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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáI|ás és a döntés tartalmának ľészletes ismertetése

Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfuárosi Polgármesteri Hivata|hoz az
alábbi kĺjzterület-hasznáiati hozztýáru|ás irźnti kérelmek érkeztek' A Pénzĺ'igyi Ügyosztály
tájékoztatása a|apjźn az a|ábbi kérelmezőknek ktjztertilet.hasznźńati díjtartozásanincs.

1.

Ktiztertilet-haszná|ő, kérelmező: Józsefváľosi Köziisségi HázakNonpľofit Kft.
(l084 Budapest, Máýás tér l5.)

A kérelemben foglalt közterület haszntůat
ideje: f}Lí.március 15.
Kozteľület-hasznźiatcé|ja: egyéb rendezvény (I848-49,-es Foľradalom és

Szabadsághaľcľa való megemlékezés)
K<jzteľülęt-haszná|at helye: Horváth Mihály téľ
Közterület-hasznźĺ|atnagysága: 400 m,
Közterület-h asznźlIat dija: 317 ,- Ft/ mŻ/nap+ ÁFA
Díjkiesés díjmentesség esetén: 126 800'- Ft + AFA

Megieg.yzés: 2015. március 15-én, 10 órai kezdettel, a JKH által szeryezętt önkormányzati
megemlékezésre kerül soľ a Hoľváth Mihály téren. A Gazdá|kodási Ügyosztály javasolja a
díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés d) pontjában foglaltakľa.

n. A beteľjesztés ĺndoka

A beérkezett kérelmek elbírálása, valamint az elóterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a
B izottság hatáskörébe tartozik.

ilI. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a beérkezett kéľelmek határidőben torténő elbírálása.

Amennyiben a Bizottságtámogatja azÜgyosztály javaslatait abban az esetben az onkormányzatnak
díj elengedésből bevétel kiesése származik.

Díj elenqedésből származó tervezett bevétel kiesés :
Józsefilárosi Közösségi HázakNonprofit Kft. 126 800,- Ft + ÁFA

Osszesen: 126 800. - Ft + ÁFA
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Iv. Jogszabályiköľnyezet

A Jőzsefvárosi onkoľmányzattulajdonában lévő közteľületek haszná|atźrő| éshaszntiatának ľendjéről
sző|ő 18/2013. (IV. 24.) önkoľmänyzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) If . $-a értelmében a
közterület-haszntiaĹta| _ hozzájźtrulással és elutasítással _ kapcsolatos önkormányzati hatősági
eljárásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint elsőfokon a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatározza a közterĺilet használatok utáni fizetendő díj
méľtékét.

A közterület-haszná|ati díjfizetés ütemezéséľől a Rendelet 18.$ (1) {3) bekezdései az alábbiak szerint
rendelkeznek:

,,(1) A dijat a kĺjztertilet-hasznźiatihozztýźru|źtsban rögzített időtartamra és módon a jogosult köteles
előľe egy összegben megťrzetni.
(2) Tartós (legalább 6 hónapot meghaladó) kĺjzterület-haszná|at esetén a Bizottság a jogosult
kéľelmére méltányosságból havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű
díjfizetést is megállapíthat, melyet a kĺjztertilet-haszná|atihozzájáru|ásban rögzíteni kell.

(3) Méltányolható körülménynek számít, ha:
a. amagttnszemély vagy egyéni vál|alkozó kérelmező háľom vagy anná| több gyermeket nevel;
b. a magánszemé|y vagy egyéni vźi|a|koző kérelmező havi jövedelme nem éri e| az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb osszegének 400%-źń;

c. amagánszemé|y vagy egyéni vtú|a|koző kérelmező rokkantsági nyugdíjban részestil;
d. a magánszemély vagy egyéni vá||a|kozó kérelmező egészségkárosodott személy, aki

munkaképességét legalább 67 %o-ban elvesztette;
e' a gazdasági társaságnak a kérelmet benyújtó megelőző két üzleti évben mérleg szeľinti

eredménye negatív volt;
f' a civil szeÍvezet, egyházijogi személy,ha a közterület.hasznźiatot alaptevékenységének vagy

közhasznú tevékenységének ellátása éľdekében kéľi;
g. az onkoľmányzatta|nem áll fenn közterület-haszná|ati dĹj tartozása.,,

