |<rt. 2-4.)
2014' április |5.-2017. októbeľ 30'
(szezonon kívüli időszak kivételével)
vendéglátó terasz
Vas u.2.
18 m2

főszezon: 2 5 46,- F tl rÍŕ /hô
e|ő,-utőszezon: 1 49l,- Ft/mzlhő
szezonon kívül: 149,- Ft/mzlhő

és Üzemeltetési Ügyosztźiy javasolja a Tisztelt Bizottságnak,
I 5 - I 6-ai közteľület-h asznźůatot.

Habeľkoľn I(ft.
(1087 Budapest, Asztalos Sándor 12.)
f0|4. źryri|is I6.-f0|6. április 15.
reklámtábla
7 m2-r m2

Asztalos Sándor u. l2.
Asztalos Sándor u.-Stľób| Alaios u. saľok
l 888,- Ft/m2lhő

AperiBio Kft./Anyám sůiti Kft.
(1011 Budapest, Bem rkp f3.)l(I204 Budapest, Viľág
Benedek u. 43.)
2014. ápľilis 17.-f0I5, május 3l.
vendéglátó terasz
29 m"
Krudy Gyula u.4-6.
fo szezon 2 5 46,- Ftl m2 ĺhő +ÁFA
utőszezon, előszezon I 49 I,- Ftl m2 thő +AFA
szezononkívül 1 49'- Ftl m2 lllő +ÁFA

Męgjegvzés: Az ApeľiBio Kft. f013' áprl|is l-től 20|5. mź.jus 31-ig kapott köztertilet-hasnlá|ati
engedélý aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 263lf0I3' (III.18.) sz.hatźrozatáva|. AzAnyám
Si'iti Kft. és az ApeľiBio Kft. kérelemmel fordult a Tisztelt Bizottság felé, mely a|apjźtn 2014. máľcius
1l. óta az Anyźlm sĺiti Kft. azizeme|tetője a fent említett üzlethelyiségnek, ezértkérlk-,hogy az
ApeľiBici Kft. részére kiađott közterület-haszná|ati engedélý vendéglátó terasz céljábóI vá|tozat|an
formában az Anyátm Stiti Kft-re szíveskedjen módosítani a Tisztelt Bizottsźry.

5.



Megjegvzés: A Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztźĺ|y javasolja a Tisztelt Bizottságnak'
hory vegye tudomásul a fII 4. ápľilis I 6-ai końerĹilet-használatot.

7.
Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

Közterület.h asznźůat idej e:

Közteri'ilet-h aszná|at cé|i a:

Közterület-h aszná|at helye :

Ktjzterület.h asznźĺ|at ĺagy sága:

Kö zterület-h aszná|at helye :

Kö zterület-h aszná|at nagy sága:

Kö zterület-h aszná|at he lye :

Kozterület-h aszná|at nagy s ága:

Közterület-h aszntiat dij a:

Díj kiesés díjmentesség esetén :

Koztertilet-h asznźĺ|ő, kérelmező :

K<jzterület-használat idej e :

Kĺjzterület-h asznźiat célrj a:

Kö zterület-h aszná|at h elye :

Kö zterület-h aszná|at nagy s ága:
Közterület-h aszná|at dij a:

Pedrano CRD Kivite|ez(i KÍt.
(1082 Budapest, Práteľ u.f9/A.)
2014' źtpri|is |.-2014. május 15.
építési munkateľület

Práte^ľ u. 25 -27 . j áľmíĺforgalmi rész
94m"

Práter u. 25-27. jźrda
100 m'

Futó u. 31-33. járda
If0m'

186,- Ft/ m'lnap
| 573 560,-Ft/1 674 000,- Fr/2 008 800,- Fr

onish Vendéglátó és Keľeskedelmi Kft.
(224 l Siilys áp, F ó u. fll A'.)

