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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Y agyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

onkoľmányzat Képvise|ő.testĺiletének

ELŐTERJEsZTEs

Táľgy:

a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2014. június 16.ai ĺiléséľe

Közteľĺilet.hasznáIatĺ kéľelmek elbíľálása

Előterjesĺő: Pénzes Attila ligyosztá|yvezető
Készítette: Berényi Melinda ugyintéző
A napirendet nyílt ülésen kel| tárgyalni.
A döntés e lfo gadásáh oz e gy szer u szav azatlöbb sé g szüksé ge s.

Melléklet: 3 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság!

A Józsefuárosi onkormźnyzattulajdonában lévő közerületek haszná|atárő| és használatĺának rendjéről

szőlő 1812013. (tV. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) lf. $-a énelmében a
köZteľtilet-hasznźiatta| _ hozzź$źrulással és elutasít,ĺással _ kapcsolatos önkormányzati hatősägi
eljárásban a hivatkozott ľende|etben rögzítettek szerint elsőfokon aYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete megfiatfuozza a könerĺJ'|et haszná|atok utáni ťrzetendő díj
ménékét.

A Rendelet l8.$ (2) bekezdése aza|ábbiakszerint rendelkezik:
,,Taľtós (6 hónapot meghaladó) lözteriilet-haszndlat esetén a Bizottsóg a jogosult kérelméľe
méltóĺlyossógból havonta, negledévente vagl félévente esedékes, eglenlő összegű díjfizetést is
megźllapíthat, melyet a kozterület-haszndlati hozzdjárulósban rögzíteni kell.,,

A Rendelet 24. $ (1) bekezdése szerint:

,,A Rendelet 2. melléklete alapjón megdllapított ktjzterĺjlet-használati díjak lrorlótlanul csökkenthetőek
vagl elengedhetőek:

a) az onkormónyzat érdekében végzett építési, felújítósi munkólatok végzése esetében;

b) a fővárosi, vagł önkormónyzati pdlydzaton elnyert támogatdsból tarftnő épület felújítósok
esetében;

c) humanitĺźrius és karitatív céIok érdekében végzett tevékenység esetében;

d) kulturólis és környezenédelmi célok érdekebenvégzett tevékenység esetében;

e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság tig, ítéli meg, hogĺ az Józsefvaľos érdekeit szolgólja;

fl bejegłzett politikni pártok, eglhazak és tĺźrsadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú rendezvénye

esetében;
g) ohatĺźsi, tudomónyos vag1l ismeretteľjesztő témójúJilmalkotósokforgatósa esetében;

h) a Fitmn. hatĺźlya ald nem tartozó allcotasokforgatósa esetén, ahol az igénybeveendő terüĺet a 15

m2-t elé,ő, de a 20 m,-t *eg nem haladó terüIetíĺ;
i) a Filmtv. hatólya aló nem tartozó alkotásokforgatósa esetén, amelynek időtartama a kérelmezett

időponttól szómított 30 naptóri napon belüI összességében nem haladja meg a 2 naptóri napot.,,

A Rendelet l8.$ (1) bekezdése alapján:

,,A díjat a közterĺ)lerhasmólati hozzójarulasban rögzített időtartamra és módon a jogosult koteles

előre egł Ósszegben megfizetni.

(2) Tartós (egalĺźbb 6 hónapot meghaladó) közterüIet-használat esetén a Bizoĺtság a jogosult
kérelmére méItáĺlyossdgból havonta, negledévente vagł félévente esedékes, egłenlő osszeý díjfizetést
is megĺźllapíthat, melyet a koztertjlet-hasznólati hozzĺźjórulasban rögzíteni kell.

