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li' Budapest Főváros VIII. keriilet Józsęfuiárosi onkormźnyzatKépviselő-testületének
Y źrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

1.
KözteľĹil et -haszná|ő, kére l mező :

A kéľelemben foglalt köZtertilet-
hasznáIat ideje:
Kĺizterület -hasznéůat céIj a:

KöZtenil et -haszná|at helve :

Kĺj ztęrület -haszná|at nagys ága :

Közteľül et -hasznéiat dij a:

Díj kiesés, díj mentesség esetén:

Honvédelmi Mĺnisztérium
(székhelye: 1055 Budapest, Balaton u. 7-1 1.)

20|6. októbeľ 21. _2016. o|<tőbęr 22.
1 956-os Forradalom és Szabads ághnc
Emléknapj ához kapcsolódó ľendezvény
Budapest VIII. kerĺilet, Luther u. (Bezerédj u.
Rákóczi út ktjzötti teľi'ilet), BezeÉdj u. (Kiss
József u. _ II. János Pá|papatér közĺitti terület)
3 300 m2
3z},-Ftl mzl nap + ÁFA
2 |t2 000,- Ft + ÁFA (320'- Ft*3 300 mz*znap)
2II2 000,- Ft + Áľ.e.

Tényállás: A Honvédelmi Minisztéríum 2016. szeptember 14. napján étkezetĺkérelmében
köztenilet-hasznźllati hozzźljárulźts _ teljes díjmentességgel - megadását kérte a Tisztelt
Bizottságlol tekintette| arca,hogy az 1956-os Forľadalom és Szabadsáryharc Emléknapjához
kapcsolódó rendezvény megtartása céljából kívánja használni a fenti területet.

A Rendelet24. s (1) bekezdés e) pontja értelmében aBizottsźą a ktjzteľület-haszná|ati díjat
koľlátlanul csĺlkkentheti vagy elengedheti, minden olyan esetben, amikoľ úgy ítéli meg, hogy
az J őzsefváĺos érdekeit szo|gá|ja,

Fentiek alapjźn a Gazdá|kodási Ügyosńá|y javasolja a kĺjzterĺilet-IlasznáIati hozzájáru|źs
telj es díj mentességgel töľténő megadását.
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Előterj esĺ o : G azđźikodási Ügyosztály .. sz. napiľend

ELoTERJESZTÉs

a VárosgazdálkodásÍ és Pénzügyĺ Bizottság 2016. szeptember 26-i ülésére

Tárgyz Javaslatktizteľĺĺlet.hasznáIatikéľelmekelbíľálásáľa
Előterjesaő: dľ. Galambos Eszter ugyosńá|yvezetó
Készítette: Boros Gábor Szabolcs igyintézi5
A napirendet nyilvános ülésen kell trĺľgyalni.
A döntés el fo gadás áh o z e gy szeru szav azattobb s é g szfü sé ge s.
Melléklet: 10 db

Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diĺntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Fővaľos VIII. kerület Jőzsefvźlrosi Polgármesteľi Hívata|hoz
az alábbí - a Józsefuĺáľosi onkormźnyzat tulajdonában lévő köZteriiletek használatáľól és
haszná|atźnak ľendjéről szóló I8l20I3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) szerinti - köZterülęt-haszná'|ati hozzájźtrulás iľanti kérelmek érkeńek. A Pénzügyi
Ügyosaály tájékoztatása alapjĺĺn akére|mezőknek kĺjzterület-haszná|ati đíjtartozásanincs.
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Tényállás: A Pelle & R Bt. 20|6. augusztus 10. napjan beérkezett kérelmében köZteľiilet-
hasznźiatí hozzájáruLás _ havonta tĺlľténő teljes díjfizetéssel történő - megadását kérte a
Tisĺelt Bizottságtól tekintetteI arra, hogy napernyő kihelyezése céljából kívrĺnja használni a
fenti területet.

A Ręndelet 11. $ (4) bekezdés i) pontjanak értelmében az 5. $ esetén a településképi
bejelentési eljárásról szóló önkormźnyzati rendeletben szabźiyozoff döntést a közteľület-
haszná|atihozzájźniásirłántikérelemnektarta|mazniakell.
Az ügyfél 2016. szeptember 10. napjrín településképi bejelentési eljárást kezdeményezett,
amely eljárásban a fent megjelölt tevékenysé get az onkoľmanyzat tuđomźtsul vette az a|ábbi
kikötésekkel:
Az építtető a meglévő napeľnyőt a tiíľsasház hom|okzatźnak felújításakoľ köteles a
Településképi bejelentési eljĺíĺásban ábrźno|t módon, az akkoľ megállapított színben
lecserélni, valamint azzal egy időbęn a klíma kiiltéri egység szabályos elhelyezéséről
gondoskodni.

Kéľelmező havi ľészletekben tĺjľténő díjfizetést kéÍt, azonban a Rendelet 18. $ (2)
bekezdésének éľtelmében eÍTe akkoľ van lehetőség, ha az esedékes díj 10.000,-Ft-nál
magasabb. K&e|męző esetében a havi đíjťlzetés jővźJrragyása nem lehetséges, ezért a
Gazdátkodási Ügyoszály javasolja a köĺeľtilet-használati hozzájtrulás teljes díjfizetéssel
töľténő megadását, továbbá a2016. augusztus 22. _ 2016. szeptember 25. napjáig - díjfizetési
kötelezettség mellett - vonatkozó közteriilet-haszná|at tudomásulv éte|ét

)
Közteľtilet -hasznáIő. kéľelmező :

A kérelemben foglalt közterület-
haszĺźiat ideje:
Közteriilet -haszná|at c élj a :

Közteriilet -haszná|at helye :

KöĺerĹilet-hosznólat nagysĺíga :
KözteľĹil et -hasznźlat díj a:

KözteľĹilet -haszná|at díj a ö s sze s en :

Díjfizetés ütemezése:

3.
Köztertilet -haszná|o. kér elmező :

A kéľelemben foglalt közteľĹilet-
haszná|at ideje:
Kĺjzteľiil et -haszná|at c é|j a:

Közteľület -haszná|at helye :

Kö zterület -hasznáLat nagy s ága:
Kö zterül et -haszná|at díj a:

Kcj zteľiilęt -haszná|at díj a ö s sze sen :

Díjfizetés ütemezése:

Pelle & R Bt.
(székhely: l083 Budapest, Szigony u.34.)

2016. augusztus 22. -2018. augusztus 21.
napernyő
Buđapest VIII. kęrĹilet, Szigony u.34. szźtm
7m'
82O,- Ftlftŕl}ro + łľ.ł
39 360,- Ft + ÁFA (820,- Ft* 2m2 * 24hő)
egy risszegben

Vajda Iľén egyénĺ vállalkozó
(székhely: 1083 Budapest, Szigony u. 10. 15. em.
8e.)

2016. október 15. _2016. november 01.
idényjellegu asńaIi árusítás (halottak napja)
Budapest VIII. keľĹilet' Blaha Lujzatér 3-5. előtti
jźrd{n
Im'
760,-Ftl mzl nap+ Ár.a
13 680,- Ft + AFA (760,- Ft*1 m',*18nap)
egy cisszegben

Tényállás: Vajda Irén egyéni váIla|koző 2016. szeptember 12. napjźn étkezett kéľelmében
közteriilet-hasznáLati hozzź$áru|ás megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól tekintette| arra,
hogy idényjellegű asztali árusítás (halottak napja) céljábólkívanja használni a fenti teľületet.
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Fentiek a\apjźn a Gazdá|kodási Ügyosztźiy javasolja a kĺizteľiilet-hasznźiati hozzźĄtlru|ás
telj es díj f,rzetéssel történő megadását.

4.
A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság az 592120|6. (vI.06.) és a 76212016. (vII.22.)
számuhatźrozataiban közterĹilet-használatíhozzájźrulást adott a Budapest VIII. kerĹilet, Déri
Miksa u. 10. szźlm a|atti Tźrsashán részére - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel -
20l6.június 01. _ 2016. augusztus 30. napjáig terjedő időszakra építési munkateľület céljából
a Budapest VIII' kerĹilet, Déri Miksa u. 10. szám ę|őtti 12 m. jarđara és 2 db parkolóhelyre.

A Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak alapjan a kéręlmező ktilön kérelemmel a
közteľiilet-haszná|at ďíjának I00%-át visszaigényelhęti, amennyiben a koneruletet az
átvételekor fennálló eredeti állapotában bocsátj a az onkorm ányzat rendelkezésére.

A Budapest VIII. keriilet, Déri Miksa u. 10. szźtm a\atti Tźĺrsashźz 2016. szeptember 14.
napjan kérelmet nyújtott be, miszerint vissza kívránja igényelni a közterĹilet-haszná|ati đíjat a
fenti időszakra vonatkozóan.

A kérelmezo beťĺzelte a kĺjzteľĹilet-használati dijat, a munkálatok befejezését követően a
köZterületet _ a Jőzsefuaľosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. szakembeľeinek állásfoglalása
értelmében _ az áwételkori állapotban bocsájtotta az onkoľmlínyzat rendelkezésére.

A Rendelet 26. s (1) bekezdés éľtelmében a Bizottság az építési, szerelési tevékenység
végzésére kéľt kĺizteľti|et-hasznźiati hozzájárulásban meghatélrozott díj 100%-át a haszná|ő
kéľelméľe utólag külön dĺĺntésével visszatéríti, vagy a köztertilet-haszĺá|ati díjat elengedi,
amennyibeĺ a hasznáIő a hozzájaľulásban meghatźrozott idő elteltét kĺjvető 5 munkanapon
belül a köZteľĹiletet az túvéte|ekor fennálló eľeđeti á|Iapotéhan bocsátja az Önkoľmányzat
ľendelkezésére, és eń, szakvéIemény tźlmasńja aIá.

Tájékoztatom a Tisaelt Bizottságot, hogy a kieső parkolási díj ÁFA tarta\ma 73 240,- Ft,
amelyet az ügyfél kĺjteles megfizetni a hatźlrozatbarl megjelölt bankszámlaszámľa,
figyelemmęl a Rendeletf4. $ (3) bekezdésében foglaltalaa.

Fentiek alapján a GazdáIkodási Ügyosztá|y javasolja a közteľĹilet- hasznźiati díj, azaz I 061
861,- Ft-ot egy összegben történő visszaťlzetését a Budapest VI[. kerület, Déri Miksa u. 10.
szźlm a|atti T ár sasház tészét e.

t.
Közteľül et -hasznźiő. kér elmező :

A kéľelemben foslalt közterület-
haszná|at ideje:
Kd zterĹilet -hasznźiat c é|j a:

Kcjzterül et -haszná|at he lve :

Kti zterül et -haszĺáIat nagy s ága:

A kérelemben foglalt közterület-
haszná|at ideje:

Cafe Lucida Kft.
(székhely: 1 088 Budapest, Mikszźlth Ká|mź.ľl tét
2.)

2016. október 0I. _ 2016. októbeľ 3 1.

vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľület, Múzeum u.2. szźm elottí
közterületen
10 m2

2016. november 0I. _2017. február 28.
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Tényállás: A Cafe Lucida Kft.2016. szepember |4. napjźn érkezett kérelmében köZterĹilet-
haszná|atihozzźtjarulźts _teljes díjfizetéssel - megadásátkérte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel
arra, hogy vendéglátó terasz elhelyezése céljából \<ĺvźnjahasználni a fenti teľĹiletet.

A Viĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 4|112016. (V.02.) szźtműhatźtrozatával korábban
hozzájaru|t a Cafe Lucida Kft. részéte vendéglátő tetasz elhelyezése céljából a fenti teriiletre
vonatkozóan 2016. ápľilis 0I. _ 2016. szeptember 30' közötti időszakĺa.

Tekintettel aľra, hogy kére|męző a köaeriiletet vá|tozatlan feltételekkel és foľmában kivarlja
használni, így a koľábbi dĺintéshez megkéĺt hatósági vélemények újbóli beszerzése nem
indokolt.
A Fővárosi Katasztrőfavédęlmi Igazgatőság tłzvéđe|mi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a könnyen mozdítható nem rogzítetttngyakat (székek, asztalok) helyeznek ki. A
Hatósági Ügyosĺály Igazgatási Iľoda keľęskędelmi szempontból nem emelt kifogást. A
Budapesti Rendőr-főkapitrányság VIII. kerĹileti Rendőľkapitányság közlekedés' kĺizrend és
kozbinonság szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal Vaľosépítészeti Ügyosĺály véleménye szerint a
kdzteľĹilet-haszná|at nem engedéIyezheto, meľt a beadott helyszínĺaj z alapjźn a tetasz mellett
fennmaradó gyalogos sáv kisebb, mint a minimális 1,5 m.

Fentiek a|apjarl a Gazdá|kodási Ügyosńźiy javasolja a kcjzteľiilet-haszná|ati hozzájáruIás
teljes díjfizetéssel tĺjľténő megadźsźú azza| a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz mellett
biztosítva legyen 1,5 m széles.

Kö Zteriilet -hasznźiat céIj a:

KözterĹil et -hasznźiat helye :

KöZterĹilet -haszĺáIat nagys ága :

KözteľĹil et -hasznáIat díj a:

Közteľül et -haszná|at díj a ĺi s szesen :

Díjfizetés ütemezése:

6.
Kö ztenilet -haszĺá'|ő. kér e|mező..

A kéľelemben foglalt köZterülęt-
hasznéiat ideje:
Kö zterület -haszná|at c é|j a:

Kö zterület -haszná|at helye :

Kĺizterül et -hasznáIat nagys ága :

Kti zterület -haszná|at đíj a:

Kö zteľiilet -haszná|at díj a ö s sze s en :

Díjfizetés ütemezése:

vendéglátó tetasz
Budapest VIII. keriilet, Múzeum u.2. szétm előtti
kĺĺzeľületen
2m2 veĺdég|átőterasz
szezononkívül: 2|0,- Ftĺfiŕ'/hó + ÁFA
szezononbelül: 2 080'- Fthłlhő + Áľa
22 480,- Ft + ÁFA (210,-Ft*zÍał*4 hó) +

(2 080'- Ftt10 m2x1 hó)
egy összegben

Yalla Shisha Kft.
(székhely: 1081 Budapest, Népszínhaz u. 45.)

2016. szeptembeľ |2._2016. szeptembeľ 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľület, Népszínhźn u. 45. szám
e|őttijardźn
2l m'
szezonoÍIbeliil: 2 080,- Ftlmzl|lő + Ára.
43 680,- Ft + AFA (2080,- Ft*zI m2*1 hó
egy ĺisszegben

Tényállás: A Yalla Shisha Kft. 2016. július 13. napjan érkezeIt kérelmében közterület-
haszná|ati hozzájáľu|ás - teljes đíjfizetéssel tĺĺrténő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel aľra, hogy vendéglátó tetasz céljából kívánja használni a fenti területet.
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A Népszínház utcában lévő üzleteket múködésével kapcsolatban ľengeteg lakossági panasz
érkezett, a kérelmező esetében is tĺjľtén ilyen bejelentés. A panaszok jelentős része a
közterĹileten t<jrténő hangoskodásľa vonatkozik, amely a lakosok nyugalmát nagymértékben
zavĄa.
A kérelmezo źtlta| 2016. június 03. napján benyújtott kérelmét a Vĺíľosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság 70212016. (V[.04.) szźlmil hatálrozatával korábban már elutasitotta az
alábbiak alapjáĺ:
A Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuaľosi Polgĺáľmesteľi Hivatal Váľosépítészeti Irodája
által kiadott szal<hatősźlgi állásfogla|źsa a|apján a benyújtott dokumentációból nem állapítható
meg, hogy atewezettterasz hol helyezkedik el azizlet, illetve atźnsashźłzbejźratához képest,
mellette mennyi hely matađ a gyalogosok részére. Így a ĺorÉsz előírásnak való
megfelelőség nem igazo|t' ezért a köZteriilet-haszná|at nem engedé|yezhetó.

