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Táľgy:

ELŐTERJEsZTÉs
a Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság 20t3. július 3-ai ĺiléséľe

Kiizteľület használati kéľelmek e|bíľálása

Előterjesztő: Szűcs Tamás ugyosztá|yvezetó
Készítette: BerényiMelindali'gyintéző
A napirendet nyilvános i'ilésen kell tárgyalni.
A dönté s e lfo gadásáh o z e gy szer u szav azattobb sé g s zük s é ge s.
Melléklet: 4 db

Tisztelt Y ár osgazdáIkodási és Pénzĺi gyĺ Bizottság !

A Józsefuárosi onkormźnyzattulajdonában lévő kĺjzterületek hasznátatárő|és használatrának rendjéľől
sző|ő 78/2013. (rV. 24.) onkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) Í2. $-a ételmébLn a
köaeľület-haszná|atta| _ hozzájźnulással és elutasítással - kapcsolatos önkormányzati hatósági
eljárásban a hivatkozott rendeletben rogzítettek szerint elsőfokon aYárosgazdálkodási és Pénziigyi
BizotÍság dönt. A Rendelet melléklete meghatźrozza a közterület használatok utáni fizetendő díi
mértékét'

A Rendelet 18'$ (2) bekezdése az a|á.ŕ,biak szerint rendelkezik:
,,Taľtós (6 hónapot meghaladó) kozterüIet-hasznáIat esetén a Bizottsóg a jogosult kérelmére
méltónyossógból havonta, negyedévente vagł félévente esedékes, egtenlő összegű díjfizetést is
megáĺlapíthat, melyet a kozterület-használąti hozzójárulósban rogzíteni kell.,,

A Rendelet 24. $ (1) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2. melléklete alapjón megóIlapított közterület-hasznáIati díjak kortáttanul csökkenthetőek
vagy elengedhetőek:

a) az onkoľmányzat érdekében végzett építési, fetújítási munkáIatok vłźgzése esetében;
b) a fővłźrosi, vagy onkormányzati pályázaton elnyert tómogatasból nrténő épütet felújítasok

esetében;
c) humanitárius és karitatív céIok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
d) kuhurális és köľnyezenédelmi célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottsóg úgl ítéli meg, hogy az Józsefváros érdekeit szoĺgólja;
fl bejegzett politikai pártok, egyhazak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi cétú ľendeménve

esetében;
g) oktatósi, tudományos vagy ismeretterjesztő témĺźjúfiImatkotásokfoľgatása esetében;
h) a Filmtv. hatólya alá nem tartozó alkotósokforgatása esetén, ahol az igénybeveendő terület a l5

m.-t elérő, de a 20 m,-t meg nem haladó területtj;
i) a Filmn. hatdlya alá nem tartozó alkotasokforgatósa esetén, amelryek időtartama a kérelmezett

időponttól szómított j0 naptári napon beli]ĺ összességében nem haladja meg a 2 naptári napot.,,

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|ábbi k<jĺerület-hasznźiatihozzáiáru|ás iranti kérelem érkezett.
1.
KözteľÍ'ilet-h aszná|ő, kéľelmező :

Kcizterület-h aszná'|at idej e :

Közterület-h aszná|at c é|j a:
Kcj ĺerü let-h aszná|at nagy s ága:
Kozteľü let-h aszntńat he lye :

Közterület-h aszná|at díj a:

Makubita l(ft.
(1092 Budapest, Ferenc krt.22)
2013. július 15.-2013. októbeľ 14.
fagylaltos pult
3m'
Népszínház u. 13.
2 o|9,-Ft/mzlhő +ÁFA



Megieryzés: A fagylaltos pult kihelyezésével kapcsolatban a Budapesti Rendőr-fókapitányság VIII.
kerületi Rendőrkapitányság közlekedés' kozrend és közbiztonság szempontjábő|, a Hatósági
Ügyosĺály Igazgatási Iroda keľeskedelmi szempontból, a Városfejlesztési és FőépítészilJgyoszttiy
Főépítészi lľoda városképi szempontból nem emelt kifogást.

,

Megiegyzés: Tekintettel arľa, hogy az épi|et az önkormányzat tulajdona' valamint a fe|tĄitás az
önkormányzat érdekében torténik, akére|mező díjmentesség megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól'
Fent leíľtak a|apjźn a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztźiy javasolja a díjmentesség
biztositásáttekintettel aRendelet 24. $ (1) bekezdés a) és e) pontjában foglaltakra.