(j) Méhĺźnyolhątó korülménynek szómít, ha:
a) a magónszemély vagł egłéni vóllalkozó kérelmező hórom vagl annáI tóbb g1łeľmeket nevel;
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b) a magánszemély vag1ł egléni vállalkozó kérelmező havi jÓvedelme nem éri eI az oregségi
ny ugdíj mindenkor i l e gkis eb b o s sz e gé ne k 4 0 0%- át ;

c) a magdnszemély vagł egłéni vóllalkozó kérelmező rokkantsógi nyugdíjban részesüI;
d) a magarlszemély vagy egléni vóllaĺkozó kérelmező egészségkárosodott személy, aki

munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette ;

e) a gazdasági társaságnak a kérelmet benyújtó megelőző két üzleti évben mérleg szerinti
eredménye negatív volt ;

fl a civil szervezet, egłhlizi jogi személy, ha a kčjzteriilet-haszndlatot alaptevékenységének vagł
ktjzhasznú tevékenységének ellĺźtĺźsa érdekében kéri ;

g) az onkormdnyzattal nem óllfenn kÓzterť)Iet-hasznólati dfi taľtozása,,,

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|źtbbi közterület-használati hozzáýźlrúźts iránti kérelmek
érkeztek.

1.
Közteriilet-hasznźúó,kérelmező: SzuperJelenKft.

(1085 Budapest, Blaha Lujzatér I-2.)
2014. június 2,-20|4. augusztus 31.
vendéglátó terasz
stáhly u. I2-1 4' (parkolóhelyen)
34m'
foszezon: 2 5 46,- FtJ m2 lhő +ÁFA
e|o,-utőszezon: 1 49 l,- Ft/ m2 lhő +Áľe
szezonon kívtil: 149.- Ft/mzĺhő +Áľa

Megieryzés: A Szuper Je|en Kft. 2013. június l-től 20|3. szeptember 30-ig kapott köZteriilet-
hasznáiati engedélý aYérosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 57512013. (v.27 .) sz. hatźtrozatźpa|.

Az engedé|y a 16-480/2/2013. számon kiadásľa került. A Kft. ennek hosszabbítását kéri havi
díjfizetéssel a Tisztelt Bizottságtól. A terasz kitelepülésével kapcso|atban a Budapesti Rendőr-
fókapitĺányság VIII. keriileti Rendőrkapitányság közlekedés, közľend és közbiĺonság szempontjából' a

Hatósági |Jgyosztźlĺy |gazgatási Iroda kereskedelmi szempontból' a Városfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztály Főépítészi Iľoda városképi szempontból nem emelt kifogást.
A Szupeľ Jelen Kft-nek nincs közteľület-hasznáiatbő| származő hźftral'éka. A Rendelet 18.$ (3)

bekezdés g) pontja a|apjźn aYagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a díjfizetési
kedvezmény megadását.

Kĺjzterület-használat idej e:

Közterület-h asznźi at cé|j a:

Közterület-h asznźúat helye :

Közteľület-h aszná|at nagy sága:
Közteľü let-h asznźiat dija:

)
Közterület-h asznźůő, kéľelmező :

Közterĺilet-használat idej e:

Közteľtilet-h asmźilat cé|j a:

Közteriilet-h aszĺlźůat helve :

Közterĺilet-hasznźńatnagysága:
Parkolásból származó díj kiesés :
( 1 00%-os kihasználtságot feltételezve)
Közteľtilet díjkiesés:

Palota Piknik Egyesiĺlet
(1088 Budapest, Krudy Gyula u.2.)
20l4. június 18.-20l4. június 23.
Józsefuáľosi Sörfesztivál
Ikúdy Gyula u. (Mikszáth Kálmán tér-Horánszlcy u.

között), Mikszáth Kálmán tér, Reviczlcy u., opacsiľta
u., Szentkiľályi u. (Múzeum u.-Baross u. között)
634m'
665 1g7,- Ft + ÁFA (179.603,- Ft)
(Reviczky u.26 db, Öęacsina u. 14 db)
I 205 868,- + AFA

Meďeg.vzés: A tavalyi Palotanegyed Fesztivál több mint 200 progľamja rengeteg furistrít vonzott a

kerületbe, ezze| is gazdagitva Józsefuáľos rangos' kiemelkedő rendezvényeit. Az idei programok nagy
részét is a józsefuárosi intézmények, helyi miĺvészek adják. A Józsefuáľosi Sörfesĺivál a

