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Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonában lévő közterületek haszná|atźrő|és használatĺának rendjéről
szo|ó 18lf013. (IV. 24.) ö'nkoľrnŕnyzati rcndclet (a ĺ'ĺ;vábbialĺban: Rendclct) 12. $-a értelnébcrr a
közteľiilet-haszná|atta| _ hozzá!źmlással és elutasítással - kapcsolatos önkormányzati hatősźąi
eljárrásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint elsófokon a Városgazdálkodáši és Pénzĺigýí
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatározza a közterület használatok utáni fizetendĺí äíj
mértékét.

A Rendelet l 8. $ (2) bekezdése az a\ábbiak szerint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) köztertilet-használat esetén a Bizottság a jogosult kérelmére
méltĺźnyossó'gból havonta, negledévente vag1 féIévente esedékes, egtenlő osszegű díjfizetést is
mególlapíthat, melyet ą kozterüIet.hasznáIati hozzájarulásban rögzíteni kell.''

A Rendelet 24. s (l) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2. melléHete alapján mególlapított lrôzterĹilet-hasmálati dijak lrorlĺźttanul csökkenthetőek
vagł elengedhetőek:

a) az onkormcÍnyzat érdekében végzett építé.si; felújítasi munluźlatok végzése esetében;
b) a .pvórosi, vagy iinkormĺźnyzati páIyĺźzaton elnyert tdmogatasbót tarténő épüIet felttjítĺźsok

esetében;
c) humanital'ius és luľitatív célok éľďehplsen végzetl tevékeľtysĺlg eselében;
d) kulnlrdlis és lúľnyezetvédelmi célok érdelreben végzett tevélrenység esetĺźben;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizattság úgl ítéIi meg, hogł az Józsefvaros érdekeit szotgtźIja;
fl bejegzett politikai pĺźrtok, eglházak és tĺźrsadalmi szervezetek nem kereskedelmi célĺ,i rendezvěnve

esetében;
g) oktatási, tudomónyos vagł ismeretteĘesztő témdjúfitmalkotósokforgatasa esetében;
h) a Filmtv. hatólya aIó nem tartozó alkotasokforgatósa esetén, ahol ąz igénybeveendő terĺilet a 15

m,-t elérő, de a 20 m,-t meg nem haladó terĺ)letű;
i) a Filmn. hatólya aIó nem tąrtozó alkotósokforgatĺźsa esetén, amelynek időtartama a kérelmezett

időponuóI szĺźmított 30 naptóri napon belijl összességében nem haladja m1g ą 2 naptóri napot'',

A Rendelet 18.$ (l) bekezdése alapjĺín:
,,A díjat a kĺjztertilet-hasmóIati hozzájóruldsban rögzített időtartamra és módon a jogosult líöteles
előre egl összegben megftzetni.

(2) Tartós (egalóbb 6 hónapot meghaladó) Irłjzteriilet-hasznólat esetěn a Bizottsĺźg a jogosult
kéľelntéľe ntéĺtthryossógból havonta, negledévente vagłfélévente esedékes, egyenlłi Üsszig.ű iiifuetést
is megĺźIlapíthat, melyet a lcÓzterület-hasznłźlati hozzójdrulĺźsban ľögzíteni kell.
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(3) Méltónyolható körülménynek számít, ha:
a) a magónszeméIy vagł egłéni vóIlalkozó kérelmező hórom vag1l annól több glermeket nevel;
b) a magánszeméĺy vagł egłéni vdllalkozó kérelmező havi jövedelme nem éri el az ()regségi

nyu gd íj mind enkor i l e gkis eb b o s s z e gé ne k 4 0 0%- ót ;
c) a magánszemély vagł egłéni vállalkozó kérelmező rolĺkantsógi nyugdíjban részesijl;
d) a magánszemél1l vag egléni vóllalkozó lĺerelmező egészségkńrosodott szeméIy, aki

munknkép e s s é gé t le gal áb b 6 7 % - b an e lv e s zt e t t e ;
e) a gazdasőgi tarsasdgnak a kérelmet benyújtó megelőző két ĺjzleti évben mérleg szerinti

cľcdmónyc negatív volt ;

l) a civil szervezet, eghdzi jogi személy, ha a közterület-hasznalatot alaptevékenységének vagl
ko z hąsznú t ev é ke ny s é géne k e lI át as a ér de ké b e n kér i ;

g) az onkormónyzattal nem áIlfenn közterület-hasznólati díj tartozósa.',

Az elmúlt időszakban a Hivatalho z az a|źhbi köZteľület-használati hozzájźru|źs iránti kéľelmek
érkeztek.

1.