3.

Kozterü let-h aszná|ő, kér e|mező :

Kö zteľü let-h aszná|at idej e:

Közterii let-h aszná|at c é|1 a:

Kĺj zterü let-h aszntiat he lye :

Közterĺilet-h asznźiat nagy s ttga:

Kö zterti let-h aszntiat dij a:

Közteľület-h aszntiő, kérelmező :

Közterület-használat idej e:

Kozteľület-h aszná|at c é|j a:

Közterület-h aszntiat he lye :

Közterület-h asznźiat nagy sága:
Közteri'ilet-h asznźiat díi a:

Közterti let-h asznźiat idej e:

Közterü let-h asznźiat cé|j a:

Közterü let-h aszná|at ĺagy s ága:
Közterti let-h aszntiat helye :

Közterület-h asznźiat dij a:

pnÍľĺ-ÉpsZER lfft.
(1119 Budapest, Etele út 59-61.)
2013. július 15'-20|3. augusztus 3l.
építési munkaterület - Józsefuárosi Galéria felújítása (áI|vány)
Nap !. 1. (József kĺt. 70.)
50 m'
f50,-Ftĺmzlnap +ÁFA

PRIM-EPSZER Ifft.
(1 1 19 Budapest, Etele út 59-61.)
2013. jtilius 02.-2013. augusztus 31.
konténer (Józsefuárosi Galéria felúj ítása)
Nap u. 1. (József krt. 70.)
1db
2 50o,- Ft/db/nap +Ápe

Megjeg.vzés: Tekintettel arľa, hogy az épi|et az onkormányzat tu|ajdona, valamint a fe|űjitás az
onkoľmányzat érdekében töľténik, akére|mező díjmentesség megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól.
Fent leírtak a|apján a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y javasolja a díjmentesség
biztosltásźú tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés a) és e) pontjában foglaltakĺa'

4.
Közteľület-haszná|ő, kéľelmező: Izsó Bt.

(1027 Budapest, Szász Károly u. 4.)
2013' július 08.-2014. január 07 .

mobil árusító autó (cukrászda)
73 m"
Szigony u. 43.
4 538.- Ft/m'lhő +AFA

Megięg.vzés: AzIzső Bt. előzoleg f0I3. janlár |-tő|2013.június 30-ig kapott közterület-használati
engedélý a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 135Il20I2. (XI.l4.) sz. határozatźxa|. Az
engedély a I6-656lfl20lf' számon kiadásra került' A Bt. ennek megújítását kéri a Tisĺelt
Bizottságtól. A mobil árusító autó kiteleptilésével kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság
VIII. kerületi Rendőrkapitányság közlekedés, kĺjzrend és közbiztonság szempontjából, a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatőság Közép-pesti Katasztrőfavédelmi Kirendeltsége benyújtott iľatoknak
megfelelő kialakításban hlzvéđe|mi szempontból, a Hatósági TJgyosztá|y lgazgatási Iroda
kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást. A Városfejlesztési és Főépítész Ügyosztály
tájékoztatása a|apján a 2I0ĺf009. (IX.29') Kormányrendelet 1. sZ. mellékletében szereplő
bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folýatásáról szóló bejelentés kötelező adaltarta|ma:

,,mozgóbolt esetében a műk<idési terület és az útvona| jegyzéke,'. A Bt. képviselője megkeresésünkre
csatolta a működési teľület és aziftvona| jegyzék másolatát.
Az önkormányzatnak a kitelepülésből évi 899 068,- Ft bevétele származik.
Fent leírtak alapján a Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y javasolja a közterĺilet-
hasznźiati engedély meghosszabbítását.

Fenti ek a|apj án kérem az a|źbb i határ ozati j avas l at el fo gadás át.



Határozatijavaslat

I. A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bĺzottság úgy dönt' hogy kiizteľület.használati
hozzájárilálst ad _ teljes díjÍizetéssel - azalLá'ůbi iigyekben:

1.

Köztertilet-haszná|ő,kérelmező: MakubitaKft.
(i092 Budapest, Ferenc kÍt'ff.)

