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Képviselő.testiilet e számára

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2011. október 6.

Tárgy.. Javaslat a Budapest' VIII. Szigony u. 43. szám e|őttĺ pavilon elhelyezéséhez
kiĺzteľület használati hozzáiárulás mesadásáľa

A napirendęt lyit/zárt ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásźlhoz egyszeťtiminősített
szav azattöbb sé g szfü s é g e s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi E
Humánszolgáltatási BÍzottság véleményezi tr

Hatér o zati j av asIat a bízottság szźlmźlt a:

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az e|őĄesztés

Tisztelt Képviselő.testiilet!

A Józsefuárosi onkoľmźnyzat tulajdonában lévo kozterületek hasznáIatźtól és hasznáIatának
rendjéről sző|ő a2412009. (V. 21.) szźlmí önkormányzati rcĺdeLet 2.$ (4) bekezdés b) pontja
éľtelmében pavilon elhelyezésére a Képviselő-testiilet dcjntésével van lehetőség.

A Képviselő testület 340120|0 (D(.07.) számi hatáĺozatáva| hozzźljźtrult a Budapest VIII.
Szigony u. 43. szźtm eIőtti (METRO kljáraÍtal szembeni) 12 m. közteľĹilet haszná|attúloz
Lakatos Jőzsef tészére, zöldség-gyĹimĺjlcs árusító pavilon elhelyezés céljából. Ahozzájáru|źs
20|0. szeptember 15-től _2011. szeptember t4-igszőIt.

Lakatos József kérelemmel fordult az onkormtnyzathoz, melyben kéľte a hozzájaru|ás újabb
1 óvre szólóan történő megadását, valamint a kĺjzterület-hasznáIati díj részletekben töľténő
megfi zetés ének enged é|y ezését.
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A hivatkozott ľendelet2. számí mellékletében foglalt díjszabás szerint a kérdéses pavilon
köZterĹilet- haszĺtiati díj a: 4 .3 68,- F tJ fił ĺhő + Áľ.t.

A pavilon kihelyezésével kapcsolatban a Hivatal Gazdálkodási Ügyosztá|yához panasz nem
érkezett, akérelmező a közteriilet-használati díj ľészleteit minden hónapban megťlzetÍe.

A Szigony utca kérdéses szakasza része a Corvin Sétány Programnak. A Progľam teľvei
között szerepel a Szigony utc9 _ Ülloi ĺtĺ toľkolatánál _ kiszélesítése, önálló jobbra és balra
kanyarođó sávok kialakítása. Így hosszútávon vélhetően a gyalogos és gépjĺíľmú közlekedés
mellett nem maľad elegendő hely a közterületi pavilonok elhelyezéséľe. A munkálatok
tényleges megkezdésének időpontja még nem ismert, ezért a javasolom, hogy maximum 1

éves időtaĺtamĺa adjon hozzájarulást a Képviselő-testĹilet és az 1 év elteltével az ütemezés

ismeretében đönthet majd a Képviselő-testület az esetleges hosszabbításról.

Az iigyfél még az engedély |ejárata előtt 2011. augusztusában kezdeményezte az engedély
meghosszabbítását, azonban az elókészítés soľán tisztázásra szorult a pavilon építéshatósági
megítélése. A tavalyi évben, a pavilon felállításakor még az építéshatőság azon az állásponton
volt, hogy ha 180 napon tuli időszakľa létesül, akkoľ engedélyköteles. A Hivatal Hatósági
TJgyosúáIyának jelenlegi álláspontja szeľint a pavilon ,,csak'' bejelentés köteles. Az ügyfél a
bejelentési kötelezettségének eleget tett. Az előkészítés elhúzódása nęm aZ ügyfélnek volt
felróható, ezért javaslom, hogy a jelenlegi hozzájtniás a korábbi engedély lejaratátőI
fo lytató lago s an keľülj ĺin me gho s szabbításr a.

Kéręmaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

H.łľÁnoz.łTI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy
1) 2012. szeptember 14. napjźig szólóan meghosszabbítja a köĺerü|et-hasznáIati
h'ozzajaru!ást a.Budapest VIII. SzĘoný u. 43. szám elđti METRô k'ĺjźrattal szembeni) 12 fiŕ
közterületľe Lakatos Jőzsef részére, z<jldség-gyĹimcilcs árusító pavilon elhelyezés céljából.
2) felkéľi a Polgármestert a határozat 1) pontja szeľinti hozzźltru|ás a|źńrására.

Felelős: Polgármesteĺ
Hataridő: 20||. október 6.

A dtintés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2011. szeptember 23.
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