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ELOTERJESZTES
a Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság 2012. decembeľ 17-i iiléséľe

Ktĺzteľület használatĺ kéľelmek elbíľálása

Előterjeszto: Szúcs Tamás ugyosztźńyvezetó
Készítette: Berényi Melinda ij'gyintézó
A napirendet nyilvános tilésen kell táľgyalni.
A döntés e lfo gadás áh oz e gy szeru szav azattöbb s é g szüksé ge s.

Melléklet: 2 db

Tisztelt Váľosgazdálkođási és Pénziigyi Bizottság!

A Józsefuárosi onkorm ányzat tulajdonában |évő köĺerületek használatáró| és hasznáĺatrának rendjéről
sző|ő a2412009. (v.2|.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. $-a értelmében a
közteriilet-haszná|ati _ hozzájáru|ássa| és elutasít.ĺással - kapcsolatos önkoľmányzati hatósági
eljárásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szeľint elsőfokon a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete megbatározza a köztęrület használatok utáni fizetendő díj
métékét.

A Rendelet 6.$ (1) bekezdés a) pontja az a|źtbbiak szeľint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) hąsznáIat esetén a díj 6 hónapra előre eg1ł osszegben fizetendő. A
Wźrosgazdĺźlkodási és Pénzügli Bizottsóg a hasmáló kérelmére méltónyossógból más fizetési
konstrulrciót is mególlapíthat, melyet a hozzójórulásban rogzíteni kell,,,

A Rendelet 7. $ (l) bekezdése szerint:
,,(]) A közterüIet hasznóĺati díj 6' $-banfoglalt mértékét a Bizottság indokok esetben, méltónyossági
kérelemre, csökkentheti az alóbbiak alapján:

a) az onkormányzat érdekébenvégzett építési,felújítasimunkálatokvégzése soľán,
b) afővárosi, vagl kerületi pdlyazaton elnyert támogatósból történő épületfelújítasok esetén,
c) humanitórius, karitatív célok érdekében végzett tevékenységek esetében,
d) kulturális és köľnyezetvédelmi célok érdekébenvégzett tevékenység esetében,
e) minden olyan esetben, ąmikor a Bizottsóg úgł ítéli meg, hog1l az Józsefváľos érdekeit szolgálja,
fl bejeg1łzett politikai pártok, eglhózak és társadalmi szeryezetek nem kereskedelmi célú rendezvénye
esetében,
g) vendéglátó teraszok esetében városképi, zöIdfelület fejlesztési szempontok figłelembevételével
maximum I0 %-aI csökkenthető, amennyiben a közteriilet-használat dobogón és vagł fix rogzítésű
viróglddók kt)zott valósul meg.',

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|átbbi kĺjztertilet-használati hozzźĄáru|ás iránti kérelmek
érkeztek.

1.
Közteľület-h aszná|ő, kérelmező :

Közterĺilet-használat idej e :

Kĺizteľĺil et-h aszná'|at cé|j a:

Közteľü let-h aszná|at he lve :

MAIIIR Cityposteľ Kft.
(1095 Budapest, Soroksáľi tÍ I21.)
20|3' januáĺ 01.-20 1 3.decembeľ 3 1.

hirdetőoszlop meghosszabbítás
Mátyás téľ 1 db l0 080,-Ft/db/hó+ÁFA
Népszínházu.f2' 1 db 8 826,-Ft/db/hó+ÁFA
Népszínház u. 28. 1 db 8 826,-FtJdblhó+ÁFA
Népszínház u. 40. 1 db 8 8f6,-Ft/dbihó+ÁFA

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľos
Y ár osgazdál lkodási és Pénzĺi gyi Bizottsága

G azdźiko dźls i Ügyo sztály

onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének



Népszínhĺáz u. 59. 1 db 8 826,-FtJdb/hó+ÁFA
Nagyfuvaros u. 23. 1 db 8 826,-Ft/db/hó+ÁFA
Kźůvfuiatér 19. 1 db 10 080,-Ft/db/hó+ÁFA
Népszínhĺáz u. 46' 1 db 10 080,-Ft/duĺtro+Áľa
Práter u. 58. 1 db 8 826,-Ft/db/hó+ÁFA
Pľáter u. 60. 1 db 8 826,-Ft/dblhó+ÁFA
Jőzsef u.52. 1 db 8 826,-Ft/db/hó+ÁFA
Illés u. 2. 1 db 8 826,-Ft/dbĺhó+ÁFA
Illés u. 8. 1 db 8 8z6,.Ft/dblhó+ÁFA

Megjegyzés: A MAHIR Cityposter Kft' évente hosszabbítja a kerĹiletben található hirdetőoszlopok
közteľi'ilet-hasznźiatát' Kérelmező féléves díjfizetés megadását kéri a Tisĺelt Bizottságtól. A
Gazdźůkodźlsi Ügyosztály a Rendelet 6.$ (1) a) pontja a|apjánjavasolja a díjfizetési kedvezmény
megadását.

