
ltu/
l,l

Kiegészítés a ,,Javaslat a közteľĺilet-használati kérelmek elbíľálásáľa'', valamint a ,,Javaslat a2b , ,-
napos kaľácsonyi-szilveszteľi ajándék és fenyőfa árusításĺ helyszínek kijeliilésére'' című frŁ

e|őteľj esztések hatáľozati j avaslataihoz

I. Tényállás és a diintés tartalmának részletes ismertetése

A.

Az elmú|t időszakban a Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuáľosi Polgáľmesteri Hivatalhoz az
alábbi közterii|et-h asznáIati hozzźtjáru|tts iľánti kérelmek érkeztek. A Pénziigyi Ügyosztály
tźĄékonatása a|apjźn az alábbi kérelmezőknek köaerület-haszná|ati dijtartozäsa nincs.

Ą.7
r-vszlV I

3.
Közterület-h aszntúő, kérelmező :

A kéľelemben fog|alt közteľület haszná|at
ideje:
Közterül et- h aszná|at cé|j a:

Kcjzterĺi let-h aszná|at h e lye :

Közteriilet-h aszntiaÍ' nagysága:
KözterĹi let-h asznźi at d íj a:

Díjkiesés díjmentesség esetén:

1956-os Magyaľ Szabadsághaľcosok
Vĺlágszövetsége
(székhely: 105i Budapest, Nádor u. 36.)

2015. o|<tőber f2.
Löveg elhelyezése az október 23-ai nęmzeti ünnep
alkalmából
Budapest VIII. Corvin köz l.
l5 m'
317,- FtJm2lnap + AFA
4755,- Ft+AFA (317,- Ft * 15 m'*l nap)

Megiegyzés:
Az |956.os Magyaľ Szabadsághaľcosok Világszövetsége 2015. októbeľ 16. napján beérkezett
kéľelmében közterület-hasznáiati hozzájäru|ás . teljes díjmentességgel történő - megadását kéri a
Tisĺelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy az ,,oktőber 23-i Nemzeti Ünnep'' alkalmából szervezett
rendezvény díszletének kellékeként egy 8,34 méter hosszúságú és 1,78 méteľ szélességű hatástalanított
löveget (D-44 hadosztźůyźtgyú) kíván elhelyezni a Budapest VIII. kertilet Corvin köz l. szám előtti
közteľületen.

A |ĺiveg szá||itásźlrő| a Honvédelmi Minisztéľium Hadtöľténeti Intézet és Múzeum intézkedik: az
éľintett helyszínľe száil|ítźs 2015. október ff ' napjáĺn 7 őrakoľ, az e|szźi|ítźts pedig |7 őrakor töľténik
meg. Az őľzés-védelmet a mtizeum biĺosítja 1 fó szakember részvételével a helyszínen.

Fentiek alapján Gazdźikodási Ügyosztály javaso|ja a közterület hasznźt|ati hozzájáru|ás megadását és a
díjmentesség biaosítását, tekintette| a Rendelet 24. $ (l) bekezdés e) és f) pontjaiban foglaltakra.

B.

A Gazdálkodási Ügyosztá|y a Városfejlesaési és Főépitész Ügyosztállyal valamint a Közterĺilet.
fe|ügyeleti Ügyosĺállyal és a Józsefoáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. Váľosüzemeltetési
Igazgatőságga| egyeztetve a fenyőfa árusítás, illefue a karácsonyi-szilveszteri ajándék arusítás
helyszíneire az a|ábbi kiegészítési javaslatot teszi.

Fenyőfa áľusításľa kiielölt helvszÍnek kiegészülnek a ktivetkezőve| :

Lőrinc pap tér 36710hrsz.

