
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága 

Előterjesztő: Czukkemé dr.  Pinter  Erzsébet jegyző 
 sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 
a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 

2020.  február  26-al  ülésére 

Tárgy: Javaslat az  I848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapjának megtartásá-
hoz tulajdonosi hozzájárulás megadására 

Előterjesztő: Czuldcemé dr. Pintér Erzsébet jegyző 
Készítette: Boros Gábor Szabolcs ügyintéző 
A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: kérelem 

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási is Közterület-hasznosítási Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  Hungarofest Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám:  01 09 921721;  székhely:  1027 Budapest, Bern  rakpart 
52.) 2020.  január  27.  napján kérelmet nyújtott be  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkor-
mányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat). Kérelme alapján  2020.  március  14.  napjától  2020.  március 
16.  napjáig a  Budapest  VIII. kerület, Puskin utca (Bródy Sándor  u.  - Rákóczi út közötti szakasz) — Bródy 
Sándor utca (Múzeum krt. -  Gutenberg ter  közötti szakasz) — Trefort utca — Szentkirályi utca (Rákóczi út - 
Reviczky utca közötti szakasz) — Múzeum utca (Múzeum krt. - Szentkirályi utca közötti szakasz) —  Pol-
lack Mihaly ter  — Ötpacsirta utca — Reviczky utca vonatkozásában a Budapesti Rendőr Főkapitányság 
közreműködésével az érintett útszakaszok ideiglenes lezárását kívánja végrehajtani az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódó rendezvény lebonyolítása céljából. 

A  közúti közlekedésről szóló  1988.  I. évi törvény végrehajtásáról szóló  30/1988.  (IV.21.)  MT  rendelet  7. 
§  (1)  bekezdése értelmében a rendőrség a közút kezelőjének hozzájárulásával zárhatja  lea  körutat és kor-
latozhatja annak forgalmát. 

H. A  beterjesztés indoka 
Tekintettel arra, hogy a megjelölt közterületek az Önkormányzat tulajdonában vannak, így a forgalom 
korlátozásához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A Budapest  VIII. kerület, Puskin utca (Bródy Sándor  u.  - Rákóczi út közötti szakasz) — Bródy Sándor 
utca (Múzeum krt. -  Gutenberg ter  közötti szakasz) — Trefort utca — Szentkirályi utca (Rákóczi út - 
Reviczky utca közötti szakasz) — Múzeum utca (Múzeum krt. - Szentkirályi utca közötti szakasz) — 
Pollack Mihaly  tér — Ötpacsirta utca — Reviczky utca az Önkormányzat tulajdonában van, ezért a forga-
lomkorlátozáshoz szükséges az Önkormányzat hozzájárulása. 
A  döntésnek Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. 
(XI.06.) önkormányzati rendelet  7.  mellékletének  4.1.1.  pontján alapul. 
A  közúti közlekedésről szóló  1988.  I. évi törvény végrehajtásáról szóló  30/1988.  (IV.21.)  MT  rendelet  7. 
§  (1)  és  (2)  bekezdése rögzíti:  „A  rendőrség, a tűzoltóság és a  Magyar  Honvédség a közút kezelőjének 



k  
CZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 

JEGYZŐ 

V  ES 

TULAJDONOS AGYONGAZDÁLKODÁSI, ÉS KÖZTE-

RÜLET-HASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

hozzájárulásával zárhatják le a közutat és korlátozhatják (elterelhetik) annak forgalmát. Azonnali intéz-
kedést igénylő esetben -  ha  a kezelő hozzájárulása nem szerezhető be - a közút kezelőjét haladéktalanul 
értesíteni kelt 
(2)  Az (I) bekezdésben meghatározott esetekben a közút lezárása és a forgalom korlátozása (elterelése) 
érdekében szükséges intézkedések megtételéért és a kihelyezett jelzések eltávolításáért a kihelyező szervek 
felelősek.  A  kihelyezés okának megszűnésekor el nem távolított közúti jelzések eltávolításáról - a kihelyező 
szervek értesítése mellett - a közút kezelője gondoskodik." 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Tulajdonosi, Va-
gyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának  ...12020. (11.26.)  számú határozata 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi, Va-
gyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a 
Hungarofest Nonprofit Kft. részére, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Puskin utca  (Brody  Sándor  u.  - Rá-
kóczi út közötti szakasz) —  Brody  Sándor utca (Múzeum krt. -  Gutenberg  tér közötti szakasz) — Trefort 
utca — Szentkirályi utca (Rákóczi út - Reviczky utca közötti szakasz) — Múzeum utca (Múzeum krt. - 
Szentkirályi utca közötti szakasz) —  Pollack Mihaly ter  — Ötpacsirta utca — Reviczky utca vonatkozásában 
a Budapesti Rendőr Főkapitányság közreműködésével az érintett útszakaszokat ideiglenesen lezárja, az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódó rendezvény lebonyolítása céljából 
2020.  március  14.— 2020.  március  16.  napja között. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2020.  február  26. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

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

Budapest, 2020.  február  19. 

