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Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuáľos Onkoľmányzat
Váľosgazdálkodásĺ és Pónzügy i Bizottsága
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ELiTERJEsZTÉs
a Váľosgazdá|kodási és PénzügyÍ Bizottság 2013. máľcĺus 21-i ĺiléséľe

Táľgy: Közteľület használati kérelmek elbíľálása

Előterjesztő: Szűcs Tamás igyosztźiyvezető
Készítette: BeľényiMelindaigyiĺtéző
A napirendet nyilviínos ülésen kell targyalni.
A dönté s elfo gad ás ah o z e gy szeru szav azattobb s é g szfü s é ge s.
Melléklet: 1db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság!

A Jőzsefvarosi onkoľmányzat tulajdonában lévő ktiaeľületekhasznáiatáról és hasznáIatźnak
rendjéről sző|ő a2412009. (v . 2I.) önkormĺínyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. $-a
értelmében a köZtęrtilet-hasznźt|attal _ hozzźĄáru|ással és elutasítással kapcsolatos
ĺinkormányzati hatősági eljárásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint elsőfokon a
Városgazdálkodási és Péntitgyi Bizottság dcint. A Rendelet mellék]ete meghatźrozza a
kĺizterĹil et használ atok utáni ťlzetendő díj mértékét.

A Rendelet 6.$ (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) használat esetén a díj 6 hónapra előre eg,, osszegben
fizetendő. A Vórosgazdálkodĺźsi és Pénzügyi Bizottság a használó kérelmére méltányossógból
más fizetési konsnukciót is megállapíthat, melyet a hozzájárulósbąn rÓgzíteni kell. ''

A Rendelet 7. $ (1) bekezdése szerint:
,,A ktjzterület használati díj 6. $-ban foglalt mértékét a Vórosgazdálkodási és Pénzüg,li
Bizottsĺźg indokolt esetben, méltányossági kérelemre, csÓkkentheti vagl elengedheti az
alábbiak alapján:

a) az onkormányzat érdekében végzett építési, fetújítĺźsi munkálatokvégzése során,
b) aJővórosi, vag1/ kerületi pályázaton elnyert támogatásból rcrűnő épületfelújítósok esetłźn,
c) humanitárius, karitatív célok érdekében végzett tevékenységek esetében,
d) kulturólis és környezenédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében,
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úg,, ítéli meg, hogł az Józsefváros éľdekeit
szolgólja,
fl bejeg,,zett politikai pártot egyházak és társadalmi szeľvezetek nem kereskedelmi cétú
rendezvénye esetében,

Đ vendéglátó terąszok esetében városlaźpi, zoldfelület fejlesztési szempontok
figlelembevételével mąximum ]0 %-kal csökkenthető, amennyiben a kozterület-hasznóląt
dobogón és vag1lfix rögzítésíÍ viráglódák kazatt valósul meg;
h) oktatási, tudomónyos vag/ ismeretterjesztő témójúfilmalkotásokforgatása esetében;
i) az olyan filmalkotósok forgatása esetén, ahol az igénybeveendő terťjletmérték a 20 m2-t
nem haladja meg;
j) az olyan filmalkotások forgatása esetén, amelynek időtartama a kérelmezett időponttól
számított 30 naptári napon belüI osszességében nem haĺadja meg a 2 naptári napot. ''
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Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az alébbi közterülęt-hasznáLatihozzáiźtu|éls irránti kérelem
érkezett.

Közterület-használó. kérelmező :

Közteľiil et-haszná|at céIj a:

Kö zterül et-haszntiat nagy sága:

KĺjzterĹilet -haszĺźiat idej e :

Kö Zteriilet-hasznáIat helye :

Kö zteľül et-haszntiat ďíj a:

K<j zteľĹilet-hasznát|at i dej e :

Ko zterület-haszná|at hel ye :

Kozteľül et-hasznźiat díi a:

Közteriilet-hasznźiat i dej e :

Kö zteľĹilet-haszná|at helye :

Kcizterül et-hasznźůat dij a..

