
Budapest Fővĺĺľos VIII. keriilet Józsefuĺĺrosi onkormĺányzat Képviselő-testiiletének
Vaľo s gazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsága

Előterj eszt (5 : G azdá|kodási Ügyo sztá|y

ELŐTERJESZ;TÉs

a Városgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizottság 2016. december 05-Í ĺĺlésére

Tár5r: Javaslat közterĺilet.használati kéľelmek elbírálására
Elóterjesztő: dr. Galambos Eszter Íigyosztźlyvezeto
Készítette: Gyuricza Ramóna és Boros Gábor Szabolcs ügyintézők
A napiľendet nyilvrános ülésen kell tĺírgyalni.
Adöntéselfogadasáhozegyszer(iszavazattöbbségszĹĺkséges.
Mellékle| 3 db

Tĺsztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryĺ Bĺzottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuĺĺľosi Polgĺáľmesteľi Hivatalhoz
az alábbi - a Józsefuaľosi Önkoľmźnyzat fulajdonában lévő közteriiletek használataľól és
hasznźůatźnak rendjéről szóló |8/20|3. (IV.24.) önkormĺínyzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) szerinti - köaerület-hasznźt|ati hozzájáru|as iľĺánti kéľęlmek érkeztek. A Pénzĺigyi
Ügyoszta|y tajékoztatasaalapjána kérelmezőknek közeľĹilet-használati díjtartozása nincs.

t.
Közterület-hasnźlő.kérelmező: Centľoom Invest Kft.

(székhely: 2600Yác, Varsa koz |4.)

2016. december 01. -2016. december 09.
építési munkateriilet (teheľlift fogadóállvĺány
elhelyezése parkolóhelyen)
Budapest VIII. kertilet, Somogyi Béla utca |2.
szźtm elótti közteľiileten

K<izterĹilet-hasnlźiatnagysága: 2 db paĺkolóhely (parkolóhelyenként l0 m2)
KözteľĹilet.haszná|atdíja:

A kérelemben foglalt ktizteľiilet.
hasznźiat ideje:
Közteľiilet.hasznźůatcélja:

Közteriilęt -hasnléiat helve :

5 280,- Ft/paľkolóhe|ylnap (munkanapokon,
440,- Ftlőra/paľkolóhely) és 420,- Ftlmlnap +

AFA (munkaszĹineti napokon és a jarda
terĹiletén)
munkanapokon összesen: 58 205,- Ft + ÁFA
(bruttó 5 280 Ft,. x 7 munkanap x 2 db.
paľkolóhelY' Maz 7 3 920,- Ft)
Ĺnunkasztineti napokon összesen: 16 800,. Ft +
AFA (nettó 420 Ft,. x 2 munkaszťlneti nap x 20
m)
75 005,- Ft + ÁFA
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A kérelemben foslalt kozteľĹilet-
haszná|at ideje:
Kĺizteriilet-használat célj a:

Kö zterĹil et -haszná|at helve :

Kö zterül et -haszná|at nagy sága:
KöZtenil et-hasznźiat dij a:

Kö zterĹĺlet-hasznáIat díj a <i s s ze sen :

Díjfizetés ütemezése:

Közteľület -haszĺáIat c éIj a:

Kĺj zterület -haszná|at he lve :

Kĺi zterület -haszná|at nagy sága:
Közteriilet -haszĺá|at díj a:

Közteľület -haszĺá|ati díj ö s sze sen :

Díjťlzetés ütemezése:

2016. december 08. _ 2017 . ianuaÍ 3 1.

védőtető
Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla ltca 12.
szám e|otti kö ĺeľiil eten
4I fiŕ
82O,-Ftlmf,/hó + ÁFA
67 240,- Ft + ÁFA (820,- Ft*4l nŕ*zllo)
142245,- Ft + AFA
egy összegben

2016. đecember 16. _2016, decembeľ 23.
idény j ellegu aszta|i aľusítás (kaľácsony)
Budapest VIII. keľület, Szigony u. 43. szám előtti
köZterĹileten (zĺildséges pavilon és a
ker ékp ártźlro l ó kö zött)
3m"
760,-Ftlmzlnap + AFA
18 240,- Ft + AFA (760,- Ft * 3 m' t 8 nap)
egy összegben

Tényállás: A Centroom Invest Kft. 2016. novembeľ 22' napjáĺ érkezett kérelmében a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ||0612016. (XI.07.) szźłru határozatźnak
meghosszabbitásźú kéri a Tisĺelt Bizottságtól tekintette| aĺra, hogy a tźrsasház bővítésének
munkafázisait nagyon befolyásoljfü az időjarási körtilmények, ezért előre nehezen
kalkulálható, hogy mennyi ideig van szfüségtink a köĺeriilethaszná|atáta.

Ferrtiek atapjan a Gazdá|kodási ÜgyosztáIy javasolja a közteľület hasznźĺIati hozzájáru|ás -

teljes díjfizetéssel történó - megadását, továbbá a 20|6. december 0I. - 2016. december 04.

napjźtig - dijfizetési kötelezettség mellett - vonatkozó k<izterület-hasznáIat tudomásulvételét.