Palotaneryed.Fesztivál rendezvénysorozat keretein belü| valósul meg, az esemény nyitóállomása.
Józsefuáros turisztikai vonzerejének további növelése, valamint a józsefuárosi vendéglátóegységek,
vállalkozások erősítése és támogatĺísa éľdekében, illetve az esemény kulturális, gasztronómiai
ismeľetteľjesztő jellegére, valamint a Rendelet 24.$ (1) bekezdés d) e) pontja alapján a d.íjmentesség

megadható a Palota pil."ĺl. Egyesület részére, mely esetben a Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési
Ügyoszĺály javasolja, hogy a Józsefuárosi Sörfesztivál valamennyi nyilvános megjelenési felületén a
Józsefuárosi onkoľmányzat, mint főtámogató kerüljön megnevezésre, a kerĺilet logója és címere
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elhelyezésével; valamint a Palota Piknik Egyestilet legközelebbi, ugyanilyen nevű és jellegű
rendezvényét is Józsefuáľos területén tartsa, valamint a parkolási díjkiesésből származő AFA
összegének 5 o%-át ( 89. 8 02,- Ft) fizesse me g az Önkormány zat r észér e.

3.
Közterület-haszná|ő,kére|mező: ý,ha|mazVendéglátóBt.

(8093 Lovasberény, Lujzamajor 0169lI hrsz.)
Közteľiilet-hasznźńat helye: Baross u. 8. (Szabó Ervin tér)
Kcjzteľĺilet-hasznőiatideje: 2014.június I|.-20|4.október31.

20l5. május |.-2015. október 31.
2016. május |.-2016. október 31.

Közterület-hasznáiat cé|ja: fagylaltos pult
KözterĹilet-hasmźůatnagysága: 7 m"
Közteľület-hasznźiatdiji 2oIg,-Ftlmflhő +ÁFA

Megiegyzés: A Vrírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 474lf0I2. (IV.25.) számú hatźrozatálbarl
döntött aľról, hogy közterület-hasnńiati engedélyt ad vendéglátő terasz elhelyezésérę a Ka|ibra ,9f

Bt-nek 20|2. mź.jus I.-2015. április 30. közötti időszakľa.
2013. május |5-tő| azlzha|maz Vendéglátó Bt. az új bér|ője a Baross u. 8. sz. üzlethelyiségnek, kérik
a Tiszte|t Bizottságot, hogy járulj anak hozzźt a fagy|altos pult kihelyezéséhez havi díjfizetés
megadásával.
A Rendelet 18.$ (3) bekezdés g) pontjaalapján aYagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosĺály
j avasolj a a díjfizetési kedvezmény megadását.

Fentieka|apjźtnkéremaza|źtbbihatźrozati javaslatelfogadását.

Hatńrozatijavaslat

I. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság mélt"ányossági jogkiiľében eljáľva úgy dtint,
ho gy közte ľĺilet.h aszná|ati hozzájáľu lást ad az a|á,ůbi ĺi gy ben o

Közterĺilet-hasznźńő,kérelmező: PalotaPiknĺkEgyesĺilet
(1088 Budapest, Knidy Gyula u.2.)

Közterület-használat ideje: 2014. június |8.-2014. jilnius 23.
Közteľület-hasznáiat cé|ja: Józsefuárosi Sörfesztivál
Közteriilet-hasznźiathelye: Ifuidy Gyula u. (Mikszáth Kálmán tér-Horánszky u. között),

Mikszáth Kálmán tér, Reviczky u., oęacsiľta u., Szentkirályi
u. (Múzeum u.-Baross u. között)

Kiizteriilet-h asmá|atnagysága: 634 m2

- amennýben a Józsefváľosĺ Söľfesztivál valamennyi nyilvános megielenési felĺiletén a
Józsefváľosi onkoľmányzat, mint főtámogatĺí megnevezésľe keľül, a kerĺilet logója
és címeľe elhelyezésével; valamint a Palota Piknik Egyesĺi|et a legközelebbi'
ugyanilyen nevű és jellegű ľendezvényét is Józsefuáľos teľüIetén taľtja'

- ańennyiben a Palota Pĺknik Egyesĺilet 89 802,- Ft-ot megÍizet az Onkoľmányzat
ľészéľe.

Felelős : polgármester
Hatáľidő: 2014.június 16.