Közteľtilet-hasznźiatideje: 2013.július 15'-2013.október 14.
Közterület-haszná|at cé|ja: fagłlaltos pult
Közterület-haszná|atnagysága: 3 m"
Közterület-haszná|at helve: Néoszínház u' 13.

,,

Közterület-hasznźĺIő,kérelmező: IzsóBt.
(1027 Budapest, Szász Károly u. 4.)

Közteľtilet-használat ideje: 2013. július 08.-f0|4. jaľľ'lár 07 .

Közterület-hasznáiatcé|ja: mobilárusító autó (cukľászda)
KöZterület-haszná|atnagysága: 13 m,
Közterĺilet-haszná|at helye: Szigony u. 43.

Felelős: polgármester
Hatźtrido: 20i3. július 03.

II. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság úgy dtint' hogy ktizteľüIet-használati
hozzájáru|ást ad _ díjmentességge| - az alábbi ügyekben:

1.

Közterület-haszná|ő,kérelmező: pnÍľĺ-npszERKft.
( 1 1 19 Budapest, Etele út 59-6 1 ')

Közterület-használat ideje: 2013. július 15.-20|3' augusztus 31.
Közterület-haszntůat cé|ja: építési munkaterület-Józsefuárosi Galéria felújítása (állvány)
Közteľület-haszntiat helye: Nap !. 1. (József kľt. 70.)
Közterület-haszntúatnagysága: 50 m,

2.
Közterület-használő,kére|mezo: pnÍľĺ-ÉpsZERIfft.

(1 l 19 Budapest, Etele út 59-61.)
Köztertilet-hasznźůatideje: 2013.július 0f.-2013.augusztus 31'
Közterület-hasznźůat cé|ja: konténer (Józsefuárosi Galéria felújítása)
Közterület-haszná|athelye: Nap u. 1. (József krt. 70.)
Közterület-haszná|atnagysttga: l db

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2013' j'ilius 03.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdáikodási Iroda

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

Budapest, f013 . jtnius f4.

,,Z,,úL-
Szrĺcs Tamás

tigyosztáý"'",o,.'
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Megjegyzés: Fe,ti adątok közlése a katłilet-haszłtóIątĺ kétplnek etbír,úIásáúoz, a tôzterűIet.ttąszluźIatok ellenőnésé|n
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Közteľület-hasmátat oĺrya: ...Ręą.ľ's*a-},p.s......P.$á.q''k.
Közterület na5nńga: ..........3...... ]Jĺo
Közteńilet hďye: Brdapest' vln. k'Íület.
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Budapesti 1. Számú Fö|dhivata|
11í1 BudapesĹ Budafoki út 59. Budapest V|l|. keľület

belterfilet

Helyrajzi szám: 34840. l 1

Terulet 857 m2

Budapest, 201 3. május 15. ,l 3:45

Térképmásolat . Szem|e

mege|őző napig megegyező azi

Méretarány = 1 :1000

Vetü|et:'EoV

Méretek levételére nem haszná|ható!
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2013.É'2, e'.'ďapest' NéFzĺrŕ'a' utca 13.. Google Tér|ép

Cím Népszínház utca í3
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Budapest FőváÍot v|||. lĺel$rctĺ$.seĺvarosi Önkoľmányzat Polgármesteń Hivata|a
Vagyongazdálkodáel és Ü{melěesi Ügyosr.tá|y
í082 BudaDo8t ł tBarossutca€3-67' \.l 

K É R E L E M

,(

Bail<számlaszíma

AdószáÍnä /11 í frbl6l?' ł

M ag á nsze m él yek es etében :

Ká'elĺnezőneve:.................. blďon:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a k,özteriilet-laszruźlali kźrelmek elbíráláslźhoz, a közteriileťĺaszruźlatok ellenőrzěséhez
szúlcségesek Az adatolrnt a Polgarmesteri Hivatal és a Józsefvórosi Kozteriilet-feliigłelet kezelik Jelen t!1.élaaałis a 20I I. evi CflI.
töméłryenatapul

KiizfeľÍilet-hasaláIatidejezol Bév m hó ĺoiEnaptól _ 2013.e" iolyl ľ'o ffi naľis

-.li..koĺeľĺilethelye: 
Budapest, VIII. kerület.......,.śě.e.ľęt..Łm=.b.śľ.qh*...{*.nl.h

'! :l
: i.i

-* i. iŤ. 
. . (utcąter)............számelöüi: jfudáq útjesten' ziilđteriileten vagł..........