2.
Kö ZteľĹil et-hasznźiő. kérelmező : Lakatos Jĺózsef egyéni vállalkozó

(székhely: 1074 Budapest, Alsó eľdősor |2 fszt.
A kérelemben foelalt köZteľület- 5.)
hasznźůat ideje:

Tényállás: Lakatos Jőzsef egyéni vá|Ialkoző 2016. november 24. napjźn érkezeĹíkéľelmében
kéľi a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 110012016. (XI.07.) számű határozat 2.

pontjának módosítását tekintettel nra,hogy a Budapest VIII. kerület Festetics György u.2-4.
szám helyett a Szigony u. 43. szám előtti köĺeriiletet (zöldséges pavilon és a kerékparŁtrolő
kozött) kívánja használni idény jellegű asńa|i arusítás céljából 2016. december 16. - 2016.

decembeľ f3.kozotĺ.

Fentiek aLapjáĺ a GazdáIkodási Ügyosztá|y javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi
B i zott s ágo t | | 0 O l 20 I 6. (XI. 0 7. ) számu hatźr o zat 2. p ontj ának mó do s ítás át.

3.
A Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság az |06412016. (X,24.) számu hatźrozata1baĺ
közterĹilet-haszntiati hozzéĄáru|tlst adott a Budapest VIII. kertilet, Delej ltca 34. szám a|atÍi
Társasház részére - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - 2016. november 04' _
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2016. november 25. napjáig terjedő időszakĺa építési munkaterĹilet céljából a Budapest VIII.
kerület' Delej utca 34. szám előtti 79 m, közterületre vonatkozőan. A Társasház feliĄítása
önkoľmány zati támo gatásból való sul meg.

A Ręndelet 26. $ (1) bekezđésében foglaltak aIapján a haszĺźiő külön kérelemmel a
közteľĹilet-haszná|at díjanak I00%-át visszaigényelheti, amennyiben a köneru|etet az
átvételekoľ fennálló eredeti á||apottrbanbocsátja az onkormtĺnyzatľendelkezéséľe.

A Budapest VIII. keľület, Delej utca 34. szźľrl alatti Tarsashtz f0|6. november 28. napjźn
kérelmet nffitott be, miszerint vissza kívánja igényelni a köZteriilet-hasznźiati díjat a fenti
időszakĺa vonatkozóan.

A kérelmezo bęťlzętte a kĺjzterület-használati díjat, a munkálatok befejezését követően a
közteľületen esett kźÍt helyľe áIIította a Józsefuaĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.
szakembereinek állásfoglalása értelmében az átvételkori állapotban bocsájtotta az
onkormrán y zat r endelkezé séľe.

A Rendelet f6. s (1) bekezdés értelmében a Bizottság az épitési, szerelési tevékenység
végzésére kért ktjzteriiLet-haszná|ati hozzźĄźrulásban meghatározott díj 100%-át a haszĺtiő
kérelmére utólag ktilĺin döntésével visszatéríti, vagy a ktjĺerület-haszná|ati díjat elengedi,
amennyiben a hasznáIő a hozzájarulásban meghatfuozott idő elteltét követő 5 munkanapon
belül a közterĹiletet az éivéte|ekor fennálló eredeti állapotában bocsátja az onkoľmányzat
rendelkezésére, és ezt szakvé|emény támasńja a|á.

Fentiek alapján a Gazdá|kodási Ügyosztá|y javaso|ja a közteriilet- haszná|atí dij, azaz 927
050o- Ft egy összegben töľténő vísszaťĺzetését a Delej utca 34. szźlmű Taľsasház részére.

il. A beteľjesztés ĺndoka
A beéľkezett kérelmek elbíľálása, valamint az e|őteqesztés taĺgyaban a dtjntés meghozata|a a
Ti sztelt Bízottság hatáskĺjréb e tarto zik.

III. A dtintés célja' pénziĺgyi hatása
A döntés cé|ia a beérkezett kéĺelmek Bizottsáe á|talhatariđőben tĺjrténő e|bírá|ása.

Tervezett bevétel:
Centroom Invest Kft.
Lakatos József egyéni vállalkozó
Osszesen:

Díjvisszafizetés:
Delej utca 34. szźtmll'Tfusasház
Osszesen:

A visszafizetés fedezete a |1404 címen a kiizteľület foglalási bevétel.

Iv. Jogszabályikiiľnyezet
A Rendelet 12. $-a értelmében a közterület-haszná|atta| - hozzájárulással és elutasítással _
kapcsolatos önkormányzati hatősági eljaľásban a hivatkozott rendeletben rogzítettek szeľint
elsőfokon a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry dönt. A Rendelet melléklete
meghatározza akoztetület használatok utáni ťrzetenđő díj méĺtékét.

I42245,- Ft + ÁFA
I8 24O,- Ft + ÁFA

160 485,. Ft + ÁFA

927 050,-Ft
927 050,- Ft

1lťiĺĺ,
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A koaęriilet-használatí đíjfizetés ütemezéséről a Rendelet 18. $ (1) _ (2) bekezdései az
alábbiak szerint rendelkeznek:
,,(]) A díjat a közterület-hąsznólati hozzájárulásban rogzített időtąrtamra és módon a
j o gosult köteles előre e głos sze gben me gfizetni.
(2) Tartós (egalĺźbb hat hónapot meghaladó) közterület-használat esetén a Bizottsóg a
jogosult kerelmére havonta, negłedévente vagy félévente esedékes, egłenlő ÓsszegiÍ díjfizetést
megállapíthat, amennyiben az esedékes díj ]0.000 forintnál magasabb. Ezt a tényt a
k)zterület-használati hozzáj árulásban ľögzíteni kell.,,
A köZteľĹileti használati díjak cscikkentéséről, elengedéséről a Rendelet 24. $ (1) bekęzđése az
alábbiak szerint ľendelkezik:

,,A Rendelet 2. melléklete aĺapján megállapított ktjzterület-hąsználati díjak korlótląnul
c s o kkenthet ő e k v agł el en ge dhe tő ek :

a. az onkoľmányzat érdekében végzett építési, felújítĺźsi munknlatok végzése esetében;
b. a fővárosi, vagy Ônkormányzati pályázaton elnyert támogatásból rcrténő épiilet

felújítások esetében;
c. humąnitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d. kulturólis és kÔrnyezetvédelmi célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottsóg úgy ítéli meg, hogl az Józsefvóros érdekeit

szolgálja;
í bejeglzett politikai pártok, egyházak és tórsadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendezvénye esetében;
g. oktatási, tudományos ýagy ismeretterjesztő témájúfilmalkotásokforgatása esetében;
h. a Filmtv. hatólya aló nem tartozó alkotások forgatósa esetén, ahol az igénybeveendő

terület a ]5 m2-t elérő, de a 20 m2.t meg nem haladó területű;
i. a Filmtv. hatálya alá nem tąrtozó alkotások forgatása esetĺln, amelynek időtąrtama a

kérelmezett időponttól szómított 30 naptóri napon belül osszességében nem haladja
mega2naptárinapot.',

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint.. ,,Kozterület-hąsználati hozzájárulós csak ideiglenes
jelleggel - meghatározott időtartamra vag/ meghatározott feltétel bekovetkeztéig _ adható,
leýljebb 3 évre; a telepĹilésképi bejelentési eĺjórás során hozott datésben engedélyezett
reklámberendezés elhelyezése esetén leýljebb ]0 évre.',

A Rendelet 26.$ (1) bekezdése szeľint: ,l Bizottsóg az építési, szerelési tevékenység
végzésére kert közterület-használati hozzójárulásban meghatározott díj ]00%-át a használó
kérelmére utólag kalan dantésével visszatéríti, vag/ a közterület-használati díjat elengedi,
amennyiben a hąsznóló a hozzájárulásban meghatározott idő elteltét kovető 5 munknnapon
belul a kozterületet az ánérclekor fennálló eredeti állapotában bocsátja az onkormónyzat
rendelkezésére, és ezt szakvélemény tómasztja aló. Amennyiben a használó személye eltér az
ingatlan tulajdonosától, úgy kozÓs kérelem alapján van lehetőség a visszatérítésről vągl ąz
elengedésről szóló dantés me ghozatalára.,,

F entiek alapj án kérem az a|ábbi hatáĺ o zati javas l at el fo g adás át.

HatározatÍ javaslat

I. A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kozterĹilet-haszná|atihozzájáru|ást ad _ előľe egy összegben ttjrténő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szeľint:

li
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KözteľĹilet-hasznźiő. kérelmező: Centroom Invest Kft.
(székhely: 2600Yźrc, Varsa koz 14.)

A közterület-haszná|at ideje: 2016. decembeľ 05. _2016. december 09.
Közterület-hasznáIatcéLja: építési munkateľület (teherlift fogadóállvĺíny

elhelyezése parkolóhelyen)
Kĺjaerület-hasznéiathelye: Budapest VIII. keľiilet, Somogyi Béla utca 12.

szĺím előtti kĺjzteľületen
KöZtertilet-haszná|atnagysága: 2 db parkolóhely (paľkolóhelyenként 10 m2)

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 2016. decembeľ 05.

2. tudomásul veszi a Centroom Invest Kft. Budapest VIII. keľĹilet, Somogyi Bé|a utca 12.
szám előtti köZterĹiletľe vonatkozóan építési munkateľĹilet (teherlift fogadóállvány
elhelyezése paľkolóhelyen) céIjthő| igénybe vett közteľület-hasznźt|atát - díjťlzetési
kötelezettség mellett - 2016. dęcember 01. napjátóI - 2016. december 04, ĺapjáig szőIő
iďőtartamra.

Felelős: polgiíľmesteľ
Hatĺáľidő: 2016. decembeľ 05.

3. kcizterület-hasznáIatihozzájáľuIást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közteľü1et-haszná|ő"kére|mezo: Centľoom Invest Kft.
(székhely: 2600Yác, Vaľsa kilz |4.)

AkĺlzteľĹilęt-hasznáIatideje: 201'6.december 08._2017.jarluat31.
Közteľület-hasznáIat céĘa: védőtető
Kĺizterület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Somogyi Béla utca 12.

szźlm eLőttí kĺiaeľületen
KözteľĹilet-hasznźiatnagysága: 4I m2

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2016. december 05.

il. Yźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a 110012016. (XI.07.) számil
határozat 2. pontjźń az a|źhbíak szerint módosítja:

A Yáĺosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterĹilet-haszná|ati
hozzájźlruLást ad - egy cisszegben tĺjľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-hasznáIő,kérelmezó: Lakatos József egyéni vállalkozó
(székhely: 1074 Budapest, Alsó eľdősor 12 fszt.
s.)