2014' ápri|is |.-2014' szeptember 30.
vendéglátó terasz
Mrizeum u.2.
18 m2

e|ő-utőszezon: I 49 I,- Ftl m2 lhő
főszezon'. 2 5 46,- F tl m2 hő

Megjegyzés: A Pedrano CRD Kivite|ezoKft' a Corvin Sétány Pľogram keretében megvalósuló Corvin
Corneľ lrodaház mélyépítési munkáit végzi, melyre a Tisztelt Bizottságtól a I3I8120I3. (XII.02.) sz.
határozatta| kapott engedélý f014. január I-to|f0I4' március 31-ig. Az ELMU a bekötést csak április
végéigbezárő|agvá|\a|ta, ezért az e|őzo hasznźůatihozzájźlrulásban megadott hatráridőben a cég nem
tudja befejezni a munkálatokat. Mivel a telek atérszin alatt teljesen be lesz építve, ezért a munka során
mindkét utcában közteľi.ilet-haszná|atra van sztikség, mert a munkák kivitelezését nem tudják |00 %-
ban a telken belüli tertileten megoldani, Az elkészített forgalomtechnikai terv alapján a környező
irodahtz,lakóépületek, bevásáľló központ beszá||itźsát a kivitelezés során is zavarta|anu| biztosítani
lehet. A gyalogos közlekedés a túloldalon megoldott. A Coľvin Sétány Program két fő programjának
segítségével a város-rehabilitáció megvalósítása a cél. A Vagyongazdálkodási és Üzemelteĺési
IJgyosná|y továbbra is javasolja a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet24, s (1) bekezdés
e) pontj ában foglaltakľa.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a Tisztelt Bizottságnak' hogy vegye
tudomásul a20|4. április l{ől április 16-ig töľténő közterület-haszntiatot'

8.

Megieg.vzés: A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a 310/20|4. (I|I.24.) sz. határozattal jaľult
hozzá az onish Kft. kĺjzterü|ethaszná|atźthozvendég|źúőterasz kitelepülés céljából 2014. álpri|is l-től
f0|4. szeptember 30-ig' Az onish Vendéglátó és Keľeskedelmi Kft. kérelemmel fordult a Tisztelt
Bizottság felé mely a|apján a közterület-hasznźůati díj egyösszegű megfizetése igen megterhelő a cég
számár a, havi részletfizetés engedé lyezését kéri.

F entiek a|apj źn kérem az a|ábbi határ ozati j avas l at e l fo gadás át.



Határozatijavaslat

I. A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság r'igy dtint, hogy közteľület.használati
hozzáĘáru|ást ad - teljes díjÍizetéssel - az a|ábbi ügyekben:

1.
Közterület-haszntł|ó,kére1mező: SzupeľJelenI(ft.

(1113 Budapest, Elek u. 28.)
Közterület-haszná|at ideje: 20|4. átpri|is |7 .-f014. október 31.
KözterĹilet-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
KöZterület-haszná|at helye: Márkus Emília u.2-4'
Közterület-hasznźiatnagysźrya: |7 m2
Dijťlzetés ütęmezése: havi díjfizetés

,
Közteľület-haszná|ő,kérelmező: SzuperJelenKft.

(1113 Budapest, Elek u. 28.)
. Közterület-használat ideje: 2OI4. tryri|is |7 '-2014, október 31.
. Közteľület-haszĺä|at cé|ja: vendéglátó terasz

Közterület-hasznźiat helye: Stál1ly u.12-14. (źrdźn)
. röźerĹilet-használatnagysźęa: 9 m2

. oíjfizetésütemezése: havi díjfizetés
ir3.
l. Közterület-haszná|ó, kérelmező: F.ekami Bt.

Köztęriilet-használatideje: i|1-i'i:ĺ?ľ"'łyłłř^,;Ż;Y;3;tr,
( szezonon kívüli időszak kivételével)

i..''.' .'.'"!.,. Közterĺilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
:.|'. ,. Közterület-hasznáIathelye: Vas u.2.
'. .-' Közteľület=haszná|atnagysága: 18 m2

4.
Közterület-haszná|ő,kére|mező: HabeľkoľnKft.

(1087 Budapest, Asztalos Sándor 12.)
Kĺjzteľület-használatideje: 2014. ápti|is 16.-20|6.április 15.
Közterület-haszná'|at cé|ja: ľeklámtábla
Közterület-haszná|atnagysága: I m2-1 m2
Közterület-haszná|athelye: Asztalos Sándoľ u. 12.
Közterület-haszná|at helye: Asztalos Sándor u.-Stróbl Alajos u. saľok

Felelős : polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. ápri|is 17.

u. A VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy diint, hogy tudomásul veszi a Szupeľ
Jelen Kft. Máľkus EmíIia u. 2-4. sz. előtti kiizteľüIet hasznáiatát vendéglátó teľasz
elhelyezése céljábót 20|4. áryrilis l-től ápľilis 16-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: 20|4. źtpri|is |7.

m. A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság rĺgy diinto hogy tudomásul veszi a Szupeľ
Jelen Kft. Stáh|y u. 12-14. sz. e|őtti kiizteľĺilet haszná|atát vendéglátó terasz elhelyezése
céljábóI 2014. ápril.is l-től ápľilis 16-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: 20|4' ápri|is |7.