Fentiek alapján a Gazdźńkodási Ügyosńá|y nem javasolja a közteľĹilet-haszná|atihozzájaru|ás
megadását.

7.
KözterĹil et -használő. kére lmęző : PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY

Kfr.
(székhely: 1082 Budapest, Práteľ u. 29la. fszt.
2r.)

A kérelemben foslalt közteriilet-
hasznźiat iđeje: 2016. szeptember 19. _ 20|7 .január 3 1 .

Köztertil et -haszná|at célj a :

K<jzteriil et -haszná|at he l ve :

KĺizterĹilet-haszná|at na gys ág a :

Kö zteľiilet-haszná|at díj a:

Díjkiesés, díjelengedés esetén:

építési munkatęriilet (építési felvonulási teľület
és építési konténeľ elhelyezése parkolóhelyen)
Budapest vlu. keľület, Bókay János utca
kivitelezési teľĹilet melletti jarda és a Pľáteľ utcai
kivitelezési terület melletti járda és paľkolósáv,
valamint a Corvin sétany meg nem épített
területe
|578 ^, (arda) 7 đb parkolóhely
(paľkolóhelyenként 1 0 m,)
2 650,- Ft/paľkolóhe|ylnap (munkanapokon,
265,- Ftlőrďparkolóhely) és 420,- Ftlm"lnap +

AFA (munkasztineti napokon és a jarđa
területén)
építési munkaterüle! jaľdan 12 hónapon belül:
88 809^840,- Ft + AFA (420 Ft,- x 134 nap x
1578m")
munkanapokon ĺisszesen I387 598,- Ft + AFA
(bruttó 2 650 Ft,- x 95 munkanap x 7 db.
parkolóhely) aZaZ I 762 250,- Ft)
munkasztineti napokon (J2 hónapon belül)
összesęn: | 146 600,- Ft + AFA (nettó 420 Ft,- x
39 munkaszüneti nap x 70 fił)
91344 038,- Ft + eFA.

Tényállás: A PEDRANO CONSTRUCTION HI]NGARY Kft. 2016. szeptember 09. napján
érkezett kéľelmében közteľület-haszĺźtlati hozzájárulźls - teljes díjmentességgel ttiĺténő _
megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel aľĺa, hogy a Budapest VIII. kerĹilet Práteľ u.
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47. szětm elhelyezkeđo Társashźn építése és a Corvin Sétany folýatásahoz kapcsolódó építési
munkaterület (építési felvonulási teľület és sitt szź/'lítő konténer elhelyezése) céljából kívźnja
használni a fenti terĹiletet.
A kérelmező érvényes BKK Forgalomtechnikai tervet nyújtott be a kéľelem mellékleteként'

A Jőzsefvźrosi onkoľmźĺnyzat és Corvin Zrt. kozott a Corvin-S étáĺy projekt keretszeľződés
kĺjzĺis megegyezéssel töľténő lęzźtrása targyábarl 2014. szeptember 15-én létľejött
megállapodás ( továbbiakban Megállapodás) 4.1 pontjának e) alpontja érte|mében az
onkormĺĺnyzat vá|Ialta, hogy 

''a 
csereszerződések a\apjźn a FUTURE AL I áLta| megszerzett

illetve az onkoľmtnyzat által koľábban átadott még be nem épített ingatlanokon végzett
építési munkĺík (,,Munkák'') ideje a|att ingłenes közterület foglalási engedélyt ad aBefektető
vagy az építtető részére az eÍľe irányuló kérelemben megjelölt teriiletre'''

A Rendelet 26. $ (l) bekezdése2016. május 5. napjźtva| módosult ľendelkezései értelmében a
Bizottság visszatéríti abeťlzetett köZterĹilet hasznéĺLati díj |00%-át amennyiben ahaszná|ő a
hozzźĄáru|ásban meghatźrozott idő elteltét követő 5 munkanapon belül a kdzteľületet az
átvételekoľ fennálló eredeti áĺI|apotźrban bocsátja az onkormányzat ľendelkezésére, és ezt
szakvél emé ny tźtmasztj a a|á.

A Megállapodásnak része a közterĹileti program is, amelyben a jelenlegi kĺizteľtileti
áI|apothoz képes az épitkezéssel éľintett lakóépület köľiili közterĹilet is megújul mĄd, így a
fenti rendelkezés alka|mazása azoÍltúl, hogy az onkormányzat szeruődéses kötelezettségével
nincsen ĺisszhangban' nem is indokolt.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kieső parkolási díj ÁFA lrrrta|ma 374 652,- Ft,
amelyet azngyfé| kĺiteles megfizetni ahatározatban megjelölt bankszámlaszárta,
Fentiek alapjáĺ a Gazdźikodási Ügyosztźiy javasolja a közteľĹilet-haszná|ati hozzájźrulás
megadását és a díjmentesség biztosítását.

8.
Közterület-használó " kéľelmező : Bross Iľo daházü zemeltető KÍt.

(székhely: 1082 Budapest, Nap u. 6.)

2016. októbeľ I0. _ 2016. oktőbęr 27 .

építési munkateľĹilet (homlokzat felúj ítás)
Budapest VIII. keľület, Nap utca 6. szám ęlőtti
közteľületen
8m2
 2O,-Ftlmzlnap + ÁFA
60 480,- Ft + AFA (420,- Ft*8 m',* 18 nap)
60 480,- Ft + ÁFA

foglalt köZterület-

Tényállás: A Bross lrodahźzuzemeltető Kft.2016. szeptember 14. napján érkezett kérelmében
közterü1et-haszná|atihozzźĄźlru|ás megadását kéľi a Tisĺelt Bizottságlől tekintettęl arra, hogy
a Budapest VIII. kerület, Nap utca 6. szám a|atti Tĺíľsasház homlokzatĺínak felújítása céljából
kivźnja használni a fenti teľületet. A teljes homlokzat felújítása 9m x 0,8m nagyságú áIlvarry
mo zgattsával történik.

Fentiek a|apján a Gazdá|kodási ÜgyosztáIy javasolja a közterület-haszná|ati bozzájáru|és
mesadását.

A kéľelemben
haszná|at ideje:
Köztertil et -hasznźiat c é|j a:

Közteľiil et-haszná|at helye :

Köztęrület-hasznźúat nagy s ága..

Közteriil et-haszná|at ďíj a:

Kĺizteľület-haszná|at díj a ö sszesen :

Díjfizetés ütemezése:

,',i/



Tényállás: A OFI-BAU Kft. 2016. szeptember 20. napjźn érkęzętt kérelmében közteľiilet-
hasznáIati hozzźĄźlruIźls megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól tekintette| ana, hogy építési
munkaterület céljából kívanja használni a fenti teľületet.

A Váľosgazdźikodźsi és Pénzügyi Bizottsźry a 92912016. (DĹ19.) számű hatźrozatáva|
korábban hozzźljźru|t adott a fenti teľületre vonatkozó köztęľĹilet-haszná|athoz 2016.
szeptember 27. _2016. október 04. közötti időszakľa.

Fentięk a|apján a Gazdá|kodási Ügyosztá|y javasolja a köZteľiilet-haszná|ati hozzájáruIás
telj es díjfizetéssel t<iľténő megadását.

9.
Kö Zteriil et -haszná|ő. kéľelmező :

A kéľelemben foslalt közteľĹilet-
hasznáIat ideje:
KözteľĹilet-használat célj a:

Kö zteľĹilet -haszná|at helye :

KöZteriilet -haszná|at nagy s ága :

Kö zteriilet -hasznźůat đíj a:

Kö zteľĹil et -hasznźl|at díj a ĺi s szesen :

Díjfizetés Ĺĺtemezése:

10.
Közterület-használó. kéľelmező :

A kéľelemben foslalt köZterĹilet-
haszná|at ideje:
Kcjzterül et -hasznáIat céIj a:

Kö zteľület -haszná|at helve :

K<izterület -haszná|at nagy s ága :

KözterĹil et -hasznźlat díj a:

Kö ztertilet -haszná|at díj a ö s sze sen :

D íjťĺzetés Ĺitemezé s e :

OFI-BAU Kft.
(címe: 1139 Budapest, Frangepan u. 3.)

2016. október 05. _2016. október 30.
építési mrrnkaterĹilel
Budapest VIII. kerület, Reguly Antal utca 31.
előtti jáľdán
8m'
42O,-Ft/nŕlĺ9v+ Áľn.
87 360,- Ft + AFA (420,- FtxS m',*26nap)
egy cisszegben

LNP Táľsasház
(székhely: 1082 Budapest, Nagýemplom u. 4.)

20t6. októbeľ 0I. _ 2016. október 30.
építési munkateľĹilet (állványozás _ homlokzat
tatarozása)
Budapest VIII. kertilet, Nagy Templom u. 4. -
Leonardo da Vinci u. 15/A. közötti köaefiileten
(35703l6 hĺsz.)
3 m" Qtrda)
420,-FtJm"/nap + AFA
37 800,- Ft + ÁFA (420Ft,- * 30 nap * 3 m2)
37 800,- Ft + AFA
egy összegben

Tényállás: Az LNP Tźrsasház2016. szeptembeľ 21. napjan étkęzett kéľelmében közteľület-
hasznźiatí hozzájáru|ás _ előre egy összegben történo megťtzetésével _ megadásat k&i a
Tisztelt Bizottságtól tekintette| arua, hogy a Budapest VIII. kęriilet, Leonaľdo đa Vinci u.
|5lA. szám alatti Tĺíľsasház homlokzatának tatarczásźłloz kapcsolódó építési munkaterĹilet
(áI|vány elhelyezése) céljából kívĺánja haszĺá|ni a fenti terÍiletet.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 888/2016. (rX.05.) számu határozatáva|
koľábban hozzájźru|ását adta a fenti tęrületre vonatkozó közterĹilet-használathoz 2016.
szeptembeľ 15. -20|6, szeptembeľ 30. közĺjtti időszakrĺa.

/
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Fentiek alapjan a Gazdéikodási Ugyosńźiy javasolja a köaęľĹilęt-haszná|atí hozzźĄáruIás
teljes díjťrzetéssel történő megadását a k<izterület-haszĺźůati díj egyösszegumegťtzetésével.

il. A beteľjesztés indoka
A beérkezett kérelmek elbíráIása, valamint az előterjesztés targyában a döntés meghozata|a a
Tisztelt Bizottság hatáskoréb e tartozik.

III. A diintés célja, pénzůĺgyi hatása
A dĺlntés céIja a beéľkezett kéręlmek Bizottság á|ta|hatáĺiđőben történő elbíľálása.

Tervezett bevétel:
Pelle & R Bt.
Vajda Irén egyéni vá||a|koző
Cafe Lucida Kft.
B ro s s Ir o đahźnilzemeltető Kft .

OFI-BAU Kft.
LNT Táľsashaz
Osszesen:

Díikiesés. Díielengedés:
Honvédelmi Minisztérium
Budapest VIII. kerĹilet Déri Miksa u. 10. szźml aIatti
PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY Kft
Osszesen:

Kieső AFA tartalom:

Budapest VIII. kerĹilet Déri Miksa u. 10. szźtma|attiTźrsashźz
PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY Kft

Osszesen:

39 360,- Ft + ÁFA
l3 680,- Ft + ÁFA
22 480,- Ft + ÁFA
60 480,- Ft + ÁFA
87 360,- Ft + ÁFA
37 800,- Ft + ÁFA
26| 160'. Ft + ÁFA

2 t|2 000,- Ft + Áľa.
TaľsashĺŁ l 061 861,- Ft

91 344 038,- Ft + AFA
94 517 899.. Ft + ÁFA

73 240,-Ft
374 652,-Ft

447 892,-Ft

Iv. Jogszabályikfirnyezet
A Rendelet 12. $-a éľtelmében a közteľĹilet-hasznáLaÍtal _ hozzźĄaľulással és elutasítással _
kapcsolatos önkormányzati hatősági eljáľásban a hivatkozott rendeletben rĺlgzítettek szeľint
elsőfokon a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. A Rendelet melléklete
meghatáro zza a közteriilet használatok utźtni ťĺzetendő đíj mértékét.
A közterület-használati đíjfizetés ütemezéséről a Rendelet 18. $ (1) _ (2) bekezđései az
alábbiak szerint ľendelkeznek:
,,(]) A díjat a kozterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra ĺts módon a
j ogosult kateles előre egłösszegben megftzetni.
(2) Tartós (egalább hat hónapot meghaladó) kozterület-használat esetén a Bizottság a
jogosult kérelmére havonta, negłed,źvente vag felévente esedékes, eglenlő osszegíi dí1.fizetést
megállapíthat, amennyiben az esedékes díj 10'000 forintnál magasabb. Ezt a tényt a
kt) z t e r iil e t- ha s znál at i ho zz ój ár ul ás b an r ö gz ít e ni ke l l.,,
A kĺjzterületihaszná|ati díjak csökkentéséľől' elengedéséről a Ręndelet 24. $ (1) bekezđése az
alábbiak szeľint ľendelkezik:

,,A Rendelet 2. melléklete alapján megállapított k)zteriilet-hasznólati díjak korlátlanul
cs tjkkenthetőek v ag1,ł el enge dhető ek:

a' az onkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatokvégzése esetében;
b' a fővárosi, vagy ônkormónyzati pályózaton elnyert támogatásból rcrftnő épüIet

felújítások esetében;



c. humanitárius és kaľitątív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d' kulturális és kornyezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e' minden olyan esetben, amikor a Bizottság ligy ítéli meg, hogl az Józsefváros érdekeit

szolgálja;
Í bejeglzett politilrai pártok, egłházak és társadalmi szervezetek nem kpreskedelmi célú

rendezvénye esetében;

8. oktatási, tudományos vag) ismeretterjesztő témájúfilmalkotósokforgatása esetében;
h, a Filmtv. hatálya aló nem tąrtozó alkotósok forgatása esetén, ahol az igénybeveendő

terület ą ] 5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó területű;
i. a Filmtv. hatálya alá nem tartozó alkotásokforgatósa esetén, amelynek időtartama ą

Iaźrelmezett időponttól számított 30 naptári nąpon belĺil osszességében nem haladja
mega2naptdrinapot."

