
Kiegészítés a ,,Javaslat ktizteľĺilet.használati kérelmek elbíľálásáľa'' című
határ ozati j ava slataih oz

L Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatalhoz
az a|ábbi köztertilet-hasznáIitihozzájáru|ás iranti kérelmek éľkeztek. A PénzĹigyi Ügyosztály
tájékoztatása a|Ąán az aIábbíkére|mezónek közterület-haszná|ati đíjtartozása nincs.

7.
Közteľület-használó. kérelmező : Kĺilső _ Jőzsefválľosi Refoľmátus

Egyházközség
(székhely: 1089, Budapest, Kőris utca 13.)

A kérelemben foglalt közteľület-
hasznáIat ideje: 2017 .június 11.

Kö zteľtilet-haszĺá|at cé lj a :

K<j zteľĹil et-hasznźiat helye :

Közterület -hasznźiat nagy s ága:
Kö zteľiĺl et -hasznáIat đíj a:

Közterület -haszná|at díj a ö sszesen :

Díjkiesés, díjelengedés esetén:

tanév zár ő (motoroztatás i pro graĺn)

Budapest VIII. kerület, Kőris utca, Illés u.

Diószegi Sámuel utca közötti szakasza
498 m'
320,-Ftlmzinap.+ AFA
159 360,- Ft + AFA (320,- Ft * 498 m'* 1 nap)

I5g 360,- Ft + ÁFA

előteľjesztés 3 4
ę.Jr

Tényállás: A Külső - Jőzsefvźrosi Refoľmátus Egyhźnközség 2017 . június 6. napján érkezett

kérelmében köaeńilet.hasznáIati hozzájarultls _ teljes díjmentésséggel t<iľténő - megadását

kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintetteI ana, hogy diákoknak szeľvęzeilt tanévzáĺő keretébęn

motoroztatási program céljából kívanja használni a fenti közteľĹileteket. A rendezvény

biztosítása érdekében a kére|mező ideiglenesen lezáľná a Kőris utca, Illés u. - Diószegi
Sĺímuel utca közcitti szakaszát.

A közúti közlekedésńI sző|ő 1988. I. évi törvény végrehajtástnőI szőIő 30/1988. (IV.21.) MT
rendelet 7. $ (1) bekezdése értelmében a ľendőrség a koz,tlt kezelőjének hozzźljtrulásával
zźnhatja|e aközutat és korlátozhatja annak forgalmát.

A Rendęletz4. s (1) bekezdés d) pontjanak értelmébenaBizotĺságamegźt|lapított közteľtilęt-

hasznéiati díjat kortátlanul csĺikkentheti vagy elengedheti kultuľális és környezętvédelmi
célok érdekébęn v é gzett tevékenysé g esetében'

Fentiekľe tekintettel a Gazdá|kođási Ügyosztá|y javasolja a közteľĹilet-hasznźtlatl'hozzájźru|ás
- teljes díjmentességgel töľténő - megadását.

il. A beteľjesztés indoka
A beérkezett kérelem e|bítá|ása, valamint az előteľjesztés tárgythan a döntés meghozatala a

Tisztelt Bizottság hatáskĺjréb e lartoz1k.

ilI. A dłintés célja, pénzůigyi hatása
A dontés cé|ja abeérkezettkérelem Tisztelt Bizottság áIta|hatariďőben ttjrténő e|birźiása.

Díj kiesés. díjmentessé g :

Külső _ J őzsefv áĺosi Refoľm áť'x Egyházktizség
Osszesen:

159 360,_ Ft + AFA
159 360,. Ft + ÁFA

Iv. Jogszabályi kłiľnyezet
A Rendelet 12. $-a éľtelmében a kĺjzterület-hasznáIatta| _ hozzájĺáľulással és elutasítással _

kapcsolatos önkormányzatí hatősagi eljźnásban a hivatkozott rendeletben rogzitettek szerint



elsőfokon a Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. A Rendelet melléklete

meghattrozzaakoztęru|ethasznáIatokutánifizetendodíjmértékét.
A kozteľtilet.hasznáIati díjfizetés iĺtemezéséről a Rendelet 18' $ (1) _ (f) bekezdései az

alábbiak szerint rendelkeznek:

,,(1) A díjat aközteriilet-hasznáIatihozzéĄáru|ttsban r<igzített időtaľtamľa és módon a jogosult

kóteles előľe egyösszegben megťrzetni.
(2) Taľtós (legáiatu hat hónapot meghaladó) közterület-haszná|atesetén aBizottsága jogosult

kéľe|mére havonta, negyeđévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű dijťlzetést

megállapíthat, amennyiben az esedékes díj 10.000 foľintnál magasabb. Ezt a téný a
közteľtilet-haszĺá|ati hozzć|źru\ásban rö gzíteni kell.

