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A napirendet nyílt ĺilésen kell t-rárgyalni.
A döntés elfo gadásáh oz e g szeru szav azattöbb sé g szüksé ges.
Melléklet: 5 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonában lévő közteriiletek hasznáiatáről és használatának rendjéről
sza|ő L8l2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $-a éľtelmében a
közterület-hasnlźiatta| _ hozzźĄárulással és elutasíŁással _ kapcsolatos önkormányzati hatősáęi
eljáľásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szeľint elsőfokon a Vĺárosgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatározza a közeriilet hasznáIatok utáni fizetendő díj
mértékét.

A Rendelet 18.s (2) bekezdése az alźĺ}.biak szerint ľendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) Iajzterület-hasznólat esetén a Bizottsdg a jogosult kérelmére
méItónyossógbóI hąvontą, negledévente vagl félévente esedékes, egłenlő összegű díjfizetést is
megállapíthat, melyet a kĺjzteriilet-hasznólati hozzĺźjáruldsban rögzíteni kell',,

A Rendelet 24. $ (l) bekezdése szeľint:
,,A Rendelet 2. melléklete alapjón megállapított kljzterület-hasznólati dfiak lrorldtlanul csökkenthetőek
vagl elengedhetőek:

a) az onkormónyzat érdekében végzett építési, felujítasi munkĺźlatok végzése esetében;
b) a fővórosi, vagl onkormónyzati pólyazaton elnyert tdmogatósból trténő éptilet felújítósok

esetében;
c) humanitórius és karitatív célok érdelreben végzett tevékenység esetében;
d) lailturdlis és lrörnyezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottsóg úgl ítéli meg, hog1l az Józsefvóros érdekeit szolgdlja;

fl bejegzett politikai póľrtok, egłhazak és tdrsądalmi szervezetek nem kereskedelmi céltű rendezvénye
esetében;

g) ohatósi, tudomónyos vagl ismereuerjesztő témájúfilmalkotásokforgatósa esetében;
h) a Filmn. hatólya ąIó nem tartozó alkotósokforgatósa esetén, ahol az igénybeveendő teriilet ą ]5

m2-t el,ě,ő, de a 20 m,-t megnem haladó tertiletű;
i) a Filmtv. hatĺźlya alĺź nem tartozó alĺrotósokforgatása esetén, amelynek időtartama a kérelmezett

időponttól szómított 30 naptóri napon belül ĺjsszességében nem haladja meg a 2 naptóri napot.,,

A Rendelet 18.$ (1) bekezdése a|apján:
,,A díjat a koztertilethasmĺźlati hozzójarulósban rögzített időtartamra és módon a jogosult köteles
előre egł összegben megfizetni.

(2) Tartós (egalóbb 6 hónapot meghaladó) köztertilet-használat esetén a Bizottsdg a jogosult
kérelmére méItdnyossĺźgból havonta, negłedévente vagl féIévente esedékes, egłenlő összegű díjfizetést
is mególlapíthat, melyet a lrljztertilet-hasznłźlati hozzójórulĺźsban rögzíteni kell.

(3) Méhdnyolható körülménynek szdmít, ha:
a) a magónszeméIy vag;, egłéni vóllalkozó kérelmező három vagł annól tÓbb głeľmeket nevel;



b) a magónszemély vag,, egłéni válląlkozó kérelmező havi jövedelme nem éri eI az t)regségi
nyugd íj mindenkor i l e gki s e b b ö s s z e géne k 4 0 0%- ĺźt ;

c) a magánszemély vagl egłéni vĺźllalkozó ląźrelmező rokkantsági nyugdíjban részesijl;
d) a magónszemély vagy egłéni vállalkozó kérelmező egészségkdrosodott személy, aki

mun kakép e s s é gé t l e gal áb b 6 7 %- b an e lv e s zt e tt e ;
e) a gazdasógi társasógnak a kérelmet benyújtó megelőző két üzleti évben mérleg szerinti

eredménye negatív volt ;
fl a civil szervezet, eglházi jogi személy, ha a kozterület-hasznólatot alaptevékenységének vagł

ko z has znú tev é keny s é gén e k e I l dt as a érde ke b en kér i ;
g) az onkormányzattal nem állfenn kĺizterület-hasznólati dfi tartozása.,,

Az elmrilt időszakban a Hivatalhoz az a|ábbi közterület-hasznźúati hozzájźrulźts iránti kérelmek
érkeztek.

t.
Közterület-hasznźůő,kérelmező: PiktoľfestékKft.

(1135 Budapest, Tatai tft 12.)
KöZtertilet-haszná|atideje: 2014.februárf5.-2015.fębruźr24.
Közterület-hasznźůat célja.. reklámtábla
Közteľület-hasznźúat helye: Illés u.-Práter u. sarok
Közteľtilet-hasznźt|atnagysága: I m2

Közterület-haszná|atdija: 1 888,- Ftlmzlhő

Megieeľzés: A Piktorfesték Kft. folyamatos közteľiilet-hasznáiati engedéllyel rendelkezik a fent
említett helyszínre reklámtábla elhelyezése cé|jábő|. Az ugyfé| a közteľület-haszná|at díjáú befizette,
viszont a kérelem hosszabbÍŁását elfelejtette benýjtani.
A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztáiy javasolja a Tisztelt Bizoĺságnak, hogy vegye
tudomásul a20|4. február 25-to| május 15-ig töľténő köZtęrtilet-hasnlźiatot.