KöZterület-hasznźt|ő,kére1mező: Lumen Labor Kft.
(1088 Budapest, Mikszáth tér2.)
20l5. június 1.-2018. május 3tr.

vendéglátó terasz
Mikszath térf.3"
40, m2

főszezon: 3 325,- Ft/m2lhó+ÁFA
elő-, utószezo n: f 07 8,- r.ĺm2lľro+Ár.a
szezonon kívül: 208,- Ft/m2lhó+ÁF'A
havi díjfizetés

Megieryzés: A Lumen-Fotó Kft. 2012.06.0|.-től 2015.05'3l-ig közteriilet . hasznźůati engedélyt
kapott a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bízottság 655l20|f. (v.30.) számű határozatáxa|. A
közteľtilet-hasznáúati hozzź!źlĺu|źs. a I6-621/f0|2. szźmű hatźrozattaL kiadásra kertilt, melyet a
k<ĺzteľület-hasznźiő személyében tĺĺrténő vá|tozźsra tekintetteľ a Yźtrosgazdálkođási és Pénzügyi
Bizottság a 79712013. CVII.IS.) szĺmú határozatábm a következők szerint módosított. Közterület-
használó neve: Lumen Labor Kft., közterület nagysága: 40 mf . A módosító hatźrozat |6.|0fo/2013.
sámú határozztta| kiadásľa került. Az ĺigyfel ennek a hosszabbítrĺsát kéri a Tisztelt Bizottságtól, havi
díjfizetés megadásával. A most helyszínen álló építméný elbontanĺĺk, rnivel elhasznźl|ődot\ heýette
székeket, asztalokat és áľnyékolókat heýeznének ki.

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ÜgyosztáIy a Renđelet 18. $ (3) bekezdés g) pontja a|apjáĺ
javasolja a Tisztelt Bizottságnak a havi díjfizetés megadását.

2.

Közteľület.használat idej e :

Közteľtilet.használat célj a:

Kö zterület-h aszná|at he lye :

Kö zterü let-h asznáiat narysága :

Köztert.ilet-használat díj a:

Díjťrzetés ĺitemezés:

Köztertilet-használó, kérelmező:

Közterület-használat idej e:

Közterület-használat célj a:

Közterü let-h aszná|at helye :

Közterület-h asnń|at nagysága:
Közterti let-h asznźiat díja:.'

Díjkiesés díj mentesség esetén:

K<jzterti let-h asznáůat helye :

Közterü let-h asznáiat narysága :

JĺĎzsefváľosl Kiĺzřisségi lJ;áz;ak NonproÍit Kft.
(1084 Budapest, Máýás tér l5.)
20 1 4. november 27 .-f0I4.december 23.
Advent Józsefuárosban (tinnepi' kulturális és közösségi
progľamsorozat)

Horváth Mihály tér - mellékelt térkép szerint
308 m'
f5I,-Ft/m?ĺnap +,ÁFA
f 087 316,- Fr + AFA

Szabó Ervin tér - meĺlékelt téľkép szerint
120 mz



Közterĺilet-használat díj a:
Díjkiesés díj mentesség esetén:

KöZteľü let-használat idej e:

Közterület-használat célj a:
Közterület-használat helye :

Közterület-haszná|atnarysága:
Közterület-használat díj a:

Díjkiesés díjmentesség esetén:
Parkolási díjkiesés:

Közterület-használat idej e :

Kĺizterület-használat célja:
Kĺjzterület-h asznźůat helye :

Közterület-h asnlźúat nagysága :

3|7,-Ft/mzlnap +.ÁFA
I 027 080.- Ft + 4p4

Megieg.yzés: A Varyongazdálkodás.i és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a díjmentesség biztosítását,
tekintettel a Rendelet 24. $ (l) bekezdés d) és e) pontjában foglaltaka.

3.
Közterület-haszná|ő,kére|mező: HafterKft.

(2131 Göd, KöIcsey Ferenc u. 32.)
20 I 4. november f4.-f0l 4. december 08.
építési munkatertilet (bádogozási munkák a homlokzaton)
Práter u. 26. és Futó u. 32.
32,5 m2

f5O,-Ftlm2lnap + ÁFA
123 750,- Ft + 4p4
127 f00,-Ft (f7% ĺłrĺ zl043,- FĐ

Megjegyzés: A Hafter Kft. a Futureal Management Kft. atvállalkozőja a jelenleg is zajló Corvin
Corner Cl13A lrodaház építési és kivitelezési munkálatai során. Az ügyfél a Tisztelt Bizottságtól
díjmentesség megadását kéri.

A CORVIN lngatlanfejlesztési' Építő és Városrehabilitációs Zrt-ve| 2007. július l l-én kötött
Településrendezési Szerződés IÍ.5.7. bekezdése alapján,,Az onkormányzat vállalja, hogy a Corvin
Sétány Projekt Befektetési Tertiletének beépítése és a meglévő épületeinek felújíĺása során (ideéľtve a
leendő sétány teľtiletét is) a Befekteto vagy KsZ vĺ4 kijelött projekttársaság, vagy Befęktető által
megnevezett pľojektcégnek, kivitelezonek a Corvin Sétány Projektet érintő valamennyi munká|atľa
kiterjedően az érintett köZterĺileteken ingyenesen biĺosít köaerĺilet-foglalást építési tevékenység
cé|játra, amennyiben Befektető, illetve az áůta|a megielölt projektcég vagy kivitelező éľvényes éś
engedé|yezett forgalomtechnikai terwel rendelkezik.''