Czukkemé dr. Pintér Erzsébet 

jegyző 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY ‚-

 

LEÍRTA: BOROS GÁBOR SZABOLCS, GYURICZA  RAMONA  ÜGYINTÉZŐK 

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZ BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 
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A  DOKUMENTUMOT  DIGITALIS 
ELLÁÍRESSAL LATTA  El: 

AVDH Bélyegző 

Azonosítá:EPAPIR-20200127-4958 

Küldő Dátum:  2020.01.27 

Viselt név: Hivatkozási szám: 

Születési név: Azonosító: EPAPIR-20200127-4958 

Anyja neve: _ Témacsoport azonosító: EGYEB 

Születési hely: - Témacsoport neve: Egyéb 

Születési idő: Ügytfpus azonosító: EGYEB_ÜGY 

Nem természetes személy neve: Ügytípus neve: Egyéb 
Hungarofest Nonprofit Kft 

Nem természetes személy adószáma: 
18089996 

Címzett 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Budapest 

Baross utca  63-67 

Tárgy: Közterület használati engedély kérelem 

Tisztelt Önkormányzat. , 

Küldöm Önöknek  2020.03.15-i  Nemzeti ünnep közterület használati engedély 
kérelmünket. 

Tisztelettel 



cm/ajtó:  

Kapcsolattartó ügyintéző neve: , . 

e-mail  cfm: . 

Székhelye:  amt.:  I bel 

Levelezési cím: I[xt  

 telefon: 

tery  
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OCKUMEktUMOT MMUS 
ALMUS5AL  (ATM  EL 

1082 Budapest 
5:93 Budapest Pavers  VIII. kerület Józsefvárosi Polgennested Hivatal 

Gazdálkodási Úgyosztaly K É R  E L E.  111 _‘.. 1...—  ÄVDH äelyegző 
Baross utca  63-67. a Józsefvárosi önkonhányzat tulajdonában lend:fez:n:12r  ::::::=11:-....-::  _ 

, , , 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott besrZvel kitölteni! 
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Magánszemélyek esetében: 

Kérelrnező  new: Litton.  

Lakcíme: iraz. I I-  fI bel (u tie  száza: em /ajtó:  

Születési helye• ideje:{1  óv  hórn nap, anyja neve:  

cl m:  
Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közters2 let-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog 
kutak ellenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, Illetve Közterület-felügyelett tlgyosztálya kezelik  or in 
formáciásöntendelkezésifográl ésaz infomleta.ösz száló  201 1,  évi alZtörvényalapján 

Közterület-használat ideje: 20/{61,év  lo  ?)  he 
naptól -- 201ľ5j év15 hó 

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

Közterület-használatcélja;  

Kérelemmel érintett közterületztagysiga: h  -)11 

Közterület helye:  Budapest,  VII!. kerület  LLL VCi1,INI szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy  

Megjegyzés ( Egyéb  tiny,  körüknény, sth.): 

J\• ri.cf_inA313/.  /hi \  I 144,1"  evretx, imjyrA. trIt'r' Ř 111,Itu<Itelz. UtePhYrpt,1 tb:OEK'Iri,V3tv. 
Kn'T -re:LiSOE.9 ->t  'fr,*  N'OE OE'S t() .  4,7i1\-0 /LS I t1i \  -‘5!-  ,con-v-etiOEMR.t.,4.1  t\- \1-11, 13.OE'VÄt.i( 

... . . #?\ LexxÍ.e...ks. iy.e're titv-vw1 tE2R-  -left  Cfl1v1  tivit  4 
AT A.S)A.i.A-.31-.1.Y").OE-t'V.I.:tI. 1).1).".Y.7M.:;;•\ Ilt:ti\ex(\  

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

AK a car t_ou
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il Tu  

OE:  I  napig 

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi  es  egyéb szervezetek esetében: 

Kérelmező neve:  I1( wA?g,tb\-  telefon•  

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakckltirsz.:[L[ ii helység  

Levelezési cím: 

c-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartési számaI _ 

Adószáma: I I I I-, 

' BsmzHH  Li 

Cégjegzék szkn/ Nylväntartási szmi    '  (3: 2-1\. 
G ark I - Bankszámlaszárna• I A: ti ;J 7I] rr 

Adászáma: T.7_1 - I - 
) • 

Tit  
Mel yint(OETA: 

ow 'OE 

szánt emiajtó:  



A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatéra, 
- a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról  es  használatának rendjéről szóló 

37/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet  21.  §  (1)  bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati  eat 
köteles fizetni, 
a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltiteleiröl szóló  210/2009.  (IX.29.) Kormányrendelet 
12.  §  (1)  bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek ärusithatók. 