2.
Közterĺilet-hasznáůő,kérelmező: Piktoľfestékiiztet|áncKft.

(1135 Budapest, Tatai u.I2.\
KözterĹilet-hasznźiatideje: 2014. februaÍ 2. _ 2015. február l.
Közterület-hasznźůat célja.. reklámtríbla
Közteľület-hasmáůathelye: Illés u.-Dugonics u. saľok
Közterület-hasznźůatnagysźtga.. I mf
Közterület-hasmáiatdija: 1 888,- FtlIIŕlhő

Megíeryzés: A Piktorfesték Kft. folyamatos közteľület-hasznźiati engedéllyel rendelkezik a fent
em|ített helyszínre rek|ámtrábla elhelyezése céljából. Azijgyfé| a közterület-hasznźůat dijźtbeťlzette,
viszont a kérelem hosszabbítĺását elfelejtette benýjtani.
A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyoszĺály javasolja a Tisztelt Bizottságnak, hogy vegye
fudomásul a20I4. februĺáľ 2-től május 15-ig történő közteľület-hasznźúatot.

3.
Közteľület-haszntl|ő,kéľelmező: BudapestĺÉ,pítőésSzere|őZli.

(1163 Budapest, Uj Kőbanya ti23.)
Kiizterület-használat ideje: 2014. május |9.-20|4. jt,nius 30.
Közteriilet-haszná'|at cé|ja: konténer
Közterület-hasznźůat helye: Szörény u. 6-10.
Közteľiilet-hasznźúatnagysága: l db
Közterü|et-hasznáúatdija: 2 500,- Ft/db/nap

4.
Közterület-hasznźúő, kérelmező: Rendőľmr'izeum

(1087 Budapest, Mosonyi u. 5.)
Közterület-használat ideje: 2014. június 21.
KözterĹilet-hasznźiat cé|ja: kulturális rendezvény (,,Múzeumok Ejszakájď')
Közterület-hasznáůathelye: Mosonyi u. (Lóvásáľ u.-Festetics u. között)



Közterület-haszná|atnagysága: 1500m,
Kozterület-h aszná|at díja: |86,- Ftlmzlnap
Díjkiesés díjmentesség esetén: 279 000,-

Megjeryzés: Tekintettel a Rendőrmúzeumkozművelődési intézmény státuszźra, valamint a Rendelet
24' $ (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltakra javasoljuk a díjkedvezmény biztosítását.

Közterület-haszná|ő,kérelmező: Alkot.Sz.épü|Kft.
( I 089 Budapest, Aradi u. 27 .)

K<jzteriilet-használat ideje: 20l4. június 1.-f0I7. május 31.
Köztertilet-haszntiat cé|ja: árubemutató (zoldség-gytimölcs)
Közterület-haszná|at helye: Vas u. 2/b.
K<jaerület-hasznźt|atnagysága: 5 m2

Közterület-hasznźůatdiii 3 786,.Ftlmf hő

F entiek a|apj áĺ kérem az a|ábbi határ o zati j avas lat e l fo gad ás át'

Határozati javaslat

I. A Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használati
hozzájáraliálst ad - díjmentességge| - az alábbi ĺigyben:

1.
Közterület-haszná|ó,kérelmező: Rendőľmrĺzeum

(1087 Budapest, Mosonyi u. 5.)

Köztertilęt-használat ideje: 20l4. június 21.

Közterĺ'ilet-haszná|at cé|ja: kulturális rendezvény (,,MúzeumokBjszakája,,)
Kozteľület-hasznźiathelye: Mosonyi u. (Lóvásáľ u.-Festetics u. között)
KözterĹi1et-haszná|atnagysága: l500m.

Felelős : po|gármester
Határidő: 2014. május l6.

u. A Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság űgy dönto hogy kiizterület-használati
hozzájára|álst ad - teljes díjfizetéssel - aza|ábbi iigyekben:

1.
Közterület-haszná|ő,kérelmező: PiktoľfestékKft.

(1135 Budapest, Tatai ii lf .)

Közteri'ilet-használat ideje: 20l4. május |6.-2015.februźtr24.
Közterület-hasznźůat célrja: reklámtábla
Kozterület-haszntiat helye: Illés u.-Práter u. sarok
Közterület-h aszná|atnagysága: l m2

,,

Közterület-haszná|ő,kérelmező: PiktoľfestékÜzlet|áncI(ft.
(1135 Budapest, Tatai u. 12.)

Közterület-használat ideje: 2014. május |6. - f0|5 . február 1 .

Közterület-h aszná|at cé|ja: reklámtábla
Kozterület-haszná|at helye: Illés u.-Dugonics u. sarok
Közterület-haszná|atnagysága: I m,

3.
Kozterület-h aszntiő, kérelmező: Budapesti Epítő és Szeľe|ő Zrt.

(1163 Budapest, Uj Kobánya ft23.)
KozterĹilet-használat ideje: 2014. május 19'-2014. iűnius 30.

Koaerület-haszntiat cé|ja: konténer
Közterület-haszntůat helye: Szörény u. 6-10.



Közteľület-haszná|atnagysága: 1 db

4.
Közteľület-haszná|ő,kérelmező: Alkot-Sz.épülKft.

( 1 089 Budapest, Aradi u. f7 .)
Köztęľület-használat ideje: 20 l4. jrinius | .-f0I7 . május 3 1 '

Kĺjzterület-haszná|at cé|ja: árubemutató (zöldség-gyümĺĺlcs)
Közterület-hasznźúat helye: Vas u. 2/b'
Közterület-haszná|atnagysága: 5 m2

Felelos : polgármesteľ
Határidő: 2014. május 16.

ilI. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy diint, hogy tudomásul veszi 
^Piktorfesték Kft. kiizteľület hasznáůatät ľek|ámtábla elhelyezése céljából 2014. febľuáľ

25-tő| május 15-ĺg.