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ÜgyosztáIy javasolja a díjmentesség biztosítĺĺsát tekintettel a
Rendelet 24.$ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra.

Megkeresésünkre a Józsefuáľosi Paľkolás-tizemeltetési Szolgálat igazgatőja előadta, hogy az
intézmény nem tudja a Hafter Kft. helyett a kieső parkolási díj ÁFA összegét áftváillalni,így javasoljuk
a Kft. áltat megfizettetni a parkolási dii ÁFA tartalmát.

4.
Közterület-haszntúő, kére|nező: Főváľosi Křizterĺilet-fenntartó Nonpľofit Zrt.

(1098 Budapest, Alftildi u. 7.)
2014. november 24.-2017. november 23.
szelektív hulladékgyujtő-sziget
melléklet szerinti helyszínek
melléklet szerint

Megje8yzés: AYagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ü.ryosztályjavasolja a diimentesség biztosítlísá!
tekintettel a Rendelet 24. $ (t) bekezdés d) és e) pontjában foglaltakra.

A lakossági panaszok alapján, valamint az FKF Zrt-ve| és az iinkormányzati képviselőkket történt
helyszíni bejárás és szakmai egyeztetések során megállapíŁásra került, hogy a lakossági hźlzhoz menő
szelektív hulladékgyujtő sm|gáitatás bevezetésével indokolatlanná váltak az a|ábbi helvszíneken
található szelektív hulladékgyujtö-szigetek:

o Golgota tér - Delej utca sarok
o Baross u. 1l1./b. mtigött
o Jázmin u. 16. A-val szemben (úttesten)
r Nagyfuvaľos u. 14. sz. szemben (Auróra u. Rendelő ffibejĺáľatától kb. lo m-re littesten)
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o Tisztes utca - osztály u. sarok
o Százados űtf6-ta| szemben (Ciprus u. sarok)

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a Tisztelt Bizottságnak, hogy a fent
említett helyszíneken található szelektív hulladékgýjtő-szigetek elhelyezésére vonatkozó közterület-
használati engedélyt vonja vissza.

Fentiek alapján kérem az a|á,bbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

I. A Városgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság úgy diint, hogy közteľület-használati
hozzájáru|álst ad - teljes díjÍizetéssel - az a|ábbi ügyekben:

1.

Közterület-hasznźiő,kérelmezĺĺ: LumenLaborKft.
(l088 Budapest, MikszáthtéÍ z.\

Közteľület-használat ideje: 20l5. június 1.-2018. május 3l.
Közteri'ilet-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Kĺjzterĺilet-hasznáiat helye: Mikszáth térf-3.
Közterület-hasznźiatnagysága: 40 m2
Díjfizetés ütemezés: havi díjťízetés

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. november24'

n. A Váľosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság rigy điint, hogy ktizteľĺilet-haszná|ati
hozzájárulĺĹst ad _ díjmentességgel_ az a|ábbi ĺigyben:

t.
Közterület-hasnlá|ő, kérelmező: JózsefváľosÍ Köztisségi Háľľ,kNonpľoÍitKft.

(l084 Budapest, Mátyás tér l5.)
Közterület-használatideje: 2014.november27.-f0|4.december23.
Köztertilet-használat célja: Advent Józsefuarosban (ünnepi, kulfurális és közösségi

pľogramsorozat)

Köztertilet-h asnlálat helye: Horváth Mihály tér _ mellékelt térkép szerint
Közteľület-hasznát|at'nagysága: 308 m2

Kĺiztertilet-h asznźúatheýe: szabó Ervin tér _ mellékelt térkép szerint
Közteriilet-használat nagysága: |2O m2

Felelős : polgármesteľ
Hatfuidő.. 2014. november}4.

Itr. A Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság úgy diint, hogy ktizteľĺilet-használati
hozzájáru|ást ad - díjmentességgel - az alábbi ĺigyben az'za| a'feltételle|, hogy:

. a szelektív szigetek 5 m sugaru környezetét a Fővárosi Közterĺilet-fenntartő Zrt.
(Kérelmező) köteles tisztźn taľtani;

. panasz esetén azonnali feliilvizsgálat sziikséges, és amennyiben indokolt az áthelyezés, azt
a Kérelmező térítésmentesen biztosítja;
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. az i.itemezett, heti három alkalommal töľténő edényürítéseken felül az edények
kĺirnyezetének állapitát a Kérelmezőnek minden nap ellenőriznie kell, és amennyiben
sztikséges az azonna|i intézkedést tesznek

Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: Főváľosi Közteriilet-fenntaľtó Nonpľofit Zrt.
(1098 Budapest, Alfrildi u. 7.)

Közterület-használat ideje: 2014. november f4.-20|7. november 23.
Közterĺilet-haszná|at cé|ja: szelektív hulladékg1ríĺjtó-sziget
Közterület.használat helye: melléklet szerinti helyszínck
Közterület-hasznźiatnagysága: melléklet szerint

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. novemberf4.