Ktj zterül et-hasznáIat idej e :

Közterül et-hasznáIat helye :

Kĺj zteriil et-haszná|at di1 a:

Közteľül et-haszná|at idej e :

Kö zterĹil et-hasznáIat helye :

Közteľül ęt-haszná|at dij a:

Közterül et-hasznáIat idej e :

KözteľĹil et-hasznźiat helye :

Közteriil et-haszná|at dii a:

Ko zterĹilet-haszná|at i dej e :

Kö zterület-haszná|at helye :

Kö zterület-hasznźiat díj a:

Kö zteriilet-hasznáIat idej e :

Kö zteriilet -hasznźiat helye :

Kĺj zteľĹilet -haszĺá|at đíj a:

Kö zterĹilet -hasznźiat idej e :

Közterül et-hasznáIat helye :

Kĺizteľül ęt-haszná|at dij a:

Köztertil et-hasznź]at i dej e :

Kö zteľül et-haszná|at helye :

K<j zterĹilet-hasznáIat díj a:

Kö zterĹilet-hasznźiat idej e :

Kö zteľĹil et-hasznáIat he lye :

Közteľiil et-haszĺtiat díi a:

Fidesz Magyaľ Polgáľĺ Szövetség
(1062 Budapest, Lendvay u. 28.)
táj éko ztatő aszta|, installáci ó
lm'

20|3. mźľcius22.
Mátyás tér
I5I7,-Ftlm'lnap

20|3. március24.
Teleki tér
1517,-Ftlmzlnap

2013. mátcius24.
Lőrinc pap té1

2 }Ig,-Ftl m"lnap

2013. marcius 25.
Népszínház u. 30.-II. János PáIpźlpatér sarok
1 008,- Ftlm,lĺap

2013' maľcius 25'
Nagyfuvaros u. 15-21 . JE\Z Rendelőintézete|őtt
1 008,- Ftlm'lnap

2013. máľcius 25.
Mikszáth tér
2 O|g,-Ftl rĺłlnap

201'3. mĺírcius 26.
Práter u.-Szigony u. sarok
1 008,- Ftlm'lnap

2013. mźrcius27.
Népszínház u. 30.JI. János Pál^ pźryatér sarok
1 008,- Ftl m"lnap

2013.máĺciusZ7.
Mátyás téľ
1 517,-Ftlm"lnap

2013. március 28.
Práteľ u.-Szigony u. saľok
1 008,- Ft/ m'/nap

2013. ápľilis 02.
Népszínház u, 7 -9. villamosmegálló
2 019,-Ftl m"lnap



Közteľület-haszĺá|at ideje: f0I3. április 02.
Kdzteľület-haszĺá|at helye: Népszínhĺáz u. 30.-II. Jiĺnos PáIpápa tér sarok
KözterĹilęt-haszná|at đíja 1 008,- Ftl m,lnap

KözteľĹilet-hasznáLatideje: z0I3.április03.
Közterülęt-hasznáIat helye: Mátyás tér
KöZteľĹilet-haszná|at dija: 1 5I7,- Ftl m"lnap

KöZteriilet-hasznźiat ideje: 2013. április 03.
KöZterĹilet-hasznźtlat helye: Práter u.-Szigony u. sarok
Közteriilet-haszná|at dija: 1 008,- Ftl m.lnap

KözterĹilet-haszná|at ideje: 2013. április 04.
KöZterĹilet-haszná|athelye: Népszínházu,7-9.villamosmegálló
KözterĹilet-haszná|atdija: 2019'-Ftl m"lnap

Közteriilet-haszĺá|at ideje: 2013. április 04.
Kózterti1et-haszná|athelye: Népszínházu. 30.-[. János Pźipápatér sarok
Közterület-haszná|at dija: 1 008,- Ftl m.lnap

KözteľĹilet-haszĺá|at ideje: 2013. ápľilis 05.
Közterület-haszná|at helye: Vajda Péteľ u.-orczy ut sarok
KcizterĹilet-haszná|atdíja: 1 008,-Ftl m'lnap

