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Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság !

A Józsefuáľosi Önkormźnyzattulajdonában lévő közterĹiletek haszná|atfuő| éshaszná|atának ľendjéről
sző|ó 78/2013. (IV. 24.) önkormźtnyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $-a éľtelmében a
közteľület-haszná|atta| _ hozzźĄźtrulással és elutasítással _ kapcsolatos önkormányzati hatósźąi
eljárásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint elsőfokon aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatározza a közterület használatok utáni fizetendő díj
mértékét.

A Rendelet 18.$ (2) bekezdése az a|ábbiak szerint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) közteriilerhasználat esetén a Bizottság a jogosult kéľelmére
méltányosságból havonta, negyedévente vagl félévente esedékes, eglenlő osszegű díjfizetést is
m e g ál l ap íthat, me ly e t a köz t er iil e t - has zn ól at i ho z z dj árul ás b an r o gz ít e ni ke ll.,,

A Rendelet 24. $ (1) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján megállapított kozterület-haszndlati díjak korlótlanul csokkenthetőek
vagł elengedhetőek:

a) az onkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkóIatok v,égzése esetében;
b) a fővórosi, vagy önkormányzati pályózaton elnyert tómogatásból tžrténő épüIet felújítĺźsok

esetében;
c) humanitórius és karitatív céĺok éľdekében végzett tevékenység esetében,.

d) kulturális és kornyezetvédelmi céĺok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottsóg úg/ ítéli meg, hogt az Józsefváros érdekeit szolgáIjcĺ;

fl bejegłzett politikai pórtok, egyhazak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi céIú rendezvénye
esetében;

g) oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájúfilmalkotásokforgatása esetében;
h) a Filmtv' hatálya alá nem tartozó alkotósokforgatása esetén, ahol az igénybeveendő terület a ]5

m,-t elérő, de a 20 m"-t meg nem haladó területű;
i) a Filmtv. hatálya alá nem tartozó alkotásokforgatása esetén, amelynek időtartama a kérelmezett

időponttól számított 30 naptóri napon belijĺ osszességében nem haladja meg a 2 naptdri napot'''

A Rendelet 18.$ (1) bekezdése a|apján:
,,A díjat a kozterület-használati hozzájórulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult kateles
előre egł összegben megfizetni.

(2) Tartós (egalóbb 6 hónapot meghaladó) kazterĺłlet-haszndlat esetĺźn a Bizottság a jogosult
kérelméľe méltányosságból havonta, negledévente vag1ł félévente esedékes, egyenlő összegiÍ díjfizetést
is megállapíthat, melyet a kozterület-hasznólati hozzájórulasban rögzíteni kell'

(3) Méltányolható karĺ;lménynek számít, ha:
a) a magánszemély vagy egyéni váĺĺalkozó kérelmező hórom vagł anndl több głermeket nevel;
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b) a magánszemély vag1l eg1léni vóĺĺalkozó kérelmező havi jovedelme nem éri eI az oregségi
ny ugd íj minde nkor i ĺ e gki s e b b o s s z e géne k 4 0 0 %- át ;

c) a magdnszemély vag1ł egyéni vállalkozó kérelmező rokkantsági nyugdíjban részesül;
d) a magánszemély vagy eg,,éni vállalkozó kérelmező egészségkárosodott személy, aki

munkaké p e s s é gé t I e gal ób b 6 7 % - b an e Iv e s zt ett e ;

ą a gazdasógi társaságnak a kérelmet benyújtó megelőző két üzleti évben mérleg szerinti
er edménye ne gatív v o lt ;

fl a civil szervezet, eglházi jogi személy, ha a közter.ület-hasznóĺatot alaptevékenységének vagl
közhasznú tevékenységének ellótása érdekében kéri ;

g) az onkormányzattal nem óĺlfenn kozteľüIet.hasznólati díj taľtozása.,,

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|ttbbi közterület-haszná|ati hozzájáru|ás iľánti kérelmek
éľkeztek.

1.
Közteľület-haszná|ó,kérelmező: TársasházSzentkiľályiu.17.

( 1 088 Budapest, Szentkirá|y u. 17 .)

Közterület-használat ideje: 2014' augusztus 4.-f014. szeptember 20.
Közteľület-haszná|at célja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Közterület-haszná|at helye: Bródy Sándoľ u. 24.
Ktjzterület-haszntiatnagysága: 45 m,
Közteľiilet-hasznźůat dija: 420,-Ft/m2lnap
Díjkiesés díjmentesség esetén (nettó): 907 200,.Ft

Megieg.vzés: A Szentkirályi u. 17. sz. Társasház a Brődy Sándor u. felé eső homlokzatźĺt szeretné
felújítani. A Ttrsasház közös képviselője kéréssel fordult a Tisztelt Bizottsághoz, melyben
díjmentesség megadását kéri. A beadott kérelem, illetve a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában
foglaltakľa tekintettel a díj mentessé g me gadható.
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Közterület-hasznźńő,kérelmező: MAHIRCĺtyposteľl(ft.
(1095 Budapest, Soroksári út 121.)

K<jzterület-használat ideje: 2014. július L.-2023. december 31.
Közterület-haszná|at cé|ja: hirdetőoszlop
Kĺjzterület-haszníůat helye: Corvin koz 5. sz. előtt a Kisfaludy utcáná| (36314111 hrsz.)
Kĺizterület-hasznźt|atnagysága: f m2

Közterület-haszná|at dija: 11 346,-Ftldblhő (34 038,.lne'gyedév)

Megjeryzés: A MAHIR Cityposteľ Kft. jelen kérelmében negyedéves díjfizetési kedvezmény
megadását kéľi a Tisztelt Bizottságtól.
A Rendelet 18. $ (3) bekezdése csak meghatźnozotíesetekben engedélyezi a méltányos díjfizetést.

