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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivata|hoz az
a|źhbi - a Jőzsefvárosi onkormányzat tulajdonában lévő köĺerületek haszná|atźrőt és használatának
rendjéről sző|ő |8ĺf0I3. (Iv.24.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szeľinti -
közterület-h aszná|ati hozzájźtrulźls iľánti kérelmek érkeztek.

Budapest VIII. keľü|et, József ktiľrĺt 38. szám
alatti Táľsasház
(székhely: 1085 Budapest, Józsefkörút 38. )

2017. június 12. _f0|7.július 07.
építési felvonulási teľii| et (építési anyatáľo lás)
Budapest VIII. kerület, József körút. 38. szám alatti
Társasház Kis Salétľom utca felöli homlokzata előtti
közteľület
2 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m2)
2 6 5 0,- Ft/parko lóhe|y l nap (munkanapokon, 5 2 8,-
Ft/órďparkolóhely) és 4f0,-Ftlmfĺnap + AFA
(munkaszüneti napokon)
munkanapokon összesen:83 465,- Ft + ÁFA @ruttó 2
650'- Ft,- x 20 munkanapx2 db paľkolóhe|y, azaz
106 000,- Ft)
munkaszüneti napokon ĺisszesen: 50 400,- Ft + ÁFA
(420,-Ft*f0 m'*6 nap)

Közterület-haszná|atdíja összesen: 133 865,- Ft + ÁFA
Díjkiesés, díjelengedés esetén 133 865.- Ft + AFA

Tényállás: A BudapestVIII. kerület, József korút 38' számalatti Táľsasház 20|7.májlls 31. napján
érkezett kérelmében közterület-haszná|ati hozzájáru|áls _ teljes díjmentességgel tĺirténó _ megadását
kéri a Tiszelt Bizottságfő| tekintettel aľra, hogy a Budapest VIII. kertilet, József körút 38. szám alatti
Tátrsasház Kis Salétrom utca felőli tiizfa|szigetelésselkapcsolatosan építési felvonulási terület (építési
anyatárolás) elhelyezése céljából kívánja használni a fenti terĹiletet.

Kérelmező a közterĹi|etet-hasznźiatot teljes díjmentességgel kéľi, tekintettel ana, hogy önkoľmányzati
támogatásban részesült a munka elvégzéséhez'
A Rendelet 24. s (1) bekezdés b) pontjának értelmében a Bizottság a megállapított közterület-
használati díjat korlátlanul csokkentheti vagy elengedheti a fővárosi, onkormányzati vagy állami
p źiy äzaton elnyeľt támogatásbó l töľténő épĺi l et fe lúj ítások esetében.

'ťstrlť* ...:

1.
Köztertilet-h aszntiő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület-hasznźiaÍ
ideje:
Közterti let-h asznźiat c é|j a:

Közteľü let-h asznźiat helve :

Kozterii| et-h asznźúat nagy sága:
Közterü let-h aszźiat dij a:



Tekintettel aľľa, hogy építési munkálatok esetén a kĺizterĹiletek nagymértékben káľosodhatnak, igy a
Gazdá|kodźtsi Ügyosztály a köĺeľület-használati hozzájárulás megadását teljes dijfizetés mellett
javasolja. A Társasház a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak a|apján külön kérelemmel a
kcjzteľület-hasznźůat díjának I00%-át visszaigényelheti, amennyiben a közterĺ'iletet az áErételekor
fennálló eredeti źilapotában bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére és ezt szakvélemény támasztja
a|á.

Tényállás: Az Andrame-Bau Kft.2017.június l. napján érkezeÍt kéľelmében aYárosgazdálkodási és
Pénzügyi bizottság 4|6/2017. (Y.22') szźtmű hatźrozatának módosítását kéri a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel ana,hogy felújítási munkákat csakf017 'június 15. napjával tudják megkezdeni.

Fentiekĺe tekintettel a Gazdźikodási Ügyosztźl|y javasolja a közterület-hasznáůati hozzájttu|ás
módosítását.

2.
Köztertilet-h aszná|ő, kéľelmező :

A kérelemben foglalt közterĺilet-haszntiat
ideje:
Kozterü let-h aszná|at cé|j a:

Közteriilet-h aszná| at helye :

Közterület-h asznźůat nagy sága:
Közterü let-h asznźiat díj a:

Kĺjzterület-h aszntiat díj a összesen:
Díj kiesés, díj elengedés esetén

3.
Kĺjzterület-h asznźió, kéľelmező :

A kérelemben foglalt közteľi'ilet-haszná|at
ideje:

Közterii let-h aszntilat c é|j a:

Közteľü let-h aszntiat helye :

Közterü let-h aszná|at nagy s ága:
Köaeľület-h aszná|at dij a:

Közterület-h aszná|at díj a összesen :

Díj kiesés, díj elengedés esetén:

Andľame-Bau Kft.
(székhely: 1015 Budapest, Donáti utca 44')

2017. június 15. _ 20|7.július 16.
építési munkaterület
Budapest VIII. kerület, Kisfaludy utca 9. szám előtti
k<izterület
25 mr
420,-FtJ m,lnap+ÁFA
336 000,- Ft +,ÁFA (4fo,-Ft*25 m2*32 nap)
336 00,- Fr + AFA

Palánta Soľsfoľdító Egyesĺĺlet
(székhely: l 074 Budapest' Rottenb i||er u' 24 ,)

2017' június |4. . 2017. szeptember 30. kozött
minden szerdán
zenés b äb e|ő ađás (e gy éb rendezvény)
Budapest VIII. kerület, Tisztes utcai és Losonci téri
játszótereken
6m'
320,-Ft/m2lnap + ÁFA
30 720,- Ft + AFA (3f0,- Ft*6 m'* l6nap)
30 720.- Fr + AFA

Tényállás: A Palánta Soľsfordító Egyesület f0I7. május 24. napjtn érkezett kérelmében közteľület-
haszná|ati hozzájáru|ás _ teljes díjmentésséggel töľténő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel arra, hogy 4 hónapon keresztül minden szerdán gyerekeknek szóló zenés bábelőadást
meglartźsa céljából kívánja használni a fenti köZterületeket.

A Rendelet 8.$ 3. pontja éľtelmében nem ađható közterület-hasznźiatihozzájáru|źs zöldteľületekre, ha
a tervezett haszná|at az oÍt levő növényállománý maľadandóan károsítja és a helyreállítása nem
lehetséges, kivéve a területiikon húzódó közmiĺvek javitźstthoz, létesítéséhez, fenntartásához
nélkülĺjzhetetlen munkálatokat.
Fentiekre tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosztá|y nem javasolja a kozteľület-haszná|ati hozzájára|ás
mesadását'
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4.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a |77/2017. (II.20.) és a 34llf017. (V.03.) számtl
határozataiban közteľület-haszná|ati hozzájźlru|ást adott a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. l0.
szźlm a|atti Társasház tészére - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - f017. március 30. _
2017. májlls 05. és 2017. május 06, _ 201'7. május 26. napjáig terjedő időszakra építési munkateriilet
céljából. A Társasház felújítása önkormányzati tźLmogatáLsból valósul meg.

A Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak alapján külön kérelemmel a közteriilet-hasznáiat díjának
I00%-źLt visszaigényelheti, vagy a közterület-haszntiati díjat elengedését kérheti, amennyiben a
közterületet azátvéte|ekor fennálló eredeti á||apotábanbocsátja az onkormányzat rendelkezésére.

A BudapestVIII. kerület, Gyulai Pál u. 10. szám alatti Társasházf0I7.január f3'napján kérelmet
nyijtott be, miszerint a |77l20I7' (II.20.) hatźtrozatban foglalt f017. március 30. _f0I7. május 05.
időszakĺa vonatkozóan vissza kívánja igényelni a megťlzetett 453.923,. Ft közteľület-használati díjat
és kéľi a34112017. (V.03.) száműhatározaÍban foglalt 2017. május 06. _20|7. május f6. idószakła
vonatkozó f47 .63f ,- Ft közterület _ haszná|ati díj elengedését.

A kérelmez(' 2017. március 30. _ 2017. május 05. idószakľa vonatkozóan befizette a köztertilet-
használati díjat, a munkálatok befejezését követően a közterületet _ a Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt. szakembereinek állásfoglalása értelmében _ az átvételkori állapotban bocsájtotta az
Önkormányzat rendelke zésér e.

A Rendelet 26. $ (1) bekezdés értelmében aBizottság az épitési, szerelési tevékenység végzésére kért
köZterület-haszná|ati hozzź|áru|ásban meghatttrozott díj I00%.át a hasznźůő kérelmére utólag külön
döntésével visszatéríti, vagy a közterület-haszná|ati díjat elengedi, amennyiben a haszná|ő a
hozzájáru|ásban meghatározotl idő elteltét k<jvető 5 munkanapon belül a közterületet az źlftéte|ekor
fennálló eredeti állapotában bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére, és ezt szakvélemény tźtmasztja
a|á.
Fentiek a|apjźn a Gazdá|kodási Ügyosztźiy javaso|ja a 247 '632,- Ft, köZteľület- használati díj
elengedését és, a f0I7. március 30. _ 20|7. május 05. időszakra męg ťlzetett 453.9f3,- Ft egy
összegben történő visszaťlzetését a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. 10. szám a|aÍti Társasház
részére,

5.
Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt köĺerület-használat
ideje:
Közterület-h asznźiat cé|j a:

K<jzteľület-h aszntiat helve :

Kö zterü let-h aszná|at nagy s ága:.

Kö zterti let-h aszná|at dij a:

Közteľület-h asznźúat díi a összesen :

Díjfizetés ütemezése

Zöld Eneľgetikai és ú)pítő Zrt.
(székhely: 1 185 Budapest, Szitnya utca 6.)

2017. június 12._2017. szeptember l5.
építési munkateľület (vízelvezetés)
Budapest VIII. keľ[ilet, Magdolna utcaf6-f8. szám
előtti közteľület
f 11ŕ

4f0,-Ft/ m,/ngP + ÁFA
80 640,- Ft + AFA (420,-Ft*2 m'*96 nap)
egy összegben

Ténvállás: A Zö|d Energetika és Epítő Zrt. f0|7. június l. napján érkezett kérelmében közterület-
hasznźiatihozzájáru|ás - teljes díjfizetéssel történő - megadását kéne a Tisztelt Bizottságtól tekintettel
ana, hogy a Budapest VIII. keri'ilet, Magdolna utca 26-28. szám alatti Társasház a|apozási
munkálataihoz szükséges a tömlő úttesten va|ő túvezetése miatt kívánja használni a fenti terĹiletet. A
tömlőt egy műanyag ,,fekvő rendőr'' elhelyezésével óvják meg ezá|ta| a gépjtrmu forgalom zavarta|an
azutcttban.
Fentiekre tekintettel a Gazdźikodási Ügyosztá,|y javasolja a köaerület-hasznźiati hozzájźru|ás
módosítását.
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II. A beterjesztés indoka
A beérkezett kéľelmek elbírálása, valamint az e|óterjesztés tźtrgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt
B izottság hatáskörébe tartozik.

III. A döntés cé|ja, pénziigyi hatása
A tlöntés cé|ja a beéľkezett kéľelmek Bizottság źita|határiđőbęn töľténő ęlbírálása'
Tervezett bevétel építési munkálatok esetén:
József körút 3 8. szám a|atti T áľsasház
Andrame-Bau Kft.
Zöld Energetika és Épító Zlt.
Osszesen:

Díjkiesés. díj mentessé g:

Palánta Sorsfordító Esvesület
Osszesen:

Díjvisszafizetés:

Ęudapest VIII. keriilet, Gyulai Pál u. 10. szám a|aÍtiTźtrsasház
Osszesen:
A visszafizetés fedezete a l|404-0f címen a ktizteľület foglalási bevétel.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet
A Rendelet 12. $-a ételmében a közterület.hasznźiatta| _hozzźĘźrulással és elutasítással _ kapcsolatos
önkormányzati hatósági eljárásban a hivatkozott rendeletben rögzrteftek szerint elsőfokon a
Yfuosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság dönt. A Rende|et melléklete meghatźtrozza a közterĺilet
használatok utáni fizetendő díj mértékét.
A közteľület-hasznźlati díjfizetés ütemezéséľől a Rendelet 18. $ (l) _ (f) bekezdései az alábbiak
szerint rendelkeznek:
,,(]) A díjat a közterület-használąti hozzájórulósban rögzített időtartamra és módon a jogosult köteles
e l őre e gło s sz e gb en me gfi zetni.
(2) Taľtós (egalább hat hónapot meghaladó) kozterület-használat esetén a Bizottság a jogosult
kérelmére havonta, negyedévente vag1,l féIévente esedékes, egłenlő összegű dffizetést megdllapíthat,
amennyiben az esedékes díj 10.000 forintnál magasabb. Ezt a tényt a közterĺjlet-haszndlati
hozzdj árul ás b an ľögzíteni ke l l.''
A közteri'ileti használati díjak cs<ikkentéséről, elengedéséľől a Rendelet24. s (1) bekezdése az alábbiak
szerint rendelkezik:
,,A Rendelet 2' melléklete alapján mególlapított kozteriilet-használati díjak korlótlanul csokkenthetőek
vagl elengedhetőek:

a. az onkormányzat érdekeben végzett építési, felújítósi munkálatokvégzése esetében;
b' a fővárosi, vagy onkoľmányzaĺi pólyózaton elnyert támogatósbóI történő épület felújítások

esetében;
c. humanitórius és karitatív céIok érdekében végzett tevékenység esetében;
d. kulturális és környezetvédelmi céIok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottsóg úg,, ítéli meg, hogl az Józsefváros érdekeit

szoIgálja;
Í bejeglzett politikai partok, eglházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendeménye esetében;
g. oktatási, tudományos vagt ismeretterjesztő témájúfilmaĺkotásokfoľgatása esetében;
h. a Filmtv. hatólya aló nem tartozó alkotasokforgatasa esetén, ahol az igénybeveendő terület a

] 5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó területíi;
i. a Filmtv' hatóIya aIá nem tartozó aĺkotasok forgatása esetén, amelynek időtartama a

kérelmezett időponttól számított 30 naptári napon belül osszességében nem haladja meg a 2
naptári napot.,,

133 865,- rt + Ápł
336 000,- Ft + ÁFA

80 640,- Ft + ÁFA
550 505,- Ft + ÁFA

30 72o,- Ft + ÁFA
30 720,- F.t + ÁFA

453 923,-Ft
453 9f3,-Ft



A Rendelet 9. $ (l) bekezdése szerint: ,,Közterület.használati hozzájórulás csak ideiglenes jelleggel -
meghataľozott időtartamra vagy meghatározou feltétel bekovetkeztéig _ adható, legfeljebb 3 évre; a
településképi bejelentési eljáras során hozott dontésben engedélyezett reklómberendezés elhelyezése
esetén legfeljebb ]0 évre.,,

A Rendelet 26.$ (1) bekezdése szerint: ,l Bizottság az építési, szerelési tevékenység végzésére kért
kozterület-łlasznúluĺi hozzĺźjĺźrulásban meghalúľozott dĺj 100%-ĺit u hasznćłlĺj kérelmére utĺjlag kült)n
dontésével visszątéríti, vag/ a ktjzteľiilet-hasznólati díjat elengedi, amennyiben a használó a
hozzájórulásban meghatórozott idő elteltét követő 5 munkanapon belt;ĺ a ktjzterületet az ánételekor
fennólló eredeti állapotában bocsátja az onkormónyzat rendelkezésére, és ezt szakvélemény támasztja
aIĺź. Amennyiben a hasznóló személye eltér az ingatlan tulajdonosáĺól, úgy kozös kérelem alapján van
Iehetőség a visszatérítésről vagl az elengedésről szóló dantés megłlozatalára.,,

Fentieka|apjźtnkéremaza|źtbbihatározati javaslateIfogadását.

