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Budapest tr'őváros VIII. kerület Józsefváľos
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosĺály

önkoľmányzat Képvisető-testületének

3'2,.sz.napirend

ELŐTERJEszľľs
a Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság 2014. augusztus 1l-ei ĺilesére

Táľgy: Kiizteľiilęt-használatikérelmekelbírálásakiegészítés

Előterjesztő: Pénzes Attila ügryosztźůyvezető
Készítette: Berényi Melinda ugyintéző
A napirendet nyílt Ĺilésen kell tárgyalni.
A d ĺinté s e lfo gadásáh oz e gy szeĺu szav azattobbsé g sztiksé ges.

Melléklet: f db

Tĺsztelt Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

A Józsefuárosi onkorm źnyzattu|ajdonában |évő közterületek használatáról és hasznáIatának rendjéľől
sző|ő I8ĺf0l3. (tV. 24.) önkormźnyzati rendelet (a továbbiakban: Rende\et) If . $-a értelmében a
kozteríilet-haszná|atta| - hozz,ájárulással és elutasítással _ kapcsolatos önkormányzati hatósźryi

eljárásban a hivatkozott ľendeletben rogzítettek szerint e|sofokon a Városgazdálkodási és Pénzi.igyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatźtrozza a ktizterĺilet használatok utáni fizetendő díj
mértékét.

A Rendelet l8.$ (2) bekezdése azalrź'ŕbiak $zerint rendelkezik:
,,Tąrtós (6 hónapot meghaladó) kozterüIet-használat esetén a Bizottsóg a jogosult kérelmére
méltĺźnyosságból hąvonta, negledévente vagy félévente esedékes, egłenlő osszegiÍ díjfizetést is
megóIlapíthat, melyet a kozteľület-használati hozzájárulasban rögzíteni kell.,,

A Rendelet 24. $ (1) bekezdése szerint:

,,A Rendelet 2. melléklete alapján megállapított közterület-haszndlati díjak korĺótlanul csÓkkenthetőek

vagł elengedhetőek:
a) az onkormónyzat érdekében végzett építési, felújítasi munkáĺatokvégzése esetében;

b) a fővárosi, vagl Ônkoľmányzati' póIyázaton elnyert tĺźmogatásból tĺ;rténő épüIet felĺűiítasok
esetében;

c) humanitarius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;

d) kulturális és környezetvédelmi céIok érdekében végzett tevéIrenység esetében;

e) minden olyan esetben, amikor a Bizottsóg úgł ítéli meg, hogł az Józsefváros éľdekeit szolgáIja;

fl bejegłzett politikai pórtok, egłhazak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú rendezvénye

esetében;
g) oktatósi, tudományos vagł ismeretterjesztő témájúfiImalkotásokforgatasa esetében;

h) a Filmtv. hatólya alá nem tartozó alkotasokforgatása esetén, ąhol az igénybeveendő teriilet a 15

m,-t elérő, de a 20 m,-t meg nem haladó terijĺetű;
i) a Filmtv. hatólya alá nem tartozó alkotasok forgatdsa esetén, amelynek időtartama a kérelmezett

időponttóI szómított 30 naptóri napon belül összességében nem haladja meg a 2 naptári napot.,,

A Rendelet l8.$ (l) bekezdése a|apján:

,,A díjat a kozterüIet-hasmĺźlati hozzájárulasban rögzített időtartamra és módon a jogosult köteles
előľe egł összegben megftzetni'

(2) Tartós (egalóbb 6 hónapot meghaladó) közterüIerhasznĺźlat esetén a Bizottság a jogosult

kérelmére měltányossógból havonta, negłedévente vagł Jélévente esedékes, egłenlő összegű díjfizetést
i s me gál l ap íthat, me ly et a kö z t er iile t - has ználąt i ho zz áj ár ul as b an r ö gz íteni ke Il,