A köztenil et-hasznáIat idej e :

2016. decembeľ 16, -2016. decembeľ 23.
KĺjzteľĹilet-haszná|at céIja: idény jellegu asńa|i aľusítás (kaľácsony)
KöZteľĹilet-haszntiat helye: Budapest VIII. kerület, Szigony u.43. szám e|ótti

/
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Kö zteľĹil et-hasznáIat nagy sága:

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. đecember 05.

ktjzterületen (zĺildséges pavilon és a
kerékpártaľoló között)
3m"

ilI. Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy d<int, hogy a Budapest VIII. kerület,
Delej utca 34. szélm a|atti Táľsashźn részére az 106412016. (X.24.) szźlmu
hatźltozatában megadott közteľület-haszná|ati hozzź$áru|źshoz kapcsolódó köZteľtilet-
haszná|at đíjanak összegét, azaz927 050,- Ft-ot egy összegben visszautal a Rendęlet
26. s (1) bekezdésben foglaltak alapján.

Felelős: polgiírmester
Hataĺidő 20|6. decembeľ 05.

A dönté s vé grehaj tás tń v é gző szew ęzęti e gy sé g : G azđá|ko đás i Ü gyo s ztály

A lakosság széles köľét érintő dĺintések esetén javaslata a kozzététe|mődjéra:
nem indokolt hiľdetőtáb1an honlapon

Budapest, 2016. november 29.

alambos Eszteľ
:Ú;gyosńá|yvezető

KÉszÍrprr r; G ĺzo ĺtKoDAsI Ücyo szr,qĺy
LpÍnr,c.: GyuRlcze, RĺvĺóNe, BoRos GÁeon Szłsol.cs Ücyn,IľÉzox
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL, IcazolÁs: Ą lĺ h o k L-..-_--]
Jocl roNľRoLĺ: |l,lt-Ą .

JóvÁru'cyf,ą.:

A Vn.noscezołI.rodÁdl És PÉNzÜGYI BIZoTTs,ą.c Elxone

/:
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Budapest Főváľos Mll. keľület Józsefuáľosi onkoľmányzat Polgármesteľi Hivata|a
Vagyon gazdá|kodási és Üzemeltetési Ü gyosztĺty
1082 Budapest
Bařossutca63-67. 

K É R E L E M
a J őzsefv ár osi on korm ánvzat tu |a i d on áb an |évő közteľü |et h aszná|atálhoz

Kéľjiik a nyomtaÍványt olyasĺlatóan-, nyomtatott betíÍveI kitö1teni!

Egyén i v áI l aI kozás esetében :

Kérelmezoneve: ......'........ telefon:

Magán szeméIyek esetében :

Kérelmezőneve: ................ telefon:

Megjegyzés: Fenti adatok kijzlése a kijzterijlet-hasznalati kérelmek etbírtźIásához, a kijztertilet-használatok ellenőrzéséhez
szültségesek. Az adatokat a Polgáľmesteri Hivatal és a Józsefllórosi Közterillet-felügłelet kezelik' Jelen njékoaaús a 201 1. evi CnI'
törvényen alapul.

Közteľiilet-haszráIatideje:20116-' év ;|.i2. ho ř i inaptól 2u:6: eu Tlżi no ĺöil; nuo;*

Ktizteľti|et-haszná|atcélja' .''.....''.-'. epĺäi*yug mÄ,gatasraszolgáló 
'*n'o 

ĺ"g"Joarru-y.

Ktizteľület narysága: ........'...2 db paľkolóhely..'.' .'..''..

Kiizterülethelye: Budapest VIII. kertilet.....SomogyiBéla u. '.''(utcą tĐ...''l2.'..szjlm

Egyéb ( LEVELEZÉSI CÍM, amennyiben a fenti adatoktót eltéľ, stb.):

Kérjük a túIoIdalon jelzett meIIékIeteket csatoIni, és
a kérelemnyo mta-tvdnyt aláí rn i szíves kedj ék !



-2-

A kére|mező tudomásul veszi, hogy
} a kéľelem benyújtása nem jogosítja fel a közteľiilet haszná|atára,
} a 18/20l3. (|v'24.) ónkormáĺyzati rendelet 17. s (1) bekezdése szerjntaköztęrĺilet haszná|atáértkozte.

ľület-használati díjat köteles ťlzetni,
} a közterĺiletenkizárő|ag a21012009.(IX.29.) Kormányrendelet 12. $ (1) bekezdése a|apján a rendelet 5.

męlléklętében meghatáľozott tęľmékek áľusíthatĺik.

A kérelemhez akére|mezłjnek az a|ábbi melléleteket ke|| csato|nia: (A csatolt me|lékletet kérjük X-e| je|ii|ni)

l. A közteriileten folytatni kívánt tevékenysés svakorlására felioeosító esvszeľú okirat másolatát:
- egyén i váll alkozás esetén : vállalk ozői isazo|v ány t.
- gazdasági társaság, egyéni cég ęsetén: 30 napnál nem ľésebbi céskivonatot. a|áíľási címpéldánvt.
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: any1|vźntartásba-vételüket isazoló okiratot'
- őstermelők esetén őstermelői isazolvánvt.
2. Az igéĺyelt teľĺiletre vonatkozó helyszínt źlbrázo|ő váz|atot, ame|yen szeľepelnie kell a kiĺľnyező utciíknak
is. A vázlaton azigénye|Í,területnek - a szükséges méľetekkel - úgy kel| szerepelnie, hogy annak nagysźrya,
elhe|yezkedése egaértelműen megállapítható legyen (TERASZ' PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének azépi|et homlokzati falától és ajárdaszé|éti5l való távolsága;terasz
esetén annak aziz|etnekabeiáratátóIvaló távolsása' amelyikhez tartozik: méterben mérve).