Iv. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rĺgy diint' hogy a Szupeľ Jelen Kft-nek a
2013. évben kiadott Máľkus Emília u.2-4. sz. előtti 16 m2-es teľasz, valamint a Stáhty u.
t2-|4. sz. előtti 9 m2-es terasz ktizteľület-használati engedéIyei után visszafrzet |0o/o
ktizteľület-h aszná,Jaiti díjat (49 707'- Ft-ot).

Felelős : polgáľmester
Határidő: 2014. źlpri|is I7.

v. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy tudomásul veszi a Fekami Bt.
ktizteľület hasznáIatát venđéglátó terasz elhelyezése céljából 2014. ápľi|is 15-től ápľilis
t6-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. ápti|is |7.

vI. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy diint' hogy tudomásul veszi a Habeľkoľn
Kft. ktizteľtilet használatát reklámtábla elhelyezése céljábő,|20|4. ápľilis 16-ra.

Felelĺis : polgáľmester
Határidő: 20|4. ápri|is |7 '

vII. A VárosgazdáIkodásĺ és Pénziigyi Bizottság rĺgy dönt' hogy ktizteľület-használati
hozzíjáru|álst ad - díjmentességge| - az alábbi ügyekben:

1.
Közterület-haszná|ő,kéľelmező: RejtőGáboľ

(1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 16.)
Köztertilet-haszná|atideje: 2014. éryrilis 17.-f0I4.szeptembeľ30.
Közteľület-haszná|at cé|ja: utcazenélés (gitar + ének)
Közterület-használat helye: Szabó Ervin tér
Közterület-hasznźl|atnagysátga: 3 m2

,,'

Kĺizterület-haszná|ő,kérelmező: PedľanoCRDKivite|ezőKÍt.
(1082 Budapest, Práter u.29lA.)

K<jzterület-hasznźńatideje: 2014. tlpri|is |7.-fI|4.május 15.

Közterület-haszná|atcélja: építési munkaterület

Közteľület-hasznźĺ|at helye: Práter u' 25-27 'jáľműforgalmi rész
Közterület-haszntiatnagysttga: 94 m.

Kozteľület-haszná|at helye: Práter^u. 25-27. jźlrda
Közteriilet-haszná|atnagysága: l00m,
Közteľület-haszná|at helye: Futó u' 3|-33' járda
Közteľület-haszntiatnagysága: |f0 m.

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. ápri|is I7.

vilI. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rúgy dönt' hogy tudomásul veszi Rejtő Gábor
közteríilet haszná.Jatát utcazenélés céljából 20|4. március 25-től ápľilis 16-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: f0|4. ápril.is |7.

Ix. A VárosgazdálkodásÍ és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy tudomásul veszi a Pedľano
CRD Kivite|ezőKft. közteľület hasznáiatát építési munkateľůilet céljából2014. ápľilis 1-
től ápľilis l6-ig.

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza



Fele]is : polgármester
Határidő: 2014. źtprilris 17.

x. A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bĺzottság r'igy dtint, hogy a 263/2013. (m.ls.) számúl
határozatát az a|álbbiak szeľint módosítja:

1.

Rözterĺilet-haszndló,kérelmező: Anyúmsiititĺt.
(1204 Budapest, Virág Benedek u. 43.)

Közteľület-hasznźiat ideje: 20|4' ápri|is |7 .-20|5. május 3 l.
Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Köĺerület-hasznźiatnagysága: f9 m2
Közerület-haszná|at helye: Kľúdy Gyula u.4-6.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. źryri1ris 17,

xI. A VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy a 3t0/20ĺ4. Gn.24.) számű
határ ozatát az a|á'bbiak sze ľi nt m ó d osítj a :

1.
Közteľület.hasznźl|ő,kérelmező: onishVendéglátóésKeľeskedelmiKft.

(2241 Sülysáp, Fő a,fL/A.)
Közterület-haszná|atideje: 2014. źlpri|is I,-f014.szeptember30.
Közterület-hasznźl|at cé|ja: vendégiátó terasz
KözterĹilet-haszná,|at helye: Múzeum u. 2.
Közteľtilet-haszná|atnagysága: 18m2
Díffizetés ijtemezése: havi díj/izetés

Felelős: polgármester
Hatźtridő: 20|4. áprl|is I7.