II. A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úry dtint' hogy ktizteľület-használati
hozzájńruliálst ad - teljes díjÍizetéssel - az a|á.}bi ügyben' amennyiben

1.
Közterület-hasznźiő,kérelmező: SzupeľJelenKft.

(1085 Budapest, Blaha Lujzatér |-2.)
Közteriilet-használat ideje: 2014. június |6.-2014. augusztus 3l.
Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźiat helye: Stáhly u.12-|4. (parkolóhelyen)
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Közterü let-h asznźiat nagy stlga:
Díj fizetés titemezése :

,
K<jzteľület-h aszntiő, kéľelmező :

Közterti let-h asznáiat he lye :

K<jzterĺilet-hasmálat idej e :

Közterület-h asznáůat cé|j a:

Kĺjzterület-h asznźůat nagysága :

Díjfizetés iitemezése:

Felelős : polgármester
Határidő: 2014.június 16.

A döntés végľehajtĺását végző
Gazdźůkodźtsi Iroda

34m"
havi díjťlzetés

Izha|maz Vend é glátó Bt.
(8093 Lovasbeľény, Lujzamajoľ 0169ll hĺsz.)
Baross u. 8. (Szabó Ervin tér)
2014. június 16.-2014. októbeľ 31.
20l5. május 1.-f0|5. október 31.
2016. május I.-20|6. októbeľ 31.
fag{laltos pult
7m"
havi díjfizetés

szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára:
nem indokolt hirdetőŁáblán

Budapest, 2014. június 10.

honlapon

:
Pénzes Attila

ugyosztźiyvezető
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Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szerlĺezetek esetében:

Glgegľzś:k szśn/Nyilvantaúási sz.ánr:. . . . . . . . . . . . P. ĺ. :. . .a. $. .:. .s. $ .?.6. s.9
BankszámlaszĄma' T-[[|-[[Tl _ I

Ađószámä -m-[]
SZTTPERJELENIG'T.

M a g á n sze m é l ye k eseÍében..

Męsieuzés: Fenti adatokki)zlése a lcijzteriilet-haszruźIati lcerelmek,lĺĺ,

:ľľ:ľ:L* adatolcat a Polgdrmesteri Hivatal és a Józsefvárosi Kazurĺłlet-feliłgyeu azelik i,l"" nleł,n,^ ą 20I I, qi CXII.tötltéryenalqul

Kłizteľütet.hasnĺĺlatideje:2olE* |"l?l hó ĺ;ü-lnaptól _ 201E.ev ĺäIsl ho ffi napis

aildterületen vary .......

Kérjiik' q túloldalon jelzett mętrl.ékIeteket csutoIni, ésa. ké ľ elemnyo mtatv dny t a l áí r n i s zív es lte i jt t l.
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|Juoapest Föv.ä'oF.Vlĺ! kerü|et Józsefu.árosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási és Üzeme|tetési Ügyosztály
í082 Budapest
Baľoss utca 63.67.

ł'ii ic i'.'- ĺ i i'; l8- {Ł Ł

K É R E L E M p lľcĺtulp:łĺ. G.

a Józsefváľosi Onkoľm ányzat tutajdonában lévő kiizteľĺilet haszná|atához4 d Uzstl v arusr (, n|{o ľm zn| zat tumJ dona ban lévő kfizteľĺilet hasznáiatáhozKérjiik a nyomtatványt ot;;;hatóai, nyomtatott betűvel kitö!teni

!. ĺ..|.......... (u, tér): .. !&
CégewÉ,k yź!n/ Nyilvánbrtási szÁIlr.. . ..,,., ,.:.9.2.

Bankszamlaszárna:

Adoszáfr:a,

E gyén i váI I al kozás esetéh e n :

Vrállalkozo nlvĺántaľtas i szjma:'ĺ'TTTTl-il
Adószáĺra: -m-m
Barf,<szźmlayÁma

MagánszeméIyek esetében :

Megj egyzés ! Fenti adatok kijzlése a közteriilet-használati Mrelmek,lbí,
szü|ĺségesek Az adatol<at a Polgárnesteri Hivatal és aJózsefv,drosi Kazterttet-fekg,ibt užžĺil, j"l,,,ąil,*,^a20I].ilCill
tťlłléľtyenalqul.