x

3. Az elhelyeznikívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; ĺeraszkérelmekhez a
helyszín fotóiát is csąĺolni szijlrséses.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteľülęt-haszná|atihozzájárulás megújítása esetén - viĺľosképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez köntt építmény esetébenvagy építési munkalatokkal összefüggő közteriilet-használat
esetében az építtetőtől kapotÍ meghatalmazást és ajogszabályban előírt esetekben ajogerős építésügyi ható-
sápi engedélyt csatolni szühéses.
6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban fogla|t helyszíntajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrázo|ó
forgalomtechnikai vźnrajzot, amely beszeľezhető a BKK Közuti Kłjzlekedési lgazgatóság Közutkeze|ési Fő-
osztá|y' Foľgalomtechnikai osztályán.

Figvelmeztetés:
A hiánytalaľwl ktĺjltött kérelemnyomtatvóny és az előírĺ mellékletek csatoląsán tul, a pontos és eglértelmiĺ heĘłneghuta.ozas, v-a-

lamint a meglévő létesítmérryfoĺója elengedhetetlen a beĺryújtott kérelem érdemi elbírálásához!

A közteriilet-használatot _ kiilöncisen - az a|ábbi jogszabályok szabáIyozzźk:
} a Maryarorszźęhe|yl önkormányzataiľól szóló 20l1. évi CL)ooÜX. törvény
} a Józsefvá.osi Önkormanyzat tulajdonában Iévő kdzteľĹiletek hasmźlaÍfuő| és hasmálaŁínak ľendjéľől sző|o 18l2O13.

(Iv .24.) önkormrĺnyzati rendelet
} Józsefráros Kerületi EpítésiSzabá|yzatźró| szőtő 66D007.(XI.I2.) önkormányzati rendelet
} Budapesti Vĺáľosrendęzési és Epítési KeretszabáIyzatő| sző|ő 4?/|998.(x.l5.) Főv. Kgy. ľendelet

NYILATKOZAT

járó hatóság felé továbbításához ajogosultság megállapítása és teljesítése céljából.

tő| tźĄékoztatźlst kaptam - melyet tudomásul vettem - az e|jtrás megindításának napjáľól, azugyintézési határidĺj-
rő|, az igyemre iriĺnyadó jogszabá|y rendelkezéseiről, jogaimról és kötelezettségemről, továbbá kötelezettségem
elmulasztásának jogkövetkezmény eirő|, a hivatali elérhetőségľől.

lebbezési jogomról lęmondok. Tudomásu| veszem , hogy ezá|ta| az ügyemben hozoĺt hatźrozat annak közlésekor
jogeľőľe eme|kedik.

,dU ł,ĺ, 8,Ď

Budapest,2016. év 11 hó 17. nap.
ľÉnBI,ltłBzĺĺ ALÁÍRÁsA
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Budapest Főváros V|lI. kerület JózseÍvárosi onkoľmányzat Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási és Üzemettetési Ügyosáály
1082Ęgś!gE!
Barossutca63-67. 

K É R E L E M
a Józsefvá ľosi on koľm ánvza t tu la i donában | évő kiizteľti |et h aszn á|atálhoz

Kéľjiik a nyomtatýányt olyashalóał, nyomtato1t betííyel kitölteni!

Egyé n i v á I l a I kozá s eseŕében..

Kérelmező neve: .....'......''. .'..' telefon:

. [r[l Ĺ-j--n
Vállďkozónyilvantaľüási száma: | _L_]- J t ] -Ui--:'.l---i_-.i.-i--i---l r*Í--l i.-
Adószĺma: : j i i i : j i l_| ĺ |_i .

Megjegyzés: Fentt adatok közlése a közter'ijlet-használati kérelmek etbírálásához, a koztertilet-hasalálatok ellenőrzéséhez
szükségesek. Az adatokat a Polgáľmesteri Hivatal és a Józsefidrosi Közterület-feli)glelet kezelik. Jelen tajékoztatds a 20] 1. évi CilI.
t()rvényen alapul'

Közteľület-haszlálatideje:zol| .* il.il. hó r: naptól - zoli7: 6u .T-.ii 1.,6 :íi l1 nup;g

(Több időpong- helyszín esetén kérĺink listat mellékelni!)

Közteľĺilet-haszná|at célja: '''...'..'.'..gyalogos járda feletti védőtető

Ktizteľti|et narysága: ............4|'.... .......' Írm (23mx 1,78m)

Kiizterti|et helye: Budapest VIII. kertilet. . . ..Somogyi Béla u. '. . . '..(utcą ter) ..'..|2...'szźtrn

Egyéb ( LEVELEZÉSI cÍM, amennýben a fenti adatoktĺí| eltéľ, stb.):

Épület tetőtér bontás és építés idejére a Somogyi Béla u. 12. szám e|őtti járdaszakasztvédőtetővel kívan-
juk ellátni

Kéľjiik a túloldalon jeIzett mellékleteket csatolni, és
ĺI k é r e l e m ny o mt a-tv d n y t a l á Í r n i s zív e s k e d j é k !
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A kére|mező tudomásul veszi, hogy
} a kéľelem benyújtása nem jogosítja fel a közteľiilet haszná|attlra,
} a18/20l3.(Iv.24.)önkormányzatirendelęt17'$(l)bekezdéseszerintaktjzteľülethasnźiatźĺértkizte-

rületJrasználati díjat ktiteles ťlzetni,
} a köztertiletenkizárőlag af|0/2009.(IX.29') Koľmányrendęlet 12. $ (l) bekezdése a|apján a rendelet 5.

mellékletében meehaÍáľ ozott temékęk áľusíthatók.