A döntés végĺehajtását végző szeruezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdźikodźlsi Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjáľa:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. április l0'

F
Pénzes Attila

ugyosztźńy,łezető
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Melinda

FeIadó:
Küldve:
Címzett:
Tátgy:-

Tisztęlt Címzett!

Ętó gábor <Ętog@gmai|.com>
201.4. március 13' 11:11
BerényiMe|ĺnda
Kére|em

Tekintve, hogy utcazenéléshez kapcsolódó helyfoglalasi engeđélyem z0I4 máľcius 24.én .
|ejár, kérem, hog"'azt hosszabbítsak meg 2014 szepember végéig.
Egyben kéľem, hogy ennek helyszine a Szabo Ervin téren a Rothermere szobor mellett
legyen. trnnek okaaz,lrogy a Mikszátlr Kálmán téľerr, éľzéserrr sfeľint ,filv,dnomaz ott
napoző,, iiĺdĺigélő embeľeket, míg a szobomál lényegében csak ,,átmenő,, foľgalom vaĺl" ki-ki
eldöntheti, akaľj a-e hallgatlri a zenét.

Amennyiberlęznem lehetséges, kérem tegyenek ajánlatot egy haľmadik hel1'ľe.

Udvözlettel.
Rejtő Gáboľ

8p.2014.03.13.



Feladó:
Küldve:
címzett;
Tárgy:

Nyomon követés je|ti|ője:

Je|łĺlő állapota:

Kĺisz<inettel,

Horváth Młáté
Jęlen Bisztró
Szuneľ Jelen Kft

Bar JELEN <jelenblaha@gmail,com>
20L4. Íebr ućlĺ 24. 2a:ag
Berényi Melinda
Re: terasz növényesítési kedvezmény

EIintézendő
Megjeľölt

porneRlilľsrľRlłlffiil

2014 MAR0 ĺľ"
9ä rr ;''',..,'''...JŚS* -.5;.' ĺ -a.-.^.*,

'" "'r'-''='""'-'!#.!....'......... ....

Kedves Melinda!

A tęlefonban megbeszeltek szerint szeľetném kéľni a Stahly utcai 9 nm-es és a Młárkus Ernília utcai 17 rrn-
es teľaszunk közteľÍilethasznźiatának}Ol4. oktőbeľ 3l-ig történő meghosszabbit^áLt.

..l-łli.

j ':"''..:'{$]Ą i{ffit

j i.'Íi:ił.źĺĺ;ĺ:i.

l

2013-12-09 1 1 :30 GMT+01 :00 Bar JELEN @:
Kędves Melinda!

Éľdeklődőm, hogy a teraszunk növényesítéséľe kért keđveznrénytinlĺkel mi a helyze1
Mellékęlve képek a teľaszainlľól.

Üdv;
Horváth Máté
Jelen Bisztró
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Józs efváľosi Ö nk ormány zat
Polgáľmesteľi Hĺvatal
Váľos gazdálkodási osz Ĺríly
Kugert Katalin

>L(Lą y'a5-z-Żĺu1

Ú ttest
ľEIřAMIBT'
l0STBudapest

Eungáriatĺrĺ 2.4.

('-1'
Tĺszte| e tte|s#:.*^K. .,

Fekomi Bt/

JĆ;-rcjcl

Buđapest 20|4.aL JI
Atvettem:
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Eudapest Főváros VI|l' teľü|etJĺizsefu.árosi onkoľmányzät Polgármesteľi HivataÍa
Vagyongazdálkodási ĺás Üzeľne|tetési Ügyosztá|y
1082 Budäpest
Baross utca 63-67,

KÉRELEM
-. a .Iĺízsefváľosi Onkoľmányzat tulajdonńban |évő tĺözK ěrjiik a ny omta t v d ŕ1yt' o ! v ashat ó an', ny-o-|11ia1o t t

Egy,éni vá|Ialkozás esetében :

Adósáma; til -ii1
Banlĺszamlaszáma:

M ag á n szem élyek es etéb en :

Kápłnezoneve: telefon:

Megjegyzés: Fenti adatok közĺése a közteriilet.hasznlźlati kérelmek eĺbíľalłźstźhoz, a kĺjzterulet.haszruźlatok etknőraéséhez
sziiĺ.s'ćgesek Jłz addtoltat a Polgármesten Hlvattlt és aJözsefváľosi Kanerütet.fbttigielet kezetik Jetenłźjétoaaźsa20I].eyiCnI,
lônéWnaWI

Kłizftľĺi|et-haszná|afiĺ|eje20l aĺĺu ĽĽ h.i mna.pfól ?'ori! ev ffi lĺ ľI
(Több idópont- helyszÍn eseÉn kerifuk lísüít mellékelrri!)

