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Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzö

1024 Budapest,

Mechwart liget 1.

Telefon: 346-5427

Fax: 346-5409

1277 Bp. 23 Pf. 21. szalai. tibor@masodikkerulet.hu

Űi.sz.: XXI-234/201 3 Tárgy: Tcljcsítménytúrázók Társasága
közterület -használata

Előadó: IIornácki Barnabás
Telefon: 346-5788

IIatározat

A Teljesítménytúrázók Társasága /a továbbiakban: Engedélyes (1035 Budapest, Raktár u.
6 sz. V/28)/ XXI-234/2013. számon iktatott kérelmére, a Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat (továbbiakban: IIasználatba adó) tulajdonában lévő Pipitér u. - Kútföldi u.
közötti szakaszon ("esőház" mellett), a közterület-használathoz, 30 m" nagyságú területen,
sportrendezvény megtartása céljából 2013. június 23. napjától, 2013. június 23. napjáig
tartó határozott időre

a hozzájárulást megadom.

Közterület-használati díjat nem kell fizetni.

A közterület-használathoz az alábbi feltételekkel járulok hozzá:

Az Engedélyes kötelezettségei:
- a gyalogos-forgalom számára legalább 1,5 méteres sáv fenntartása,
- figyelmeztető táblák kihelyezése,
- a gépjármű-forgalom zavartalan, balesetmentes biztosítása,
- a munka- és balesetvédelmi rendszabályok maradéktalan betartása.

Környezetvédelmi követelmények:
• A közterület használója köteles a tevékenység során betartani a környezeti zaj .. és

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XI!.3.) KvV\1-Eü.\1
együttes rendeletben előírt határértékeket.

• A levegő tisztaságának védelme érdekében az esetlegesen keletkező port takarással
vagy folyamatos nedvesítéssei kell megakadályozni.

• A közterületen a tevékenység befejezése után az eredeti állapotot, az esetlegesen
igénybe vett zöld területet is beleértve, vissza kell állítani.

• A tevékenység során keletkező hulladékok esetében a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. tv. 31. § és 32. § (2) bekezdés szerint kell eljárni, a tevékenység során
folyamatosan fenn kell tartani a rendet és a tisztaságot.



A közterület-használati hozzájárulás (továbbiakban: hozzájárulás) kizárólag az
Engedélyes, illetve a kérelem ben megjelölt, a tevékenységben részt vevők részére, jelen
határozatban megjelölt helyre és tevékenységre, valamint a határozatban foglalt
időtartamra biztosít közterület-használati lehetőséget.

Amennyiben az Engedélyes jelen határozatban foglaltakat nem tartja be, úgy a
hozzájárulás visszavonásra kerül, és ebben az esetben Használatba adóval szemben
semmiféle igény nem érvényesíthető. A hozzájárulás visszavonása esetén, Engedélyes köteles
az eredeti állapotot kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani.

A közterület használatára vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás új határozattal történő jogerős
visszavonása jelen határozat megszűnését eredményezi.

A hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok előírásaiban foglaltak megvalósítása
esetén érvényes, ezért olyan esetekben, amikor a tevékenység egyéb más jogszabályok által
előírt engedélyek birtoklását teszik szükségessé, illetve a tevékenység folytatása létesítési
engedélyhez kötött, úgy azok megszerzése a tevékenység megkezdésének előfeltétele. Ezek
megszerzése az Engedélyes kötelezettsége.

Engedélyes a hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát köteles a
helyszínen magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására bemutatni.

Az Engedélyes közterület-használati joga annak lejárta előtt megszünik, ha a területre
üzemzavar elhárítása miatt vagy fontos közérdekből a Használatba adónak szüksége van.
Ebben az esetben Használatba adóval szemben semmiféle igény nem érvényesíthető.

Engedélyes hozzájárul, hogy jelen határozat 1-1 példányát Használatba adó megküldi a
Közterület-felügyeleti Csoportnak, illetve szükség esetén más, eljáró szakhatóságoknak.

Ezen határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül a Budapest Főváros II.
Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez (l024 Budapest, Mechwart liget 1.) címzett,
de a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Városrendészeti és Környezetvédelmi
Irodájához (1024 Budapest, Buday László u. 5/c.) benyújtott fellebbezésnek van helye. A
fellebbezés illetéke 5000.-Ft, melyet illetékbélyegben, a fellebbezés en kell leróni.

Indokolás

A Teljesítménytúrázók Társasága XXI-23412013 számon közterület-használati hozzájárulás
iránti kérelmet nyújtott be a II. kerület Pipitér u. - Kútföldi u. közötti szakaszra ("esőház"
mellett) a közterület-használathoz, 30 m ' nagyságú területre, sportrendezvény megtartása
céljából 2013. június 23. napjától, 2013. június 23. napjáig tartó határozott időre.

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatának
és rendjének helyi szabályozásaról szóló 17/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: rendelet) 9. § (1) bekezdés szerint: "A közterület-használati hozzájárulási
kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a Fővárosi Szabályozási Kerettervet, a
Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatot, az adott területre vonatkozó Kerületi
Szabályozási Tervet, valamint a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatot, városképi,
városrendezési, müemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és
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köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szcmpontokat, s érvényesíteni kell a
jogszabályok előírásait is".

Megállapitottam, hogy a kérelem megfelel a fenti előírásoknak.

A közterület használója köteles a használat időtartama alatt a Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat tulajdonában lévő köztcrületek használatának és rendjének helyi
szabályozásaról szóló 17/2013. (V.30.) önkormányzati rendeletben foglaltakat megtartani.

A rendelet 4. § (l) bekezdésében foglaltak alapján: "A közterület rendeltetésétől eltérő
használatához (továbbiakban: köztcrület-használat) - ide nem értve a 3. § (3) bekezdésében írt
eseteket - kérelem beadására, a kérelemre határozatban adott közterület-használati
hozzájárulás (a továbbiakban: hozzájárulás), valamint annak személyes vagy meghatalmazott
útj án történő átvételére, és ezen rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott közterület
használati díj előre történő megfizetésére van szükség."

A rendelet 14. § (1) bekezdés k) pontja értelmében közterület-használati díjat nem kell fizetni.

A rendelet 8. § (1) bekezdése alapján, a hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel adható meg.

A kérelem elbírálása során figyelemmel voltam a rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltakra,
ennek megfelelően a használathoz hozzájárultam.

A jogorvoslati lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdésében, a 99. §-ban, valamint a 107. § (1)
bekezdésében foglaltakon alapul. Az illeték mértékének meghatározására az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján került sor.

Bud ap est, 2013. június 05.

Dr. Láng Zsolt
Polgármester me bízásából ..'"
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A határozatot kapják:
1, engedélyes
2, Yárosrendészeti és Környezetvédelmi Iroda - helyben
3. alap
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1\ határozatban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el, a határozat átvételével
egy időben a fellebbezési jogomróllemondok.

Budapest, 2013. é~ hó l~·nap
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(Engedélyes)
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