IJatározatijavas|at

I. Yátosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterü|et-haszná'|atihozzźĘźtru|ást
ad _ előre egy ö'sszegben történő teljes díjfizetés mellett _ az a|źtbbiak szerint:

Közterület-h asznźió, kérelmező :

Közterület-használat idej e:

Közteľület-h asznźiat c é|j a:

Közterület-h aszn á| at he lve :

Közteľĺilet-h aszná|at nagys ága :

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7 ' iűnius 12.

Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

Köztertilet-használat idej e:

Közterti let-h asznä|at cé|j a:

Kĺjzterü let-h aszná|at he lye :

Közterti let-h aszná|at nagy sźtga..

Felelős: polgármester
Határidő: f017. iűnius |2.

Budapest VIII. kerĺilet, József ktiľút 38. szám
alatti Táľsasház
(székhely: 1085 Budapest, József k<irút. 38. )
2017. június lf._f0I7. július 07.
építési felvonulási terület (építési anyatárolás)
Budapest VIII. kerület, József kĺirút. 38. szám a|atÍi
Taľsasház Kis Salétľom utca felőli homlokzata előtti
közterĺilet
2 db paľkolóhe|y (paľkolóhelyenként 10 m2)

Andľame-Bau Kft.
(székhely: l015 Budapest, Donáti utca 44)
20l7. jrinius 15. _20|7 .július 16.
építési munkateriilet
Budapest VIII. keľület, Kisfaludy utca 9. szám e|őtti
kozterület
25 m2

u. Yźtrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy đönt, hogy a 4|612017 ' N.zf .) számú
határozatźú az alábbiak szerint uljcbs'ĺlig:

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad _
előľe egy ĺisszegben töfténő teljes díjfizetés mellett _ az a|ábbiak szeľint:

ilI. AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy nem ad közterület-haszná|ati
hozzáj áru|ást az a|ábbiak szerint:

"{,



Közterti let-h asznźiő, kér e|mező :

Közteľtilet-használat idej e:

Közterti let-h aszná|at c é|ja:
Közterület-h asználat helve :

Kö,ĺerület-h asznźiat nagy sága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2017.június 12.

Köztertilet-h aszná|ő, kérelmező :

Kozterü let-h aszná|at idej e :

Közterület-h aszná|at cé|j a:

Kĺjzteľület-h asznźiat helye :

Közterület-haszntł|atnagysága:

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7. jűnius 12.

Palánta Soľsfordító Egyesület
(székhely: l 074 Budapest, Rottenb i||er u. 24.)
20|7. jűnius 14. - 2017. szeptember 30. között
minden szerdán
zenés bábelőadás (egyéb ľendezvény)
Budapest VIII. kertilet, Tisztes utcai és Losonci téri
jźtszótér
6m"

Ziild Eneľgetikai és ú|,pítő Zrt.
(székhely: l185 Budapest, Szitnya utca 6.)
20 I 7. jrinius 12. - 2017 . szeptember 1 5.

építési munkaterület (vízelvezetés)
Budapest VIII. kerület, Magdolna utcaf6-28. szám
elótti közteľtilet
fmr

w. Yátrosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál
u. 10. szám a|atti Tźtrsashźn részére a 177/20|7. (II.20.) szźtmű hatźrozatźtban megadott
kozterület-h asznä|ati hozzäjáru|áshoz kapcsolódó kozteľület-használat dijat, azaz 453 9f3 ,- Ft-
ot egy összegben visszautal és a34llf017. (V.03) szźtműhatározatában megadott közterület-
használati hozzájárúáshoz kapcso|ődő 247.632,- Ft közterĹilet-haszná|at díjat elengedi a
I8l20I3. (Iv.f4.) önkormányzati rendelet 26. s (1) bekezdésben fog|a|tak alapján.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. jűnius If '

v. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy köaerü|et.haszná|atihozzájźm|tst
ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|t.ůbiak szerint:

A döntés végrehajtását végző szervezetí egység: Gazdźúkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javas|ataaközzététel módjára:
nem indokolt hirdetótáblán honlapon

Budapest, 2017. június 08.

drĺ oalambos Eszter
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Budapest Főváros VIĺĺ. kerület Józsefuárosi Poigármeĺ;teri llivataĺ
Gazdálkodásí Ügyosáály,ĺ0€2 Budapest
Baross utca 63-67.

Bankszĺm jasáĽ..]iĹl j{qśtrłjjr_,'-üi-łi.T:,nę{i

-:-ffi-,ileAđőszÁmu

M ag ánszem 6l yek esetében :

szl1lrségesek ł1z adątoJrał a Polgármesteri Hivątal és a józsefvúrosi *uo*ouí"ff,őíí,,"r::;;íľ:;ł;;;#"#:ľ;ľ;,ÍÍ,'t#itörvéłyenalqul.

Ktĺzteľĺilet-használatidejezzolifiu" 
[p-ipj hő ]MnaptóI 201ą.ev I{ftno iÜ.lt nupig

(Tdbb időpont- hel;zszín esetén kéĺtink listat mellékelni!)

vag..

Kérjiik a túIoldaIon jeIzetta k é r e Iem ny o mt a-tv d nvt
m9 ! l.é k l-e t e k e t c s a t o I n i,
a I á í rn i s zív e s ke ĺi ilĺ-i, es ĺ

ďť/{p
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:i '' A kéľelmező tudomásul veszi'hogył:' \ : - },. a kérelem benyujtása nem jogosítja fel a köztęrületbasznáIatźĺra,
> ; i8/20iä ĺĺi,źą.>tinłorma"nyzätírendelet l7. $ (1) bekęzdése szeľint a köleľületha9ználatáértköne-

' rüiet.használati díjat köteles ťlzęĹni,
} a közterÍil etenkiiarő|aga21O/2OO9.(IX.29.) Kormányrendelet 12. g (1) bekezdése.alapján a rendelet 5.

rnelléklętében meghatározott termékęk ĺáľusíthatók.

Figvelmeztetés:
A hiĺźłrytaląłĺut kitöhött lrłźrelenlľryomtatvany' es ąz előírt melléHetek csatolasłl hi, a pontos es eg,lértelmíĺ helymeghaĺ,n"ozas, va-

hminĺ a meglevő létesĺtnélyfouia etengedhaetlen a beľyújtott kérelem érdemi elbírálasához!

A közterület-h aszná|atot_ktildlrosen _ aza|tbbi jogszabźlyok szabźĺ|yonźł<:

} ahelyíonkormanyzatolaóI szoló 1990. éviLXV. törvény

} a Józsefvaľosi onkormanyzat rulajdonában lévő ktizteľiiletek hasma|atfuő| és hasmtlatźnak ľendjeről srn|ó I8D0I3.

Gv'24.) önkoľmanyzati rendelet

} Jóxefuaľos Kerületi Épfté síSzabá|yzaÍźro|szp\ő 66D0O,1 '(xn.Iz.) önkormányzati rendelet . .

} Budapesti VáľosrendJŕ,i és ÉpÍtési Kerets zabá|yzatő| sző|ő 47 l 1998 .(X. 1 5 .) Fôv. Kry: l"!99l.!- -
} A ręklámok, rekláĺnberendezések e, ceger"ŕ,eiľ'elyezésének szabilyalľóI szőlő 55l20I3. (xII.20.) önkorľranyzati

ľenđe]ete

NYILATKOZAT

iaraniaosĺ,gŃ-to,aabft ásáhoza jogosultságmegállapításaésteljesítésecéljából.

Ĺti1tźLjékoztatást kaptam - melyet tudomásu.l vettem _ - "ťiĺoa'megindításának 
napjáról, azugyíntézési határidő-

rő|, azĺigyemre iľanyadó jogszabáIy rendelkezéseirol, jogäimľól éJkotelezettségemĺől, továbbá kötelezettségem

elmu]asiásrínak j ogkovetke zmény eiró|, a hivatali elérhetőségről.

ĺab"'é'i j 
"goliiól 

lemondok. Tudomásu] veszem, hogy ezźita|

jogerőre emelkedik.

tv. 73/A. $ (l) bekezdés b) pontja alapján a fel.

az ügyemben hozotthaÍároza| annak közlésekor

ł

"v
I

A kéretemhezakérelmezőnekazalábbi mellé|eieket kell csatolnia: (A csatott mellékletet kérjiikX:el je|ölni)

1. A közterületen foIytatni kívant rlasaľa feli o gosító egyszeľií okirat más olatát:

i váIlalkozás esetén: vállalkozói
i cés esetén: 30 napnál nem i cé,skivonatot. aláirási címpéldanyt, ,

- őstermelők esetén őstermelői i
ie kell a kömyező rtcĺíknak

ĺs. 'ą' važlaton azigénye|tteriiletnek - á sziikséges méľetekkel - úgy kell:::Ľł*'::'hocy ľ1|':1ry:áca'
elhelyezkedé," 

"gýe,t"l'.ĺ"n 
megállapítható legyen (TERASZ, ľÁvn9N ESETÉN: armak szélessége,

hosszúsága; atęrasz,pavilon s,eien"ia,épület homlokzatifďrátďr és a jźrdaszélétőI való távolsága,terasz

esetén annak az iz|etnek a b ei ár atźÍól^ való távo
źĺsát és terveit teraszkérelmekhez ą

tása esętén - városképvédel-

mi szeńpontok figyelembevétele miatt - fęnyképfelv.íteltkell bec

5. Epíté5i engedélyhe7 kÓtött építmér,y esetében vag/ epuesl munfiąlaloĹKul UssźeJ aőěv 
^VLLęI 

L,,ś

esetében az építtetőtőt kap'o,tt ńeghaiáIruazóst és a|ogszab,źlyban előírt esetekben a jogerős építésiigłi ható-

"on 
tul _ avonatkozó helyszínt ábrázo|ő@af,pontbanfoglalthe7yszinĺajzol.t.j''_avonatKoZonęlySäruaDrazoĺ)

forgalomtechn }kai vźnajzot, amely beszerezhető u Brr ĺio,t,tiKözlekedési ĺgazgatosäg Közutkezelési Fő.

mlí ,Ął
Budapest, 2019. évY!,-hó .ť.;..... nap.

KÉRELMEzÓ a.lÁÍn.,ĺ'sa



ľÁľĺoc.łľÁsr szrcnzonÉs

Mely létľejött a Budapest ľ.őváľos VIIr. kcrület Józsefvárosi onkormányzat (székhely: 1082
Budapest, .Baross utca 63-67., statisztikai számjel: 1550800975II-32t-01, adőszäm: 15735,775-2-42,
törzsszĺm: 7357|5, barrkszámlaszátm: 7%03387.000f8570-000o0000, statisztikai szĺám: 15735715-
8411-321-01. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester, a l'ovábbiakban: Onkoľmányzat),valamint

a 1085 Budapest József ktiľút 38. szám a|alt|évőTáľsasház (képviseli: PORT-KORÚT Szolgáltató
és Keľeskedelĺni Kft. _ Pap ottó; székhely: 1085 Budapes! József kľt . 4I. fszt.2.; cégsegyzékszám: 0l
09 666670; adősz,ám: 12312779-2-42) tovźhbiakban: Táľsashĺíz között a Tánsasháa i|tal tű,1,I, a'
kéményseprő-jórda felújínźsĺźra elelđromos fővezeték és főelosztó cseréjére páůyáaaton ěhyert
tĺámogatásnyűjtásatárgyźtbanazalábbiakszerint:

|. Az Önkormányzat a Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvátosi onkormányzat Képviselő.
testii|etének a Taľsashĺázaknak adható önkoľmrányzati tźnnogatásokľól sző|ő 23/2Ols. 1v.zt.j számtl
rendęIete (a továbbiakban: ľendelet) 8.$ (2), valamínt a i l.$ (7) bekezdésében fogla|t fe;1hata1mazál,oa
firyelemme| a TársashźziPáÄyánatokat Elbíráló Munkacsoport |42t2016. (vtr.05.) számú javaslata,
és a 2oI7. februar 06.1aĺsźn kelt polgĺármesteri dĺjntés alapjĺán 10.154.865 r.t 1ó éves futamidejĺí
kamatmentes kölcsönt és 5.641.592 Ft vissza nem térítend(i támogatźlst nýjt a Táľsashĺĺz részére
tilzfa|' és lĺémén}'sepľ&jáľda felr'ijítása elektľomos Íővezeték és főelósžtó cseľéje céljából. A
felújítlás megvalósításának elismeľt költsége (ÁFÁ-val): 22.566.367 Ft. A vissza neĺĺ téľítenđő
támogatás az elismert felújítási költség 25 száza|éka,

2, A rendelet 13.$ (l) bekezdése szerint a felťljítás befejezésének hatĺáľideje jelen megállapodás
a|áírásźĺt követő 7.,év, az elszámolás benyujtásĺĺra, ezát|ta| atálmogatás igényb-evětelére a řivitólezés
befejezési határidejét követő további 180 napon beltil van -óĺ. ĺ,ň"*yiben a Társashźn az
elszrámo lást hatándt5b en nem nyúj tj a be, elveszíti a t'źtmo gatást.