20 nanos kaľácsonyĹszilveszteľi aiándék áľusítás helyszínek kieqésziilnek a következővel:

Lőrinc pap tér 367 |0 hľsz'

il. A beterjesztés indoka





A kiegészíté s tźtgyában a dontés meghozata|a a Tisĺelt Bizottság hatáskörébe tartozik'

ilI. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja abeérkezett kérelmek Tisĺelt Bizottság źita|hatźridőben történő elbírálása, valamint a

20 napos káľácsonyi-szilveszteri ajándék és fenyőfa árusítási helyszínek egy helyszínnel töľténő

kiegészítése.

K<jzteľtilet-haszná|ati díjelengedés: ,

1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 4 755,- Ft +AFA

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Bizottság hatáskore a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabtiyzatáról szóló

3612014' (XI.06.) önkormányzatirendelet 7. mellék|et l.1.6., valamintI.2.12. pontjain alapul.

Fentiek alapján kéľem a ,,Javaslat a ktizteľiilet.haszná|ati kérelmek elbíľálásáľa'', va|amint a

,,Javaslat "}-0 
o'po. kaľácsonyi.szĺlveszteľi ajándék és fenyőfa áľusítási helyszínek kijel,öléséľe''

"ĺ-ĺ előteľjesztés hatáľozati javaslatának kiegészítését az alábbi pontokkal elfogadni

szíveskedjék.

Határozatijavaslat

A. ,,Javas|at a közteľti|et-használati kéľe|mek e|bíľálására'' címĺĺ előteľjesztés táľgyában

III. A Yárosgazdźtlkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-használatihozzt|árulást ad

- teljes díjmentességge| - az alábbiak szerint:

Kĺjzterĺilet-h asznźt|ő, kére|mező: 1956-os Magyaľ Szabadsághaľcosok
Világsztivetsége
(székhely: l05 1 Budapest, Nádor u. 36.)

A közteľĺilethasznźńatideje: 20|5. oktőbet 2f .

Közterület-h aszná|at cé|ju Löveg elhelyezése az október 23-ai nemzeti ünnep

alkalmából
Köztertilet-h asznźt|at helye: Budapest VIII. Corvin köz l.
Közterület-haszná|atnagysága: 15 m.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. októbeľ 19.

B. ,,Javaslat a 20 napos kaľácsonyi-szĺIveszteri ajándék és fenyőfa áľusítási helyszínek
kijeliiléséľe'' című e|őteľjesztés táľgyában

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . az |, hatźrozatijavaslat ot af} napos fenyőfa áľusítás céljábó| kiegészíti az a|ábbi helyszínnel:

Lőrinc pap tér 36710 hrsz.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. októbeľ 19.

2. a2.haÍźrozati javaslatot a 20 napos kaľácsonyĹszi|vęszteri ajándék árusítás céljából kiegészíti

az a|átbbi he lyszínnel :

Lőrinc pap téľ 36710 hrsz.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 19.





A döntés végrehajtását végz(5 szervezeti egaség: Gazdáůkodási Ugyosztály

A lakosság széles körď éľintő d<jntések esetén javas|ataaközzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. október 19.

Itl//-/
/ łL {-.

dr. Hencz Adrienn
iigyosztá|yvezető
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A äĺćľc}mezĺi tudonrásltĺ r'ľszĺ. hog1.

- a iéleiem ben:''u-ĺiźsa ;lcnt 1irgosil.iä :.el 3 k"ł-.7ieľiil.t iraszl]áiaiáia'
a.]ózsei.áľirsi tnjtolmílĺr-r.;li.ll ruh.|dłlrábaii [ér.o lĺiizteľiiĺe1eiĺ i:elzĺá]ĺiiiiľoi tis iia:'ziiálĺLtílileił ľeldjóĺi}ĺ :::loiťl

l8'.]ci3. (IV' 2.|.,i 6;i(6,'nin''ĺ:ii ľe:liĺe]er i7. .s i:) bskezĹieisc szťIini a kÖzterLi:eĹ i1aszná;aljáćii köŻłelii!ťl-
haszlláiat! dĺ:aĺ k5tties ilz..rrli.