,,l8.$ (1) A díjat a köZterület-haszná|atihozzájźtru|ásban rögzített idótartamľa és módon a jogosult
köteles előľe egy osszegben megÍizetni.
(2) Taľtós (legalább 6 hónapot meghaladó) közterület-haszná|at esetén a Bizottság a jogosult
kéľelmére méltányosságból havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű
dijfizetést is megállapíthat, melyet a kĺjzterület-hasznźůatihozzźĘáru|źlsban ľögzíteni kell.
(3) Méltányolható körülményn ek számit, ha:
g) az onkormán5ĺzatta| nem áll fenn kĺjzterület-használati dij tartozása.,,

A Rendelet 9.$ (1) bekezdése a|apján,'Közteľület-használati hozzźjárúás csak ideiglenes jelleggel _
meghatározott időtartamra vagy meghatározoťt feltétel bekövetkeztéig _ adható, legfeljebb 3 évre; a
településképi bejelentési eljáľás során hozott dontésben engedélyezett reklámberendezés elhelyezése
esetén |egfeljebb 10 évľe.''
Tekintettel arra, hogy az új hirdetőoszlopok kihelyezéséhez a településképi bejelentési eljárást a Kft.
lefolýatta, a hozzájźrulás a tervezett fejlesztések és a tobb éve töľténő á'||andő kĺjzterület-haszntiat
miatt a kéľt időtartamra megadható. A Városfejlesztési és Főépítész Ügyosztály kifogást nem emelt a
hiľdetőoszlopok elhelyezésével kapcsolatban.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá.ly javasolja a Tisztelt Bizottságnak, hogy Vegye
tudomásul a2014.július l-től július 20-ig töľténő köztertilęt-hasznáiatot.
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Köaerĺ'ilet-haszná|atnagysága: 4 m2
Közterĺilet-h aszná|at dija: 2f69.-Ft/ m"lhő
Díj kiesés a 3 0%o-o s kedvezmény megadása esetén : 2.7 f3,- F tJhő

Megieryzés: W<ilfinger Lźszlrő 1997' év eleje óta rendelkezik folyamatos közterĺilet-haszná|ati
engedéllyel hírlap árusításra. A kérelmezőnek 2014. jűnius 30.ig volt közeriilet használati
hozztýźru|źlsa a Práter u.-Szigony utca saľkán talléL|ható hírlap árusító pavilonra, f0I4' július 16-án
nyújtotta be hosszabbítási kéľelmét.
Wölfinger Lász|ő kérelemmel foľdult a Tisztelt Bizottsághoz, me|y a|apján továbbľa is havi
rész|etťlzetés megadását kéri, és továbbra is szeretné megkapni a koľábbi időszakľa (2011
augusztusától) a Tisrtę|t Bizottságtól kapott díjcsökkentést (30%). Kérelmező csatolta a
jĺivedelemigazo|ásźú, mely bizoĺyítja, hogy jcivedelmę nem éri el az ĺiregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400%-át.
Fent leíľtak a|apjźn a havi díjfizetési kedvezmény biztosítható, illetve a 30 %o díjcsökkentés
megadható a kéľelmezó részére, tekintettel a Rendelet 18. $ (3) bękezdés b) pontjában
foglaltakľa.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztá|y javasolja a Tisztelt Bizottságnak, hogy vegye
tudomásul a f0 1 4. j úl ius l -tő l j úl ius 2 0-i g történő közteriilet.h asznáIatot.

4.

3.
Közerület-h aszntiő, kérelmező :

Közteri.ilet-használat idej e :

Köztertilet-h asznźůat cé|j a:

Közterület-h asznźńat he lye :

Köztertilet-h asználő, kérelmező :

Közterület-használat idej e:

Közterület-h aszntiat c é|j a:

Közterület-h asznźiat he lye :

Kö zteľület-h aszná|at nagy sága:
Közteri'ilet.h aszná|at dii a:

Wölfingeľ Lász|ő
(1083 Budapest,Illés u. 4')
2014. július 01. _2015. június 30.
hírlap árusítás (pavilonból)
Práter u.-Szigony u. sarok (35728/39.hrsz')

Fecske Pľesszó l(ft.
(1221Budapest, Kőéľberki út 13.)
20 14. augusztus 7 .-f0I4. október 3 1 .

vendéglátó terasz
Baross u. 10.
16 mz
foszezon: 3 533,- Ftlmz hô +ÁFA
e|ó,-utőszezon: 2 909,- F tJ m2 lhő +Ára
szezononkívül: 29 1,- FtJmz lhő +Áľe

Megjeg.yzés: A Fecske Kft' 2012. május 1-tő| 2015, április 30-ig kapott közterület-hasznźiati
engedélý a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 468-469/20|2. (Iv.25') sz. határozatáva|
vendéglátó terasz elhelyezésére a tavaszi-nyttri-ószi szezonra' Az engedély a l6-2f0lf0l2. számon
kiadásra került. A Kft. ennek bővítését kéri havi díjfizetéssel a Tisztelt Bizottságtól.

A Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szo|gźiat 2014. jinius 5-ei helyszíni
bejáráson megállapította, hogy a Kft. f0 m2 kozterĺiletet a hozzájárulásban foglaltakon túlmenően
használ. Az intézkedő köĺerület-felügyelő f0I4. jűnius 10-én ismételt helyszíni bejárást tartott,
melyen megźi|apítást nyert, hogy a Kft. a korábban hozzájáru|ás nélkül kihelyezett asztalokat és
székeket egymásra forgatva táro|ja abejźlrat mellett 5 m, köztertileten.
Az ismételt ellenőrzést követően további hozzájáru|ás nélküli közterület-hasznźůat nem t<iľtént, az
hozzźýáru|ás nélkül kint lévő aszta|okat és székeket a Fecske Presszó Kft. maradéktalanul elpakolta.
A Rendelet 34. s (1) Aki közteľü|etet hozzájárulás nélkül, vagy a hoz:zájáru|ástól eltéľő módon,
ktilönösen ahozzájátulásban rögzített céltól, vagy tevékenységtől eltéľő más tevékenység kifejtéséľe,
vagy a hozzájáru|ásban meghatározott météket meghaladó alapteľületben haszná|, köteles az
onkoľmányzat vagy a 35. $ szerinti ellenőrzésre jogosult felhívására a jogellenes közteľĹilet-
haszná|atot haladéktalanul megsztintetni, továbbá kárta|anítás nélkül köteles a köĺerület eredeti
á||apotának helyľeállításźra, E kötelezettség elmulasztása esetén az onkoľmányzat az eredeti állapot
helyreállítását a kote|ezettséget elmulasztó koltségéľe e|végeztetheti, amennyiben a helyreá||ĺtźsra
vonatkozó felhívásnak azérintetÍ.8 napon belül nem tesz eleget.
(4) Aki közteri'iletet hozzźĘáru|ás nélkül, vagy a hozzájáru|źtsban foglaltaktól eltérően, illewe a (3)
bekezdésben meghatáľozott módon haszná|, az- atényleges hasznźiatidőtartamára és területére - az e
rendeletbenmeghatározottközterület-használatidij
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a) nyolcszorosát köteles megfizetni _ a (5) bekezdésben foglaltak kivételével - amennyiben köztertilet-
haszná'|ati díj-fizetési kotelezettségének a teljesítésre való felszólítás kézbesítését követő 15 napon
beltil tesz eleget;
b) tizenötszörösét köteles megfizetni, amennyiben köZterület-haszná|ati díj.fizetési kötelezettségének
a teljesítésre való felszólítás kézbesítését követő 30 napon beltil tesz eleget;
c) huszonĺjtszörösét köteles megťlzetni, amennyiben közterület-hasznźiati díj-ťrzetési
kötelezettségének a teljesítésre való felszólítás kézbesítését kĺjvető 30 napon tul tesz eleget.
A Kft. a jogellenes közterület-haszná|atot a felszólítást követő 8 napon belül megszĺintette.

Aterasz bővítésével kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerülęti Rendőrkapitányság
közlekedés' közrend és közbiztonság szempontjából, a Hatósági Ügyosztály |gazgatási Iroda
kereskedelmi szempontból, a Városfejlesztési és Főépítészi ,íigyosztźlly Főépítészi Iroda városképi
szempontból nem emelt kifogást.

A Rendelet 18.$ (3) bekezdés g) pontja a|apján a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
j avaso lj a a d íj fizetési kedvezmény me gadását.

5.
Köztertilet-haszná|ó.kéľelmező: GourmetPivo-vinoKft.

(1 087 Budapest, Berzsenyi u. 2/b.)
20l3. július 2,7.-f014.július 26'
vendéglátó tęrasz
Berzsenyi u.flb.
10 m'
főszezon: 1 870,- Ftlmz hő +ÁFA
elő,-utósze zon,. I 039,- Ftlmzlhó +ÁFA
szezononkívril : I04,- F tl mŻ'lhó +ÁFA
2 65 0,- Ft/parkolóheýmunkanap

Megjeg.yzés: A Gourmet Pivo-vino Kft' a 885lf0l3. (VII.31.) sz. VPB hataľozatta|kapott közterület-
haszná|ati engedélý a Berzsenyi vflb. sz. e|é vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A Kft. ennek
hosszabbítását kéri a Tisztelt Bizottságtól.
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testi'iletének 18lf0l3. (Iv.24.)
önkormányzati rendelet 20' $ (2) bekezdése éľtelmében: ,'Amennyiben a közterület-használata frzető
paľkolóhely elfoglalásáva| jár, abban az esetben aťlzetendő díj napi összege megegyezik a területre
érvényes 1 óľai parkolási díj és a díjktiteles időszak szorzatának összegével paľkolóhelyenként.
Július hónap Közteri'ilet hasznźiati díjjal: 1 870,- Ft x 10 m, x AFA = f3 749,-Ft

Parkolási đíjja|: f 650,- Ft x 1 parkolóhe|y x23 munkanap : 60 950,- Ft
Mivel a Gourmet Pivo-vino Kft. jelen kérelme parkolóhelyekľe vonatkozik, a fenti összehasonlításból
megállapítható, hogy a parkolási dí11a| számolva a Kft. sokkal magasabb összeget ťlzet az
onkormányzat részére' Jelen esetben a Kft. a magasabb (napi parkolási díjnak megfelelő) összeget
ťlzeti ki naponta parkolóhelyenként.

6.

Közterület-használat idej e:

Közterület-h aszná| at c é|j a:

Kö zterület-h asznźůat helye :

Közterület- h aszná|at nagy s ága :

Kozterül et-h aszntůat dii a:

Parkolási díjjal:

Közterület-h aszná|ő, kéľelmező :

Közterület.h asználat idej e:

Kĺjzterti let-h aszná|at c é|j a:

Kö zterĺi let-h aszná|at he lye :

Közteľület-h aszná|at nagy sttga..