A közteľületi haszná|ati díjak csokkentéséről, elengedéséről a Rende|et 24. $ (l) bekezdése az
alábbiak szerint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete a|apjtn megállapított kĺjztertilet-hasznźůati díjak korlátlanul csökkenthetőek
vagy elengedhetőek:

a. azonkormányzatérdekébenvégzett építési, felújítási munkálatok végzése esetében;
b. a fővárosi, vagy önkormányzati pá|yázaton elnyeľt támogatásból történő épület felújítások

esetében;
c. humanitáľius és karitatív célok érdek ében v égzett tevékenység esetében;
d. kulturális és környezetvédelmi célok érdekébenvégzetttevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottság ilgy itél.i meg, hogy az Jőzsefváros érdekeit

szo|gźija;
f. bejegyzett politikai pártok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendezvénye esetében;
g. oktatási, tudományos vagy ismeľetterjesztő témájú filmalkotások forgatása esetében;
h' a Filmtv. hatá|ya alá nem tartoző alkotások forgatása esetén, aho| az igénybeveendő terület a

15 mf-t elérő, de a20 mL-t meg nem haladó tertiletiĺ;
i. a Filmtv. hatáiya alá nem tartoző alkotások forgatása esetén, amelynek idótartama a

kérelmezett idoponttól számitott.30 naptári napon beltil összességében nem haladja megaf
naptári napot.''

Fentiek alapj án ké ľem az a|áhbi határ ozati j avaslat elfogad ását.



Határozatijavaslat

L
..'....lf0|5. (......) száműYźtrosgazdźllkodási és Pénzi'igyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory közteľület-használati hozzźĄárulást ad -
díjmentességgel - az a|ź.ŕbi ügyben:

Köztertilet-haszná|ő, kéľelmező: Józsefváľosi Ktizösségi HázakNonpľoÍit Kft.
(1084 Budapest, Mátyás tér 15.)

Közterület használat ideje: f0I5. március 15.
KozterĹilet-hasznźĺ|at cé|ja: egyéb rendezvény (1848-49,-es Fooradalom és

Szabadságharcra való megemlékezés)
Közteľület-haszná|at helye: Horváth Mihály tér
Közteľület-haszná|atnagysága: 400 m,

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.március 09.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Gazdá|kodási Ügyosztály Gazdálkodási lroda

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ataakózzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, f0I5. március 04. ._----'-'.'.-.-@
Pénzes Attila

ügyosztályvezető
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Budapest FôYáros vll|. kerÜlet Józsefváĺosi onkoľmányzat Potgármesbri Hivatala
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
í 082 gudeDest
Baross utca 63-67.

KÉRELEM
a Józsefvárosi onkománYzat tulaidonában Iévő közterület hasznáhtához

Rérjfrk a ny.omta!Y.źnyt olyashatóa'ř, nyomtatott b.eitíłel kttaIteni !
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Megjegyzés: Fenti adątok |ozlése ci leözteriilet-hasznólatt kérelmek etbtrdldsához, ą kôaerijlet-hasznólatok ellenőrzéséhez
szü|rségesek Az adatolat a Polgdrmestei Hiýaial és a Józsefiárosi KözterüIet.fel*głetet,kezelik Jebn t,łjé|OzÍaaźs a 20] I. evi CilI.
ĺłMtłenąIryil.

Közlei'ĺit€ŕ-hąśznáIetÍdeje2olĺElév i0ił hó ĽEnaptól - 201|E.ev Eł no

(föbbidőpong-helyszÍnese#nkéľĺiĄlistítmeltékelni)

Iśözteiübt.hasarĺ|atoélja:1848.49,.es Foľľađa|om és Szabadsághartľa yalĺó megemlékezés alkalmá.

Köáeľĺi|etnas/sága: 400 m2

KözÚeľĺiteÍ helye: .Eoľváth lVfihíly téľ (utrą téľ)..'..........szárn előtti: jĺáĺdlĘ úttesterl zjldtertileten vary Parkoló

Eryéb ( LEYELEZESI CÍlĄ amennýben a fentÍ adatolđĺóI eltéľ, stb):
2015. marcius 15ćrL 10 órai kezdettel ö,nkoľmányzati megemlékezesre kerül soJ a Horváth Mihály téľen.
Tervezett progrąĺnolc Technikai elókésziilętek 9-10 óra köz.'tt, a koszorűzási tinnepség 10 órától. 1.1 ónáig
technikai bontlás 11 ónától - 11.30-ig.

Várható látogatói tét'"á'" 150 fő. Szervezö: Józsefváľosi Kłizösségi Hĺíżak Nonprofit Kft.

:

Budapest' 2015. év febľuáľ hó 26. nap.
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Kéľelĺnezóneve:JózsefráľosiKöziissĘiErŁákNonpľoÍitKft. teleŕon:
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