A közter{iletihasznźůati díjak csökkentéséről, elengedésérőla Rendelet 24. $ (1) bekezdése az

alábbiak szeľint ľendelkezik:
,,A Rende|et 2. melléklete a|apjarl megállapított közteľti\et-haszĺáIati díjak koľlátlanul

csĺjkkenthetőek vagy elengedhetőek:
a. az onkormányzatérdekében végzettépítési, felújítási munkálatok végzése esetében;

b. a fővaľosi, vagy önkormányzati páIyázaton elnyert támogatásból toľténő épület

felújítások esetében;
humanitráľius és karitatív célok éľdekében v égzet| tevékenység esetében;

kulturális és köľnyezetvédelmi célok érdekében végzetttevékenység esetében;

minden olyan esetben, amikor aBizottságúgy ítéli meg, hogy az Jőzsefuátos éľdekeit

szoIgá|ja;
bejegyzettpolitikai páľtok, egyházakés tĺĺľsadalmí szervezętek nem keľeskedelmi célú

rendezvénye esetében;
oktatási, tudományos vagy ismeľetterje sztő témttjtl filmalkotások foľgatása esetében;

a Filmtv. hatźiya alá nem taľtoző alkotások forgatása esetén, ahoI az igénybeveenđő

teľület a 15 m2-t e|éro, đe a20 ml-t meg nem haladó teľületű;

a Filmtv. hatá|ya alá nem tartoző alkotások forgatása esetén, amelynek időtartarrla a

kérelmezett időponttól szémitott 30 naptaľi napon beliil <jsszességében nem haladja

meg a 2naptáti napot.''

A Rendelet 9' $ (1) bekezdésę szęrint: ,,Köztertilet-hasznźiati hozzájárulás csak ideiglenes
jelleggel - meghatźrozott idotartaÍnÍa vagy meghatźrozott feltétel bekĺjvetkeztéig _ adhatő,

i.gĺ.lpuu 3 évľe; a településképi bejelentési eljaľás során hozott dĺjntésben engedélyezett

reklámbere nďęzés elhelyezése esetén legfelj ebb 1 0 évre.''

Fentieka|apjtnkéremazalábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

vII. Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-használati

hozzájáru|ást ađ - teljes díjmentességgel _ az alábbiak szerint:

c.

d.

f.

o

h.

i.

Kö zteľület- haszĺá|ő, kére l mezo :

A kérelemben foglalt közteľület-
hasznźiat ideje:
Kö zteriilet-hasznáIat cé lj a :

Kö zterület-haszĺźiat helye :

Kö zterĹil et-haszná|at nagy s tĺga:

Külső _ Jőzsefvárosi Református
Egyházközség
(székhely: 1089, Budapest, Kőris utca 13')

20Il.junius 11.

tanév zár ő (motor o ztatás i pľo gľam)

Budapest VIII. kerület, Kőris utca, Illés u. -

Diószegi Sámuel utca közötti szakasza
498 m'

2



Felelős:
Hataľidő:

polgármester
20|7.június 7.

A döntés vé grehaj tás át v égzó szerv ęzeti e gysé g : G azdźiko dási Ü gyosztály

A lakosság széles köľét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététęI módjaľa:

nem indokolt hiľdetőtáblan honlapon

Budapest, 20I] .június 6.
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. Ti sztelt Józsefu ĺíro sí onkorm źny zat V ĺĺro s gazdálko dási o sztá|y l.

Gyurica Ramóna IJ gyintéző Asszony!

2017. június 11-én, vasiĺrnap taĺjuk a tanévzźtĺó istentiszteletiinlĺęt. Ezeĺ a anpon egy

nagyobb ĺvű programot szeľtnénk megvďósítani.

Ennek eryik eleme lenne, hogy 12.00 és 13.00 órä kozoti a gyerľnekęket a Kőľis utcában

megmotoroztatnź:ľtk.

Ehhez kéménk effe aziđosza|łateniletfoglďási engedélyt a Kőris utca egyiľányí szakaszźra

(az Illés utca és a Diószegi Srímuel utca köztjtti rész).

A Józsefuarosi Rendőrkapitány trľa| egyeńetve azesemény.

Továbbá költségtéľítés mentess éget szeretnénk kérni.

Köszönettel!

Álaes - békesség!

Kovács Dávid Emil

.E Ü89 l}ud*pest, ,K.őľis ut*a l3. Tel.ffax: -l-361 31:3-825ő
e-*rail: kulso.jĺlzsefi'aľos($gmaj}"corn www-kuls*joesefvaľ*s'Itu

Ádósľlm: J 981 8094-1.42 Ba:rk: KDB-l3sI3203-132s2Bl0-0Ü00t293 4+



Fe!adó:
Küldve:
Círńzett:
Tárgy:
Mellékletek . 

.

Nyomon követés je!ölője:

Jelö|ő állapota:

Keđves Ranréna!

Dávid EmiI Kovács <kulsojozsefuaros@gmai|.com>
2017. június 6.8:10
Gazdá|kodási Ügyosztály Szervezeti egység
terÜ|etfoglalási engedé|y kérése
fej|éc ek. új.doc

EIintézendó
Megje|ölt

A penteki telefonbeszélgetéstinkľe hivatkozva kĺj'ldörn ą mellékletben levő teriiletfoglalási orgedély
kéťelmét 20t7.június 11. vasárnap 12'.00-13.00 kozĺ'..fu'id-ős1akĺa a Kőris utca egyiráný szal<asztra (Illés u.
Diószegi Sámuel utca k<izötti rész). : 

'

'

Köszönettel:

Kovács Dávid Ernil
lelkipásztoľ
30t4918479

,U,
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