Kiizteľii|et-hasznátatcéIja: '..kettő db,a&gszékhe|yére mutató infoľmációadó irányító tábla

KözÍeľiiletnarysága: ...1 m2ldb, összesen 2 m2

Kŕĺzteľiilet helye:

1. tĺĺbla: Budapest VItr. kerülęt Asztalos Sandor u. 12. szám etőL\az út jobb oldalĄ a vasúti kerítes melletti
rńtpatlűán' (A tábla kétoldalas, mindkét inányból irányjelző szeľepe van)

2.táĺb|a: Budapest, VIII. kerület Asztalos Sandor utca és a Stróbl Alajos u. keľe.szteződésénél, ez úttęst
jobboldalan, a vasúti keľítés melletti útpadkáján. (A tźhla egyoldalas, a másik oldal a viĺlalryoszlop fe|é
néz)

Egyéb (LEVELEZÉSI CÍM, arnennyiben afenti adaĺoktóleltéľ, stb):

A tłíblĺk máľ tĺĺbb, mint 10 évę kinn álhak' a grafikźÉés fotót sziikség szerint cseľéljĺik,' a tntőszerkezptet
évente karbantartjuk, átfestjĺik. A legutóbbí közteĺtilet-használati engeđély száma: 4i32ĺ201|.(Itr.23.),
kdzteľület-használatihozzájáruláshatározatszáma: 16-574/2a|l Atabĺák a váľosképet nemzavarjllt
színesítik a vasúti kerítés szürlĺeségét.

Kéľjok g tĺłIoldalon jelzett m-e!l.ékl-eteket csatoIni, ěsil k ě ľ e l e m ny o mt at v lt ny t a I á Í,r.n i s z ív e s k e d j é k !

napig
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy

} a lĺéľelem benyújtása nem jogosí$a fel a közteľii]et hasaáIatáĺa,
ý a |8/2073, (Iv.24.) önl<ormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szeľint a közterület használatáéľt köz!e-

rüIet-hasznáIati díj at köteles fizetiri,
} a lĺözterüIeten kizáľólag a2|0ĺ2009-(B..29.) Kománylendelet 12' s (i) bekezdésę alapján a ľendelet 5.

mellékletében meghatáľozoÍt termékek áľusíthatók.

A kéľelemhez a kéľelmezőnek az alábbi me|IéIeteket ke|| csato|nia: (A csatolt mel|ékletet kérjük X-el jelötnÍ)

l. A közterĺileten folytatni kíVánt tevékenYség gyakoľlására feliososító ęsvszeťĺĺ okiľat maśóĺatát:
- egjĺéni válla'lkozás esetén: válĺalkozóí iga?n1ványt'
- gazdaságĺ táľsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem ré.sebbi cégkivonatoĹ aláíłísi cĺmpéldánvt.
- társađalmi és egyéb szęrvezetek esetében: a nýlvántartasba-vételĺiket igazoló okiratot,
- östennelök esetén östeľmelői igazolv.ĺnyt.
2. Azigéĺyeltteľii]etre vonatkozó helyszínt źhtázo|ő vźvlaÍo\ amelyen szerepelirie kell a köľnyező utcá<nák
is. A vázlaton az ígényelt teľiiletnek - a szükséges méľetekkel - úgy kell szeľepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelniien megrĹllapítható legyen (TERÁsz, PAVILON ESETÉN: anĺak szélessége,
hosszúságą a teľasz, pavilo:r szélárek az épiilet homlokzati falától és ajfuđa szélétől való távolsága; teľasz
esętén annak azI,z1etnek abejőratátő| való távo|ságą amelyiklrez tartozih métet.ben mérve).
3. Az elhelyemi kívánt építmény, Iétesítmény, bęľęndezés múszaki |eíĺásátés terveit; terąszkérelnekhez ą
helyszín fotĘ dt is csatol ni sziłIrs éges.
4. Meglévő létesĺtnényľe vonatkozó közteľiilet-haszĺá|atlhozzźĺjárulás megújítása esetén - váľósképvédel-
m i s?pmpontok Íigyel embevétel e miatt - fęnyképfelvéte]t ke lI ĺ:ecsatoln i.
5. Epĺtesi engedéIyhez kłt0tt épímény esetébenvagl építesi nlunhźlaĺoĺĺkal isszefĺ:iggő kazrcrtleĺhaszńáIar
esetében az épÍttetőtől kapott meghatalmązást és ajogszabáilyban előírt esetekben a jogerős építésúgli hłtó-
sági engedélyt csatolni sził}rséges.
6. KÔzút igénybevétele esetén - a 2' pontban foglalt helyszÍnľajzon túl - a vonatkozó helyszĺnf etľazolo
foľgalomtechnikaivánajzo\ amely beszeľezhetó aBI(K l(özúti Közlelęedési Igazgatóság l(özutkezelési Fő.
osztály, Forgaiomtechnikai osztályán.

