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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

A Józsefuárosi onkormźnyzattulajdonában lévő közterületek haszná|attrő| és használatának rendjéről
sző|ő I8l2013. (IV. 24.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $-a értelmében a
közterület-haszná|atta| _ hozzájźtulással és elutasítással _ kapcsolatos önkormányzati hatósági
eljarásban a hivatkozott rendeletben rogzíteÍtek szerint elsőfokon aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dont. A Rendelet melléklete meghatźtrozza a közterĺi|et használatok utáni fizetendő díj
mértékét.

A Rendelet 18.s (2) bekezdése aza|ábbiak szerint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) kozteľtilet-hąsználat esetén a Bizottság a jogosult kéreĺméľe
méltányosságbóI havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, eglenlő összegű díjfizetést is
mególlapíthat, melyet a kozterület-használati hozzájárulásban rogzíteni kell. ''

A Rendelet 24. $ (1) bekezdése szeľint:
,,A Rendelet 2. melĺéklete alapján megálĺapított közterület-hasznáĺati díjak korlátlanul csokkenthetőek
vagł elengedhetőek''

a) az onkoľmányzat érdekében végzett építési, felújítasi munkólatokvégzése esetében;
b) a fővárosi, vag1ł önkormányzati pályózaton elnyert támogatósból trténő épület felújítĺźsok

esetében;
c) humanitárius és karitatív célok éľdekében végzett tevékenység esetében;
d) kulturólis és lĺĺ)rnyezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úg1l ítéli meg, hogl az Józsefllóros éľdekeit szoĺgáIja;

fl bejeglzett politikai pórtok, egńazak és társadalmi szeľvezetek nem kereskedelmi céĺú rendezvénye
esetében:

g) oktatási, tudományos vagł ismeretterjesztő témájúfilmalkotasokforgatása esetében;
h) a Filmn. hatálya alá nem tartozó alkotások foľgatása esetén, ahol az igénybeveendő terület a l5

m,-t eléľő, de a 20 m,-t meg nem haladó terüIetű;
i) a Filmtv. hatólya aló nem tartozó alkotasok forgatása esetén, amelynek időtartama a kérelmezett

időponttól számított 30 naptári napon beliil osszességében nem haladja meg a 2 naptári napot.,,

A Rendelet 18.$ (1) bekezdése a|apjźn:
,,A díjat a kozterĹilet-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult köteles
előľe eg,, osszegben megfizetni.

(2) Tartós (egalább 6 hónapot meghaladó) kozterĹilet-használat esetén a Bizottság a jogosult
kérelmére méltányosságbóĺ havonta, negledévente vagł felévente esedékes, egłenlő összegű díjfizetést
is megállapíthat, melyet a közterület-hasznólati hozzájárulósban rögzíteni kell.

(3) Méltányolható körülménynek számíĺ, ha:
a) a magánszemély vagl egyéni vállalkozó kéreĺmező hórom vagy annál tbb głeľmeket nevel;
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b) a magánszemély vagy egyéni vállalkozó kéľelmező havi jĺ)vedelme nem éri eI az öregségi
nyugdíj minde nkor i l e gkis e b b o s s z e géne k 4 0 0%- át ;

ą a magónszeméIy vagł egyéni vállalkozó kéreĺmező rokkantsógi nyugdíjban részesül;
d) a magánszemély vagy egyéni vállalkozó hźľelmező egészségkárosodott szeméIy, aki

munkaképes ségét le gaĺább 67%-ban elvesztette ;

") a gazdasógi társasógnak a kérelmet benyújtó megelőző két tłzleti évben mérleg szerinti
er edmény e ne gatív v o It ;

Í) a civil szervezet, eg,lhdzi jogi személy, ha a közterülerhaszndlatot alaptevékenységének vagl
közhasznú tevékenységének ellátąsa éľdekében kéri;

g) az onkormányzattal nem ólI fenn közterület-használati díj tartozdsa.,,

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|źtbbi k<jzterület-haszná|atihozzáiáru|ás iránti kérelem érkezett.

1.
Közterület-haszná|ó, kérelmező: Józsefváľosi Ktizterület-feliigyelet és Váľosüzeme|tetésĺ

Szolgálat
(1084 Budapest, Mátyás tér l5.)
2014' szeptember 16.-2014. október 11.

választási hirdetőtáblák kihelvezése
melléklet szerint
34xI m2

3 |53,-Ftlmzlhő 2 sfl,-Ft/ mf lhő 1 888,- Ft/ mzlhő

Megjegyzés: A Józsefuáľosi Közterület-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat az Önkormányzat
megbizásábő| végzi a vá|asztási hirdetőtáblák kihelyezését a mellékletben megjelö|t helyszínekľe,
ehhez díjmentesség megadását kéľik a Tisztelt Bizottságtól. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosĺály a Rendelet 24.$ (i) bekezdés e) pontja a|apján javasolja a díjmentesség megadását.