( I,EVEI,EZ'ESI CÍľI, amennyiben a fenti adatoktĺól eltéľ, stb):
z,l
rJl

c.)
{..!łl

-tsđ/d${ \LB"]u/'&

a Józsefváľosi Ônkormánvzat tulaidonában Iévő ktizteľü|et hasznáiat.ához
Rérjilk u nyom!a!ványt oIvas|tatóałi, t1yomIatott betíiveI kitöIteni!

Gazdasági társaságok, egyénÍ cég, társadalmi és egyéb szeruezetek esetében:

Ké,ĺe|mezöneve'......fl.&i.M.=.etJ}št?:...'......ľR.:.....................telefon:

T ľ 1 0 0lo Ż t1

Egyéni vál l aI Rozás esetében :

Kérelĺnez5neve: .................. .... telefon:
t----T-----r-T--l

lakcíme:irsz:ĺ i | | i

VĺáIlalkozo nvilvrántartasi számal.

Adószama:
I

I -tE-lr
Bankszáľ'|aszíma I

Kérjfrk a túloIdalon jelzett
a kéreIemnyomtatvónyt
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A kére|mező trrdomásul veszi, hogy
} a kérelem benyrijtása nem jogosítja fel a közteľillet haszĺrálatárą
} a l8/2013. (Ív.24.) önkoľ'mányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a közterĺi]et hasanÁ|atÁéĺtköďe-

ľĺilet-hasarálati diiat koteles fizefu i,
> a köá€rületenk;lńtô|aga2|0ľ2009.(|X.29.) Kormányrenđelet 12. $ (l) bekezrtése alapjfu a rendelet 5.

mellékletében meghatár omtt tęľmékek árusĺthaťóŁ

A kéľelemhez a kérelmęzónek az a|ábhi me||é|eteket ke|| csaÍo|nia: (A csatolt mel|ék|etet kérjÜk X.el jelölní)

l. A köaerĺileten folytatni kívánt tevékenység gyakor|ására feljogosÍtó ésyszer'l okirat másolatát:
. eryén! ÝáIlalkoás esetén: vállalkozói iga?.o|várlyt'
- eazÄaýgitátsaság' egyéni cég esetén: 30 napnáI Rem régebbí cépkivonatoĹ aláĺnási címpéldránvr
. tánadalmi és egĺéb szeľvezetek esetében: a nyilvántartásba-vétetffi
. őstelmelók esetén őstermelői isazolványt.
2. Azigéĺye|t teľilletre vonatkozó helysźnt iĹbr{m|ó váz|ato\ amel

Ę' Ą vĘ|aton az igényelt teľitletnek - a szĺikséges méretekkel . úgy kell szeręelnie, hogy annak nagyńgą
elhelyezkedése egyérte'lnűen megállapĺtható legyen (TERAsz, PAvtLoN ESETÉN: annak széIessége,
hosszusága; a teľasz, pavilon szélének az épiilet homlokzati falától és ajárda szé|étől való Évolsága;íeĺas.
esetén annak é4 üzletnek a bejĺáľatátó| való távolságą amelyikhez taľtoák méterben mérve).
3. Az elhelyezĺri kívánt építmény, |étesítmény, beľendezés mus
helyszín Íotój át is csątolni szúIrséges.
4.Meglévólétesítményľevonatkozóközterti|et-hasmát|atihozzájárul
mi szempontok figyelembevéte|e miatt - fényképfelvételt kel| becsatolni.
5. F,Łítéĺi engedéIyhez líÖtött építné|ty esetébenvagł építési munlaĺIai-tĺeal asszeflłggő ko,terukt.fuz t
es:tében ę 1rftaőtől k,uott meghatalmązdst es ajogszabátýan előírt esetekben aiogerős építéstigi hato.
slźgi engedéIyt cs at oJni szii|ĺs éges.

9. Köńt ígénybevétele esetén _ a 2' pontban fogla|t helyszínĺajzon
forgalomtechnikai váaajn\ amely beszeľezhętő a BKK Közuti Közlekedési |gtzgatóságKözutkezelési F&
osztály, Łoĺgalomtechnikai osztá.lyáĺr.