Ktjzteriilet-hasznźiat iđeje: 2013. ápľilis 05.
KözteľĹilet-haszná|at helye: Práter u.-Szigony u. sarok
Kcjzteriilet-hasznáIatđíja: 1 008,- Ftlm"lnap

Közteriilet-haszná|at ideje: 2013. április 05.
KözteľĹilet-hasznźiathelye: KáLvźriatér-KaľácsonySándoru.sarok
K<jzterület-hasznźt|atdíja: I 5I7,-Ftl m'lnap

Közterület-haszná|at ideje: 2013. ápľilis 06.
Közteľület-hasznáIat helye: Teleki téľ
Kózteľület -hasznáIat díja: | 5I7 ,- Ft/ rĺł lnap

Köztenilet-haszná|at ideje: 2013. április 07.
KözterĹilet-haszná|at helye: Lőrinc pap téľ
Közteľiilet-haszná|atdija: 20|9,-Ftl m.lnap

Fentiekalapjźnkéremazalźlbbihattnozatí javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

L A Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bĺzottsá'lgűgy dtint, hogy kiizterület-használzti
hozzájáru|ást ad - teljes díjÍizetésse| - az alábbi ügyben:

Közteľület-hasznéůő,kérelmező: Fidesz Magyaľ Polgáľĺ Sztivetség
(1062 Budapest, Lendvay u. 28.)

Közteľület-hasznáIatcé|ja: tájékońatő asztal, installáció
Közterü1et-haszná|atnagysága: 7 m2



Közterület-hasznéiatideje: 20t3.máĺcíusZZ.
KözterĹilet-hasznźiathelye: Mátyás tér

KĺjzteľĹilet-hasznźůatideje: 2013.március24.
KĺjzterĹilet-hasznáIathelye: Teleki tér

Közteľület-hasznźiat ideje: 2013. mźrcíus 24.
Közteľület-hasznáLat helye: Lőrinc paptér

Közteľület-hasznźůat ideje: 2013. maľcius 25.
KözterĹilet-hasznáLat helye: Népszínház u. 30.-il. János PáIpápatér sarok

Közteľiilet-haszná|at ideje: 2013. maľcius 25.
Köztenilet-haszná|at helye: Nagyfuvaros u. 15-21 . JE\Z Rendelőintézet eIőtt

Kcjzteriilet-hasznźiat ideje: 2013. március 25.
Közteľii1et-haszná|athe1ye: Mikszáth tér

Közteľület-hasznáIat ideje: 2013. marcius 26.
KöZterület-hasznźiat helye: Práter u.-Szigony u. sarok

KözteľĹilet-haszná|atideje: 2013.március27.
Köztęrtilet-haszná|athelye: Népszínhrĺzu. 30.-il. János Pá'|pápatérsarok

K<jzterület-haszná|atideje: 2013,mtrchsZ7.
Közterület-hasznáIat helye: Mátyás tér

Közteľiilet-hasznźiat ideje: 2013. maľcius 28.
KözteľĹilet-hasznáIat helye: Pftúęr u'-Szigony u. sarok

Közteľiilet-haszná|atideje: 2013. április 02.
Kĺĺzteľület-haszná|athe1ye: Népszínhĺízu.7-9.villamosmegálló

Közterület-haszná|at ideje: 2013. április 02.
Közteľtilet-hasznźiathelye: Népszínházu. 30.-[. JánosPźipźlpatérsaľok

Közteriilet-haszná|atideje: 20|3. ápľilis 03.
Közterület-haszĺá|athelye: Mátyás téľ

Közterület-haszná|at ideje: 2013. április 03.
Közteľület-hasznźiat helye: Práter u.-Szigony u. sarok

Közteriilet-haszná|at ideje: 20|3. április 04.
Kdzteľület-hasznźiathelye: NépszínhĺŁu.7-9.villamosmegálló

KöZteľület-hasznáIat ideje: 2013. ápľilis 04.
Köztenilet-hasznáiat helye: Népszínház u. 30.-il. Jĺínos Pá| pápa tér sarok

Közterülęt-haszná|at ideje: 2013. április 05.
Közterület-haszná|at helve: Vaida Péter u.-orczv ilt saľok