Ęlgvelmeztetés:
Á hiáľrytalanul kililltott kéľelenx|yomtątvóľ,y es ąz előĺľt melĺekletek aatotásán túl, a pontos es eg,lérteĺłrui helyłneghatáruá,s, v+
Iatnint a meglévő läesítmáĺyfotója eleľgeđheulen a beryĘĺott lreľelenz érdelni elbírálásához!

A közteńilet-hasmáJatot _ kti kinösen - az ďabbi jogszab á1y ak szabźlyonźkz
} aheýi Önkományzatokólszóli 1990. evi lXV. itirvény
} a Józsefuárosi tnkormányzat tuĺąjđonában Iévô köfeľü|etek hasarálatĺĺról es használatiĺnak rcnđjéről szóló |8ź013.

(IV.24.) cinkoľmányzati ľendelet
} Józsefváos Keľiileti ÉpítésiS?abátyzatźto|szńlő66D007.(X|l'l2') önkormányzati rendelet
} BudapeĺiViáľosľendezesiesÉpÍtésiKeretszabäLyntőLsző|ő47l1998.(xl5.)Főv.I(ry.rendelet

I{ĺILATKo.zAT

já.ó hatóság felé továbbÍtásához a jogosultság megállapítása és teljesítése cé|jźbó|.

tő1tájékoďatást kaptam _ melyet tud'omásul vettęm - az eljáľás megindításának napjáról, azrlgyintézési hatáľidő-
ről, az ügyemre irányadó jogszabály rendelkezéseiról, jogaimról és kö'telezettségemről, továbbá kötelezettségem
elmu]asztiísiínak jogkövetkezményeiľől, a hivata.li eléľhetőségľól.

j:i":ĺľ*gĺľĺ:.lemondok. Tudomásul veszem' noa, ezáltffiľä-ffi"ŕłtsffiffifi'annalĺ közlésekor

Haberkorn Ktt'
1os7 gudapest, Asáa|os s. u.12.
Adószánl: HiJ: i.]s14646-242 (4)

Budapesto 2014. év 04. hó 10. nap.
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Fotók a Haberkom Ulmer Hungária Kft. Budapest Vlll. Asztalos S, u.-
ban kihelyezett irányíto táblák kozterijlethasználati engedélyéhez

1. táb|a: Látkép a Kerepesi út irányából ha|adók számára

1. táb|a: Kozeli kép a Kerepesi út iľányából haladók számáÍa



Fotók a Haberkom Lllmer Hungáia Kft. Budapest Vll]. Asztalos S, u,-
ban kihelyezett kányító táblák köztenjlethasznáIati engedéIyéhez

1. tábla: Látkép az MTK Stadion irányábó| érkezök számára

1. tábla: Köze|i kép az MTK Stadion irányából érkezök
számára

2



Fotók a Haberkom Ulmer Hungárta Kft. Budapest VlIl. Aszta|os S. u,-
ban kihetyezett irányíti táblák köztertjlethasználati engedélyéhez

2. táb|a: Látkép a Kerepesĺ út írányából érkezök szárnáÍa

N
\

1. tábla: Koze|i kép a Kerepesi út irányábó| érkezök számára
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Címzett:

5zęľvęąęt:

Dátum:

Faxr

oldal:

Tárgy:

AÍnęnnvibęn

Tisztelt Berényi Me|indal

mB8 rraEY a szóveg ohn$ahtlan.

Sz,2400 0, 1

PEDBANo cRD Kh'ItElezű Kłt.