A Józsefuárosi Közterület-feltigyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat állította össze a mellékletet a
f0I4. évi önkormányzativźiasztások kapcsán kihelyezendő hiľdető berendezések köztertileten történő
elhelyezésével kapcsolatban.

A Rendelet 9. $ (3) bekezdése a|apján ,,äZ országgyűlési képvise|ok választásával és az
önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe va|ő vźiasztással, továbbá népszavazással
kapcsolatos hiľdető-berendezések elhelyezéséhez a vá|asztás napjának kitűzését követő naptól a

választások napjátkövető 15. napig terjedo időszaka adható köZteľtilet-haszná|atihozzájźtru|ás.,,

Fentieka|apjánkéremaza|ábbihatźtrozati javaslatelfogadását.

Hatáľozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy kiĺzteľület-használati
hozzájáru|átst ad - díjmentességge| - az alábbi ügyben:

Közterület-használat idej e:

Közterület-h aszná'|at cé|j a:

Közterĺ'i let-h asznźiat he lye :

Kö zterület-h aszná|at nagy sága:
Közterület-h asznźiat d4 a:

1.

Közteľiilet-h asznźiő, kéľelmező :

K<jzterület-használat idej e :

Közterü let-h aszná|at c é|j a:

Kö ztertilet-h asznźiat helye :

Kĺj zterü let-h aszná|at nagy sága :

Felelős : polgármester
Határidő: f0I4. szeptembeľ 15.

Józsefváľosi Kiizteľület-felügyelet és Váľosüzemeltetési
Szolgálat
(1084 Budapest, Mátyás tér 15.)
f0|4. szeptember 16.-2014' október 1l'
v á|asztási hirdetőtáblák kihelvezése
melléklet szerint
34xlm2



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

A lakosság széles körét érintő dontések esetén javas |ata aközzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, f0I4. szeptember 15.

ą
Pénzes Attila

ugyosztźlyvezető

rÉszÍľprľr: VacyolĺcAZDÁLKoDÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜcyoszrÁrY GAZDÁLKoDÁSI IRoDA

LpÍRra: BpnÉNyI MpLn'loÁ. ÜGYINTÉZo
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KÖzet

1 Brldy u.-Szentkirá|vi u. sarok

4

Népszínház u. - Homok u. sarok
Nagyfuvaros u. 16. - Kisfuvaros u. sarok
Népszínház u. 33-35 e|é a zász|Ókhoz
Kiss JTzsef u' 8' Bezerédi u. sarok

5

Luther utca - Bezerédi utca sarok
Jizsef u.-Német u
Jlzsef u.-Ör u
Horváth Mihálv tér-tr u

HeIyszín

Horváth Mihá|v tér
Horváth Mĺhá|y tér

6

Maqdolna u.-Dankl u. sarok
Maqdo|na u.-Karácsonv S. u sarok
Maqdo|na u..KoszorÚ u' sarok
TeIeki tér-Szerdahelvi sarok
l-e|eki tér-Dobozi u. sarok

7

Szerdahelyi u.-Danki u. sarok
Nap u. 37.
Práter-LeonardT sarok
Ulloi-FutÓ sarok

I

Práter-Sziqonv sarok (Spar elótt)
Tomó 40-46 e|őtt
Leonardo utca és Leonardo koz sarok
Sziqonv utca 5 e|é

SzentkiľáIvi 20 táb|a

Sziqonv 8 e|é

Népszínház-Kisfilvaros

9

Duqonics utca-i||és utca sarok ( NapÍénv otthon )

kozérte|é

Baross utca 101.a.(pane|ház e|ótt bent van a te|epen

Megjegyzés

Losonci utca.i||és utca sarok ( Kisfa|uná)

Kiss JÓzsef l3

Baross utca 113.a.

Szembe- zębľa

Muzsikos Cĺgányok parkia moq

kÖzter eIé

't0

Ká|vária tér busz meoá||Ó. Befe|é a iobb o|da|on

kĺĺzért elé

Orczy rit Visi utca sarok.

Horváth Mihálv téľ 12

Baross utca Luiza utca sarok

térf,leyęlo alá kĺizépľe

Baross utca Szeszovár utca sarok.

iźiszotér magassága' 48-as emlékmĺĺ beiáľat
Kemény Gabi irodáia elé

oarkolÓnál
zebra
Lidl saľok

3-as

behaitani tilos

ott a te|epné|

kapcsolÓszekľény mellé
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