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I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi Polgáľmesteľi Hivata|hoz az
alábbi - a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közterületek haszná|atźről és hasmálatának
rendjéľól sző|ő I8/f0|3. (Iv.24') önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti -

kozterület-h aszná|ati hozzź|áru|ás iránti kérelmek érkeztek.

1.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 16120|7. (I.23.), a 344lf017. (v.03) és az 529lf0l7 '

(vI'f6.) számű hatérozatalban közterület-hasznźůati hozztýárulást adott a Budapest VIII. kerület,
Népszínház utca 27 ' szźtm a|atti Gauer Társasház részérę . előre egy összegben töľténő teljes
díjfizetéssel _20|7 ' februĺár 27. -20|7. ápri|is 30.,f0|7. május 0I. _f0I7.június 15. és20|7.június
|6. - f0|7,június 30. napjáig teľjedő időszakra építési munkateľület céljából. A Tráľsasház felújítása
önkormányz ati támo gatásból való sul meg.

A Rendelet 26' $ (1) bekezdésben foglaltak a|apján kĺilön kéľelemmel a köZteriilet-haszná|at díjának
100%-źLt visszaigényelheti, vagy a köfeľület-haszná|ati díjat elengedését kéľheti, amennyiben a
közterületet az átlléte|ekor fennálló eľedeti állapotában bocsátja az Önkoľmányzat rendelkezésére'

A Budapest VIII. kerület, Népszínházltcaf7. szám alatti Gauer Társasház 2017. július 03. napján
kérelmet nýjtott be, miszerint a I6lf0I7. (I.23.) sz, határozatban foglalt 2017. februźr 27. _ 2017 '

április 30. időszakra és a34412017. (V.03) sz'hattlrozatban foglalt f0I7. május 0I. _fD|.'l.június 15.

időszakra vonatkozóan vissza kívánja igényelni az összesen megťlzetett 1.383.4If,- Ft kozteľt'ilet-
haszná|ati díjat és kéri az 529/2017, (vI.26.) szźtműhattlrozatban foglalt 2017' jinius |6. -20|7.
június 30. időszakľa vonatkozó 188.328,- Ft közterĺilet-használati díj elengedését.

A kérelmezo f017. februáľ 27' _ f0|7. június 15. időszakľa vonatkozóan beťlze|le a közterĺilet.
hasznźiati dijat, a munkálatok befejezését követően a közterületet - a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. szakembereinek állásfoglalása ételmében _ az átvételkori állapotban bocsájtotta az
onkormányzat ľendelke zésére.

A Rendelet 26. $ ( 1 ) bekezdése éľtelmében aBizottság az építési, szerelési tevékenység végzéséľe kéĺt
köZteri'ilet-haszná|ati hozzájáru|ásban meghatározott dij |00%-źLt a haszná|ó kéľelmére utólag külön
döntésével visszatéľíti, vagy a közterĺilet-haszná|ati díjat elengedi, amennyiben a haszná|ő a
hozzájźlru|ásban meghatározott idő elteltét követő 5 munkanapon belül a közterületet az átréte|ekor
fennálló eredeti ál|apotában bocsátja az onkormányzat rendelkezésére, és ezt szakvélemény támasztja
a|á.
Fentiek a|apján a Gazdá|kodási Ügyosztit|y javasolja a l88.3f8,- Ft, közterület- hasznáIati díj
elengedését és, a 2017. február f7. - f0|7. június 15. időszakra megťlzetett 1.383.4lf,- Ft egy



osszegben töľténő visszafizetését a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 27. szám a|atti Gauer
Társasházrészére.

2.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a f64ĺf0l7. (rV.10.) szźlmű hatźtrozatźlban kĺizterület-
hasznä|atihozzźĘáru|źtst adott a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 1l. szám alatti Társasbáz rész&e -
előľe egy összegben töŕténő teljes díjfizetéssel - 2017. ápri|is 17. - 2017. nlájus 26' napjáig terjedő
időszakra építési munkaterület céljából' A Társasház fe|űjitźsa önkormányzati támogatásból valósul
meg.

A Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak a|apján külön kéľelemmel a köZteľület-hasznźĺ|at díjának
I00%-źLt visszaigényelheti, amennyiben a közeľületet az átvételekor fennálló eredeti állapotában
bocsátja az onkormányzat rendelk ezésére.

A Budapest VIII. keľület, Dobozi u. 11. szám a|atti Társasház f0I7. jtnius 26. napjttn kéľelmet
nyújtott be, miszeľint vissza kivźnja igényelni a közterület-használati díjat a fenti időszakra
vonatkozóan.

A kérelmezo 2017. április I7. _ f017. május 26. időszaV.sa vonatkozóan beťlzette a köztęľület-
haszná|ati dijat, a munkálatok befejezését kĺjvetően a kĺjzterületet _ a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. szakembeľeinek állásfoglalása értelmében - aZ átvételkori állapotban bocsájtotta az
onkoľmányzat rendelke zésér e.

A Rendelet 26. $ (1) bekezdés értelmében a Bizottság az épitési, szerelési tevékenység végzésére kért
köztertilet-hasznźiati hozzájáru|ásban meghatározott díj I00%-źLt ahaszná|ő kérelmére utólag külön
döntésével visszatéľíti' vagy a közteľület-hasznźÄati díjat elengedi, amennyiben a haszná|ő a

hozzájtru|źlsban meghatározolt idő elteltét követő 5 munkanapon beltil a közteľületet az átvételekor
fennálló eredeti állapotában bocsátja az onkormányzat rendelkezésére, és eń szakvélemény támasztja
a|á''

Fentiek a|apján a Gazdálkodási Ügyosĺály javasolja a kozteri'ilet-haszná|ati díj, azaz | 077 620,- Ft
egy összegben történő visszaťlzetését a Budapest VIII. keľület, Dobozi u. 11. szám a|attiTźrsasház
részére.

3.
Köztertilet-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület-hasznźiat
ideje:
Közteľület-h aszná|at c é|j a:

Köztertilet-h aszná|at he lye :

Közterület-h aszná|at nagy s ága:
Közteľi'ilet-h asznźi at dij a:

Közterület-h aszná|at díj a összesen :

A Biblia Szól Egyesiilet
(székhely: 1089 Budapest, Golgota út 3.)

f017. auguszhtsfí.
rendezvény (családi nap)
Budap^est VIII. kerület, Szenes Iván tér
310 m'
3zo,-Ftl m,lnap + ÁFA
99 200,- Ft + AFA (3f0,- Ft*310 m'* I nap)

Tényállás: A Biblia Szól Egyesü|etf0I,7 'június 30. napján érkezeÍt kérelmében _ teljes díjÍizetéssel-
közterület-haszná|ati hozzájźru|źts megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintette| arra, hogy családi
nap ľendezése céljából kívánja hasznáIni a fenti területet.

A rendezvény a Szenes Iván tér zöldterületén kertil megľendezésre. A benyrijtott kérelem mellé csatolt
dokumentumokból megállapítható, hogy a tér füvesített területe - a rendez:lény jellegéből adódóan -
jelentős taposásos terhelésnek |esz kitéve, ame|y következtében a zöldfelület károsodása kcivetkezhet
be.
Fentiekre tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosĺály nem javasolja a közterület-hasznźiati hozzájáru|ás
megadását.



4.
Kĺjzteri'ilet-h asznźĺ|ó, kérelmező :

A kérelemben foglalt kozterĺilet-haszná|at
ideje:
Közterület-h asznźiat c é|ja:
Közterü let-h aszná|at helye :

Közterü let-h aszná|at n agy s ága:.

Közterü lęt-h aszná|at díi a:

Közterület-h asznźiat díja cisszesen:

Díjťrzetés ütęmezése:

Közterü l et-h aszná|ő, kér elmezó :

A kérelemben foglalt közterĺilet-hasznźiat
ideje:
Kĺizterü let-h aszná|at c é|j a:

Kcjzterület-h aszntilat helye :

Vaľga Andľea Tamaľa egyéni válla|kozó
(székhely: 1085 Budapest, Gyulai Pźi u. 12.3/20.)

2017. jrilius f8. - 2017 . szeptember 3 0.

vendég|átő terasz, megállító ttb|a, cégér' napernyő
Budapest VIII. kęrület, Stáhly utca 14. _ Sorrrogyi
Béla utca sarka előtti járdán
18+1+f +14m'
vendéglátó terasz: szezonon belül: 2 080,. Ft/m2lhó +

AFA
megállító tźh|a:3 750,-Ft/m2lhó + ÁFA
cégér: 3 150,- FÍJm,ĺhő + AFA
napernyő: 8f0,-.FtJm"/hó + AFA
116 740,- Ft + AFA (2 080,- Ft * 18 m2 * 2 hó) + (3

150'- Ft * I mf * fhő)+ (3 150,- Ft * 2 mf * f hő) +

(820,- Ft * l4 mf * f hő)
egy összegben

Rekonstľukció Epítőipaľi és Szolgáltató Kft.
(1133 Budapest, Hegedíĺs Gyula utca 88.)

2017. július f6. -20|7. augusztus 31.
építési felvonulási terület
Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utcaf5. szám
előtti közterület

Tényállás: Yarga Andrea Tamara egyéni vállalkozó 2017. július 07. napján érkezett kéľelmében
közteľület-haszná|atihozzźĄárúás _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - megadását kérte a
Tisaelt Bizottságtól tekintettel ana, hogy vendéglátó terasz, megállító táb|a, cégér és napeľnyő
elhelyezése céljából kívánja használni a fenti teľi.iletet.

A Gazdálkodási Ügyosztály a kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi lgazgatőságtiĺzvédelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben
a benyújtott iratoknak megfelelő kialakításban járda burko|athoz nem rögzített tźtrgyak kerülnek
kihelyezésre.
A Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda keľęskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a

vendéglátó teraszt a kereskedő az uz|et nyílászŕtrőinak zárva tartásáva| üzemelteti' A Budapesti
Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság közlekedés, közrend és közbiĺonság
szempontjából nem emelt kifogást' A Városépítészeti Iroda nem emęlt kifogást azza| a kik<itéssel,

hory a településkép védelméről sző|ő 2016. évi LXXrV. torvény 14. $ (2) bekezdése a|apjźtn a helyi
építési szabá|yzat településképi követelményeit, valamint az építészeti örökség helyi védelméról' sző|ő,
a reklámok, ľeklámhordozók és cégéľek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáró| sző|ő és a településképi vé|eményezés, illetve a településképi bejelentési
e|járás sajátos jogintézményekľol szóló önkormányzati rendeletet f0|7. szeptember 30-ig lehet
alkalmazni. f017. októbeľ 01-je után az újonnan megalkotott településképi arculati kézikönyv és a
teleptilésképi rendelet a|apján a korábbi településképi bejelentési eljárásban hozott igazolások
felülvizsgálatra kerülnek, ezért a településképi bejelentési eljárást 20l7. októbeľ 01-jétől szźtmitott3
hónapon belül meg kell ismételni.

Fentiekre tekintettel a Gazdźúkodási Ügyosztály javasolja a köztertilet-haszná|ati hozzájźtru|źts - előre
egy összegben történő díjfizetéssel tĺjľténő - megadását.

J.



Kö zteľü let-h aszná|at nagy sága:
Közterü let-h aszná|at dij a:

Közterület-h asznźiati díi összesen:
Díjfizetés ütemezése:

6.
Közteľület-h aszná]rő, kérelmezo :

A kérelemben foglalt kozterület-haszná|at
ideje:
Közterü let-h asznźiat cé|j a:

Kö zterü let-h aszná|at helye :

Közterület-h asznźĺ|at nagy s źlga:.

Közterĺi let-h asznéiat dij a:

Közterület-h asznźiat díj a összesen :

Díjfizetés ütemezése:

1 db parkolóhely (10 m2)

5 280,- Fťparkolóhe|ylnap (munkanapokon, 528,-
Ft/őralparkolóhely) és 4f0,. Ftlm'lnap + AFA
(munkaszüneti napokon)
munkanapokon összesenl. I7f f5f,- Ft + AFA (bruttó

5 280 Ft,- x 27 munkanap x 1 db parkolóhe|y, azaz
142 560,- Ft)
munkasztineti napokon összesen: 4f 000,- Ft +

(nettő 4f0 Ft,- x ĺ0 munkaszüneti nap x l0 m2)

|5425f,- Ft + ÁFA
egy összegben

AFA

Tényállás: A Rekonstrukció Kft. 2017. július 05. napján érkezet1kéľelmében kĺjĺerĺilet-haszná|ati
hozzźtjáru|ás - teljes díjfizetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy
építési felvonulási tertilet cétjából kívánja használni a fenti közteľtiletet. A kéľelmező 2017 ' évben

eddig a I44/foI7. (III.06.) számű és a 374ĺf017. (V.08.) szźtmű hatźtrozatta| kapott közteľület-

haszná|ati hozzájáru|ást építési felvonulási terĺiletre, 2017 ' jtnius 30. napjáig' Kérelmező a Brődy
S ándoľ u. 2 5 . sz. alatti társ ash áz eme|etr áép íté s i munk á|atait v é gzi'

Fentiekre tekintettel aGazdźikodási Ügyosĺály javasolja - teljes díjťlzetéssel - a közterĺilet-haszná|ati
hozztý áru|ás me gad ását.

KEROVA-SMALL Keľeskedelmĺ és Szolgáltató
Kfr.
(székhely: 1l36 Budapest, Tátra u. 5/A.)

2017. július 17. _ 2017 . októbeľ 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII' kertilet,Prźúer utca 55.

2m'
szezonon belĺil: 2 080,- Ft/m2ihó + ÁFA
14 560'- Ft + AFA (2 080,- FtĄ, 2 mf * 3,5 hó)
egy összegben

Tényállás: A KEROVA-SMALL Kft. 2017. június 26. nĄán érkezett kéľelmében kĺjzterület-
használati hozzźĄźru|ás _ előre egy osszegben történő teljes díjfizetéssel - megadását kérte a Tisĺelt
Bizottságtól tekintettel ana, hogy vendéglátó terasz elhelyezése céljából kivźnja használni a fenti

teri.iletet.

A Gazdálkodási Ügyosztály a kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felol
intézkedett.

A Főváľosi Katasztľófavédelmi Igazgatőstryttĺzvédelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben

a benyűjtott iľatoknak megfelelő kialakításban járda burkolathoz nem rögzített tźlrgyak kerülnek
kihelyezésre.
A Hatósági IJgyosztźiy lgazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást.

A Budapesti Rendőľ-főkapitányság VIII. keľületi Rendőrkapitttnystry közlekedés' közrend és

közbiztonság szempontj ából nem emelt kifogást.
A Városépítészeti Iroda nem emelt kifogást azza| a kikĺĺtéssel, hogy a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXN. törvény 14. s (2) bekezdése a|apján a helyi építési szabá'|yzat településképi
követelményeit, valamint az épitészeti ĺirökség helyi védelm érő| szőIő, a reklámok, reklámhordozók és

cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló és a
településképi véleményezés, illetve a telepi'ilésképi bejelentési eljárás sajátos jogintézményekľol szóló
onkormányzati rendeletet 2OI7. szeptember 30-ig lehet alkalmazni' 2017. oktőber 01-je ltán az



újonnan megalkotott településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet a|apjźtn a korábbi
teleptilésképi bejelentési eljárásban hozott igazolások feltilvizsgálatra keriilnek, ezérl a településképi
bejelentési eljárást 2017. október 01-jétől számitott 3 hónapon belül meg kell ismételni'

Fentiekľe tekintettel a Gazdźikodási Ügyosńá|y a közteľület-haszná|ati hozzéljźtru|áts megadását a
döntés napjától _ előre egy <isszegben torténő díjfizetéssel töľténő . f017. szeptember 30. napjáig
javasolja.

1

Tén}'állás: A Budapest VIII. kerület, Futó utca 3. szám a|attiTźrsashźuf0I7. június 07. napján
érkezett kéľelmében közterület.haszná|atihozzájáru|ás - teljes díjmentességgel torténő - megadását
kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arľa, hogy a Budapest VIII. keriilet Futó utca 3. szám alatti
Tźrsasházhomlokzati erkélyek felújításához kapcsolódó építési munkateri.ilet(mozgó á||vźtny) céljából
kívánja használni a fenti tertiletet'

Kérelmező a közterületet.hasznáiatot teljes díjmentességgel kéri tekintettel arra,hogy önkormányzati
támogatásban ľészesĺilt a munka e|v égzéséhez'

A Rendelet 24. $ (1) bekezdés b) pontjának éľtelmében a Bizottság a megállapított kozteľület-
haszná|ati díjat korlátlanul cs<ikkentheti vagy elengedheti a fővárosi, önkormányzati vagy állami
pźůy ćnaton elnyeľt támo gatásból toľténő épü let felúj ítások esetében.

Tekintettel aľra, hogy építési munkálatok esetén a közteľĹiletek nagyméľtékben károsodhatnak, igy a
Gazdźikodźlsi Ügyosztá|y a konerület-használati hozzájárulás megadását teljes díjfizetés mellett
javasolja. A Társasház a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak a|apján külön kérelemmel a
kĺjzteľület-hasznźĺ|at díjának I00%-át visszaigényelheti, amennyiben a köZterületet az átvéte|ekor
fennálló eľedeti állapotában bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére és ezt szakvélemény tálmasztja

a|á.