?. A, Önkormányzat az adott cÍm és mennyiség szerinti feladatra sző|ő, téte|esen kiál1ított éskollaudált, a hatályos jogszabáýokban fogla|táknak megfelelő szĺámlamásolatok a|apjan a
Polgármesteri Hivata|hoz történő beérkezést követő 30 ňonkunupon belül - um"onyiĹ",, a
benyújtandó dokumeĺtumokkal kapcsolatban kifogás nem mertilt fel - intézkedik a tĺámogatási osszeg
T fusashźa baĺkszámlájLára történő áfutalásĺáľól.
Jelzálogjog bejegyzésj fe|tételhezvagy közjegyzĺíi okiľatba foglalt egyoldalú kötelezettsé gvźi1a|áshoz
kötott kamať'nentes kölcsön esetében az onkormányzat a tiĺzeteś iránt akkoľ intézředik, ha a
Táĺsashán átaďja:
- a je|zá|ogbe1egyzést.igazo1ő tulajdoni |apjátlLapjait, ame|yen/ameýeken a kąnatmentes kölcsön
összegének eĘéig azonkormányzat javáľaa jetzá|ogogbejegyzésre ťeľult, vagy
- akozjegyzői okiratot, amelyben aTźrsasháa-kote\ezimigáí-arra,hogy atfuíogatásr jogviszonyból
mindenkor feĺmálló tartozása méľtékére elfogadja a t{mogatő nýivántartáäi aupián késziilt,
kózjegyzői okiratba foglalt tanúsítvĺáný'
A jelzá|o{Jogbejegyeztetése vagy aközjegyzői okiľat elkészíttetése a Tĺársashá z fe|adata.

4. Az elszámolás kereÍében Kiz.arőLag ! yálvźnat benýjtását követő napnak, de legkésőbb akiviteleresi hataridő utolsó napjrának megfele1ő áátummal k{ellĺtott szám|áknyĺitľ'utol. be, tekintettel
'arra, 

hogy pźiy.áni olyan munkálatok tánnogatására lehet, amelyet aTáĺsashźn i pä|yazatbenyujtrását
kĺjvetóen kezd meg.

5. Az elszámolás keretében a munkálatok elvégzését igazotő eredeti szám!źtkatjelen szerzőđés.
mellékletében foglaltak szeľint zfuadéko\ni kell, majd a z;radel<olt szám|ákkét másolaii példĺányát kellbenyújtani ,,A másolat az erędetivel mindenbeń ."g.gyezó.,, szöve.giĺ hitelesítéssel, aláírással,
dátumozással, pecséttel e||áwa. A Hivatal az eredeti 

",ĺ,^lakut 
bekérheti-az elszámolás eIĺogaaesĺig

terjedő időre a megfelelő zźradékotás érdekében.

E,l,



6. A szám|amáso|athoz másolatban mellékelni kell:
. tételes kimutatást anyagfelhasnáůás és munkadfi szerint a szám|a végösszegének megfelelően

(szátm|arész|etező),
- v źi|a|ko záts i szerző dé st.
- felmérési naplót,
- építési naplót,
- mtĺszaki áttadás. átv éte|i j e gy zőkön)rvet,
- mĺiszaki ellenőr nyi|atkozatái,
- meghatĺáľozott munkálatok esetén szakhatóság szakvéleményét, hatősáęi engedélý, igazo|źst

teleptilésképi bejelentési eljáľás lefolýatásáról
- bankszám|aszźtmről szóló nyilatkozatot, amelyľe atámogatás összege kiutalható.

7. Az önkormrányzati támogatás folýsításának feltétele a ľendelet 13.$ (6) bekezdésében fog|alt
dokumentumok benyújtása.

8. A felújííás ideje a|att, ateljes kivitelezés befeje zése e|őttrészszátm|aabban az esetben nyújtható be,

ha a tźtmogatás mértéke meghaladja az 1.000.000 Ft-ot, és a kivitelezés iegalább 30 %o.os

befejezettségi állapotban van. Kĺzáttő|ag anyagvźlsiáľlasra, vźů|a|kozői dijra, vagy ezek előlegére nem
nyujtható be részszétm|a, az i|yen költségeket tarta|maző szźtm|ák az adott költségekhez kapcsolódó
munka teljes elkésztilte utĺán nýjthatók csak be' része|szźtmolás kereJében is. Abban az esetben, ha a
pźiyázatbantöbb felujítási munkanem keľĺilt összevonásra,résżsżäm|akizátrólrag akkor nyrijtható be,

ha valamelyik munkanem teljes egészében rnegvalósult. A munkálatok készültségének igazo|źsźra a

megbizoLĺműszaki ellenőr írásban jogosult. A részelszámolás sorĺán a támogatás szerződésben foglalt
össżegének a benyrijtott számlrźůłka| aľányban álló összege kerül kifizetésre.

9. Az önkormányzati tlímogatás összege arĺínyosan csökken, amennyiben aberuháuźs megvalósíĺísa
során a beruházás költségei atźtmogatásban részesített költségeknél alacsonyabbak. Ebben az esetben a

támogatásnak, és az alnak megfelelő kamatmentes kölcsĺjn törlesztő részletének megvá|tozott

összegéről, valamint a kölcsön futamidejéről az Önkormźnyzat írásban értesíti aTátsashźnat.

10. A Tfusashźn áita| a tĺímogatás megítéléséhez bemutatott felújítási "költségvetést meghaladó

költségeket a T fusasházköteles fedezni.

11. A kamatmentes kölcsönt az Önkormźnyzat részéte a Tfusashltn egyenlő részletekben köteles

visszaťtzehri, minden hőĺap 15 ' napjáig az a|źbbiak szerint:

- töriesztés kezďete: a támogatás kiťlzetését követő hónap

- törlesztés idótaľtama: l2Dhónap
. tiirlesztő részlet összege: 84.624Et/ĺlo ]'',' '..'.

A Tráľs ashá z e|őtör|esztés telj esítésére j o go sult.

A törlesztő részletet az onkoľmrín yzat K&H Bank Zt..né| vezetett |04t03387-a0028570-00o00000

sztĺnűbankszámláj ára, az l. pontban rogzítetthatźaozatszźlmfelttintetésével kell átutalni.

Amennyiben a Tĺáľsashtmak a jelen pclntban Ieírt fizetési kötelezettsége tekintetében a törlesztő

részlete} hźLtra|éka eléri a 6 havi törlesztŕĺ rész|et összegét, a kamatmentes kölcsön még hátľalévő

összegét a Polgáľi Törvénykönyvről szóló 2013. &i V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint

meýlátź,rozott kamataival együtt egy összegbęn köteles a Tźlrsashźrz az onkormźnyzat részére

r'isszaťlzetni.

12. A kanratrnentes kölcsönvonatkozásában a Tźrsashźnjelen megállapodás atálrásáĺ,ta|fildomásul

veszi, hogy amennyiben a l l. pontban rogzítelt

törleszto ľészlet 3 egymást követĺí honapban ľ.em kerül megfizetésľe, űgy az onkoľmányzat a

tulajcloni hźnyadára eso kĺjzös költpéget a még fennálló, Tarsasházat terhelő tartozás

slq
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összegébe beszámitja' Ebben aZ esetben az Ĺ.inkoľmányzati tulajdoni hányadra eső tráľsashrázi
üzemeltetési költségeket (közüzemi díjak, kaľbantarhás, felújíüás stb') a többi tulajdonosťárs
köteles fizetni.

törlesztő részket 3 havi elmaradása esetén az onkormźnyzat a Ptk. szerinti mértékben' meglatározottkésedelmikamatotszrámolfel.

13. A támogatott Tĺĺrsashälzhonátjáru| ahhoz,hogy a tĺámogatott Tfusasházneve, címe, a támogatás
összege, és felhasználásrának ce|ja az onkormányzat hivatalos hiľdefinényeit megielenítő lapban,
illetve inteńctcs lrolllapjáll is kĹizzétételľe keľ{lljörr. Abban az esetben, ha a ĺáĺiĺtĺĺs kiiltségé
meghaladja az 1.000.000 Ft-ot, aTfusasházakaplbejánatźnźtt, jót|áúhatő hetyen köteles ělnelyeznĺ eiy
a tátmogatásátró| szó|ő információs tź.ŕ,|ź!t. A táb|a egyszeri beszerzési diia' valamint a kihólyezésřl
kapcsolatban felmeľiilt egyéb költség atámogatásban nem szrínrolható eI.

|4. Társasház köt€Ies akivite|eres során minden esetlegesen bekövetkezettváiltozálsróI onkormĺányzat
ílletékes szervezeti egységét értesíteni.

15. A Tfusashán képviselője kijelenti, hogy jogosult jelen szcrződés a|áírźsára, a szĺikséges
fe|hatalmazásokkal rendelkezik, képviseleti joga nem korÉtózott.

|6. A jelen megállapodásban nem szabźt|yozottkérdésekben aTársasházaknak adható önkormĺánvzati
trłmogatásokról szóIó Budapest Fővĺáros VIII. kerület Józsefvrárosi onkonĺlányzat 23/20|5. ĺv,zi.lszämű önkormźnyzati rendelete, és a Ptk.-ban foglaltak az ir.ányadók.A szstzódő felek a jelen megáilapodást annak elolvasását követően, ňint akaľatukkal minđenben
me ge gy eznt, helýenhary ó|ag 4 e gym áss al e gy ező példrányban írtÁk atá.

1085 Budapest József kiirút 38. szátm ł|atti
Táľsasház

képviseli: POR.T-KORÚT Szolgáltató és
Keľeskedelmi Kft.

Pap ottó
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Pénruiyi|eg ellenjegy

gazdaságivezeto
Ą ĺl'tq {r.o ĺ.rr

képviseli: dľ. Kocsis Máté
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Jogi szempontból ellenje gyzem:
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Gyuricza Ramóna

Feladó:
Kĺildve:
Címzett:
Tárgy:

Nyomon követés jelŕilője:

Jelii|ő ál|apota:

Bence vajda < oneilleuropa@gmail.com >

20J-7. június 1. 11:36
Gyuricza Ramóna
Közterti |et haszná ĺatĺ hozzájáru|ás

Eĺintézendó
Megje|ö|t

Tisĺelt Gyllncza Ramóna!

A munkálatokat a Budapest VIII. keriilet, Kisfaluđy utca9, számelőtti közteľületen nem tudjuk elkezdeni,
erľe való tekintettel kéťfü a k<iaeľĹilethasznźiatmódosítását (azigénybevétel időpontjanak elhďasztását
2.0t7.június 2-tő|2017.július 03-ig) -ro|,20|7.június 1s-től 2017.jútius I6-ig.
Ügyiratszám : 16-84612017

Köszönettel:
An&ame-Bau Kft.
Vajda Bence
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T ár gy z közte ľĹilet hasznáIatí hozztlj áĺu|ás

tigyĺľatszá mz 16-84612017 .

HATARO ZAT

Andľame-Bau Kft. (ađősztlm:23134494-2-42, szé(<hely: 1015 Budapest, Donáti utca 44,) _ a
továbbiakban: kérelmező köztenilet hasznáIat fuźnt előterjesztett kérelmének a
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 41612017 . (v .22.) számú hatźltozatával helyt adott
és

2017.június 02.tő| 2017.július 03.ig

hozzájáru|

a Budapest VIII. 
' 
kenile! Kisfaludy utca 9. szám előtti kĺjzteľületen 25 Í'72 építesi

munkaterület célj ábóĺ történő igénybevét eléhez.

Az tinkormtnyzati hatóság a köaenilethaszná|atanak díja címén kötelezi akéte|mezőt ana,
hogy fi-zessen meg Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat K&H Bank
Zrt-né| vezetett 10403387-00028592-00000002 számu számlź4ára a hatźrozat
kézhezvételével egyidejűleg egy összegben nettó 325 5OO,- Ft + [p4, iisszesen bľuttó
413 385.- Ft, azaz bruttó négyszánizenhźlromęzer _háromszänlyclcvanöt forint kĺjzterület-
haszná|ati díjat,

Ahatározat ellen - a kĺizléstől szánított 15 napon belül - a Budapest Fővĺíľos VIII. kerület
Józsefilarosi onkoľmźnyzat Képviselő-testÍiletéhez címzett, ce a Polgármesteľi Hivatal
Gazdálkodási Ügyosztá|yához benffitott, 5000,- Ft.os illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni' A fellebbezésről a Képviselő-testület dĺjnt.

INDoKoI,Ás
A kérelmezőközterulet-használatihozzájźrulás iranti kérelmet nyújtott be Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuarosi onkormtnyzathoz (a továbbiakban: onkotmźnyzat) 2017. május
10. napjĺĺn. Kérelme aLapjěn az onkoľmáĺyzat tulajdonában lévő Budapest VIII. kerĺilet,
Kisfaludy utca 9. szétm elótti köZteniletęn 25 m2 építési ĺnunkatenilet céljábó| kívánja
igénybe venni.

A közteniletek rendeltetéstől eltérő haszná,Iatának szabáIyaít a Jőzsęfuarosi onkormányzat
tulajdonában lévő köĺeriiletek hasznáIatáról és haszntiatźnak rendjérőI szőIő I812OI3.
(Iv.24.) önkormányzati rcnďe|et (a továbbiakban: Rendelet) szabźiyozza meghatározva,
hogy mely esetekben, mely tevékenységekhez kote\ező a köZteľÍil3t-hasznéiat hozzźiáru|ts

| OBi Budapest, Baross u. ó3-ó7' . Te|e l: polgarmester@joaefvaros. hu . rwvwjozs"fu".o.. hu I
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beszerzése, egyben meghatátorza a kozteri|et hasznéůat ellenértékét (kozterĹilet használati
drj), a kśľelem ben;rújtásanak és elbírálásrának ľendjét is'

A Kérelmező áIta| előteľjesztett kérelem megfelel a Renđeletben fogląltaknak, mivel
Kérelmező a Rendelet 5. $ (2) bekezdés 9. pontjában epítési munkatenĺlet elhelyezése
cétjából kéľte a közteľiilet-hasrnáIatot. A kéľelem formai és egyéb taĺtalnli szempontból
megfelelt a Rendelet 11' $ (4) és (5) bekezdéseiben írt követelményeknek (kérelmező aďatai,

a haszná|at célja, időtartama stb), a Rendelet á|ta| e|őírt mellékleteket kéľelmező csato|ta.

Ezért a Renđelet t2' $ (1) bekezdése éĺtęlmében a kérelęm elbíráIáséra hatáskönel
rendelkező onkormányzati bizottság Budapest Fővaľos VIII. keriilęt Józsefuaĺosi
onkormányzat Képviselő-testületének Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi BizotÍsága
önkormanyzati hatősági jogkĺĺľben eljaĺva _ 2017 , május 22. napjan tartott ülésén ęIbitá|ta

azt, és az 4|612017. (v.22.) számíhatáĺozatźna|hozzćtjárulást adott akére|mezó ńszére.