KözÚeľĺilet.haszráIat ĺdeje: 2o1 m év ĺÚJ-6-l Í,ő 
_Lmnaptól

201t.ev Di"-6l no |6] ouľie
(ľöbb időpont,- heýszín esetén keľtink lisĺát me.ltékelni!)
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KiizÚeľíilet helye: Budapest VItr. kertilet

...........(utcątĐ............szźme|őttr: jáÍdÁr\ úťtesteÍL zildtertileten vary..........
(I'EvEl.BztrsI cÍM, amennyiben a fenti adatoktól elteľ, stb):
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közé eső része, otpacsirta utca, Krúdy Gyula utca, Reviczky utca

|-esztĺvá|sorozatullk, a llrilrdetr ríssze| lĺtegrellĺJezendő slkeres oktoberfest Budapest nyári
kiadása megfűszerezve a |egjobb kézmíĺves magyar és a legkÜltin|egesebb nemzetközi sörĺjkke|. A
cé|kitűzés, hogy bemutassuk a hazai sörkészítésĺ hagyományokat, ötvcizve ezeket kósto|ókkal és
e|őadásokka|, egyben fe|vonu|tassuk a nemzetközi sör élvona|át, összevetve ezt hazánk forradalmi
gasztronómiai növekedésével. A rendezvényen felsorakoztatunk több száz sört, me|yeket a |átogatók
nem csak megkósto|hatnak, de az e|készítésijkrő| is kapnak hasznos információkat. A sorĺjkhĺjz
kĺválóan illő és azokkaI párosítható ételeket egységáron kíná|ják majd a kiá|lítók, melyen túl, a
fesztiváljainkon egyre sĺkeresebb kuponrendszert is bevezetiink, amik bevá|tásávaI a vendégek 50%-
os kedvezménnye| kósto|hatnak a rendezvényen. Természetesen ingyenes minden program, hogy
minél szélesebb réteget megszó|íthassunk.

Az eseményen kieme|t he|yet kapnak a kézműves kiá||ítók. o|yan régi mesterségeket űzőket
vá|asztottunk, akik k|asszikus termékeket készítenek, és bevonják a |átogatókat az aktivitásokba.
Ezá|taI is fe|e|evenítve a korabeIi hagyományokat.

A rendezvény idei külĺin|egességei |esznek a sajt é|esztőkből készÜlt sörök, az ezekhez
párosítható sajtokkal, egzotĺkus országok sörei és sörkorcso|yáĺ, mint Thaifö|d, Japán, Vietnám, kü|ön
a hö|gyekre gondolva egy gyümö|cs sörkert, fesztivá|ok utcája, me|ybe bekapcsolódik a Be|ga
Sörfesztivál, az oktoberfest Budapest és a Be|városi Sajtfesztivá| is, és természetesen s<jrből készü|t
ételek.

Külon marketinggeI szólÍtjuk meg. a városban ez idő alatt megforduló turĺstákat felvéve a
kapcso|atot a beutaztatási irodákkal és a szá||odákka|. A kerü|eteĺnket is aktívan bevonjuk, egy
ingyenes kósto|ójeggye| kedveskedünk nekik. Hiszem és tudom, hogy egy ĺ|yen hagyo mányőrző
gasztronómiai esemény még erőteljesebben elősegítĺJózsefuáros kézműves és gasztronómiai arcának
bemutatását.

A rendezvény bevezetése, marketing kö|tségeĺ nagyon magasak, szeretnénk sok éven át a
kerü|etben megrendezni. Azért kérem a közterület ingyenes haszná|atát, hogy minél tobbet
fektethessünk az esemény, és a kerü|et népszerűsítésébe és az igényes kézműves és ku|turá|is
programok kiala kításába.

Bízva kére|em kedvező elbírá|ásá ban'

telettel:sz

il1

,-.!L,Ĺľ.:'''.| 
.--:-:.-.. .-' --\ł-.l

A Józsefvárosi Sörfesztivá| e|sőként kerü| megrendezésre Budap.éj'1p2* 
' ' 
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A rendezvénvtervezett időoontia:2014. iúnius 2o-71-22"."..--*-*'iľ0'ľ4'Éł.Ł*j 
L6 --=1!" _)

A rendezvény tervezett időpontja: 2014' június 2o-z7-22 péntek-ya,ífiaaÍ )..=1.a4ł;,:... l=';';; ól,---- -b j-b"gľ!''L\: --l_ ------]ĽjA rendezvény tervezett he|yszíne: Mikszáth K. tér, szentkirályi ut&TúĺÚ-zéuriĺ üřä ?;_Báross u.