,
A Budapest Főváros onkormányzatźnak39l20|l. (VII.7.) Főv. Kgy. ľendeletének 11. $ (1) bekezdése
éľtelmében a fővárosi taxiállomások üzemeltetését, a taxiállomások létesítésével, fenntartásáxa|
műkcidtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat f0I2. jaruát 01. napjától a BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zártkoruen Működő Részvénýársaság látja el.

A BKK Budapesti Közlekedési Központ (1052 Budapest, Városházlu.9-Il.) kérelemmel fordult az
onkoľmányzathoz, melyben az a|źtbbi helyszínekre kérték a közterület-hasznźiati hozzź!áru|ás
meghosszabbítását:

Budapest, VIII., Kálváriatér 23-24. 4 féróhe|y
Budapest, VIII., Szigony u. f . 5 férőhely
Budapest, VIII., Szigony u.-Ullői út sarok. 5 férőhely
Budapest, VIII., Korányi Sándor u. 2. 5 férőhely
Budapest, VIII', Illés u.-Práter u. saľok. 5 férőhely

50 m2

60 mz
6f,5 mz
60 |1ŕ
60 mz

A Budapest Főváros onkoľmányzatának 39/f0|1. (VII.7.) Főv. Kgy' rendelet 5. $ (5) bekezdése
éľtelmében a személýaxi-szo|gá|tatźts céljára kijelölt taxiállomás helyekért közterület-hasznźůati đijat
nem kell fizetni.

Fentiek a|apjźn kérem az a|źtbbihattltozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

I. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság úgy dönt' hogy kiizteľtilet-használati
hozzájárulást ad - teljes díjÍizetésse|. az a|ábbi ügyben:

Közteľület-h asznźiő, kérelmező :

Közterület-h asznáůat idej e..

Közterĺilet-h aszná|at c é|j a:

Kĺjzterület-h aszná|at helve :

MAHIR Cityposteľ l(ft.
(1095 Budapest, SoroksáritÍ I21')
2013 . janufu 01 .-20 l3.december 3 I .

hirdetőoszlop meghosszabbítás
Mátyástér
Népszinházu.22.
Népszínház u. 28'
Népszínház u. 40.
Népszínhĺáz u. 59.
Nagyfuvaros u. 23.
Kźůváriatér 19.
Népszínhĺáz u. 46.
Práter u. 58.
Práter u. 60.



Díjfizetés ütemezése:

Jőzsef u.52.
Illés u. 2.
Illés u. 8.

félévente (f0|2. január 31. és 2012. július 31. napjźig köteles
beÍizetni.)

A VárosgazdáIkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság úgy dtint, hogy ktizteľiilet-használati
hozzájárlliálst ad _ díjmentességge| - az alábbi ügyben:

tr.

Közterület-h asznźiő, kérelmező :

Közterület-használat idej e:

Kozterület-h aszná|at c é|j a:

Közt eľü let-h asznźůat helve :

BKKZrt.
(1052 Budapest, Városház u. 9-1 1.)

2013. január 0 1.-20 l3.december 3 1.

taxiállomás tizemeltetes
Ktiváriat& 23-f4.
Szigony u. 2.

Szigony u..Ülloi út sarok.
Korányi Sándor u. 2.
Illés u.-Pľáter u. sarok.

4 férőhely
5 férőhely
5 férőhely
5 férőhely
5 féľőhely

50 m2

60 |Tŕ
62,5 m2

60 Írŕ
60 m2

Felelős:polgáľmester
Határidő: f0I2' december 1.7.

A dĺjntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdá|kodási Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő döntésęk esetén javas|ataaközzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2012. decembeľ 10.