Címl IÍlB2 Eudapest Práter U. iglA Fýlt.21.
Tel.: +36 ({ 68&5490, Fax: 136 (t) 68e5491

Beľényl Mellndą Ügylntéző

Vagyongazdá|kodási És Üzeme|tetési ügyosztáĺy, LétesítmÉnyüeeme|tetésľ iroda

20l.4. rnáľcIus 25.

4sg-2Ůĺú

í, + 3 (torgalomtechnikai helyszÍnrajz és mfiszaki |eÍrás)

corvln sétány Pľolek . 113/A lľodaház a644?.l2o!3llgy|ľatszámÚ t0zg6[{gt,ff$ľ{$fihęffig{ŕł11ę!9Ę;áĺn*s1eľi fii,ĺ*biĺ
ľneghq55z7Ęsfhá56 Köz.poltiľxnĺ5

".tütł t'ĺĺľt 2 8. 'ÍE.-- 56

A táľgyi pľojekt kivite|ezésének megvalÚsíthatósága érdekében telek elűttl közteľüIet épftési célú haszná|atához
kére|ľnet majd annalĺ hosszabbítására nyújtottunk bp ügyosztrílyukon, amihez a L6-!42ĺ2013 {igyiľatszáľnú
hatáľozatukkäl 2013. ľnárc|us 3l.tg hoaáJárultak.

Tekintettel ařra" hogy az Önkormányzat a 2013.09.24-én közrjtkeze|ői hozzájáľu!ásra beadott kérelmünket (az
e|ektromos há|ózatra tórténő cśatlakÖzáś Érdekében) cśäk 2014,03.18.án bÍrálta e| és a közútkezelő hozzájáru|*st
cűak f014' március ltt-én vehettük kézbe, a szo|gáItató (ELMĹí) a bek<jtést csak ápľ|tls vécéig bezáľólag vá|lalta.

A Íent|ekľe vä|ó téklntÉttéL kÉrjtl|t hogy a táľgyl ttgylíätszámü hozzáJáru|ásukat 2014. máJus 15Jg
meghossłabbÍtani szĺveskedjenek' Amennylben báľmi kéľdés vaEY adatszolEá|tatási isěny lenną tigy kérem a
oszota.,frieves(afutureal.hu *'mai| cíľnen vagy a +36 (70) 452-0750 te|efonszámon felénk jelezni szfueskedjen'

Kéľelmünkhłiz csato|juk a korábban már Önökhöz e|juttatott BKK á|ta| pecsétę|t forga|omtechnikai tervet És
míĺszakl |eĺrást. KöszönJtik.

Üđvcizlette|;

;aĺm:...',''..ł''ł.,tT.ł../'.+-o'.łł.'..-'-.
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E$ToN.TtÁM

Sz,2400 0, 3

lÜ25 Ertsspggl Cg|trlň lÍl' 72.

TeľlEző. Ép{tö ás KáÍ€skgdďmĺ Ktl. láľś0Í94$839.|

Tervszám: F-005/20í3

Ep' Vl||' keľ' Pľáter utca 25-27.
Coľvĺn Coľneľ iľodaház építése

KiizterĹi let.fogI alás

FoRGALoM KoRLÁTozÁs l TERV

ttĺíJszłxl I.eínÁs

tuteglévö áĺlapot
A Práter utca egyĺrányri út a Futó utoa felé- Az utca bal olda|án kiépÍtett, szegél|ye| párhuzamos
parko|ósáv talá|hatl. A párat|an oldalon tiÍos a megá||ás, me|yet sárga burkoĺatije| is je|ez, Az
Úttest szé|gssége 3.5 m.
A Futó utca éľ|ntett szakasza agyirányli, a járműosztá|yozót buľkolati jel|e| Je|ö|ték. A páĺatlan
olda| on kiép ]tett' szogé||yel párhuzaĺnos parkolósáv ta |áÍha tr.
Az utcában EKV jáľľnÍĺvek nem ktiz|ekednek.