Felelős : polgármester
Határidő: f0I4. május |6.

Iv. A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyĺ Bizottság úgy dłint, hogy tudomásul veszi L
Piktoľfesték Kft. közteľület haszná|atát ľeklámtábla elhelyezése céljábóI f014. Íebruár 2-
től május 1'5-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. május 16.

A dontés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdálkodási Iroda

A lakosság széles köľét éľinto döntések esetén javas|ataaközzététel módjára:
nem indokolt hirdetótáblán honlapon

Budapest, 20l4. május 13. t/?,4k,/
2<(. áL.- ,.<_-ż,

Pénzes Attila

KÉSZÍTETTE: VAGYoNG AZDALKID^SI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜcyoszľÁrY GAZDALKoDÁSI IRoDA

LEÍRre: BpnÉNu MELrNDA ÜGYINTÉZo
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Berényĺ Melinda

Lajos Erika < Lajos.Erika@ piktorfestek.hu >

201.4. május 12.13:57
Berényi Me|inda
RE: rek|ámtáb|a igény|és

' E|intézendő
Jelŕilő állapota: Megje|o|t

Kedves Melindal

- 2014 február-márciusba kifizettük a Piktorfesték Kft rek|ámtábláinak az éves díját. Arra szerehém kérnĺ, hogy
kÜldjenek részünkre számÍát, és határozatot ezekhez a befizetésekhez.

KöszÖnÖm

Lajos Erika
70-3334í18
Laios.erika@piktorfestek. hu

Fe|adó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:

Nyomon követés jelö|ćij e:



Gazdasägi társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek eseŕében'.
Kéľeĺmezőnęve: BUDAPESľIÉľÍroÉs szEnĺroznr....'... tęĺefon:.

KapcsolatEtóüryinÍézőneve: 'PAPP ZSUZSANNA telefon

Székĺeýe: ĺľsz: i [r ffi helység BIIDAPEsT.'. ..'. (u., tĐ: Úĺ KogÁN-Ya UTCA szÁnl: f3.
' I llii

oígjegzek szán7-I.sfiäninärtási szam:...01.10444889. -.'.
Baľrkszámlas-,zryna: -i010 q 0 0i0 0 7

Adószama
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Budapest Főváros Vll|. kerii|etJózsefuárosi onkormányzat Po|gármesteri Hivata|a
Vagyongazdálkodási és Üzemetbtési Ügyosztály
1082 Budanest
Baross utca 63-67.

K T R E L E M
a Józsefváľosi Onkormánvzat tulaidonában Iévő kiizteľĺi|et hasznźiĺtáthoz

Kérjźik a nyomtaÍýányt o!yashatóatí, n!omta!ott betűveI kilôIteni!

Megjegyzés: Fenti adatok k?jzlése a közteriilet-hasznóĺatt kérelmek elbíráldsóhoz, a lrözterúIet-hasznóIatok ellenőrzéséhez

sziiltségesek Áz adatolcat a Polgármesteri Hŕvatal és a Jozsefvárosi Kaztertilerfelügleĺet kezelik JelentĘjékoxatas a20II' aiCfrI.
,;:;ľ":#:*áilatiłteje:201 

Ee',, iTlłhó iTiglnaptól - 2o1n.ev Fl?l ľ,o ffi napig

(több időpont,- heýszín esetén kériink liýát ĺnelléke|ni!)

Közteľĺilet-használat célja: l db sittszáIlÍto konténeľ elhelyezese

Kiizteľiilet narysága: 10 m2ldb

I(özteľiilet helye: Budapest VIII. kerűet Szöľeny utca 6- l 0 szam előti gépjáľmíí paľkoló

Eg1'éb (I,EYELEZÉSI CÍNĄ amennýben a fenti adatoktót elteľ, stb):

Egyé n i váI I aI kozás esetéh en :

Kérelĺnezö neve: ...'............ '. telďon

Adószáma:

Kérjiik fi ttÍloIdalon jeIzett ruellékleteket csatoIni, és
a k ér ele mny o mt a-tv dny t a I áÍ r n i s Z'íy e s ke dj ě k !

lą9-
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A kéľelmező tudomásu| veszi, hogy
} a kéręlęm benyújtása nem jogosĺtja fe] a közterület haszĺźiatźra,
) a |8/2013. (Iv' 24') önkoľmányzati rendelet 17. s (1) bękezdése szęľint a köztęrület hasznáIatáértkijtcę-

rtilet-hasaá]ati díj at köteles fĺzetni,
} a közteľiiletenkiztról.aga2l0/2009.(IX'29.)Kormányrendelet 12. $ (1) bękęzdésę alapjĺán a rendelet 5.

mellékletében meghatározott termékek áľusíthatók.

