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Kiegészítés_a „Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására" című előterjesztés 
határozati javaslataihoz 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
Az elmúlt időszakban a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalhoz az 
alábbi közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek érkeztek.  A  Pénzügyi Ügyosztály 
tájékoztatása alapján az alábbi kérelmezőnek közterület-használati díjtartozása nincs. 

CtOsti 

8. 
Közterület-használó, kérelmező: 

A  kérelemben foglalt közterület 
ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 
Közterület-használat díja összesen: 
Díjkiesés, díjelengedés esetén: 

használat 

Romis  Entertainment  Kft. 
(székhely:  1136 Budapest,  Hegedűs Gyula utca  49-

 

51.) 

2018.  szeptember  20. 
egyéb elkerített terület (filmsztár érkezése) 
Budapest  VIII. kerület, Corvin köz területén (Corvin 
Mozi — József körút közötti szakaszán) 
156m 
320,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
49.920,- Ft  + ÁFA  (420,-  Ft*156  m2  *1  nap) 
49.920,- Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A  Romis  Entertainment  Kft.  2018.  szeptember  10.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás — teljes díjmentességgel történő — megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy Corvin Moziban filmbemutatóra kerül sor és a vörös szőnyeges bevonulás 
lebonyolítása céljából kívánja használni a fenti közterületet. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás 
megadását, továbbá a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet  28.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjában 
foglaltakra. 

A  beterjesztés indoka 
A  beérkezett kérelem elbírálása, valamint az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt 
Bizottság hatáskörébe tartozik. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a beérkezett kérelmek Bizottság által határidőben történő elbírálása. 

Díielengedés:  
Romis  Entertainment  Kft. 49.920,- Ft  + ÁFA 
Összesen: 49.920,- Ft  + ÁFA 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Rendelet  15.  § (I) bekezdése értelmében a közterület-használattal — hozzájárulással és elutasítással 
— kapcsolatos önkormányzati hatósági eljárásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint első 
fokon a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. 
A  Rendelet melléklete meghatározza a közterület használatok utáni fizetendő díj mértékét. 

A  közterület-használati díjfizetés ütemezéséről a Rendelet  22.  §  (1)  bekezdése az alábbiak szerint 
rendelkezik:  ‚(1) A  díjat a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a 
jogosult köteles előre egy összegben megfizetni. 
A  Rendelet  12.  § (I) bekezdése szerint: „Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel 
— meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig — adható, legfeljebb I évre; a 
településképi bejelentési eljárás során hozott döntésben engedélyezett utcabútoron elhelyezett 
reklámhordozó elhelyezése esetén legfeljebb  15  évre." 
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GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: GYURICZA  RAMONA  ÜGYINTÉZŐ 

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE: 

ve-ellieek 
DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALIEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

J áOE. Jr 
DANADA-RIM ÁN  EDINA 

JEGYZŐ 

JÓVÁ 

A VÄRO 

SOÓ 

KODÁSI  ES  PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

A  Rendelet  29.  *  (1)  bekezdése szerint:  „A  Bizottság az építési, szerelési tevékenység végzésére kért 
közterület-használati hozzájárulásban meghatározott díj 100%-át a használó kérelmére utólag külön 
döntésével visszatéríti, vagy a közterület-használati díjat elengedi, amennyiben a használó a 
hozzájárulásban meghatározott icb5 elteltét követő'  5  munkanapon be/ül a közterületet az átvételekor 
fennálló eredeti állapotában bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére, és ezt szakvélemény támasztja 
alá. Amennyiben a használó személye eltér az ingatlan tulajdonosától, tigy közös kérelem alapján van 
lehetőség a visszatérítés•rül vagy az elengedésről szóló döntés meghozatalara." 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

VIII. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy teljes díjmentesség biztosításával — 
közterület-használati hozzájárulást  ad  az alábbiak szerint 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  17. 

Romis  Entertainment  Kft. 
(székhely:  1136 Budapest,  Hegedűs Gyula utca  49-

 

51.) 

2018.  szeptember  20. 
egyéb elkerített terület (filmsztár érkezése) 
Budapest  VIII. kerület, Corvin köz területen (Corvin 
Mozi — József körút közötti szakaszán) 
156 m2 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára: 
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2018.  szeptember  17. a4 ; 

dr. Hencz drienn 
ügyosztályvezető e 
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Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi  es  egyéb szervezetek esetében: 

Kérelmezőneve: )3 1<-(4, telefon  tt  fila.  4  9.TC  

telefon: 4i 

Székhelye: irsz: H;31:d1 helység: 1!-!c(L\  (u.,  tér): ecLuLS 4\- szam:  

Levelezési  elm:  »  4  3  G TIOEOEL‘sc.(s.vsre.< c{  s'OE2 (OE-31."4-(e\- v  

Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szány 4  — —  4  

Bankszámlaszáma:  1/1,1, A 13:11-13 

Adószáma: 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: itsz.:1 , 

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartasi száma: 

Adószáma: 

Bankszámlaszama:  H 

titiámliiäityk41 :t. 

sc iiiiponh 

SiAtIOE 

I 

II  

'114,UUt 
telefon.  

helység:  (u., ter):  szám: emlajtó:  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  telefon:  
s  FT  ' Lakeime: irsz.  Li  L L  Ihelység:  u tét)  szám: em  lajto:  

Születési helye- ideje:LL ..... ... hó [,_ nap, anyja neve  

e-mail elm:  

A 

Kapcsolattartó ügintéző neVe: s ; vi:4  !vk  

e-mail  cím:  . v!CR (L.-) vsess, (OES 'OE'lm • Loun 

A  kérelem benyújtása nem erület használatra. 