Iv. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy az alábbi helyszínekre, mĺnt
az finkormányzati tulajdonban lévő kiizteľületekľe vonatkozó tu|ajdonosi joggyakorló
visszavonj a a 209 ĺ2013. (trI. 1 1.) sz. közteľüIet-használati hozzáj áľu lást :

o Golgota tér _ Delej utca sarok
. Baross u. l l1./b. mĺĺgött
o Jázmin u' 16. A-val szemben (úttesten)
. Nagyfuvaros u. 14. sz. szemben (Auróra u. Rendelő főbejáratától kb. l0 m-re úttesten)
o Tisztes utca - osztá|y u. sarok
C Százados út 26-tal szemben (Ciprus u. saľok)

Fęlelős: polgármester
Határidő: 2014. novemberf4.

v. A Váľosgazdálkod:ĺsi és Pénzĺigyi Bizottság úgy dtint, hogy kiizteľĺi|et-haszná|ati
hozzáĺjáĺru|Látst ad - díjmentességgel - az a|áhbi ĺiryben azza|, hogy a Hafteľ Kft. a kieső
parkolĺísi díi ÁFA tartalmát .27 043,- ľ.t.ot ktiteles megfizetni a Jĺózsefvárosi Parkolás-
iizemeltetésĺ Szolgálat Sbeľbank Magyaľoľszáę Zĺ. á|ta| vezetett 14100309-9f1|2249.
03000007 számú szĺmlájáľa.

Köztęľület-használó, kérelmező: Hafteľ Kft.
(2l3 1 Göd' Kölcsey Ferenc u. 32.)

Közteri.ilet-használat ideje: 2014. november f4.-2074. december 08.
Közteľület-használat célja: építési munkatertilet (bádogozási munkák a homlokzaton)
Közterület-használat helye: Pľáter u. 26. és Futó u. 32.
Közterĺilet-hasmźiatnagysága: 33 m2

Felelős : polgármester
Határidő: 20|4' november 24.

A döntés végrehajtĺísát végző sznwezcti egység: Yagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ügyosztály
Gazdá|kodási hoda



A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjára:
nem indokolt hirdętőtáblán honlapon

Budapest, 2014. november 20.

iigyosztályvezető

rÉszÍľerľp: Ve.cyoľcAZDÁLKoDÁsI ÉS ÜZEMEI,TETÉSI ÜcyoszrÁrY GAZDÁLKoDÁSI IRoDA
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Budapest Fö''á|B vHl. ka{ibt Józstfuáĺoď Önkormányzat Polgáľĺn€s{PÍi Hivatab
Vagyongadá|kodási ég iizemolEtéď Ílgyosutá|y
ĺ082 BudaoestBarossutca63-67. 
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Megjegyzés: Fenti adatok kłzl&e a kijzterület-hosznłźlati kérelmek etbtrdtlisáhu, a kizterillet-}aszruźt,tot 
"lli,taoa'eĺn,sziłkségesek Az adatokat a Polgżrmesteri Hivatal és a Józsefvźrosi Közteritlec-felrigelet kzzelik Jetent$|é*aüs a 2a1L &i CXI'

tônÉI,Jenalqul

a Józsefvlńrosi önkoľmĺĹnyzat tulajdonában lévő közteľü|et tasäIlatĺtŕř'*.
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A VIII. kertilet József körut 52-56. sziímú TĺĄrsasház, [Ianľrinckettesek teľe felöli homlokzatí
felújítĺásánal hasanálatos źilvźnyzaton építési reklaĺn védő háló kihelyezésére kerül soľ.

A haz homlokzata 28 méter széles és 24 méter magas' 672 nm. A vonatkozó
rendelkezéseknek megfelelően a felületrę 672 x 0.6, 403 nm-es építési ľeklám vedőháló
helyezhető ki, ĺlletve ľendelet szerin igénybe vehető maximum 400nm.

Az ĺ{ttďunk kihelyeani teĺvęzett háló narysága 280 llľlr mely tz engedélyezett
kereteknek megfelelő méľeĹ

Az engedélyezés során az a speciá|ĺs helyzet alakult ki, hory a ház homlokzata előtti
jáľdaszakasz kb. 2t méteres ľésze Fővárosi tulajdonú' 7 m -es ľésze
keľületi./meglehetősen ęyedi eset/
A Főváľosi önkoľmányzattő| az engedélyt a tďjes homlolgati hossz áIlványozására és

há|rőzäsára megkaptut illetve a közteľĺilet foglalási díjakat ennek megfelelően
befizettük. Ezt ktivetően deľült kĺ a tényleges tulajdonviszonyi he|yzet.

Ezért az építési reklłím védőháló kerületi hatĺáskörťl ĺésze ?m széles, 15m magas, melyre a
köztertilet fogtalĺísi kéľelem is vonatkozik, de ez a nagyméretii haló részét képezĹ

Az építési reklám védőhálós |źnányterv csatolva.