A kérelemhez a kéľelmezőnek az alábbi me|léleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-eI jelölni}

1. A köáerületen folýatni kívánt tevékenység gyakorlasáľa feliogosító egyszęriĺ okirat másolatát:
. ęgyéni vá||akozás esetén: vállalkozói isazolvánvt.
- sazdasási társaság. es'véni cég esetén; 30 napnál nem résebbi cépkivonatot. aĺáirási címoéldánvt. X
- táľsađalmi és esyéb szervezetek ęsetében: a nyilvántartásba-vételiiket isazo|ó okiratot.
- őstermelĺĺk esetén őstęrmęlőí isazolványt.
2. Azigéĺyelt tęrtilętre vonatkozó helyszínt ábrázo|ő vź.zlatot, arnelyen szerepelnie kell a komyezö utcáknak
is. A vázlaton az igényelt teriĺletnek . a szĺikséges méretekkel . úgy kell szerepelĺie, hory annak nagysága,
elhelyezkedése eryéľtelmrien megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszrisága; aterasz, pavilon szélének az épiilet homlokzati falától és ajárda széIétol való távolságą' terasz
esetén annak az iizleürek abeiáratátőI való távolságą amelyiküez tartozik; métęrbęn mérve).

X

3. Az elhelyezľri kívánt építmény' létesítmény, bęrendęzés miiszaki leÍrását és terveit; teraszkérelmelchez a
helyszín Íotói át is cs atolni sz.alrs éses'
4. Meglévő létesíťményre vonatkozó közterület.hasmiiatlhozzájáľu|ás megújítása esętén - váľosképvédel.
mi szempontok fisvelembevétęIę miatt - fenvképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedéIyhez lcötött építmě,ny esetébenvagł építési munkáIatokkal összertiggő közterijlet-használąt
esetében az épíxetőtől kapott meghatalmazőst és ajogszabđIyban előírt esetekben ajogerős építesiigli ható-
ságí engedélyt cs atolni szulrséees.
ó. Közut igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt helyszínrajzon túl - a vonatkozó helyszĺnt őbrazo\ő
forgalomtechnikai vázrajmt, amely bęszeľezhető a BKK KÖzuti Közlekedési lgazgatóság Közritkezelési Fő-
osztiílv. Foľealomtechnikai osztálvan.

FigyelmeztetÉs:
A hiłĺynlmłl lritöltött kerelełwryomtatvany és u előírt nelléHetek csatolásón túI, a pontos és egýértelmí; helyneýatarozas, va-
Iamínt a meglalő le;te.sítrnéľĺyfoĄia eJengedhaalen abeľyĺijtottléłelem érdemi elbíľákźsákoz!

A közÍęrtilet-hasmálatot _ kiiLlonösen- aza|tlbbi jogszablályok szabá\yontk:
} aheýi önkoľméľ.yzatolľróIgzóló t990. évi LXV' töľvény
} a Józseftárosi Önkormanyzat fir|ajdonában lévó kőzteľiiletęk hasmalatárót és hasmáIatának rendjérŐl szó|ő |8D0l3.

(IV24.) Önkoľmiĺnyzati rendelet
} JózsefiĺárosKerületiÉpítésiSzabáIyzatěrő|snto66ľ2o07.(XI.12)önkoľmányzatirendelet
} Budapesti Vĺírosľenđezesi és EpÍtési Keretszabźiyzató\szóIő 47/|998.6',|5') Főv. Kry. ľendel*

NYILATKOZAT

járó hatóság felé továbbításához ajogosultság megállapítása és teljesítése céljából.

to| tajékoztatást kaptam - melyet tudomásul vettem _ az eljáĺás megindításának napjáĺól' az ügyintézési hatĺáridő-
ről, az tigyemre irányadó jogszabá|y rendelkezésęiril, jogaimróI és kötelezettségemről, tovabbá kötelezettségem
elmulasztásiĺnak jogkövetkezĺnényeiről, a hivatali elérhetöségrőI.

lebbezési jogomról lemondok. Tudomásul veszerrL hogy ezá|ta| az ĺigyemben hozolthatźrozat annak közlésekor
jogerőre emelkedik.

I

I

t*

I rrff,-/ĺvBudapest' 2014. é,ĺ május hó 12 nap
rÉnĺ,ulĺpzo ALÁÍRłsA
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xÖzľoľľI GAZDÁsÁcr BllÁľo rcn.zcĺ.ľosÁc
Rendőrmúzeum

1087 Budapest, Mosonyi u. 5.
e-mail: titkarsag@oolicehistorymus.com
Homepage: www.policehistorymus.com

Telefon (36-| ) 477.21-83 BM Tęlefon: 18-385
Faľ ( 36-1 ) 477-2l-86 BM Fax: l&366 1 908

Szám : 29 00t ĺ325t l 5 l 20t 4. áL|t.

Budapest Józsefváľosi On koľmá ny zat Po|gá ľmeste ri llivatala
Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály

Táľgy: Múzeumok Éjszakája - Rendórmúzeum
Uryintézö: Nagyszombďi Ildikó
TeL:477-21-83

j .iuzsĺľ.'ĺĺcsi iitÍFffi i*'ľa'l ľttuĺÄL

!

Berénvi Me|inda Ásszonv részére

s lqn.l,*+:n.lłľl#'fu .i+ł,*ułłl.
BUDAPEST

Tisztelt Ásszonyom!