_ ź't kiizÍelilletcn l<i;:ári5la.ĺ1 i kcľcsl<sdelj]'}! ie.''éĺ<e:l.v-sé11el. vćgzśsének iťitćieic;ľól sZó]i 210',2009-{tX':9.)
Kormlľ:yľe;lilclct 1], ši i: j ĺeĺ.'z,.asc łia|1ján a ľe::dc.Iet 5' i::elićlĺieteber: ftegllata|czoĺT tcťn:élĺek ár-sílha.
lĺ.:k.

:t kéľelctllhet ä ki'řelmcfőt}ek az alábbĺ melléIcĺeket lĺell csatolnia: {Á csaÍolt l)lellćliletct liérjiik X-cl jclöĺni}

i.ję!c*lśj.&-u:'gs.:"Łgr-ĺ-*''ľ*ĺl"-ĺľ.tl'ľ3r--+):łÉg*b-9-.j-.l9ni9só-t.'ígazo1ó dokLrmerrŕuĺnol r,agy a }1{kłjdési Ługeclélyt 
i

i 2. Az igényeit terÜicľt: vouatkozó bei1,'szĺnt ábľazoli vázlatot, alĺLei}cn szeľepe}nie kelí a kiirnyezo utcáknak l

i is. i! i'ź.zlaton az igćllyelt teľtĺieínek - a szüksĺjgcs inéľetckkei - igy keli sz.eĺepeinie. hogy annak nagysága. 
i

i elhe|yezkedése e3yérre]mĺíen rllegáilapĺillatÓ tegyeil {.ľEIŁĄSZ. P.ĄVILONESij'I.ÉN: anĺak szélessége. i
Irosszťrsága; ii teľasz. pa.;iion széietlak az épiĺiet l:oinlckzatĺ ĺaJáłól ós a.iaĺda szśiétől való Ĺávolsága; tclasz i i

eseté;: anna}c az ĺlzletne'k' a be'!áraiátlii valô tá.voisäga' alj]4ľBp1.ta1to4!._mĺt"ĺls!_q9Ľe). -----_-_ i l

3. Az e!he|1,.ezní kíÍánt építmény, Ié':esirĺ1ćlr,V, berendezćs műszaki leiľásáĺ śs reneitl ,ei'a'.:z,łá'eIneklzez a ; l

hels's:in.falĺJjál is ĺ,sutclni s:ükséŚes' ! l

íffi.ĺ*.äffi*"ŕľ,onutl*!L-ĺ rł.*.tit*, *á*-|atl hozzĄlĺr.rl,ĺs-neg'rjiĺä-sa csetĺll *ĺľosi<ep"e.oe-F]--]
ĺni szůnlpÜřrtok Ítg}elembevéte]e ltL'4l:śrrŁEip&lĽte!-\9ll j9!.'p!Ľ----- i i

5. Epítć;i eréedéli,ll'ez kłiiau épíinélry esel;ébeľł',;agl éplítĺźsí tulnkáĺctokktl i)sszeftggő kú:,.eľüĺeĺ.hasznáial i i

esúĺźbenđ:építĺetőtő[kapoĺtĺneg!łiĺ:łĺ,s!ruazás!ésąjogsĺctb{:b,banłiĺÍÍł'teseLekbełia.iogeľősćpílésugl;i haĺłj-. i j

i sá+j engedćbĺ csałcini sziłk!ýges'
; ó. Kt'Z,jt igćnybevetele ese1én _ a 2. ponlban |oglait hel''*szĺnrajz0n .úl - a voIrľ.ikozó lrel'r,szíłlt ábľzŁoió i !

i ĺ.orga|olxtecbnikai váztajzot' aĺneiy ireszcrezhłto l) BKK Közúĺi K<j;]ekeđesi l'gazgatóság liöz:rtkezelśsi řo. i i

L!:Łt4li''Foľselolntcchni 
-_ 

.--- -- _ l - l

,4 lriáłľlkilanui itllt,ltoĺ! lcú.e.lenĺnycnlzlo-łłł és ąz el'jíľt nłllélletek csaaiiú';ťm hll, a ponĺos és eg',ánehllĺi heij,łneghaĺcłľczás. vc.

lolninl a me7łléłő létesítlnéluJi:toiu elengeĺihetetlen a beryłiljtoĺl kéreĺer,l úrdenĺ elhű.áIĺisĺjhĺĺ!