Közterület-h asznáiat dij a:

Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

Köztertilet-használat idei e :

DxN EURoPE Kft.
(l081 Budapest, Rákóczi út 63.)
2014. június f4.-2014. decembeľ 23.
reklámtábla
Berzsenyi u. 1' (Rákóczi iÍ73.)
fm"
l 888,- FtJ m2/hő

Táľsasház Stáhly u. Żla.
(1088 Budapest' Stáhly u.2/a.)
20l4. július 28.-f0|4. augusztus 28.

Megieryzés: A Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a Tisnelt Bizottságnak,
hogy vegye tudomásul a2014. jűnius 24-től július 20-ig tĺirténő koztertilet-haszntiatot.



Megĺeg.vzés: A Stáhly u. Zla' sz. Társasház a hom|okzatźtt szeretné felújítani. A Társasház kozös
képviselője kéréssel fordult a Tisĺelt Bizottsághoz, me|yben díjmentesség megadását kéri. A beadott
kérelem, illetve a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakľa tekintettel a díjmentesség
megadható.

8.

Kozteľü l et-h asznźůat c é|j a:

Közterülęt.h aszná|at helye :

Közerü let-h aszná|at nagy sźtga:

Közterti let-h asznźůat dij a:

Díj kiesés díjmentesség esetén:

K özterület.h aszntúő, k& e|mező :

Köĺerĺilet-használat idej e :

Kozterülęt-h aszná|at c é|j a:

Közterület-h aszná|at helye :

Közterü let-h aszná|at nagy s ága:
Közterület-h aszná|at díj a:

Díjkiesés díjmentesség esetén :

Közterület-h asznźiő, kér e|mezo :

Közteľü let-h asznźůat idej e :

Kö zteľü let-h aszná| at c é|j a:

Ko zteľti l et-h aszná|at helye :

Közterti let- h asználat n agys ága :

Közterü let-h aszná|at dij a:

Díj kiesés díj mentesség esetén :

építési munkatertilet (homlokzat felújítás)
Stáhly u.Zla. (Vas u' sarok)
9f m'
4f0,-Ft/mzlnap
1 236 480.- Ft

Magyaľ Munkáspárt
(1082 Budapest, Baross u.61.)
2014. jtilhlsf6.
politikai ľendezvény (koszorúzás)
Haľminckettesek tere
10 m2

25I,-Ft/mzlnap
2 510.- Ft

Magyaľ Keľesztény Misszió Alapítvány
(1043 Budapest, Viľág u.f6,)
2014. augusztls |.-f}I,'l. július 3l.
evaĺge|izźiás
Horváth Mihály tér, Kź.Jvźtria tér, Teleki téľ, Mátyás tér,
Diószeghy u., Práter u.
4m"
317,- (teľek) 25|,-Ft/mzlnap
1 268,- Ft (terek) I 004,- Ft

Megiegyzés: A Magyar Munkáspán a Harminckettesek terén ta|áihatő emlékműnél kíván
megemlékezést, koszorűzást tartani. A Munkáspárt kabinetvezetője kérelemmel fordult a Tisne|t
Bizottsághoz, melýen díjmentesség megadását kéri. A beadott kérelem, i|letve a Rendelet 24' $ (1)
bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel a díjmentesség megadható.

9.

Megiegvzés: A Magyar Keresztény Misszió A|apitvány a kertilet több pontján szeretné a keresztény
zenéve| és mikrofonos beszéd intézésével (hordozható akkus hangfal) a keľületi lakosok lelki
gondozását kívánja elösegíteni. A Magyar Keresztény Misszió Alapítvány kooľdinátoľa kérelemmel
fordult a Tisztelt Bizottsághoz, melýen díjmentesség megadását kéri. A beadott kérelem, illetve a
Rendelet 2. sz. mellékletében foglaltakľa tekintettel azutcazené|és díjmentes tevékenység.
Mivel a kéte|mező nem jelölt meg pontos dátumot, időtartamot egyik helyszínnél sem' a
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztźiy nemjavasolja a fent leít formában a közterĺilet
használatba adását, hiszen ezeken a helyszíneken az adott három éves időszakban báľmikor
folýathatnák a tevékenys éget, ugyanakkor az onkormányzat p|. a Mátyás téren több rendenényt tart
az évek során. Ilyen esetekben az egy helyszínen jelen lévő közterület használók tevékenysége zavarő
lehet egymás és a lakosságszámárais.

Fe ntie k alapj án ké ľem az a|áłbbi határ ozati j avas l at elfo gad ás át.

Határozatijavaslat

I. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a beadott kéľelmek alapján méltányossági
jogktiľében eljáľva úgy dönt, hogy kiizteľüIet-használati hozzájárl|ást ad
díjmentességgel - az alábbi ůigyekben:

1.
Kozterület-h aszná|ő, kérelmező : Társasház Szentkiľálvi u. 17.



(1088 Budapest, Szentkirá|y u. I7 ')
Közterület-használat ideje: 2014. augusztlls 4.-f0I4. szeptember 20.
Köaerület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Kozterület-haszntńat helye: Bródy Sándor u. 24.
Közterület-haszná|atnagysága: 45 m,

2.
Közterület-haszná|ő,kére|mező: TáľsasházStáhlyu.2la.

(1088 Budapest, Stáhly u.2/a.)
Közteriilet-haszrálat ideje: 2014. július f8'-20I4. augusztus 28.
Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkateľület (homlokzat felújítás)
Köaeľület-hasznźůathelye: Stáhly u.Żla. (Vas u. saľok)
Köztertilet-hasznźt|atnagysága: 9f mz

3.
Köĺerület-haszná|ő,kérelmező: MagyaľMunkáspáľt

(1082 Budapest, Baross u. 61.)
Közterület-használat ideje: f0I4. jtiiusf6'
Közterület-hasznźiat cé|ja: politikai rendezvény (koszorúzás)
Közterület-haszntĺ|at helye: Harminckettesek tere
KözterÍilet-hasznźůatnagysága: l0 m2

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. j'ilius 21.

il. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy tudomásul veszi a MAIIIR
Cityposteľ Kft. ktizteľület használatát hĺľdetőoszlop elhelyezése céljából 2014. júlĺus 1-
től július 20-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. július 21.

ilI. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dłint' hogy ktizteľiilet-használati
hozzájára|álst ad _ 307o-os kedvezménnyel . az alábbÍ iigyekben:

Közteľiilet.haszná|ő,kéľelmező: WiilfingerLász|ől
(1083 Budapest, Illés u. 4.)