Kéľelmező a kĺizteľiilet-hasznäIati hozzájźnllás megadását teljes díjrnentességgel kérte,

azonban tekintettel at:a, hogy jelen munkálatokat nem a Rendelet 24. $ (1) bekezdés b)

pontjában foglalt pá|yázati tźmogatásbő| végzik, igy a k.5zterti1et-haszntl|ati hozzźĄáru|ás

megadasa teljes díjfizďés mellett javasolt.

A köaeľület-hasznáLali díj megállapítása a Rendelet 17. $ -19. $-ai szeľint, d 2. szétmu

mellékletben foglalt dÍjtáblazat 2. poĺtja 2.a. a1pontjábalľ'ľfiogiľ'a{t''fiépítési..;fixunkät6rĺĺľét.:l:

Ft/m2lĺap) munkaszüneti napo.kon 4f0-ftlm2lnap . napi m2 használati díj - alapl.llvételével keriilt

meghatar:azásra, a napi m2 haszná|atí díj és az engedé|yezett alapterĹilet va|amint az

eĺgedéIy ezett, nap okban számíto tt időtartarn szorzataként

A ľendelkezo tészben írt köztęľüIet-haszná\ati đýat a köztertilet esetleg ténylegesen kisebb

teľülehí haszná|atŕĺa, illetve a köztęľĹileten elheiyezett létesítmény tényleges üzenreltetésére

tekintet nélktil köteles megf,rzetní.

A közteľĹiletet használó köte]es a haszĺá|et céljáľa er.gedéIyezett teľületet és annak

környezetét folyamatosan tisztán, bďeseÍmentesen, rendezett állapotban tartarti, és a
ktizténilet haszĺźt1at időtaľtama a|att a sztikséges állagmegóvási, karbantaľtási és

tisńźntlrtási kĺjtelezettségét telj=síteni. :

Amennyiben a közteľület-hasznźilat során a haszĺáIattal ĺisszefliggésben a teriilet

megľorrgálódik, abban kaĺ keleÍkezik, iiletve azok másnak kárt okoznak, ,lgy u közteľrilet

használó a ľongáló.Jást saját költségén ktjteles helyreállítani és akárt megtéľíteni.

A közteľĹi|et hasznáLaĹ kapcsán elhelyezni kívant létesítmények. berendezések, egyéb

tárgyak biztonságos elhelyezéséért, őtz,éséért a közteľületęt használó fęIeI. azok esetleges

megrongálódasa ésetén az onkormáĺyzat.feté kártérítési igénnyel neĺn élhet, a kijzteľület-

nasznalati jogosultság nem pótolja a jogsrabalyok'ban előírt egyéb _ hatósági, illetve

szakhatósági engédélyek- (pl. építés'Jgyi, egészségťrgyi, ľendészeti .szalĺhatóságok
engedélyei| b.''*''J.ét és csak a kĺjzľenriĺkodő szakhatóságok hozztlitlruIźtsában Í'ogialt

előírások megvalosítása esetén érvényes.

'-,
|Ĺ,82 Budapest.Ba^oss u.63_67'.Telefon 0ó | 459 2|00 .F-m::i|: po|garmester@ozseívaroĺ.hu . itĺvwjozseĺĺaros. l.'u .

tu
4g

lDÖSBAnÁr '@
o xl< c; pi\.tÁľ..l YäAÍ w



BUDAPEsT FŐVÁRoS Vlll" KERÜLET
lozs E F VÁ no s l o N K o Rľ\4Á N v ZAT

vÁRoscAzoÁlrcooÁsl És
pÉNzuGYl BtzoTTsÁGA

:l"3ot ""oo"'
A közterüLet-haszĺćiatí hozzttjárulźs eredeti péIđényát, vagy annak hiteles másolatát,

valamint a díjfizetési kötelezettség teljesítését igazoIő dokumentumot (havonta,

negyedévente, vagy félévente történő díjfizetés esetén valamennyi beťrzetést igazoIő

dokumentumot) a tevékenységet folýató személy kĺjteles a helyszínen magtná| taľtani és

ellenőrzésre j ogosult személyek felhívására bemutatni.

A közterĹilet-használatta| jań jaľulékos koltségek (pl.: eneľgiadíj, vízdíj) viselése, illetve
megfizetése a kozterület használó kĺjtelezettsége. Ennek teljesítése éľdekében köteles a

megfelelő közműszolgáltatókkal a szifüséges megállapođásokat megkotni.

AmennyibeÍL az építési munka végzése esetén, ha a końęrrilet-hasznáIat a jaľda teljes
szélességét éľinti és a gyalogosok kĺjzlekedése a másik oldalon Iévő járđara nem teľelhető át,
ahaszná|ő köteles a gyalogosok szźlmáravédőtetővel ellátott átjaÍőtkialakítani.

Aközterület.hasznźllatihozzźĄárulásmegsziinik:

-hozzźljtlrulásbanmeghatttrozottidőelteltével;
- a hozzáj źrulásb an me ghatfu ozott fe ltétel b ekövetkeztével ;

- ha ateľĹiletľe izęmzavat-elhaľítás miatt, vagy egyéb fontos kĺizérdekből sziikség van;
- a hozzźljźtruIás a|apjttn hasznáIatba adott köztęľiilet tulajdonosa, vagy művelési ága
megv źůtozásának ingatlan-nyilvantaľtási bej e gyzésével ;
- ha..a kĺĺzténileten fttytätôtt těÝékénységĺe jogosító..okiŕat.érvényě.väEý.tržttáýä'ÍlĺeÉsztini.k;
vagy ajogosult atevékenység fo|ytatásáĺavalójogosuLtságát egyébként elveszti;
- a jogosu|t haIáIávaI vagy _ jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező tiíľsaság
esetén _ jogutód nélküli megszűnésével;
- ha ajogosult bejelenti az onkorményzatnak, hogy közteľĹilet haszrá|atáva| érdekkörében
felmeľült méltanyolható okból felhagy.

A kcjzteriilet-haszná|atihozzájałulást vissza kell vonni, amennyiben ahaszntiónak harminc
napot meghaladó köztertilet-hasznźĺ|ati đíjtartozása van és azt irásbe|i fe|szőIítás ellenéľe
nyolc napon belül nem ťlzeti meg, továbbá ahozzájáĺulásban vagy a közterĹilet-hasznéůata,
vagy az ezze|kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabáIyokban foglaltak megsértése
miatt, vagy ha az onkormányzat a köĺerĹilet más célú hasznosításáról dönt.

A köZtenila-haszĺá|ati hozzájarulás visszavonható, ha az eĺľe jogosult szervek eljĺĺrásuk
során megállapítják, hogy a közteľület-hasznttlat a helyben érintett lakosság jelentős
ľészének nyugalmát zav atj a, valamint közéľdekből báľmikor.

A k<jzterület használatľa vonatkozó jogosultság megsziinése után hasznáIő köteles a
kĺjzterület eredeti źů|apotát káľtalanítási igény nélkül saját kĺĺltségén helyreállítani'
Amennyiben a közteľület-hasznáIat soľán a haszntiatta| összefüggésben a tenilet
megrongálódik, abban kaľ keletkezik, illetve azok másnak kárt okoznak, .igy a közteľtilet
hasznź;Jő a rongáIőđás! s'aját köItségén köteles helyreállítani és a kĺárt megtéľíteni. A
közterület haszntĺ|ő köteles az engedé|ýezett iđőtartam Lejártát követően a közter'tilet
hasznáIatával minđen kĺírtalanítási és csereteĺület biztosíttsáĺa iľán1'uló igény nélkül

Ą
|082 Budapest, Baross u, 63_6] '. Teleíon: 06 | 459 2 l 00 . E-mai|: po|garmestel@jozseívaros' hu . wwiłĺ'jozsefuaros. hu J
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haladéktalanul felhagyn i, és az eľeđeti állapotnak megfelelően a közteľület tulajdonosának
ľenđelkezésére bocsátani.

Äz önkéntes teljesítés elmaľadasa esetében a re:rdelkező részben fogIalt közterület
hasná|ata jogellenes kĺĺzterület hasmń|atnak minősĹil, amelynek jogkövetkezményeit a
Rendelet 34. $-a és a kcjzcisségi egytittéIés alapveto szabá|yairól és ezek elmulasztásźnak
jogktivetkezĺlényeiro| szőIő l8l20i 5. (YI.02.) önkormanyzaÍirenďe|ettarta|mazza.

Amennyiben a końenilet hasznáIő a konefiiletet a jelen hattrozatban meghatározott idő
után is használni kívźnja, köteles legalább 16 munkanappal a|ejfuati idő előtt újabb kéľelmet
ben1újtani. A közteľületet tovább használni csak az újabb hozzájaľulas biľtokában lehet.

A Rendelet 26. $ (2) bekezdése értelmében a közteľületnek a közterĹilet-hasznáLati
hozzźtjáruIás megkezdésének időpontjában és a lejaľat időpontjában fennálló állapotarőI
jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek nrellékletét képezik a fényképfelvételek.

A köztertilet tényleges használatĺának megkezdése elott használó köteles az onkormźnyzat
képr{selójével (1082 Buđapest, Baross utca 63-67., tęI: 459-2274) közös állapotfelrnérést
r'égezni és arról atadás-t.lcv ételi j egyzőkön}^ĺet felvenn:'
'Iovábbá haszntlIő ktiteles a közteľülež-haszrŕúat megszúnésekor vagy sziinetelésekot az
altaLa haszĺźit köZteriiletet az.' onkoľ'manyzatnak vissząadnŁ: ',ł:ĺlfiBjł,,ĺ,ki%tltr,őlag, ',az
Önkormĺínyzat képviselőjének sze'rĺélyes jelenlétében tehet meg, amelyľől szintén átadás-
átvételi jegyzőkonyvet kell felvenĺi. Az' átadäst-átvéfelĺél csak a haszĺláIo nevében teljes
könĺen nyílatkozattétel és kötelezettségĺállalás jogáva,, ľendelkező személy járhat el.

A ľende]kező részben foglalt döntés ĺ.r R.endelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben foglalt
jogszabályi előírásokon alapszik, mely-et a dĺiĺttést hoző akozígazgatási hatósági eljárás és
szol'gáLtatás általáĺlos szabźůyair,3l szólo 2001' évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 7I-74.
$ -ai szerinti hatźnozatban rendejt kiadni.

A dcjntést hozó önkormźnyzati bizo1sĘ hatáslĺcjľe a Rendelet l2.$ (1) bekezdésén a|apszik.

Az cinkormtnyzatihatőságahatátozatát a Rgndelet 1' $. 12. $ (1) bekezdése és 17. $-23. $-
ai Ket. 1-c). $ (2) bekezdése alapjánhoztameg.'

A hatáĺozatelleni a fellębbezés lehetőséget a Ket' 98. $ (1)-(4) bekezdései, valamint a 99. $
(1) bekezclése,- figyelemmel a I07. $ (1) bekezdésében foglaltalaa - biztosítja.

A fellebbezési ilieték mértékét az illetékekr.ől.szóló 1990. évi XCIII.
állapítottam meg.

Budapest, 2017 ' rrĺájus23.

\raľosgazdálkodási és

|092 Budapesĺ. Bar.lss u. ő-\-67 ',. Te|eíon: 05 i 45' ? ! t]3 . Ĺ-.nail
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A határozatľól éľtesülnek:
1) a kérelmező,
2) a VIII. keľĹileti Rendőrkapitanyság,
3) a Budapest Főváros VIII. keľiilet
felügyeleti Ügyosztĺĺly
4) a Budapest Fővaľos VIII. keľület
ÍigyosztáIy.

:) a Budapest Fĺívaľos VIII. kenilet
Ugyosztá|y,
é) katÍźĺr

.Iózsefuáľosi Polgáľmesteľi Hivatal Közteľtilet-

Józsefuaľosi Polgármesteľi Hivatal Hatósági

Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal Pérzngyi
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Budapest FőváÍos V|||. h€rüĺet Józsefuárosi Potgámesteń Hivatat
Gazdá|kodási Ü gyosztály
1082 Budäpest
Bařoss utca 63-67.
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A kćľelmező tudomásul vcszi' hogy
a kéľedem bcllyújtása lleul jogosÍtja fel a közteľille;t |65z.nálatára,

a Jozsefvĺrosío*o..nanýá nrlajdonában lévő kőaeľi]letek használatáról és hasmálatának ľendjérőI szóló

ftnol3. (Iv.24) önkormányzati ĺendelet 17. $ (l) bekezdése szeĺint a köáeritlet használatáéľt közteľület-

használati díjat kötęles Íizetni'

- a közterületen kizarólag a kęreskede|mí tevékenységek végzésének feltételeiĺől szóló f10l2009. (1x.29,\

Kormányľendelet ĺ2. $ (l) hekezdése alapján a ręnĺlęlęt 5, męllékletében meghatározott termékck á.usítha-

tók.

mĺiszĺki leĺrását és terveit]'

okiľat másolatát:

osetén -

5. 
. 
Ěi ép ít as i.nu nkúl at o kkal os sz efiłggő ktjzterüI el- has7,ná I ł't

eseĺźben az eiĺueĺőlat kapott meghatanaz,źst es afogizabáĺyban előíl:t esetekben a jogerős építésiigłi haĺo.

Az clhclyezrli kĺvált
is csatolni

létesĺünényIg köztertllet-használati hozájárulás
kell becsatolni.

cY!
ĺ.i
g:

, .i!i

Riqvelmeztetés:
|Tffi_I,htöIt"g kbeletnnyomtdvaÍ1y és a előíľt mel!ĺźHelek csatoláýźn t?i]' a pontos és egáubnű helyneghatbozás, va-
-w"iío 

idaa poílnéty faJp elangedheterlen a benyűlintt kbelena bdeni elbírálásćttoz!

^ 
közforiiĺét hasanďatot - hilönösen - az alĺĺbbijogszabáIyok szabá|yoaÁk:

- Magyaľon:ág helyi {'nkoľmánylahiĺ.Tl szóló 201l. évi C[Joo(D(. tiiľvéuy

- u ĺoä"tnĺ,oĺ onĹo'*e"y-t i,lajdonában lévó közĺ:erületek haęználatáĺól és haszlálatának ĺen{éł'óI szÁ|ó 18D0I3.