A kör.lerĺi|et-1izr"sará|atot - különösen -. az- aiábbi jogszabályok szabá|r..ozĺák:

_ Maglarolság lrelyi ön}ĺolmäĺyzataiľol sz.ó|ó 20l i ' évi cLXXxlX. ri''Ívény
_ a Jóicefválcsi olkonnán'yzat tuĺajdonában léló kÓzteru]etek hasa|álatiról és használatĺínak ľendjéről szo|ó l ĺlż0l3.

(IV.24.) önkonnállyzati ľendeiet

- Jóxefvlĺros Keřii|oti Epítési Szábá]),-Zatáról szóló ó62007.(XrI' t2.) önkormányzatiľendelet

- Budapesti Vál osrenđezćsi és Épíiésĺ Kel.ťrszab á|yĺa.ľ,ő| szś|,ő Ą7ll'998.[X.1 5.J trőv. Kgy. rcndelet

-. Ą leklámok. rcklárr:berendęzés".k ćs cégérek ellrelyez-ésének szabályairil szóió 5512013. (xII.20.) önkoľ-
málr-vzati ľetrĺlelete

NYILATKOZAT
AlulířotĹ az ż|,'z|am benyú.itotĺ közteíĺjlei-liasználati kéľelmern e|bíľá1ásának célj,ábó1 hozzĺiiljľllloh szeinélyes adatainr
l.i.téiro keze!éséhez. valamint ahhoz. hog,"'az Így tudomá*'a-,iutott szemćlyes ada|aimat a Pclgá:rĺes:eli ĺ.{ívaĺal az le-
jáľásban ĺészt vevő szakhatósági áIlásíoglaiások 'lekérósc végett továbbíĺsa az ílletékes haĺósägok felé.

ĺ(ére)nlem ben1,íljtásakoĺ a Polgármes1eľi řIivata! Gaz.dálkodási Ügyosaź|y üg.tiniézőjéľől ťáiékoztatást kaptam -
al11e}'ve| Í!rtlÓ'ł,/is.tl !'eĺłełn _ r:z e!'iáľás mesindíťásá.rlak napjäľól. az iigy"intézśsi ha:áľ:ćíĺľő|, źrz iiŚ:i'e]nľe iránvadó.;og.
szabál.vi ler:del|(ezésekľő]. jogairĺroi és klleie :l:t:sćgein';l.c]' ;ová'obá kötEiezelŕiságen.ł elmttjĺĺsaásának '!o€[:o\:eike7-.'
mén-v-eiľiil. r,alaminl a hivaĺali eleri':eĺ.(iségrő|'

Kiiele'nteln. l:ogy kérc|nlcnl tel.iesitćse esctćn a köziĺ'.azgatási hatósági eljáľás és szoigáliatźs á|:aiálros szabál;raiľól a
2{i0:1' óvi cXL. ?Ĺ\l.Ven!.2004. óvi CXL. iij*.éÍr.73,,Ä' )Ą (I) bekezdés b) porttja alapján a feiiebbez-ési jogoľľrťli lc.
mondck. Tuĺlomĺisul łesz.ełl. hog;r ezźlĺai az ilg-vembca hozotĺ haĺáĺoze.t aĺ';nak j<iiziśsek<ll;ogtrore e;llclkcđik.