A  kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi melléleteket kell esatolnia:  (A  esatolt mellékletet kérjük X-el jelölni) 

1. A  közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okirat másolatát: 
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói tgazolvitnyt, 

 

- gazdasági társaság, egyéni cég eseten:  30  napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt. 

 

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

 

- tistennelök esetén őstermelői igazolványt. 

 

- vendéglátó terasz létesítése eseten, az azt üzemeltetni Ichninó 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, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyér-
telműen megállapítható legyen (TERASZ, KIOSZK ESEIÉN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az 
épület homlokzati falától  es  ajárda szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejárattól való távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben mérve). 

 

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létésítmény, berendezés műszaki leírását  es  terveit; teraszkérelmekhez a helyszín fotó-
,iát is csatolni szükséges. 

 

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

 

S. Epítési engedélyhez kötött építmény ésetében vagy építési munkálatokkal összefliggcr közterület-használat esetében az 
épittetótöl kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a fogey&  építésügyi hatósági engedélyt csatolni 
szükséges. 

 

6.  Közút igénybevétele esetén — a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon tál — a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechni-
kai vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest,  Bánk bán utca  8-12.) 
Liu  p://budattestkozut.hu 

 

figvelmeztetés:  

A  hiánytalanul  Naga* kérelemnyonztatvány (Is az előírt mellékletek csatolásán tig a pores  és egyértelma helymeghatározás, lulainitu a meg-
lévő létesítmény fotója elengedhetetlen a  bet-Watt  kérelem érdemi elbinilásáhozl 

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

- Magyarország helyi önkonnanyzatairel szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önlcomuinyzati rendelet 

- Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról Szóló  66/2007.(X11.12.)  önkormányzati rendelet 
- Budapest  főváros rendezési szabíttyzatáról szóló  5/2015. (IL  16.)Föv. Kgy. rendelet 

A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) Önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

Alulhott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából hozzálárulok  személyes adataim történő 
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az igy 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-, 
másul vettem — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határldörök az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezések-
ről, jogaimról  es  kötelezenségeitmöl, továbbit kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiról, valamint a hivatali elér-
hetőségről. 

Kijelentem  hogy kerelmem teljesítése eset  in  az  Melanin  közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény  82.  §  (2)  be-
kezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogotnról lemondok, 

Tudomásul veszem  hogy ezáltal ttz ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogeröre emelkedik. 

Budapest, 21Y2Ä.. dinfr 1-4;,.. nap. 

• 

 

KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA 



A DOKUMENTUMMDIGAUS 
AtÁghtssAttArta Eh 

AVDH Bélyegző 

hungarofesf 

Közterület foglalási kérelem melléklet 

2020.  március  15. 

184849-es Forradalom  es  Szabadságharc Évfordulója 

VIII.kerület 

Puskin utca 
Brody  Sándor utca és a Rákóczi utca 

között 

rendezvényterület (közérdekű dijmentes 

szolgáltatás) és menekülési útvonal 
2020.  március  14-16. 

Bródy Sándor utca Múzeum krt.  es  a  Gutenberg  térközött 
menekülési útvonal (közérdekű díjmentes 

szolgáltatás)  es  technikai kiszolgálás 
2020.március  14-16. 

Trefort utca teljes területe menekülési útvonal 2020.  március  14-16. 

Szentldrályi utca Rákóczi út és a Reviczky utca között 
vonulás és menekülési útvonal, technikai 

kiszolgálás 
2020.  március  14-16, 

Múzeum utca 
Múzeum krt.  es  a Szentkirályi utca 

között 

rendezvényterület (közérdekű díjmentes 
szolgáltatás), kihelyezett építmény: 

aggregator  és  mobil  illemhely 
2020.  március  19-16. 

Pollack Mihaly ter teljes területe 

rendezvényterület (közérdekű díjmentes 
szolgáltatás), technikai kiszolgálás és 

menekülési útvonal 
2020.  merclus  14-16. 

ötpacsirta utca teljes területe menekülési útvonal 2020.  március  14-16. 

Reviczky utca teljes területe menekülési útvonal 2020.  március  14-16. 

A  közterület —használat célja: Az 184849-es Forradalom  es  Szabadságharc Évfordulója 

lebonyolítása 

Az  1256/2017  (V.10.)Korm. határozat értelmében a nemzeti ünnepek és kiemelt fontosságú 

rendezvények előkészítésével és szervezésével a Hungarofest Nonprofit Kft —t bízza meg. 