A kérelemhez akére|mezőnek az alábbi melléleteket ke|| csato|nia: (A csato|t mel|ék|etet kéľjük X-el jelłilni)

1. A k<izterĺileten folytatni kívánt tevékenYsés svakorlására fe|iososító esvszenĺ okirat másolatát:
- egyén i vál l al kozás esetén : vá| lalk ozői isazo|v ányt.
- gazdasá+i társaság' egyéni céĺ esetén: 30 napnál nem ľéeebbi céskivonaÍot. a|áírási címpéldánvt.
. társadalmi és egyéb szeľvezetęk esetében: anyilvántarÍásba.vételüket lsazo|ő okiratot.
- ősterme|ők esetén őstermelői ieazolvánvt.
2. Az igényelt teľtiletre vonatkozó helyszínt źlbrázo|ő váz|atot, amelyen szeľepelnie kell a környező utcáknak
is. A vázlaton azigéĺye|ttertiletnek - a szükséges méretekkel -úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése eryértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz,pavilonszélénekazépülethomlokzatifalátólés ajárdaszé|étőlva|ótávolsága1'terasz
esetén annak aziz|etnekabeiáratátő|való távolsága' amelyikhez tartozik:' méterben mérve)'

x

3. Az elhelyeznikívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; Íeľaszkérelmekhez a
helyszín fotóiáĺ is csatolni szijl<séses.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteľiilet-hasná|atihozzájárulás megújítása esetén - vIíľosképvédel-
mí szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kötött építmény esetébenvagy épĺtési munkálatokkal összefiiggő kozterület-használat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmązást és a jogszabályban előírt esetekben a jogeľős építésügi ható-
s ógi enge dé lyt c s at olni s züla é se s.

6. Közut igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt helyszínrajzon tul _ avonatkozó helyszínt ábrázo|ó
forga|omtechnikaivázrajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Köz|ekedésilgazgatőságKozÚtkezelési Fő.
o sztá|y, F orgal omtechn ikai o sztźt|y źĺn.

Figve|meztetés:
A hiánytalarul hĺoltott lłźrclemľryomtatvćllry és az előírt mellélďetek csatolasán tul, a pontĺ'ls és egłértelmű helylneghata.ozas, va-
lamint a meglé,l:ő létesítmélryÍotója elengedhetetlen a bełýjtoĺt kérelem érdemi elbírálasához!

A köztertilęt-hasz:lálatot - ktilöncisen - az aIábbi jogszabályok szabá|yozzźk:
} a Maryaľors zÁgheilyi 

.ónkormźnyzatairol 
szóló 20 l 1 . évi CL)ooilX. töľvény

} a Józsefulĺľosi onkormĺfuryzat fulajdonlíban lévő köztertiletek hasmálatáľól és hasmĺálatĺának rendjéről sző|ő |8120|3.
(Iv .24.) önkormĺĺľryzati rendelet

} Józsęfuáros Kertileti Építési Szabáý zatfuő| sző|ő 6612007.(X|.|2.) önkormĺĺnyzati rendelet
} Budapesti Városrendęzési és Epítési Keľetszabá|yzató| sző|ő 47/|998'(X.l5.) Főv. Kgy. ľendelet

NYILATKOZAT

járő hatőság felé továbbításához ajogosultság megáIlapítása és teljesítése céljából'

t(5| tájékoztatást kaptam - melyet tudomásul vettem _ az e|járás megindításának napjáľól, azugyintézési határidő-
rí5|,azigyemre irányadó jogszabály rendelkezéseiről, jogaimró| és ktitelezettségemről, továbbáköte|ezettségem
elmulasztiísának j ogkövetkezmény eirő|, a hivatali elérhetőségľől.

lebbezési jogomról |emondok. Tudomásul veszem , hogy ezá|ta| az ügyemben hozoIt hatärozat annak közlésekor
jogeľőľe emelkedik.

{
",,ĺ,ĄĄ

Budapest,2016. év 11 hó 17. nap.
KÉRELMEZo ALÁÍRÁsA
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Budapest Főváros VIII. kerütet Józsefvárosi onkor mányzat
Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága

JEGYZOKONYVI KIVONAT

Készült: A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. november 7-én (hétfo) 13.00
óľai kezdettel a Józsefvárosi Polgáľmesteri Hivatal III. emelet 300-as termében
megtartott 35. ľendes üléséről

Napirend 3.l. pontja: Javaslat kłizterület-használati kére|mek elbíľálására
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter _ a Gazdálkodási Üglosztáĺy vezetője

1|'00ĺ20|6. (xI.07.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. köĺęrülęt-hasznáiati hozzájáru|étst ad - egy tisszegben tĺjńénŕĺ te|jes clíjfizetéssel - az alábbiak
szerint:

2. koneru|et-használati hozzájátulást ad - egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|źbbiak
szerint:

Kĺizŕcľĺilct.haszná |ó' kćrclmc,ző :

A kcjzterület-használat idej e:

KözteľĹil et-használat célj a:

KözteľĹil et-hasznźlat he lve :

KöZterĹil et-hasznźiat nagy sága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. novembet 7.