BłĺIapest,2015' er, ĺTr..tłj .J6.,. n^p.
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A F ővaiłclsi Toĺ.én;;szék eíľenđeii a ??ł8 . -qoĺszám alatt ĺvi1vĺ:iłtái,łáś6a v*:iĺ } g:lzoĺŕ IVIĺrg;**r
Sz*bađségh*rcos ?.ilágsziiveisóg elneł.ezisri egyestiletľe v<>naĺ'trĺczo ziĺ'}bi ,-áIio:dsok
b ej e5plzésě.t ts a ĺryiivá:rtaľĺáŠ łjegész'íĺését.

1'l .Ą szerÝ.€zet }reve meq!'ĺáltocott
Tłjrôĺłe'' Igazoit lváagyar Szabađsághaľcos \riiáglsĺ.<iveĺség

A szcľr"czet riĺ neľc:

BaieryĚ\ĺ,e: tr956-os &{łlg.r aľ Szabĺ'.đ.sáefuĺlľcosok Vi}ágszłi-ĺeĺsége $,g,ł-esiiteŕ

2./Á szerr.tc'cż kéBlĺisetreŕe ÍĺlegEÁt[oxott
Torijĺpę: Bocskay'], jśzsęĺ képliselehjogamegszíínź'.

Áz rii kéľrvísełó neve és lgkcíĺne:
Bei,J,ł.e?,e: ĺ]ľ. Sl'.ilt'Łe $ábcľ elaćk ĺ i 8 l Eucapes1 }..iąizsi Pál r:. íbĺt. 3.
j:r:

Á kécviseleti iog Eyakĺ..lriá^sáĺak nrócĺia: önáĺló és á]ĺala.uos

3;/..{. szeľÝęzet ďapszabái!.ĺĺ ĺnódosutł

201'3. okťóbeĺ 30.

A bíróság a jelcn vógzÉs egy péidanváĺ Inegkĺildi a iön,ćnyességi ellenőĺzést gyakoľIó
}.övĺíľosi FőiĘyészségnek.

A végzćs elięn a kézbesĺtóstĺĺi számitoĺt ! 5 :.:aporl beitil feliebbezésnek r,an heĺye. rttel.vet a
Fĺivĺiĺosi Ítélóĺáblának címe'zt'e. írásłran' : peldłn;.'b,ał ir ľbvaĺosi ľön,inyszéŁnéĺ' leliet
benyťljta.rri. A bĺróság tájékoaatja a feilebbezésĺe jogosultakaĺ. hog-l' az íréłĺjtabia elrirti
sijáľásbarĺ a fellei:bezést eloteriesztÖ ĺši szánráĺa a jogi kćoviselet kĺiteiezÖ.,

lj!ł}oKo{,Ás
,.1 5731r,ezeÍ k"<pvłs*l$;. átián ĺ<érelĺ:eĺ ielj€s?:ťctt elo a sze'ľ!'ezet llyill".án1grt65' 4cá1ĺĺibĺin
be'kiir'.*eľ'ett.;áItozásĺ:k ii:śr'. kó;:víse}ő. aĺapsatbáiy; n1.iivilnnriásba bejeg.ľzése iľí+rĺ.
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1\"ŁiťŁsas ncgáiĺripĺtĺ:ĺia,ht:4.ł a k.éľeĺľĺu ćs ĺ"leÍlćkiet*i r::iĺie*Ł,an rregf'eie!ľrck íĺ 1'tcrtáil(ÜZó
:cĺvén1,e'ĺĺi:err iĺ;glaitaknal.:. š,zdri ł blrĺlság a.:jÍ"'ii Sz3ť1.'ś7.,etek Ł'i'ĺ.cságí nyilvłillra:::ĺisáicĺ és az.:zzel łsszcíu.ggő ei.iáľasi szabáĺ-l,ttkrí:i sził(: fłl1, ś:'i Ci',}iXXj. ĺ-iii:ľJł1.i. (r b,);lclr1e a!ĺĺgĺí:
a z:*: tc]elkr.z-o ĺć.szb eĺ fu gi aj taił sz=ĺilit i,iutałĺ;z oi l'