Kozterület-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület-hasznźiat
ideje:
Ko zterü let-h aszná|at cé|j a:

Kö zterĹi let-h aszná|at helye :

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

Közterület-h aszntiat díj a összesen :

Díj kiesés, díjelengedés esetén:

8.
Közterület-h asznźiő, kéľelmező :

A kérelemben foglalt kozteľület-hasznźiat
ideje:
Kö'zterület-h asznźiat cé|j a:

K özterü let-h aszná|at he lve :

Közterĺi let-h aszná|at nagy s ága:
Ko zterület-h aszná|at dij a:

Közterület-h aszná|at díi a összesen:
Díjťlzetés ütemezése:

Budapest VIII. keľület, Futó utca 3. szám alatti
Táľsasház
(1082 Budapest, Futó utca 3.)

2017. július f0. _f0|7. augusztus 20.
építési felvonulási tęľĹilet (mozgő állvány)
Bud^apest VIII. keľület, Futó utca 3. szám előtti járdán
6m"
4f0,-FtJmzlnap + ÁFA
80 640,- Ft + AFA (4f0Ft,-x32nap x 6 m')
80 640.- Fr + AFA

Fľesh & Healthy Kft.
( 1 076 Budapest, Garay utca 29-31. 3 / 5)

2017. július 19'_20|8.július 19.

árubemutató pult
Budapest VIII. kerĺ'ilet, Népszínház ltca f] . szám
elottijáľdán
fm'
3-ĺ90,-Ft/hőlnap + Áre
g0 960,- Ft + ÁFA (3790 Ft,- x 12hő x2 m2)

egy összegben



Ténvállás: A Fresh & Healthy Kft.. 2017.június f6. napján érkezett kérelmében közterület-hasznźůati
hozzźłjźru|ás - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - megadésźú kérte a Tisĺelt Bizottságtól
tekintettel arra,hogy árubemutató pult elhelyezése cé|jźből kívánja használni a fenti terĺiletet'

A Népszínház utcában lévő üzletek működésével kapcsolatban számos lakossági panasz érkezett már
az Önkormänyzathoz. A panaszok jelentős része a közterületen történő hangoskodásra vonatkozik,
amely a lakosok nyugalmát nagymértékben zavarja.

Figyelemmel a Rendelet 12. $ (4) bekezđésére, amely szerint ahozzź|źtru|ás iránti kérelmek elbírálása
során ťtgyelembe kell venni a lakossági panaszokat is nem javasolt a közterület-haszná|ati
ho zzáj ár u|ás me gadás a.

Fentiekre tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosztály nem javasolja a közterület-haszná|ati hozzájźru|ás
megadását.

9.
Kĺjzteľület-h asznti ő, kér e|mező :

A kérelemben foglalt kozterület-haszná|at
ideje:
Közteľü let-h asznźlat cé|j a:

Közteľü let-h asznä|at helve :

Közteľü let-h aszná| at nagys ága :

Közterü let-h asznźiat dij a:

Kĺjzterület-h aszntiat díj a összesen:
Díjfrzetés ütemezése:

Kozterü let-h aszná|ó, kér e|mező :

A kérelemben foglalt közterület-hasznźiat
ideje:
Ko zterü let-h aszná|at cé|j a:

Ko zteri.i let-h asznáIat helye :

Ko zterü let- h aszná|at narys ága :

Kö zteľü let-h aszná|at díj a:

Köztertilet-h aszná|at díj a osszesen :

Díj fi zetés ĺ.itemezése :

Budapest VIII. keľület, Kiss József utca 16. szám
alatti Táľsasház
(székhely: 1081 Budapest, Kiss József utca 16.)

2017. július 19._2017. szeptembeľ 30.
építési felvonulási terület (homlokzati á||v ány)
Budapest VIII. kerület, Kiss József utca 16. szám
előtti járdán és a Szilágyi utca felőli homlokzat előtti
járda^

30 m'
4f0,-FtJmf lnap.+ ÁFA
g3f 400,-Ft + ÁFA (420 Ft,- x 7 4 napx 30 m2)

egy összegben

Budapest VIII. keľüIet, Víg utca 6. szám alatti
Táľsasház
(székhely: l084 Budapest, Víg utca 6.)

2017. augusztus 01. -f017. augusztus 31.
építési felvonulási terület (homlokzati állvány)
Budapest VIII. kerület, Víg utca 6. szźtm előtti járdán
30 m'
420,-Ftlm2lnap'+ ÁFA
390 600,- r.t + Ár.,ą. (420 Ft,- x 3l nap x 30 m2)

egy összegben

Tényállás: A Budapest VIII. kerület, Kiss József utca 16. szźlm alatti Táľsasház2ÜI1.július 07 ' napjźn
érkezett kérelmében közterület-haszná|ati hozzájźlru|ás - előre egy összegben tĺjľténő teljes
díjfizetéssel - megadását kéľi a Tisztelt Bizottságtól tekintettel ana,hogy a homlokzat felújítás miatt
homlokzati źi|vány elhelyezése céljából kívánja használni a fenti teľületet. A Társashaz önkormányzat
á|ta| ađotttámogatásban részesült homlokzat helyľeállÍtasa, fe|űjitása, előtető felújítása céljából.

A kérelmező érvényes BKK Forgalomtechnikai tervel nýjtott be a kérelem mellé.

Fentiekre tekintettel a Gazdá'|kodási Ügyosztály javasolja a közteľü|et-hasznźiati hozzź$źtrullás teljes
díj fizetéssel történő me gadását.

10.



Ténvállás: A Budapest VIII. kerĺilet, Víg utca 6. szám alatti TársasházfD|T.július 07. napján érkezett
kérelmében köztertilet-haszná|ati hozzájáru|ás - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel -
megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a homlokzat felújítás miatt homlokzati
állvány elhelyezése céljából kívánja használni a fenti területęt. ATársashźn önkormányzat által adott
támogatásban ľészesült homlokzat helyreállítása, felújítása, előtető felújítása céljából.

A kéľelmező éľvényes BKK Foľgalomtechnikai teľvet nyújtott be a kérelem mellé.

Fentiekre tekintettel a GazdáIkodási Ügyosztály javasolja a közteľĺilet-haszná|ati hozzájźru|ás teljes
díj fizetéssel történő megadását.

11.
Közteľület-h asznźúő, kérelmező :

A kérelemben foglalt kĺjzteľtilet-haszná|at
ideje:
Közterü let-h asznźůat cé|j a:

Kö zterü let-h aszntůat helye :

Kö zterü let-h aszntĺ|at nagy sźlga:
Ko zterü let-h asznźůat díj a:

Közterület-h asznźĺ|at díj a osszesen :

Díjfizetés ütemezése:

NISZABA Kft.
(székhely: 1063 Budapest, Szív utca14.fl4.)

2017. július 19. _20|7. szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Vas utca 3.
8m'
szezonon belül: 2 080,- Ft/m2lho + Ár.a
41 600,- Ft + ÁFA (2 o80,- Ft * 8 m2 * 2,5 hő)
egy összegben

Tényállás: A NISZABA Kft' 2017 ' jűnius 07. napján érkezett kérelmében közteľiilet-haszná|ati
hozzźýáru|źls _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - megadását kéľte a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel ana,hogy vendéglátó terasz elhelyezése céljábó| kívánja használni a fenti területet.

A Gazdálkodási Ügyosztály a kérelem beéľkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatőságtűzvédelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben
a benyijtott iratoknak megfelelő kialakítasban járda burkolathoz nem ľögzített tétrgyak kerülnek
kihelyezésre'
A Hatósági Ügyosztály Igazgatásilroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. keľĹileti Rendőrkapitányság közlekedés, közrend és
közbiztonság szempontjából nem emelt kifogást.
A Városépítészeti Iroda nem emelt kifogást azza| a kikötéssel, hogy a településkép védelméről szóló
20|6. évi LXXN. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjźn a helyi építési szabá|yzat településképi
kĺivetelményeit, valamint az építészeti örökség helyi védelméről szóló, a reklámok, reklámhordozók és
cégérek elhelyezésének, alkalmazásźnak követelményeiről, feltételeiről és ti|almáról szóló és a
teleptilésképi véleményezés, illetve a teleptilésképi bejelentési eljárás sajátos jogintézményekről szóló
önkormányzati ľendeletet 2017. szeptember 30-ig lehet a|ka|mazni' f0|7. oktôber 01-je után az
újonnan megalkotott telepĹilésképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet a|apjźn a korábbi
teleptilésképi bejelentési eljárásban hozott igazolások felülvizsgálatra keľülnek, ezért a településképi
bejelentési eljárást 20|7, oktőber 01-jétől számított 3 hónapon belül meg kell ismételni.

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közteľület-hasznźńatihozzájáru|ás _ előľe
egy összegben tĺjrténő díjfizetéssel töľténő - megadását.

12.
Közterti let- h aszná|ő, kér e|mező : Leo50 In gatlanbefektető Bt.

(1l06 Budapest, Gyakorló utca 4iG.)
A kérelemben foglalt közteľület-haszná|at
ideje: 2017. július 19. -2018. július 19.

Közterület-haszná|at cé|ja: építési felvonulási terület



Kĺjzterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület' Leonardo da Vinci utca 50.
szám előtti közterület

Közterület-hasznźt|atnagysága: 103 m2

Közterület-hasznźtlat díja: 4fO,-Ft/mf lnap + AFA
Közteriilet-haszná|ati díj ĺisszesen: 15 789 900,- Ft + ÁFA (420 Ft,- x 365 nap x l03m2)
Díjfizetés ütemezése: egy összegben

Tényállás: A Leo50 Kft. f0I7. jinius 23' napján érkezett kérelmében közterület-hasznáIati
hozzájáru|ás . teljes díjfizetéssel tĺjrténő - megadását kéľte a Tisaelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy
építési felvonulási teri.ilet céljábóI kívánja használni a fenti közterületet.

A kéľelmęző érvényes BKK Forgalomtechnikai tervet nyújtott be a kérelem mellé.

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja - teljes díjfizetéssel - a kozterület-haszná|ati
hozzáj źru|ás me gadás át.

13.
Kozterület-h aszná|ő, kéľelmező: BUSZER Budapesti Epítő,és Szere|ő Zrt.

(székhely: 1163 Budapest' Uj Kőbánya utcaf3.)
A kérelemben foglalt közteľület haszná|at
ideje: 2017. augusztus 01. -2017. augusztus 31.
Közterület-hasznźiat cé|ja: védőtető (építési munkatertilet)
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u. 7.
Közterület-haszná|atnagysága: 54 m.
Közterület-haszná|at dija: 820,-Ft'/m21nő + ÁFA
Közterü|et-hasznźiat díja összesen: 44 280 Ft + AFA (820,- Ft * 54 m, * l hó)
Díjťlzetés ütemezése: egy összegben

Tényállás: A BUSZER Budapesti Építő és Szerelo Zrt.20|7.július 10. napján érkezeÍt kérelmében
közterület-haszná|atihozzájáru|ás - teljes díjfizetéssel torténő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel arľa, hogy a Budapest VIII. keľtilet, Déri Miksa 7' szám alatt éptilő Tétrsasház munkálatai
céljából kívánja használni a fenti területet.
A védőtető elhelyezésével kívánja kére|męző biztosítani azavarta|an gyalogos forgalmat.

Fentiek a|apjźn a Gazdá|kodási Ügyosztá|y javasolja a közterü|et-hasznźúati hozzájárulás - teljes
díjfizetéssel történő - megadását.

14.
Közterĺilet-haszná|ő, kérelmező: Budapest VIII. keľtilet, Máľia utca 3./A-B szám

alatti Táľsasház
(l085 Budapest, Mária utca 3./A-B

A kéľelemben foglalt k<jzterület-haszná|at
ideje: 2017. július f9.-f0|7' szeptembeľ29.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: építési felvonulási terület
Kozterület-haszntůat helye: Budapest VIII. kerület,Mária utca 3./A-B. szám e|őtti

járdán és úttesten
Köztertilet-haszná|atnagysága: 65,m. játda + 3 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10

m-)
Köztertilet-haszná|atdija: 5280,- Fťparkolóhe|ylnap (munkanapokon, 440,-

Fťórďparkolóhely) és 420,- FtlmZlnap + AFA
(munkaszüneti napokon és a járdateľületén)

munkatertilet járdán | 719 900,- Ft + AFA (420 Ft'- x
63 nap x65 mf)



Tényállás: A Budapest VIII. kerület,iľdfuia utca 3./A-B szám a|atti Táľsasház 2017. július l0. napjĺán
érkezett kérelmében köĺerület-hasznźůati hozzájáru|ás _ teljes díjmentességgel toténő _ megadását
kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel aľľa, hogy a Budapest VIII. kerület Mária utca 3./A-B szźlm a|atti
Társashźz tető fe|űjításához kapcsolódó építési felvonulási terület céljából kívánja haszná'|ni a fenti
terĹiletet'

A kérelmező érvényes BKK Foľgalomtechnikai tervet nýjtott be a kérelem mellé.

Kérelmező a közterületet-haszná|atot teljes díjmentességgel kéri tekintettel arra,hogy önkormányzati
támogatásban részesült a munka e|végzéséhez.

A Rendelet 24. $ (1) bekezdés b) pontjának értelmében a Bizottsá,g a megáůlapított kozterület-
haszná|ati díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedheti a fővárosi, ĺinkormányzati vagy á||ami
pá|y ázaton elnyert támogatásból töľténő épület felúj ítások esetében.

Tekintettel ana,|logy építési munkálatok esetén a közteľületek nagyméľtékben káľosodhatnak, igy a
Gazdźl|kodźlsi Ügyosztály a köĺeľü|et-haszná|ati hozzájźrulás megadását teljes díjfizetés mellett
javasolja. A Társasház a Rendelet 26. $ (l) bekezdésben foglaltak a|Ąźtn külön kérelemmel a
közterület-hasznźiat díjának I00%-át visszaigényelheti, amennyiben a közterĺ'iletet az átvételekor
fennálló eľedeti állapotában bocsátja az onkormányzat rendelkezésére és ezt szakvélemény támasztja
a|á.

Közterület-h asznźúat díj a osszesen:
Díj kiesés, díj elengedés esetén:

15.
Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közteri'ilet-haszntilat
ideje:
Közterület-h aszná|at cé|j a:

Közterül et-h aszná|at helye :

Kö zteľü l et-h aszná|at nagy sága:
Közterü let-h aszná'|at díj a:

Közterĺi let-h asznä|at díj a osszesen :

Díj kiesés, díjelengedés esetén

munkanapokon összesen: 561 260,- Ft + łpe
(bruttó 5280,- Ft,- x 45 munkanap x 3 db
parkolóhely, azaz 7 12 800,- Ft)
munkaszüneti napokon összesen:226 800,- Ft + AFA
(nettő 420 Ft,- x 18 munkaszÍineti nap x 30 m2)
f 507 960,- Ft + AFA
f 507 960.- Ft + ÁFA

Budapesti Gazdaságĺ Egyetem
(székhely: l055 Budapest, Markó utca29-3|.)

2017. augusztus 30.
rendem ény (épi'ilet źúadő)
Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dániel utca 6-8.
12 db parkolóhely (parkolóhelyenként l0 m2)
320,-FtJ m'lnap + AFA
38 400,- Fr + AFA (3f0,- Fr*120 m',*1 nap)
38 400,- Ft + AFA

Tényállás: A Budapesti Gazdasźęi Egyetem 2017. július l0. napján érkezett kérelmében _ teljes
díjmentességgel - közterület-haszná|atihozzájáru|ás megadását kéri a Tisĺelt Bizottság!ő| tekintettel
arľa, hogy épület átadó ünnepség céljából kívánja használni a fenti teľületet.

A Rendelet 2a' $ c) pontja alapján aBizottság a kĺizterület-haszná|at díját korlátlanul csökkentheti,
vagy elengedheti kulturális és környezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében és
minden olyan esetben, amikor aBizottságúry ítéli meg' hogy azJőzsefváros érdekeit szolgálja.

Fentiek a|apján a Gazdá|kodási Ügyoszttúy javaso|ja a kozterület-használati hozzájárulás - teljes
díjmentességgel töľténő - megadását.



Tényállás: A Budapest VIII. kerület, Eotvös Lőränd Tudományos Egyetem 2017. július If. napjźtn
érkezett kérelmében közterület-hasznźiatihozzźĄánallás _ teljes díjmentességgel torténő _ megadását
kéri a Tisĺelt Bizottságtól tękintettel arra,hogy a Budapest VIII. keľület, Rigó utca 16. számalatti
épület homlokzat felújításahoz kapcsolódó építési munkaterület (homlokzati á||vány) cé|jábó| kívánja
használni a fenti területet.

A kéľelmező érvényes BKK Forgalomtechnikai teľvet nyújtott be a kérelem mellé'

Kérelmező a közterületet-haszná|atot teljes díjmentességgel kéľi tekintettel aľra, hogy önkormányzati
támogatásban részesĺilt a munka e|v égzéséhez,

A Rendelet 24. $ (1) bekezdés b) pontjának értelmében a Bizottság a megáů|apitott kcjzterület-
haszntilati dijat kor|átlanul csökkentheti vagy elengedheti a fóváľosi, önkormányzati vagy állami
p áńy ázaton e|nyert támogatásbó l töľténő épület felúj ítások esetében.