Az Embeľĺ Eľőfoľľások Minĺsztéľĺuma szeľvezésében az euľópai nagyviárosok hagyomĺínyait k<ĺvetve
2003 ćńa Magyaľorságon is megrendezésIe keńl a ,,Mrizeumok Ejszakája'' címii progftIm, mely az
utóbbi évek egyik legsikeresebb kultuľális eseményévé vĺílt hazankban. A Múzeumok Éjszakája
alkalmából Budapest és az orszĘ számos vĺíľosának múzeumai és gyiíjteményei - állandó kiállítások és
időszaki táľlatok - egyarémt varj:ík a látogatókat éjjel is. A Rendőľmúzeum ríilandó- és időszaki
kiállításaival, kiilonböző gyenĺrek- és felnőttpľogramokka| mźtr az indulas évétől részt vesz a Múzeumok
'ł..EJSzaKaJan.
A ,,Múzeumok Éjszakája,, idén 2014. jrĺnius 21-én kerĹil megľendezésre Magyaroľszágon, melyen
számos muzeĺí]is intézmény vesz részt.

A Rendőľmú.zeum ,,Míłzeumok Éjszakdja, c. rendezvényén vatlí ľészvétel díjmentes!

A Rendőľmrizeum a ,,Mrĺzeumok Éjszatĺĺja'o címiĺ ľendezvényen 2at4. június fL.én 1ó.00.21.00
kłizött kívárrja bemutatni a múzeum épüIete előtti teľtileten, a VIII. kerĹileti Mosonyi utcában (Lóvásar
utca-Festetics utca köz<itti útszakasz) a kĹilönböző ľendőľségi / rendvédelmi jrírműveket (ľendőrségi
motorcsónak, IFA csapatszti|ítő auti, ľabszállító autó, ľendőrautó, ľenđőrmotoľ' biĺnügyi technikai autó, a
múzeum veteľáĺr ľendőľautói, ľendőrségi Jet.ski stb.)' melyeket a gyermekek kipróbálhatnak
(természetesen álló helyzetben)'

Közteľületi haszntńati kéľe]mtink pozitív elbíľálása esetén a fenti pĺogľamok a Mosonyi utca lezaľásra
kenilő szakaszin(Lóvásaľ utca-Festetics utca közötti útszakasz) kerĺilnének megľendezésľe.

Kérem, hogy a kłĺzterület haszná|atált 2014. június 21.én a Renđőrmúzeum részére téľítésmentesen
engedélyezni szíveskedjen, tekintettel aľra, hogy a ľendezvényhez péllđlgyi fedezetet az Emberi
Erőfoľrások Minisztéľiuma nem biĺosít és a múzeumunk ,,Múzeumok Éjszakttjď, c. rendezvényén vaió
ľészvétel díjmentes. Amerĺryiben a közteriilet hasznéiatát térítésmentesen nem áll módjukban
engedélyezni, úgy sajnos mťlzeumunk sem tudja a fenti színvonalas progľamot biaosítani a látogatók
részéľe. Kéľem, hogy a k<ĺzteľület használati engedélyt csak abban az esetben biztosítsák, amennyiben ezt
térítésmentesen meg tudjak tenni, hiszen a fenti okok miatt a Rendőrmúzęumnak nęm iĺll mődjélban az
esetle ges kisz ab ott dij at me gťĺzetni.
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A közteľĺilet hasznáIatának engedélyezése esetén a BRFK Kiizlekedésrendészetĺ
Főosztálya/F.oľgalomszeIľezési és Megelőzési osztĺílyao i||etve a BRFK Kiizľendvédelmi Főosztálya
biztosítja' és levezényli a szülséges foľgalomiľányítást.

Levęlemhez ezúton mellékelem az a|źhbiakban felsoľolt dokumentumokat:

o Kitöltött kéľelem a Józsefuarosi onkormĺínyzat[ilajdonában lévő közteriilet haszniálatĺához
o Rendőľmúzeum mfüödési engedélye
o Forgalomtechnikaiválzĺajz
r Helyszínt ábrćlzo|ő vźv|at
l Közlekedésrendészeti intézkedés
o Fotók azigénye|tteľiĺletről
o A Rendőľmúzeum 2OI4. évi ,,Múzeumok Éjszaktljď, címúľenđezvényéretewezetĺ,programjai

A Rendőrmúzeumban 2014. június 21'.én 16.00.24.00 köziitt megľendezésľe keľĺilő ,,Múzeumok
Iĺjszalĺĺja'' című ľendezvényéľe előzetesen ezúton ĺs tisztelettel meghívom ont éshozzátĺľtozőit,

Segítségét, támogatását előre is köszönöm.

Budapest, 20l4.május 8.

-ľ-%
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Budapest Főváros Vll|. keĺĺiletJózsefoárosi onkormányzat Po|gármestełi Hivatah
Vagyongazdáĺkodási és {Jzeme|tetesi ÜgyosztáÍy
1082 Budapest
Barossutcati:}-67. 

K É R E L E M
a Józsefváľosi onkormánvzat tulaidonában Iévő kłizteľtilet használatához

Kérj:ük a nyomtatványt oIvashątóan., nyomtatott betűvel kitöIteni!

Bankgárnlaszáma

Adó#mŹ[

Egyéni vállalkozás esetében :

Ađósáma:

M a g ánszem él yek es etében :

Sziiletési

Megjegyzés: Fentí adatok köz!ése a kozterúlet-használati lerelmek elbíráIásóhoz, a közteriilet-használatok ellenönéséhez
sziilcégesek AzadatolrłtaPolglźrmesteriHivatalésaJózsefvőrosiKözteriilet-felügleletkezeliŁJelentajéIodatasa20t1.eviCflI

zolđtertileten vary ....'.'...

.$crd

tÔl,llér4en alapll

KözteľüleÚ-hasznĺálatÍdeje:łufruu DE hó Ł*i] if 
naľtóI 2o1il.ł iOllj r'o ffinapĺg

(Több időpont,- helysđ'' eseten kértink lisĺát mellékelni!)