KözterüIet-haszĺáIat ideje: 201'3. április 05.
KözteľĹilet-hasznáIat helye: Pľáter u.-Szigony u. sarok

Közteľület-haszĺáIat ideje: 2013. április 05.
KöZterĹilet-haszná|athelve: Kálváriatér-KarácsonvSándoľu.sarok

Közteľület-használat ideje: 2013. április 06.
KöZterĹilet-haszná|athęlve: Telęki tér

Közterület-haszná|at ideje: 2013. április 07.
Közterület-haszná|athe1ye: Lőrinc pap tér

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. március 21.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály Gazdálkodási Iroda

A lakosság széles kcirét érintő d<jntések esetén javaslata a kozzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblrĺn honlapon

Budapest, 2013. március 21.

^/., 
ĺfr.- ,*
Szűcs Tamás
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B|Jdapośt FőYá'os vl|L keÍ|i|ot JózseÍýářost Önko'Ínányzat Porgárrnesteri H.Yatata
Vagyongazoálkođási es Územe|tetesi tigyosały
1082 Budapest
Bařossut.a63.57- 

K É R E L E M
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában |évő közterület haszná tatához

Kériük a nyon,,allányt olvashatóan, nyom,ato|| be!űveI ki,öltcni!

Megjegyzés: Fenti adatok kazlese a közterttlel.hosznáIatl kérelnek elbĺráI,źsához a lnz,erület-haszłlűtalok ellenőęěsěhez
szfr}tsěgesek Áz adaufut a Polgdmateri Hivalal es a Józseffarosi I{öztertilet-tel,Íłgłelet kezlik Jebl lźjé]ĺoaaús a 20I I. svi cflI.
côŕ1,ě,ĺFł,a]ryI

Köżeľĺl|ef-haszráIetideje: 20|b.évai3i hőł;p; napÍól - 2o|3 .évQiŕ''i hó qř: napig

Kłĺŕerü|et nag'sá c^. ............'ł'......'. m?db

Köztcľĺilethelye:Budapest' vlII.keriĺlct..' ..................

..(utcą tĐ....'..'....sám dőüi: jeđáą rittesteą zölđterĺileten !"ary ..........'....'.-

Eryéb ( LEVELEZF^SI cIM' amennýben a fenti adatoküól eltér, stb):

KérJlik a túIoldaIon jelzett
a kérelemnyomtatvúnyt

mell'ěkĺeteket csato In i, és
a láí rn Í szíveskedjék !.
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A.kére|mező tudomásul veszi, hogy
} a kérelem benffitása nem jogosítja fe| a köztęrület hasmálatára,
b a24/2009. (V. 21.) ônkoľmánpati rendelet ó' $ (1) bekezdése szerint aközterüIet használatáért közteni.

let-használati díjat köteles fizetni,
} a köztęrtileteĺkizfuőĺag a210ĺ2009.(IX.79.) Kormállyĺeĺdelet 12. $ (ĺ) bekezdese ďapjan a rendelet 5.

mellékletében meghatározott termékek ĺĺrusíthatók

Á kéľelemhez a kéľelmezőnek az a|áhbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mel|ék|etet kérjiik X.e| je|ölni)