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szeľint: ,,Közterület-használati hozzájórulás csąk ideiglenes
jelleggel - meghatározott időtartamra ýag/ meghatórozott feltétel bekovetkeztéig _ adható,
leýljebb 3 évre; a településképi bejelentési eljárás során hozott dt;ntésben engedélyezett
rekl ámb erendezé s elhelyezés e es etén le gfelj ebb I 0 évr e'',

A Renđelet 26.$ (1) bekezdése szerint: ,y' Bizottság az építési, szerelési tevékenység
végzésére kért közterület-használati hozzójárulásban meghatározott díj 100%-át a hasznáIó
kérelmére utólag h;lan dontésével visszatéríti, vag/ a kozterület-használati díjat elengedi,
amennyiben a hąsznóló a hozzájáľulásban meghatározott idő elteltét ktjvető 5 munkanapon
belal a közterületet az ánérclekor fennálló eredeti ĺitlapotában bocsótja az onkormányzat
rendelkezésére, és ezt szakvélemény támasztja alá. Amennyiben a hasznóló személye eltér az
ingatlan tulajdonosától, úgl kazas kérelem alapján van lehetőség a visszatérítésről vagl az
elengedésről szóló dantés meghozatalára.,,

Fentiekalapjankéľemazalábbihatarozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

L Yáĺosgazdálkodási és Péĺlnj;gyi Bizottság úgy dĺint, hogy kozterület-hasznźiati
hozzájáru|ást ad _ teljes díjmentességgel_ az alábbiak szeriĺt..

Kö zteľület -hasznáIő. kér ę|mező..

A közteľül et-hasznáIat i dej e :

Közterül et -haszná|at c é|j a:

Közterül et -haszná|at helve :

Kozteľület -hasznáIat nagy s ága :

Felelős: polgáľmester
Hatźrídiĺ: 2016. szeptembeľ 26.

Honvédelmi Minisztérium
(székhelye: 1055 Budapest, Balaton u. 7-1 1.)

2016. október 2I. _20|6. oktőbęr 22.
1 956-os Forradalom és Szabads ágharc
Emléknapj ához kapcsolódó rendezvény
Budapest VIII. kerület, Luther u. (Bezeľédj u.
Rakóczi út közotti teľĹilet), Bezerédj u. (Kiss
József u. _ II. Janos Pál'pápatér közötti terület)
3 300 m2

*í.



il. 1. Vaĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterület-haszná|ati
hozzźtjáru|ást ađ _ előre egy ĺisszegben töľténő teljes díjfrzetéssel _ az alábbiak szerint:

K<jzterü1et-hasznáIő. kérelmęző: Pelle & R Bt.
(székhely: 1083 Budapest, Szigony u. 34.)

AkÓZterülęt-haszĺźtlatideje: 2016.szeptember26._20|8.augusztus21.
KözteľĹilet-haszná|at cé|ja.. napeľnyő
Közteľület-hasznźiat helye: Budapest VIII. kerĹilet, Szigony u.34. szźtm
Kĺlzeriilet-hasznźiatnagysága: f m"
Díjfizetés ütemezése: egy összegben

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. szeptember 26.

2. tudomásul veszi _ teljes díjťrzetéssel _ Pelle & R Bt. Budapest VIII. keľĹilet, Szigony u.34.
szttm előtti köĺeľtiletre vonatkozásában napernyő elhelyezése céljából igénybe vett
köZterĹilet-hasznáIatát 2016. augusztus 22, napjatő| - 2016. szeptember 25. napjáig szőIő
időtanamĺa.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. szeptember 26.

ilI. Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-hasznźůati
hozzájáruLást ad _ előre egy tisszegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közteľület-hasznáIő, kérelmező: Vajda Iľén egyéni vállalkozó
(székhely: 1083 Budapest, Szigony u. 10. 15. em.
8e.)

A közterĹilet.haszná|at ideje: 2016. októbeľ |5. _2016. november 01.

Közterülęt-hasznáIat céIja: idényjellegu asńa|i arusítás (halottak napja)
Közteľiilet-hasznáIathelye: Budapest VIII. keľiilet, Blaha Lujzatéľ 3-5. előtti

járdęn
Kĺjztęrülęt-haszĺá|atnagysága: I m"

Felelős: polgĺírmester
Hatfuiđó 2016. szeptembet 26,

IV. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest VIII. kerület,
Déri Miksa u. 10. számalattiTársasházrészéte az 59212016. (VI.06.) és a762l20l6. (YII.22,)
számú hatfuozataiban megadott k<jzterĹi|et-használatihozzájźru|áshoz kapcsolódó kcjzterület-
haszná|at díjat, azaz 1 061 861,- Ft-ot egy összegben visszautal a Rendelet 26. $ (1)

bękezdésben fo glaltak a|apjáĺ.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. szeptember 26.

/
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v. Vaľosgazdálkodási és Pénzjgyi Bizottság tĺgy dönt, hogy köZterĹilet-haszná|atí
hozzájáruIást ad - havonta történő teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szeľint:

Közteľiilęt-hasznźiő" kéľelmező: Cafe Lucĺda Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Mikszáth Kálman téľ
2.)

A köZterület-hasznźiat ideje: 2016. október 0I._201'6. októbeľ 31.
Közteľii1et-hasznáIatcé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznáLat helye: Budapest VIII. kerĺilet, Múzeum u.2. szám e|őtti

k<jzteľĹileten
Közteriilet-hasznáIatnagysága: 10 m2

A ktjzteľület-haszná|at ideje: 20|6. november 01. _f0|7.februźn28.
KözterĹilet-hasznźiat célja: vendéglátó tetasz
KöZteľĹi1et-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Múzeum u. f. szźtm e|őtti

közterĹileten
Közterület-hasznźiatnagysága: 2 |1ŕ

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2016. szeptember 26.

vI. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad köZteľĹilet-
haszná|atihozzźúźtru|ástazaIábbiakszerint:

Kĺjzteľülęt-haszná|ő. kérelmező: Yalla Shisha Kft.
(székhely: 108 1 Budapest, Népszínhaz u. 45.)

A kĺjzterülethasznźlIat ideje: 2016. szeptember 12. - 201'6. szeptember 30.
Közteľiilet-hasznáIatcéIja: vendéglátó terasz
KöZterü1et-haszná|athelye: Budapest VIII. keriilet, Népszínhźz u. 45 szźtm

e|őttijardźn
KözteľĹi1et-haszná|atnagysága: 2I m.

Felelős: polgáľmester
Hatźrido: 2016. szeptember 26.

VII. 1. Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺiferület-hasznźúati
hozzájarulźlst ad _ teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint:

Kcjzterület-használó. kére|mező.. PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY
Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Práter u. 29la. fszt.
21.)

A közterülethasznáIat ideje: 2016. szeptember 26. _ 20|7 .január 31.
K<jzterület-hasznźiatcé|ja: építési munkaterület (építési felvonulási teľĹilet

és építési konténeľ elhelyezése paľkolóhelyen)
Kĺjzteľiilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kertilet, Bókay János utca

kivitelezési teruIet melletti járda és aPrźfter utcai
kivitelezési teriilet melletti járđa és parkolósáv,

,,ľ$ĺ11



valamint a Corvin sétany meg nem épített
terĹilete

Közteľiilet-hasznźiatnagysága: 1578 mf (árda) + 7 db parkolóhely
(parkolóhelyenként 10 m)

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|6. szeptember 26.

2. tudomásul veszi _ teljes díjf,rzetéssel _ PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY Kft.
Budapest VIII. keľület, Bókay János utca kivitelezési teľĹilet mellętti jarda és a Práter utcai
kivitelezési terĹilet melletti jráľda és paľkolósáv, valamint a Corvin sétany meg nem épített
közteľiilet vonatkozásában építési munkaterület céljából igénybe vett közteľĹilet-haszná|atźń
20|6, szeptember |9.napjátőI-20|6. szepember 25.napjáígszőIőidłĺtntamÍa.

Felelős: polgáľmester
Hataľiđő: 20|6. szeptembeľ 26.

3. a kięső paľkolási díj ÁFA :rlrtaImát a Budapest VIII. kerület, Práteľ u. 47. szám ęlőtti
szakaszon talá|hatő 7 db paĺkolóhely vonatkozásában (95 munkanap) 374 652,- Ft-ot köteles
megfizetni a köZteriilet-haszná|atról szóló hatźttozatbanmegjelcilt bankszámlasztrrra.

Felelős: polgĺĺrmesteľ
Hatźríďo: 20|6. szeptember 26.

YIII. Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dclnt, hogy kĺiĺeľület-haszná|ati
hozzájarulást ad _ előre egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel _ az a|źlbbiak szerint:

KĺjzteľĹilet-haszná|ő.kérelmező: Bľosslľodaháziizeme|tetőKÍt.
(székhely: 1082 Budapest, Nap u. 6.)

A kéľelemben foglalt köZterület-
hasz-ná|at ideje: 2016. október |0. _ 2016. o|ętőbet 27 .

Közteľület-haszná|at célja: építési munkateľület (homlokzat felujítás)
Közteľület-hasznźiathelye: Budapest VIII. keriilet, Nap utca 6. szźm e|őtti

köZterĹilet
Közteľület-hasznéůatnagysága: 8 m2

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő: 2016. szeptember 26.

Ix. Yárosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy d<lnt, hogy közteľĹilęt-haszná|ati
hozzájáru|ást ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alźtbbíak szerint:

Kĺjzteľii1et-hasznźtlő,kére|mezo: OF,I.BAU Kft.
(címe: 1139 Budapest, Frangepán u. 3.)

A kérelemben fo glalt közteľĹilet-hasznźiat
ideje: 2016. október 05. _2016. október 30.

KöztęľĹilet-haszná|at célja építési munkatertilet
KözteľĹilet-haszná|athe1ye: Budapest VIII. kenilet, Reguly Antal utca 31.

előtti jĺĺľdán
KözterĹi1et-haszná|atnagysága: 8 m,

12 #r



Fęlelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 26.

x. Varosgazdálkodási és Pénaigyí Bizottság úgy dönt, hogy köZtęľĹilet-hasznáIati
hozzájáľulást ad _ előre egy tisszegben t<jľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Kd zteriilet -hasznźiő. kéľelmező :

A kérelemben foglalt kđzterület-
hasznźlat ideje:
Kozteriil et -haszná|at cé|j a:

Közterület -haszĺá|at he lve :

Kö zteľület -haszĺá|at nagy s ág a :

Felelős: polgáľmesteľ
Hatríľiđő: 20|6. szeptember 26.

LNP Táľsasház
(székhely: 1082 Budapest, Nagýemplom u. 4.)

2016. októbeľ 0I. _2016. október 30.
építési munkaterület (állvanyozás _ homlokzat
tatarozása)
Budapest VIII. keľĹilet, Nagýemplom u. 4. _
Leonardo da Vinci u. 15/A. k<jzĺjtti kĺizteľületen
(35703l6 hĺsz.)
3 m" (arda)

A döntés végrehaj tás źú v égző szerv ezetí e gysé g : Gazdálkodási Ü gyo sztály

A lakosság széles k<jrét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjara:
nem indokolt hirdetőtáb1án honlapon

Budapest, 2016. szeptember 23.

ą- ,.|ď-łĺd(. D,\
dľLöalambos Eszter

ugyosztźiyvezető

KÉ szÍrľľľ y: G ĺzo etKoDÁ sI Ücyo szr.c.Lv
LpÍnľ,ł: GyuRlcz,q, RĺvĺoNe.. Bonos GÁson Sz.c,soLcs ÜcynĺrÉzor
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, lű; * ,ĺk { ?--' h.ł. ...' . ĺ' ..'. . Á^, ''ĺ .$łt"c'ł q- l 1Y .

Budapest Főváĺos Vt|í. keni|et Józsefirárosi rolgarmesteÍi xń&i 
''' .' '. 1 ''

Gäżdálkodási Ugyosztály
Í082 Budaoest
Baross utca 63.67,

KERELEM
a Jór,sefváľosi onkoľmányzat tulajdonában Iévő kiĺzfeľiilet használatáho?K ć rj ü k a, yą ni a t v á ny ! o ! v a'sĺt'a I o a,,z, hy o m l a t o t t h e tűv e l łí i Í ij l re ft i !

il,Iegjeglzési Fenĺiaďatokkijzléseąkóztelűĺet-h.ąsznólatikérelmekeJbínźlłżsĺihęz,vąłaminlakłizteľtilct-hasąnćłtatihozzája-
nłkisban.foglaltak.ellenőrzéséhez szüksé3ąsck. Áz atliłdkał' o. Polgdrne1len Hivĺ1igt GazdóIkątlási; illerue Kijztetłterfelügyeleti
Ugyossĺót.va kezetik azinfornációsönrenĺlelkaesijagłet &uiąfomnaöszłłbodĺó$oĺ'łzötó l0l ĺ, éiCilI. tônnq:dap,|źa.

KłizteľiiteĹhasanítatĺđeje:'o1 iiijev íffi nu 1j]}.naptóJ - 2otĺbrl.eu iJF-inĺ [{ľj ''o'*
(ľöbb idfupnt,.'be.1yszín.eseten kerinklÍstat metlékplni!) '

Ktixeľiileĺ.hĺs,lnálatcélja; az 1956.os Forradalom és Szabad5äghaľc Emléknapj'áhozkapcsolódl ľenđez.
vény' Emlékmtĺsoľ az EľkeI SzÍnhrázban

Kérďemmđ óríntett köz'teľiilet nłrysága: ..,?.. Íŕ / db

Közteľĺilet helyel

j 
ĺ c. 

" 
+'ĺ nĺr'uE.Ěđĺffi ĺfi Đř.t ľ''l'-yłlĺľ. i ;

ĺ4.ĺ
í liĺ.} ]fi (}tFľ .'ł ĺ ľ

ĺ.*-. .$.c"o-.'..ľ.J l,.ď 
= 

ľ; . i
Ls:ľ..-Ą!Ę:É.tE:Ł ŕ

,{,
é/

tÍ',

GazdasägÍ társaságok, egyéni aég, társaďalmÍ és egyéb szeruezętek esetében:
Káejmezóneve: HoN\4tDELM'ĺ il.ÍINIszľÉR'IUM Telefoľ +36 | 4,|41696

Kapcsolatľalĺo ügi''ĺnteaő ner,e: Csákváľi Péter tďeforľ +36 39 8 1 5 0l l 5

SzŕIĺtlet-ve: inz: l j-1 ]i 
] 

i.' i hay,ęe' Budapest, Balaton utca szfon: 7-l 1.

Cé:gęsyzÉł< szźBn| Nylh'ánfäÍtási szám: PIR: 70 l 059

Banlczámlasz&na' Ĺ 
.-|]r- 

i:-j - ĺ-IŁ.[i j]- Ij - Ĺi:i.]]-ĺ:'-"Ĺ]- i
_,-a_ĺ:ľj

20l6' oklóber21 -

20l6. október 22'

Ki*s Iózsef utcától a II. .lános
Pálpápa térig (teljas tenilet)

2016. október 21

20ĺ6. olcóbeĺ2?.

'ó""lľd'\{!ľ r'ą,'",bs
'ĺłał{ Xił

Budapest' 20|6. év 9 hó 14 nap.