Ki'zteríiht-h,"^alat"ĺlĺ", .fl..;.{,*dd;J-*"'..,ľtiJaeu,ĺlcŁł- .Ą*.'ĺa,J]...a*ľ .eiłdÚHlĺ'é.-
Közteľületna5ĺsĺĘa: ......t$c.o. ..'... m,ldb töatdŁvtôr $c!.ui!-ťJo}t}- tĺľor.aru,tLc[sc'

Kéľjiik a túloIdulon jelzett
a k é r e l e mny o mt atv tű. n y t

mellékIeteket csatolni, és
aláírn Í szíveskedjék t.



-2-
A kérelmező tudomásul veszi' hogy

} a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterülethasznźiatára,
} a 18/2013, (Iv.24.) önkormányzati ľendeiet 17' $ (l) bekezdése szeľint a közterület bas;rLáiatáért

közÍeńilet-hasznáIati díjat köteles fizętni,
} aközterĺiletenkizÁrő|aga210/f009.(|X.29.) Koľmányrendelet 12. s (l) bekezdése alapjőm arendelet 5.

mellékletében meghatározott teľmékek áľusíthatók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az a|ábbi me|lé|eteket kell csato|nia: (A csatolt melléklęÚet kérjük X-el jelölni)

1. A közteľületen folytatni kívant tęvékęnvsée evakorlására felioeosító ecvszeríĺ okiľat másolatát:
. egyéni vá]]alkozas esetén: vállalkozói isazol.vźlnyt.
. gazdasás'i táľsaság' esyéni cés esetén; 30 napnál nem réeebbĺ céskivonatot. a|áĺľási címpéldáný.
- társadalmi és ęs,yéb szeľvezetek esetében: a nyilvántartĺĺsba-vételilket ieazoló okiratoĹ
- östermęlök esętén őstermelői igazolványt.
2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoIő váz|atot, amelyen szeľepelnie kell a környező utcáknak
is. A viŁlaton azigénye|t teriiletnek . a szĺikséges rnéľetekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága'
elhelyezkedése egyértelmĺien megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszrisága; ateras4 pavilon szélének az épüIet homlokzati falától és a jźrda szélétól való távolságaitęrasz
esetén annak az üzleErek abeiźratżtil való távolsáea" amęlvikhez tartozik méterben mérvę).

X
3. Az elhelyeai kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teľaszkérelmekhez a
helyszín fotóidt is csatolni szül6éses.
4. Meglévő létesífunényre vonatkozó közterĹilet-haszĺá|atihozzájźru|źsmegújítása esetén -
váľoskéovédę]mi szemoontok fisvelembevétele miatt - fénvkéofelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kötött épitmény esetében vagl építési munhźlatokkaĺ osszefiiggő köztertilet-hasznólat
esetében az épíxetőtőI kapott meghatalmazast és a jogszabálybąk eĺőíŕt esetekben ajogerős építésiigłli
hatós ási enpedélyt cs ato lnÍ sziiĺcs łlpes.
6' Köurt igénybevétele esetén -- a 2. pontban fogla|t helyszínľajzon túl - a vonatkozó helyszĺnt ábrázoló
foľgalomtechnikai vázmjzot, amely beszerezhetö a BKK Közuti KÖzlekedési Igazgatóság Kcizutkezelési
Főosztály. Forsalomtechnikai osaálván. X
Figyelmeztetés:
A hifuĺytalanul kitökott lrerelemrlyołntatviźłĺy es az előtn melléHetek csatolasán tul, a pontos es egłértelmíi helyneghatfuozłźs,
valamiľlt a meglévő létesítményÍotoja elengedhaeilen a beĺtylijtofr ĺeľelan erdemi elbÍráIásáłpz!

A közterĹilet-használatot _ kiiltjnösen _ azalttbbi jogszabályok szabályozzák:
} a helý önkoľmányzatolaól szoló 1990. évi LXV. törvény
ts a Józsefváĺosi onkormłányat tulajdonában Iévő közteľtiletek hasmálatáľól es hasa,rálat.ának ľendjéről szs|ó |8ľ20|3.

(IV.24. ) önkormanyzati rendelet
} Józsefvĺáľos Kerĺileti Éqĺtesi snaayzataĺo| sm|ó 66ĺ2007.Qil' 12) tinkoľmĺáĺr1za'ti rendelet
} BudapestiVárosręndezesiésÉpítésiKeľetszabá|yzztó|szóIő47/|998.6..|5.)Főv'Kry.rendelet

NY'ŁLATKozAT

e|jaró hatóság ťelé továbbításához ajogosultság megállapítása és tę|jesítése céljából.

ugyintézőjétől tájékoztatást kaptam _ melyet tudomásul vettem - az eljárás megíndításának napjźrő\ az
ügyintézésí határidĺĺről, az ügyemre irányadó jogszabály rendelkęzęseiről, jogaimľó| és kötelezettségemĺől,
továbbákÖtelezettségem elmu|asáásának jogkövetkemÉnyeirł5|, a hivatali eléľhetőségről.

fellebbezési jogomľól lemondok. Tudomásul veszem. hogy ezá|tal az ügyemben hozott ha1ározat annak
közlésekor jogerőre emel kedik.

p4*,ŕ.nV
'KĺvIÜšĺffiĄ 4

rř^r,ý,Budapest, zof. 
""wň?"....8.. o"p.

rÉnnuĺnzo ALÁÍRÁsA



Rffiőrnuűzetilľl-I|ÍtizeunntrjszdĘf;ja
WIWEz,vEsÝrÍEW

2014. júftł,Is z1. (sznĺ6at)
(1 0 8 7 Euíap est, 1vÍ.os oný utca 5.)