A háló az źů|vényzatra feszítéses technológiával keľĺil kihelyezésre, a vonatkozi előírasok
betaľtasával.

A ĺeklámháló a töľvényeknek megfeleló taľtalommal és a közteľület foglalĺĺsi engedélyben
meghat.áłozott ídőtaľtamig keľiil az äilvänyz:;tra, a|e és felszerelését szakembeľek végzik.
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MÍiszaki leĺrás

Az Vll|. kert]let József korÚt 52-56.számÚ Társasház az e|következó hónapokban, a

Harminckettesek tere fe|öli ktilsö homlokzatának veszé|yte|enítését, valamint a

hom |okzat fe|Új ĺtását szeretné e|végezn ĺ.

A felújĺtáshoz elengedhetetlenĹi| szükséges az épĹilet Haiminckettesek tere 1. sz.

felöl i, utcafronti részén ép ítési á||ványzat |étesĺtése.

Mint az a me||ékelt dokumentumok áttekintése alapján is ézéke|hető, ezen

járdaszakasz szélessége 2.5 méter. A járda szélessége miatt noľmá! épÍtési

állványzat fe!á!!ítása tervezett, a fa|tól í.1 m szélességben és 7 m hosszúságban,

összesen 7i7 nm közterÜ|etet elfog|alva.

ĺgy a gyalogos forgalom az ál|vänyzat me!|ett zavartalanu! és biäonságosan

haladhat.

Az építmény kihe|yezésekor messzemenően tigyelembe kívánjuk venni a szĹikséges

ba|esetvédelmi és szakhatósági e|őírásokat, va|amint e|ő szeretnénk segĺtenĺ a

gya |ogos forga lom zökkenőmentes, és biáonsá gos ha|ad ását.



BudapestVlIl. ker. József körút 52-56.sz. Társasház

Tisztelt Józsefvárosi onkorm änyzatl

Tá rgy: ép ítés i á| |vány koáerÜIet-fogla lás d íj mérséklési kére |em

Budapest, 20'14. 10- 30.

TÍsztelt Hatőság!

Társasházunk / Vl|l. ker. József korÚt 52-5 6.sz. Ihom|okzati rekonstrukcióját végzi. Ezért a

Harminckettesek tere fe|ö|i o|da]on találhatÓ fővárosi tu|ajdonú járdaszakaszon, az épĹilettink

hom|okzati része mentén - a szükséges munkák elvégzéséhez. építkezésiállványzatot |étesít,

ideiglenes je||egge|, illetve arra épÍtési rek|ám védőhálót he|yeztet ki.

A hom|okzat életveszé|yes á|lapota miatt 2010-ben veszé|yte|enítési kotelezettséget írtak e|ő,

melyet e| is végeáünk. A ház álaga viszont tovább romlott és anyagi források hiányában csak

reklám bevéte|bő| van |ehetőségiink a munkálatok befejezésére.

A rek|ámbil származó bevéte|t viszont csökkentik a közterĹilet foglalási díjak, melyek igen

je|entos téte|t képeznek.

A felújítási munkálatok építési engedélyben szereplő megva!ósíthatósága érdekében

kérem, hogy az ál|ványzati és a reklám háló díjtételnél szíveskedjenek a nehéz

helyzetiinket figyelembe venni, és a lehetőségeknek megfele|ően díjkedvezményt

megíté|ni.

NekÜnk /nagyon nagy a homlokzatunlď, i|letve a Társasházak nagy részének nincs más

lehetösége, mĺnt kiilső bevételi forrásokat igénybe venni a felújításokhoz, ezért is kérem

támogatásukat.

SegĺtségÜket előre is megkoszonve.

Tisztelettel:
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Józsefuárosi onkormányzat
Vagyongazdálkodási es Pénzügyĺ Bizottság

Tisfelt Bizottság!

Kérem a Lumen Ráuéző áľtalteraszként haszná|t közterület íog|alásának meghosszabĺtását a
benyújtott kérelem szerint.

A terÜleten át|ó dobogóra épii|t ámyékoló szerkezetet a2015. tavaszi szezon előtt e|bon$uk,
mive| az erósen elhaszná|ódott. Helyette aszta|ok és székek, valamint egyszerú árnyékolók
k ih elyezesét tervezzÜk.

A közterĺjletfoglalási díjat, mint eddig, havi egyen|ó rész|etekben szerďnénk Íizetni.

KérelmĹinket ennek figye|embe véte|ével szíveskedjenek elbirá|ni.

Tlsztelettel,

Budapest, 2014, október 10' M

.l J:iscli.'ärosl tĺnf, oľraányilat FoI gúrnrostoľl III vataIa
. Ktizponti Iktató

László Péter
Ügyvezető
Luľnen Labor Kfr.
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] r.ojeies időszakát ébresztgető Évker.él$ HÍvogatunk kicśit ,s ňagyot ünńepeln!,'vásárt járni, Az .' .

. e|ső adventi hétvégétől Kar-ácsonyig _ reggeltől napnyugtáig - megkondulnak a harangok,

: fe|tsendĹil az énet megnyí|ik az Adventi Kä|endárium és aVásár. Tér.