MegÍegues @'5,éb tóny' kiiriilmény, LEvEI,BzÉs} Cí\,t,.amennýben a fenti adatoktĺíl eltĘ stb):

A nemzetĺ ünĺepek, valamínt a kiemelt fontosságú renđezvények ęlókészítésének és lebonyo|ítrásának ľend-
jéről szotó 143f/?0|4. (VII. 3 l .) Koĺľn' hatáĺozat értelmében zol 6. ol.tóbe r 23-a, az |956'osForradaiom és

|*Pťľg$Ľ-E-mléknapja. A rendezvény biaonságos leborryolítása érdekében kérjük a fęnĺ említett teľtĺ.
Ietek TERITESMENTES átadását^

Á kérelľnező tuđomásu| veszi, hogy
- a kéręlęm b-enyrijtása nemJogosítja ťel a közĺertilet használatára.

ljĺľ."j"{lg:i.l1k9l'ménľzat tulajdonában lévö ki'zterĺilętek használaĺáról és haszráIatäĺak renfie1.ől szoló
18/2013. (IV. 24') önkornrányzati rendelet l?' $ (1) bekez,dése szerint a kĺĺzt'eľtĺlet hasznátaráért Ĺ.iaertĺet-
használatí díjat köteles fizetni,
a közteľĺĺlętęn kizíĺólag a kęreskedelui 

19vékenYségek végzésének feltételei.ről szĺiló 2ĺ0l2009.(I.X.29'.)
I(oľmán1ľenđelęł 12' {i (1) bekezdésę alaĺljfi a ľendeleĺ 5. nlętlékletébal meghatároáĺ rc*,ét"k á;*í,hu.
tóŁ

A kéľe|emhez'a kéľelmezőnek az ĺ|ábbi me||é|eteket kell csatolnia: (A csato|t mel|ćklétet kérjiik X.el jelłitni)

t. A kdzteľ(ileten folytarni kíváot tevékéný
- eeJ-éni vállalkoaás esęteni vállaĺkozói igazď1lrĺný,
. gazoasa$ tztľs'asag' e8yéru cég esętén: 3qjlapnál nemĺégebbí cégkivonatot" aláínisi cínrpéldanvĺ
. táĺsadalmi és egyéb szęľvezetęk esetébeĺ: a nýl
. os[erTn€loK esercn ostenletÔt l8azo|ványt.
. veĺdéglátó tęr.asz létesítése 

"'"téo,jelentéś kdĺeles kereskędélńi tęvékenýsé''''''''''''''''g beíelentését igazo|ó dokumentrlmot vaeváMŕĺktidésj EnEedélvt
z.Az1gényeltľęľü]etľevonatkozó'helyszintábrázo|óvźp|atot,amelyenszerépe'ln@
is' A vázlaĹon azigénye|t tęrüIetnek. a szĺiŁséges méretekkel - úgykell szerepe]nie, hogy annai< nagysaga,
elbelyozkedése egyáÍelműen megáIlapíthati tegyen (TERÁsz PAVILON rśErÉN: alliak széle5řge,
hossztisága; atęrasz" pavilon szélének az épiilet homlokzati fatátó| és a.iĺirłJa széléĺől raló távolság; i.,u,,
esetén annak az iizl.eÍnek a be.Íáratátóĺ való távolsága, ameĺyikl1ezĺarto7ik; $éterben méľve)'
3.Azelhelyeznikív'ántépítmény"|étesítmény,berendezesmĺszaki

4e l y se ín ío t ój ó t is c s ą l o I ni s zĺi ĺĺs é:ses.
4. MegJ'évii léĺesĺfinényľe vonatkgzó koaeľĹllet"lrasntůatíhozzäjárulĺís meg@
mi.s"ięľ.rpontok figyilęmbevétęIe miatt _ fényképŕelvéteh.kelt bđcsatolnl.
5, Ępítési *qę!é!y!y:!öti)tl építl4éryy esetébenÝagy épĺtésĺ nunlgłIaloką@
es,?{!ben az ępĺtłgtőlő] papuĺ meghatalmazúsĺ és ą j,égsĺłbdbban előÍrt ęselelłben i7:r:genős ěpĺĺésig1i ható.
ś óe i.' e nse déI y ł cs dÍieh |.; sz. ťils ę ge s :

ĺ l(öz'it i!é4ybeÝ.éJe1e. és"teh
foľgďomtechnjka! v1ľ1jzot.amely besżerezhętći a BKK ľ'ii"n.ĺ ĺł.i"lęl..de*ĺ lc;ńió'ág Ká'zĺ'Ěłä Fe
osztá|y" Forgalomtechnikai osztäyán.

Fĺcyelmeztetés:
A hil.úH}taI,tłm|tr kitł:!ti:a, kvelatlrłłłonltąuóny ęs u.ęIőín meltekletęk cĺąlptásán frł!, ą pgntos a eg;éłlgĺnű'he$,mę!lątar.ozá.s,lu-
lamint amegláłő'ĺéĺaínĺéĺqłfuĺója'elengedheteĺten a bn1ł4jnu|łáreleniraanĺ aĺĺńtĺlsdĺnz!
Aköztęr{ĺlet.hasatráĺatot - kiilönösen - az alábbijo,gszabríly'ok szab áityazzźůr

\{agyaĺország heýi Ćinkormán1ątařó1 szóló 20ĺ t. évi CI'}(}CXDĹ törvénY
a Józse&'aľo.si oíkomrränyzat tutajdonaban Iévĺí ldztenĺ]ętek hasaĺálaĺáľóíes hasaÉlaľának ren$éľől szoló l820t3.
(ĺ v*.2a. ) önkonnanpati ľenđęlęt

_ Józsęfflaĺos Kerrileí Épí.tď Sabćiyĺsĺtžró| szó|ő 66l2a07 .(.XIĺ. t2) önt'o.npaĺpati ľendelet
- BudapestiVarosrendezesí es ÉpÍtési lfuretszabályzabóI szó|ő 47ĺ1gg8.(x,|5.) Fćiv. Kgy. rende|et
- A reklámolq rekĺánberęndezések és cěgérek e|helyezésének szabáiyairól *,áo ssĺzoll. (XII.20.) önkor-

mágyzati r.endęlete

*fu
Ą{

í's,}-ľ'it/ <ř-ots\'.-'.'ŁłF;\
V-\yo- -ą.vą.

Fs {łii;\ i{x

Budapcst' ?*t6. év 9 hĺĺ 14 nap.



!Ýt tĹÁTKoZÁ T
ÁlulĺroÍt, az'ákaĺam benyujtĺltt közterilet-használaĺi kérelmem elbí'rálásának cé|jźĺbő1 hozr4óiúrulok szenlélyes adataim
töľténő kęzeléséhęz. valamint ahlroz, hogy az így trrdomásra juüott személyes aautuĺ'*t u ľolgä.ĺnusteri Hivatal az te.
jfuásbán rěsa vęvő szakhatóságĺ állásfoglałrĺsok.bekérése vésett továbbíesá az illetékes hatósálok felé.

Ké.ľelmem beffitasakog a Folgáĺmesteľi }ĺi1.atal Gndĺátkođási Ügyosaály ügyíntézőjétő| tźljékoaatäst kaptam -
ame|ya udarlisul.ve-ĺĺeint 

7 az 91jáýs megindĺtásának napjĺáróI, az ĺigyĺntéz*ĺ häĺĺridóľtĺl, az tigyemre ĺranya.ĺlo jog-
szabályi-rendelkezóselaöl, jogaimrTl és köJelęzettségeimröl, tovibbá kötelezettségem etmulasĺásának jogkovet-kež.
ményeiľől, ĺ'ďamÍľt a hívaÍďi e|érhetőségröl.

{ł??"ľ!\!!8ľ |erýmem teljesítése esetén a köagazgatźsi hatósági eljárás és szolgáltaĺás'áta|ános szabá|yairő| a
2004. éví-CXL. tiĺrvény 20a4. él,ĺí CxL' törvény 73lA $ (l) bekezdés b) ponda ala|1an a fęllebbezési jogomról le-
moĺdaŁ TĘdom:ásul veszenl' hogy eálta| az tlgiemben hozotthatfuozat annak kozlesekorjogeľtíre ęmelkędik'

/
C,?,,

ł,
,G

4í-x1lľ-ĺ',ň
ľ"t."'..,*"o ' t.ŕ'!'s;/'{.š}Ťl **#

Budapcst,2a16,ôv 9 hó 14 nap.
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2016.09. 14. Nyomtatás

Minerva Térinformatikai Rendszer
Budapest Fővá ros Vt l|. keľü let J ózs efu áros i t n ko rmány zata

Méretarány:1237

Aterkép |ájékozbtó je||egü, máso|ata semmi|yen hivah|os e|járásban nem hasmá|ható fe|! Készült az á|lami aIaoadatok fe|hasztá|ásáVa|.
Engedé|yszáma:

Budapest, 2016 szeptember 14

'lil.
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a Józsefvá ľosi önkoľm á nvzat tula i donában lévő ktizteľület használatáhozKěrjük a nyomtatĺányt olyashatóaľř, n)oiltatott betűveI kitöIteni!

Magánszem élyek esetében :

e-mail cím:

Megjegyzés: Fentiadatokkozléseakijzterijlet-hasznólatikérelmekelbíruźtásóhoz,valamintakijzÍeriileťhaszruźtatihozzaiá-
rulósban 'foglaltak ellenőrzéséhez sziilcségesek. Az adatokat ą Pęlgármesteri Hivątąl Gązdálkodźsi, ille.tve Kĺiztnnilct'-fcltgeleti
Üglosztlźlya kezelik u információs i)nľendellraési jogról es az infoľmációvlbadslźgrol ýfló 20I I. evi CilI. törvhy atapján'

Kłizteľület-hasnáIatideje:2ufiu' @8l hő W,naptól - z01W. év Wi:hć, ffi napig

(Ttibb időpon!- helyszín esetén kériink lisľ.ĺt mellékelni!)

Kiizteľület-haszrálat cĄa , , ,t,.,.ť.p.ry d:....... .....

zjldteľtileten

Kérjiik a túloldalon jelzett melIékleteket csatoIni, és
u kérelemnyomtatvónyt a l áírai_ szíveskedj ék !

/q,
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a ktjzterĺilet haszná|atźra,
a Józsefrárosi onkormríĺryzat tulajdonában lévő közterületek használatrĺľól és használatának rendjéről szóló
L8ĺ20|3. (|v. 24.) önkormányzati ľendelet 17. s (1) bekezdése szerint a kiizterület haszná|atáért közteľület-
haszná|ati díjat köteles flzetni,
a közterületen klzźrő|ag a kereskedęlmi tevékenységek végzésének feltételeiről szó|ő 2|0ĺ2009. (IX.29.)
Koľmányrendelet 12. $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatarozott termékek iíľusítha-
tók.

A kéľelemhez akére|mezőnekaz alábbi me|léleteket kell csatolnĺa: (A csatolt mellékletet kérjük X-el je|iilni)

1. A köztęľületen folýatni kívánt tevékenység gyakorliĺsaĺa feljogosító egyszeru okirat másolatát:

- eevéni vállalkozás esętén: vállalkozói ieazolványt'
- eazdasäeitársasáe. esvéni cés esetén: 30 napná| nem résebbi cégkivonatoĹ aláírási címpéldáný'
- társadďmi és esvéb szervezetek esetében: a nyilvĺĺntaľtásba-vételtiket ieazo|ó okiľatot,
- őstermelők esetén őstermelői igazolványt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén' az azt uzęmę|tetni kívĺínó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-

ielentés köteles kereskedelmi tęvékenyséc beielęntését isazoló dokumentumot v,dŁy a MűkÜĺlési Engetlélyt
f. Azigénye|t teriiletre vonatkozó helyszínt źbrá.zolóváz|atot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak
is' A vázlaton az igénye|t terii|ętnęk - a sziikséges mérętękkęl . ílgy kel| sz.erepe|nie, hogy annak nagysága'
clhclyczkcdćsc cgyćľtc|műcn mcgállapítható lcgycn (TERÁSZ, PAVILON ESETEN: annak szćlcssćgc,
hosszúsága; ateÍasz, pavilon szélének az épiilet homlokzati falától és ajźtrda szélétől való tĺłvolsága;terasz
esefén annak az iiz|etnek a heiáratától való távo|sága. ame|yikhez tartozikl méterhen mérve).

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és teľveit; teraszhźrelmekhez a
helyszín fotóiĺźt is csatolni szijlrséges.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület.haszná|atihozzt|Lírulás megrijítása ęsetén - vĺírosképvédel-
mi szempontok fisvęlembevétęle miatt - fényképfelvételt kęll becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kijtött építmény esetébenvagl építési munkálatokkal asszefiiggő közteriilet-használat
esetében az építteĺőtől kapott meghatalmazást és a jogszabáIyban előírt esetekben ajogerős építésijgi ható-
sĺigi engedélvt csatolni szijlłséses.
6. Közut igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt helyszínĺajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábrźno|ő

forgalomtechnikai váaaizot, amely beszerezhető a BKK Közúti Közlekedési lgazgatőság Ktjzutkezelési Fő-
osztálv. Forgalomtechnikai osztályán.

Figvelmeztetés:
A hiánytalarul kitóltott kérelemĺryomtatvoly és az előítĺ melléHetek csatolasan nll, a pontos és egłértelmíi helymeghatarozas, va.

Iamint a megléllő létesítnényJbtQja elengedhetetlen a benyĺljtott kérelem érdemi elbiróIasóhoz!

A köztertilethaszrĺílatot - kiilönösen - az ďlábbi jogszabrályok szabźlyonźk:

Maryaľoľság he|yi önkoľmĺányzalaiľó| szo|ó 201ĺ ' évt CL)oo0x' tdľvény
a Józsefrárosi onkormanyzat tulajdonIĺban lévő közteľii|ďek haszĺlálaĹíról és haszrálatĺnak rendjéľől sm|ő |8120|3.

(I\ĺ .24.) önkormĺĺľryzati ľendelet

Józsefváľos Keľĺileti Epítesi Szz;bźtyzatÁrőlszńlrő 66D007 'Q(I'12.) iinkormrányzďi ľęndelet

- Budapesti Viĺrosrendeŕsi és Epítesi Keretszabźtyzató| szćl|ó 47l|998'(X'l5.) ľ'őv. K5l. ľendelet

- A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/20|3' (XII.20.) iinkor-
mźlĺyzati ľendelete

NYILATKO ZAT
Alulírott, az źt|ta|am benýjtott k.izteľület.használati kérelmem elbírálásának céljából hozzlÍilÍtulok személyes adataim

történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy azigy tudomźlsra jutott személyes adataimat a Polgáľmesteri Hivatal az le.
jrírásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekéľése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosĺály ĺigyintézőjétő| tźtjékoztatźst kaptam -
ame|yet!@_aze|jźtásmegindítrĺsánaknapjáró1.azigyintézésihatrĺľidőrő|.azĺigyemreirányadójog-
szabályi ręndelkezésekről, jogaimról és kötelezettségeimĺől, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkez-

ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről.