13r-iĺiagesĺ, fÜi 3. nor"c*".Łleľ ).:,

Dĺ oios Parilina s.k
bíÍGs{ígi ÍiĺkaÍ



Á{á{ľásí

.diu]íĺĺ:tt Csigás Zoltáľł tđ-e- (szuietési hciy* ós iđł:ie: L]uclapesf-, 19'13' júli,.:s 1., anyiancr,e: Tóth
:'l:lc',) 1ĺ]85 Bucłape-*ą FIoĺárrsziĺ-y uĺca 1'. Ę. .r,'ę]át 5' szánr ałaĺti ialĺos" ĺ.ĺrint Az
.ł.956.os NÍagyat szabađsághu""o*bk tlilágszövetsége Egyesiiltt alclnöke és 

'egr.i:en 
az

eg,vesrilet iĺápr'ĺse]'ője, az egvesületet _ a banks zám|a fš1en,ž,'a.ľ.."é* iekiatetóbeĺł . zk]r-énijeg1zeľ*, hogJ- az egy1srite1 kézzďI vag1 géppci eiőfut, elónyomoĹt va€ĺ, nÝ.omt ztat^t. nevé,aez ailevemet az egvesulet ei::ökěve1 egv:Ĺitteseĺl írom aiá az a1áb.viakszeĺint:

:---|Ĺ::\
Csigás Z'oĺtánF'őe

Bľ. Kapási olga köziegyzői iĺoda
i051 BuclapesĘ }ĺáđoľ utca 20. I. emęlet 19.
1245 Budapesr 5., Pt-. 1148.
Tclefon: 302-5223, 33t-9 418, F ax: 2(tg -469A
E-ĺnai]: kapasi@.t-on]ĺne.hu

ĺ.'
i^-

Tanúsítvány
Íj gv szárn: ftau ĺ H 1 5159/2013.

Alu]ított kozjegvzőhelyettes ťanúsítorn, hogy ezt a fenti aLíútásiđmpélđányt: t'---.--------
Csigás Z'aLtáĺz Eđe magyar áIÍaĺnpotgłĺ (sziiletási helye és iđeje: Budapest, 1943. júiius 1.,
anr'ja rłer,-e: Tóth Maęi'\ 1085 Bucizpest, F]oľánszky utca 1' II. eĺnelet 5. szźm alatŁi lakos, aki
st,evĺélyazonosságát az ęlőitem ŕ€lmutatoit 394712DA számu szeĺnélyazonosÍtó igazolr-ányĺíval,
1akcínrét peđig az előttem fejnruťatott ó10470 GL számri takcímeĺ igazolő lratósá$ igazoh,án:iítval
igaza.Lta, a mai rra"poĺr előttem saját kezű néva!ástásával!ättael. ---.--------
Az TlmlFÉl ĺ.á^t"á.'"l aż^*a ń l-:i-:^*--:'ĺ..'-'!ĹL véYLę, Lu|]{Jr1lasLil \-ette a KozJeg|zoheĺyett€'s tajékoztatásät. akőzjeg1zőkről szóió 1991. éviXLI' ton'én,r. 122' s (2)-(10) bekezđéseiben foglalrakĺól, r,ag1,is a'sirelrĺéIvazonosság on-liĺle
ejlesőĺzéséľe ĺ'onatkozó ĺenđelkezésekÍői. ---- -..--
IieJt Bucłapesten" ?013. (<ettőezer-tŁenlraĺmacĺik) ér, d'ecembeľ hô ,12' 

{rizenket

Dijjeg1eék
:."1unkatlí} ĺ1ĺ! ii'): l.c()rJ..ii
i(oiĺsćgátĺilá:ry ĺ!2 ý: 4íjÜ,-š]l
Iĺ(ĺis ĺ2i. s): 1.l-;O,-Ił
t,sszeseń; 'i {íl1 -iłi

^.-*.šu rlvla
Iyettes
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