(3) Méltĺźnyolható körülménynek számít, ha:
a) a magdnszeméIy vagł egłéni vóllalkozó hźrelmező háromvagl annál t\bb glermeket nevel;



b) a magónszemély vagł egléni vállalkozó kérelmező havi jovedelme nem éri el az öregségi
nyugd íj minde nkor i l e gkis eb b ö s s z e gén e k 4 0 0 % - ót ;

c) a magánszemély vagł egłéni váIlalkozó kérelmező rolĺI<nntsági nyugdíjban részesül;
d) a magánszeméIy vag egłéni vállalkozó hźrelmező egészségkórosodott személy, aki

munknké p e s s é gét le galób b 6 7 % - b an e lv e s z t e tt e ;
e) a gazdasági társaságnak a kérelmet benyiljtó megelőző két uleti évben mérleg szerinti

eredménye ne 4atív volt ;

, a civil szeryezet, egłhazi jogi személy, ha ą ktjzterület-hasznólatot alaptevékenységének vagł
kö z has znú t ev éke ny s égének e IIát ás a ér de ké b en kér i ;

g) az onkormányzattal nem dllfenn közterület-hasznóIati díj tartozdsa',,

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|źhbi köZteriilet-haszná|atihozzźiárulás iránti kérelem érkezett.

1.

Közteľtilet-h asznźiő, kérelmező:

Közterület-használat idej e:

Kĺizterület-h aszntiat célj a : 
-

KözterüIet-h asznźiat helye:
Kozteľü let-h aszntiat narysága:
K ö zterÍi l et-h aszná|at dij a:

Díjkiesés díjmentesség esetén:

Parko lásból származő díjkiesés

Kozterĺilet-használat ideje:
Kĺizteriilet.h aszná|at cé|ja:
Kciztertilet-h aszná|at helye :

Közterti let-h asznźiat nagy sága:
Köztertilet-használat díja:
Dij kiesés díjmentesség esetén:

Parko lásból szźrmaző díj kiesés

Kálváľia téľ 6. Társasház
(1089 Budapest, Kálvária tér 6.)
20 14. auguszfis ll.-f014. szeptember I 5.

építési munkaterület (homlokzat javítási munkálatok)
Ká|váriatér 6.

/) m-
400,- Fím,/nap
I 080 000,- Ft
43 750,-Ft(27% AFA: 9 301 FĐ

Megieg.yzés: A Társasház közös képviselője kéréssel fordult a Tisztelt Bizottsághoz, melyben
díjmentesség megadását kéri. A beadott kérelem, illetve a Rendelet 24. $ (1) bekezdés b) és e)

pontj ában fo g laltakra tekintettel a díj mentessé g megadható.
A Társasház fe\t$ítására a Képviselő-testiilet |43lf0|4. (VI.25.) számú döntésében összesen

43.000.000 Ft összegű támogatást biztosított, mely magában fog|alja a teljes homlokzat felújítását, a
ťoldszinti és azI. emeleti homlokzat eredeti állapotanak he|yreá|Iítását és az udvaľi ťodém felújítását.

2.
Kĺjzterület-használó. kérelmezó: Belügymĺnisztéľium

Ktizfog|alkoztatási és Vízĺigyi Helyettes Allamtitkáľság
Ktizfog|alkoztatási és Logisztikai Főosztály
( 1 05 t Budapest, József Atti|a u. f-4')
2014. auguszfisf|. ésf0I4. augusztus 28. (melléklet szerint)
egyéb elkerített terĺĺlet - tankönyvek szá||ítźsa
melléklet szerint
20-f0 mz

186,.Ftlmzĺnap
rf3 546,-Ft
95 f}l,-Ft(27%Áľ.e: zo f39 Ft)

Megjegyzés: A Belĺigyminisztérium megkeresést kĺildött az onkormányzat fe|é, melyben segítséget

kér a tankonyvcsomagok zökkenőmentes kisállítĺásához.

A Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat összeállította az érinteff iskolák listĺíját, mely
szövegesen tarta|mazza a kiszźůIitás során érintett közterület leírását, valamint megküldte a térképes

he|yszínrajzokat is.

Fentiek atapján kéľem az alábbi határozati javaslat elfogadását.



I.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizott5ág úgy dłint' hogy közteľület.használatĺ
hozzájárulrást ad - díjmentességge| - az atábbi ügyekben:

1.
Ktjzterület-h aszná|ő, kérelmező :

Koztęrĺilęt-használat idej e:
Közterü| et-h aszná'|at cé|ja:
Kö zterü let-h asznźiat helye :

Közteriilet-haszná|atnagysága:

2.
Közterü let-h aszntiő, kér e|mezó :

KözteľĹilet-használat idej e:

KtjzteľĹi let-h asznźńat cé|j a:

Közterü let-h aszná|at h e lye :

Közterii let-h asznźiat nagys ága :

Felelős : po|gármester
Határidő: 2014. aususztus 11.

Kálváľia téľ 6. Táľsasház
(l089 Budapest, Kálvária tér 6.)
2014. augusztus 11.-2014. szeptember 15.

építési munkaterület (homlokzat javítási munkálatok)
Kźiváriatér 6.

)l5 m-

Belĺigyminisztérium
Közfoglalkoztatási és Vízügyi He|yettes Allamtitkáľság
Kiizfog|alkoztatäsi és Logisztikai Főosztály
( l 05 1 Budapest, József Atti|a u. f-4.)
2014. auguszhlsfI. ésf0I4. augusztus 28. (melléklet szerint)
egyéb elkerített tertilet - tankönyvek szállítĺása
melléklet szerint
20-20 mr

A döntés végľehajtását végző szerĺezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdźikodási Iroda
A lakosság széles k<jrét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára:
nem indokolt hiľdetótáblán honlapon

Budapest, 2014. augusztus I l.

-

Pénzes Attila
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Budapeet Főv.áros.V|l|. kcrülct Józsefvárosi Önkoĺmányzat Po|gármesteľi l livatata
lagyongazdá|kodásl és Uzemé|t.etési Ugyosztály
í08t Budapest
Barośs utca 63-67.
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A kfrelmező tudomásu| veszi, hogy
} a kéľelem benyujüása nem jogosítja fel a kiizteriilet használatárą

} a 18/20l z.1ĺi.ź+,1onkoňanyzati rendelęt 17. $ (l) bekezdése szerint a közterület haszná|atáértkłőúę-

ruleĺhasaähti díj át totetes ťszpfri,

melléklętében m.e gh-atározott termékek árus íthatók.

A kérelemhe z a kére|mezőnek az alábbi melléleteket ketl csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjĺik X-el jelölui)

Hsára feljogosító egyszerü okiľat másolatát:

@:vállalkozóiig3zo1váĺryt' . 
=' =' ='n;o,ląą.!ai ÍĄĺooo4o .*ffi*oféti: 30 naonál nem résębbi cégkivonatot, aláíľási címpéłdáns'-

- őstermelők esetén ősteľmelöi igazolYány-t. .- 
=

f .?uigényeltt'riiletreíonatkozóhelyszĺ,teu
is. e važlaton az igényelt.terĺiletnek - ä sail<séges méretelĺkel - úry kell 'ľĽt*ľ: }"g.y 

annak'nag1sága,

élhelyezkeđé,. 
"gýe.t"l-t"n 

megállapĺtható legyen (rEMg1l łĺvILoN ESETEN: annak szélessége,

hosszrlsága; a terasz,pavilon s,ĺťeoek azépĺilet homlokzati falától és a járda szélétől való távo'lsága; feľasz

esetén annak az iizletnek a bęjáratátóI való1ávolságą amelylkü? tffioz
s miiszaki leírását és tervęiü teraszkérelmekhez ą