I$E!@, hogy kére|mem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági e|járás és szolgáltatás általános szabályairól a

2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. tłĺrvény 73lA. s (l) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomról le.
mondok. Tudomósal veszem,hogy ezá|ta| az ügyemben hozotthatźrozat annak közlésekor

ffiT.

läälg .äáŁąľ'J'u.ĺĺ*

Budapest, 20./ń , c, 0.8nĺ, .J,Q.. o^p.

2o



2016.09.20. Nyomtatás

Minerva Térinfoľmatikai Rendszer
Budapest Főváros Vl|I. kerü|et Józsefuárosi Önkormányzata

Méĺetarány:Zł4

Atérkép Éjékozhto je||egri, máso|ata semmi|yen hivatalos e|járásban nem haszná|ható fe|! Készültaz á||ami alapadatokfe|haszná|ásáva..

Engedé|y száma:

Budapest, 201 6 szeptember 20

/,fĺ
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. DR, Kocsĺs MÁTÉ
ľcLGÁR'"165Třĺi

řelle&R Bt.

Puđapest
Szigony utca34.

lktatĺ5szán; 76.64'Ü12ł L6

Ügyilitézó: $zomoĺánýnó Kocsis Bęatľix
.ľel'efon: 

45 -9f. 1.5,7

e.maĺl : szomolanyineb@joĺsoÍÝaros.hu
1083

TĺĘľ,*ľ: Szigony utea 34. szám alatti iizlet poľtáIszeľkezeĺeiľe naperĺyő elhelyezlse

t{;Á.Z,0LÁs

telepĺilósk€pi bejclen tósi cljáľĺ{sban

Pelle&R Bt. be.ielent'ő szeľvęzet kéręlmérc, 2Üĺ6. suepĺeľnbeľ 10-én inĺlult teleptĺlésképi
bejeientési eljáľásban, a Szigony utca 34. szám alattĺ G6183IfiĺArBa hľsz.} üzlet
poľtálszeľkezeŕeiľe napeľnyő slhelyezése táľgyban bęnyujĺott dokunentáeiót átvizsgáltam
és a fęnt rnegiélöĺt építési tęvékenység vćg'ąését tr.ldomásul veszem az aläbbi kiktĺÍéssc|:

EpÍttető a mé''glévó napeľĺyőt a társasház homlokzatanak felújításakoľ köteles 'a jeleĺ
eljárásban ábľ.ázolt ntódon, az ťkkoľ megátĺapított szĺĺbęn ie'cseľęlni, valamínt uz,zal egy
iđőben a klíma kĺiltéri egységeJ< szabáIyos elhelyezésérĺĺl gondoskoĺlni,

'Ą telepiilésképi bejeĺentesi e1jár:ás során kiadott igązolás a.kdzléstől számított 6 lłónnpig
óľvényes.

{e1en 
,telepĺitésképi döntésemmel szemben a Buđapest Fővatos. VIII. keľĺilet Jizsefrĺíros

oĺrtr<ontiányzat Képtiseld-testĺĺietóhsz lehet ťellebbęzni az átvételtől szalrtíĺott 15 napon
beIiíl.

A .teleptilósképi b,ejelentósi eljráľasban lrozott igazolás nęm mflttesiťí az építtetőt más
joggzabályokban elöí'r't engedélyek ľĺegszerzęséto|(pl' közterĺilst ťoglatäs), ĺ(öio.s tutajdont
éĺintő móđosítás ęsetén a tulajdonostáľsak hozzćĄárłirilsa szĹiksóges, Jelen településképi
igazoiás potgárjogi]igélrý nem dönt eI.

A telepĺĺlóskópi eljłáľás soľan meghoľ.ott igazolásbaĺr foglaltak megszegóse esetóľr
teleptilésképi kotelezési eljaľás lefolytatása ľendelhető el. A kötelezettségek megszegése és
ĺ'ógľe nem hajtása essten 50 000 forintig t ' jeđő bírság kiszabása ľenđelhető el.

š NĐ ű KoLÁs
Pelle&R Bt. bejelentő suelľezst, a ?6-640ĺ201ó tig1'jętszámú kerelméberr az épített
környezet alakításáróI és véđelméľól szo.ló t997. éví I-XXVII" töľvény 301D.$-a' a

ĺ:.mail: pcigaĺrĺlesiel@jozseĺľarbs. hu . wwwjozseívaircs. hĺ l
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ř'ÔLGÁĺłľ4ĹsTĺlR

tetepülés.fęjlesztosi koncepcióľTl, aZ integľ'ált telepĺilósfejlcsztésí stratŕgíáľlt ls a
ŕelę,pĺiĺesľenđezési eszkĺizokľől' valanrint sg,yes ielepĹitésľendezé*si sajátos

ľp,ľé"Ľe{"kröl szóló 3|4lŻ01Ż, (XI' B.) I(ĺl'rm. rsnĺlęlęt 23'$.a. valaĺni''lĺt a Bueĺapest
Főváros VIII. keľĹilet Józseťváľosi onkonrrányzat Kspvísel,ő-tesĺületónek az ćpÍtésüggyel
ŕĺ11zefiÍggő egyes helyi ônkormiinyzati hatósági eljaľások ľé.szletes szabła|yairł:l iřĺlĺ
5:ĺf013. (II.i0.) önkományzatí ľendelet 6'$-a alapján teĺepiĺléskópi bejelentóst tett'
hatóságoĺnhoz, a Budapest, VilI. keľĹilet Szigony utca 34, szr{ĺn alatti ťtz|eÍ
poľtálszeľkeżeteiľe napernyő elheÍyezéséľc vonatkozóan.

Á mellékelt tervdokurnentaciót és annak mellékletęit átvízsgáIva megállapítottan:, hogy az
megfelel a telepiilésfejleszÍési koncepcióril, az integľĺłlt teleptilestbjlesztéši ĺľatégiáľól ts a
telepĹilésrendezési eszközökľől, valamint ogyes teleprilesľenĺlezési sajátos
joemtézmenyekľćl szótő 314/faru. (XI' 8.) Komr. ľelrdelet 2.1.$ (2).(3) bekezdósěben,
valamínt a Budapest Főuíľos VIil. kenilet Józsefoárrrsi onkonnárryzat Képviselő,.
tęstiĺletének az qlíĺésiiggwl osszeti1ggtĺ egy;Bs helyí öĺkormányrati, hatósági el3árások
ľeszletes szabályaiĺót szóló 512013. (II.10.) önkormáńyzati rendeleĺ l. mellókletebďfogtalt
taľtalmi követelmény.ekrrsk.

łl, .eľ10*i.19vékenység a Józsefuáľos KeľiiletÍ Építési Sąabátyzatár,ól (ffiKÉSE) szóló
66ĺ2aa,7 . (xil. 12.) 'önk ormänyzatl ľendeletben Íbe!ďiaknal( ałíkĺ'tés teljęsíiésével .rn.egťelel,
vaĺamint a telep'ülésképbe iĺĺ'oszkedik, ęzért a ľenđelkező ľészbęn foglattak szeľĺntĺ
kikotéssol az építési tevékenységet tudomásul veszem'

Az éptileJ.honilokzatĺĺnąk'felťljĺtĺĺslĺĺ* ajelenlcg{ napeľnyőé;és iizletpoľtál kialakítasľ'meglłívő

|lĺagotľlak.Ęel| tekint9ni. mely még az építésĹiggyęl összefiiggő eryes hęlý önkorm alíyzatí

"h"t9--.'81 
elj.rá16'oo ľészletes szabályaiľóĺ szóló .5/2a.B, (i[.l0J önkĺlńányzati ľęĺdelet

lratály.ba lépése ęlőt't. kia1akult álIápot.

A ľeĺđelkező ľeszben ťog1altakĺak ĺnegfelolő településkęl bejelentesi eliárásban hozott
igazolĺísor.n az epitett kĺi'ľnyezet a|akítäistlről és véđe]méľől szóló 1997. évi LXXvnI.
törvény (a továbbiakban: Etv.) 30/D' $ (1) bekezdésén alapul.

A fel]ebbezési joglil ľęndęlkęzés az Etv. 30iD. {i (3) bekľzĺléséĺr es az építésiiggyel
ĺ]991efiisső 88yęs lreiyi önkonnányzatí haůosági eljfuások ťeszletes szabályaiľól siĺlo
5/2013. (il.I0.) önkományzati ľęncĺelet l3lA'$.n, a döirtésben ,*sjultuk rtlegszegésérőt szóló
ľenĺlęlkezés azBtv.30/D. $ (4) bekezeĺósén alápul. ĺ{l,Tj,, ;.,. :...
Budapest, 2016. szeptembęr If .

;ĺ}E2 tsu<iapeĺĺ, ľalrlss u. ó3- ó7 . Tęĺęíon: *{ ; 459 2 i C* . t-łlrail: pctga:^;.llłster@jozsefvams' hu ' wĺĺv'jozsofua.ĺ:s. ĺ.."l 2
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.08. 16-i hatźů|yal 1. oldal, összesen:5 oldal

Megje|enítés

1

:Közzététe|iinformációmegjelenítése: tNem

Pelle & R Kereskedelmi Betéti Társaság
(1083 Budapest, Szigony u. 34.) Adószám: 28339326.2-42

Cégkivon at 2016.08.1 6..i időál|apotban

ĺ ÁlľłlÁNosADAToK
Cégjegyzékszám: 01 06 212605 (Hatályos)

Cégforma: Betéti társaság

A|akulás dátuma: .ĺ 993.01' 1 
.ĺ 

.

Bejegyzés dátuma: 1 994.08.30.

2 A GÉG ELNEVEZÉSE

a3 Pel|e & R Kereskede|mi BetétĺTársaság

Hatályos: 2000,07.24. - ...

3 A cÉG RoV|DĺTETT ELNEVEZÉSE

3/3 Pelle&RBt.
Hatályos: 2000.07.24. - ...

5 AcÉGSZÉKHELYE

5/1 í083 Budapest' Szigonv u.34.

Hatályos: 1 993.01.1 1. - ...

8 A TÁRsAsÁG!szERzŐDÉs GLAPszABÁLY, ALAPíTo oKtRAT, lÉrssĺrŐ oKlRAT) KELTE
8/1 ,ĺ993.01.1 

1.

Hatályos: 1 993.01,1 1. - ...

8/2 1996.01 .19.

Hatályos: 1996.01,19. . ...

8/3 2000.06.02.

Hatályos: 2000.07'24. - .,.

8/4 2001.08.01.

Hatályos: 2001.09.03. - ...

8/5 2008.06.09.

Bejegyzés kelte: 2008.06, 1 9.

Hatályos: 2008,06. 1 9. - .. -

8/6 2012.09.28.
Bejegyzés ke|te: 20 12. 1 1'23.

,L
http s ://www. opten. hďce gtarlce gkivonat-nyomt atas l O I O 62 1260 5 2016.08.i6. lt
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.08. 16-i hatáI\ya| 2. oldal, cisszesen: 5 oldal

Hatályos: 201 2.1 1.23. - ..'

8n 20't5.03.03.

Bejegyzés kelte: 201 5.03.20.

Hatályos: 201 5.03.20. - ...

A cÉG TEVÉKENYSÉG! KoRE(!)

9/31 5629.08 Egyéb vendég|átás (Főtevékenység)
Bejegyzés kelte: 201 3.02.20.

Hatályos: 201 3.02.20. - ...

9/32 4711,o8É|e|miszerjel|egű boltiVegyeskiskereskede|em
Bejegyzés kelte: 201 3. 02.20.

Hatályos: 201 3.02.20. - ...

9/33 562,ĺ'08Rendezvényiétkeztetés
Bejegyzés ke|te: 201 3.02'20.

Hatályos: 201 3,02.20. . ...

9/34 6820'08 Saját tu|ajdonú, bérelt ingat|an bérbeadása, üzeme|tetése
Bejegyzés ke|te: 20í 3.07.,ĺ 5.

Hatályos: 201 3.07. 1 5. - ...

A cÉG JEGYZETT ľóxÉle
11/3 Pénzbe|i hozzĄáru|ás: 30 000 HUF

Nem pénzbe|i hozzĄáru|ás: 20 000 HUF

tsszesen: 50 000 HUF

Hatályos: 2000.07.24. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATAI

13/6 PeIIe Sándor ottó (an: Bodó Ete|ka| s ugyvezető (vezető tisztségviselo) ío98
Budapest. Dési Huber utca 23. 5. em. í7.
Szü|etés ideje: 1 953.02.08.

Adóazonosító jel: 83 í 4494305
A hite|es céga|áírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által e||enjegyzett aláírás-minta
benyÚjtásra kerÜ|t'

A képvĺselet módja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 2015.03.03.

Vá|tozás időpontja: 20,ĺ 5.03.03.
Bejegyzés kelte: 201 5.03.20.

Hatályos: 201 5'03.03' - ...

A cÉG sTATlszTtKAl SZÁMJELE

20/4 28339326-5629-117-01.

Bejegyzés ke|te: 20,|4.03. 1 8.

Hatályos: 201 4,03.1 8. - ...

A cÉG ADoszÁMA

21/3 28339326-242.
Adiszám státusza: éruényes adószám
Státusz kezdete: 1 993.02.01

í3

21

/ry
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.08. 16-i hatá||ya|

Változás időpontja: 1 993.02.01.

Bejegyzés ke|te: 20 1 2. 1 0.24.

HatáIyos: 1 993.02.01. - ...

32 A cÉG PÉNZFoRGALM!JELzósáľuł
32/3

45/2

3. oldal, cisszesen: 5 oldal

1 17 0800 1 -2050527 7 -00000 000

oTP Budapesti r., V||l. JózseÍ krt. (1085 Budapest, József krt. 33.; 01 10 041585)
A szám|a nyitási dátuma: 1996.04.19.

Hatályos: 2005.11.29. - ...

45 A cÉG ELEKTRoN|KuS ELÉRHETóSÉGE

45/1 E mail: 2pelle@t-email.hu
Vá|tozás időpontja: 2012.09.28.

Bejegyzés ke|te: 20 1 2, 1 1 .23.

Hatályos: 201 2.09.28. - ...

E mail: 2pelle@t-email.hu
Változás ídópontja: 201 5.03.03.

Bejegyzés kelte: 201 5.03.20.

Hatályos: 201 5.03.03. - ...

Cégformától fĹi99ő adatok

1 A BETÉn ľÁnsłsÁo BELTAGJA(|)
(06)

1(06y5 Pel/e Sándoroŕŕó (an: Bodó Etelka) s
em.17.
Szu|etés ideje: 1 953.02.08.

A tagsági jogviszony kezdete: 2008.06.09.

Vá|tozás idópontja: 20,|2.09.28'

Bejegyzés ke|te: 20,|2. 1 1 .23.

Hatályos: 201 2.09.28. - .,.

2 A BETÉil rÁnsnsÁc KÜLTAGJA(I)
(06)

í098 Budapest. Dési Huber utca 23. 5.

2(06y5 Koroďi Eďíŕh (an: Urkon Reoina) s ĺ098 Budapest. Dési Huber utca 23. 5. em.

17.

SzÜ|etés ideje: 1 968.04.02.

A tagsági jogviszony kezdete: 2012.09'28.
Vá|tozás időpontja: 2012.09.28.