Figyelmeztetés:
A ltlbĺytalaai kłahatt lrerelemĺtyomtd:vĺźrly és u előíľt nelleHaek aatokilsdn ttl, a poĺtos és egłertelnű helynąhafuaaźs, v*
Iutliłtt amegla:ő létestĺnényfotója elangedhaalen a błĺytijut lrłelen &deni elbbdlúsáhozl

A közÍerület-baszĺrĺálatot _ kĺilöntisen _ az alríbbi jogszabályokszabźiyozźi<:
} a helyi {inkormányzaüokól szóló 1990' évi Lxv. törvény
} a Józsefváľosi Önkoľmfuryzď tulajdonában lévő köŹeriltetek hasađatrľól és hasaŕIa#nak reľdjéről szÁ|ó |8D0|3.

(V24.) Önkormáľryzati ľendelet
} Józsefráľos Kerĺlleti ÉpÍtésiSaM|yzaÁró|gzó|ó66D007'(Xll.l2') iinkormĺĺnyzati rendelet
} Budapesti Váĺosrendezési es Epĺtési Keľetszabályzaró| szÄló 47 /1Đ8'(x. 15) Ftiv' Kry. rendelď

NYILATKOZAT

járó hatóság felé továbbításához ajogosultság megállapÍtása és teljesítése céljából.

Kérelmem benyujtásakor a Polgármesteri Hivaa| YagyongazÄälkodási és Üzeme]tetési Ügyosztály tlryintézőjé.
tő| tájékoztatÁst kaptam - melyet fudomásul vettem _ az e|járás megindításának napjáról, aztlgrintézési hatáľíd&
tő|, az ĹIgyemre irányadó jogszabály ręndelkezéseřől, jogaimľól és kötelęzettségemľől, továbbá kötetezęttségem
elmulasztásának jogkövetkezményeirőI, a hivatali e|érhetőségról.

KiJelentem, hogy kérelmem teljesítése esetén a 2004, év| cx[,. tv. 73lA. $ (t) bekezdés b) pontja alapján a fel-
Iebbezési jogomról |emondok. Tudomásul veszem. hogy ezÁ|ta| az ĺlgyemben hozotthatározał annak közlésekor
jogerőľe emelkedik.

Budapest, 2013. év .ffnu -ík. oun.



bl-
řÉ

.ąC
ĄP''l
ätŹ
+Ě'Ž
Ü;>
-E€

\ 
-30z5€r=Ku.l: 

4 3r=

@@@@o F.

f$
1i'...ä

*tĘ
Bsg
ľc\" 5',r,>,Đ

ři.Í:)šÉ ä.

')



Ęudap€st Föváĺre v|lt kęľii|et Józsefiŕálrel önkormányzat Po|gárm€sbri Hirratala
Vagyo-ng:azdálkodás. és Územeltetési ĺigyosáály
1082 Budaoes{Barossutce63'67' 

K t R E L E M

Me.gjegyzés: Fenti adatok lôztése a kłzterttet-hagnóIati kérelmek elbbáld:sőhoą ą kfuteríllet.hasaúIatok ellenőnéséhez
szü}ségesek Áz adatofut a Polgárnestert lIivatal és a Jőzsefvárasi Köztełillet-felilgłelet keelik Je]aúgiéMúás ailIl, &đffiI
tö,aé,łąaqłll

Köńeľü|eŕ.baglálłtiĺleje2ol fla, W ou ffi napt,ól _ \ota.ev Wuo ĺäIä napig

a Józsefváľosi Önkoľmányzet tutajdonában lévő közterület használatĺĺhozK é rj ü k a n y o m t a t v á n yi 
" 

l i " i |,ż i ó; ;í:-;í;i-ĺů1.o t t ĺ é t t i łt - iírp l t e a i l
Gazdasági társaságot,e1
Kénehr€aö nsve . ...... ĺ.z. Í.q...

Kápqsolffió Ęliffzö ner'o:

Szélůel5c:to.,Wil:LWbtblség:

oÉgiesu*sán/
Banlĺsaámlasafonł
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Kérjük a túloldalon jelzett
a kérelemnyomtatvđnyt

m9ll-éklęteket csatolní, és
aI áÍ rni s zíveskedi ék !.
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