Pa|ota piknik Egyeśü|et, megbízott



iuĺĺÍszerl ĺpÍnÁs
ą vII., otpacsirta utca-ReviczlE utca-Milĺszáth K. tér-Szentkirályi utca által határolt teri)let

rendezvénnyel kapcs olatos lezárásának

FoRGALoMKoRLÁTozÁil TERVEHET

A forgalomkorlátozási terv a Józsefuĺíľosi Söľ Fcsztivál nriatĺ'i lęzárás időtaľtama alattiideiglenes forgalmi renđjét tarta|mazza. Ebben az iđoszakban a jáľmiĺveket * otp"".ĺ't'
]lt9ĺból' a Reviczky utcából, a Szentkirálý utca egy szakasziĺról, valamint a Mikszáth ténől kikell tiltani. A közlekedés biztonsága, valamini a jźľľmíivezetők tájékoztatása cé1jábćń azérintętt kęreszteződésekben jelzőőröket célszeľíĺ alkalmazni . A !ęzźrás kezdetét mege|iizően
min. 48 őráva| az énntettteriileten lakókat tájékoztatni kell.
A gyalogosok közlekedését a lezĺáĺások nem Ĺefolyĺásolják.
A |ezźrźs időtartama: 20t 4.O6.t9. 8. 00. órźúő| zoi ą.oa.zs. 8.00. őráig.A munkálatok befejezését követően az eredeti forgalmi rendet viśsza kell állítani, mely arendezvényt szervező - Victus Kft., 1061 Bp., Teréz l..t r:. _feIadata,felelőssége.
Az źita].ános munkavédelmi előíľásokon tul a forgalomkoľlátozás más különlegěs kitételt nemlgenyel.

A táblfüat az tfi szegélyétől 0,5 méterre kell elhelye zn ,Úgy, hogy a tábla alsó szé|e a jfuda
szintjétől minimum 2,00 méterľe legyen.
Korlátok:
Az MsZ 20190l|988 szerinti piros-fehér sávozású, a kivitelező nevének, telephelyének fel-
tĹintetésével, A jelző|ámpák, ifte|zźrő deszkĺák, korlátok tartásźra szoĘáíd oszlopok szinténpiros - fehér sávozásúak.

Teľvezői nvilatkozat

Ezen tew az érvényes szabványoknak, előíľasoknak, különösen a 2/1984. (I,2g.) KM-BM
számíl, va|anint az 5/1987. (V.31.) KM-BM számú együttes rendeletekkel módosított|l|975. ([.5.) KPM-BM számri rendeletben (KRESZ) éi a 2OlI984 (XII.2|.) KM sziámú
rendeletben foglaltaknak megfelel.

2014. május 19.

1 i..-,,,.ł.,:;i.

Takáts Lilla
Kam.sz.:01-8090/KÉ-T
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OKTOMED Egészségüryi és Szo|gáltatĺó Bt.
6000 Kecskemét, Máľcĺus 15 utca 104

www.oktomed.hu

Tel: 06-20-444-1748
06-20-418-s3s8

@| E-mail:Ínfo@oktomed.hu

Nyilatkozat!

Tiszte|t Koós Gusztáv!

2014 évi Józsefváľosi Sörfesztivál mentőszolgálatĺ iiryeletét táľsasságunk vállalja 1 db. Esetkocsival,
201,4. j rinius 20.22 köziitt!

2014-05-14

Tisztelettel
Cseh Anđrás



Biztonsági Teľv
Józs efu áro s i S orfesz tiv ál

(Mikszáth Kátmán téľ, otpacsiľta utca,SzentkĺľáIyi utca Baross u és
Múzeum u. közötti teľĺilete, Reviczky utca, Kľúdy Gyu|a utca)

őrzés.védelmi- és rendezvénybiztosítási
tevékenys égének ellátásáľa

r.