Tekintettel ana, hogy építési munkálatok esetén a közteľületek nagymértékben károsodhatnak, így a
Gazdźl|kodźlsi Ügyosztály a közteľület-használati hozzźljárulás megadását teljes dijfizetés mellett
javasolja. A Társasház a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak a|apján külön kérelemmel a
közteľület-haszná|at díjának |00%-át visszaigényelheti, amennyiben a közterületet az átvételekor
fennálló eredeti állapotában bocsátja az onkormányzat rendelkezéséľe és ezt szakvélemény tźtmasrtja
a|á.

1ó.
K<jzterĹilet-h asznä|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt köaerület-hasznźiat
ideje:
Közterü l et-h aszná|at cé|j a:

Közteriilet-használat helve :

Kö zteľü let-h asznźł|at nagy s źtga:

Kĺjzterület-h aszná|at díj a:

Köztertilet-h aszná|at díj a összesen :

Díj kiesés, đíj elengedés esetén:

17.
Kozterület-h aszntiő, kére|mező :

A kére|emben foglalt közterület-haszná|at
ideje:
Közterü let-h asznźiat c é|j a:

Közterület-h asznźiat helve :

Kozterü let-h aszná|at nagy sága:
Közterület-h aszná|at díi a:

Kĺjzterület-h aszntúat díi a összesen :

Díjflzetés ütemezése:

Etitvös Lóľánd Tudományos Egyetem
(1053 Budapest, Eryetem tér l-3)

2017. július 19._2017. augusztus 31.
építési munkatertilet (homlokzati állvány)
Budapest VIII. kerület, Rigó lfica 16. szám előtti
járdáy
44m'
4f\,-Ftlm2lnap + AFA
8|3 lfo,-Ft + ÁFA @ettő 4fO Ft,- x 44 nap x 44 m2)
813 120.-Ft+AFA

Laikus Hedonizmus Kft.
(1083 Budapest, Bókay János utca 52')

2017. július 3I._f017. szeptember 30.
vendég|átőterasz
Budapest VIII. kertilet, Bókay János utca szám előtti
parkolósávban
20 m.f db paľkoló
f650,- Ft/parkolóhe|ylnap (munkanapokon, 265,-
Ft/őralparkolóhely) és 320,- Ft/m1lnap + AFA
(munkaszüneti napokon)
munkanapokon cisszesen: I87 795,- Ft + AFA
(bľuttó 2650,- Ft,- x 45 munkanap x f db
paľkolóhely, azazf38 500'- FĐ
munkaszüneti napokon összesen: 108 800,- Ft + AFA
(nettő 320 Ft,- x 17 munkaszüneti nap x 20 m2)
f96 595,- Ft + AFA
egy összegben
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Tényállás: A Laikus Hedonizmus Kft. f0I7. mźĄus 26. napján érkezett,2017. július 10. napján
módosított kérelmében közterület-hasznźiati ÍlozzźĘźlru|ás _ előľe egy összegben történő teljes
díjfizetéssel - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy vendég|źúőterasz
elhelyezése céljából kívánja használni a fenti tertiletet.

A üzlet működésével kapcsolatban számos lakossági panasz érkezett már az Önkormányzathoz. A
panaszok jelentős része a kĺjzterületen történő hangoskodásra vonatkozik, ame|y a lakosok nyugalmát
n agy m éľtékb en zav arj a.

Figyelemmel a Rendelet 12. $ (4) bekezdésére, amely szerint ahozzájźtru|ás iľánti kérelmek elbíľálása
során figyelembe kell venni a lakossági panaszokat is nem javasolt a közterület-használati
hozzáj źt u|ás me gadása.

Fentiekre tekintettel a Gazdźůkodási Ügyosztźůy nem javasolja a köztertilet-haszná|ati hozzájźltu|ás

megadását.

18.
Kozterület-h asznźiő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület-hasznźůat
ideje:
KöaerĹilet-h aszná|at c é|j a:

Közteľü let-h asznźiat helve :

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

Koĺerület-h aszná|at díi a osszesen :

Díjfizetés ütemezése:

Kozterĺilet-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület-haszná|at
ideje:
Közterü l et-h aszná|at c é|j a:

Közterü let.h asznál at helye :

Közterül et-h aszná|at nagy s źtga:

Közterü l et-h asznźiat dij a:

Köztertilet-h asznźiat díj a össze sen :

Díjfizetés iitemezése:

TRESSER RESTAURANTS Kft.
(1095 Budapest, Boráľos tér 4.)

2017. július f5._20|8, jiiius24.
világítótest elhelyezése
Budapest VIII. kerület, Népszínház u, 7-9. - József
körút saľok
Im2
3Isofuz1hő+Ápe
37 8o0,- + ÁFA (3 150,-Ft xI} hő x 1 m2)
egy összegben

TRESSER RESTAURANTS Kft.
(1095 Budapest, Boráros tér 4.)

2017' augusztus 05' _f0|7. októbeľ 05.
napernyő
Budapest VIII. kerület, Népszínházu' 7-9. szám
4m'
Lfo,-Ftlm2lhó +ÁFA
6 560,- Ft + ÁFA (820,- Ft x 2 hó x 4 m2)
egy összegben

Tényállás: A TRESSER RESTAURANTS Kft. 2017. július 12. napján érkezeÍÍ. kérelmében köztertilet-
haszná|atihozzźtjátu|ás - teljes díjfizetéssel torténő - megadását kéne a Tisĺelt Bizottságtól tekintettel
arľa, hogy a Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 642lf016. (VI.20.) számű hattlrozatábaĺ
világító test elhelyezésére közteriilet-haszná|ati hozzźĘáru|ást kapott 20i6. július 25-tő| 2017. július
24-ig terjedő idószakła. Kéręlmező a fenti közterület haszná|atának további engedé|yezését kéri a
Tisztelt Bizottságtól.

A Gazdálkodási Üryosztá|y fentiekre tekintettel javasolja a közterület-hasznáiati hozzájáru|ás
megadását.

19.

Tényállás: A TRESSER RESTAURANTS Kft. 2017. július |2.napjtnérkezett kérelmében közterület-
haszná|atihozzźtjáru|ás - teljes díjfizetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel
ana,hogy aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 1f0flf0I6' (XI.28.) szttműhatározatában
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napernyő elhelyezésére közterület-haszná|ati kapott 2016. augusztus 04-től f0I7. algusztus 04-ig
terjedő időszakra.
Kérelmező a fenti közteľület hasznáiatźtnak további engedé|yezését kéri aTisnekBizottságtól.

A Gazdá|kodási Ügyosztály fentiekre tekintettel javasolja a közteľtilet-hasznźiati hozzź$áru|ás
megadását.

il. Á beteľjesztés indoka
A beérkezett kérelmek elbírálása, valamint az e|óterjesztés tárgyźlban a dĺjntés meghozatala a Tisztelt
Bizottság hatáskörébe tartozik.

m. A dtintés célja' pénzůĺgyi hatása
A döntés cé|ja a beérkezett kérelmek Bizottság á|ta|határidőben töľténő elbírálása.

Tervezett bevétel:
Varga Andrea Tamara egyéni vállalkozó
KEROVA-SMALL Kft.
NISZABA Kft.
TRES SER RESTAURANTS Kft .

TRES SER RESTAURANTS Kft .

Osszesen:

Tervezett bevétel építési munkálatok esetén:
Rekonstrukció Kft.
Budapest VIII. keľület, Futó utca 3. szttm alattiTársashźn
Budapest VIII. kerület, Kiss József utca 16. szám a|attiTfusasház
Budapest VIII. kerület, Víg utca 6. szálm a|attiTársasház
Leo5 0 Ingatlanbefektető Bt.
BUSZER Budapesti Építő és Szere|o Zrt.
B udape st VIII. keľü le t, lldária utca 3 . /A-B szäm a|atti T ár sasház
Eötvos L&ánđ Tudományos Egyetem
Osszesen:

Díjkiesés. díjmentesség:
Budapesti G azdasági Egyetem
Osszesen:

Díjvisszafizetés:
Budapest VIII. kerĹilet, NépszínházutcaZ7. szám alatti Gauer Társasház I 383 4If,-Ft
Budapest VIII. kerület Dobozi u. l 1. szám a|attiTźtrsasház I 077 620,-Ft
Osszesen: 2 461032,-Ft

A visszafizetés fedezete a |1404-02 címen a kiizteľĺilet fogla|ási bevéte|.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet
A Rendelet 12. $-a értelmében a köztertilet-haszná|atta| -hozzájtlrulássa| és elutasítással _ kapcsolatos
onkormányzati hatósági eljárásban a hivatkozott rende|etben ľögzítettek szerint elsőfokon a

Ytrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatározza a kozterulet
használatok utáni ťlzetendo díj mértékét.
A kozterĺilet.hasznźiati díjfizetés ütemezéséľől a Rendelet l8. $ (1) - (2) bekezdései az a|ábbiak
szerint rendelkeznek:

', 
(1) A díjat a kozterület-használati hozzájórulósban rögzített időtartamra és módon a jogosult ktjteles

előľe egłös sz e gben me gfizetni.
(2) Tartós (egalább hat hónapot meghaladó) közterüIet-használat esetén a Bizottság a jogosult
kérelmére havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, eg1lenlő osszeglÍ díjfizetést megállapíthat,

116 740,- Ft + AFA
T4 560,- Ft + AFA
41 600,- Ft + AFA
37 800,- Ft + AFA
6 560,- Ft + ÁFA

217 260,- Ft + Áľ.A

|54252,- Ft + ÁFA
80 640,- Fr + AFA

932 400,- Fr + AFA
390 ó00,- Ft + ÁFA

15 78g 900,- Ft + ÁFA
44f80,- Ft + ÁFA

2 5o7 960,. Ft + ÁFA
813 120,- Ft + ÁFA

20713 týf,.Ft+ Áľĺ

38 400,- Ft + ÁFA
38 400,- Ft + ÁFA
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amennyiben az esedékes díj ]0,000 forintnál magasabb. Ezt a tényt a kozterület-hasmólati
hozz áj órulós b an r ogz íteni kel l.',
A közteriiletihasznźůati díjak csökkentéséről, elengedéséľól aRendelet24. $ (1) bekezdése aza|ábbiak
szerint ľendelkezik:
,,A Rendelet 2. melĺéklete alapjón megáIlapított közterüIet-használati díjak korldtlanul csokkenthetőek
vagł elengedhetőek:

a' az onkormányzat érdekében végzett építési, felúj ítúsi ľnunkdlatok végzése esetében;

b. a fővórosi, vagy önkormányzati pólyózaton elnyert támogatósból történő épület felújítások
esetében;

c. humanitórius és karitatív célok érdekeben végzett tevékenység esetében;
d' kulturális és környezenédelmi célok érdekebenvégzett tevékenység esetében;
e' minden olyan esetben, ąmikor a Bizottsóg úgy ítéli meg, hogł az Józsefváros érdekeit

szolgdlja;
Í. bejegłzett politikai pártok, eglházak és tórsadalmi szervezetek nem kereskedelmi céIú

rendezvénye esetében;
g' oWatás| tudományos vagy ismeretterjesztő témájúfilmalkotásokforgatósa esetében;
h. a Filmtv. hatólya alá nem tartozó alkotásokforgatósa esetén, ahol az igénybeveendő terület a

l5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó területű;
i. a Filmn. hatáIya aIá nem tartozó alkotósok forgatósa esetén, amelynek időtartama a

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

A Rendelet 9' $ (1) bekezdése szeľint: ,,Kozterület-hąsználati hozzájárulás csak ideiglenesjelĺeggel -
meghatározott időtartamrą vąg/ meghatórozott Íeltétel bekövetkeztéig _ adható, ĺegfeljebb 3 évre; a
telepi)lésképi bejelentési eljárós sorón łlozott dontésben engedélyezett reklómberendezés elheĺyezése
esetén legfeljebb ]0 ĺtvre.,,

A Rendelet 26.s (1) bekezdése szerint: ,l Bizottság az építési, szerelési tevékenység végzésére kért
közterület-hasznólati hozzájárulásban meghatározott díj 100%-át a hasznóló kérelmére utólag kĺ;lan
dontéséveĺ visszatéríti, vag/ a kozterüIet-haszndlati díjat elengedi, amennyiben a használó a
hozzájárulásban meghatórozott idő elteltét kovető 5 munkanapon belül a közterületet az ánételekor
fennáIló eredeti állapotában bocsátja az onkormányzat rendelkezésére, és ezt szakvélemény támasztja
alá. Amennyiben a használó személye eltér az ingatlan tulajdonosdtól, úg,l kozos kérelem alapjón van
Iehetőség a visszatérítésről vagy az elengedésről szóló döntés meghozatalóra.,,

F enti ek a|apj źn kérem az a|ábbi határ ozati j avas l at e lfo gadását.

Határozati javaslat

I. Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory a Budapest VIII. kerĺ.ilet,

Népszínház ltca 27 . szám a|atti Gauer Társasház részére a I6lf0I7 . (I.23 ') és a 34412017 .

(V.03) számú határozatában megadott kĺjzterĺilet-haszná|ati hozzźtjáru|äshoz kapcsolódó
közterület-haszná|at dijat, azaz | 383 4If,- Ft-ot egy összegben visszautal és az 5f9l20l,7.
(VI.26) száműLlatározatźlban megadott kĺjzterület-haszná|atihozzájtru|áshoz kapcsolódó 188

3f8,- Ft köztertilet-haszná|at díjat elengedi a I8l20|3. (Iv.24.) cinkormányzati rendelet 26. $

( 1 ) bekezdésben foglaltak alapján.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. július 19.

III. Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dĺint, hogy a Budapest VIII. kerĹilet' Dobozi u.

1l. szám alatti Társashán részére a f64l20l7. (IV.IO.) számú határozatában megadott
közterület-haszná|ati hozzźĄáru|áshoz kapcsolódó köĺerü|et.haszná|at dijat, azaz | 077 6f0,-
Ft-ot egy összegben visszautal a Rendelet 26. $ (l) bekezdésben foglaltak a|apján'
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Kozterület-h aszná'|at idej e:

Közteľület-h aszná,|at c é|j a:

Közterti let-h aszná|at helve :

Kozterü let-h aszná|at nagy sága:

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. július 19.

Közterület-használat idej e :

Közteľü let-h aszná|at cé|j a:

Közterület-h aszntiat helye :

Közterü let-h aszná|at nagy sága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. iúlius 19.

Közterület-használat idej e:

Közterület-h asznźiat c é|j a:

Közterület-h aszntůat he lve :

Kozterĺ'ilet-h aszná|at nagy s ága.'

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2017. július 19.

m. Yárosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közterĹilet-haszná|ati az
alábbiak szerint:

Kĺizteľület-lraszráló, kérelrnező: A Biblia Szól Egyesiilet
(székhely: 1089 Budapest, Golgota út 3.)
2017. auguszlusf6.
rendezvény (családi nap)
Budapest VIII. kerület' Szenes Iván tér elotti
közterületen
310 m2

Iv. Yźrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájáru|ást
ad _ előre egy összegben tĺjrténő díjfizetés mellett - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Vaľga Andľea Tamaľa egyéni vállalkozó
(székhely: 1085 Budapest, Gyulai Pá|u, |f.3l20.)
201 7. július 28. - f0|7 . szeptember 3 0.

vendéglátó terasz, megállíto táb|a, cégér, napernyő
Budapest VIII. keľtilet, Stráhly u. 14. _ Somogyi Béla
u. sarka előttijárdán
l8+ l +f ł14m"

v. Yátosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺilet-használatihozzájźtru|ást
ad - előre egy összegbęn történő díjfizetés mellett - az a|źhbiak szerint:

Közterület-h aszná|ő, kérelmező: Rekonstľukció Epítőipaľi és SzolgáItató Kft.
(1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 88.)
20l 7. július 26. _ f017 , augusztus 3 l .

építési felvonulási terület
Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utcaŻ5. szám
előtti közterület
l db paľko|óhely (10 m2)

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017.július 19.

vI. Yźlrosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt' hogy köztertilet-használatihozzájáru|ást
ad _ előre egy összegben történő díjfizetés mellett - az a|ábbiak szerint:

K<izterület-haszná|ő, kérelmező: KEROVA-SMALL Kft.
(székhely: 1l36 Budapest, Tátra u' 5/A.)

Kĺjzterület-használat ideje: 2017. július 19.-2017. szeptembeľ 30.
Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźúathelye: Budapest VIII. keľület, Práter utca 55. szám előtti

közterületen
Közteľület-haszníĺ|atnagysága: 2 m2
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Felelős: polgármester
Határidő: 2017.július 19.

vII. Yźrosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájáru|źst
ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-hasnlä|ő,kérellnező: Budapest VIII. keľület, Futó utca 3. szám alatti
Táľsasház
(1082 Budapest, Futó utca 3.)
2017. július 20,-f0I7. augusztus 20'
építési felvonulási terület (mozgó á||vány)
Budapest VIII. keriilet' Futó utca 3. szám e|őtti jźlrdän

6m'

VIII. Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közterület-haszná|ati az
alábbiak szerint:

KĺjĺerĹilet-h aszná|ő, kérelmező :

Közterület-használat idej e:

Közterü let-h aszná|at cé|j a:

Közterti let-h asznźiat helve :

Közterü let-h aszntůat nagy sźtga:

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2017. iúlius 19.