] ' Aki decęmberben etlátogat Budapest Józsefvárosjnak adventi. pompába ö|tciztetett új

.f'őterére a megúju|t Horváth Mihály térre.és a Palotanégyed' díszes.vásárterére egy

csodá|atos fénybe ö|toztetett mriltidéző karácsonyi hangu|atnak és vásári barango|ásnak

..lehet részese a mesék és.a csi|tagos ég.kozött. A Horváth'lvlihą|ytéren fe|á|tított póditlmra
vendégségbe érkeznbk az adventi készĹilődést és hanguIatot szívĺinkbe ko|tĺjztető

ľnesemondólĺ muzsikusok, zenekarok, kántátók és bet|ehemesek.

E jetes időszak alatt a Horváth Mihá|y téren fe|ál|ított é|ő Bet|ehem.J.az adve11i
, 
gyertyagyújtások, a Mézeskatács ház, az Angya|ok kertje a józsefvárosi.óvodák és isko|ák

gyermekei á|ta| díszbe öttöztetett 24 fenýőfával, Mikulásfogat és még számos program váľja

. .a csa|ádokat, kicsiket és nagyokat egyaránt' A Párbeszéd Háza dísztermében .az

elmaradhatat|an advent vasárnapi koncertek je|es előadói (Sebestyén Márta, Misztrá| :

Együttes, Bognár Szi|via, HoldDa|aNap) gondoskodnak a várakozás időszakának fe|emelő :

' . zenei pil|anataĺró|. A Palotanegyedben a Szabó.Ervin tértől a Ká|vin térig kézműves portékák '

: !átogatót. A vásár számos kísérő programja kozü| csak néhányať kieme|ve: a gyerekek

megcsodá|hatják az é|ő bet|eheme! megsimogathatják az álIatokat, készíthetnek karácsonyi

díszeket és mézeskalácsot a Mézeskalács házban, ta|á|kozhatnak a Mikutással; ,

. A vásár nem csak vizuá|is é|ményekke| kápráztatja e| az ide. látogat ó!1 az ínycsiklandó

finomságok illata már messzirő| .árulko'!ik a közetben kapható nya|ánkságokró|. Csak

. ,,ÍnenjÜnk az orrunk utáR,, a Ká|vin tértől a Szabó Ervin térig és hamarosan rátalá|unk a

kandírozott gyümö|csöket, mézes diót, erdé|yi botratekert kalácsot, kemencés finómságokat,

. sĹilt gesztenyét, égetett mandu|át, kolbászt és sajtokat árusító házikókra. A hideg téli estéken
' természeteseil kö,te|ező egy jó ädag punccsal vagy forra|t borrat é|etet csa|ni e|gémberedett. - 'véBtagjainkba; A rendezvény a karácsonyi készĺjlődés egy másik fontos részének, az

ajándékvásárlásnak is helyszíne. A magyar és kü|földi turiśták, a köze|- távo|bóľ érkező

: .budapesti |akosok a hagyományos értékeket.képvise!ő inesteremberek portéka! mel|ett

megtä.álják az egyedi formatervezett, kreatív,.ot|etés ajándék és használati tárgyakat is.
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Józsefváros. a múlt században is kedvelt tatálkozó helýe vo|t a |egkü|önbözőbb társada|m| '

á|lású embereknek, és egyáltatán nem csak á környékrő|.érkezőknek. Esténként különösen
szép és vonzó |átványi ha a belváros áz adventi idősżakban ünnepi ruhát tilthęt' Az egy
hónapos rendeżvénysorozatta| sudapest rangos, kiemelkedő rendezvényeit.kíVánjuk
gazdagítani, ąz aŕanykbr üńnepi hangulatát, pezsgő hagyományos urbánus és paraszti

tradícióit felidézve. Készüljůink a Karácsonyra ,,...mé!y és varázsos rendhogyással, táncęal,..

muzsikdual,. l)érpezsdítő fe|edkezést nyújtó itolokkal, s mindenekeitőn dhítąttal és

ftiltétJenséqgel.MúraĺSándo7,, 
.

PROGRAMOK: ' ,.:,

r Vásári nyĺtva taľtás a Pa|otanegyedben: Szabó Ervin tér - Ká|vin tér
hétkciznap 11 órátó| -19 óráig, hétvégeken 10 órátó| 2oiráis

.' Ünnepi koncertek a Párbeszéd Háza dísztermében:
minden vasárnap 19 órátóľ ' .;.

. 
o . Komólyzenei koncertek.a Horviĺth Mihá|y téritemp|omban:

mindeąszombatonl8órátó| '.. :;
. Adventi:programok .| Horváth Ívlihály téren: j

az adventi hétvégéken,november 30-tól december 21.ig 11órától 18

óráig



,
ADVENT lozservÁnosgRr{

.,
Múltidéző Kalendárium és Karácsonli vásár

rözľrnÜLET HAszruÁnĺl rÉŔruľvl

1. sz. melléklet :

o Ktizterü|et használat ideje: zoĹ4. november 27.-foĹA: december 23.
. i'

o KiizterĹilet nagysága: Horváth Mihá|ytér 308 nm; Szabó Ervĺn tér 120'nm 
' 

.