A terugzett áIlapot ĺeÍńsa
A corvin Corner Írodaház rnÉýepÍtési rnunÍĺá| keedődnek meg. Mĺvel a te|ek a térszĺn ä]aĺt te|jesęn
be lesz ápítve, ęzért a munlta soľán mindkét éľ|ntett utcában közteľüĺet-foglalásľa van szukség. A
Pľáter utcában a 5 m szé|es sáv kerti| e|kerítésre. A Koľ|átozás e|fog|alp a járdát és az úttest egy
részét. A tglek hossz'ában a gyalogosoIęt a tú|oldaĺi jáldáľa kell terělni. A szemben ]óvő
parkotósávon |ehet kikeľtj|ni az épĺtési alkorlátozásl, ezéłt a paľkoĺósávban a megállást meg ke||

szuntetnÍ- A sáv vógén lévó paľlĺolást ĺehatáro|l épített fĺit miatt a munkatęľület sz{Ikíteni ke|l' A
munkataľÜ|et és a szemben lévő kieme|t szegéýsor kozött lega|ább s.5 m ęzéles sáv szabadon
tartandó.
A Futl utcaĺ olda|on csak a járda keľü| e|korlátozásra. A gya|ogoso|Gt ébben az utcában is a
tlÍ|oĺdalra kel| łere|ni'
A munkavěgzés Ídejĺón a az érintett hosszban a megállás nem lehetséges, ezért a rajzon |átható

.,Megál|nÍ tilós' jelzőtáblát a sziiksóges kiegészítő táblávaĺ a munka megkezdése eIőtt 48 óľával
korábban ki ka|ĺ helyezni'

A munka kb. 4.5 hlnapig okoz lÍtszü|ĺiiletet, utána a teľiilet.fog|alás rnértéke csokken, ame|yröt új

foľgalornĺĺor|átozási telv készt'|-

tlunRavédelęm
A munkaterüĺet elkoľlátozandó. Ha a forgalmi helpet megkĺvánja, akkor a teryezett lę|eések
elhe|yezásén tril intézkedni ke|| ke|lően kioktatoÍt és felszoręlt jelzdőr felál|ttásáról is. Egyéb
munkaVédeliltl ĺntézkedésekst a ĺďvltelszönek kell eszközöÍnle.

uo.0.o.MljBffi{Lr|rt..Źrs(.]colJľđtĄ.EEtJl!Á{7.jKlti*lrłłđł,ł.šEt,Éí-íJłi$óíĺôíů.!ülš.EuńÍšÄ'I
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TERvEzŐ| NY|LATKoZAT

A|ulíľott Takáts L[|a kÜe|entem, hogy a Bp. V|t|. t<eľ. Prátęr u|ffi z+27, sz eĺőtt| közterület-bg|a|ás
foľgalomkor|átozás|tÔľvo az érvényes etöíľásoknak, különÔsen az 1/{975.fl|.5.) KPM.BM szémú (KRESŽ)' a
20,1984.(x||.21.) KM számú, a 3i200í.(|.31,), a 4/200í.(|.0í.) vaĺamint ä 11ŕ2001.(lll. 13.) KöV.M
rendeleleĺ(ben íog|altälmak megfolel.

EudapesĹ 20í3. fEbrr:áľ

,-ĺÄ,ĺ,,{ą

Takáts Liĺla
lĺ,tfi:o1-80g0/KÉ-T
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Ca|iforn ia Coffee Coľnpany

Budapest Főváros Vl|l. kerÜ|et

Józsefvárosi onkormányzat

1-08f Budapest
Baross u. 63-67.

Városgazdúlkadósí és PénzÜgyi Bizottság
Jä:*łĺ ĺlłĺt:ęi t iirŁ.ł;i i;ĺłĺi:''l..:.:i ;}łi':i:B ľnl:tłĺ:ii łÍivulejÍl

dłizpaľii ii;t:llí /-+

W,Eľ,ł;"?j!

06 1 321 2665

i Bé|a ügyvezető

p.1

Az onök 2O1,Ą.o3.fĄ-i ti|csén hozott 31o/2o14.es |rarärozat órte|mében az oľrislr ĺ(Ít. á|taI
Üzema|ľe|:ett, Mťĺzetlnr u. 2. sĺ,' a|atti ca|ĺfornia CoÍfee Company kávézó, teraszengec|é|yt |(apott a
203.4.á pri|is 1" 2014.szeptem ber 30-ig ta rtó ĺdcjszakra'
A teÍasf nlűkodtetésének egyosszegű nregfizetése, megterhe|ťĺ lenlre cégtink száĺnára. ezért kérern a
Tiszte|t Bizottságot, ho6y a . mr1rlt évhez hason|óalr . ezen összeg havi ré'sa|e[ben történő fízetését
e ngecJélyez nĺ szíveskedjene|<.

2o1,.4. rn'aĺciusf5'

Ti5zteĺe ttei:

2?,Í1 KFT

Mak

,.lÜfSŁŕułńUSi PoLBAffĺ|iEs ĺ efil H|uÄlÄ.

I 14'

! zou l,tĺnc 27.
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