.helvszín fotóÍát is csatolni sziilrség'es.
á|atĺhozzÁjárulĺásmegújításaesetén-városképvédel-

mi sz.eńnontok fisvelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsatolni'
épít esi nunkal anl*al o s sz eJiłggő közterület- has znó l at

esetében ąz iittt"iaol l,"pou ńeghatątmazast és ajogšzabóIyban előírt esetelrben a jogerős építestigłi ható.

sági engedéIyt csątolłli sziłI<sége!. . o=,,**,^**,* **olu@i 'af. pontban foglalt hetľszínĺ$zo1.ĺ
forga1omteJbnikai varajzog amely besłerezhető aBKK K.'zuti Közlękędési lgazgatĺságKöaltkęzęlési Fö-

. osztály. Forgalomtechnikai osztáIy án. ' ' 

-Figvelmeztetés:
@taratt lrźrelannyomtdvfuy és u etőírt melteúaek aatoląsłl ttď, a pontos és egłértelmű hefumeghałozás, va-

hninĺ a megleĺő téłesítĺnélty fotój a elengedletetlen a bay.,ijtott kbelan érdemi elbíráIĺásához!

A kö*eriilet-hasznrálatot _ kĺilönösęn - az alábbi jogszabályok szabźiyonźk:

} ahelyi önkormányzatoNt szóló 1990. éviI.XV. tiirvény

i ;B;.ň;'i d'kÁá''}"'t tulajdonában tévó kozerr:letek hasaálaÉÍól és basąrálafinaE re..n{iéről szóló 182013.

(IV.24.) iinkormányati ĺenđelet
> io"."níĺ.o' reriĺeti Épĺt*i Szabályzatáĺól srślró 66ľf007.QilI.l2') önkormáryzati rcndelet

> Ĺ"a"p"'tĺÝĺ.srendeżsiésÉpĺtĺiirereszaláliyz:lÍól.s7ś|ó47ĺ1998.6.Jí)Fóv.Kgl.rendelet -

' > Á;;läá-"t reklanberendełsek és cégérekilhelyezésének szabályairól szótó 55lf0l'3. CJilI.2O.) önkopmányzati

ręndęlete

NYILATKOZAT

;aro natosagffi tovubbításárhoz a jogosultság megállapítása és teljesÍtése céljából.

} 'Kérelmem benyújtásakor a Polgárĺnesteri Hivatal Varyongazdálkođási és Územoltetési Ü' gyosztály ĺigyintézőjé.

től tájékoztatást kaptam _ melyJt tudomásul vettem -ä, "ua,xmegindításán-ak 
napjáró| az lgjłinłezesi határidö-

rć,|, azügyemre ĺ'Äyuao jogízabály ľęnđelkezéseiröl, jogaimról és kötelezettségenľőL t'ovábbá kötelezetts{gem

elĺnulasňásanat jogttivetteäoeoy"ĺ.ol, u hivatali elérhetöségő1.

lebbezesi jogomról lęmondok. tudomásul veszem. hogy ezáltal az üryemben hozott haüĺrozat annak ktizlésękor

jogerőre emelkedik.

Budapest, 201.4. élŃ..no ..Q.6.. o"p.



Nyomtatiĺs l. oldal, ĺĺsszesen: 1 oldal

Minerva Térinformatikai Rendszer
Bud apest Főváros Vl l l. kerii |et J ózsefu árosi ön kormányzata

Méretarány:400

A térkép tajékoztatÓ jelĺegú, máso|ata semmi|yen hivatalm e|jáľásban nem használhďó fe|! Készü|t az á||ami a|apadatok fe|haszná|ásával.

Engedéý száma:

Budapest, 2014 augusztus 06

http ://minubi0 1 /mineľva/bp8ker/aj axploťaj axplot.php

]D.t...ĺt

2014.08.06.