(v24) önkoľmányzati rendelet

- iózsefváos Keĺ.iileti Építesi Szabályzatáĺ5 | s7ń1ó 66no07 .(y\tl. l 2.) önkormányzati rendelet

- BudapestiVárostendezési és ÉpÍtćsiKerebzabály,aĺIólszó1ó47/1998.(x.l5) Fó.v| Kg/.Íendelet

- A reklámok, reklámberende)ésęk és cégéľeĹ' elhelyezésének szabályairól szó|ó 55|2013. (XII.20.) iinkor.

ĺĺriĺĺyzaĹi rentltlete

NYIĹ'ATKozAT

Alulíroą az általam be4yújtotttözteľtilet.hasmálatikérelmem elbíráIásának cé1jáb6|houbiórąlok s'zeméIyes adatďm

tírrĺénőke7t|éséhez, va|.amĺnt a.łrhn'' ľ,ogv az Így tu.lomási,ajutott személyęs 1ľ!3i'"l aPolgármesteri tlivatal az |e-

iarasúun ĺes"t'"evĺ s"at5atos.ĺgl auł"ľ"řĺ'äu'"řiekéľése végen továbbÍtsa az illeiékes hatóságok felé.

a vonatkoió hclyszítĺ
I gazgatóság Közűtkezel ési Fó-

Kérelmem benyújtasakor a Polgármesteľi t'Iivatal Gazdálko$Ĺ Ü.gqŤflt.P11i"lľ,]-i1ľl:T!ľj"Tl'^.ÍĽ;
:I;Iľůű;;i,:,;:;,i;_;äľ#;:;';ij.a'a1"l.3r;3.91]ŤgÉY*ľľ-.:Yľ^:tľJ.ľ"ľl.ľ:i.1.ľťÍ::'i"":;
]ä['1''|ffifräżääiíi;i"ääi"'ilii' l.8i"ń- - g"i*iál továbbá kĺiete.zľĺségem ě|mlllasĺásának jogkłivetkez.

urényďľó|, valamint o hivatali elérhetőségről.

Budapcst,20J.t. o.4{ nĺ .đ*ť'. n.p.

\nť**
t.'i

A kéŕelcnhcz a kére|mezőnck az a|ábbi meIlólcÍckět kell csatolnia: (^A csatolt mel|ékletetkérjĺik X.el jetölni)

)nł_. I



Közteľü|et használat időpontjai;

illTľ 
utcaí és Losonczi utcaijátszótéren a kłivetkező időpontokľa szeľetnénk engedélyt

Június 7., 14.,2!.,28.

Július 5., L2., !g.,26.

Augusztus 2.,9., 16.,23., 30.

Szeptembeľ 6 .,73., 2o., 27.

de. 10.13 óráig és du, 16-19 óra között

A bábelőadást az ott lévő gyerekeken fogjuk tąrtani (kb. 30 gyerek), mi nem viszÜnk odamás ha||gatĄ néző közönséget. A gyerekek wc szükségleteit a sztilőknek ke|l mego|daniuk.

q9
ŕ-l-



\--7Llu

-)

i..,ą

t,-
(.Đ

t-
")
r<-

\JJ
_!.1

t^ť ̂ *'^}',Jqľ$

'r- 'r'-oJ q;a

I

I

I
I

-/Ą l,.- \ --.--^--".\\''/ę^ł\.',
;D'.;)

/.\ t. .\ l --Ž (... i ,l\' aj:}_\ L..ĺ\!.),

I,-._._.* *.]



K!vonat

a szervezet törvényszéki nyiIVántartásban Íennáĺló adatairó|.
Az adat|ekérés idópontja: 20í7.05..ĺ o. 9:o8

ĺ. A szeľvezet nyilvántartás| száma; 01-01.0007625 Jogerő: 1 999'09.29

z. A szeruezet neve: Pa|ánta sorsfordító A|apĺtvány

r' A szeľvezet ľłivldĺtett neve: N|ncs rövidített néV bejegyeŽve

ą. A szervezet idegen nye|vű e|nevezése: Nincs idegen nye|vo elnevezé$ bejegyezve

5. A szervezet típusa: A|apítvány, koz8lapĺtvány

z A|ap|tvány tlpUSäi A|apítvány

8. A széryezet székhelye: ío74 Budapest, Rottenbi||eĺ u. 24.

Jogerćĺ; í 999.09.29
5

Jogeró: í999.09.29
5

Jogeřő: 1 999.00.29

Jogeró: í999'09.29
5

s.ol A képvlselő neve: Kór<is T|bor

Anyja neve: Anyja neve nlncs meoadva
Lakóhelyel 1í04 Budapest, Vadászu|ca 17
A képvlsetetĺ Jog gyakoľtásának módJa:

teľjedelme:

. A megblzás |dőtaľtama:
iĄ megbÍzás megszÍinésének ldôpontJa:
A megszĺ|nés tényleges időpontja:

Képvise|eÍi Jog gyakorlásának módJä nincs bejegyezve
Képvise|eti jog gyakoÍĺási teriede|me nlncs bejegyezve

JogeÍó:2014.í1'13
35

A |emondás hatátyossá vá]ására vonatkozó adat:

ĺo. A szeryezet célJa: łz aĺapĺivány a gyermek- é6 iiiúságvédB|Bm, okĺatás, neve|és, csa|ádsegĺtós tert'tetén hatékonyantámogatja.azokat a szervezeteket, ĺ|ctó|eg egyéneket, akĺk Íctadatukar a;;|;bĹi teruteteken végzĺł: . Agyefmekek erkö|csI nove|ése, felelĺezettożi oiĹliaisme'reri oĺĺtates. łJJuezńänyes;olIemĺormaloiĺooĺolĺ,
esotenként hasmló cétú kiĺnyv, kazetta' ismereĺterios'ĺo 

"nv"goi 
iiĺnĺJkařäi'o]ä. xon*,rut e"mÚsorok szerwzéśe a gyermokek, az iíiüság és a isa|ádok |.éłét . Af iÍú"ed 

'"nĺalľ,lglene.neve|ése. a.Nemfeti Egó.szségvédó htérer ;egbĺzásábóii.iaJg"."il ÁiDš. ě-"irogmegetözó.
iB|lomÍormáp p-ľo.gramokbah 

'aló 
Íéyvéte|, a k-öŽép|sko|ákba ki.l.ďláótt ä[ĺuĺ"iář*erveféśir,|ovábbképzésük össrefogása, - A hátrányos he|yzetrÍ, iľetvu ĺerc"alaäät.n'il.i.ĺä leltl 

"egÍtés. 
u.oktatott gyermekek környezetében véozeil tanáóadó.és s"gély"'ő m;;i;i;reiÄh belü|, eśětenkéntjótékonyságĺ e|öadások' ruhaaJánĺíékđzási akciók sz€rezé.-", ;.uďé;l: 

'";i;řńlgienlaľ1ellemĺormáloelőadássorozatok 
'endeése. 

Áa alapĺtvápy a hárányos helyi"tĺ ÁopJńäř.iiää.o.l'l
esé|yBgyen|ôségének e|ósegÍtése toiÚletelí ĺaiátonýňrĺ"ií,g-"ij"äiäřäiä..L;*"r"id e'vemé|yeket, akik 8z a|óbb félsoro|t terekcnvségekei.végzik:HäĺéKota;o.l t']ĺ'.iiiiľJřl,řř"ro"t,. ' etnikai kisebbséol csoportok gámám Íénĺsźerei ételmĺüei- a. łňaitłáij,..*zése',e||emfomáló,lanásadó szo|gálat íenntańása. . |lajtékta|anok, hátránýJi r,ay."iĺ-u^"Juiäňü" *rcvisszai||eszkedésének e|ósegítése, fogtaIxoztatai és leilämí#ĺlĺJffi:j1i1ffia|anok és hátľányoshe|yzet0 csa|ádok.szociá|ls.segĺtése c.ljábóĺ á||andó jótékon''ág'"K-äiiłäá)ása és ĺizomeltetése.Az a|apJĺvány egyházďtó| Íügget|enÍil, áz egyetemejembuĺ eilét"t 

'"gl.'"teiese 
koľéoenÍeĺadatának tek|nti az Evangáíum. a gib|ia diátťormá|ó ľ'"iasa e.vc"ióiuřešiijiář.iioä"äřij"ä|

társadq|om minden ĺétege számára oktató és ismer€tteljes'to irojaiäm iřo'üäi]ĺozetex. lĺazettátp|akátok. szóró|apok) kĺadásáva| és te4esztéiéveí. nz aĺapĺvenytoiośjgä,k üömzeséve| is igyekszlkmegtemm|eni azokat a társada|ml gioetekeI. 8m€|yék az'"l"plv"ni"ĺĺáiíń"đui |s e|ósegítik. 
-,

Mindennek érdekében o|k8|mas szemilyeł tbpzósér' uetve rbyeooĹé.pi,đsłĺiĺňiů"u.

Jogeíő: 2002.í ĺ.30
0

l l. A szeĺvezet cét szeřinti besoľoiása; Cé| szerĺntĺ besorotós nincs bejegyolvo

ĺz. A létľehozás határozott |deJének leJárta: Lejárat nap1a nĺncs bejegyezve

ĺs. A |étesĺtö okiľat (módosĺtĺĺsának) ke|te: ?01Á.06.1'9 JogoÍő: zoiĄ.11.13
35

ĺĺ. Vagyonfelhasználás módla: ,cf-aü;fuanyi célok megvalósitásě során az alapítóivágyon annak fe|é|g, mĺg az alapítóivá9yon.nŕiVekménye-teĺjes egészében feIhaszná|ható. Áiámogatásokatä a|.apĺtváď 
'-

egyéni kéIe|enlre nyújtja.

Jogerő: 2005.02'05
13

Ju

o|dal: í/3

LW

deakne
Ceruza



Fővárosi TöľVényszék
Ü gyszám: 01 00/Pk.60654/,l 999

ĺs. VagyonfeIhaszná|ás mérÍéke: Fe|haszná|ás mértéke nincs bejegyezve

rs. Alapĺtvány jeIlege:ľ'tyĺlt aĺapítvánv Jogerő: 1 999.09.29

ĺs. Az alapĺtvány Íigyvezetó szeľVe: KuratóÍiunl

ll') Név: sal|a Laios

Anyja neve: Anyja neve nincs belegyezve
cĺm:2030 Érd, Hunyadi J' 2íl3
A megblzás időtańama]
A lemondás hatályossá Vá|ásářa vonatkozó adat:

Jogeľő: 20í4.í1..ĺ3
35

(2.) Név: dr. csemák usolt

Anyja neve: Anyja neve nincs bejegyezve

.cím:2100 Gödö||ő, Akácta utca 29

A megbĺzás ldőtartama:
A lemondás hatá|yossá vá|ásáľa vonatkozó adat:

Jogeń: 2014.11.13

(3.) Név; Kováts Györgyné

Anyja neve: Any.ia neve nlncs beiegyezve
Ctm: ĺo22 Budapest, Rókushegy| |épcsó 1o'
A megbĺzás idöÍartama:
A lemondás hatályossá válásáľa vonatkozó adat:

Jogerö: 2005.02.o5
13

({.} Név: dr. Kovátsné dr' |lontvári Anna
Anyjá neve; Anyia nere nincs beiegyezve
C|m: ĺ0zz audapest. RotteDbi||eI utđ .ĺ5

Jogerö:2014,íí'í3
35

A megbĺzás Ídótańama:
A lemondás hatályossá vá|ására vonatkozó adat:

(5.) Név: Kóros TIbor

Anyja neve: 
^nyia 

neve ntn6 bejegyezve
Gĺm:ĺosł audapest, Vadásr utcá ĺ7.
A megbÍzás ldótaľtama:
A lemondás hatályossá vá|ásáľa vonatkozó adat:

Jogerö: 2005.02.05

(6.) Név: Szabóné Lorras Annamárĺa

Anyja nevéi Anyja neve ń|n6 bejegyezve
cím:1186 Budapest, Margó 

.l.ivadar 
utca í44

A megbĺzáę ldôtaľtama:
A |emondás hatá|yossá vá|ásáľa vonatkozó adat:

Jogerä: 2014.1i.'tJl
SI

ł. Közhasznú Jogáltás: Kiizhasznú Jogerô: 20í4'1 1 'ĺb

zz. A szeľvezet adĺiszáma: ĺ gĺo 8042.1:42

ze' A szeľvezet adószámávą| kapcsolatos tény] Bejeg}uett
Adószám megszezésének / fe|f'ggesztésének / tör|ésének időpontja: 1999.íí.í7

zą. A szenlezet közösségi adőszáma: Hrĺań8n42

zs. A szeľvezet kŕizčissógi adószámóvaI kapcsotatos télty: ue1egyzett
Köziisoógi adószárr megszezéséllek / retľtlggesztésénék /tör|ésének idöpontja:ĺsos.ĺĺ.ĺz

zs, A szeryezet statisztikal számjete: ĺ eĺ eao 42.94 99 -569.01

zz' A szervezet statlsztikal számjelévet kapcsolatos tény:se;egyzeľ

Jogerő: 20í 5.03. í o

Jogeró:2015.03.10

.ĺooeró: '2016.í0.20

Jonerő:20ĺ6'í0.20

Jogerö:2015.03'ĺ8

Jogerö: 201 6.04.28statlsztíkai számjel megszerzésének / felfiiggesztésének / tör|ésének lr|ĺipontja :2016.o4,eB

oldali 213
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deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Íörvényszék
,m: 01 00iPk.60654/1 999

A szervezet szám|áJát vezetó pénzfoľgatmi szoIgá|tató neve, székhe|ye: suámlaVeŽetô szo|gá|lató nhl6 beJegyezve
,m. A szervezet Jogĺ személylségĺi szervezeti egysége(i): szeruezeti egység nin6 bejegyez*

sĺ ' Jogelőd szervezetek: Jooctód vervezet nlnG bejegyezve
sz. Jogutód szervezetek: Jogutód szeruezet nincs beiegyezve

sl. Folyamatban levö e[árás tĺpusa: ľlncs

il. Fo|yamatban van végľehajtás, biztosĺtás| |ntézkedés: Ełánis h|ncs bejegyezve
ss' Fo|yamatban van biintetó / szabályséľtésI eJJárás t ĺntézkedés: E|íárás/intézkodés n|n$ bejegyezve

ro' Egyéb: .koztra*nú.

zÁnaoÉx
A szeryozot adataÍt |||otóen az a|ább| vá|rozáEbsjogyzés| éÜáľások

A |étesÍtó okirat ke|te - bejegyzés tlatt.