Kĺjzterület-hasmálat ideje: 2014. július 2I' _20|5' június 30.
Közterület-használat célja: hírlap árusítás (pavilonból)
Közterület-haszná|athelye: Pľáteru.-Szigonyu'sarok (357f8l39,hrsz.)
Kozterület-haszná|atnagysága: 4 m"
Díjfizetés titemezése: havi
Díjkedvezmény méľtéke: 30%o

Felelős : polgármester
Hatźtridő: 20l4'jiiius2|'

Iv. A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt' hogy kiizteľület-használati
hozzájáru|átst ad - teljes díjÍizetéssel . az a|ńbbi ügyekben

t.
Kĺjzterület-haszná|ő,kérelmezo: x'ecskePľesszól(ft.

(|fZIBudapest, Kőéľberki út 13.)

Közterület-használat ideje: 2014. augusztlls I .-f0I4. októbeľ 3 1 .

Közteri'ilet-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közteľtilet-haszná|at helye: Baross u. 10.
Közterület-hasznźůatnagysága: |6 m2

Díjťlzetés ütemezése: havi



2.
Közterület-hasznźĺ|ő,kérelmező: GourmetPivo.vinoKft.

( 1 087 Budapest, Berzsenyi u. 2/b.)
Közterület-használat ideje: 2013. július 27 .-2014.július 26.
Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
KozteľĹiletłaszntiathelye: Beľzsenyi u.Żlb.
Koztertilet-haszntiatnagysźłga: 10m.

3.
Közteľület-haszná|ő,kérelmező: DxNEUROPEKft.

(1081 Budapest, Rákóczi út 63.)
Közterület-használat ideje: 20i4. július 2|.-2014. december 23.
Kozterület-haszĺá|at cé|ja: reklámtábla
Közterület-haszná|athelye: Berzsenyiu. 1. (RákóczitÍ73.)
Közteľület-hasznźiatnagysága: 2 m.

4.
Kozterület-haszná|ó,kérelmező: MAHIRCĺtyposteľKft.

( 1 095 Budapest, Soroksáľi tfi I2|.)
Közterület-használat ideje: 2014. július 2|.-f023. december 31.
Közteľület-hasznä|at cé|ja: hirdetőoszlop
Közterület-hasznźńat helye: Corvin köz 5. sz. előtt a Kisfaludy utcánál (363|4111 hĺsz.)
Közterület-haszná|atnagysága: 2 m2

Díjfizetés iitemezése: negyedéves

Felelős : polgármesteľ
Határidő: 2014. július 21.

v. A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dtint' hogy tudomásul veszi WölÍingeľ
Lászl'ő ktizterĺilet hasznń|atát híľlap áľusítás céljábóI 2014. július 1-tő|f0Ĺ4.július 20-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: 2014.jtl|ius21'

vI. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy tudomásul veszĺ a DXN
EUROPE Kft. közteľület hasznáIatát ľek|ámtábla elhelyezés cé|jábó|20|4.jrĺnius 24.tő|
2014. július 20-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. július 21.

vII. A VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dłint' hogy nem ad közteľület-használati
hozzíjára|álst az alábbi ügyben:

Közterület-haszntůő,kérelmező: MagyaľKeľesztényMisszióÁ.lapítvány
(1043 Budapest, Virág u.26.)

Közterület-használat ideje: 2014. augusztus I.-f0|7. július 31.
Közterület-haszná|at cé|ja: evangelizálás
Közterület-haszná|athelye: Hoľváth Mihály tér, Kálváľia tér, Teleki téľ, Máýás tér,

. Diószeghy u', Práter u.
Köztertilet-haszntúatnagysága: 4 m.

Felelős : polgáľmesteľ
Határidő: f014. jil|ils fl .



A dontés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdá'|kodási Iľoda

A lakosság széles köľét érinto döntések eseténjavas|ataakozzététel módjáľa:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. július 16.

rÉszĺľBľrp: Ve.cyoNc AZDALKIDAsI És ÜzBvĺBLTETÉSI ÜcyoszľÁrY GAZDÁLKoDÁSI IRoDA

LpÍnre.: BpnÉNyl MpI.nĺoeÜGYINTÉZo Ílĺ,.

PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉľ\IYE

AVÁnoscazDÁLKo
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Szentkirálý utca L7. Tarsashaz

Kĺĺzös Ké,pvisele;te

Budapest, Zll4.július 2.

Iktatĺiszám : 1 27249 ĺ201 4.

Józs efváro sÍ o nko r mźnvzat

Budapest

Baross utca 63-65.

1088

Tisztelt Cím!

A Budapest vlu. kerĺilet SzentkĺráIyi utca 17. Táľsasház szeretné felújítani a

hornlokzatát. A hom|ok.zat felrijításftoz sziikséges źilványzat közteriilęt foglalási dijźlra _ a

díjcsökkentése vonatko zástlban - eztlton méltányossági kérelmet nffi tunk be.

Ataľsashaz adatai

Cím: 1088 Budapest, Szentkiľályi u.17.