Tank nyv kiszállítás
Kiizter Iet fotlalás

|.szám

1 108 Losonci Téri Alta|ános Iskola

1083

3

laouI Wa||enberg Szakk zépisko|a és
izakiskola

lskola neve

1083

;zent Benedek Gimnázium, Szakképzó

sko|a és Ko||ésium

1084

]udapestV|||' Ker |eti Németh Lász|Ó

\|ta|ános Isko|a

5 1084

jÓzsefvárosi Egységes GyÓgypedagÓgiai

MÓdszertani IntézménV és Á|ta|ános Iskola

6

SziIy Ká|mán M szaki SzakkÖzépisko|a,

Szakisko|a és Ko||égium Tolnai Lajos utca 4
10. Teleohelveí nRÁ

7 'ĺ Rt

Losonci tér 1.

I

Utca

BudapestV|||. Ker |eti V ri'smarty Mihá|y
GimnáziUm

1085

9

Mo|nár Ferenc Ma8yar-Ango| Két Tanítási
NveIv Álta|ános Iskola

Ludovika tér 1

'ĺn

'I OR6

Lakatos Menyhért A|ta|ános Isko|a és

Gimnázium

Práter utca 11

11

csomagszám

,ĺ nR6

{émet u. 14.

Rííkáv |ánńś Hrlmán Sza|ĺkiizÁni<knla

72

1087
SchuIek Frigyes Két Tanítási NyeIv
Éoítóioari SzakkiizéoiskoIa

108

ĺą

lskolai
szá||ítás

dátum

folnai Laios u. 11-15

szász Ferenc KereskedeImi 5zakkijzéoiskoIa

és Szakisko|a

qRq

IĄ

1088

iés A|apítványi Gimnázium és Szakképzó
<kola

Tolnai Laios u.4-1O

/1114 tta )x

15

1088

ą)6

Horánszkv u. 11

1088

:LTE TÍefort Ásoston Gvakor|Óeimnázium

2014.08.2t

izéchenyi István Kereskedelmi
izakkżjzéoiĺkoIa

Losonci tér 1 - az isko|a fŐbeiáÍata

iomoAvi Bé|a u.9.15.

1 oRq

f0t4.o8.2t

337

tt

Bauer 5ándor u. 6-8.

|génybe vett k zterii|et

AItti'm||ś Ä|áÔílVánV Á|tá|ánÔt |śkÔ|ái2

Ludovika tér 1.

)o14 nR )A

18

1089

Práter utca 11. az épĺlIet fóbejárata e|ótt ( fizetó
parko|ő, a várakozni tiĺos 5 m hatá|va táb|a után)

KóVessi Erzsébet Baptista szakk zépiskoIa,
SzakiskoIa és Gimnázium

77

19

1 ocq

Német u. 14. . a Jőzsef u. sarkátő| mért 17 méter után az

éD Iet beiáratáná|

2014.08.2{

Vlosonvi u. 6

Mándy lván Szakképzó |skoIa és speciá|is

Szakiskola

1 ÔRq

20

47

iztirénv u. 2-4.

Vajda Péter Enek-zenei A|ta|ános és

Soortiskola

fo14.o8.zÍ

1081

To|nai utca 11-15 - fóbeiárat. fizetó oarko|ő

Mlikszáth Ká|mán tér 1

ZL

Le vey Klára Kiizgazdasági szakkŕizépiskoIa

és Szakisko|a

20t4'o8.2ź

Tolnai u' 4- 10 - gazdasági bejárat, Vagy azza| szemben
az utcán, a szemben |évŐ oIdalon, fizetó parko|Ó'

Irefort u.8.

Budapesti Bárczi Gusztáv ovoda, A|ta|ános
Isko|a és Készségfejlesztó Speciá|is
Szakiskola1oA)

Lrsszesen:

20t4.o8.22

277

/as u.9-11.