:.: Színpad:30 nm; Angya|kert 80 nm; Mézeskalácsház.Z.S nm; Kézműves és
. 

8asztronómiaivásár 32 nm + 120'nm;.nézőtér 100 nm; adventikoszorti 25 nm;

karácsonyfálGnm. .

o KłizterÍilet helye; Horváth Mihá|y tér, Szabó Ervin tér .

o Közterütet haszná|at célja: Advent Józsefváľosban - Múltidéző Kalendáiium és

Karácsonyi váśár c. programsorozat ünnepi, ku|turális és kĺizĺisségi programjainak

megva|ósít ása, azehhez szÍikséges színpad, nézőtér, dekoráćiós elemek, va|amint a

kézműves és gasztronómiai vásárhoz szükséges aszta|ok és.faházak fe|á||ítása. A .

l A rendezvénysorozat Megbízója:

Józsefvárosi |(özösségl Házak Nonprofit Kft.

o 'A rendezVénysoľozat szervezője és lebonyÖ!ítója:

Festum Rendezvénysza|on Kft. ' . .. 
.

'..'
2. sz. mellék|et

. xiizterĺlet haszná|ät ĺdeje (részĺetesen)

Horváth Mĺhá!y tér:

. Építés: 21L4.LL.27-28:.

. Kulturális programok: 2oL4.11.30; t2,6-7;'LL.I3-I4;L2.2o-2l. (csak az adventi
, hétvégéken,szgmbätonésvasárnäp)

' :. Vásár: 2oL4. LL. 29 -2ot2' t2.z2

'.:Bontás:foL4.L2.23.

Szabó Ervin tér: :

a

..o

.a

ÉpÍtés:2oL4.LL.f7-28.Bontás:2ÜL4.L2.23..
Ku|turá|is programok: 2oL4. tl'29-3o; tf.6-7; L2:t3-L4; tf.2o.21. (csak az adventi

hétvégéken, szombatoh és vasárnap) ,

va,ĺr.lorą , IL. fg _ 2aL2, L2.22 
.. 

.-



3. sz; .mel|ék|et (PROGRAM):
:.

o Hpíváth Mihály tér
. Adventi hétvégéken november 3stó| december 2L-ig, tl órától 18 óráig

- Ünnepifények
Pódium programok, karácsonyi fe|nőtt és koncerték; gyermek színházi .

előadásot Joul|upukki Mikulás, a kerü|et ihtézményeinek ünnepĺ műsorai .

Adventi koszorú és gyertyagyújtás '.

A kerü|et ka rácsońyfája

Mézeska lács ház programiai : mézeska !ács m űh e |y

,,Száncsengő,, . Míku!ásváró rajzpá|yázat díjazott alkotásainak a kiállítása

.Mikulásfogat.. i ,'

Angyatkert ..24fenyőb(5l á||ó ünnepi díszbe iiltöztetett karácsonyfa. A fenyők a

' kerĹilet intézményeinek,,örökbe fogadott,, karjcsonyfái, me|yre az adott óyoda,

iskola közösségei.készítik kizárólag természetes a|apanyagokbó| a díszéket. Az

ünnep etőre haladtáva! egyre tĺibb fenyőt ékesítÍink fel.fénye(kel és díszekke|. .

Kaľác5onyi ínyencségek vására

Étő betIehem és állatsimogátó

Patotanegyed /Szabó Ervin tér és.Baross utca (a Ká|vin térig| ..

- Ünnepifények
-Kézrnűvesésgasztronómiaivásár,mesterségbemutatók,
' Vásári nyitva tartás: hétköznap 11 órától;19 óiáig, hétvégeken 10 órától 20.ó1áig

- Utcai ünnepi perforľnanszok ' '. :

; Kó1usta|áikozó | házigazdaa Vasas Művészegylittes . . .] : ]

- Fényfestés. . .. . '']

:

tinnepi kongetek a Párbeszéd Háza dísztermébe1;

minden advent Ýasárnap 19 órátó|

- . Sebestýén Márta koncert
- :' Bognár Szilvia koncert
- Misztrál koncert .

- HolDalaNap koncert

o ..Komo|yzenei konqęrtek a Horváth Miháty téiitemplomban
minden advent szombaton 18 órátót]

Budapest, 2014. októbeŕ 01'

Józs.e,fvá rosi Közösségi H áza k N on pŕofit Kft.

tigyvezető igazgató
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Mé|tányossági kĺáreIem

Kére|mezó adatai:

Hafter Kfr. (cegj.: 13{S120667)

Ügyvezetó: Bartus Péter (te|':30/3821510), kapcso|attańó: Ke|emen Kńsztina (tel':30/4225346)

Székhe|ye: 2131 Gtń, Kölcsey Ferenc u. 32.