.AEłn&m,úzeumuíĺ:aĺi/szadatt'éríptogranjai:
o 16,0*18.00 Q1eĺmetgtrészéĺe ,tőrutazós reníőraut&uaľ a 9.ĺ.osonyi utcai o6jeĘ.tun u{:ĺlanźn (GWK

I(özrenta é ďe tní F ő o s zat $)
. 18.0U18,20 I(ąszenÍéti funűrség ZeneforánnĘmíkora
ł 1 E. 25 - 1 E, 5 5,1{ut1 ós 6 emutat ó,, (I(észertfrti fun"dőrség)

o 19.fu19.20l(özetfrłrc- és íntezŔgďhtaÉhiŔ,gi ńeĺnutató plrenzeti I{ôzszo[gáfatí t,g1etem fun"ďhzettuíomłźryi
Kar)

ł 19,25-19.45 ftźíítószerfureső, ro66anóan1ag-Ęereső fułt1ĺÍs íemutato (o<Ęr-1{cDuruĘgszí oí!łtúsi1{ozpont)
C 19,5L20, 70 Ĺovasńenutató (I(észen[étí funíőrség)

1. m,llzeu,m ĘüÍłtź 6n téĺń prograno ft
fi|ĺgĺrÝaĺaĺĘnsztpmgranjał
o Seflimitđció (m{íse6) foszítés
o flfapszintíí újraéľesztés ńemutatú'są Ŕjptóńóúísa

1 6. 0G24. 00 Fgzôtt fi tya,,ataýafl
o Q1et,ĺnetpĘrészére ľajzoűÍsi (ĘlcsiĘtĺetszínezési) [efretscg
o $1erlnefoĘrészére puzzte ĘiraŔ,ojdtéĘ
o Ąrcfutés (Iĺńagar ťarastqruzt)
o f,uffrajtogató 6ońóc

o Qrafofrgio'i e[Bmzés

. t'oTíŔeijótéĘfu[bnfiaző öŕďöBktgtoŔÉgt (1(a6a t,ľzett Zrt)
e fuÍúzeumi teszt

o Eíínmege[őzésí teszt ($ŁrK-Eíírunłgebzéi osztó$)
otrtĘońoľszontat jpró1óűźsa(EĘrĘĘiizfefo ú,ésrerlíészeti|Főosztlź$)
. oĘ?ruźryoĘeĺ[enőrzesénzĘes rłizsgóktóruĘńernutaaísa (oflť,I(fupłűtérifuníőr lgazgatóság)
ł ýéďőÍetszeĺefrseĘ- p[ pajzs, sisaĘ ustpánłéf. és feg1aeret1emutatlisa (EĘ|F1(1(ozren"ďpé{etni főoszfui$)
o Ĺézet?iszto$-haeszet (I{észen[éti foníőrsĘ)
o ,teryér[en1omanéu[

16,0G21.00 Ęazatt a RntÍfuruű,zał,n effitt renťonĺgĺ gffiĺnűaet tę,rtÍrut 6mutłtlst4 ttutyĄęt a
űźtngutő tőft fu Ęzet6n ąil,?ó 6óĺh4truk

fu|oszfoics típluil aeterán rerlúírautó (Łin[títá"i tárg) t,aďa típustiĺleterón reníőrautő (ti,íĺtítási tórg) raisaźtfrtő
auto (EŤfl( Ęozrentrléďetrni főosztá$) specůźĺis párcéľozott sza[frtőjánzíÍ (rfulźrosi Etłntetés-végrefr^ajaźsi
Intézet) Ir,q csapatszó[Iító gépjármű (tiłĺĺtĺtast ai,gil rentőrségi motorcsónnĘ (Đuĺní ťízireníészeti
fun[tÍrĘgpitánłs,Ía) renÍőrségi Jet-sti (.ťuzai ,lízireníészeti Ą9ntőrÉ.gPitltrys.źg) ĺmÍőrmotor (Gą,]K.
I{az[eáqďéveníészeti |Főosztőfi) reníőrautó (éąrx1(özrentaéďe[mi főoszdifi) 6íi"iigy, tecfrnifoĺí autó (ESZk(I
E{ínťł'g1i Íecfrnifoi rőoszaáĘ) g.Az 66 ráďiósfulai (1{agyorruiryőrző fun"ďőrsztizaĄ ren"ďőrcégi ,Ü1Z-39625

miĘrcfiusz (I{ag1onáryőrzőfuníőrszĺzaĄ t'aďa t(na frltőťőr-lutó (htag1onuźn1őrző funíőrszózaQ

]"rvnďezvé'ryn a.?ftli,zarffinu,gtetintese és apmgramofomvaľő rźsztlét,eľingerus!
.A progrann Ąi e bteg eg1 eztłtés aktt ófiat, a uóttoztatás jogő,t fnnttrtjut!