L. Horánszky u. 11. - Horánszky utca 10 szám e|ótt

ud meeá||ni, fizetós vezet

2014.08.28

?aÄ

m2

nplai " ta-t6

;omoAvi Bé|a u. 9 - 15 : fóbeiáratta| szemben

388

2014.08.28

Kłizter.ilet.
haszná|at

dfia/mż

]auer sándoÍ utca 6-8. Az iskola fóbejáÍata, védett
jvezet. behaitási ensedé|V sz kséses'

)usonics utca 17-21.

2014.08.2t

)o

csobánc utca 1. gazdasáBi bejárat az isko|a

óbeiáratátÓ| számítva kb' 50 méterre

lln k u.3.

2014.08.2t

Par|(o|ási

dĺjlK.izterĺllet.
használati dí|

ÍRr I

VlosonYi u.6 - fóbejárat, fizetó parko|Ó, a Festetics

ltcátő| 50 méterre

/aida Péter u. 25-3]

582

)n1Ä o.9, )R

Bezerédi utca 16/a

2A

;zijrénv u. 2-4. - százados ttő| visszafelé 20 méter után

2014.08.2t

Mikszáth Ká|mán tér 1. . szentkirá|vi utca 38. a két
nn7gátk^ŕ|átn7ntt náŕkÔ|íí hé|v młip;itt

)a

2014.08.28

1C

Ü||Ői t 76'

Trefort utca 8. - gazdasági bejárat e|Őtt, fizetó parko|Ó,

Szentkirá|yi utcátÓl 35 méterre

Áĺa

)n1Ä R )9

ZL

vas utca 9 - 11 fóbeiáratta| szemben . fizetó oarko|Ó

2014.o8.2t

5 300 Fr

]p|ai ll )^-)R . RAo''|V 'tt.átÁl ňárr RA ňAreÍ fi^n

2C

5 300 Ft

s64

)o1/4 0* )9

ouBonics u. 17-21. - oiőszeghy 5ámue| utcátő| Visszafe|é

mért 110 méter

z0

nindkét iránvbÓ| behaitani tiIos

1qq

2014.08.28

rr27 Ft

5 300 Ft

maBánterÜ|et, biztonsági szo|8á|attaI

)aeztettiink' be foeiák ensedni a teherautÓt

E|ntjk u. 3. - RezsŐ tér sarkátÓ| mért 68 méter után

20!4.08.2

Meg!egyzés

Vajda Péter u. 25-31. - B|áthy ottÓ utcátő| Visszafe|é

mért 59 méter után

1.sz.me||ékIet

L42

tLzT tt

20

5 300 Ft

z0Ĺ4.o8,zE'

]ezerédi utca 16/a - fóbeiárat' fizetó parko|Ó. Kis Jőzsef
ltcátÓ| 50 méterre

)n

186 Ft

'ĺ n tÁo Ft

LI27 FI

20

]ÓkayJános utca 60. számná| gazdasági bejárat,

:eherautÓvaI be Iehet hajtani

10 s60 Ft

)n

LĹf7 Ft

4774 Ft

)a

) )Aą Fr

186 Ft

5 300 Ft

20

2 245 Fl

5 300 Ft

)n

4 724 Fl

)l

nem fizetó vezet (behajtási dĺ 3 000,- Ftl
behaitás)

TIZT FT

10 560 Ft

L727 Ft

1R6 Ft

10 560 Ft

)c

10 560 Ft

)f

186 Ft

2 245 Ft

2C

4 724 Fr

nÉm fi'ptlí Źivp7pt

186 Ft

2 245 Ft

z0

186 Ft

4 724 Ft

z z45Ft

20

4724 tt

4 724 Ft

1em fizetó ôVezet

5 300 Ft

ném fi7etĺí iivp7éf

5 300 Ft

123 546 Ft

nem fizetó ijvezet

1 1)7 Ft

nem fizetó tivezet

Lr27 Ft

2u f39 ŕl'

111
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