Ix. Yárosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy kĺizerület-használatihozzźĄáru|ást
ad - előľe egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-használat idej e :

Közterület-h aszná|at cé|j a:

Kĺjzteľület-h aszná|at helye :

KözterĹilet-h aszntiat ĺagy sźrya:

Felelős: polgármester
Határidő: 2017.július 19.

Koaerĺ'ilet-h aszná|ő, kérelmező :

Köztertilet-használat idej e :

Közterti let-h asznáiat cé|j a:

Kozterĺilet-h aszĺźiat he lve :

Közterület-h aszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. iúlius 19.

Közterület-h aszntiő, kérelmező :

Kozterület-használat idej e:

Közterĺi let-h asznźiat c é|i a:

F'ľesh & Ilealthy Kft.
(107 6 Budapest, Garay utca f9-3 | . 3 I 5)
2017. július 19. _2018. jrilius 19'
árubemutató pult
Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 27 . szám
előtti járdán
2m'

Budapest VIII. keľület, Kiss József utca 1ó. szám
alatti Táľsasház
(székhely: 1081 Budapest, Kiss József utca l6.)
2017. július |9._f0I7. szeptember 30.
építési felvonulási terület (homlokzati źi|v źny)
Budapest VIII. kert'i|et, Kiss József utca |6. szám
előtti járdán és a Szilágyi utca felĺjli homlokzat előtti
jźtrda^

30 m'

Budapest VIII. keľület, Víg utca 6. szám alatti
Táľsasház
(székhely: 1084 Budapest' Víg utca 6.)
2017. augusztus 0l.-f0l''1. augusztus 31.
építési felvonulási terĺilet (homlokzati állvány)

x. Yźtosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-használati hozzájáru|ást
ad - előľe egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szęrint:
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Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Víg utca 6, szźtm elótti járdán
KözteľĹilet-haszná|at nagysága: 30 m,

Felelős: polgármester
Hatźlridó: 2017. július 19'

xI. Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köaerü|et-haszná|ati hozzájźtrul.ást
ad _ előľe ery összegben ttjrténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-hasznźiő, kérelmező: MSZABA Kft.
(székhely: l063 Budapest, Szív utca14'2l4.)

Közterület-használat ideje: 2017. július 19._20|7. szeptember 30.
Közterület-hasznéiatcé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźĺ|at helye: Budapest VIII. kerület, Vas utca 3.
Közterület-haszná|atnagysága: 8 m,

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l7.július 19.

xII. Yárosgazdźt|kodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy közterü|et-használatihozzź|źlru|ást
ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|tłbbiak szeľint:

Köĺerület-hasznźiő, kérelmező: Leo50Ingatlanbefektető Bt.
( 1 1 06 Budapest, Gyakoľl ő utca 4lG.)

Közterület-használat ideje: 2017. július 19. _2Dlľ.július 19.

Közterület.haszná|at cé|ja: építési felvonulási teľület
Közterü|et-hasznáIat helye: Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca 50.

szám előtti közterület
Köĺerület-hasznźńatnagysága: 103 m2

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2017. július 19.

xlu. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy - előre egy összegben történő
te lj e s díj fi zeté s s e l - kö zterül et-h aszná|ati ho zzáj árulrátst ad az alább iak szeľint :

Közterület-haszná|ő,kérelmező: BUSZER Budapesti Epítő'és Szere|őZrt.
(székhely: 1 163 Budapest, Uj Kőbánya utca f3 .)

A köztertilet-használat ideje: f017 . augusztus 01. _ f0I7. augusztus 3l.
Közteľtilet-hasznźiatcé|ja: védőtető (építési munkaterület)
Kozterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u. 7. szám előtti

közterü|et
Kozterület-haszná|atnagysága: 54 mf

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. július l9.

xrv. Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy kĺĺzteri'ilet-használatihozzájáru|ást
ad - előľę egy összegben torténő teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szerint:

K<jzterĺilet-haszná|ó,kérelmező: Budapest VIII. keľület, Máľia utca 3./A-B szám
alatti Táľsasház
(l085 Budapest, Mária utca 3./A-B

Közterĺilet-használat ideje: 2017. július f9. -20|7 ' szeptember 29.
Kĺjzterület.haszná|at cé|ja: építési felvonulási teľület

to



xv. A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|ati
hozzájáru|ást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint:

Közterület.hasznźlő, kérelmező: Budapesti Gazdaságĺ Egyetem
(székhely: 1055 Budapest, Markó utcaf9-3I.)
2017. augusztus 30.
rendezvény (éptilet átadő)
Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dániel utca 6-8.
12 db paľkolóhely (paľkolóhelyenként 10 m2)

xw. Yárosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy k<izterĺ.ilet-használatihozzź!áru|ást
ad _ előre egy osszegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterĺi let-h asznźiat he lye :

Közteľü let-h aszná|at nagys ága :

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. iúlius 19.

Kozteľület-használat idej e:

Kö zterü l et-h aszná|at cé|j a:

Közterü let-h aszná|at he lye :

Közterület-h aszntůat nagy sága:

Felelős: polgármesteľ
Határidö: 2017. július 19.

Kĺjzterület-h aszntiő, kér eknező :

Köĺeľület-használat iđej e:

Közterü let-h asznéiat cé|j a:

Közterü let-h asznźiat he lye :

Kö zteľti let-h aszntůat nagys ága :

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. július 19.

Közterület-használat idej e:

Közteriilet-h aszná|at cé|j a:

Közterü let-h asznźiat he lve :

K<j zteľü let-h aszná|at nagys ága :

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. július l9.

Budapest VIII. kerület, Mária utca 3./A-B szám e|őtti
jźtrdán és úttesten
65^m' járda+ 3 db paľkolóhely (paľkolóhelyenként 10
m')

Eötvtis Lĺóľánd Tudományos Egyetem
(1053 Budapest, Egyetem tér 1-3)
2017. július 19._f0I7. augusztus 31.
építési munkaterület (homlokzati á|lvány)
Budapest VIII. kertilet, Rigó utca 16. szźtm e|őtti
járdźn
44m'

XVII. Yźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad köztertilet-haszná|ati az
alábbiak szerint:

Kozterület-haszntiő, kérelmező: Laikus Hedonizmus l(ft.
(1083 Budapest, Bókay János utca 52.)
2017. július 3I.-f0I7. szeptembeľ 30'
vendéglátóterasz (pallós)
Budapest VIII. keri.ilet' Bókay János utca szám előtti
paľkolósávban
f0 m'f db parkoló

xvlil. Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köaeriilet-használati hozzäjáru|ást
ad _ előre egy ĺisszegben történő te|jes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:
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Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

Közterĺilet-használat idej e:

Közterület-h asznźůat c é|j a:

Közterü let-h aszntůat helye :

Ktjz |.ęľti le t-h aszntúat nagys ága :

Felelős: poIgármester
Hatáľidő: 2017. iúlius 19.

Közterület-használat idej e:

Kclaerület-h aszná|at c é|j a:

Köaerület-h asznźůat helye :

Közteľü let-h aszná|at n agy s ága :

Felelós: polgármester
Határidő: 20l7' iúlius 19.

TRE SSER RESTAIJR,ĄNTS Kft.
(1095 Budapest, Boľáros tér 4.)
2017. július 25. _2018.július 24.
világítótest elhelyezése
Budapest VIII. kertilet, Népszínhźz u. 7-9. _ József
k<jrút saľok
1m2

xlx. Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köaerü|et-haszná|ati hozzájáru|ást
ad - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szeľint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: TRESSER RESTAURANTS Kft.
(1095 Budapest, Boráros tér 4')
f0|7 . auglsztus 05. -f0I7 . október 05.
napernyő
Budapest VIII' kerület, Népszínház u. 7 -9.
4m"

A döntés v é gr ehajtását v é gző szenĺ ezeti e gysé g : G azdźiko d,źts i Ü gyo sztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára:
nem indokolt hirdetotáblán honlapon

Budapest, 2017. július 14.
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KALo D o MA TÁRSASHÁZ KEZELŐ KFT. I
I

I
I

Tárey : teľiilethaszn á|ati díj
vísszaťlzetése és elensedése

Budapest
Baĺoss u.63-67.
1082

Tisztelt Címzettl.

A Budapest Főváľos VII'I. keriilet Józsefuárosí onko,rményzatvalamint a Budapest'
VIII. kerĺitet, Népszính az u. 27 . sz. a|atti Taľsasház 45 lzai 6. (VII.05.) sz.
megállapodás;a alapjźn aTźttsashźtz p;źiyźzatonnyeľt támogatást, utcaí erkélyek vízorr
kialakítĺísráľa.

A munkálatok 2017.junius 29-én befejeződtek, a közteniletet ezen anapon az
átvételkoľi eredeti állapotban adtuk vissza.

Ezen clkokból szeľetnék a 1612017 . (I.23.) számís'hatÉrozatbanfoglalt 786.917 .- FL ,
344/2017 . (V.03) sziímú hatźrozatban foglalt 596.495.- Ft kĺjzteľiilet- használati drj
vissza fizetés;ét és a529l2OI7 ' (vI'26.) szárnú hatźrozatb:anfogialt 188.328 .- Ft
közterĹilet _ hasznźůati díj elengedését.

Kérjĺik, hogy a jeĘ9!t tisg1egeket a Táľsasház oTP VIII. ker. Fióknál vezetett(Bp. VIII.,
Jizsęťkrt. 33.) t1708001-20054032 sz. szátm|ájáraátutalni szíveskedjenek.

Budapest, 2017 .julius 3.

,,AI
Tisztelettel, 

e , nl (. )ľ. t
ů/O(lJ Ü/tL2

Szabó Anikó
ügyvezető

1 O85.Budapest, Rigó u. 3. 2.208.
OTP BANK: I 1708001-20s64366

Tel: 06-20-5 57 -f5 5 6; Email : kalodoma@gmail.com

Ni "jÚ!" 
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Tranzakció részletei

Electra Inteľnet Bankins

K&H Bank
Zrt.

&mffi
ffiHk*#

1. oldal, összesen: 1 oldal

Ügyfél : EQ 1 78 0ó6 BUDAPESľ ľovÁno S VIII.KERÜLET
ĺoz sppvÁno SI oNKonvĺÁNyzeľ

Tranzakció típusa soz - Áfutal.ás jóváínĺs

Tranzakció típusa (ISo)

Kód PMNT/RCDT/DMCT

Megnevezés Payments / Received Credit Tľansfers / Domestic Credit
Transfer

Osszeg 596 495.00 HUF
Kezdeményező

Név GRAUER TÁRSASHÁZ NÉP1ZB,IH}ű,U.27 '
Megbízó száĺnlaszźtma HU76 l l70 8001 2005 4032 0oo0 0000

Megbízó bank

Bankíiók oTP Budapesti r., Vil. József kľt.

Kedvezményezett

Név BP FŐvÁRos VIII.KER JóZsEFVÁRos oNK
KedvezményezettszŁm|aszttma HUzo |o40 3387 0002 8592 0ooo o0o2

Kedvezményezett bank

BankÍiók K&H Bank ZÍt.338 Corvin Negyed

Énemap 2o|7.05.O4.

Közlemény rc-Ű02/2o|7 KoZTER.HASZN' HoZZÁJÁRULÁS
Könyvelés

Kĺinyvelés dátuma 20|7.05.04.

Tľanzakcióazonosító 099970504H365 l 63

http s ://webelectra.kh.hu/eib_vall/print 2017.06.20.



Ĺ&H Bank Zrt..
:'Q178066 BI]DAPEST r'ŐvÁęos VITI. KERÜLET .rizsnľvÁno

Nyitóegyenleg :

osszes jőváírás :

.Jsszes terhe].és i
Záróegyenleg:

Tét'elsorok száma: 3

E1ect.ra Corporate Banking

n;'-"*". ;;-;. . - i ; äTł ä} ä]""".
Dátum | 2017/02/03 _ 20I.t/02/03

S z ám]- a s z ám : 1 o 4 o 3 3 8.7 - o oĹ.ag- }ďÉĺ'gł2Ě!o| 6]0 o o o o 2 HUF
ĺvö xoztpRÜr'ET FoGI,A],ÁSI BEVÉT AIsz - BP FoVÁRos vII

-11-

66.21 6 -i't9,00 IrrJF
t-.554 . l_58, 00 HUF

0,00 HIJF
67.770.537,00 HUF

Partner / |,iegjegyzés Osszeg

-HozzÁ']ÁR
3654 0000 0000 saltem Kft folyószámlá

számlaszám: 201.6/vo3]-68
részte1j esítés

1230 oooo oooo WöI,FINGER lÁszló TSTVÁ
rÖztEnÜlBTHAs zNÁLAT l ĐÍ.J 2 o L7

' '.'.. '.'

i; j .,,: :t:..ijlt:L' L:: :it i:t.-lij,:

ElIenszámla száma

ii!gł*:r*./rw^gał'': I{tJ76 ].17o 8oo1- 2oo5

::n17 / 02/ 03 HU69 7390 OO92 1821_

::0a'7/02/03 rruo7 tt7o 5998 2!27

t:":.ii:.:r-ii.ia'r,,;fir,.:.-,..:.:.,,.i.i.:,,,,,,:,,,::,:r::t.:j;,:..r..,.:Llt;+.1,.,:...,
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BUDAPEsI FŐVÁRos V||l. KERÜLET
)Ôzs E FVÁnosl Ö ľv roRMÁNy ZAT

Ügyintéző: Gyuricza Ramóna
Tel.z 459-2274
Faxz 459-2276
e-m ail : gyunczat @jozsefu aľos. hu

VARosGAzoÁlrcooÁsl ÉspÉruzÜcvl slzoľĺsÁcĺ
soos GYÖRGY
elnök

Táľry : közeľtilet hasznźiati ho zzáj aru|ás
Ügyiľatszá m: 1 6-699 /2/2Ot7 .

HATÁno ZAT
Budapest WII. keľĺilet, Népszínház u.27. Gauer Társasház (adőszőtm: 28|6905I-0I-42képviselet: Kalodoma 1ę1i. _ Szabó Anikó.1085 Buda|.,,, nĺgo u. 3. II. em. 2.08.) _ atĺlvábbiakban: kérelmező kĺizteľiilet haszná|at ŕá"t előteľjesztett kérelmének a
lä..ľ.álkodási 

és Pénzügyi Bízottság 52gl2)|7. ĺii.za.> ,,i,nt, határozatával helý

2017.jrĺnĺus |6.tő| 2017.júnĺus 30.ĺg
hozzájárlu|

aJudapest VIII. keriil"ł, 
ľÝľoính á'z u.27 . szám e|őtti 60 m2 közterület építési munkateľiiletQI m. á||vźny és39 m2 vedoteto elhelyezése) céljából tciľténő igénybevét eléhez.

Az ĺjnkormźnyzati hatóság a ktizterület!12z1autanak díjacímén kötelezi akéte|mezőt arua,hogy Íizessen meg Budapest Fővaľos VIII. keľiilet lozsäfuarosi Ö"k;;ä;ä rłH g*kZrt-néI vezetett 10403387-00028592-00000002 számu számtájźra a határozat
\:?"ľ:,"lével egyidejűleg egy összegben nettó I48 2go,- Ft + {p4 összesen bľuttĺí188 328,. Ft' azaz..bruttő śzáznyolóvannyolcezeľ . háľomszázhuszonnyolc foľintkö zterĹilet. haszná|ati díj at.

Ehatźttozat a közléssel jogerőssé válik és ellen fellebbezésnek helye nincs.

IND o KotÁs

A kéľelmezőkönerulęt-hasznáiatihozzájarulás irĺánti kérelmet nyújtott be Budapest FőviárosVIII. kerĹilet Jrizsefvrĺľosi.onkoľmányzithoz (a továbbiakban; ő"ä;á''yä 2u7.junius16. napjan. Kérelme alapjĺín az onkor.ľtúnyzat tulajdonában lévo 'Budapest VIII. kenilet,tvfľs/3]laz,..'27'. szrím előtti 60 m2 kcizteľtilętet epĺioĺ muntatertilet (21 m2 állvány és 39ľr. vétlőtető elhelyezése) céljából kívánja igénybe;;""i. 
-:

A közterületek ľencleltetésĹől eltéľő rrag3ilaj.ĺnak szabály ut a lőzsefuĺĺr.osi onkoľmányzaĺtulajdonában lévő közteriiletek haszná|atáről és haszrá aának rendjéről szőIő 18/20|3.(Iv.24.) ĺinkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabźiyozza meghatánozva,hogy mely esetekben, mely tevékenységekhezkote|ező a köĺenilet-haszná|athozzájarulás

I 082 Budapest, Baros u. 63-61 .. Telefon: 06 I 459 2 |00 . E-mai|: po|garmestel@jozseívaros. hu . www.jozs"fuu.o.. hu 1

I#,
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B U DAPESľ rŐvÁRoS VlIl. rrnÜ lrĺ
lozs r rvÁ RoS ĺ t N Ko Rľr,ĺÁ N YZAT

vÁRoscłzoÁlrooÁsI És

:::Í:::lslzoĺrsÁcĺ
elnok

beszerzése, egyben meghatźrozza a końeĺulet használat ellenértékét (közterület használati

díj), a kérelem benyrijtásanak és elbírálásanak rendjét is.