A kérvény tárqva:

Kéretem kozteni|et haszná|ati dij köttségének e|engedésére

Kérés indoj|ása:

A HaÍter Kft' a Futureal Management Kft. (cim: 1082 Budapest, Futó u. 47-53.) a|väl|a|kozója a je|enleg is zajló

Corvin Comer C113A |rcdaház (cim: 1082 Budapest, Futl u.31-33; hrsz:36349/4.) épitési és kivitelezési

munkálatai során.

A kivite|ezés olyan szakaszához érkezttink' amĺkor közterület haszná|aü engedé|yre van szukségĹink a további

homlokzaton Ío|yó munkák elvégzéséhez.

Megrendelónk tájékoztatott minket, hogy a fent nevezeü projeK kiemelt fontosságú, és a közteĺü|et használatot

iltetöen mentességet é|vez a Íizetési köte|ezettségekke| szemben. EzéÍt kédük a tisztelt Bizottságot, hogy ne

számotjanak tel a kivite|ezés idejére köńedlet haszná|ati dĺjat, il|etve engedjék elazt.

A kivitelezés várhatóan 1 hetet vesz igénybe, és kéménk, hogy december 8łg biztositsák számunkra a teĺületet

a fent leirtak szeľint.

Budapest Föváros Vlll. keni|et Józsefuárosi Onkormányzat Po|gármesteri Hivatalának Vagyongazdá|kodási és

Üzemettetési Ügyosztályához korábban leadtuk a kére|münket a szüksĄ;es mel|ék|etekke| egyutt a ktĺzteľület

haszná|athoz'

Bĺzva a kére|em pozitĺv elbirálásában, tisztelette|:

Bartus Péter 
HAFTER lffT.

HaÍterKft, 1i1l,:#'.x1fräšJł1Ía

Budapest, 2014. november 19.



MEGLÉvi És ToVÁBBRA Is JAvÁsoLT
HULLADÉKGYŰJTÖ SZIGETEK (ÖsszEs

l. Golgota tér-orcry lit 35.tel szemben (Golgota téľi oldďon
MoL kritnál) kÖril]l@rttés ĺem ia,łasolt 0m2)

t Versenyu' l4.ryel szemben kÖrillkerítés nem javasolt
(12m2)

I. StľÓbl Alajos utca - Stľázsa utca sarok karĺilkerítésjavasolt
(12n2 )

t.

FRA
IfiLYszÍN

TbÍliszi téľ (régi Vagon tér) (templom m g tt) kÖrilllęrttés
iavasolt (12n2)

t. Hős u. 9. (MoL tłiltőállomás Penny Markęt kozÖtt)
Ł rillkzrítés Bą laJasolt (I5m2)

6. Diőszeghy Sámuel u. 42.
íąvasolt (L2m2)

Ciprus u.-Tôľőkbecse u. toľkolata (rij társasházzal szembęn
littestĐ .> kÖrtłlkprítés javasolt (I7n2)

(ŕlttesten) kÖrillkerítěs ľpm

Hungáľia lat. |2.|4. sz6m elótt (Fóvárosi terulet)

MEGLÉVŐ És ľovÁľľn.ł.Is JAvAsoLT
HULLADÉKGyťĺĺľŐ SZIGETEK (csÁK ÜvEG

MEGszÜNl HULLADÉKGY{IJTI SZIGETEK

t 3olgota tér - Delej utca sarok

t

Pľáter utca - Szigony utca sľok kÖrillkerí|és

}aľoss utca l l l'lb miigtitt

l Itázmin u. 16. A.val szembęn (ťlttesten)

4.

Práter utca 53' számmal szemben kł:ri]l|tBrítés

u' 20-szď szemben (rittesten) -> feladat:

HELYSZIN

Nagyfuvaľos u. 14. sz' szemben (AuľÓra u. Renđelő
ťőbeiáratátÓl kb. l 0 m.re rittesten)

3.

Alftĺldi u. 4. sz. előtt (rittestor a NépszlnhŁ utcai

Tisztes utca - osztály utca saľok

6. Százados t 26.ta1 szemben (Ciprus u' sarok)

Dobozi utca 47' szimmal szemben karĺillrerítés

utca 23. - Magdolna utca saĺok (tittesten)

van alakífua a zôld terÍlleten a helye' ide kell átteni és

u. 32-vel szemben (TÖmő u. saľok ttesten) -> ki

felfesteni aparkolási tilalmat kartlllceľítés

Százados t. sÍÓbl Alajos utca ŕoľiilĺrerítésjavasolt

utca (Sport utca felć) kÖrilllcerĺtés

JAvAsoLT UJ HULLADÉKGYĺjJTŐ

István u. 24-el szsmben (KÖnyves Ká|mán u.

tér l&a| szemben a muľvás részen kiéoíteni a

Sándor u. 2/b-vel szemben (rittesten)

Milcsa u. 19. elótt (littęstcn) kÖrtilkerĺtés

u. 2. (RákÓczi téri piaccal szemben)