Bankszáml aszźnn.. I 17 07 024-203 93 5 5 7 oTP

Adószám: 2825 503 I - 1 -42

Tisztelettel:

1074 Budapest, Hársfa u. 10/B' . Leve|ezési cím: 1400 Bp., Pf.: 66
Tel.: 322-0265,322-4643, 478-0464; Fax: 352-8867 . szelei-serfozo@chello.hu . www.szelei-serfozo.hu
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"Budapest Főváros V|l|. keľiilet Józseńráľosi önkormányzat Po|gáľmesteľi Hivatala
Vagyullgazĺlálkodási és Üzeme|tct6gi Ügyoeztá|y
1082 Budaoest
Baross utca 63-67.

K É R E L E M
a Jĺózsefváľosi OnkoľmánYzat tulaidonában Iévő kiizteľĺilet haszná|atához

Kéĺjük a nyom!ątván1l! oIvashntóał, n|omtątott bęłűveĺ kittjIteni!

Meuékle't:3

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közteriilet-használati leérelmek elbírálĺźsához, a közterület-használatok ellenőrzéséhez

'";loěg"íěl, 
Az adątolrat a Polgármesteri Hivatal és a Józsefvdrosi Közteriłleŕfeliigłelet kezelik Jelen tĄjélcotnns a 20I I. evi CilI.

torl,étĺ1len alapul.

Ktizt,erĺilet-használatideje2ol pév m nu ĺ!łnaptól - łofú
napig i i

(föbb időpon!- helyszín esetén kértink listát mellékelni!)

Közteriĺlet-hasznáIat celja: hirdetőoszlop elhelyezése

Kiizteľĺilet narysága: 2 db |ł / db

Kiizleľĺĺlet helye: Budapest VtrI. kerület Corvin kłiz, a Kisfaludy utcáná|

. . . . ..(urcą tr:r)''.......,.'uźm e|őffi: jźtdźĺ1 úffesten,

g-E\ryLEzÉil cÍnĄ amennyilren a fenti adatot<tól ettéľ, stb):

ffi e"iTjlj ľ'o
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zildteräleten vagy .......
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Szólĺhoýo:'o"' ilTđ-ĺDTł holysog: Budapest, (u,téľ): Soroksáľi tltszÄm:Il|.
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A kéľelmező tudomásul veszĺ, hogy
} a kérelem benyujtása nem jogosítja fęl a közteriilet hasnálatáľą
) a18ĺ2013.(|v.}4.)önkormányzatirendęletl7.$(l)bekezdéseszerintaköztęrtilethasnźÁatáértközte-

rület-haszrrálati díjat kötęles fizetni,
} a közterületen kizárólag af|0l2009.(ľX.29.) Koľmányrendelet 12. $ (1) bekezdése alapjan a rendelet 5.

mpllékletébęn meghatĺírozott termékek árusíthatók.

A kérelemhez a kéľelmezőnek az alábbi mellé|eteket ketl csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-el jelölni)

1. A koaeruleten folytatni kíviĺnt tevékenysée syakoľlásráľa feliogosító ęgyszerii okiľat másolatat:
. egyéni vállalkozas esetén: vállalkozói ieazolványt'
- eazdasáei társaság. eeyéni cég esętén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláíľási címpéldáný,
- tiĺrsadalmi és esvéb sz-ervez-etek esetében: a nyilvántaľtiísba-vétęliiket isa7-ol'ő okiľatot,
- őstermelők esetén őstermelői isazolvanyt.
2. Azigényelt teriiletre vonatkozó helyszínt ábrázo|ő váz|atot, amelyen szerepelnie kell a kömyező utcáknak
ís. A vázlaton azigénye|tterületnek - a sziilĺséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy aĺľlak nagysága,
elhelyezkedése egýeľtelműen megállapítható legyen (TEMSZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszusága; aterasz, pavilon széIének az ép1l|et homlokzati falától és ajarda szélétől való távolsága;terasz
esetén annak az iizletrek abeiáratátó|való tłívolsága, amelyikfięz tartozik; méterben méľve).

3. Az elhelyęzni kívánt építmény, létesíÍĺlény, berendezés műszaki leĺľását és terveit; terąszkérelmekhez ą
helvszín fotóiót is csqtolni sztłIrséses.

x

4' Meglévő létesítĺnényre vonatkozó köztęrtit€t-hasm6|atihozz'ájáru|źs megújítása esetén - vrĺrosképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Építesi engedélýez kötČ,tt építmény esetében vagł építési munktilątokkcl összefijggő kozterijlet.hasznólat
esetében az építtetőtőt kapott meghatalmazast és a jogszabólyban előírt esetelrben a jogerős építésiłgli ható.
s áęi enpedélvt cs ątolni s zi]Irs éses'
6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon túl - a vonatkozó helyszínt źtbrź.zo|ó

forgalomtechnĺkaivánajzot' amely beszerezhető a BKK KÖzuti Közlekedési lgazgatősźtg Közutkezelési Fő-
osztálv. Forsalomtechnikai osztálvián

Figyelmeztetés:
A hiánytalaľwl kiti;ltÖtt kérelemnyomtqtváľu es u előírt melléHetek csatolasm tul, a pontos és egłertelmű helymeýattozas, va-

lamint a meglaő létesítmérĺyfotója elengedhetetlen a bany,ijtott ltbelem érdeni elbtráIdsához!