A Kérelmezo źĺLtaL előterjesztett kérelem megfelel a Rendeletben foglďtaknak, mivel

Kérelmező a Rendelet 5. $ (2) bekezdés 9. pontjában építési munkateľület elhelyezése

céljából kéľte a közterĹilet.használatot. A kérelem foľmai és egyéh taľtalmi szempontból

*"gľ"t"lt a Renđelet 1 1. $ (4) és (5) bekezdéseiben ín követelményeknek (kérelmező adatai,

a1]asznáIat célja, időtaĺama stb), a Rendelet áItzI e|oirt meIlékleteket kérelmező csatolta.

F,r,ért a Rendęlęt 12. $ (1) bekezdése értelmében a kéľelem elbíľalásĺĺľa hatáskönel

renđelkęző önkoľrrrarryiati bizoÍtság Budapcst Fővaľos VIIL kerület Józsefuarosi

onkoľmányzat Képviselő-testiiletének Vĺáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

tĺnkormĺĺnýzati hatőiági jogkĺiľben eljaľva _ 2OI7.június 26. ĺapján taľtott tilésén elbírálta

azt, és * śzgĺzol7. NI.26.) szźtmú,hatźĺozatáva|hozzájźrulást adott akérelmezo részére.

Kérelmező a közteľĹi|et-haszná|ati hozzájźrulás megadását teljes díjmentességgel kéľte,

azoĺban tekintettel arľą hogy építési munkálatok esetén a közteľiiletek nagymértékben

káľosodhatnak, így a kozteľĹilet-használati hozzćłjtruIás megadása teljes díjfizetés mellett

javasolt, azza|, hógy a tfusasház a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak alapjtn külön

kérelemmel a közteľtilet-hasznźiat đíjának 10O%-át visszaigényelheti, amennyiben a

hozzájtru1źtsban meghatźrozott idő elteltét követő 5 munkanapon beliil a közteľiiletet az

átvételekor fennálló éredeti állapotában bocsátj a az onkoľm źnyzat renđelkezésére.

A kozterület-használati díj megállapítása a Rendelet 17. śi -19. $-ai szerint, d2.szĺímú
mellékletben foglalt ďíjtáblźzat 2. poĺxja 2.a, alpontjában foglalt építési munkaterület

Ft/m2lnap) munkaszüneti napokon 420-ftlfił lnap - napi m2 hasznáůati díj . alapulvételével került

meghatźlrozasra, a napi m2 hasznáIati díj és az engeđéIyezeĹĺ alapteľĹilet vaLarĺirÍ az

"ng-"déty""ett, 
napokb an számítoÍt időtartam szotzatakéĺt, tovźhbá a Rendelet 4. pontja.4.f.

aliontjíban fogla.lt védőtető lz}-ftlÍŕ /hó - havi mf haszĺrźiati díj - alapulvételével, a havi m,

llasználatĺ díj éi az engedéIyezett alapterĹilet valamint az engeđé|yezett, napokban számított

időtaľtamszorzatakéĺtkerĹiltmeghatźrozásra.

Felhívom akéreknező figyelmét arra, hogy a Rendelet éľtelmében

- akonerĹilet-haszn źiati hozzźfiĺrulás megszíínik:
-hozzźtjarulásbanmeghatźlrozottidőelteltével;
-ahozzźtjźrulásbanmeghaÍźrozottfeltételbekövetkeztével;
- ha a terĹiletre ijzemzavar-elháľítás miatt, vagy egyéb fontos kĺjzérđekből szfüség

van;
- ahozzájtrulás alapjan hasznźlatba ađott közteľiilet fulajdonosa, vdEY művelési ága

megv áItozźlsanak ingatlan-nyilvĺĺntaľtasi bej e gyzésével ;
- há a közteľiileten folytatott tevékenységre jogosító okiľat éľvénye vagy batáIya

megszúnik' vagY a jogosult a tevékenység folýatásĺĺľa való jogosultságát egyébként

elveszti;
. a jogosult halálával vagy _ jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező

társaság ęsetén _ j ogutód nélküli megsziĺnésével ;
.)
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. ha a jogosult bejelenti az onkormźnyzatnak, hogy közterület hasznáIatáva|
érdekkörében felmerĹilt méltanyolható okból felhagy.

- ha a közteľĹilet-használati hozzájarulás megszíĺnik vagy sztinetel, a jogosult
ktntalanitási igény nélktil ktiteles a kĺjzeriilet eredeti á||apotát _ különösen annak
tisztaságźú'_ haladéktalanul helyreállítani,

- a rende|kező Észben íľt a közterület-haszná|ati díjat a ktiztęľĹilet esetleg ténylegesen
kisebb teriilettĺ haszná|atźlĺa' illetve a közterĹileten elhelyezett létesítměny tenyleges
tizemeltetésére tekintet nélkül kcjteles megfi zetni,. a konerületet haszĺźůő kclteles a hasznźtlat cé|jfua engeđé|yezett terĹiletet és annak
kĺiľnyezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, rendezett állapotban tartani, és a
kĺjzteľĹilet hasznźůat időtartama alat1 a sziikséges állagmegóvási, karbantartási és
tisńźntartás i kötelezetts é gét te lj e síteni,

- akozterület használat kapcsrín elhelyezđ kívrĺnt létesítmények, beľendezések, egyéb
tÉltgyak biztonságos elhelyezéséétt, otzéséért a köĺerületet hasznrĺló fclcl, azok
esetleges megrongálódasa esetén az onkormźnyzat felé káľtérítési igénnyel nem
élhet' a kciĺeľület-haszná|ati jogosultság nem pótolja a jogszabá|yokban előíľt egyéb

hatósági, illetve szakhatósági _ engedélyek (p1. építéstĺgyi, egészségtigyi,
rendészeti szakhatóságok engedélyei) beszerzését és csak a közľemfüödő
szakhatóságokhozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes. A
közterĹilet-hasznáLati hozzĄarúás eredeti péIdányźt, vagy annak hiteles máśolatát,
valamint a dijfizetési kötelezettség teljesítését igazo|ő dokumentumot (havonta,
negyedévente, vagy felévente töľténő díjfizetés esetén valamennyi befizetést igazo|ő
dokumentumot) a tevékenységet folýató személy kĺlteles a helyszínen magánźů
taľtani és ellenőrzésre jogosult személyek felhívásáľa bemutatni. A kĺizteľület-
hasznőůatta| .iaľó járulékos k<iltségek (pl.; energiadíj, vízdíj) viselése, illetve
megfizetése a kĺjzterĹilęt használó kötelezettsége. Ennek teljesítése érdekében köteles
a lrregfelelő ktjzműszolgáltatókkal a szükséges megállapodásokat megkötni.

- A közteľiilet hasznáIatra vonatkozó jogosultság megszúnése után hasznźiő kcjtęles a
közterület eredeti á||apotátkárta|anitási igény nétkiil saját költségén helyľeállítani. A
közerulet-haszná|ati hozzájaru|ást a Rendelet 14. $ (3) bekezdésben szabźůyozott
ęstękben vissza kell vonni. Amennyiben a köztęľülęt.használat során a használattal
tĺsszefiiggésben a teľtilet megrongálódik, abban kaľ kelętkezik, illetvę azok másnak
káľt okoznak, úgy a k<ĺzterulet használó a rongálódást saját kĺiltségén köteles
helyľeállítani és a káľt meg1éľíteni. A köZteľĹilethaszná|ő köteles az eigedé|yezeÍt
időtartam |ejźrtát k<ĺvetően a közterület hasznźiatáva| minden kaľtalanítási és
csereteriiIet biztosításáľa iľanyuló igény nélkiil haladéktalanul felhagyni, és az eredeti
állapotnak megfelelően a közteľület tulajdonosának rendelkezéséľe bocsátani.

A kdzteriilet-haszná|ati hozzájźrulás visszavonható, ha az eľre jogosult szervek eljĺárásuk
során megállapítjĺík, hogy a köZteľiilet-hasznáiat a helyben érintett lakosság jilentős
részének nyugalmát zavaqa, valamint közérdekből báľmikor.

| 082 Budapest, Bar.os u, 63-67.. Te|efon: 0ó l 459 2 I 00 . E-mai|: po|garmeste@'jozseívaros. hu . wwwjozs"fu".o,. h.-, 3
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Amennyiben a közteľület használó a kozteľĹiletet a jelen hataľozatban meghatźltozott idő
után is használni kívanja, kĺjteles legalább 16 munkanappal a|ejérati idő előtt újabb kéľelmet
benffitani. A közterületet tovább használni csakaz újabb hozzájarll|źls birtokában lehet.

A Rendelet 26. $ (2) bekezdése értelmében a köztęrĹiletnek a kdzteľĹilet-használati
hozzájaru|ás megkezdésének időpontjában és a lejrĺľat időpontjában fennálló állapotáľól
jegyzőktinyvet kell felvenni, melynek melléklętét képezik a fényképfelvételek.
A köZterület tényleges használatának megkezdése előtt használó köteles az onkoľmźnyzat
képviselĺSjével (1082 Budapest, Baľoss tĺtca 63-67., tcl: 459-2230) közös állapotfelmérést
v égezni é s arró l źtaďźĺs- áw ételi j egyzőkönyvet felvenni.
'l.ovábbá hasznżllő köteles a k<izteľület-hasznźiat megszűnésekor vagy sztinetelésekor az
źitala haszná|t koztertiletet az onkoľmányzatnak visszaadni, amit kizfuőLag az
onkormányzat képviselőjének személyes jelenlétében tehet meg, amelyről szintén átadts-
átvételi jegyzőktinyvet kell felvenni. Az átadást-átvételnél csak a hasznét|ő nevében teljes
kĺjnien nyilatkozattétel és kötelezettségvállalás jogával rendelkező személy jaĺhat el.

A rendelkező részben foglalt döntés a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben foglalt
j,łgs,zab,lllyi elĺSíľásokon alapszik, tllelyet a đtjrrtést |loző akozigazgatási lratósági eljáľás és

szolgáItatás általános szabáIyakőlszóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71-74.

$ -ai szeľinti határozatban ľenđelt kiadni.

A dĺjntést hozó önkormźnyzati bizottság hatáskore a Rendelet 12.$ (1) bekezdésén alapszik.

Az önkormźnyzati hatóság ahatźttozatát a Rendelet l. $, 12. $ (1) bekezdése és 17. $.23. $-
ai Ket. 19. $ (2) bekezdése a|apjźnhońameg.

Jelen döntés ellen a
biztosítja.

fellebbezési lehetősés kizźrásź.ŕ" a Ket.

Budapest, 20|7 .június 28.
kodási és Pénziigyi Bizottság

A hataľozatról éľtesülnek:
1) a kérelmező,
2) a VIII. keľületi Rendőrkapitányság,
3) a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaĺosi
felti gye leti IJ gy o sńá|y
4) a Budapest Fővĺĺľos VIII. keľĹilet Józsefuaĺosi
]Jgyosńéĺ|y,

Polgáľmesteri Hivatal Hatósági

5) a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi Polgiĺľmesteľi Hivatal Péĺlztigyi
|Jgyosntiy, 2017 jÚt 03.

6) fuattár

|082 Budapcď,Baross u'63.67'.Te|efon:0ó l459?|00. E.maiĺ: po|6armesteĺ@jozgeívarcs.hu. wvwv'jozs"fuu.o,.hu 
4

ŕ

73 l \ sp)Ąekezdés b) pontja

V* [-l ľ
Soós Gyiiľgylun"

4)

\ił öiz..;ttsáü\

. ľDŐ'sBĄRAT ffi
ONKORMÁNiYZATw 2f



i

Buo.ą.pBsr FovÁnos VIII. xrnÜlrr i

JózsBpvÁnosloľronn.ĺiNYzAT j KozrľnÜI,Br-r'rlÜcynrrrrÜcyoszrĹĺy
PolcÁnľĺosľERI Hrveľa.la.

Átadás _ Átveteli Jegyzőkönyv

Készült: 2017.junius 29-én a Budapest VIII. keľület, Népszínházu.2]. szĺím előtti
kĺjzterületen.

Táľgv: Az. Budapest VIII. keľĹilet, Népszínhaz u.27. szám e|őttiköZterĹilet építési
munkateľület célj ából ttjrténő köztęľiilet-haszná|atvisszavétele

Jelen vannak: átvevő ľészéről

< 1tpęą9 CB,hu gęA-ęąJ-t> ŰtrF7D, ü o",

\.,,,n,u cs,ąr'n - Tc*ľ-
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E l082 Buĺlapcst, Baľclss u. 63-67. @ 459-2|00
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A mai napon a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 16|2017. (I.23.) számu
határ o zatźtban s zereplő teľül et źltađásttv a| kap c s o l ato s me gj e g yzé s ek :

A terĺilet adatai a mellékletben találhatóak:

Mellékletęk:

- 1612017. (I.23.) hattuozat
- Helyszínrajz
- A jegyzőkönyv e|váIaszthatat|an mellékleteit képezlk a helyszínen készített

fényképfelvételek.

Egyeb megjegyzések (lrelyszinen elhangzott) :

- Ą JnĺqJo Jö atloc"a-,geu ŁgĘůr1 U|6JŁr&vg.s.glLłtľý.
_ (Ą? o.p<íłĺ LETor pptł{sa,llłk' JĄorlol cjL,łd.ą, |LašL +a14y'du'1g,u *błaŁ,ppfl hńs]žĐT Az aiu+elj-,ba,

ô .łé w uEżępĺł. ęll,:-drr.łreĺ-J ďll*tro,l bA' .J Eĺł}L vťsąa oTEłĹüU=jĹl

Budapest, 2017 .június 29.

ľr ł.VkrtxJ
źtadőrészétó| \

Gauer T trsasház Népszínház u. 27 .
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TársasháZkeze| ő

)ĺ 'Székhety: 1088 Budapest, KrÚdy utca 2. fsz' 1.

Telefon: +36 (1) 338-0861' Fax +36 (1)788-7466, e-mai[: ĺroda@nYotckor.hu

Ügyfétfogadás: hétfő-csÜtortok: 8:oo-18:0o, péntek: 8:0ol4:3o

,t(r- tr-/a f 52/2016

BudapestFővárosVIII.keľületJózsefváľosionkormányzat*o.*o"-"ffi

Vagyongazdátkodási és tizemeltetésĺ Ügyosztály

Budapest
Baľoss utca 63-67
r082

Tisztelt Y agyongazdálkođási és Üzemeltetési Ügyo sztáLy|.

A Városgazdálkodási és Pénztigý Bizottság 26412017. (IV.10.) számíhatáĺozatbarl foglaltak
szerint hivatkozva a Józsefuárosi onkoľmźnyzat tulajdonában lévő közteľületek hasznáIatfuőI és
hasznź:Jlatźnak rendjéről szóló |8l20I3. (Iv.f4.) <inkormányzati ľendelet 26. $ (1) bekezdéséľe a
Dobozi utca 1 1. sz. Tarsasház jelen kérelemmel visszaigényli a kĺjztertil et-haszná|ati di |00%-źfi.

Budapest, 2017. június 26. ,:::: .!ĺizlĺ.'!ľit-l.ł:;i i-,ijł;-.' :;:ii..:l''l'lĺll' : .:1::i']:. 1 ']]l],

Tarsashĺĺz
Kft.
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j Átadás - Átuot"li Jegyzőktinyv
l

; Készült: 2017.junius 22-éna Budapest VIII. kertilet, Dobozi u. 11. szám előtti közterületen.

'' Tőľwz Az. Budapest VIII. kenilet, Dobozi u. 11. szám ę|őttikdzteľület építési munkateľtilet
i cé|jábőI történő köZteľĹilet-hasznźiat visszavétele

Jelen vannak: átvevő részéró|
{,aw^Ł. 3 ćgr,, eÍ.rrccsl.?
ľ' at.lđr,,Z, ŰĐŕiúÔ é r,h

(y{łfl;. ĺž'*,

éúađő részétol

Tĺ?V-c...: tl.e *5c-i6

A mai napon a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 26412017. (IV.10.) szálmtl
hatfu o zatában szeľeplő terül et átaďásáv aI kap c s olato s me gj e gyzés ek :

A terület adataí a mellékletben találhatóak:

Mellékletek:

- 264/2017. (IV.10.) hattuozat
- Helyszíruajz
- A jegyzők<ĺnyv e|vá|aszthatatlan mellék]eteit képezik a helyszínen készített

fényképfelvéte1ek.

Egyéb megsegyzések (helyszínen elhangzott):

- 
g 

V.ąe&',,,:.L,l *b6,łt ".. -\ĺ,,í"6,^t L^ \.,^A wĺsu.^a;ů)aĺ, t łť*,M

Ü- 0"hď^ {-"ił,[f. J1/T-'{4'

Budapest, 2017 . jtntus 22.

,Wą.)
úadő részérőI

Nyolc Kör Társasházkeze|ő Kft .
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a JózsefvárosÍ Onkoľm ánvzat tulaidonában lévő |rözteľüIet hasznáiatálhoz
Kérjük a nyomtatványt olyasĺlatóąn", nyonlĺatolt beĺűvel kitöI,eni!