ďr
Sziĺcs Tamás

ijlgyosztá|yvezeto
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MÄ|ĺĺR CĺtyposÍer Kĺi. . Médĺri és KozÍeriiĺeťi Rek|áĺniigynokség
: c9j B'€'P.ś. s.m'ilÉ* ú. 123 . Tĺ!eŁą: 29eěo50. 2ôMc'ó0 . ięż ż8s€0l7 . .f#}: .ilYFoÍ.'eťV*#.'iJ . céeiry!ą r'aml c,] oę :ól 3et
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#łłł*,,. lY
Itsz: {Li ?-Đ\,ł-ĺ3Áť
Budapest, 2012' ĺovember 22.

Kéľjĺik, hogy ae alábbi helyszjnen található hirĺletőoszlop közterÍ'ilet.használati nregállapođását
2013.01.01.-tő| f8Ĺ3,L2.3l.-ig rĺeglrosszabbítani, illeťvę a hasarálathoz hozzćtjáĺulni
szíveskedjenek ąz ďábbi belyszíneke:

- VHl' IVĺátyás tér
- VIII' Népszínház u' 22.
- VfiI. Népszínház u.28.
- 1TII. Népszĺnház u.40.
- wil. |ĺépszÍnház u.59.
- VIn. Nagyfuvaros u.23.
. vul. Kálváľia tér 19.
- vul. Telęki LászIĺí téľ -Népszínházu. 46.
- vul. Pľáĺeľ u.58.
- vIfI. Práter u.60.
- vEI.Józsefu.52
- YIĺ.IIlés u. 2.
. VEII' IItés u.8.

Kérjiĺk, hogy al,őzsefuáros Onkoľmrłĺr.vzatźnak74l2\\9.(V.21.) ijk..ľendeleĺ 6.$ (l) bekezdésa).
pontjaďapjan az egyösszegíi köaeľĹilet-haszná|atl díj 6 hónap iegyen, és a'tor,ábbi közteĺiilet-
használati díj félévelrte keľĺiljön számlazásľa'

Tísztelette}:

{)ĺý;zasŕeł,

Tł!:.,ł^

ď;i!łłÍł;:*^

.ł, ł ĺ;' ;,,ýľ,t,ł":3€;?,
ł&ś,Y<;sffi*ĺn

beŕuházási igazgztćl'
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Megjegyzés: Fenti adatok kijz!ése a kiiz'ertilet.hąsuáIati kérebwk etbiróIudhoz a kôąeríilet.huaúlatok ellenőitséhez
szii]csě?esek Az edątokn,t a Polgbłnesteri Hivatal és a Józsefłárosi Közrertilet-fehigyelet kezelik Jelzntlźj&oÚa!ós a20]I. €li CXII'
tözvényaahpu|"'

Kĺizteriiil*.ĘsaláIatidejel2ot W* W hó FW]**a - zalg. ev |.Mine W naplg

Kérjiik a tĺłIoldaIon jeIzet,t
a k.é r e I e mni o rĺl, t atv óny t

meIlékleteket csatolni. és
a I áíľni szív eskedj ék !.
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A kérďmező tuđomásrrl vesĄ bogy
} a kéľelem 

.oenyújtása, 
illetve a beíuetést igazoló csekk nem jogosítja íel a köztgľiilet h uzgálatéła"

ż af4|fĐc9'ff.2ĺ.)ôĺkoĺmĹnyzatiręndelet6'$(1)bekezdéseszerintaközĺeÍiilethasználatáéĺtközteĺii-
Iet-haszniálati diiat köteles ŕizetni,

F aköztertĺleteak:zkólaga2t0/2009.(DĹ29.)Kormányĺeĺdelet12.$(l)bekez<iésealapjánařendelet5'
mellékletében megÍatáÍozctt termékek árusíthatók.

A kéręlęmhęz a kéľelrhez.őnek az alább! naę}téIętękęt kell cgatolnia: (A csatolt mellékletet }ĺérjiĺk X.:gI jelijlni}

A hiółrynlłruIkiĺöltbtt l<érdłwgonnĺ,úny źs az elóíx lneI|źłJeleŁ csanlÁsÍn tű. a ponÍłs 
^ 

eq'ér-tebńű helymegĺnaźrozźs' va.
iałlzint,ameglévő létesĺtlruľAfotója eJazgedhetetlenabqlyťitott léĺeĺemérdenielbírá]ósźhoz.j