Bejegyzés ke|Íe: 201 2. 1 1 .23'

Hatályos: 201 2.09.28. - ..'

97 PÉNzÜGYl MoDUL

2015. év 2014. év 2013.év 2012.év 2011.év n'í/
ťz|í ",.ł'/
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.08' 16-i hatáIlva| 4. oldal, összesen: 5 oldal

Beszámolási
időszak

Értékesĺtés nettó

árbevétele

Üzemieredmény

Adózás előtti

eredmény

Mér|eg szerinti

eredmény

Adózott
eredmény

Eszkozök
osszesen

Befektetett

eszközök

Forgóeszkozök

Pénzeszkozök

Aktív időbe|i

eIhatárolások

Saját tőke

Cé|tarta|ékok

KoteIezettségek

Rövid |ejáratú

kotelezettségek

HosszÚ |Ąárat(l

koteIezettségek

Passzív idóbeli

eIhatáro|ások

Pénzügyimutatók

EIadósodottság

foka O

EIadósodottság

mértéke - Bonitás

o
ÁrbevéteI

arányos

eredmény % O

Likviditási

gyorsráta @

2015-01.01.

2015.12.31.

eFt

38 484

-2992

-2992

-3 069

-3 069

15 257

11 054

4203

1 191

0

-23 475

0

38732

38 732

2014.01.01.

2014.12.31.

eFt

35 236

-8 183

-7 883

-7 901

-7 901

16 817

11 115

5 702

927

0

-20 406

0

37 223

37 223

2013.01.01.

2013.12.31.

eFt

53 810

-8124

-7 823

-7 852

-7 852

10 974

3 804

7 170

2 086

0

-12 505

0

23 479

23 479

2012.01.01.

2012.12.31.

eFt

63 547

-4725

4724

4757

4757

'12 444

3 798

I 646

4 169

0

-4 653

0

17 097

17 097

2011.01.01.

2011.12.31.

eFt

57 282

97

I 962

4 110

4 852

1 336

0

104

0

I 858

I 858

0

0

0,99

85,17

129

129

97

2,54

-1,65

2,21

-1,82

2,14

-í '88

1,37

-3,67

-7,97 -22,42 -14,59

0,03 0,04

-7,49 0,17

0,18

,/,o1.,

https ://www. opten.hu/cegtaľice gkivonat-nyomt atas/ O I O 621 260 5

0,11 0,25

2016.08.16. L+



OPTEN Kft. ) Céskivonat f0I6.08. 16.i hatállval 5. oldal, összesen:5 oldal

Létszám: 3 fő

Az adatok az OPTEN Kft. Gégtár rendszerébő| származnak, ame|y cégek esetén a
Gégköz|önyben megjelent hivatalos adatokat tartalmazza, más szeľvezetek esetén egyéb

forrásból származó hivata|os és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 20í 6.08.1 6 15:07

Utolsó feldolgozott Gégközlöny megjelenési dátuma: 201 6.08.13.
Adatbázis utolsó aktua|izá|ás i dátuma : 20í 6.0 8. í 6 1 4: 48

OPTEN Kft.O

/o.ý,

https :/iwww. opten.hu/ce gtaľlcegkivonat-nyomt atasl 0 1 0621260 5 2016.08.16 0B



Buĺlapest Főváĺos Vlll. kerü|et Józsefuárosi Polgármesteri HivataIGazdálkodási Ügyosztá|y
í082 Budapest
Baross utca 63-67.
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A kéľelmező tudomásu| veszi, hogy

- o kórelem benyúitasa nem |ogosítia fęl a közteľiilethasznáIatźna,

a Józsefuarosi onkormĺínyzat tulajdonában lévő közterületek hasanátataról és haszrrálatiínak rendjéről szóló

l8lz013. (Iv. 24.) łinkoľmányzati rendelet 17. s (1) bekezdése szerint a közteľĺilet haszná|aláéĺ köztertilet-

használati díjat köteles fizetni,
a közteriileten klzÁrő|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének fęltételeiľől szóló 2I0/f009. (IX.fg.)

Kormányrendęlet 12. $ (1) bękęzdése alapjan a rendelet 5. męllékletében meghatĺĺrozott tęrmékek eírusítha-

tok.

A kéľelemhez a kóľclmczőnck oz nlĺĺbbi melléletelĺet kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjük X-el jelölni)

l. A kÖäęľĺileten folytaĺri kívánt tevékenység gyakoľlrísara feliogosító egyszeríĺ okirat pásolatát:

- eevéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt
ffi esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírasi címpéldĺányt,

- társada|mi és esYéb szervezetek esetében: a nyilvĺĺntaľtásba-vételtiket igazoló okiratot'

- őstermelők esetén ősterľnelöi igazolványt.
azttizemeltefuikívánókereskedelnilvendéglátóegységérvényesbe-

ielentéůoteleskeľeskedelmitevékenységbeielentésétigazo|ődokumentumotvagy@
oló vázlatot, amelyen szerepe|nie kell a ktimyező utcĺáknak

is. ĺ vĺztaton azigéĺyeltteľiiletnek. a sziilséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hory annak nagysägą

elhelyezkedé'" eýertel,oĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hossaisága; aterasz,pavilon szélének az épülethomlokzatifa|átó|és ajáľda szé|ét(j|való távolsága;teÍasz

esetén annak az tizleürek a beiaľatától vató távolságą amelyilchez tartozik méteľben mérve)'

ny, berendezés míĺszaki leíľását és terveit; terąszkérelmekhez ą

helvszín fotóiát is csatolni sziilĺséges.
let.haszrálati hozzőjőrúás megúj ítĺísa esetén - vĺírosképvédel-

mi szemnontok ficyelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsatolni. 

-

ńankdl at okkal ö s sz eJilggő kozter iil et-has zn ál ąt

","tĄb,, 
az ef,ĺueiatl kapott meghatqlmazóst és a jogszabđlybąn előírt esetekben a jogerős építésiigi ható-

s ási engedéIvt cs ątolni szüI<séses,
foglalt helyszínľajzon tut - a vonatkozó helyszínt ábrázoló

forgalomteclmikaivánajzot, amely beszerezhető aBKK Közuti Közlekedési IgazgatóságKözutkezelési Fő-

osztálv. Forsalomtechnikai osztályĺán

Fiwelmeztetés:
@atatt lrérelerwyomtdvwty es u etőírt melléHetek csdolásán nil, a poľúos és eglertelnű hebmegharozas, va-

lanint ameglevő täesítrnéłlyfotója elalgedhaalenabenyijtott lrbelem &deni elbirálosahoz!

A ki'zteriilet-hasznílatot _ kĺilönösen - az alĺábbijogszabáiyok 
,szabáůyonźk:

MagarorszÁghelyi tinkormányzatairól szóló 20 1 1. évi cDoo(D(. törvény

a Jóäeęľosi onkormrányzat tulajdonában lévő közterĺiletek haszlá|atfuő| és hasmálatának rendjéről szóló l820l3.

w .24.) önkonnányzati rendelet

Józsefvráros Keľtiteti ÉpitésiSzaběnyzatárő|szś|ó 66Da07.Q{II.12.) önkorrľányzĺti reĺrdelet

Budapesti Váromendezesi és Építési KeretszabáI',zatő|sző|ő 47ĺI998.CX.15.) Főv. Kry. rendelet

A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55ĺ20|3. (xII'20.) önkor-

mányzati rendelete

NYILAT I(O ZA T

Alulíroff, azźiÍa|ambenyt{tott közterü|et-hasmálatÍ kéręlnem ęlbÍľálásiĺĺak céljából houdidrulo.k. személyes a|ata|m

tÜltéllíj kezeléséIrez, valámint abhoz, hogy az íry fudomósro jutott személyes adataimat a Polgáľmesteri Hivata| az le.

jĺĺrásban ľészt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetćtcs hatósógok felé.

Kéľelĺnem benyújtasakor a Polgĺírmesteri Hívatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétő| tÄjékonaást kaptam -
amelyet tudomltsil vettem - az e|járás megindítrásanak napjráról, aziigyntézési hataridőről, az üryemĺe irrĺnyadó jog-

szauályĺ renaelt"xs"t.ľtĺl' jogaiľľól és kötelezettségeimĺől, továbbá kötelezettségem elĺnrulasztásrínak jogkiivetkez.

ményeiľől, valamint a hivatali elérhetőségrőI.

Kĺielentem, hory kéľelmem teljesítése esetén a kizigazgatási hatósági eljrĺrás és szolgáltatás általanos szabáĺIyaaó| a

zooą e,ĺ cx'. törvény 2OO4. évi CXL. töľvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alapjan a fellebbezési jogomról le-

nrondok. Tudonuźsul veszem' hogy ezáltal az iigyemben hozott batźrozat annak közlésekor jogerőre 
;mefdik.

Budapest, 20l.h.,. éľO.$. nĺ ..ł'L,.'nłp.

/t^ ĺ



2016.09. 12. Blaha Lujza tér - Goog|e Térkép

ffi*ľ*6$e Blaha Lujza tér

Kép készítésének ideje jún. 20.l 4

Budapest

@ 20't 6 Google

Utcakép - jún.2014

https://www.goog|e.hďmaps/@47.4%2175,19,07u07,3a,39y'1,ís.93h,87.52Vdata=I3m611e1l3m4l1sEGDfmtRpmiA6-iHor-oaiQl2e0!7i133.l2!8i6656?h|=hu 1t1 } 
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2016.@.12. Nyomtatás

Minerva Téľinformatikai Rendszer
Budapest Főváros V|lI. kerület Józsefuárosi onkormányzata

Méretarány:244

Atérkép tájékozbtó ie||egĺi' máso|ata semmilyen hivab|os e|járásban nem haszná|hato fu|! Készü|taz á||ami a|apadatokfelhavná|ásáva|.

Engedé|y váma:

Budapest, 201 6 szeptember'l 2

,f

Ü{ť/

http://rninubi01/mi nervďbp8kerĄaxp|ot/ajaxp|ot. php 1t1 3L



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.09. |z-ihatállval 1. oldal' összesen: 2 o|da|

. Megjelenítés - -. . .'

I

. 

Kozzététe| 
] 
informác]ó megje|enítése: Nem v

(1o83 Budapest, sztco-" ffiŕłil; 
";"."; 

,;."l,.; 
^:;'=.;66834551-1-42

Cégkivon at 2016.09.ĺ 2..i időá||apotban

í ÁLTALÁNosADAToK

Azonosító: 197226975
Az opten á|ta| generált egyedi azonosító!

Cégforma: Egyéni vá||aIkozók

A|aku|ás dátuma: 2014.10.1 4.

2 AcÉGELNEVEZÉSE

Vajda lrén

Hatályos: 201 4.1 0.1 5, - ..'

5 AcÉGSZÉKHELYE

í083 Budapest. SZ|GONY UTCA í0. ĺ5. emelet 89. aitó
HatáIyos: 201 4.1 0.1 5. - ...

8 A TÁRsAsÁGlszERzóDÉs (ALAPsZABÁLY, nupíri oKtRAT, lÉresĺľo oK|RAT) KELTE
2014.10.14.

Hatályos: 201 4.1 0'1 4. -,..

9 A cÉG TEVÉKENYsÉclxone1l)

4789'08 Egyéb áruk piaci kiskereskede|me (Főtevékenység)

HatáIyos: 2014.10'15. - ...

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATAI

Vajda trén í083 Budapest. SZ|GONY UTGA í0. 15. emelet 89. aitó
Hatályos: 201 4, 1 0.1 5. - ...

20 A cÉG sTAT|szT|KAlSZÁMJELE

668345514789-231-01

Hatályos: 201 4,1 0.1 5. - .,.
,. 21 A cÉG ADoszÁMA

6683455't-142

Hatályos: 2014'10'14' - ...
/Í

c/fu/

https ://www. opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomt atasr 0197 22697 5 20r6.0e.12. 5)



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.09,I}-ihatéilyal f . oldal, összesen: 2 oldal

Adatok egyéb forrásból :

Áttapot: Működő
Adószám: 66834551-142
Viselt név: VAJDA IRÉN
V ál l al kozii tevé ke nység kezd ete : 201 4. 1 0.1 4

N yi lvá n taftási sz á m : 397 46296
Székhely:1083 BUDAPEST 8.ker SZIGONY UTCA 10. 15. em. 89. ajtó

Egyéb tevékenységek:
478201 Texti|, ruházat, |ábbe|ĺ piacĺ kiskereskede|me

561004 Egyéb üz|ethez nem kotött vendéglátás
Aktu alizálás dátu m a: 20 1 6. 09.07.

Gazdá|kodási forma: Egyéni vállalkozó .

A fenti adatok nyilvántaľtása nem a Gégbíróság hatáskörébe tartozik.

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a
Gégkiizlönyben megjelent hivatalos adatokat tartalmazza, mäs szelvezetek esetén egyéb

forrás bó l száľmazó hivata|os és gyíijtött i nformációk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 201 6.09.í 2 í 5:3í
Uto|só feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 20í 6.09.í0.

Ad atbázis uto lsó aktua l izá!ás i dátum a : 201 6.09.12 1 4:43

oPTEN KÍt.o

https :i/www.opten'hďcegtar/cegkivonat-nyomt atasl 0 |97 22697 5
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TARSASHAZ
Budapest Vlll.
Déri Miksa u.í0.

T.
Budapest Főváľos VIII. kerület
Józs efvárosi Onkorm ány zat
Váľosgazdálkodási és Pénzüryĺ Bĺzottsága

BudapesÍJ4II.
Baľoss utca 63.67.

Táľgy: Kérelem
Ügyĺľatszám: 16-450 13 l20t6
ffoaĺntézĺ-iBoros Gábor Szabolcs

A Budapest VIII. Déri Miksa u. 10. szźlm alatti Trĺľsashaz (ađősztĺrl:281l579l-2-42'

székhely:1084 Budapest Déri Miksa u.10.) ľészére az 592l20|6.(VI.6.) és a 76212016.(V[.

22.)ha+,átozatta| a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a közteriilet hasmálati engedélyt

megadta 20|6. június hó 6-tőI 201Ĺ augusztus hó 30-ig, 12 m2 járdán és 2 daľab

paĺkolóhelyen (l 0m2 paľkolóhelyenként).
A Tráľsashaz elkészti|t a közteľĹileten a homlokzat fetújításával és tisztián, séľtetlenül

visszaadja a kdzterületet, egyben kéri, hogy a paľkolóhelyek e.fa taľtďmanak kivételével,

térítse vissza az onkormźnyzata közteriilet használati díjat.

Szíves, egyezo elbírálásukat előre is kösz<inöm.

A Tarsasház számlaszárla: 1 1 7 0 8 0 0 I -200 53 4 6 4- 0 0 0 0 0 0 0 0

Buđapest, 2016. szeptember 14.

Tisztelettel:

ĺ .|, ľ.- ^ '

UĄ e.^,trt\ tZ.- u[(pr? Ęĺ
Cseľnovitzcyörgyi t'.