M agánszem élyek eseŕében.'

Kérelmezőnęve: '............... telefon:

- /g--

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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Á kéľe|mező tudomásul veszi, lrogy

a kérelęm benyújtása nem jogosítj a fel a köztertil ęthasználatára,
a Józsefuárosi tnkorrnĺányzat tulajdonábarr lévő közteľiilętek lrasználatáró| és hasznźl|attlnak rendjéről szóló
18ĺ20|3. (IV.24.) önkotmányzati ľendelet 17. s (1) bekezdése szeľint a kiizteriilet haszná|atáért köztęrtilet-
használati díjat köteles ťlzetni,
a közteľiileten kizáľólag a kereskedęlmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló f|0/2009. (Ix.29.)
Kormányrendelet 12. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatarozott termékek arusítha-
tók.

A kéľelemhez akére|mezłĺnek az alábbi metlé|eteket kell csatolnia: (A csato|t me|lék|etet kérjük X-el je|öIni)

l. A köztęľületen folýatni kívánt tevékenység gyakorlásáľa felioeosító eqyszeľtĺ oktat másolatát:
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt.
- gazdasźĺgi társaság, egyéni cég esetén: 30 napnáI nem régebbi cégkivonatot. aláírási címpéldánvt. x
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba.vételüketíeazolrő okiratot, Ý
- őstermelők esetén őstermeliíi igazolványt.
-vendéglńtótcl'usz1rjtcsítrjsccsctćn,azuzL,Jzemcltctnikĺvánlkeľeskedôlfl1i/ü.ńdég@
.ielentés köteles kereskedelmi_tliyékenység bejelentését igazoló dolcumentumot vagy ą Múki'dési Enecdilyt
2, Azigéĺyelt teľületre vonatkozó helyszínt źhrázo|ő vźa|atot, amelyen szeľepelnie kell a kömyező utcáknak
is' A vázlaton az igényelt teriilefuek - a szĺikséges méretekkel - úgy kell szeľepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyéľtelműen megállapítható legyen (TERÁSZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszusága; a terasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és a jarda szélétől való tĺĺvolság a; terasz
esetén annak az tizletnek abeiáratátóI való távolsága' amelvikhęz tartozik méterben mérve).

X

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, beręndezés miĺszaki leírását és teľveít; teraszlí'érelmekhez a
helyszín fotój át is cs ątolni szüks éges.
4. Meglévő létesítményľe vonatkozó közteľiilet.lrasznáIati hozzźtjőtulás megújítása esętén - váľosképvédel.
mi szempontok figyelembevétele míatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kanu építmény esetébenvag'l építési munkálątokkąt ĺ)sszefiłggő kozterület-hąsználat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmązóst és a jogszabátyban előírt esetekben a jogerős építésiigli ható-
s ógi engedélyt cs atolni szülĺs éges.
6. KöZtlt igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt lrelyszínrajzorr tul _ a vonatkozó ne|yśzim abl.ĺnolo
foľgalomtechnikai vánajzot, amely beszęrezhetĺĺ a BKK Közrjti Közlekedési lgazgatóság Kĺjzutkezelési Fő-
osżĺtlly, Foľgalomtechnikai osztályán.

Figve|meztetés:
A hióľĺytalanul kiĺölĺott MrelemľIyomtątvóľty és qz előíľĺ mellékJetek csatolasán nil, ą pontos és egłértelmíÍ helymeghatarozas, va-
lamint a meglevő létesítméľIyÍotója elengedhetetlen a beľlyujtott kerelem érdemi elbíľátasához!

A közterület-használatot - ktilönösen * az a\źbbi jogszabályok szabá|yozzźk:

Maryarorszíg helyi önkoľmányzaÍaiľo| sm|ő 20L|. évi CLXXXX. tÖľvény
a Józsefuárosi Ölrkormányzat tulajdonában lévó köaęrületek haszrálatiáľól és használatĺĺnak rendjéĺĺl smló |8DO|3.
w,24,) ĺinkomanyzati ľendelet
Józsefuiíľos Keľülefi Épftési SzabályzatáľóLszó|ó 66|2O07.(KI'12.) önkormányzati ľendelet
Budapesti Városręndezęsi és Épí.tesi Keľetszabá|yzatról s zćió 47l|998,(X'15') Föv. Kgy. rendelet
A reklámok, ľęklámberendęzések és cégéľek elhelyezésének szabályairól szóló 55l2o1r3. (XII'20.) önkoľ-
mtnyzati ľendelete

NYILATKoZÁT
Alulírott, az titalam benyujtott közteľtilet-hasznáIati kéľelmem ęlbíľálásánat< céljából lt'ozzlÍiĺźrulok személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivata1 az le-
jrárásban részt vevő szakhatósági állásfog|alások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyujtásakor a Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétőL tź!ékoztatást kaptam _
amelyet tudomdsul vettem _ az e|járźs megindításának napjáľól, az úgyintézési hatĺĺľidőľől, az ügyemre iľányadó jog-
szabályi ľendelkezésekľől, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem ęlmulasztásanak jogkövetkez-
ményeiľöl, valamint a hivatali elérhetőségről.

Kiielentem, hogy kéľelmem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági e|jáľás és szolgáltatás általános szabályaiľól a
2004. évi CXL. törvény 2004, évi CXL' törvény 13ĺA. $ (l) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezésijogomľól le-
mondok. Tudomdsul veszem, hogy ezáltal az ügyemben hozotthaÍározat annak közlésekor jogerőre emel

Ä BíB}Lí,Ą
1089 l}tlcÍapest' Gotrgcta u. 3,
Adószán.ĺ : 1 8.f97 29 6-.1 -42

Budapest,20.|.ł. , évQ.e, hó 'lC*.. nap.
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I. Á.ltalános ľendelkezések

1 . A Szabéůyzat az a|ábbij ogszabályok figyelembevételévęl késztilt :

Magyaľoľszág Alaptörvénye (Alkotrnánya)

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvľcĺl

2013. évi V. töľvény a Polgáľi Ttiľvénykönyvről

1994. évi XXXN. törvény a Rendőrségľől

1989. évi III. törvény a gyíj|ekezési jogról

2005. évi cXxXilI. törvény a személyi- és vagyonvédelemről

2004. évi I. törvény a spoľtľól

201l. évi CXXVil' 6rvény a katasztrófavéĺ|elemről

|997. évi CLN. tiiľvény azBgészségügyľől

20|2. évi II. törvény a szabályséľtésekről

5 4 ĺ 200 4 (III.3 1 .) Koľmányľendelet a spoľtrende zv ény ek biztonságáról

23lf0|1. (III.8.) Koľmányľendelęt a zenés, táncos ľendezvények biztonságosabbá

tételéről

54ĺ20|4 (XILS.) BM ľendelet azOrszágos Tiĺzvédelmi Szabáiyzatrő|

5ĺ2006 (II.7.) EiiM rendelet a mentésľől, országos Mentőszo|gáůat

27/f008 (XII.3.) KvVM és EüM ľendelet a kömyezeti zaj- és rezgésterhelési

hatáľéľtékek megál lapításáľó l

47/1998 (X.t5.) Főváros ľendelete a budapesti Váľosľendezésről

6612007 (XII.l2.) KSZT ľenclelet _ Józsefuáľos

JózseÍÝáros KVSZ

2. A Szabáůyzat cé|ja, hogy biztosítsa A Biblia Szól Egyesiilet miĺködésével összefiiggő,

A Biblia Szól EgyesĹilet nevének felhasználásával szervezett ľendezvények egységes

elvek mentén töľténo, színvonalas és biztonságos megľendezését az épú|et területén

va1y azon kívül. Jelen szabályzati keľetek azéľt kerülnek felállításľą hogy biztosítsák a

szervezłí által kittĺzött célokat, a programok egész ideje alatt a ľésztvevők jogait,

személyĹ és vagyoni biztonságáú, hogy ne sériiljön A Biblia Szól Egyesület jóhíľe, és

ne kerülj ön v eszé|y eztetésre a tulajdoni j avainak épsége.

3. A Szabźúyzathatźůya kiteľjed a vezetőségre, a szervezőkľe, valamint a lebonyolításban

résztvevő önkéntesekľe.

?1



4. A Biblia Szól EgyesĹilet o|yan rendezvényeket szervez, amelyek elősegítik a ĺírsadalmi

értéket mint a család, az emberi értékek, mint a lélek, felbecsülését, amelyek konceľtek,

színdaľabok, vagy egyéb formában a közönség szźtmára éľthető és átvehető módon

közvetítik Isten a B ibl iában megfogalm azott ijzenetét.

5. A ľendezvények szeľvezése soľán maradéktalanul be kell tartani a vonatkozó

jogszabáiyok ęlőíľásait, a belső utasítások rendelkezéseit, továbbá messzemenően

figyelembe kell venni A Biblia Szól EgyesĹilet ér.tékrendjét, etikai normáit, írott és

íratlan szabźiyait.

6. A rendezvényeket csakaz engedélyekben foglaltaknak megfe|elően lehet megľendęzni.

7. A ľendezvény résztvevői a rendezvény bejelentésében megjelölt befejezési időpontban

a rendęzvény helyszínét kötelesek elhagyni, továŕ,bá a szervezők és lebonyolító

ö'nkéntesek kötelesek elkezdeni a ręndezvény helyszínének ęredeti állapotba való

visszaľendezését.

8' A szęrvezĺĺk intézkedési jogkörrel ľęndelkeznek, a rendezvény teljes ideje a|att a

helyszínen taľtózkodnak, és gondoskodnak a szabá|yos lebonyolításľól, a ręnd

fenntartásáľól, valamint aSzabáůyzatban leíľtak betaľtásáról és betartatásáról.

9. A szervezők jogosultak olyan személyeketkizárni a rendezvényről, akik megszegik a

Szabá|yzatot, más látogatókat viselkedésükkel vagy megjelenésükkel zavaľnak.

10. Ha a ľésztvevők magatartása a ľendezvény jogszeľűségét vagy biztonságéú

veszé|yezteti,aszetvezőaręndezvénytfeloszlathatja.

11. A ľendezvény ideje alatt az okozott károkéľt az okoző felelős a Ptk. általános szabályai

szerint.

12. A ľendezvényekteľiiletén a dohényzáts és a nyílt |énghasznáIata tilos. Dohányozni csak

az affa kijelölt helyen lehetséges.

13. A szervezok a rendezvények lebonyolításában résztvevők számára a ľendezvények

megkezdésének időpontja elott baleset- és tűzvédelmi oktatást taľt. amelvet

dokumentált módon igazo|.

14. Jelen Szabá|yzat betaľtásának elmulasztásából eľedő anyagi és személyi káľokért A
Biblia Szól Egyesület felelősséget nem vállal.

15. A Biblia Szól Egyesület ľendezvényein az alábbi tőmogató szo|gáůtatások lehetnek:

biztonsági szo|gá'|at

ľuhatáľ

hangosbemondó

vendéglátás, catering



oľVosi szolgáltatás

ĺĺzvédelem érvényesítése

helyszíni ľeklámhordozók

virág. és egyéb dękoráció igénylése

szemé|y szál I l ítás, taxi rendelés

modern auđio technikaĹ és egyéb eszköz-bérlés

hangméľnök biztosítása

hostessek biztosítása

16. A rendezvények lebonyolítása során őrizni kę|| az Egyesület arcu|atáú és hogy a

rendezvények angol nyelven is meghirdetésre kerüljenek.

I7. A Szabályzat rendelkezései minden ľendezvényre érvényesek és hatályosak.

II. SpeciÍikus ľendelkezések

1. A ľendezvény helyszíne: Budapest, V[I.keľĹilet, Rezső téľ

2, A rendezvény időpontj a:20t7. augusztus 26. szombat, l0:00 - 18:00-ig.

3. A ľendezvény megnevezése: Családi Nap _ zenés, táncos rendezvény

4. A ľendezvény logója:

5. Arendezvény célja:

Tekintettel ana" hogyjogelődünk A Biblia Sző|Egyhaz27 éves fennállása óta a Vlll.keľületben
szo|gál, most is a józsefuáľosi lakosság elérése a célunk, szeretnénk egy ingyenes Családi Nap
keľetében jókedvvel, szóľakozássa|, tarta|mas időtöltéssel elérni a józsefuáľosi családokat, a

szülőket és gyeľmekeket egyaľánt, pľogramjainkkal többek között erősíteni szeretnénk a családi
kötelékeket is, pl. apa. fiak focimeccs szeľvezésével.

Hitéleti elvtink szeľint a család az egyik legfontosabb éľték a társadalmunkban. Hisziink
továbbá a Biblia szó szerinti ihletésében, a Szentháromságban, Jézus Kľisztusban, aki teljesen

ďďffF
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Istęn és teljesen embeľ, a keľeszténység alapelveit hirdetjük tevékenységeink keľetében, meľt

hisszük, hogy minden ember bűnös, és megváltásra van szüksége, amely csupán egy dö,ntés,

[sten kegyelmi ajándékának elfogadása, amelyet Jézus a kereszten értünk e\végzett és ez hit
áItal miénk lehet.

A ľendezvény napirendje: az |.szttmú mellékletben található.

A ľen dezv ény p l akátj a : a 2,szálmű m e l lék l etb e n ta|źl|hatő.

Arcndezvény szlogenje: ,,Augusztus 26-án ,,A Biblia Szó|Hozzáld Is'' - Családi Nap
kicsiknek és nagyoknak! Tö|tsön egy fergeteges napot a családjával, a család éľték!

Foľmula 3 veľsenyautós Íbtózkodás, ugrálóváľ, arcfestés, apa-fiú mérkőzés' baba-mama

sátor, kézműves foglalkozás, Ielki-segéty sátoľ, tánchtz, bébszínház. Ta|á|kozzlnk

augusztus 26-án 10-koľ a Rezső téren!''

A rendezvény teľületi nagysága: a kitelepülő sátrak, pľogramok helyszínei összesen 3l0
m2.t foglalnak el, a résztvevő látogatók ńszéró| felhasználásra kerĺilo teľület nagysága

a programok közötti terĹilęt: amely 20o Ín2.

A ľésztvevők várható |étszőtma: a terület befogadóképesség szźtmítása a|apján (ame|y 4

fő/m2) az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet a|apján, egyidejűleg tehát maximálisan 800 f('.

11' A rendezvény minősítése: NYILVÁNOS.

12. Képviseletľe jogosító személy neve: Majoros Kende Csaba, elnök.

1 17 4. Budapest, Rákos mezęi repü lők tltja 29 / 4.

TeI: +36'701334-5080.

13. Biztonsági szakember: Pitner József Ferenc, nyugalmazott ľendőr fótöľzsőrmester.

1158' Budapest. Szűcs István u.76la.

T eI: +3 67 0 /390- 80 8 8 ; +3 67 0 13 42- 1324.

l4. A ľendezvény lebonyolítását végző személyekkel onkéntes Szeľződés kötése töľténik,

amely a helyszínen ellenőrzés esetén bemutatásra alkalmas módon keľül elhelyezésľe

az l.szźlmú,Informĺációs pultnál. A ľendezvényen 13 szo|gál|atihely kerĹil kialakításra, a

feladatok ellátásában és a pľogramok lebonyo|ítźsában résztvevő önkéntesek szźtma:

min.32 fő.

15. A rendezvény kezdésének és befejezésének időpontját tartalmaző tájékoztatő tátbla, a

he|yszinrajz, valamint jelen Működési Szabályzat aľendezvény ideje alatt az I.szźtmíl

Információs pultnál mindenki számára eléľhető és látható módon kihelyezésre kerĹil.

6.

't.

8.

9.

10.



Továbbá ezen tájékoztató adatok a honlapunkra www.bibliaszol.hu is felkerülnek a

rendezvéný megelőző 30 nappal.

ilI. Biztonsági Teru

Tekintettel a 23/20|1. (III.8.) Koľmányľendelet vonatkozó ľendelkezéseiľe, amelyek az
1000 fő feletti zenés, táncos ľendezvényekľe alkatm azandóakktitelező jel|eggel, s az 1000
fő alatti ľendezvények esetén az e|őírásokat saját fele|ősséggel való betaľtásľa íľja elő, A
Biblia Szól Egyesü|et az a|ábbi rendelkezéseket foganatosítja:

A.) Tűzvédelem érvényesítése

A rendezvény helyszínének befogadóképessége: 3IO |T2-tfoglalnak ela rendezvény

kitelepĹilései,200 m2 pedig a|áúogató résztvevők foglalási hely adata.

A ľendezvény kiiĺrítése: A helyszín adottságainak megfelelően vész esetén a teľiilet

báľhol elhagyható, a sátľak között és minden helyen a2.5 méterközlekedési (avagy

menekĹilési) útvonal kialakítása a ľendezvény felállításakor megtöľt énik, így az

e|őírt 4 perces kiĹĺrítési követelménynek való megfelelést semmi nem gátolja.

A helyszín kiĹĺľítési számításáú tiĺzvédelm i szakember v é gzi.

o|tóvíz szerzési hely a környező utcákban.