Í. A közterületen folvtatni kívánttevékenvsée cvakoľl.ĺsárafęliososító egvszeĺű okiratmáso|atát:
- esyári váI|a|kozás esetén: vállalkozói ieazolvanYt'
. gazdasáei táľsasáe. ecvéni cés esetén: 30 napnál nem ľésebbi céskivonatot. aláínĺsi címpéldányt'
- társadalmi es esyéb szervezetek esetébęn: anyilvántartásba-vételiikęt igazo|ó okiratot,
- őstermęlők ęsętén őstermelöi ieazolványt.
2. Az igéĺyelt területre vonatkozó helyszínt ábrázolő váz|atot, amelyen szeľepelnie kell a környező utcárknak
is. A vázlaton azígéĺyelt teľiiletnek. a sztikséges méretekkel - úgy kell szeľepelnie, hogy annak nagyságą
elhelyezkedése egyértelmiien nregállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: anrrak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épület homlok?Atí faItŃő| és ajáľda szélétől való távolsága; terasz
esetén annak aziizIeffieka beiĺíľatától való távolsása. amelyikhez tartozik méterben mérve),
3, Az e|he|yezni kívánt építmény, létesífuény, berendezés műszaki leírfuát és teweíÍ., teraszkérelmeĺchez a
helvszín fotóiát is csątolní szüĺrsépes.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterÍilet-hasmźiatíLlozzájátu|ás megujítísa esetén - városképvédel-
mi szempontok fisvelęmbevétele miatt - fénvképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kotött építmény esetében vagł építési munkáIatokkal összefiggő |łözterület-hasnáIat
esetében az épiuetőtől kapott meghatalmazźst és a jogszabáIyban előírt eseteĺúen ajogerős Ęítésiigłi ható-
sdpi enpedélvt csatolni sz,ĺj]<séses'

6. Közút igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt helyszínĺajzon tril - a vonatkozó helyszínt ábrázolő Íor-
galomtechnikai vźvrajzot, amely beszerezhętő a BKK Közuti Közlekedési lgazgatósźĺgKözÍltkezelési Főosz-
tálv. Foľsalomtechnikai osztálván.

Fĺsve|meztetés:
Á hüźnytłIanul triĺöĺtöu Mreĺewryomtauiny a az előírl melĺéI:Ictek aatollźsán njl, a pořltos áĺ egłertelníi helymeýaarozźs' va-
lanínt ameglźvtÍ létesítnenyfonja elengeilhetetlen abenyĄýtottlłźreĺem érdemi ehíráląsahoz!

Aközterület-használatot -kiilönő'sen- az alábbi jogszabáLyokszabályozzźk
} a Mag1aĺország heýi tinkorman1,zúairóIszć,Iő20l1. évi CIJooQ(. törvény
} a fiívárosi közterĺiletek haszrrálaÍáľól es aközteňletek ĺendjéről smlrő 59l|995. (x. 20.) rgy. rendelet
} a Józsefuárosi onkonnárryzat tulajdonában lévő közteľĺĺetek haszlĺílatlĺról es haszráIaĺának rendjer.ől szóIő 24ĺ2009.

(V.2 1.) tinkormán5zati rendelet
} Józsefuáros Kertileti Epítési Szabálpatráró|sző|ő 66Í2007.Q<tr.l2.) ö'ikormźnyzari rendęlet
} Budapesti Viírosrendezési es Építési Keretsz.ab źiyzató| szőIő 47t1998.(X.l5.) Főv. Kgy. rendelet

NYIT, ATIKí|TAT

járó hatóság felé továbbítrĺsához ajogosultság megállapítása és teljesítése céljából.

tőLtźĄékoztatást kaptam - melyet tudomrĺsul vettem - az e|járás megindításának napjríról' azigyíĺtezési haüĺridő.
ľöl, az ügyemľe iľrĺnyadó jogszabály rendelkezeseiről, jogaimról ęs kötęlezettségernnĺl, továbbá kötelezettségem
e]mulasztásának jogkövetkezményeirőI, a hivatali elérhetőségről.

lebbezési jogomról lęmondok. Tudomásul veszeln, hogy ezá|ta| az iigyemben hozotthatźlrozat annak közlésękor
jogerőľe emelkedik.

"/- r I.4,r'"-r I"""ffi;;;;;;""" 
.l.. 

" _ -.-\l

Cną u4s ĺHú,yĄ|AsŁTÔłt E@łłL)|

I

Budapest, f0t3. év..3. ľ'o ...í.s... o"p.



Fővárosi T<irényszék
Pk.ó0041/1989

KTYONAT

táts adahni szetrezet nyilultn tatási adatainíI

A tátsad'almi szeĺvezet nvilvántaľtási száma: 7789

lĺtátsadalĺni szeľve".,,'.*, FIDESZ . MagyatPolgad Szovetség

lĺtátsadalmi szeľvezet székhelye: 1062 Budapest, Lendvay 28.