3' Rrutőrn|fueufl, 2014, jlirľitts 21-éfl 24.00 őrőa fuft rryifual
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BR FK KoZLrrr n Ésnnĺvplís z nrl rĺÍ oszrÁu
BALEsETMEerĺĺÍzÉsĺ És rozĺrxnnrsĺ oszrÁĺv

Budcpest, XIV. Hwgárĺą krt. ]49.
Telefon : 27 3-40 I 6, fax : 2 73-4000/63-40 1

Szám: 0l000i 21192 ĺ20|4, äIt.
Eloadó; Kaczuľ István ľ. fhdgy
Tę|':273.4017

Közlekedésrendészeti intézkeĺléq

Az1994. évi XXXIV. tv. 44. $. és az 1988' évi I. tv. 14.s. a|apjěn ideiglenes foľgalomkor|átozńst
rendelek el az alábbiak szerint:

l./ Tĺlos megállni!
2014. júnĺus hó fI. nap 00.00 ĺóľától
2014. június hó ft. nap f4.00 ótáig: a Bp. VIII. keľiilet

Mosonyi utcában a Festetĺcs utca és a Lóvásár utca kłiziitt'

2./ A Rendőľségĺ Múzeum lezáľhatja:

2014. június hó 2|. nap 00.00 óľátót
2014. június hó ?1. nap 24.00 őráńg: a Bp. VIII. keľület

Mosonyi utcát a Festetĺcs utca és a Lóvásár utca közłitt.

2.l A|ezárást foľgalomtechnikai eszkłiziikkel, valamint rendőľi eľŕi igénybevételével kell
megvalósítanĺ.

3./ A kérelmező köte|es a BKK INFo-t tájékoztatni. (Tel.: 317.8a17' fax: 317-8288)
4.l Ezen ĺntézkedés csak a Józsefváľos VIII. keriileti Onkoľmányzat engedélyével együtt

érvényes.

A' ie|zőtáb|ák kihetyezését a BRFK KtĺzlekedésľendészeÚi Főosztály végzi.

INDqKoLÁs

Így intézkedtem, meĺt a ,'Mlizeumok Éjszakája.' rendezvény zavarta\an lebonyolítása csak a fent

foglaItak betartása męllett biztosítható,

ffi
t.ő"]ffi,

W

Budapest, 20l4. május 6.

Kapják: BRFK KLFO Forga|omf'elugye|etí es BiztosÍtásĺ osztály
Forgnlorniránýtó Köz,pont

Biaosítasi osztĺĺ|y
TIK

V l t l. kcľ.'"':llllil#i-ľ.'japi 
ĺán1.sá g

BKv ZÍt.
BKK ZN.
[..ĺiváĺosi KÖzterÚlet-|ěnntartÓ Zrt-
Fővárosi Önkorrllanyzłt Rendcszeĺi lgazgatósag
BKK Kózút zrt'
BKK Intir
IľatÍáÍ
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Budapest Főváĺos Vlll. kerii|et JózsefuáÍosi onkormányzat Polgármesterĺ HivataIa
Vagyongazdá|kodási és Üzeme|tetési Ügyosztály
í082 Budapest
Barossutca6}67. 

K É R E L E M

'.,9ĹłLf !.:Ílu.oi ilÜLüíj.iÍitl' !Łiii iśi vh,li.
?1.

a Józsefváľosi onkoľmánvzat tulaidonában lévő köz
Kérjiik a nyomta.týányt olvąsĺlatóař, nyomtatoll

o"š"0iĺrľ{Affi"J Ł
... k.i..t.-ô.. I','t'' e., ł,'. i,,,!''..

Adószáma:

Baĺ'lszámlagárn'a:

Magán szem éIyek es etéb en :

Kérehnezőneve: Elďon:

Megjegyzés: Fenti adaÍok közlése a közterĺilet-haszruźIati kerelmek elbíróllhđhoz, a közterület-használetok ellenőrzéséhez
sziilĺségesek Áz adatokat a Polgóľmesteri Hivalaĺ ěs a Józsefvá1osi Közterülebfelügelet kezelik JelentĄjéIaztatós a20I I. evi CilI'
ttłwéwenalaoul' i
-- słebłsdąr..d".*ĐE\ rŤ5ÉŁ^- Ě9u'*. tj- I..--------.'i

Kiizteľü|et.hasanflatĺđeje:20lI ieuiiihóiiinaptól - 201| i'évĺiiho l.-!jnaľis
(Ttibb időpont- heýszín esetelr kérĹink listrít mellékelni!)

Közteľĺilet.hasznáÄatcÉ|ja:...*\ĺu's,t..'s.ę&Ął-I.ĄY}*$......Ĺg'i

Kłizterĺilet nagrsága: .....'.'..5.' ...'.'.. m2ldb

Közteľtilet helye: Budapest VItr. kertilet' . ..'V.'ĺl-s

'''.'.'.:.............(Eg,e.l...fui.h.,"a."előtti: iĺrdan. útt€st€Ą zolđterĺileten vary'.........

Eryéb (LEVELEZESICII\Ą amennyiben a fenti adatoktól eltér,stb):

..säŁ..e.)uęc'...g.j.ľ.kr<łtc).!*., .u'ę't"..uq

Kérj iik .a túloliÍillon j elzett
a k é r e I e mny o mt atv ú.ny t

m9 !l-é kI-ete ket cs atoln i, és
a I áĺ rn i szíveske djék !.



1 Vas utca - Google Téľkép 1. oldal, összesen: 1 oldal

üĺ:*ľg.äe
Cím ĺ Vas utca
. Acímcaakhozáv€t6|eg*

https://maps.google.com/maps?q:Budapest,łBudapesttVlll.+ker%C3ońBClętę,+Vas..' 2014.03.L7.
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