Köĺerület-használó, kéľelmező :

A közterület-használat ideje:
Kcjzterü l et-hasznáiat c é|j a:

Közterül et- haszná|at he lye :

Közterü let-hasznáiat nagy sága:

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. november 7.

Lakatos József egyéni vállalkozłi
(széklrely: 1074 Budapest, Alsó eľdősoľ 12. tszt. 5.)
2016. december 16. -2016. december 23.
idény jellegű asztali áľusítás (karácsony)
Budapest VIII. keriilet, Teleki Lź.szl'ő tér _ burkolt
terälet - (351f314 hrsz.)
5m"

Lakatos József egyéni váIlalkozó
(székhely: |074 tsudapest, Alsó erdősor |2. ťszt. 5.)
2016. decembeľ 16. _20|6. decembeľ 23.
idény jellegű asztali áľusítás (karácsony)
Bud^apest VIII. kęrtilet, Festetics György u.2-4.
3m'

Soós György s. k.
Bizottság elntĺke

A dö ntés vég ľehaj tá sát v égző szeľvezeti egység : Gazdálkod ási Ügyosztály

K.m.f.

A' jegyzokönyvi kivonat hiteles.
Kiadva: 20|6. novęmber 7.

!;/

i.,;,- -i,'-ut- '.'t. ĺ-,.'' jt j? . -

Bodnár Gabrieila
Szervezési és Képviselői Iroda



2016.11.28. Nyomtatás

Mineľva Téľinformatikai Rendszer
Budapest Főváros Vlll. kerület Józsefuárosi onkormányzata

Méretarány:209

A térkép tájékoztató je||egű, másoIala semmiIyen hivata|os e|járásban nem haszná|ható fe|! Készüĺt az á||ami alapadatok feIhasználásáva|'

Engedé|y száma:

Budapest, 2016 november 28

7ĺ

http:/im inubi 01/m ĺnervďbp8ker/ajaxp|oVajaxp|ot'php
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.II.zł-ihatá|IyaI l. oldal' összesen: 2 oLda|

MegjeIenítés

Kozzététe|i i nf ormáció megje| enĺtése : Nem

Lakatos József
(1o7 4 Budapest, A|só erdősor 12.tsz.5.) Adószám: 66397515-1.42

Gégkivon at 2016.1 1 .28..i időá|Iapotban

1 ÁLTALÁNoSADAToK

Azonosíto: 197217177

Az opten álta| generá|t egyedi azonosító!

Gégforma: Egyéni vál|a|kozók

Alaku|ás dátuma: 2013.10.14.

A cÉG ELNEVEZÉSE

Lakatos Jozsef

Hatályos: 201 3.1 0.1 5. - ..'

A cÉG SZÉKHELYE
,|074 Budapest, A|só erdősor 12.fsz.5.

Hatályos: 201 3.1 0.1 5. - ...

A cÉG TELEPHELYE(l)

1083 BUDAPEST 8.Ker SZIGONY UTCA 43.

Hatályos: ... - ...

A TÁRsAsÁolszeRzioÉs (ALAPszABÁty, RtRpĺro orcnar, lÉresĺľŐ oK|RAT) KELTE

2013.10.14.

Hatályos: 201 3.1 0.1 4. - ...

A cÉG TEVÉKENYSÉG! KoRE(l)

47 21, 08 Zo|dség, gy Ü mo|cs kiskereskedel me ( Főtevé kenység )

Hatályos: 2013.10.15. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA|

Lakatos Jizsef 1074 Budapest, A|só erdősor 12.Ísz.5.

Hatályos: 2013.10.15. - ...

A cÉG sTATlszTtKA| SZÁMJELE

663975154721-231-01

Hatályos: 201 3.1 0.1 5. - ...

A cÉG ADószÁMA

https ://www. opten'hďc egtat l cegkivonat-nyomt atas/ 0 19] 2I] I] 7

í3

2',1

r,
2016.r1.28.



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016' 11' 28-i hatáIlyal

66397515-1-42

Hatályos: 201 3.1 0.1 4, - ...

97 PÉNZÜGYI MoDuL

Létszám: 1fő

2. oIđaI. cisszesen: 2 o|dal

Adatok egyéb forrásból:
Átlapot: Működő
Adószám: 66397515-142
Visett név: LAKATOS JoZsEF
V áll al kozoi tevé ke nység kezdete : 201 3.10.1 4

Nyilvántaftási szám : 346817 10

Székhely:1074 BUDAPEST 7.kerALso ERDOSoR 12' FS. em. 5. ajti
Egyéb tevékenységek:
477 601 Vi rág-, koszorú-, d ísznovény-kiskereskedeIem
812901 Egyéb takarítás m.n's.

Aktu al izál ás d átu m a : 2016.1 1 .22.

Gazdálkodási forma: Egyéni vállaIkozó .

A fenti adatok nyi|vántartása nem a cégbíróság hatáskörébe tartozik.