A tátsadďmí szetlĺezet célja: Támogatni az embet' méltóságán és felelősségvá|Lalźsźtĺ
alapuló polgĺáĺi táĺsađalom megsziláĺdulását

A társadďmi szefvezet célia szednti besotolása: politikai tevéke.nység

A tátsadďĺni szefiĺezet képviselőjének neve' lakóhelye:
TóthJózsefné (eg;nittesen I(H ügyben) ,2030 Éĺd, Csóka u. 15.
Pokorni Zo|tán (egytitteseĄ ,t028 Budapest, Zńĺýu. 13.

orbőĺnViktor elnök önállóan ,7727 Budapest, Cinege u. 5'
Pelczné dĺ. Gďl ndikó ďelnök, eg5nittes a|źĺrźsijogg"l, 3525 Miskolc, Szt. Lászlő

utca 45.
Vatga Mihály alelĺrök, egyúťtes aläír^siioggů,S300 l{arcag, Ftiľeđi űt32.
Kubatov Gźhotpáĺigazgató (egpittesen), 1238 Budapest, Gĺassa]kovich út B0'
Kósa Lajos (egnittesen) ,403I Debĺecen, Kadosa utca 5.

A társ adďmi szeÍvezet nyilvánta ftá"sba vételéĺőI tendelkező iogeĺős bírós ági
hatátozat száma, kelte: Pk-60041 / 7989 /2, 7990.02.08.

Akivonat a fent meghatáĺozotttáľsadďmi szefrĺezetä0l3 év máľcius hó 04.
napián hatályos ađatafuő| kés zÍilt.

Ke1t: Budapest' 2013. évmáľcius hó 04. napián.

Nury Péteĺ



/.s. . u-,.u*tu-Ł

Időpont Helyszín

2013. 03. 22. 14:00 - 17:00 Mátyastét

2013. 03. 22. 14:00 - 17 :00 Haľminckettesek teľe

2013. 03.24.9:00 - 12:00 Teleki tér

2013. 03.24.9:00 - 12:00 Lőľinc paptét

2013.03.25. l6:00 - 19:00 Pápa tér -Népszínhaz saľok

2013.03.25. 10:00 - l5:00 JESZ Rendelőintézet előtt

2013. 03. 25. 16:00 - 1 9:00 Mikszáth tér

2013. 43. 26. 16:00 - 19:00 Práter - Szigony saľok

2013. 03. 26. 16:00 - I 9:00 Haľminckettesek tere

2013. 03. 27. 16:00 - 19:00 P ápa téĺ - Népszínhaz sarok

2013.03.27. 16:00 - 19:00 Mátyás téľ

2AB. 03. 27. 16:00 - 19:00 Harminckettesek tere

f01,3.03.28- 16:00 - 19:00 Pŕúęr _ Szigony sarok

2013.04.02. 16:00 - 19:00 Népszínhĺáz utcai vill.meg.

2013.04.02. 16:00 - l9:00 Päpa téľ - Népszínház sarok

f013.04.03. 16:00 - 19:00 Mátyás téľ

2013. 04. 03. I 6:00 - t9:00 Práter _ Szigony saľok

20L3,04.03. 16:00 - 19:00 Haľľninckettesek tęre

20|3. 04, 04. 1ó:00 _ 19:00 Népszínhaz u' vill' meg.

f013. 04. 04. 16:00 - 19:00 Pápa téľ -Népszínhaz saĺok

2013.04.04. 16:00 - 19:00 Haľminckettesek tere

2013.04.05. 14:00 - L7:00
Vajda Péter utca _ arczy ilt
saľok

2013.04.05. 14:00 - 17:00 Hanninckettesek tere

Prátęľ - Szigony sarok



2013.04.05. 14:00 - 17:00
Káĺváľia tér _ Kaľácsonv
Sandor utca saľok

2013.04.06. 09:00 - 12:00 Teleki tér

2013. 04. 06. 09:00 - 12:00 Harminckettesek tęre

f013.04.07. 09:00 - 12:00 Lőľinc pap tér
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