CSERNO Bt.
közös képviselő

.#ľ#fr"q-"ľ,ŕ
Dh;R! tvfli(s,Ą tI. 10

.Ĺ.!.3'.: 2{i3o4l'.:ł ' l

"É-ľ"ąĺ€sAffĺ=Ě.+*
.i0lą4 Bitdaneeŕ.
ilńn fufĺlĺgĺĺ ł'ĺ. 1{í
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7ĺłĺ }fit= 3 ?'
BUDAPESĺ rovÁRos VlIl. KERULET €-.,ŕ'ĺ
lozsEFVÁnosl oNKoRMÁNYzn-l /,

Ugyintéző: Boros Gábor Szabolcs
TeLz 459-f230
Faxz 459-2276
e-mail: boľosgsz@j ozsefuaros.hu

vÁRoscl'zoÁlro oÁsl És
peruzÜGYI BtzoľľsÁcł
SOOS GYORGY
elnök

T áľgy : köZtęľĹilet baszĺáIati ho zzźlj áru|ás

Ügyiľatszám: 1 6-450 13 120|6.

HATÁno ZAT

Budapest VIII. keľĺilet Déľĺ MÍksa u 10. szám alatti Táľsasház (adőszám 28I1579|-f-
42. széI<hely: 1084 Budapest, Déľi Miksa u. 10.) _ a továbbiakban: kéľelmező _ közteľĹilet
hasznźiat irĺĺnt előterjesztett kérelmének a Yźlrosgazđálkodási és PénzĹigyi Bizottság
ł6L-l20|6. NII.22.) számú hatfuozatźxal részben helyt adott és

f01'6. augusztus 01.tő| 2016. augusztus 30.ĺg

hozzájáru|

a Budapest VIII. keľĹilet, Déri Miksa u. 10. szrĺm előtti I2 |ł járdan és 2 db parkolóhelyen
(10 m. parkolóhelyenként) építési munkaterület (építési felvonulási teľĹilet és építési
konténeľ elhelyezése) célj ából töľténő igénybevét eléhez.

Az onkoľmźnyzati hatóság a köaeriilethaszná|atrának díja címén kcitelezi akérę|mezot aľľa,
hogy fizessen meg Budapest Fővaros VIII. keľtilet Józsefuaľosi onkormányzat K&H Bank
Zrt-néI vezetett 10403387-00028592-00000002 szźtmű számlájźra a hatźrozat
kézhenételével egyidejűleg egy <isszegben nettó 3IO 2|l,- Ft + ÁFA, iĺsszesen bruttó
393 968'. Ft, azaz bľuttó háromszánkilencvenháromezer.kilencszázhatvannyolc foľĺnt
közteriilet-haszná|atiđíjat.

Ahatározat ellen - a közléstől szttmított 15 napon belül - a Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuáľosi onkormányzat Képvisető.testĹilętéhęz cimzett, de a Polgáľmestęri Hivatal
Gazdálkodási ÜgyosztályáIloz belryújtoĹt, 5000,- Ft-os illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésről a Képviselő-testiilet dönt.

INDoKoLÁs

A Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság 592/2016. (VI.06.) számú hatáĺozatában
közterĹilet-hasznáIati hozzájaru|ást adott teljes díjfizetés mellett a Budapest VIII. keľĹilet
Déľi Miksa u 10. szám ďatti Tarsashźnrészére20|6.június 06-tól 20|6.julius 3l-ig terjedő

| 0B2 Budapest, Baros u. 63_67. .Te|efon: 06 | 459 2 l 00 . E.mai|: poĺgarmester@1jozseívaros. hu . wvwvjozs"fu".os. hu 1
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BU DAPES-I FOVAROS \.1III. KERLJLET
lozs E F VÁ nos l t ĺl ro R MÁ N v ZAT

vÁRoscRzoÁlrcooÁsl És
pÉNzÜGYI BIzoTTsÄGA

!l"ľo'o'oo""
időszakra a Budapest VIII. keľület, Déri Miksa u. 10. szám,e|őttí |f m2 1a,đĺn és 2 db
paľkolóhelyen (10 m2 paľkolóhelyenként) építési munkateľület (építési felvonulási teľület és

építési konténer elhelyezése) céljából történő igénybevételéhez. A Budapest VIII. keriilet
Déri Miksa u 10. szźlm alatti Tarsashaz közterĹilet-hasznáIati hozzájaruIás iránti kérelmet
nyújtott be Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmźnyzathoz (a továbbialĺban:
Önkoľmányzat) 2016. július 08. napján. Kéľelme a|apján az onkoľmźnyzat tulajdonában
lévő Buđapest VIII. keľület, Déri Miksa u: 10. szám előtti |2 nł jardát és 2 db parkolóhelyet
(10 m2 paľkolóhelyenként) építési munkateľiilet (építési felvonulási terĹilet és építési
konténer elhelyezése) céljából kívanja igénybe venni.

z\ közteľtiletek rendeltetéstől eltérő használatiínak szabályait a Józsefuĺírosi onkormínyzat
tulajdonában lévő kozterületek hasznźůatźľ.ól és hasznźĺ|atanak rendjéről szóló 18/2013.
(IV.24.) cinkoľmĺányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabáiyozza meghatérozva,
hogy mely esetekben, mely tevékenységekhez kötelező a kdzteľiilet-hasznáIat hozzájélru|és

beszeľzése, egyben meghataľozza a közteľĹilet használat ellenéľtékét (köĺerület használati
díj), a kéľelem benyrijtásĺĺnak és elbírálásanak rendjét is.

A Kérelmező á|ta| előteľjesztett kérelem megfelel a Rendeletben foglaltaknak, nrivęl
Kérelmező a Rendelet 5. $ (2) bekezdés 9. pontjában építési munkaterület elhelyezése
céljából kéľte a köztertilet-hasznźtlatot. A kérelem foľmai és egyéb taľtalmi szempontból
megfelelt a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben í.ľt követelményeknek (kérelrnező adatai,
ahaszná|at célja, időtaľtama stb), a Rendelet źt\tal ę|őirt mellékleteket kéľelmező csatoIta.

Ezért a Rendelet 12. $ (1) bekezdése éľtelmében a kéľelem elbírá|ź.sźra hatáskönel
ľendelkező önkoľmányzati bizottság _ Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi
Önkormanyzat Képviselő-testiiletének. Váľosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottsága
önkormanyzatíhatősźtgi jogkĺirben eljarva - 2016.július 22. ĺap1an taľtott ülésén elbíréůta
azt, és a, JG,L!201'6. NII.22.) számú hatfuozatáva|hozzájaruLást adott akéte|mezo ńszére.

Kérelmező a közteľület-hasznźůati hozzájarulás megadását teljes díjmentességgel kéľte,

azonban tekintettel arľa, hogy építési 'ĺnunkálatok esetén a közerĹiletek nagymértékben
karosodhatnak, így a közteriilet-haszná|ati hozzájarulás megadása teljes ďijťĺzetés mellett
javasolt, azzal, hogy a tźtrsashźz a Rendelet 26. $ (l) bekezdésben foglaltak alapjan külön
kérelemme| a könerĹilet.használat díjának I00%-át visszaigényelheti, amennyiben a
hozzájźlruLźtsban meglratározoÍt idő elteltét követő 5 munkanapon belül a közteriiletet az
átvételekor fennálló eredeti állapotában bocsátja az onkoľmźn,yzatľendelkezésére.

A közterület-használati díj megállapítása a Rendelet 17. $ -19. $-ai szeľint, d2.szźrrru
mellékletben foglalt díjtab|azat 2. pontja 2.a. Ąontjában foglďt építési munkaterület

Ft/mfĺnap) munkasziineti napokon 420-ft/Írŕ lnap - napi m2 használati díj^- alapulvételével és a
Rendelet 20. s (2) bekezdésében kęľült meghatźttozásra, a napi m, haszná|ati dij és az
engedélyezett alaptertilet vďamint az engedélyezett, napokban szźmńtott időtaľtam
szorzataként' valamint munkanapokon a Rendelet 20. $ (2) bekezdése a|apjánaťlzeteĺđő dij
napi összege megegyezíka teľületre éľvényes 1 órai paľkolási díj és a díjköteles időszak

)
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szorzatźnak összegével parkolóhelyenként, azazf 650,- Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon,
265,- Ft/ őrďparkolóhely).

Felhívom a kérelmező figyelmét ara, hogy a Rendelet éľtelmében

- ha a közteľület-használati hozzájániás megszűnik vagy szĹinetel, a jogosult
kźrtalantasi igény nélkĺil kdteles a közerĹilet eredeti á||apotát _ kiilönĺjsen annak
tísztaséigěft _halađéktalanulhelyreá||ítaru,

- a rende|kezo részben írt a közterĹilet-hasznáIati díjat a közterĹilet esetleg ténylegesen
kisebb terĹiletíĺ hasznáIatźra illetve a közeriileten elhelyezett létesítmény tényleges
tizęmęltętésérę tekinteÍ nélkĹil kötęlęs megfi zetni,

- a köztcľülctct hasznéůő köteles a hasznźiat céIjára errgedélyezett teľtiletet és arľrak
köľnyezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, ľendezett állapotban taľtani, és a
közteriilet hasznáůat időtaľtama alatt a szĺikséges állagmegóvási, kaľbantartási és
tiszkíntartási kotelezettségét telj esíteni,

- a ktizteľiilet használat kapcsán elhelyezni kívánt létesítmények, berendezések, egyéb
tráľgyak biztonságos elhelyezéséért, ótzésééľt a közteľiiletet használó felel, azok
esetleges megrongálódása esetén az onkotmányzat felé káľtérítési igénnyel nem
élhet,

- a közterĹilet-használati jogosultság nem pótolja a jogszabályokban előíľt egyéb _
hatósági, illetve szakhatósági _ engedélyek (pl. építésügyi, egészségtigyi, rendészeti
szakhatóságok engedélyei) beszeľzését és csak a ktĺzremfüĺidő szakhatóságok
hozzájáru|ásában foglalt előírások megvalósítasa esetén érvényes. A ktjzterĹilet
hasznáIő köteles jelen hatrĺľozat eredeti pé|dartyát vagy annak hitelesített máso|atźú a
helyszínen tartani és az ellenoruésręjogosult személyek felszólítrásáľa bemutatni. A
koztęrtilet.használattat jáľó jánrlékos költségek (p1.: energiadíj, vízdíj) viselése,
illetve megťtzetése a közteriilet használó kötelezettsége. Ennek teljesítése érdekében
köteles a megfelelő kĺizmúszolgáltatókkal a sztikséges megállapodásokat megkĺitni.
A közteriilethasznźiatta vonatkozó jogosultság megsztĺnése után haszná|ő köteles a
kdzteľület eređeti á|Iapotátkźrtalanitási igény nélktil saját kĺiltségén helyreállítani. A
közterület-használlati hozzáljara|źlst a Rende|et |4, $ (3) bekezdésben szabá|yozott
estekben vissza kell vonni. Amennyiben a k<izterĹilet-használat során a hasznźiattal
clsszefüggésben a teľület megľongálódik, abban kĺĺr keletkezik, illetve azok masnak
káľt okoznak, úgy a közteľtilet használő a rcngálódást saját költségén ktiteles
helyľeállítani és a káľt megtéríteni. A közteriilet használó k<jteles az eĺgedé|yezett
időtartam lejártát követően a közteľĹilet használatáva| minden kĺĺľtalanítási és
csereterĹilet biztosításara iľanyuló igény nélkül haladéktďanul felhagyni, és az eredeti
állapotnak megfelelően a kĺiaeľület fulajdonosanak rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben a ktizteľület használó a kĺizterĹiletet a jelen hatĺározatban meghatźnozott idő
után is használni kivźnja, kĺiteles legalább l6 munkanappa| a|ejáľati idő előtt újabb kérelmet
benýjtani. A közterületet tovább használni csakaz újabb hozzájźru|ás birtokában lehet.

|082 Budapest' Baross u' 63_67 '. Teleíon: 06 I 459 2 | ffi . E-mai|: po|garmesteĺ@jozseńraros. hu . wwwjozseńra.os. hu J
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A Rendelet 26. $ (2) bekezdése értelmében a közterĹiletnek a közteľület-haszná|ati
hozztĄárulźls megkezdésének időpontjában és a lejaľat időpontjában fennálló állapotrĺľól
jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek mellékletét képezik a fenyképfelvételek.

A kĺjzteriilet tényleges használatanak megkezđése előtt használó köteles az onkoľmźnyzat
képviselőjével (1082 Budapest, Baľoss utca 63-67., te|: 459-2230) közös állapotfelméľést
végezniésarľólátadás-źltvételi jegyzőkdnyvetfelvenni.
Továbbá használó köteles a közteľĹilet-hasznáIat megszűnésekor vagy szĹinetelésekor az
źita|a hasznźit kdzterületet dZ: onkor'manyzatnak visszaadni, amit kizárő|ag az
Önkormányzat képviselőjének személyes jelenlétében tehet meg, amelyről szintén átadás-
átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. Az źttadást-átvételnél csak a hasznéiő nevében teljes
könĺen nyilatkozaÍtétel és ktitelezettségvállalás jogával rendelkező személy jaľhat el.

A rendelkező részben foglalt dĺintés a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben foglalt
jogszabálý előírásokon alapszik, melyet a đöntést hoző aközigazgatási hatósági eljáľás és
szo|gźitatźts áltďános szabźůyurőlszóló 2004. évi CXL. ttirvény (továbbiakban: Ket.) 7l-74.
$ -ai szeľint j hatźlr ozatban rendelt kiadni.

A döntést hozó önkormźnyzati bizottság hatáskĺire a Rendelet 12.$ (l) bekezdésén alapszik.

Az önkoľmźnyzati hatóság ahatźrozatát a Rendelet 1. $, 12. $ (1) bekezdése és 17. $-23. $.
ai Ket. 19. $ (2) bekezdése alapjĺán hozta meg.

A közteriilet.használatihozzájźru|ĺĺsi.kérelem elbírálasa sorián figyelembe vette a Budapest
fiivaľos rendezési szabźt|yzatáről szóló 5l20I5. (II. 16') Főv. Kgy. Renđeletet és a
Józsefuaros KeľĹileti Építési Szabá|yzatźról szóló 66/2007. CXII.12.) ľendeletet (JOKÉSZ).

Ahatfuozat elleni a fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. $ (1)-(4) bekezdései, valamint a 99. $
(1) bekezdése ,- figyelemmel a|07. $ (1) bekezdésében foglďtakľa - biztosítja.

A fellebbezési illeték ménékét az illetékekľől szóló 1990. évi XCil. t?jlrvénv 29.
állapítottam meg.

Budapest, 20|6.jú1ius 22. 
/ ĺffi

ŕ6oós Gyiiľgy
Varosgazdrĺlkodási és PénzĹigyi

elnöke
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T árgy : közteľül et haszná|ati hozzź$ źr:ulás

tiryiľatszá mz | 6-450 l20 | 6..

HATAROZAT

Budapest VIII. keľůilet Déľi Mĺksa u 10. szám alatti Táľsasház (adószám: 28|1579I-2-
42. széV,hely: 1084 Budapest, Déri Miksa u. l0.) - a továbbiakban: kéľelmező _ közerĹilet
használat iľant előterjesztett kérelmének a Yźttosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
592/20|6. (VI.06.) szźlmú,határozatával helyt adott és

20l6.június 06.tól 2016.július 3l..ig

hozzájáru|

a Budapest VIII. keľület, Déľi Miksa u. 10. szám e|őtti 12 fiŕ járdánés 2 db paľkolóhelyen
(10 m, paľkolóhelyenként) építési munkateľĹilet (építési felvonulási teľĹilet és építési
konténer elhelyezése) elhelyezése célj ából töľténő igénybevét e|éhez.