Arendezvény maximális befogadóképessége 1000 fo. A teniletľe
torténő belépés.és kilépés akijmyező utcákon tortenik, a Kálvin tér felől , aMfuiautca felől, a Szentkirályi utca felől.A beléptetést2-2fo személy és
vagyonőr végzi minden utca bejáľatźnáI.

A vagyonőľök feladata a beléptetés során megakadá|yozni, hogy a rendezvény
teľÍiletére, szúró-vágő vagy egyéb más, közľęndrel uo,ainňrságľa veszélý
jelentő esnkaz bekeľüljön. A vagyonőrok a beléptetés során kiszrĺľik az erősen
ittas vagy bódult állapotban érkezí| vendégeket.

Kataszttőfa bekövetkeztének alkalmával a rendezvény biztonsági
szemé|yzetének vezetője, miután meggyőzodott a kialakulĺ vészhe|yzét
valódiságáról és annak fokáról, elľendelheti a ľend ezvény tenilętének részĹen,
vagy egészben t<iľténő kitirítését.



rr.

A rendezvény bizosításélban közremiĺködő munkatársaink oktatásban
ľészesülnek vészhelyzetek kialakulásának mege|őzésére, vagy az esetlegesen
ki al akult v észhe|y zetekben val ó közľęműkö dé sľe.

Yészhe|yzet esetén a biztonsági szo|gá|at vezetőjének ľádión toľténő
utasítására a biztonsági szemé|yzet az i|yen esetekľe meghatározott feladatot
|átja e|.

A fĺíbejáratoknál fe|źi|ítou őrĺik a bejáľatokat akađá|y mentesítik, a
rcnđezvényľől távoző közönséget azokon keresztül akoneruleiľe irányitjtk.. A
menekiilő kapuknál felállított őrök azokat a lehető legrövidebb időn betül
kinyitják, a rendęntény teľÍ'iletérő| távozőkat a köaeľĹiletľe iľány ítják.

A rendez:łény belső terĹiletén feladatot ellátó biaonsági személ yzeÍ,,
(mozgőjáľőľök, felállított őrok) a biaonsági vezető ľádión történő utasítására a
lehető legľövidebb időn beltil megjelenik a gll)lekező hetyen, majd az ottkapott,
illetőleg a mźłr előzetesen elhangzott utasítások szeľint jar el. it6et oztatjtłk a
közönséget a legközelebb lévő menekiilő kapu he|yźetérő1,. iiányítasűrcal
segítik a rendezvényen részľvevőket a rendezvéńy teľĹiletéről való bíztonságos
kijutásban.)

A ręndezvény helyszínén, 10 fo biztonsági szemé|yzet |tt e| személy és
vagyonvédelmi feladatot. A rendezvény biztosításában közľeműkodő
munkatársaink, a|kalmazo|taink, személy és vagyonőręink külön elméleti és
gyakorlati oktatásban részestilnek - kiemelt figyelmet foľdítva a helyszín
sajátosságair:a - a vészhelyzetek kialakulásának mege|őzésére, az esetlegesen
kialakult vészhelyzetekben való hathatós közręműködésľe, kiilönös tekíntettel az
emberi élet és testi épség megóvásáľa. Ezen tevékenység egyik legfőbb
szempontja a helyszínen lévő mentő. Vagy egészségtigyi szolg éiatta|,
esetlegesen a rendőri szervekkel való folyamato. l.up".o|attaías é;
együttműködés. A rendezvény teľületén feladatot ellátó biztonsági szemé|yzet
tagsai tobb helyszínen, különböző j ellegű tevékenységeket hajtanak1égre.

2



III.

Beléptető őľĺik:

Felállítási helytik az a|aprajzon az I.sz főbejáratkérft, valamint az a|aprajzon a
2.sz. Jőbejárątkéntjelölt beléptetési pontokon van. bejáratonként 2-2fő személy
és vagyonőr. A beléptetést végzó őrok rádió összekottetésben állnak a felállított
őrökkel, valamint a biztonsági szo|gá|at vezetíĺjéve|. Feladatuk a vendégek
belépésre jogosultságának ellenőrzése, közrendre, kozbinonságra ,,.''élyt
jelentő eszkĺizĺik, tźrgyak, valamint a rendezo tita| meghatározoĹt (máshol
vásárolt italok, élelmiszerek) dotgok ľendęzvény teľĺiletére töľténő bevitelének
megakadźl|yozása. A vagyonőrök a beléptetés soľán kisztĺľik még az erősen ittas
vagy bódult állapotban érkezo vendégeket.