Az adatok az OPTEN Kft. cégtár rendszerébő| származnak, ame|y cégek esetén a
Cégkciz!önyben megjelent hivata|os adatokat tarta!mazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásból származó hivata|os és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja : 201 6.,| 1 .28 1 0:24
Utolsó fe|dolgozott cégköz|Ćiny megjelenési dátuma: 2016.11.26.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2016.1í.28 í0:03
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Ugrisz.:RT- / /2016.
Üglint. : Druzsbovs zky Év a
Táľgy: Kéľelem

Budapest Főváros VIII. keľület
|ózs efuáro si ö nko rm ányzat
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága
Soós Gytiľgy
elnök részére

Budapest
Baross u.63-67.
LOSZ

Tisztelt Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

A Delej utca 43. TrĺľsashiŁ a Vaľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság 106412016.

(X.24.) szźlmű határozatźtval kozterület haszná|atí hozzátjaruLźst kapott 2016.

novembeľ 04. _ 20|6. november 25 kozötti időszakľa. A közteriilet az éivételkoľi

állapotban adtuk vissza az onkoľm źnyzat részéte.

Kérem a beťtzetett ktizęrület-hasznźiati dij |00%-áÍtak visszatérítését a Táľsashĺáz

részére.

Budapest, 20|6. novembeľ 28.

Tisztelettel:

Józsefvárosi Gazdáłkodási Kozponr Zrr. . Vagyongaz<iáĺkodási |gazgatóság
l084 Budapest, Őr utca 8. . Teleĺ.on: 06 | 3|4 |098 . E-nai|; vagyongazdalkodas@.jgr.nu /.ĺ
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Üryisz.:RT- / /2016.
Ügyint.: Druzsbovszky Éva
Tárgy: Köztenilet használati díj
visszaigénylése

Budapest Főváľos VIII. keľület
|ózsefu áľosi ö nko rm ányzat
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottsága
Soós Gytirgy
elnök részére

Budanest
Baross u.63-67.
L082

Tisztelt Elnök Úr!

A Budatest VIII., Delei u. 34. sz. Társasház önkoľmányzatipálryázati támogatást

nyert a ház tetőfelújítására. A felújítási munka elvégzéséhez szükség volt az

épület előtti terület igénybevételére. A társasház kérelmet nyujtott be a

közterĹilet használat hozzájáru|ásához (20I6.II.04-20I6.lL.25.ig), melyhez a

Lo64/zoL6.(x.24.)sz.határozatukbanhozzájáru|ásukatadták'

A kiszabott 927.o5o.. Ft közteľület használati díiat a társasház2076.LL.I6-án

átutalta a |ózsefuárosi onkormányzat LO4O33B7-O0028592-00000002. sz.

szám|ájára

Közterület használati kérelmünkben a hozzájáru|ást teljes díjmentességét

kértülí ezúton kérjük a Rendelet 26. s (1) bekezdésében foglaltak alapján a

közteľület használatĺ díi 1007o.os vĺsszautalásának szíves megítélését,

mely összeget a Társasház - Delei u.34., 11708001.20083519.00000000.

sz.,az OTP Bank Nyrt. által kezelt szám|ájárakérnénk átutalni.

Budapest 2016. november 28.

Tisztelettel:

Józsefvárosi Gazdáikodási Kôzpont Zrr. . Vagyongazdá|kodási |gargatóság
1084 Budapest. lr utca 8. . Telefon: 06 | 314 l09B . E-mait: vagyongazdalkodas@gr.nu
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Kószült: f0I6. november f3.-én a Budapest VIII. kerĹilet, Delej utca 34.

Táľey: A Delej utca34. tfusashźn előtti építési munkateľiilet céljából történő közteľĺilet-
haszná|at átadása

Jelen vannak: átvevő részérő|
- Gytľicza Ramóna _ JPH
- Kovács Csaba - JGK

átadő részétóI
."G 
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A mai napon aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 16-160012016. szétĺĺluhatározatźlban
szeľeplő terĹilet átadásáva| kapcsolatos megjegyzések:

A teľület adatai a mellékletben találhatóak:

Mellékletek:

- |6-t600l20|6.hatáĺozat
. Helyszínĺajz
- A jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékleteit képezik a helyszínen készített

fényképfelvételek.

Egyéb megj egyzések (helyszínen elhangzott) :
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X 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2100
wrvw jozsefvaros.hu
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Electra Inteľnet Bankins 1. oldal. cisszesen: 1 oldal

Truĺzakció részletei

BUDAPEST FoVÁRo S VIII.KERÜLET
rózsBľvÁRo SI oNronvÁNY ZAT*&

ffiB*$
K&H Bank
Zrt.

Ügyfél: EQ178066

Tranzakció típusa soz - e'tutalasjóváíras

Osszeg 927 050,00 HUF

Kezdeményező

Név DELEJ U 34THAzuszI-,ą'

Megbiző szźlrnlaszźma HU32 |170 8001 2008 35 l 9 0000 0000

Megbízó bank

BankÍiók oTP Budapesti r.' VIII. József kľt.

Kedvezményezett

Név BP FoVÁRoS VII.KER JóZSEFVÁRoS oNK

Kedvezményezeltszäm|asztrĺla HU20 |040 3387 0002 8592 0000 0002

Kedvezményezett bank

Bankfiók K&H Bank Zrt. 338 Corvin Negyed

Étéknap 20|6.|1,16,

Közlemény ugyiratsz.:|6-|600l20|6 közteriilet-használati díj

Könyve|és

Könyvelés dátuma 20|6.||.16.

Tranzakcióazonosító 09996|1|6H|7449,7
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