Á köŕarĺilet-'használatot * kĺilönťxen _ az alábbi jogszabá,lyok sabályoaźk
} a helý önkormányz*tokól szóló 1990. évĺ LX\'. töĺvény
} afrváĺosiközoŤüiętękhasználaráró1ésaközterłilebkre,ndjétó|szśÍó59ĺ1995.(X.'20.)Kgy.ĺendelet
} a Józsefuárosi onkormĺĺnyzat tulajđonában lévő kiiztatileiek hasmálatáól & hasznáiatárak reĺdj&ől sz-ó|ó ?ÁľfW'

ff .2i J önkc'rn.ínyzaü rcadelet
} JózseJ.vírosKeriiletiEpítésiSzabályzatárólsn|ó66ľ2ü7.W.12.)önkornáĺyzatiĺendelet
} BudapestiVárosrendezesiásÉpíasi Keretszabályzató|szó|ó47ĺ1998,6..15)Föv.Kgĺ.ĺendelet

NY tLÄTKozAT
} Álrlírott hozzáj:áĺulok szernólyes és kĺilönleges ädaľaiĺn (hozzátariozóim személyes adatai) a kezeláŚéhez és az e.l-

járó hatóság íeIé to.''ábbíuísához ajogosú|tság megá!lapításł és teljesíióse céljából' '

} Kérelmem betyújtiásakoÍ a Polgáľ'nesteri Hivatal Gazdálkodásí Ügyosztály i:gyiotéző-iétől tájékoz@tást kaPtam -
melye! fijđomásul vetten - az eljásás megindításának n.Ęáĺó!' az ilgyintézéśi hałáiidöröl. az iigyemre iráĺyadó
jogszabrdy ĺendeikezśseřől, jogaiĺĺ{l és kötelezettségemĺöI, továbbá kôtelezeťségem elmuiasztásának jogkö.
vetkezményeiĺől, a hívatali elérhetőségrő!.

} Kiielentem, hogy kéĺelmem tel-iesítése esetén a 2004. évi cXL, töryén} ?3/A' $ (1) bekezdés b) pcntja alapjáł a
fellebbezési jogomiól lemcnđok. Tüdomásul veszem,hogy ezáIta| ałjigy-egrbeĺ hozott hatźrozat annak kőzlése-
kcr jogeĺ6relmelkedĹŁ .g{ Í-vxlałđ- .

*+t"]*.--* .]*oĺ-

ď:-WJŁ," .,,, ',,'

i'i "'"Jlľ;*#*ł"** il'ĺ '/, iĚ ^*.T*]ir}iä*, # /lL-r--/
BuĺIapesÍ, 2o1&éY l.!.hó..'ŕ.Ý. oun. i Ę#Ę:Ťtr.pď{/.....:-*-*,,'.......

't'-- Lrj ***rÉpor-ľczoeĺÁÍnÁsĺ.+ł8 *ĺidąE-

2, Az igényeltteĺuleee vona.űiozó helyszínt zlatot, amelyén szerepelnie kell a kömyezó utcláknak
is. A viízlaton az igényelt terĺlIetnek. a sziiJcséges méretekkei - úgy ketl szerepetnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkédése egyértelmiien megáliapítłlató legyen (ľERĄSZ, PAvILo}ĺ ESEJÉN: ennak 52f,tg55dgę,
hosszúsága;ateÍasz,pavilonszélénekazépĺiletlromlokzatifalátĺSlés zjfudaszé|érő7valótávolságalteĺasz
esetén alrnak az üzletDek a beiáIatától való tá
3. Az elhelyezni kívánt és żeweit; ĺer as zkére lmekhez a

4. Megl€Íó létesítnĺényre me!újítása esetén - váĺosképvédel-
mian - fényképfelvátelt kell becsatol

5. Epítési eryedélyhezkö,ölt épí'tmény esetében vaqy épíÍésĺ munkdlataWa! összefiggő
eset€bełL ąz építtetőtől kepott me?Íranliĺazźst és a jogszabólyben előírt esetekběn a jogerős építěsÍ]gyi hatĺÍ-

6. Közút igénybevétele esetén:* a 2. poĺĺbaÍríoglalt heĺyszíffajzon.túJ _ a vonatkozó helyszínt ábnĺzoló
foĺgalomtechnikai vaztajzot, amely beszeľezhelő a BI(K Kt'zúti Közlekedési Igazgaróság K<iz.tĺtkezelési Fő-



Meł|éklet

a Buda pest Vl I l. kerri let onkorľná nyzat tu|ajdonában lévő ktlzteľÍj tet

használatához'

heJvszínek féľőhelv

Kálvária tér f3-24'

Szigony u. 2.

Szĺgony u. - Ül|ői út sarok

Korányi Sándor u, 2'

Illés u. - Práter u. saľok

Budapest, 20L2. november l.4.

60

62,5

60

60