Eneľgiaellátás: aggľegátoľal (helyszínľajzon jelölve, a helyszínrajz a 3.szőmil
mellékletben található.) Az áľamfoľrás egyszęr"re töľténő lekapcsolhatósága

biztosított.

A jogszabátlyi előírásoknak megfelelĺĺen, 54/20|4, (XII.S.) BM ľendelet 212 $ (c)

bekezdése, 2 db, nzoltó készülékke| arendezvény idejére ľendelkezünk.

A jogszabályi előíľásoknak megfelelően, 5412014. (XII.S.) BM rendelet 2l0 $ (3)

bekezdése, l db. villamos hálózattól fiiggetlen hangosító ęszközze| a rendezvény

idejére rendelkezünk.

Sörpadok bérlése a jogszabétlyi előírásoknak megfelelően megtöľténik. Az 54l2OI4.
(XII.5.) BM rendelet 213 $-a a|apján.

A' dohźnyzélsi tilalmat a rendezvény egészteľületére jelölni fogjuk.

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



1.

10. A rendezvény lebonyolításában ľésztvevő önkéntesek és biztonsági emberek

tűzvédelmioktatása arendezvénytmegetózően dokumentált módon megtörténik.

ĹL. Az országos Meteorológiai Intézettől egy pontos időjárás jelentés megkéľése a

rendezvény ide.iére meglesz, illetve okos telefonna| az időjáľást folyamatosan

nyomon fogjuk követni.

12. Kifejezett színpad felállíüísára nem kerül soľ.

13. Sem ö|tözó, sem ľaktáľ létesítésére nem kerül soľ.

14. Vendéglátóipari egység kitelepülő vendéglátó lesz, vegyes kínálattal. Engedétlyel

rendelkęzik, a helyszínen ldb.trĺzoltó készülék a kitelepiilése mellett lesz.

15. Mozgáskorlátozottak menekítése akadályba nem Ĺitközik, tekintettęl aną hogy a

helyszínen sem lépcső sem emelkedő nincsen.

16. A jogszabályoknak megfelelően a ľendezvény bejelentését az időpontjátmegelóző

30 nappal a Katasztrófavédelem illetékes kirendeltségéhez leadjuk. A
Katasztrófavédelmi Bejelentéshez kiegészítő męllékletként csato|iuk a

he|yszínrajzot, a kiűrítési számítálst, jelen Műkiidési Szabát|yzatot, v61amint az
országos Meteoľológ iaí Intézet időj árás j elentését.

B.)Személyĺ- és Vagyonvédelem éľvényesítése

A helyszínen 3 db. információs pult keľiil elhelyezésľe. Az |.számú krformációs pult

mellett |esz az Elsősegély hely, valamint azlľányítási pont is' a tiĺzvédelmi szakembeľ

és biztonsági szakembęr jelenlétével.

A biztonsági szakembeľek a ľendezvény helyszínén egyen póló viselésével lesznek

megkĹilönbözteVe, hír.összeköttetési kapcsolattartásukat flottás telefon fogia
biztosítani.

Legfontosabb tennivalóik a rendezvény biztonságának orzése, az e\veszetttárgyak és

gyeľmekek kezelése, a belépés és távozás ľendjének őrzése, a környezet zöldtertiletének

védelme.

Az infoľmációs pultok egyik fĺi tevékenysége (az infoľmźrciő szo|gá,|tatáson túl), hogy a
gyeľmekekľe karszalag keľĹiljön. A karsza'|agon az egyik szülőjük neve, valamint
telefonszáma fog szerepelni. Így egy elveszettnek ttĺnő kisgyermek a lehető leggyoľsabb

2.

J.

4.

3s

módon újľa biztonságban visszakerülhet a szÍj|eihęz. Minden szo|gáiat, amely



5.

6.

gyermekfoglalkozást tart, az információs pulthoz fogja kĹildeni a szüloket a karszalagok

felhelyezése célj ából.

A biztonsági szemé|yzet 6 fiís Lesz, a 54/?0IĄ (X[.5.) BM rendelet 209 $-a alapján.

miszerint 200 főnként kell l db. szęmélyi és vagyonőri végzettséggel ľendelkező

szemé|y,czjelen esetben 4 Íiĺt jelent.Ezen túhrretroelr két fő j,árórszo|gźllatot fog ellátni

arendezvény teljes ideje alatt és annak teljes teľĺiletén.

A biztonsági szemé|yzet személyĹ és vagyonőri végzettséggel rendelkezó részénęk a

végzettségĺtket igazoló okirat másolata az onkéntes Szeľződéséhez kerül csatolásra.

A biĺonsági szemé|yzetjelenléte a helyszínrajzon jelölésľe keľül'

A jogszabályoknak megfelelően a rendezvény bejelentését az időpontját megelőző 30

nappal a Rendőrség illetékes kiľendeltségéhez leadjuk. A Rendőrségi Bejelentéshez

kiegészítĺĺ nel|ékletkérrt csatoljuk a helyszínrajzot, valomint jelen Működési

Szabéivzatot.

C.)Elsősegély érvényesítése

Tekintettel a23lf0I1. ([I.8.) Koľmányľendelet vonatkozó ľészeire' amely csak l000 fii

feletti rendezvény esetén írja elő mentőegység helyszínen tartőzkodását, mégis

szeretnénk felelősségteljesen eljáľni, így a helyszínen egy Elsősegély sátor keľtil

felállításľa, szakápolĺ5kkal, clsősegélý nyújtó szakembeľekkel. Az elsősegély sátoľban

lesz egy fekvésľe alkalmas ágy, egy hűsítő ventillátoľ, valamint folyadékpótlásra

alkalmas hidegvíz rosszullét esetéľe. Az elsősegély táska tarta|maz többek között

vércukoľszint méľőt, véľnyomásmérőt, kö'tszcľckct, amcly kisebb esetek ellátására

alkalmas, súlyosabb esetekre a mentők hívása vonatkozik.

Azugráiővárnái azugrálóváľhoztartoző szakemberjelenlétę a ľendezvény egész idejéľe

biztosított.

Az elsősegé|y szo|gá|atban résztvevok végzettségétigazo|ó okiľat máso|ataazonkéntes

Szeľződésükhöz keriil csatolásľa.

A közeli kőrhánatfelkeressiik, és nyilatkozatot kéľünk arra vonatkoző|ag,hogy szükség

esetén fogadják a segítségľe szorulókat.

7.

8.

t.
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1.

5. A jogszabátlyoknak megfelelően a rendezvény bejelentését az időpontjfut mege|i5ző 30

nappal az országos Mentőszo|gáIathoz leadjuk. A Mentőszo|gźt|ati Bejelentéshez

kiegészítő mellékletként csatoljuk a kórhéz fogadó nyilatkozatźú, jelen Mtĺködési

Szab áůy zatot, valam int a b ekén i đój árás -j e lentést.

D.)Higiénia és egészségvédetem éľvényesítése

A vendéglátóipari egységeknek kiteleptilési és népegészségiigyi engedéllyel, valamint

EÜ kiskonyvvel kell rendelkezniĹik. Szerződéskötéskor ezek meglétének ellenőrzése

megtöľténik.

Az EU kiskönyvvel rendelkezők (Elsősegély nýjtók, vendégl áúőipari egységek)

ľészéľe kiilön szemé|yzeti kézmosós mobil wc biztosított.

A rendezvény teľületéľe az e|i3irásoknak megfelelően 1ÁNľsz) 7 darab kézmosós

mobil wc biztosított. Megrendelés: MOBILTOALETT Kft.-től. (ö,sszesen tehźLt7+| db.

kézmosós mobil wc keľül felállításľa, amelyek taľtályos ľésze miatt a víz szőméra

csatoma elvezetésľől nem kell gondoskodni.)

A hulladékgazd'á|kodásľól: a kihelyezett szeméttárolókból óľánként történik majd az

iirítés egy béľelt konténeľbe, amelyet a ľendezvény záľő-őrőjakor a konténerbéľlĺ! cég

elszállít: MoBILToALETT Kft. A ręndezvény teljes ideje alatt |esztakarítószolgáiat,

amelynelc felodata a tcľülctcn clszóľt szenrętęk fęlszęd,Ísc is.

A teľiiletet a rendezvény |ezźtrźsakoľ teljesen szemét-męntesen fogjuk magunk után

hagynĹ Nyilvánosan használhatő viz a Rezső téľen mindenki szálmára eléľhető.

E.) Ziildteľĺilet.védelem éľvényesítése

1. A biztonsági szolgálat feladata lesz többek között, hogy a zöldteľĹilet éi|agát a

rongál ásokt ő| me górizze.

A pľogľamok kialakításáná| a szervezők figyelembe vették a kitelepített növényeket,

viľágokat, a közelükbe progľamot nem teľveztek.

2.

3.

4.

5.
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3. A tervezett hasznźiat az ott lévő növényál|ományt maľadandóan nem károsítja,

helyľeállítása lehetséges, melt az esetlegesen letaposott fű rövid idő alatt regeneľálódik.

Amennyiben vis major esetként mégis töľténne valami, az önkénteseink vállalták az

utómunkálatokban való aktív részvételt'

4. A Biblia Szól Egyesiilet környęzetvédelmi nyilatkozata a 4.szátmú mellékletben

ta1álható.

F.) Zajvédelem éľvényesítése

l. A rendezvény ideje a|att a Családi Nap jellegéből adódóan gyeľmekzsivaj várható.

2. A rendezvény ideje a|attzenei hangosítás egy koncert eľejéig |esz, |2:0O órától 13:00

órźig. A Bábszínház, a Színdaľab előadás, valamint az oňős-buboľék előadás

hangosítása a nézők |étszámätó| fiigg, de ez semmiképpen nem fogia meghaladĺí az

előíľt hatáľokat.

3. A Biblia Szól Egyesület környezetvédelmi nyilatkozata a  .számú mellékletben

található.

ry. Egyéb ľendelkezések

1. Szolgálatok:

A Biblia sző|hozzáĺd is sátor célja: evange|izáciő és a gyĹilekezettink bemutatása.

Meghallgatlak sátoľ célja: lelki segély és imaszolgálat.

Baba - mama sátoľ célja: a megpihenés, nyugalmi környezet biztosítása anyának és babának

a szoptatás, tisztálba tevés idej ére.

Infoľmációs pult célja: pľogľamlapok, trakik, tétjékoztató anyagok osztása, gyermek kaľszalagok.

Kľeatív asztalot művészetek vásőracélja: kľeatív gyerekfoglalkozások tartása, aľcfestéssel.

Pakoló és takaľító szolgálat célja: berendezkedés, és a kulĺir-környezet folyamatos

fenntaľtása, szemétszedés, wc-k tisztántaľtása is.

Élő csocsó célja: spoľttevékenység biztosítása.

Foci pálya cé|ja: az apák-fiúk közötti családi kapcsolat ertĺsítése.

qr



A focipálya hasznáIatźtra akkor keľül sor, amikor az egyébként üľes.

U gr á|őv ár célj a : gyeľmekek felhőt|en szőr ako zása.

Bábszinhén célj a: gyeľmekek szórak ozźsa.

óriás buborék célja: gyermekek szőtakozása.

Színdarab céIja.. nézőközönség eléľése.

Konceľt cé|ja: nézokĺizönség elérése.

2. A közteľĹilethaszná|ati engedély hozzájáruIást kĺjvetően 30 napon be|iI az erľől szóló

szer zo đés aláír ásr a keruI az onkoľmány zaton.

3. Mincĺen clokumentációt a ľęndezvényt követő 1 évig megőrizni szĺ.ikséges.

4. Áľrľsz engedélyező állásfoglalós megkérése o rendczvćny idcjćrc.

5. Szponzorokkal, támogatókkal vonatko ző szeruődések megkĺitése.

6. Marketing eszközök nyomtatása és kihelyezése ahozzájarulások alapjan.

7. Tájékoztató táblak elkészítése és kihelyezése a rendezvény teľületére.

AIAÍRÁSoK:
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cSAlÁol NAP

PROGRAM

2017 , augusztus 26.

REZSo TÉR

w
10:00 - P Majoros Kende megnyitó beszéde
10:30 - Bábszínház kicsiknek, nagyobbaknak focimeccsek
12:00 - KoncerĽ
13:00 - Tájékozódó futás, focimeccsek, é|ő csocsó
14:30 - Formula 3 versenyautó fotózkodás
15:30 - Táncházak
16:30 - Bábszínház
17:00 - Színdarab előadás
17:50 - P. Majoros Kende eseményzáró beszéde
18:00 - Rendezvény zárás, pako|ás
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Kfirnyezetvéde!mi Nyilatkozat

A Bĺblia Szó| EgyesĹi|et kieme|t figye|met fordít arra, hogy tevékenységébő| származó környezeti
kihatások a lega|acsonyabbak |egyenek. A körü|öttünk |évő világra, természetre, zö|dterü|etre úgy
tekĺntünk, mĺnt Isten teremtésére, ezért valós jelentőséggeI bír számunkra álIagának megőrzése.

Meggyőződéseink és közcjs társada|mi értékeĺnk védelmének érdekében számos intézkedés kerü|t
megfogalmazásra a Rendezvény Műkodési Szabá|yzatunkban, ame|ynek megvalósítását végrehajtjut
minden önkéntesünk elköte|ezetten és |e|kesen részt kíván ebben vállalnĺ, hiszen é|etmódjukban ők
maguk is környezettudatosak.

A Bib|ia Szól Egyesü|et központja a Józsefuáros, ahol koncerteket, színdarab e|őadásokat és egyéb
társadaImi programokat szervezÜnk, a város tobb kerü|etében tartunk evange|ĺzációkat, van
gyülekezetünk Pécsen, Pakson, Székesfehérváron, Kecskeméten, Debrecenben, Mĺskolcon,
Mezőberényben, Szegeden, Kaposváron, Karádon, Dunaújvárosban, Gödö||őn, Ajkán és maga a
GGWO (www'qgwo.org ) egy vĺlágszervezet, 7f országban tobb, mint 600 gyÜ|ekezetĹink van.

A magyarországi Bib|ia Szó| Egyesü|et e|hívása, hogy |stent közvetítve az embereket szo|gá|ja, mi ezt
27 éve a Józsefuárosban tesszük, és törekszĹink a mindenkori e|őírásoknak való megfe|elésen túl a
mege|őző szem|é|etet is aIkaImazni. Ennek értelmében figye|embe vettĹik a virágágyások
eIhelyezkedését, fe|Ü|vizsgá|tuk és módosítottuk programjaink eIhe|yezkedését, hogy eIkerÜ|jük és ne
érintsük ezeket a he|yeket. A he|yszínrajzon pontosan |átható, hogy a Rezső tér alig felét fogjuk így
haszná|ni, s természetesen azokat a terÜ|eteket sem tervezzĹjk úgy haszná|ni, hogy a ftivezet
maradandóan károsodjon.

A fĹives teri.i|et haszná|atáért a kiszabott kozterĹilet-haszná|ati díjat meg kívánjuk fizetni, va|amint
önkénteseink rendelkezésre ál|nak, amennyiben az onkormányzat rlgy íté|i meg, hogy a rendezvényt
követően a füvezet helyreá||ításában a közreműködésÜnket kéri. Partnerséget és kö|csönös
mege|égedettségen alapuló együttműködést kívánunk kiaIakítani'

A megfogaItrlazott környezetvéde|mi koncepciónk érinti a zoIdterü|et védeImének érvényesítését, a

huIladékgazdá|kodást, a vízvéteIezést, a higiénĺa érvényesítését, a zajvédeIem érvényesítését.
Programunk te|jes ideje a|att betartjuk a zajterhe|ési határértéket, ame|y 6-22 őra között 55dB.

Az e|őző|eg beadott kéreImÜnkhöz mérten ĺgyekeztünk megismerni az onkormányzat á|láspontját, és
annak fĺgyelembevételéveI a sziikséges módosítások beépĺ'iltek az intézkedési tervĹinkbe. A
rendezvénnye| kapcso|atos jogi e|őírások azonosításra kerü|tek, és a frissített Rendezvény Működési
Szabályzatunknak megfe|e|ően garantá|juk azok betartását az 1ooo fő alatti Családi Napunkra
vonatkozó|ag'

A Rezső tér á|talunk tervezett haszná|ata és ĺgénybevéte|e a hety alapvető rende|tetését átmeneti|eg
sem kor|áto zza v agY zavarja.

Budapest, 2017. június 26.
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Budapest Főváros V|||' kerület Józsefuárosi Potgármesteń Hivata|
Gazdá|kodási Ügyosztá|y
ĺ082 Budapest
Baross utca 63-67.

K É R E
a Józsefuáľosi Onkoľm änvzat tu|aid

Kéľjük a nyomtatýányt olvashatóai,
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onában.léÝő"köztě-ŕłĺlet' haśználatához
nyomtątott betűvel kilölteni!

M agánszem éIyek esetében :

e-mail cím:

Megjegyzés: Fenti adatok köz!ése a közterťilet-használati lrérelmek elbírólásłihoz, yąląmint a kózterület-hasznĺźlaÍl
hozzĘárultisban fuglultuk ellenőrzéséhez szĺtkségesek. Az adatokat a Polgórmestcri Hivątal Gazdólkodósi, illetve Közteri)let-
feliigyeleti Ügyosztólya t<ezelik az in.formáciw anľendeltcezesijogpl Ąaz iafonruźłiósząbadsĘról szĺiló 20I t. evi CXĺĺ. törváĺzy alnpján

Ktizteľĺilet-hasznĺálatideje:2ol it* :ffi nu ffinaptó| _ 20li4. e, ffina ĺJigj *o'*
(Több időpont- helyszín esetén kérunk lisĺĺt mellékelni!) c3-
Ktĺzteľĺĺlet-hasaná|at celju, ....'']EłmŁh.&......'....'