A köÍerület-hasanálatot_ kiilö,nösen - az alábbi jogszabályok szabźt|yoruźk:

} aheýi önkormányzatolaól szóló 1990' évilxv. törvény
} a Józsefuárosi Önkormányzat tulajdonában Iévő köźerületek hasznátatĺáról és használatának rendjérĺĺ'l szó|ő |8D0|3.

w .24.) i'nkormányzati rendelet
} Józsefváľos Kerületi ÉpítésiSzabátyzatfuő|szś|ő 66D007.Qil.12.) önkormányza'ti renđelet

} Budapesti Városľendezesi és Epítési Kęretszabő|yzatóIszó|ó 47l|998.(X.l5) Főv' Kry. rendelet

NYILATKOZAT

járó hatóság felé továbbításához a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából.

to|täjékoztatást kaptam - melyet tudomásul vettem _ aze\járäs megindításának napjaróI, azngyintézési hatáľidő-

ro|, az ügyemlę irányadó jogszabály rendelkezéseiről, jogaimról és kötelezettségemľől, továbbá kötelezettségem

. elmulasztásrĺnakjogkiivetkezményeiľől, a hivatali elérhetćiségről.

lebbezési jogomľól lemondok. Tudomasul veszem, hogy ezéital. az ügyemben hozott határozat annak közlésekor
jogerőre emęlkedik.

ffi*
Budapest 2014. junius 9.
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Gazdasägi tärsaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Kéĺelĺnezőneve: ................. ........ telefon:

Kapcso|afiarto Íiryintéż5 neve: ................. . telefon:

CégegzÉksa nz m _ il _ --l-T-l.-l
Bankszámlaszráma

I

Adószáma _I=tr
Eg yén i vál l aI kozás eseté b en :

Kéĺelmező neve: ......Wö!f in ger Lasz|ó

lakcíme: *,Ĺlio iTlł hebirsés ...Budopest . (u.ter): Illés u.4. fsz......szam:5'

Vállalkozo nyilvrántaĺŁás i szÁmt,ffilil'Fn
Adószáma: riTi]lllTiTT9jlj -m _ĺE
Banlĺszámlaszáma: I 7 0 010 0 I 9 lil

!
5 sl4 sil 0

MagánszeméIyek esetében :

Káelĺnezőneve:....'............ telefon:

I
!

Megjegyzés: Fenti ądatok kazlése a közterijlet-haszruźlati kérelmek elbírátósóhoz, a ktjzteriilet-hąszľuźlatok ellenőrzéséhez
szďilłségesek Az adatolrat a Polgármesteri Hivątal és a Józsefiórosi Közteriłtet-felíiglelet l<ezelik JelentĄjéIroztđas a Ig2. il IXIII.
törvéľl1enalqul.
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Kfiztcľĺile.t-hasmr{latĺdeje:**201Ę.* ĽĽ nuĽ|j naptól - 201a.év ĺoTcl hó Plol nanis

KözÚeľiilet-hasznáIat oélja: Hírlap- Könyv, egyéb árusítrás folytatása pavilonból.
hosszabbítĺása

Kĺizúeľület na5nĺĘa: .......4..... m, ĺ db

Közteriilet haszrálat meg-

KłizÍeľĺiletheľye:*** Budopest, Wil. kerütet...Próter u.Szĺgony u. sorkđn 35728/39.hrsz. olottĺ
trózsefvőrosi onkormőnyzat tulojdonĺíbon o jĺírdĺínlétesített povi|onbon. .......(utcą

'.......'sz.ím előtti: jrárdlĘ úttesten, zjldtertilęten vary . . ... . .

kłidendők (p|.: alkalmamttalĺl béľlő nevą cÍme; indokolt esetben díjkedvezĺnény; r,BvnrnzÉsr
amennýben a fenti adatoktĺól eltéľ):..'G
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* csak őstermelők kérelméhez kell kitölteni!

érjiik a túloIdalon jetzett mę!lékl";vi!ů,í;ľ,";i;#:ł,###,!,í:;:,,á!#k!Íľ,,a kéľelemnyomtatvdnyt aláírni szíveskedjék!.



Kérem a Tisztelt Hivatal! hogy szíveskedjenek szímomra biĺosítani a teljes félévi köztertilet használati
díjbefizetésének havi bontĺísban rész|etfizetési lehetőséget valamint, ameńnyiben lehetőség van a szociális
és anyagi helyzetemre való tekintette|30%-a|csökkenteni szíveskedjenek akoaeru|ethasÁźůati ďijźt

Köszönettel:

Budapest, 2014 június 09 ','1 '. 
,tl ( Đ | l

hJo ł}ĺ."ť |ahl*
Iv\fiilfinger Lźsz|ő

Kérjiik- q íúIoldalon jelzett m9!l-ékl-eteket csatolni, ésa kérelemnyomtatvónyt aIáírni szíveskedjék!.
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogr} akérelem b,:ľľ!Fl 

":' 
jogosís1fe| aköztertil ethasnźiatfua,

" ä-'9i.iľ1ĺ1|1 3ĺ],.-H:'T TLT:."'d"il 
l'. íłi|oää"an.; szerint a közteľiilet használa&íért közte.

" ä51ffiä:"#ł* x"***ilĺ-x1,nŤäľ"".ndelet 12. $ (1) bekęzdése alapján a rendelet 5.