Budapest, 2017.05.1O

(\r, e,

a

ĺ
ďv

a

oldal: 3/3
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Budapest Főváros VIII' kertĺlet
| őzs efv áro s ĺ Ö nko r mány zat
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága
Soós György
elnök részére

Budapest
Baľoss u.63-67.
LOAz

Ügyisz.:RT- / /2OI7.
Ügyint' : Dľuzsbovs z|<y É,v a
Tel:20/2652472
T árgyz Közteľület használati

díj vĺsszaigénylése

Tisztelt Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

A Gyulai Pál utca 10. sz. Társasház a Yfuosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság

|77/2017. (II.20.) szélmu határozataival köaeľĹilet hasznźllati hozzájĺírulást kapott

20|7. márcĺus 30. _ 2017. május 05. közĺjtti időszakľa a homlokzat felíljításához.

A ktizteľÍil etet az onkormlínyz at részér e 2017 . máj us 1 8.án az átv éte|kori

állapotban adtuk vĺssza.

Mint a Társasház közös képviseletét e||átő iroda vezetője kérem, a beťtzetetl

köZterĹilet-hasznźiatidíjl}o%-ánakvisszatéľítését.

Kéťük' tovźlbbá a 34|l20I7.(V.03.). sz. határozatában 2017. május 06. _ 2017.

május 26-ig a meghosszabbított teľületfoglďási díj elengedését.

A T őtt sashźz bankszráml a száma.:

Táľsasház Gyulaí Pál u. 10 . 11708001.20056508.00000000

Budapest, 2017 . május 1 9.

Tisztelettel:

í;\ -z'lSzekerák Lász|ó
iroclavezető

.\t-^

d", ę
DruzsbovśzkyEva

tfusashźlzkeze|ő

JÖzsefvärosi Gaz.jái kodas l Kozpont 7rt. . Y agy ongazcjá| kodás l ĺgazgatóság
Ic84 Budapest, Őr łltca 8. . l.eleĺ.onl 06 | 3|4 |09B . E-mai|: uugyong.idu|kooaę1gr.nu

)+



PłTJD.ĄPEST FŕivÁRos VIII. reni.ll,nĺ'. j'..

JTzsEFvÁRosĺ oľxonľĺÁn"uo,'''..|.l''ł
Poĺc..rnn,ĺp.s1.ERlHIv,ĺ.r,\L,\ j

G-ĄZD,ĺI-KoDÁsĺ Üc voszĺ.(l,t
1

i

i
j

j

t

Átadá. _ Átuét.li Jegyzőktinyv

Készült: 20|7. 'ď no k .nap1aaBudapestVIII. kerulet, G5-i' : 3_ď!_^'

Táľgi A(z) ŕ,* ď,* , C*ú! ĺfu 7i."'i ,,ł,,ui i&,*n>hoŁy ügyféltĺil a

-śuac-ąĺ- n ,t,?.- szám elđtti közteľület átvételę.

Jelen vannak: ź''Í,łevő ĺészéről
Gylricza Ramóna (JPH)
Kovács Csaba (JGK)
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A mai napon aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság .3ł,ĺłĺ 2017. (,ĺJ ffi ) s;iálrlťr

dontésében szerep lo żertilet átv étęl kapcsolato s nlegj e g,v zés ek :

A tur:Ĺilet ađatai a nrellékletben ta]álhatiak:

Mellékletek:

- 16- hJ#zotł hatźrozat
- Helyszínrajz
- A jegyzőkönyĺ'. e|vá|asńhatat|an mellékletęit képezik a helyszínelr készített

fényképfelvételek.

Egyéb megj egyzések (helyszÍnen elhangzott) : lt
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Atadás - Atvételi Jegyzőkönyv

&,szĺi]g; 2017 . cÔ ľ'o Ł.3 ' napjaa Brrdapest ViIi' keľi.jlet,

Tár : Ą(z,) Q'x'auĺfuaľ _wÍ.,,- )o' 1inĺsastn,y
G;a^,'*ls*--yĺąJa szam

&ÍcÍ tr)'

kéľelmező sz'ámáta

előtti kozte rulęt átałÍíasa
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A mai Ílapon a 16- h?%ĺzolYszámú határazalźhan szercp|o terület átadással kapcsolatos
megjegrzśsek:

A teľÍileÍ adatai a rnellékletben találhatóak:

Melléklg-qęiĺ;

- 16- ĄL3ĺzoĺřhatźnozat
- Helyszínrajz

A jegyzők5nyv e|vźt|aszthatat|an mellékleteit képezik a helyszínen készített
f5nvképfelvételek.

Egyéb r-egsegyzések (helyszínen elhangzott): 
'l
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BUDAPE5.| F()vÁľąi.-ls Vl I t. rrRÜLe;
]oZS E F VÁ n oS l. oN Ko n'uÁ N YZA I

Ü gyĺn téző : Gy uri cz:aRamólla
TeL:459-2274
Faxz 459-2276
e-mail: . gytľiczar @jozsęfvaro s ;hu

VÁRosGłzpÁlrcooÁsI És
pÉ rĺ zÜcy l a lzoľĺsÁc,ą,
soÓs cycĺt'cy
elnÖk

T á ľ gy : kozteriil et hasznáIatí hozzá.j źt u|ás
.;.'
U ryiratszám: 1 6- 429/2DI7 .

IIATARO ZAT

Gylrlai Pál utca 10. Társasház, (adószám: 28lg}4.gg-L-42 képviselet: .Tózsefuárosi
Gazdáikodási Központ Zrt. _ Táĺsashću'kęzelo lr.ođa 1084 Budapest, Őr utca 8.) - a
továbbiakban: kére|mező köztenilet hasznźiat iránt előteryesztett kérelmének a
Yźnosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság I.i7/2O|7. (III.2O.) sámú hatfuozatáva1 helyt
adott és

2aÍ7. máľcius 30.tĺĎx 20|7. május 05-ig

hozzäjaru|

a firr.lapest VĺiI' kerriłet, Gi,ulai Pái utca 10. szém etłitli 23 m2 kö'teľülct építési
mrurka te r ij 1 et c élj áb ci l töľ-ténő i gényb evé1 :e| éhez.

Az Ćinkonrŕnyzat.i hatós.íg a köztęrtilet|,lasznźlfatłrnak díja círrrén kcĺtelezi a kérelmezőt arra,
hogy fizessen meg BurÍapest Főváros VIII. keľĹil et Jőzšęfvaľosi onkorm źnyzat K&I{ BankZrt-néI izczetett 10403387-00a28592-00000002 számll szÁm|ájara a határozat
ké_zhezvétęlével egyidejÍí|eg egv összegben nettó 357 420,- Ft + {34, összesen bruttó
453 9f3,- Ft, azaz bruttó négyszázoVeĺ.lhźtornezer |<l|encszázhuszonhárom forirĺ
kö ztęrĹil et- hasznáIati díj at'

Ehatározat a közléssel jogerőssé válik és ellen fellebbezésnek helve nincs.

IND oKoLÁS
A kérelmező köZtenilet-basznáIati hozzź$árulás iľlínti kérelmet nyújtott be Budapest Főviíros
VIII. kerület lózsefváros- onkor.mányzathoz (a továbbiakb*' Öol.ó.- ányzat) 2017.maĺcius
08. napján. Kéľelme aIapján az onkormtnyzat tulajdonában lévő ľuaápest VIII. kenilet,
Gyulai Pál utca 10. szám e|ijtti 23 m2 kozterület építési munkateľülei céljábói kívánjá
igénybe velrni.

A közteľĹiletek rende]tetés-től etrtéľő hasznźiaténak szabá|yait a Jőzsefvĺíľosi onkormrínyzat
tulajdonában lévő kozterületek haszntiatáról és hasznitatának rendjéľől sző|ő 18l2OI3.(Iv.24.) cinkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabá|.vozza meghatáxozva,
lrogy mely esetekben, rnely tevékenységekhezkóte|éző a köaeľiilei-haszná|athozzáićru|ás

l0ĺ|2 Sr.lc'la)e:.t' Baręss u' ó3-ó; .Ielefon: {-)ó i 459 2 | 0O . [-mail: pc|garrnes|er.@ozseÍĺä'ros l-iu . ''.Ąn*w'o]!:eívarcs. |il-l 1

ľĺ:a'*ry' Ĺ .Äkoft*.--
J "ť;ffiffi";s'fia, -iľ-,'..1'.],ľ','ľ#[tŁ^, # % n
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beszetzése, egyben meghatározza a közteľiilęt haszntĺ|at el\enértékét (koĺerület használati
díj)' a kérelem benyújtásának és elbírálásának ľendjét is.

A Kéľelmező á|ta| előterjesztett kéľelem megfelel a Rendeletben foglaltaknak, mivel
Kéľelmező a .RendeleĹ 5. $ (2) bękezclés 9. poĺtjában építési munkaĹeľüleĹ elhclyezése
céljából kéĺte a közterrilet-haszná|atot. A kérelem formai és egyéb taľtalmi szempontból
megfelelt a Rendelet 11' $ (4) és (5) bekezdéseiben írt követelményeknek (kérelmező adatai,
a haszntilat célja, időtaĺama stb), a Rendelet laItal e|őírt mellékleteket kérelmezo csato|ta.
Ezért a Rendelet 12. $ (1) bekezdése éľtelmében a kérelem elbírźĺ|ásźra hatásköľrel
rendelkezo onkormźnyzati bizottsźą Budapest Főváľos VIII. kenilet Józsefraľosi
onkormtnyzat Képviselő-testĹiletének Yárosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottsága
ĺinkormányzati hatósági jogkörben eljaĺva_2017. maľcius 20.napjarltaľtott ülésén elbíráIta
aŻ, és az 177/20|7 . (III.20.) számuhatfuozatáva|hozzájtrulást adott akérelmező ľészéľe.

A közterület-haszná|ati díj megállapítása a Rendelet 17. $ -19. $-ai szeľint, d 2. szźmu
mellékletben foglalt díjtáblazat 2. pontja 2.a. alpontjában foglalt építési munkateľület
Ft/m2/nap) munkaszüneti napokon 420-ftlmf /nap - napi m2 hasznźt|ati díj - alapulvételével keľĹilt
meghatátrozásra, a napi m" haszná|atí díj és az engeđé|yezett alapteľület valamint az
en ge dé l vezett, nap okb aĺ számított i dőtaľtam szo r zataként.

A rendelkező részben íľt kcĺzteni|et-haszná|ati ďíjat a közteľület esetleg ténylegesen kisebb
területu hasznáIatára, illetve a kcjaenileten elhelyezett ]étesítmény tényleges üzemeltetéséľę
tekintet nélktil kötelęs megfizetni.

A kcjzterüIetet használó köteles a haszná|at céI1ara engedé7yezett teľületet és annak
kcirnyezetét folyamatosan tisztĺán, balesetmentesen, rcnđezett állapotban tartaní, és a
közterĹilet haszná|at időtartama alatt. a szifüséges éi|agmegővási, kaľbantaľtási és
tisńántartź,'sikötelezettségétteljesíteni.

Amennyiben a közterület-használat során a hasznźiattal összefuggésben a teľület
megrongálódik, abban kaľ keletkezik, 1||etve azok másnakkárt okoznak, iĘy a kciĺenilet
haszná|ő arongá|ődźtst saját költségén ktiteles helyreállítani és a kráľt megtéríteni.

A kĺiztenllet használat kapcsĺán elhelyezni kívĺínt létesítmények, berendezések, egyéb
taĺgyak biztonságos elhelyezéséért, orzéséért a ktjzterületet haszĺélő felel, azok esetleges
megrongálódása esetén az onkormźnyzat fe|é kártérítési igénnyel nem élhet, a közterület-
hasznźt|ati jogosultság nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb _ hatósági, illetve
szakhatóságil - engcdélyek (pl. építésügyi, egészségügyi, .ľendészeti szakhatóságok
engeđélyei) beszetzését és csak a közreműködő szakhatóságok hozzájáru|ásában foglalt
előírások megvalósítása esetén érvényes.

A közteľtilet.használati hozzájarulás eľedeti példanyát, vagy annak hiteles másolatát,
vaiamint a díjfizetési kötelezettség teljesítését igazo|ő dokumentumot (havonta,
negyedévente, vagy felévente töľténő díjfizetés esetén valamennyi befizetést ig'azo|o
dokumentumot) a tevékenységet folytató személy.köteles a helyszínen magáná| tartani és
ellenőľzésľe j ogosult személyek felhívására bemutatni.

|082 Buaapést' Baross u 63-ó,i . Teleĺon: 06 l 45g 2l 00 . t.mai|: po|garmestel@iozseívaros' hu . vĺunĺ jozs"fu"l.o,. ľ.,u . 
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A kĺjzterül et-hesznáIattat jarójárulékos költségek ĺpl.' """,gĺ 

ađíj, vízđíj) viselése, illetve
megfizetése a kozterület hasznáIő kotelezettsége. Ennek teljesítése éľdekében köteles a
megfelelő közműszolgáltatókkal a sztikséges megállapođásokat megkötni.

Amennyiben az építési munka végzése esetén, ha a kozterület-haszná|at a jaľda teljes
szélességét érinti és a gyalogosok közlekedése a másik oldalon Iévł5 jardára nem terelhető át,
ahaszná|ő köteles a gyalogosok számáravédőtetővel ellátott arjarć)tkialakítani.

Aközterü]et-hasnlżt|atihozzájźlru1ásmegszűnik:

- ho zzźĄ źn ulásb an me ghatźr o zott i dő elte ltével ;
^ahozzźljáľulásbanmeghztánozottfeltételbekö'ĺetkeztével;
-Ilaateriiletľe uzemzavar-ę|hántásmiatt,vagy egyéb fontos közéľdekből szfüség van;
- a hozzětjárulas a|apján hasznźiatba adott kozterĹilet tulajdonosa, vagy múvelési ága
me gv á|tozásának ingatlan -ny ilv źntartási bej e gyzé sével ;
- ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye vagy hatáLya megszűnik,
vagy a j o gĺlsult a ter'éken;ĺség folýatásáta v a|őj o gosultságát egyébként elveszti;
- a jogosu]t halál'ŕLYal vagy _ jogi szemé|y, jogi személyiséggel nem rendę|kező társaság
esetén _ jogutód nélkrili megszűnésével;
- ha ajogosult bejelenti az onkoľmányzatnak, hogy kcĺzterület haszná,Iatáva| érdekkörében
felmerült méltányolható okból felhagy.