Kérelemmel éľĺntett kiizteľÍilet narysĘa: ...'.'... l.,v. .''..... m'ldb

Kiizűeľülethelye: Budapest, vIII. kerĺilet.. .{itcuJło.1\..-ł.Ą-.....l.,ł...*]s. *li;,ĺ}ĺ.lí\ri.

Kérjiik a túloldalon jelzett
a kérelemnvomtatvdnvt

mellékleteket csatolni, és
al áÍ rn i szíves kedjék t.

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Budapest Főváros Vl|l. kerület Józsefuárosi Po|gármesteri Hivata|
Gazdá|kodási Ligyosaáy
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

i li'.líĺjrl- ]

K É R E L E t[,|]''^'..'---.',.'-'-'.''

Kérjük a

M agánszeméIyek esetében :

Kéľelľnezőneve: '....'..'....... telefon:

szam:.......

e-mail cím:

i

,

l

!

a Jĺózsefváro s i o n ko ľm ány zat t u laj d o n á ba n l évő kiizte ľii let haszná|atáhoznyomĺątvány! olvashątóąi, nyomtaĺott betűvel kitöItenil

Megjegyzés: Fenti adątok kazlése a kijzterület-használąti kérelmek elbírálasóhoz, valamint ą közterület-hąsznóIati
hozzójárulás.ban foglaltak ellenőrzéséhez szü|<ségesek Az adatokąt a Polgórmesteri Hivatal Gazdálkodósi, illene Koztertiler
felłgłeleti Ügyosztálya kezelik eirformácios onłendeltęzésijoqól éyaz inÍoľmlź;iószabadsógrol szótó 20] ]. ei CilI. tö|yényatapján

Kiizteľület-hasznáIatidejg2ol it{ u" $j+i hő 'ľ'*]#u,naptól - 201i,{i. ev Wiud iź'j'üi *o'*

Kérjiik ű túloldulon jelzett
a kérelemnyomtatvónyt

m9!l-ékleteket csgtoIni, ésaIáírni szíveskedjék!

q:
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deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
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BUDAPEST FovÁnos VIII.
KERÜLET

Jozsor'vÁRosl
PcrcÁnľĺpsTERI Hlva:-al

HĺrósÁcl ÜcyoszľÁly

IcazcłrÁsl IRoDA

Lj 91,i ľatszárn : 05-1 f52 /f0 17
r'iLlq\ lntĹizo: BoclnáI. Er,a

Tárgy: éľtesítés

ÉnľBsÍľÉs
bejeIentéshez kotött keľesl<edelnli

tevékenység llyilvántaľtásba vételéľől

A nyiIr,áIltaľtásba vétel száln a: 7|35120|7lB
A keľeskedo neve: VARGA ANDREA TAMARA
A |<eľeskedo székhelye: 1085 Budapest, Stahly utca 14. fszt.
ĺ\ keľeskedo cégjegyzél<szárra: 51435699
A k e ľes k ed o stat i szt i l< ai szán"la: 682fg 6gf -47 7 g -f3 I -0 |A kercskedelnri tevékenység címe: 1085 Budapest, Blaha Lujza tér |-f. CoRVINÁnuuÁz (bejáľat: Somogyi B. u.3.;
A l<eľeskeclelnli tevékenység foľmája aKeľt.ĺ. 3. $ (4) bekezdése szeľint:
üz|etben foIytatott |<ereskedelmi tevékenység

A llapi llyitva taľtási iclő: hétfő.szombat: I I.00-I9.00 óra
Az Ĺ\z|et elnevezése: TYPO DREss RooM
Az Üzlet a|apte rĹilete: 40 m2
A vásáľloi'l l<önyve használatba véte|érrek idĺĺpontja: f0l7. április 21.
Ateľnlć[ĺekn-legnevezéseéssorszámaao'nlélletletalapján:
-l6. ľIasznáttcikk (használt könyv, ruházati cikk, sporřszer,bűtor,egyéb haszná|tcikk,
ľégiség)
A lĺeľesl<edelnli tevé|<enység.ieIlege: kiskereskedeIem
A keľesl<edeImi tevékenység megkezdésének dátum a:2017. ápri|is 24.

Fe|llívont a kereskedő figyetntét ,,,n., llogy (I bejeIelttésben fogtalt '7|35120|7/B
nyiIvĺiniartúsi szánt alatti adatokban bekövetkezett vĺÍltoztíst haIaiéktalanuI, illetve tl
lty:iÍĺwtartĺisi iĺIő vĺiltozlÍsĺtt az űzÍ megeIőző nyolc n.apon t"l,ł:i iotnĺ,' bejelenteni ajeg.yzőnek. . ''

Zźtradék:

Budapest, 20|7.június 27.

Danadlr-Rimán Edina

lX 1082 Budapesr, Baross u. 63-67. @ 4Sg-2100
wrvwjozsefuaros.hu

)Y

vében és nresbízá

ffi;-/



BUDAPEST FoVÁRos vul. KERÜLET

JozsBrvĺ.nosl
PoLcÁnľĺssTERI HIvATAL

Hĺ.rosÁcl ÜcyoszrÁly

lce.zcĺ.rÁsl IRoDA

ĺz si iĺłĺłi's : l' ĺ.: i'c iilí len i ĺ'j i ü;.'iÁi- i2!t i

,:łi,' -ĺul. ĺ ł. 
ĺ
t....,.".'..1

'icn.:....''......-.'...........'.......'........ .......''..., ĺ

Ügyiľatszám:
Ugyintéző: dr. Szabó Kata Kaľolina
Telefon: 459-2111
Email : szab ok@j ozsefu aro s.hu
Hivsz.: 16-119912017

T árgy : kö Zterül et hasznáIati kéľel em

Gazdálkodási Ügyosztáty

dľ. Hencz Adrienn
ii gyosztá lyv ezető r észér e

Helyben

Tisztelt tiryosztályvezető Asszony !

Hivatkozássalhozzánk érkezett megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk:

Varga Andrea Tamaľa e. v.

Budapest VIII. keriilet' Stáhly u. Somogyi Béla u. saľka előtti kiizterület

18 m2 vendéglátĺó terasz

2 mf cégér

1 m2megállító tábla

7+7 m2 napernyő

(20|7.jtlilius 28. -2017. szeptembeľ 30.)

ľészéľe a koztertĺlęt lraszrralatlra acĺását keľeskedglrtú szelllpurrtł.lól nem kifugírso|juk, ,łz

alĺíbbi kikłitéssel:

o A kereskedőnek bejelentési kotelezcttségc van a kozterületi értélcesítés helye szerinti
j e glző fel é (j eĺ en esetbe'n ke'reske delmi hatós ĺÍgom felé),

A keľeskedelnri tevékerrységek végzésélrek feltétęleiriil sz,3|(: f|0lf009. (IX. 29.) Koľm.
rendeIet (továbbiakban: R.) 5. szźlmű melléklet szerint az z|á.}bi teľmékek éľtékesíthetőek
kiizteľületen:

1. napilap és hetilap, folyóiľat, kdnyv;

2.leve|ező|ap;

3. viľág;

4. léggömb;

5. zöldség, gyĹimölcs;

M 1082 Budapcst, Baross u. 63-67. E 459-2100
wwwjozsefuaros.hu

1 I,T
CC



6. pattogatott kukoľica;

7. fóft kukorica;

8. stilt gesztenye;

9. pirított tökmag, napraforgómag, ftildimogyoľó, egyéb magvak;

1 0. vattacukor, cukorka;

11. fagylalt, jégkĺém;

12. ásv źnyv íz, iditőital, kávéital, nyers tej ;

13. btifeteľmék;

1 4. sütőipaľi termékek;

1 5. előrecsomagolt stitemények, édességek.

Yarga Andrea Tamaľa e v. fenti címľe vonatkozóan hatósági nyilvántaľtásunkban nem
szcrcpcl.

Ennek hianyában a tevékenység nem folytatható.

Budapest,2017.07. 10.

Tisztelettęl:

*'
ć
!

Tóth Csaba.1i'/ \ľooavezeto \
oy

B 1082 Buđapest, Baross ll.63-67. E 459-2100
wwwjozsefuaros.hu
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B IJĐAPESTI RENDoR-FÖrep rcÁvYs AG
V'III. Keĺületi Rendőľkapitányság

Rendészeti osztátv

Ugyszám: 0 1 080/562-9fl2o1,7 . ti|t, Táľgy: szakhatósági ĺĺIlásfoglalás
Ugyintéző: Boros Attila Baltns r. hdgy.
Te|.: 477 -37.00 / 48-ĺ24
Ernail : boľosab@budapest'policę.hu
Hiv. szárn: 16.tI99 ĺ20t7 .

dľ. Galambos Eszteľ
ĺigyosztályr'ezető

Buđapest ľőváros VIII. kerület
Józsefu árosi tÖnkormáryzat
Polgĺľĺnesteľi ř. Iivatala
Gazdrítkodási Ü gyosztály

.B'uđapg$

Barsss utca63-67.
1082

Tiszte|t đľ. Galambos Eszter!

Tájékoztatoin, hogy a fenti számon hatóságonrho z érkęzett rnegkeresésben foglaltakat
nregViisgáltirľn,rrre3yrteksorán:ar.a|,ćĺbbiakatáIlapítottarnme.g:

Ýatgĺ 'Andťea Tamaľa (egyóni váJlallĺnzń) kĺírę|rĺę.i, n5łrijtott hę a JÓzsęfuáĺosi onkonnányzat
tulajdonáb,an lévťj koztertilet használatáho2, me1yben kiteĺepĺilésónek engedólyezósét kéľte 2017.
júlíus 28. naptól ^ 2,017 . szętembeľ 30. napig a Budapest VilI' keľtilet, Stáhly utca 14' szám ęlőtt
(a Solnogyi Béla utca kereszteződésénél) a jźrdtnösszeseľo 18 négyzetĺnóter területre.

A fęnti helyszínen k<ĺzbiztonsági és kozlekeđési szernpontbóI a kitelepiilćs eIlen hatóságorn
kiŕbgástnem emel.

Buđapest, 2017 júlÍus 07.

'ľelefon: 47,7 -37 00; F ax: 4.'ł7 -37 f4. 48-401
e-mail: O8rk@budapestpolice.hu

ru.sNĽ0*3.90'86'2 (0l080-5]0l.435?.BUJEzu-66l ?Js?38-50E549657r:ľl.j30}.4j88)

IIĺIKK: llgyek száĺra|?306j.]i ) daĹĺb:

I

l
)

I'

táł|yvezető (
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BUDAPESTFŐvÁnos
VIII. xnnÜlBr

JizsľľvÁnosr oľxonľĺÁľyzłr
PoLGÁRMESTBRI Hrva.rł,u,

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet
Józsefvárosĺ onkorm ány zat
Polgáľmesterĺ Hivatala

Gazdálkodási Üryosztály

dr. Hencz Adrienn
üryosztályvezető

Helvben

Iktatószám: 26-563/20|7

Ügyintéző: Tekeres Réka

Telefon: 459-2-509

e-mail: tekeľesr@jozsefuaľos.hu

Tárgy: Vaľga Andrea Tamara közterĹilęt hasznźiati kéľelme _ Stáhly utca 14. szám előtt _

Stahly utca Somogyi Béla utca sarka

Hiv. szám: ] 6.] ] 99/20 1 7.

Tisztelt Üryosztályvezető Asszony!

Köszönettel vettęm targyi témában tett megkeresését. A Józsefuiíros Keľületi Építési
Szabá|yzataról szóló 6612007.(KI.12.) ľendelet (JOKESZ) 10.$ (3) bekezdése szabá|yozza a

teľaszok elhelyezését.

Fentiek alapjĺĺn megállapítom, hogy a kĺizterĹilet-hasznáIat engedélyezhető.

Felhívom azonbarl a figyelmét, hogy a településkép védelméról szóló 20|6. évi LXXIV.
törvény 14. $ (2) bekezdése alapján a helyi építési szabźiyzat településképi kĺivetelményeit,
valamint az építészet"i örtikség helyi védelméről szóló, a reklámok, reklámhoľdozók és

cégérek elhelyezésének, alkalmazásźnakkövetelményeiről, feltételeiľől és tilalmaľól szóló, és

a településképi véleményezési, illetve a településképi bejelentési eljaľás sajátos

jogintézményekről szóló önkotmźnyzatt rendeletet 20117. szeptember 30-ig lehet alkalmazni.
2oI7. október 1. után az újonnan megalkotott településképi aľculati kézikĺinyv és a
településképi rendelet a|apjána korábbi településképi bejelentési eljarásban hozott igazolások
felülvizsgálásra kerülnek, ezért atetaszta, valamint a reklámtáblákľa vonatkozó településképi

bejelentési eljaľást 2OI7. október 1-étől szĺĺmított 3 hónapon beltil meg kell ismételni.

Budapest, 20|7.július 1 1.

Üdvözlettel:

/á#-.-t.ą

Ł..l'
nđ'\w-

x l082 Budapest, Baľoss u. 63-67. 8 459-2|00
www.iozsefoaros.hu

ío



,rffi Főváľo s ĺ Katasztr ófav édelm ĺ [gazgatő ság
Közép-pesti Kataśztrófavédelmi KJĺeĺrde1tség

H-1081 Budapest, Do1ogház'utca3.;B:1,M3 Budapest Pf.: 154. _
Tet: (3G1) ąšg-zszą;Fax (36.l) 459-2457; e-mail: Íki.kozeppest@kawed-gov.hu

Szín : 35 L5 0 / 67 85 -t l 2017 .źlt.

Budapest 20L7.július 1 1.

Kapia:
7. cimzett
2. iratĺéĺ.

Tírwz

Hiv.sz.:
u. i.:
TeI.:
E-mail:

Tájé,kaztatÄs Yuga Andrea Tamara
ev. Budapest VItr. kertilet Stáhlyutca
Somo.gyí Béla utca saľka előtti
kôzterülęt haszrálat tĺgyében
t6-1r991f017.
NagyDe'nes tĺí. hdry.
459-2300ĺ94203
fl ri-kozępesĺ@katved. gov.hu

Budapest Fővdros WII kerület
Józsefvőros
Polgórmesterí ffivatalĺ
G a zdólko d ás i U gł n ztó Iy

Dr. Hpncz Aďriłnn iigl osztlźlwęzető rés zéľe !

Bpdapest
Baľoss u.634,I.
1082

. Éĺtesítem; hog}, Varga Andrea Tamaľa'lp'lĺ;-Budapesto VI[I: keľtitet Stáhly utca Somogyi Bé.la utca.o'.l

saľka e|őtti köáeľiilet haszniílat Ĺigyé.ben a Főviíľosi KatasŻüófavédelmi [gazgatősĘ Közép-pest.i

Katasztrófavédelĺĺi Kirendeltséghez k.tilđött megkeresését megvizsgáItam, 
.azza| kapsolatb.an az

ďabbi tĄékoztatźtst adom:

A Varga Andrea Tamaĺa ev. Budapest, VIII. keriilet Süáh1y utca Somogyi Béla utca saľka előtti

teľületěn a benffitott iratoknak megfelelő kiďakíŁísban a közterĺi]et haszniĺlatot trŁvéđelĺni
szempontból abúan az esetbęĺr o*' ľifog*olom, amennýben a kihelyezett asztalot széket
vtźĘ|ádákkönnyen mozdítható ak, a jáĺđaburkolathoz nem r<igzítettek.

AfentitźljékoztatźsomnemminősĺilszaliůatósĺĘiallasfoglďásnak.

Kérem tźljékoztatěmmban foglaltak szíves tudomiásul vételét.

Geczi Bélg tíízoltló e.uedes
kírendelxég-vezeÍó



i'rr':.:!':r '
Budapest Főváros VI||. kerü|et Józsefuárosi Polgármesteri Hivata|i
Gazdá|kodási Ügyosztály !
í082 Budapest
Baross utca 63-67.

Kérjtjk a ny

Magánszem él yek esetében :

Kéľelĺnezó neve: ......'.......... telefon:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése ą közterület-hasznĺźlati kźrelmek elbírĺitĺisóhoz, valamint a közterület-hasznólati
hozzójórulásban foglaltak ellenőrzéséhez szüIłségeselc Az adatoĺat a Polgármesteri Hivatal Gązdĺźlkodósi' illetve Kózteriilet.
feliigeleti Ügłosztálya kezelik e irforruźciós és az infornaciószabadsógról szóló 20I I. evi CnI. ňrvény alapján

Kiizt'eľĺilet-hasarálatideje:201 iEev ioi! hó mnaptól 201i'i.eu ĺoi&l ľ'o iílł nupig

Kérjiik fl tĹllo
g kérelenl

ld.alnn jel.ze.tt
nyomtatvdnyt

meIIékIe tckct csfltoIni. eí.ý
al áí rn i szívcskcdj é k !.
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