Mozgő jtlr&:

Egy jtlror minden esetben két fő személy és vagyonőľből ál1. A ľendezvény
teľĹiletén belül |át el ľendfenntaľtói és megelőzési feladatokat. Rádĺó
összekottetésben áII a beléptető őrökkel, a felállított őrökkel, valamint a
biaonsági szolgźůat vezetőjével. Sztĺkség esetén a rcndęzvény bármely pontjára
irányítható. Feladata az é|et és testi épség védelme, személy és vagyon elleni
bűncselekmények elkovetésének mege|őzése, megak ađá|yozása. A ľend ezvény
teľületén esetlegesen kialakuló rendbontások mege!őzése, megak ađáIyozása, a
rendbontó személyek ľendezvény területéről való eltávolitása, s-ztikség esetén, a
ľendőri intézkedés megkezdéséig ezen személyek helyszínen való visszatartása.
Feladatai kozé tartozik még a ľendenény teľületén jogosulatlanul tartőzkodő
személyek kisztĺrése. Esetleges intézkedéséről köteles tájékoztatni a biaonsági
szol.géůat vezetőjét. A mozgó jfuór |étszámát, mozgási teľiiletét, a rendezvény
jellegétől, látogatottságátő| fiiggően, illetve egyéni igények szerint határozzuk
meg.

Felállított őrök:

Feladatuk az élet és testi épség védelme, személy és vagyon elleni
biíncselekmények elkövetésének mege|őzése, megakadá|yozźsa. Ai esetlegesen
kialakuló ľendbontások megelőzése, megakadályozása, a ľendbontó személyek
rendezvény teľületéről való eltttvoIítása, szĹikség esetén, a ľendőri intézkedés
megkezdéséig ezen személyek helyszínen való visszatartása. Intézkedésükľől
minden esetben kötelesek tájékoztatni abiztonsági szolg áiat vezetojét.



rv.

A rendezvény teľületén megľendezett programok biztosításában, 10fő
személy és vagyonőr vesz réstt" A biztons ági szemé|yzet |étszáma növelhető a
renďenény kĺizben , a várható időjárási és látogatottsági viszonyok a|apján, a
r endező, a b izt on s ági szo l gá1 at v ezetĺĺjév el e gye ztetv e, határ ozza m e g.

V.

A rendezvényen az oktomed Egészségügyi és szolgáltató Bt eset kocsival
|átja e| a rendenlény biztonsági szo|gćiatát.vA ľend ezvény helyszínén lévő
egészségügyi szolgźllat valamint a biztonsági szo|gáIat vezet(5je állandó rádió
kapcsolatban vannak egymással. Az egészségtigyi szolgźiat eset kocsijának
felállítasi helye a Rendezvény kialakított paľkotójában Iesż aNemzeti Múzeum
bal oldali fľontján. E mellett egy egészségtigyi pontot állítunk fęl a Fesztivál
egyik főbejáratálnál (Múzeum Körut Kálvin téľ felé eső része).

Az országos Meteoľológia Szolgálat aktuális e|őreje|zését a fesztivál előtta rendezvény szervezője beszerzi, és a ľendezvény helyszínén taĄa. A
biztonsági szo|gá|at létszámáú. valamint az egészségügyi biztosítás foĹát, a
b iaonság i szo|Ąat v ezetoj év e| egy eztetv e, az e l őrej e Ěé shez ménen al akítj a.

Gusztáv
ik Egyesület, megbízott

Budapest, 20|4. május 1 4.
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Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:

Pusztafa |vi Győző < izhaImazbt@ g mail.com >

2014. május 23.10:23
Berényi Melinda
Kére|em módosítás

Tiszte|t Bizottság!
Kérném Önĺjket, hogy a kérelmünkben megadott dátumokat 201.5-ben és 2016-ban júniusró| május 1..remódosíta ni sziveskedjenek.
Köszonettel: Pusztafalvi Győző

Prága kávéház

Az iPhone készülékemről kĹildve
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