2018 511
,,,

1 O. 

IKTATÁSRANKEZEIT  

Budapest  Főváros VIII. kerületior.setvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ugyosztály K E R  E L E M 2018  SZEP1  10

 

1082 Budapest 
Baross utca  63-57. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése  a  közteridet-használati kérelmek elbirálásáhog, valaniint  a  Közterület-használati hozzájárulásban fog 
blick  ellenőrzéséhez szükségesek  Az  adatokat  a  Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közteridet-Jelügyeleti Ügyosztálya kezelik az  in 
fortnációs önrendelkezésijogra ésaz infortnciciószabadságrál szolo  2011.  évi  OWL  töniényalapján. 

Közterület-használat ideje  2011  ! ev  u ho —  201! év á •
h1.Zio napig 

(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!) 

Közterület-használat célja: L tieRL.  k  
/,: .OE-:  Kérelemmel érintett közterület nagysága: 1112/d b 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület C  c :v.  , Moz . 2  :  Z.1 lc  a • Tim  előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy: ...9,  c\4,‘„74..e' ‘2.14-(-5-k„  .C..  i  \  i  I--  !,.-..._ I.- oi u--e  -2.,- 4  t:' Is_ C.-, L L  -t (  A.  
, 

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): rt  "-I-t  " 
A I--( .2..,,t,-tsy  It. ,  v  dOE,c( -t-f  1,111 1.  t  1  {  :1. t  "7, c),..4-01 k -POE 4-j j  {  Z. L  k-C • A c-ril k r -1-  -,i,.,. 
‘—t- -.2,s.'.x.cii...k..vAu. -4.-c;  -e  OE, •:. -------ir.7,...s.d,  I.,. .OE. A  Vr OE Li C ? in 2. _ -C LL1 ( • 

  cusd -  2 O.. f < t. 
.... -  -c s -D\ t1L is. i(t.ik  

OELOE,• -s  



A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
— a kérelem benyújtása nem jogositja fel a közterület használatára, 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 

37/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet  21.  §  (1)  bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat 
köteles fizetni, 

- a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  210/2009. (1X.29.)  Kormányrendelet 
12.  §  (1)  bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek árusíthatók. 

A  kérelemhez a kirelmezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia:  (A  csatolt mellékletet kérjük X-el jelölni) 

1. A  közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerü okirat másolatát: 
- egyéni vállalkozás eseten: vállalkozói igazolványt, 

 

- gazdasági társaság, egyéni Cég esetén:  30  napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, 

 

- társadalmi  es  egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüket igazoló okiratot, 

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt üzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes bejelentés köte-
les kereskedelmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a Működési Engedélyt 

 

2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is.  A  vázla-
ton az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie,  bogy  annak nagysága, elhelyezkedése egyér-
telműen megállapítható legyen (TERASZ, KIOSZK ESETEN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az 
épület homlokzati falától  es  a járda szélétől való távolsága; terasz eseten annak az üzletnek a bejáratától  veto  távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben mérve). K 
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez a helyszin foto-
ját is esatolni szükséges. 

 

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén — városképvédelmi szempontok 
figyelembevétele miatt — fényképfelvételt kell becsatolni. 

 

5. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében  or 
építtetőtöl kapott meghatalmazást ás a jogszabályban előírt esetekben a jogeras építésügyi hatósági engedélyt csata/ni 
szükséges. 

 

6. Közút igénybevétele eseten — a  2,  pontban foglalt helyszínrajzon túl — a vonatkozó helyszint ábrázoló forgalomtechni-
kai vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest,  Bánk bán utca  8-12.) 
http://buda pestkozut.hu 

 

Fi2velmeztetés:  
A  hiánytalanul kitöltött kérelemeomtatványS az előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos S egyértelmű helymeghatározás. valamint a meg-
lévő létesítméwfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

A  közterület-használatot-- különösen — az alábbi jogszabályok szabályozzák: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény 
- a Józsefvárosi Önkonnányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról  es  használatának rendjéről szóló 

37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
— Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
- Budapest  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015. (H. 16.)  Föv. Kgy. rendelet 
- A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZA  1'  
Alulírott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából hozzájárulok  személyes adataim történő 
kezeléséhez, valamint ahhoz,  bogy  az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az lejárásban részt vevő 
szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé. 

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam —amelyet tudo-
mása' vettem — az eljárás meginditásának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezések-
ről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali el 
hetőségröl. 

E/jelentem  hogy kérelmem teljesítése eset én az általános közigazgatasi rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény  82.  §  (2)  be-
kezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 

Tudomásul veszem,  hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre emelkedik. 

Budapest, 20 • év i hó nap. 

Rem is Entertainment 
Filregyárte  és  Film forgatem26  Kft.  ( , l' 1136 Budapest, Fiegediis CiAtkiie49-elh: .:.1., t, u c—
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