A kéľe|enrh'ez a kéľe|mezőnek az a|ábbi me|lé|eteket ke|l csato|nia: (A csato|t me|té'kłetet kéľjiik X-e| jelö|ni)

6.Közutieén

*ľľ-J:ľ*:^"*i:t, *"ĺy t.'ä.e"ř.id a BKI( Közriti Közĺekeđési
a vonatkozó he|yszínt tĺbľazoB
Igaągatósfu Kozutkezeĺésí Fő-

Fiwelmeztetés:
Á hůźłrytalann kiloltijtt Mrelenłĺy.onÍďvźny és e előán nellekletekcfrolźýźn tú!::y1ł1s és egÉrtelnű hefunegtwórozźs, va-ĺaniłt a meglevő létesúttneryfoűja 

"l*,s";ĺ"Lil",ä u,,y,új,ou kelelem érfumi elbfuźłźgźłpzl

A köáertilet-hasaálďot _ lđild,nÓsen _ az alábbi jogs afl|yok szabályozzák
| ]Ę!-i 

0$"q1r.to'"ol szóIó 1990. é"řxV. tii.rvény- 
äiä,ffi.:mmľĘidonáüan tévő köaen:iletek has,ÍńtaűÍól 6 hasznáIdnak reľrdjáől smtő |8DO|3.

) Józsefráľos KerĺiHiÉpírcsi szlbáúwańĺó| s7ó|6.6DOo7.@. l 2) önkormán1zati rendelet} Budapesti Váľosrend""*ĺ * Éptĺ''i x*Äätaľ,"''o I s?ó|ő 47/I98.QĹl5) Főv. Kgĺ. ĺendele

NYILATKOZAT

jáľó hatóság felé tovĺábbításĺíhó" 
".;"g"'".lt-ĺg 

megállapítása és teljesítése céljából.

tő| tájékoztatÁst kaptam _ 
'".lyá 

ĺ'ao*a.J vettem _ az eljar*megindíľá*ĺnak mpjáró|, űügyĺ,,té,*i határidő-:Í,Łffiä?ä[;ffi;:xaľĺ jľ;t#ŕÍí*ľäffi.'ľtrkotelezettsele.ńrői,* juato,"i"*n"eg"'

ĺ:!":.Ť:ľľĺľ.*.|emondok 
í;á;a;i;"'*'. hogy ezá|tataz ngyemben hozott hatiĺľo iat nrnu'közlésekoľ

vĺl.lalkozĺs eseĺen vrłiffiôĺi
esetén: 30 napnrát nemEp"ľ,ĺi

2.Azigénye'
is. A vázlaton az ieénveltteľul"h;ŕ;;iä;"' méĺetekkel- og' ŕ.'l'TĽĘ1!Ł ľ,osy annak naryságąelhetyezkedé'" 

"gyéŕ.,Ęľen me.gá|lapíth utĺ,lie"en(TERAsZ, ĚÁüřiĺj.l.l ľsBľÉľ: arurak szélessége,o_oYo'ĺg*. 
" 

tsras'pavilon sxlenďaz éptilet-ńomtokzat i fa|átó|és a iár:."ľ"-eľŁ- o"uÄ"l. 
" 
uęńätaiái""ŕ'#1':*' ame|witchaz ,^*^;'!::ľ]ÍľI való távolsága; terasz;ffi;y tu

5.Epí,ě'i",g,

"ěiffiíĺ::ľ,s::::;ł#:^,á,;Á; 
^ 

a jogšzabátyban 
"liii)urcru"n a jogerős építésiigłź ható-

Budapes! zoĄ ev W. nĺ .AG.. o,p.
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Hozzáiárul ásÉttut i kőzterÜlet-használat hel!,e:

Ideie : 2AL4-AIAS l9:gO: t9
Téngát lás l eíłsa: r,nnmÉeI.ÁľÓ rgnesz

I

KőzterĹiI et :

Kőztertilet-hałnátat mértéke i 28 nf
Az el lenórzés |orán mesál lapítottąm, hog.' a |8ĺ28|3. (VI .24. )JoRill. a 3ĺ2a1s.l,ĺllI.B). FKGY r.-tôl eltérôen használ.:a a kcizter.tj-letet . Ezért ľl'I.gÓrÍľoĺ, hoe!, a .iogellenes kijzterrjlet használa-

álat mőd;a: nincs ensedĺílve

Hozzás árul ás nél kr.il i kôzterÜt et-használat hel.ce:
BUDAPEST B. KERÜLET BARoss UTCA l0

; Ideie: 28l4-A6-lA 19:t22AT

, ran"állás leírása: VENDÉGLÁľÓ ľennsz

FELszTLÍTÁs
Jogel lenes kŁjzterÍilet használąt

megszĺjn t e t ésáre

El lęn rzcitt személ ąĺképv isel6je
CégnévzNévl Fecske Pressző Kft
Cím: l22| Bp.'Kijérberki u.13

Kcízterulet: lęsználat mődja! nincs engedélve

Kcizterr.ji et-hasznátat mértéke: 5 ľn2

Az ellenôrzés során megállapítottam, hog!, a |Bl2Ż|3. (VI.24.)JoR
ill. a 3/2g|3. (III.8). FKGY r.-t6l eltér6en használ .ja a ktizterĺj-
letet . Ezérĺ FEtszÓLÍToM, hoera a .iosellenes kcjzterijlet használa-

intézkedő

tot azonnal szrintes

825008050587e

ilillil[ il t!illllil]l lilt il

szemé|gi adataii

enőrzÖt tzkéev ise

Személyi isazoIvánv
Út l evél
Lakcímkárt.Ja száma

FELSzTLÍTÁs
Jogel lenes kázterÜlet használat

megszl.in t e tésére

b,ła e,'a,<

El lenörzcitt személ v,łképviselő.je szeľnéllłi adataí !

CésnévzNév:
Cím:

i n t ézkedö

Fecstłe
V[t. bt,ło+oca..ľr

fectre PoĐssaA yrr

1

P0e\ąo

bĄOos'\ u. lc.

82500805078S9

ilrilt il[ IIilililil1iltil ]rl

Személ.J i isązol váng
Útlevél
Lakcímkárt9a száma

uil ęJP uĄdŁrea w./5
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