A kĺĺzterület-használatihozzájarulást vissza kell vonni, amennyiben ahasznáIónak harminc
napot meghalađó közterület-hasznáIati díjtaĺtozása van és azt irásbe;li felszólítás ellenére
nyoic napon belül nem Íizeti meg, továbbá ahozzájźtrulásban vagy aközterület-haszná|afta,
vagy az ezze|kapc.so'latos tevékenységekľe vonatkozó jogszabáIyokban foglaltak megsértése
miatt, v agy ha az Önkoľm ány zat a kĺiztenilet más célú hasznosításáról dönt.

A közterület-használ ati hłzzátjárulás visszavonható, ha az erre jogosult szęrvek eljrírásuk
során megállapítják, hogy a köZtenilęt-haszná|at a helyben érintett lakosság jelentős
részének nyugaimát zav atja, valamint kĺjzérdekből báľmikor.

A koaenilet ha.szná|atra vonatkozó jogosultság megszúnése utłán hasznáIő köteles a
ktjztertilet eredeti źi|apotát kártalanítási igény nel[til saját költségén helyreállítani.
Amennyiben a közteľület-haszná|at során a hasznáIattaí o=szenig-gésben a teľület
megrongálódik, abban kaľ keletkezik, illefue azok másnakkárt okoznak, űgy akĺizterĹĺlet
haszná|ő a rongálódást saját költségén köteles helyľeállítani és a kart ńegtéríteni. A
közteriilet hasznźiő köteles az engedé|yezett időtaľtam |ejártát követően a köztenilet
haszná|atával minden. kártalanítási és cseľeterület biztosíttlsára irányuló igény nélkül
haladéktalanul felhagyni. és az eredeti állapotnak megfelelően a kĺjzteľület tulajdonosának
rendelkezésére bocsátani.

|OBi: tsudapest.Barcss l-l.5-2_(,7'.lé|ęíon: ()6 ! 15g 7:l00 . E.mai|: oolgannestel@'jozsefvaros.hu .vrv.,,w.jozseÍua,.",.h.., 3
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Az önkéntes teljesítés elmaľadása esetében a rendelkező részben foglalt koztenilet
hasnĺáIata jogel.enes kĺĺzteľület haszná|atnak minősül, amel1nek jogkcĺvetkezményeit'.a
Rendelet 34. $-a és a kĺjzösségi egyĹittélés aiapvetó szabá'Iyairól és-ežek elmulasńásár.ak
jogkcivetkezményeiről szóló 1812016. (VI.02.) cinkormányzati renđelettar:ta\mazza,

Amenny.iben a köztetület használó a közteľületet a jelen hataľozatbtl meghattrozott idő
után is |nsznéini|<lvźnja. köteles \ega|ább 16 munkanappa| alejáratiidő előtt újabb kérelmet
benyújtani' A közterületet tovább haszná|ni csak azújabb hozzájttulźts birtokában lehet.

A Rendelet 26. $ (2) bękezdése éľtelmében a közteri|etnek a közterŮIet-hasznáIati
hozzájárliás megkezdéséne^< időpontjában és a \ejarat időpontjában fennálló á||apotaĺőI
jegyzőkonyl'et ke]l felvenni, melynek mellékletét képezik a fényképfelvételek.
A közteľület tényleges haszlá|atának megkezđése előtt használó kötęles az onkoľmźnyzat
képviselŕijével (1082 Budapest, Baľoss lÍca 63-67,, te|: 459-2230) közĺjs állapotfehérést
végezniésaľrólátadás-áwéte|i jegyz(5könyvetfęlvenni.
Továbbá hasznźt|ő köteles a közteľület-hasznźiat megszĹĺnésekoľ vagy sztinetelésekot az
ź)Jtala haszná|1 közterii|etet az onkoľmĺínyzatnak visszaadni, amit kizatőIag az
onkoľmányzat képviselőjének személyes jelenlétében tehet meg, amelyró| szintén átadás-
tńvételi.iegyzőkönyvet kell felvenni. Az átađást-źúlĺéte|né| csak a hasná|ő nevében teljes
könĺen nyi|atkozaĹtétel és kötelezettségvál|a|ás jogáva|ľendelkező személy jaľhat el.

A rendelkező részben foglalt döntés a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben foglalt
jogszabáIyi előíľásokon alapszik, melyet a döntést hoző a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgá|tatás áltďanos szaba|yairől szóló 20()4. ér'i CXL. töľvény (touebbiukbun: Ket.) 7I-74.
$ -ai szerint i hatfu ozatban rendelt kiadni.

A döntést hozó önkoľmtnyzatibizottsághatásk<iľę a Rendelet 12.$ (1) bekezdésén a|apszik

Az ĺinkormányzati hatóság ahatározatát a Rendelet 1. $, 12. $ (1) bekezdése és 17. $-23. $-
ai Ket. l9. $ (2) bekezdése a\apjánhoztameg.

Jelen dcjntés ellen a fellebbezési lehetőségkizétásźĺt a Ket. 73/A, $ (2) bekezdés b) pontjabinositja' -Ź-
Budapest, 2017. marcius 21.

Bizottság

3 2, 
,/ĺ.{ł.,{l,,J^Ł
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A hatáĺ ozatľól éĺtesülnek :
1) a kéľelmező,
2) a VIII' kerületi Rendőľkapittnyság,
3) a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuaľosi Polgármesteľi Hivatal Közterület.
fel ügyeleti IJ gy o sztáIy
4) a Budapest Fővaĺos VIII. kertilet Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal Hatósági
IJgyosztáIy,
5) a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuaĺosi Polgármesteri Hivatal Pénzigyi
Ugyosnaly,
6\ irattér
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Electra Inteľt\e,t Bankíns 1. oldal. <isszesen: I oldal

IL__* Tranzakció ľész].etei

ffieffi
mRs#,

K&tr{ BaÍť{
irt.

Ügyfcl:EQ17s066BI]P}ľPIJŁoľ\?:.Yľł5PŠY!ľT
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

""t^

Tľarrzakció típusa.

Tľanzakciĺí típusa' (ISo)

Kód

\ĺegĺevezés

Osszeg

Kezdeményező

Név

MegbízT szánl|aszźlma

Megbízó bank

Nér'

BIC (S\ĄIIFT) kód

Kedvezményezett

Név

Kedv ezlnénye zeÍt szim|aszźlma

Kedvezméĺyezętt b:rnk

Név

BIc (SWĺFT) kód

ř,neKnap

Közlemény

Könyvelés

Könyvelés dátuma

T.ranżakcióazonosító

Azonosítć.

302 - Átutalás jóváíľás

PMNT/RCDT/DMCT
Payĺnents / Receíved Credit Transfers / Domestic Credit
Transfer

453 923,00 IIUF'

GYULAI P U 10 TH Üszle
HU89 I 170 8001 2005 6508 0000 0000

OTP BANK PL,C,

CTPVFIUHB

ĺ]P FovÁRoS VIII.KER JiZsEFVÁRos oNK

HU20 1040 3387 0002 8592 0000 0002

K&i{BANKZRT

OKHBHUHB

20i7.04.t1.

iiryirat: |6.429120|7 közterĺilet igé nybevétele

2aÚ.04.|2.02:|5:37

0999'10411H363712

20 1 7 0 4 | | 099 9 @@CP 323 9 83

https : //webelectľa.kh. hďeib_valllprint f0I7.06.061 Ě
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|J gy intéz,ő: Gyuricza Ram.óna

Tel.;459-2274
Faxz 459-2276
e.ĺnail : gyllri cza:"{@i ozsefu aros. h'.r

vÁRcscłzoÁlrcooÁsl És
pÉNzÜGYI BIZoTTsÁGA
soŐs cycący
eInök

T ár gy z közteľĹilet használati hozzájáru|ás

Ügyiľatszám: 16- 4291212017,

HATÁRo v'^T,

Budapest VIII. keľület, Gyulai Pál utca l.0. Társasház (adó szám: 2819a4gg-I-42
képviselet: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözponiZrt. _Tátsashźnkezelö Iroda 1084 Budapest,
or utca 8.) a továbbiakban: k&e|mezo -- kozterĹilet használat irant előteľjesztett
kérelnrének a Yźrosgazđálkodasi és Péĺungyi Bizottság 341lŻ0|7. (V.03.) szźnlű
hatáĺ ozatáva| hel;ĺt adott és

2017. május Oó-tól 2017. nnájus 2í.Íg
hozz,ájáru|

a Buĺlapest \řIII' keľĹilet, Gyulai Pál utca 10. szám előtti 23 mf közterĹilet építési
munkateľül et c éli ábó 1 ttĺľténő igénybevét ęIéhez.

Az ĺinkoľlrźnyzati hatóság a köaeľülethasnltiatanak đÍja címén ktitelezi a kérelmezőt. ana,
hogy fizessen meg Budapest Főr-aľos VIII. kenilet ]őzsefváĺosi onkormányzat K&H Bank
Zrt-né|' vezetett 10403387-0Đ028592-00000002 szźtmű szźmlájára a haiźrozat
kézhezvételével egyiđej{ĺleg egy összegben nettó 2)f.86a,- Ft + ÁFA, iisszesen bľuttó
247.632,- l,t, azaz bruttó kétszźnnegyvenhétezet _ hatszázhaľminckettő foľint közteľület-
haszná|ati dijat.

Ehatárolzata közlésseljogeľőssé válik és ellen fellebbezésnek helye nincs.

r . TNDOKOI-AS , ,:
A kéľelmező ktiĺerület -hasznźiatt hozzáljáru|ás iránti kéľelmet nyújtott be Budapest. F.ővĺĺros
VIII. kerület Jőzs=tvźrosi onkormányzithoz (a tor,ábbiakban: őnkormźnyzat)żoll. április
24. napján. Kéľelme a|apjźn az onkoľmányzat tulajdonában,Iévő Budapest VIII. kęrület,
Gyuląi Pál utca 70. szźtm e|őtti 23 m2 koztettilet építési munkateľiilet céljából kívaląja
igénybe venni.

A közterĹĹlętek rendeltetéstől eltérő haszná|at.tna|< szabáůyait a Józsefuaľosi onkorm ényzat
tulajdonában lévô közteriiletek hasznźńatáról és haszná|aténak renđjéről sző|ő IB120I3.
(Iv '24.) önlĺoľmanyzati rendelet (a továbbiak.ban; Rendelet) szabáIyozza meghatéroma,
hogy mely esetekben, mely tevékenységekhez.koteLezó a kĺjzteľület-hasznáIathozzźtjaru|ás
beszerzćse, egvben ĺneghatátaz,za a ko,ztertilet lnsználat ęllenértékét (koĺerĹilet ha.sználati
díj). a kéľelem benyrijtasának és elbírálásának renđjét is'
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A Kérelmező á|ta| elĆ.terjesztett kérelem megfelel a Rendeletben foglaltaknak, mivel
Kérelĺr'ezo a Rendelet 5. $ (2) bekezdés 9. pontjában építési munkaterület elhelyezése
céliából kéĺtę a köáerulet-használatot. A kéľelem formai és egyéb :rrrta|mi szempontbó]
megfelelt a Rendelet l 1. $ (4) és (5) bekezdéseiben írt követelményeknek (kéľelmező adataí,
ahaszná|at cślja, idótaľtama stb), a R.endelet á|tal e|őírt mellékleteket kérelmezó csatolta.
Ezért a Rendelet 12. $ (1) bekezdése éľtelmében a kérelem ę|birźiására hatáskĺjrrel
rendelkező cinkormányzati bizottság Budapest Fővĺíros VIII. kerĹilet Józsefi,'aľosi
Önkoľmányzat Képviselő-testületénik Yarcigazđálkodási és Peĺľzľlgyi Bizottsága
önkoľmĺĺnyzatihatősági jogkcirben elján'a _ 2Ot7. május 03. napjan tartoďtilésén elbírálta
azt', és a34ID0l7. (V.03.) számú határozatźtva|hozzájárulást adott akérelmęzo részére.

A köZteľiilet-haszĺáIati díj megállapítása a Rendelet 17. $ -19. $-ai szerint, ä2.számiĺ
melléklętben foglalt díjtáblazat 2. pontja 2.a. alpontjában foglalt építési munkateľüIet
Ft/mf/nap) munkaszĺineÍi napokon 420&.lmf /nap - napi m2 hasznźiati díj - alapulvételével kerĹilt
meghatźrozásra, a napi m' haszná|ati díj és az engeđélyezett alaptenilet va|amint az
eng edélyezet' nap o kb an számítoft idótaľtam szor zataként.

A rendelkezć tészben ín közteľĺilet-basznźiati đíjat a kĺjzteľület esetleg ténylegesen kisebb
területrĺ haszná,|atára, illetve a kĺiztenileten elhelyezett létesítrnény tény1eges tizemęltetéséľe
tekintet nélkül köteles megÍizetni.

A közteľtiletet hasznáłó köteles a haszná|at cé|jára engedélyezett teruletet és annak
kómyezetét ťolyamatosan tisztĺĺn, balesetmentesen, rcndezett állapotban tartani, és a
köztenilet hzszná|at iđőtartama alatt a szfüséges állagmegóvási. karbantartási és
tisńźntartás i kötelezetts é gét t elj e síteni.

Amennyiben a kĺifeľrĺlet-használa| során a haszná|atta| összefiiggésben a tenilet
megľongálódík, abban kĺĺr keletkezik, illetve azok másnak kárt okoznak, űgy a köztenilet
használő a rongálódást saját költségén k<jteles helyľeállítani és a káĺt megtérĺtäi.
A köztenilet használat kapcsán elhelyezni kívĺínt létesítmények, berendezések, egyéb
térgyak biaonságos elhelyezeséért, órzéséért a közterületet haszná|ő felel, azok esetĚges
megrongálôdása esetén az onkormányzatfe|ékáľtérítési igéĺuryel nem élhet, a kĺjzterület-
hasznźt|ati jogosultság nem pótolj a a jogszabályokban ěleĺi egyéb _ tratosagi, illetve
szakhatósági . engedélyek (pl. epítésügyi, ógészségüg;,i, reńdészeti szakhatóságok
engedélyei) kszerzését és csak a közľemfüödő szakhátoslĘok hozzájaru!ásában fogIalt
előírások megralósítása esetén éľvényes.