A  fent felsorolt közterületek mindegyikén megállási S parkolási tilalom lép életbe majd. 

A  BRFK operatívan zárja majd a területet, a kitáblázásról a Hungarofest Nonprofit Kft gondoskodik. 

Kihelyezett tereptárgyak 

Múzeum utca 

-10  db  mobil diem  hely:  lox 2x1  m, össiesen  20  nm  ( rajz szerint) 

-2  db  aggregator: 2 x 3 x 2  m, összesen  12  nm  ( rajz szerint) 

Pollack Mihaly  tér 



10  db  mobil  illemhely:  10 x 2 x 1  rri ‚összesen  20  nm  (rajz szerint) 

Megjegyzés: 

A  nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és 

lebonyolításának rendjéről szóló  1245/2017 ( V.10.)  Korm. határozat alapján kérnénk a fentebb 

hivatkozott közterületek használatának TÉRÍTÉSMENTES átadását. 

A  Hungarofest Nonprofit Kft, mint a nemzeti ünnepek  As  kiemelkedő fontosságú rendezvények 

lebonyolítója az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, előzetes egyeztetés után minden 

szervezet/kezdeményezés által tervezett rendezvénynek teret kíván adni, amennyiben annak a 

nemzeti rendezvény programjaiba való illesztése szervezéstechnikailag kivitelezhető. 



hungarofest 

1848.  március 15-ei Forradalom és Szabadságharc g 

forgalomtechnikai feljegyzése 

„Haza minden előtt!" 

C>c; 



Nemzeti Múzeum és környéke 

ELTE —,t 
Söltgrészett  o 



Tilos megállni! 

2020.  március hó  15.  nap  00.00  órától 

‚2.Q20.  ingrcins hó  15.  nap  13.00  óráig: a  Bp.  V. ker.: 

Alkotmány utca mindkét oldalán a Honvéd utca-Hold  utca között, 

2020.  március hó  14.  nap  20.00  órától 

2020.  március hó  15.  nap  11.00  óráig: a  Bp.  V. ker.: 

Vajkay utca mindkét oldalán az Alkotmány utcától a Szalai utcáig. 

Báthory utca mindkét oldalán a Vértanuk terétől a Honvéd utcáig, 

Vértanuk terén körben, 

Balassi Bálint utca mindkét oldalán Stollár Béla utcától a Kossuth térig, 

Markó utca mindkét oldalán a Széchenyi felső rakparttól a Balassi Bálint utcáig, 

O 



2020.  március hó  14.  nap  20.00  órától 

2020.  március hó  15.  nap  20.00  óráig: a  Bp.  V. ker.: 

Szalai utca mindkét oldalán a Honvéd utcától a Kossuth téri 

2020.  március hó  14.  nap  18.00  órától 

2020.  Március hó  15.  nap  24.00  órálea  Budapest  V.:VILE-IX,: 

- Múzeum krt. mindkét oldalán a Kálvin tér és az Astoria között, 
Puskin  u.  mindkét oldalán a  Brody  Sándor  u.  és a Rákóczi  in  között, 

• Brody  Sándor  u.  mindkét oldalán a Múzeum krt. S a Szentkirályi utca között, 
• Szentkirályi  u.  mindkét oldalán a Rákóczi út és a Múzeum utca között, 

Múzeum  u.  mindkét oldalán a Múzeum krt. és a Szentkirályi utca között, 
Pollack  Mihály téren, 
Öt Pacsirta utca mindkét oldalán, 

- Reviczky utca mindkét oldalán az Ötpacsirta és Szentkirályi utca között. 



Bp. V111-1X. ker. 

- Baross  u.  mindkét oldalán a Szentkirályi  u.  és a Szabó E. tér között, 
- Üllői  (it  mindkét oldalán a Szentkirályi  u.  és a  Szabo  E.  tit.  között. 

2./ Lezárásra kerül (operatív rendőrségi): 

2020.  március hó  15.  nap  09.00  órától 

2020.  március hó  15.  nap  10.00  óráig: a  Budapest  V. ker (Vonulás útvonala): 

- Alkotmány utca, 
- Bajcsy Zsilinszky utat az Alkotmány utcától  Deal(  térig, 
- Károly krt-t a Deák tértől az Astoriáig. 



2020.  március hó  IS.  nap  00.00  órától 

2020.  március hó  16.  nap  04.00  óráig: a  Budapest  V-VIII. ker.: 

Múzeum Irt-t az Astoriától a Kálvin térig, 

Bródy Sándor utcát a Puskin utcától a Múzeum krt-ig. 

L-3 
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