Az önkormőnyzati hatóság a közteľĹilet hasnźlatźnak díja címén kötelezi a kérelmezőt arra,
hogy fizessen meg Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmĺányzat K&H Bank
Zrt-ĺéI vezetett |0403387-00028570.00000000 szálmí szźĺriájáľa a hatźrozat
kézhezvételével egyidejűleg cgy összegben nettó 583 569'- Ft + AFA, łisszesen bľuttĺí
74l 133,. Ft, azaz brutĺó hétszaznegyvenegyezer-százharmincharom forint közteľület-
hasznáIati đíjat.

Ahatározat ellen - a közléstől szźtmitott 15 napon belül - a Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet
Józsefuaľosi onkoľmrányzat Képviselő-testĹiletéhez címzett, de a Polgáľmesteri Hivatal
Gazdálkodási IJgyosztáIyához benffitott, 5000,- Ft-os illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésĺől a Képviselő-testiilet đĺjnt.

INDoKoLÁs

Budapest VIII. keľůilet DéľÍ Miksa u 10. szálm a|attĺ Táľsasház kozteÍ|Ilet-használati
hozzájźrulás iranti kérelmet nyújtott be Buđapest Fővaľos VIII. keľülęt Józsefuaľosi
onkormanyzathoz (a továbbiakban: Önkoľmányzat) 20|6. februar 23. napjźn. Kérelme

|082 Budapest' Baros u' 63-6]'.Telefon: 06 | 4592l00 . E-mai|: po|garmeste@jozsefyaros.hu . vrrłłv.jozs.fuu.o,.hu l
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a|apjánaz onkormáĺyzat tulajdonában lévő Budapest VIII. keľiitet, Déri Miksa u. 10. szám
e|őÍti 7f ÍIŕ jáÍdźLt és 2 db paľkolóhelyet (10 m, paľkolóhelyenként) építési munkaterĹilet
(építési felvonulási terület és építési konténer elhelyezése) elhelyezése céljából kívárja
igénybe venni.

A köZteľĹiletek rendeltetéstől eltérő haszná|atźnak szabáIyait a Jőzsefvźrosi Önkoľmtnyzat
fulajdonában lévő kĺiaerĹiletek haszná|attnól és haszná|atźnak rendjéľől sző|ő |8l20I3.
(Iv.f4.) önkormanyzati rcndelet (a továbbiakban: Rendelet) szabá|yozza meghattľozva,
hogy mely esetekben, mely tevékenységeküez köte|ezo a köZteľiilet-haszĺáIat hozzźĄźlru|ás
beszerzése, egyben meghatarozza a közteľület haszľńLat ellenéľtékét (közteriilęt használati
díj), akérelem benyújtásanak és elbírálásĺĺnak rendjét is.

A Kérelmező áLtaI előterjesztett kérelem megfelel a Rendeletben foglaltaknak, mivel
Kéľelmezo a Rendelet 5. !i (2) bekezdés 9. pontjában építési munkateľĺilet elhelyezése
céljából kéĺte a közterĹilet-használatot. A kéľelem foľmai és egyéb taľtalmi szempontból
megfelelt a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben írt követelményeknek (kérelmező adatai,
a hasznźtIat célja, időtaĺama stb), a Rendelet źita| e|őírt mellékleteket kéľelmező csatolta.
Ezért a Rendelet 12. $ (1) bekezdése értelmében a kérelem elbírá|ásźtra hatásk<jnel
ľendelkező önkoľmányzati bizottság Buđapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi
onkormanyzat Képviselő-testĺiletének Yaĺosgazdállkodási és PénzĹigyi Bizottsága
önkoľmĺĺnyzatihatősági jogkĺirben eljarva - 2016. június 06. napjan taľtott ülésén elbírálta
azt, és az 59212016. (VI.06.) szźlmíhatźrozatźxalhozzájźnl|ást ađott a kéľelmező részére.

Kérelmező a közteľiilet-hasznźůati hozzájárulás megadását teljes díjmentességgel kérte,
azonban tekintettel ana, hogy építési munkálatok esetén a közterületek nagyméľtékben
kaľosodhatnak, így a közteľület-hasznźtlatí hozzźtjárulás megadása teljes díjťrzetés mellett
javasolt, azzaI, hogy a társashźz a Rendelet 26. s (1) bekezdésben foglaltak alapjarl kiilön
kérelemmel a közterĹilet-hasznźůat díjának 100%-źLt visszaigényelheti, amennyiben a
hozzájarulásban meghatźrozott iđő elteltét követő 5 munkanapon belül a kĺlzterĹiletet az
átvételekor fennátló eľedeti źilapotábanbocsátja az onkorm ányzatrendelkezésére.

A közteľtilet-haszná|ati díj megállapítása a Ręndelet 17. $ -19. $-ai szerint, & 2. szźmíł
mellékletben foglalt dijtáblazat 2. pontja 2.a. alpontjában foglalt építési munkaterület

Ft/m}ĺnap) munkaszüneti napokon 420-ft/m2 ĺnap - napi m2 hasznáiati dij^- alapulvételével és a
Rendelet 20. $ (2) bekezdésében keľült meghatározásra, a napi m, hasznalati díj és az
engedélyezett alapterĹilet valamint az engedélyezett, napokban számított időtartam
szorzataként' valamint munkanapokon a Rendelet 20. |j (2) bekezdése alapjŕnaťlzetendo dij
napi ĺisszege megęgyeztk a teriiletre éľvényes 1 órai parkolási díj és a díjköteles időszak
szoruatźnakösszegével parkolóhelyenként, azazL 650,- Ft/paľkolóhely/nap (munkanapokon,
265,- Ftl őrďparkolóhely).

Felhívom a kérelmező figyelmét aĺľa, hogy a Rendelet éľtęlmében

1
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- ha a közteriĺlet-hasznźllati hozzájaruIás megszíĺnik vagy sziinetel, a jogosult
kárta|aritási igény nélkiil köteles a kcjzterület eredeti á'L|apotát _ kiilönösen annak
tĺsztaságźfi _ hal adéktď anul helyre állrítafi ,

- a rende|kező ľészben írt akonerulęt-használati đíjat a köZteľiilet esetleg ténylegesen
kisebb terĹileťú haszná|atźra, illetve a kcjzteľĹileten elhelyezett létesítmény tényleges
tizemeltetésére tekintet nélkül köteles megťlzetĺi,

- a kö'zteľĹiletet hasznźiő köteles a hasznźiat cé|jára engedélyezett terĹiletet és annak
köľnyezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, rendezett állapotban taľtani, és a
közteľĹilet hasznáiat időtartama alatt a szfüséges állagmegóvási, kaľbantaľtási és
tisztźntartási kĺitelezetts égét telj esíteni,

. a kĺjzteriilet használat kapcsián elhelyezni kívánt létesítmények, berendezések, egyéb
tźngyak biztonságos elhelyezéséért, őrzéséért a közteľületet haszná|ó felel, azok
esetleges megrongálódrísa esetén az onkoľmźnyzat fe|é kźrténtési igénnyel nem
élhet,

- a közterĹilet-használati jogosultság nem pótolj a a jogszabályokban előírt egyéb -
hatósági, illetve szakhatósági _ engedélyek (pl. építésügyi, egészségĹigyi, rendészeti
szakhatóságok engedélyei) beszeľzését és csak a ktjaeműkĺidő szakhatóságok
hozzájaralásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes. A közteľiilet
haszná]ó ktĺteles jelen hataľozat eređeti példanyát vagy annak hitelesített mźsoLatát a
helyszínen taľtani és az ellenórzésrejogosult személyek fe\sző|ítására bemutatni. A
közteriilet.hasznźiattal jáľó jarulékos költségek (pl.: energiadij, vízđíj) viselése,
illetve megfizetésę a közteľĹilet haszniĺ]ó kötelezettsége. Ennek teljesítése éľdekében
köteles a megfelelő kozmúszolgáltatókkal a sziikségěs megállapoáásokat megkötni.
A közterĹilet haszniílatra vonatkozó jogosultság megszílnése utián hasná|ő köteles a
ktizteľĺilet eredeti áLlapotźúkártaIanitási igény nélkiil saját kciltségén helyreállítani. A
köZteriilet.haszná|ati hozzájarúást a Rendelet 14. $ (3) bekezdésben szabźiyozott
estekben vissza kell vonni. Amennyiben a közterüIet-hasznáIat soriĺn a hasznźiatta|
összefüggésben a teľĺilet megľongálódik, abban káľ keletkezik, illetve azok másnak
kárt okoznak, úgy a kdzteľĹilet használó a ľongálódást saját költségén köteles
helyľeállítani és a káĺ megtéríteni. A közteriilet használó kĺjteles az engeďéIyezett
időtaĺam |ejźńát k<jvetően a közteľĹilet használatźrya| minden káľtalanítasi és
csereteľület biztosításfuairźnytůó igény nélkiil haladéktalanul felhagyni, és az eľedeti
állapotnak megfelelően a közteľĹilet tulajdonosanak renđelkezéséľe bocsátani.

Amennyiben a közeľület haszniĺló a közterĹiletet a jelen hatĺáľozatban meghatźnozott idő
után is használni kivźnja, kötelęs legalább 16 munkanappala|ejarati idő előtt újabb kéľelmet
benyújtani. A közterületet tovább használni csak az újabb hozzájźru|ás biľtokában lehet.

A Rendelet 26. $ (2) bekezdése éľtelmében a közteľĹiletnek a közteľület-haszná|ati
hozzéĘáru|ás megkezdésének időpontjában és a lejĺíľat időpontjában fennálló állapotĺĺľól
jegyzőkönyvet kellfelvenni, melynek mellékletét képezik a fényképfelvételek.
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A közteriilet tényleges használatĺának megkezdése előtt használó kĺĺteles az onkoľmźnyzat
képviselőjével (1082 Budapest, Baĺoss utca 63-67., tel: 459-2230) közös állapotfelmérést
v é gezłll é s anó l ź.ľradás- áBł ételi j e gyzőkönyvet felvenni.
Továbbá használó köteles a közteľiilet-haszná|at megsziĺnésekor vagy sziinetelésekor az
źitata használt közterületet az onkormĺányzatnak visszaadni, amit Ł'lzárőLag az
onkoľmányzat képviselőjének személyes jelenlétében tehet meg, amelyľől szirrtén átađás-

átvételi jegyzőkönyvet kell felvenrri. Az átadást.átvételrrel csak a hasznáIő nevében teljes
könĺen nyilatkozattótcl ćs kötclczcttségvállallás jogával rendelkező személy jarhat cl.

A rendelkező részben foglalt döntés a Rendęlet 11. $ (a) és (5) bekezdéseiben foglalt
jogszabźůyi előírásokon alapszik, melyet a dontést hoző akozigazgatási hatósági eljárás és

szolgźůtatáls általános szabáIyaitől szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 7|-74.

$-ai szeľinti hatźrozatban ľendelt kiadni.

A döntést hozó önkormźnyzatibizottság hatáskĺire a Rendelet 12.s (1) bekezdésén alapszik.

Az önkoľmźnyzati hatóság ahatźrozatát a Renđelet 1. $, 12. $ (1) bekezdése és |7. $-23. $-
ai Ket. 19. $ (2) bekezdése alapjan hoztameg.

A közteriĺlet-hasznáIatihozzźljźtulási kéľelem elbírálása során figyelembe vette a Fővarosi
Szabźiyozźtsi Kerettervről szóló 46l|998. CX. 15.) Főv. Kgy. rendeletet (FSZKT)' a
Budapesti Vaľosľendezési és Építési KeretszabályzatrőI szőIó 4711998. Cx. 15.) Főv. Kgy.
rendeletet (BVKSZ), ,és ,a Józsefurĺľos KerĹileti Epítési Szabźlyzatźról szóló 6612007.

(XII. 1 2.) ľendeletet (JOKESZ).

Ahatźlľozat elleni a fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. $ (1)-(4) bekezdései, valamint a 99. $
(1) bekezdése ,- frgyelemmel a I07 . $ (1) bekezdésében foglaltakľa - biztosítja.

A fellębbezési illeték méľtékét az illetékekrőlszóló 1990. évi XCIII. töľvény 29. $-aaLapján
ríllapítottam meg'

Buclapest, fDl 6. jirnius 07.
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A határozatról értesülnek:
1) a kérelmező,
2) a VIII. keľületi Rendőrkapitiĺnyság,
3) a Budapest Fővĺĺľos VIII. keľtilet Józsefulíľosi Polgríľmesteri Hivatal Közteľület-
felügyeleti Ügyosztály
4) a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet
Ügyosztály,

Józsefuaľosi Polgĺĺrmesteri Hivatal Hatósági

5) a Budapest Fővaľos VIII. kerület Jizsefuarosi Polgármęsteri Hivatal PénzĹigyi
IJgyosnźiy,
6) iraÍtat
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Átudás - Átvételĺ Jegyzőkiinyv

Készült: 2016. szeptember 01 -an a Budapest VIII. keľĹilet, Déri Miksa u. 1 0.

Táľgy: A Budapest VIII. kerület, Déľi Miksa u. 10' szám előtti közterĺilet építési
munkaterĹilet célj ából tĺĺrténő közteľület-haszná|at átvétele

Jelenvannak: átvevő részérő|.-Đĺ ^ r-|t-',/'4.g, e5(Ę |fĄ b Q l,

átađő részérő|

doqłas G aĺ"q

A mai napon aYźrosgazdrĺlkodási és Pénzügyi Bizottság
szereplő terĹilet átadásźw a| kapcsolatos megj egyzések:

A teľiilet adatai a mellékletben találhatóak:

Mel1ékletek:

. 16-450120|6.hatźrozat
- He|yszíntajz
- A jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékleteit

fényképfelvételek.

I 6. 4 5 0 l 20 | 6 . szźtmí hatźlt ozatźtb an

képezik a helyszínen készített

Egyéb megsegyzések (helyszínen elhangzott) :

ď\ 
-íę.tcłl"Ęío.. 

cłł"*o{."iĺ đt(a.cďLat uełĺ69 ttr!ľtĄ p
.ł-,!^.!Gg* o.eá J".cc:, ďä{ c*+ txą|ałJ guúol,.JJ.

;1 iż.!..o. Jt,Já ?>..ĺoę ęt.Ý,*!.a5 t?ąJ sao.o{äe Łú(Vsgwi

L'.L ĺ-ąĺeaa 
5äú+-oł ,łu*

A Łvj"' Ĺ..' J..uo.,

Budapest, 2016. szeptember 01.
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Déľi Miksa l0. szám Tiírsashaz Gazdálkodási Ügyosztály

t8

Dś :ľ0 E2' Budapest,,Baróśs l''. 63 -67'. @ 4 59 -21 o 0
rvýwjozs.pfuaros.hu '. ,