A közteríil'et,Łaszná|ati hozzĄánllás eredeti pé|dźnyát, vagy annak hiteles másolatát,
valamint . p.. dijfizetési kdtel,ezettség teljesíiését 

. 
igazo|š- dokumentumot (havonta,

negyedév'9Ęte' Yagy félévente tĺjrténő díjfizetés 
"'"té' valamennyi bęÍizetést. igazo|ó

a9kume{ľrnot) a.tevékenységet folpató szerrié|y köteles a helyszínen magźnáL taľtani és
ellenőrzésre jbgosult szernélyek felhívására bemutatni.

l082 Budapest. Eaross u.63_6v'. Ielefc,n:0ó l 459 2 |00 . E-mai|: po|garmestel@jozseívaros' hu . wwwiozsufuu.o,. hu 2
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A közterĺilet-hasznáIatta| jarő járulékos költségek (p1.: eneľgiadíj, vízdíj) viselése, illetve
megťlzetése a köaerület használó kĺitelezettsége. Ennek teljesítése érd'ekében köteles a
megfelelő közműszolgáltatókkal a sziiksé ges me gállapodásokat me gkötni.

Amennyiben az' épitési munka végzése esetén, ha a konerĹilet-használ|at a jaľda teljes
szélességét érinti és a gyalogosok közlekedése a másik oldalon Iévő járdár.e nem terelhető át,
ahasznáLő köteies a gyalogosok számźlra védőtetővel ellátott atjátőt kiďakitani.

Aköaerulethasznźt|atihozzájárulásmegszúnik:

- hozzáj árul ásb an me ghatár ozott idő e lteltével ;
- a ho zzájaľul ásb an me ghatár ozott feltétel b ekövetkeztével ;

- ha a teniletľe uzemzavar-elhaľítás miatt, vagy egyéb fontos közérdekből sziikség van;
- a hozzájlírulás a|apján hasznáIatba adott kciztenilet tulajdonosa, vaĐĺ míivelési ága
megv á|tazásának ingatlan-nyitvantartási bej egyzésével;
. ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okiľat érvénye vagy ha-źiya megszűnik,
vagy a jogosult a tevékenységfoIýatásata való jogosultságát egyébként elveszti;
- a jogosult ha|á|ával vagy - jogi személy, jogi személyiséggel nem ľende||<ęző taľsaság
esetén _ jogutód nélkĹili megsziĺnésével;
- ha ajogosult bejelenti az onkormányzatnak, hogy ktiztenilet hasznźiatával erdeklĺ<ĺľében
felmenilt méltanyolható okból felhagy.

A közterület-hasznźiatihozzájźtrulást vissza kell vonni, amennyiben a használónak harminc
napot meghaladó kcizterület-hasznáIati dijtartozása van és azt ítésbe|i felszőtitźts ellenére
nyolc napon belül nem ťĺzetimeg, továbbá ahozzájarulásban vagy aközteriilet-hasznáIatta,
vagy az ezze|kapc.solatos tevékenységekľe vonatkozó jogszabátyokban foglaltali megsértése
miatt, vagyha az onkormźnyzata közteľület más célú hasznosításáľól döni.

A közteriilet-hasznźiati hozzájárulás visszavonható, ha az eľre jogosult szervek el;árásuk
soľán megállapítják, hogy a közteľĹilet-hasznźiat a helyben érintett lakosság jelentős
részének nyugalmát zavarja, valamint közérdekből bármikoľ.

A köztenilet használatra vonatkozó jogosultság megszíinése után használó kĺjteles a
közterĺilet eredeti éi|apotát káĺalanítási igény neniil saját költségén heýeállítani.
Amerľryiben a közterület-hasznźiat során a hasznáIattaI ĺĺsszefiiggésben a terület
megrongálódik, abban kĺĺľ keletkezik, illetve azok másnak káľt okoznak, .igy a kĺizteľület
használ|ő a rongálódást saját költségén köteles helyreállítani és a kaľt ńegéríteni. A
köZteľület haszná|ő kciteles az engedélyezett időtartam tejartát kĺivetően a közeľĹilet
haszná|atával minden káľtalanítási és csereterület binosi{ásĺíľa irĺínyuló igeny nélkül
haladéktďallul felhagyni, és az eľedeti állapotnak megfelelően a közterülď tulajdónosának
rendelkezésére bocsátani.

|082 BudaPest'-Baross u' 63-67.. Te|eíon: 06 l 459 2 ĺ00 . E-mai|: po|garmestel@jozsefvaros. hu . w-,r..ł''iozs=fu*... hu 3
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Az ĺĺnkéntes teljesítés elmaľadása esetébr:n , *"i"i!"u ľészben foglalt kcifeľü]et
hasznáIeta jogellenes kĺiaeľület használatnalĺ nrinősĹil, amelynek jogkĺlv-etkezményeit a
Rerrdelet 34. $-a és a k<jzösségi együttélés alapvetó szabźiyairól és- eiek elmul asztástnak
jogkövetkezmélryefuő| szóló 1812016. (VI.02.) cinkoľmányzati rendelet tarta|mazza'.

Amenn;ĺiben a közJeľület haszná|ő a kozteniletet a jelen határozatban meghatźlrozott idő
trtán is használni kivánja,kciteles legalább 16 mrmkanappal a|ejánatiidő előtt rijabb kéreiľnet
benyújta:ri. A közteľĹiletet tovább haszntůní csak az {ljabb nozzáiararus binokaban lehet.

A Renđelet 26. ś (2) bekezdése éľtelmében a közteľületnek a közteľiil et-haszná|ati
hozzájźtrvLźn megkezdésének időpontjában és a lejérat időpontjában fennál1ó źĺ1|apotárőI

;]j egyz,őktĺnyvet kell fel venni, melynek mellékletét kéiezik a fenyképfelvételek.
A kdzteľĹilet ténylcges használatának megkezdésę álőtt hu''.'iló Ĺcĺteles az onkoľmźnyzat
képviselőjével (1082 Budapest, Baľoss utca 63-67., te|: 459-2230) közĺis ál1apotÍblmérést
végezĺĺ és aľról átadás-átvéte|i jegyzőkönyvet felvęĺmi.
Továbbá h;e;sznźiő köteles a közteriilet-haszruáIat megszĹĺnésekor vagy sztinetelések or az
á|ta|a hasznźit. ktjzteniletet az onkormĺányzatnař. visszaadni. arnit kizárőIag az
onkoľmányzat képľiselőjének személyes jeleníeteben tehet meg, amelyről szintén átaĺlás-
átvéte|i;egyzőkön1-ĺet kell felvenni. Az átadást-átyéte|né| 

"'uk 
u hasiná|ő nevéberr teljes

ktinĺen nyilatkoz,attétel és kötelezettségvállalás jogával rendelkező személy jĺĺľhat el.

A ľendelkęző tészkn foglalt dĺĺntés a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben foglalt
jogszabáLyj e|őírásokon alapszik, melyet a d<intést hoző aknzigazgatási hatósági eljáľás és
szolgéitatćĺs általĺĺnos szabályairől szóló 2OO4. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ŕet.) '7|-74.
$ -ai szeľinti határozatban ľendelt kiadni.

A döntés! hozó önkoľmźnyzatibizottsághatáskĺjre a Rendelet 12.$ (1) bekezdésén alapszik.

Az <jnkormányzati hatóság ahatározatát a Rendelet l. $, 12. $ (1) bekezdése és 17. $-23. $-ai Ket. 19. $ (2) bekezdése a|apjanhoztameg.

Jelen döntés ęllen a fellebbezési
binosítja,

Budapest, 20|7. május 04

lehetőség kizćtását a Ket. 73/A. $ (2) bekezdés b) pontja

György
és Pénzügyi Bizottság

elncike

i$fl' ľ'4Áj ľ} $.
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A hatarozatról éľtesülnek:
1) a kérelmező,
2) a YIJJ. kerĹileti Rendőrkap itźny ság,
3) a Budapest Főváros VIII. kerület
felügyeleti Ügyosztály
4) a Budapest Fővaľos VIII. keľiilet
IJgyosztá|y, "

5) a Budapest Fővaľos VIII. keľĺilet
Ügyosztály, 2017 MÁj 0g.
6) irattar

vÁRosoĺzoÁlrcooÁsl És
pÉNzuGYI BIZoTrsÁcn
soŐs cyoący
elnok

Józsefuaľosi Polgiírmesteri Hivatal Kĺiaeľület-

Józsefuárosi Polgiírmesteri Hivatal Hatósági

Józsefuarosi Polgáľmesteń Hivatal Pénzügyi

|082 Budapest,Barcjss u.63_67..Te|eĺon: 06| 459 2l00. E-maii: po|garmestel(@1ozseívaros''hu. www.jozsefr,aros'hu '&
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy .i:.;):. : ,:] '.

a kérelem benyújtásanem jogosítja fel a közteľĹi]et hasnlá|atźra,, ' .. ,l

_ a Józsefvaĺosi onkoľmźnyzat tulajdonában lévő közteľtiletek használatáról és hasnńlatänak ren{éľől szóló
1,8/2aB. GY. f4.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (1) bękezdése szerint a közteriilet haszrrálatáért -ĺözterület-
hasmá|ati đíjat köteles ťlzeÍni,
a közterületen kizálrő|ag a keľeskędelmi tevékenységek végzésének feltételeiľől szóló :10ž009' (Ix,29.)
I(ormányrendělet 12. $ (1) bekezdése a|apján a ľendelet 5. mellékletében meghataľofott lerntékc-t árusíĹIn-
tók.

A kéľelemhez a kére|mezőnek az alábbi mellé|eteket IĺeIl ęsato|nia: (A' csato|t mellékletet. kéľjĺik X-el jelölni)

Figyelmeztetés:
A hiđľlytalanul kitoltött kérelemrtyomtatv&? es az előírt melléHetek csatoląsm tul, q pontos es egłértelmíÍ heJyneghaarozas, va-
lamint a meglevő létesítĺnérlyfuója elengedhetetlen a berlyijtou kérelem érdemi elbírálósdhoz!

A kozterület-hasmáIatot_ ktilönösen _ aza|ábbi jogszabźt|yokszabźtlyozzźi<:

Magyarorszźęheýi önkormányzatakó| szÍiő 20||. évi CDoo(D(. torvény
a Józsefuáľosi onkormarryzat trrlajdonában lévő kijztęľiiletekhasnń|atáró| éshasnźůatának rend$iľő: szn|ő I8D013.
w'24,) önkormányzati ľęndelet
Józsefumos Kerületi ÉpÍté sí Szabä|yzatáról szó|ő 66DOO7 .(ru,.Iz .) önkoľnányzati ľendelet
Budapesti Városrendezési és Epítési KeretszabáIyzatrőlsmlő 47l1998.CX.15.) Főv. Kry. ręndęlet

- A 'ľeklámok, reklámbeľendęzések és cégéľek elhelyezésének szabá|yairól szóló 55/20|3 (}JI.2Ĺl.) önkoľ-
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az áItaIambenffitott ko ńęrÍlet-használati kérelmem elbíľálásának céljából houdilźľulok ="".,jl,n... adatairn
történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásľa jutott személyes adataimat a Folgármesteľj Hir,atal az le-
jarásban ľészt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végetttovábbítsa az íl]etékes lratóságok felé.

Kérelmem benyújtásakoľ a Polgármesteľi Hivatal Gazdálkodási Ügyosaály: iigyintézőjétő| tájékoztaŁást kaptam -
amelyet tudoľlllźsul vettem _ az eljárás megindításanak napjáľól, az igyintézési határidőľől, 'az.ĺ.i;gyerme iĺanyadó jog-
szabályi rendelkezésekľől, jogaimľól és kötelezettségeimľől; továbbá kötęlezettségem. elmulasztásánďĺ jogkövetkez-
ményeiľől, valamint a hivatali elérhetőségről.

Kiielentem, hogy kéľelmem teljesítése esetén a közigazgatźsi hatósági eljárás és szo|gá|tatás á]talá:los szabźůyairó| a
2004. évi CXL. töľvény 2004. évi CXL. töľvény 73/A' s (l) bekezdés b) pontja alapjan a fellebbezési jr-.gomr.ól le-

J-l:!,.

l. A koztertileten folwatni kívarrt tevékenvség eyakorlására feli okirat másolatát:
i v á|la|kozás esętén : vállalkozói i Lván

i cég ęsetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a|áirási cim
- tríľsadalmi és eevéb szervezetek esetében: anv1lvźĺntartttsba-vételĺiket ieazoló oki
- őstermelők esetén őstermelői i van
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azatĺizęmeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység éľvényes be-

köteles kereskedęlmi tevékenvsée beielentését isazoIó dokumentumot vagy a Mtĺködési
2. Az igényelt tęriiletre Vonatkozó helyszínt ábtázo|ő vázlatot, amelyen szerepelnie kell a köľnyező utcjiknak
is. A vázlaton azigényeItteriiletnek - a sziikséges méľetekkęl. úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyéľtelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége.
hosszúsága; atęrasz, pavilon szélének azép.Jlet homlokzati falától és ajźrda szélétől való távolsága;tętasz
esetén armak az ĺieletnęk abęiźratátől valő távo|sása. a

3. Az elhelyęznikivtnt építmény, létesítmény' berendezés műszaki \elrásźĺt és terveit; teraszkérelĺľlekhez ą
,.ý',pŁ,I.,vývl q. 9D vpÚ.v9.'. 92ą.wv^v9.

4' Meglévő Iétesítményre vonatkozó kciztęrület-haszná|atihozzájáru|ás megújítása esetén - vĺĺrosképvéde}-
mi szęmpontok figyęlembevétęle miatt - fényképfelvételt kell bęcsatolni.
5. Epítési engedélyhez kötött építmény esetébenvagł építési munkálątokkąl ossze/ilggő kózterület-hąsználat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazast és a jogszabályban előírt esetekben a jogeľős építésiigłi hatć-

6. Közrít igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt he|yszínrajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrazo|ó
forgalomtechntkai vánajzot, amely beszeľezhętő a BKK KozÚri l(özlękedési Igazgatóság Közutkezelési Ftj-

Budapest, 20í{*. . a,Ňnĺ ..}Ą..',"p.
KERELMEZo ALAIRÁSA



BFKH XI. KERULETI HIVATALA
111í Budapes{' Budafoki út59.

Heýrajzi szám:35468
Terület 773m2

Térképmásolat. Szemle

l
Megreńde|ésszáma: 7205n96l2o16

. Adatszolgáltató: Dezsö Judit ŕ. A|áírás: -'Ť// ̂  
tÍ J I:l ľĺ# łł J)\-Łł "ń; l.'ć:ll.7t "tr\ 

..', tł-

Budapest Vlll. kerfilet
belterälet

Méretarány = 1:1000

Vetü|et: EoV

Méretek levéte|éĺg nem haglá|ható!

ď

íť

4
35471

mege|öző napig megegyező az

':

.P.H.
Budapest, 2017. május 25.13:12



&u,


