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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

és a dtintés tartalmának részletes ismertetése

Az elmúlt időszakban a Budapest FővĺĺľosVIII. kerület Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatalhoz
az a|ábbí - a Józsefuáľosi onkormtnyzat tulajdonában lévő kĺjĺerületekhasználataľól és
hasznáIatźnak rendjéről szóló I8l20I3. (Iv.24.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban:
Rendelet) szerinti - közterület-haszná|atíhozzájarulás irránti kérelmek érkeztek.
1.

Kĺjzteľü1et-haszĺáIő,kére1mező:HC ÉpítőKft.

A

kérelemben foslalt

(székhely: 1094 Budapest, Bokľéta utca 19.)

közteľület-

hasznáIat ideje:
Kĺizterület -haszná|at céIja:
Kĺizteľül et -haszná|at helve :

Közterület-haszná|atnagysźąa:
Kö zteľület -haszĺélat ďíj a:

20|7.július 0I. _20|7.július

31.

tár sashźn ép ítési munkál atai

Budapest VIII. keľĹilet, Nap utca 16. szám e|őttj
közterületen
ldb paľkolóhely (parkolóhelyenként |0 m")+37
m" jndaés úttest
2 650,- Fťpaĺkolóhe|ylnap (munkanapokon,
4,40,- Ftlőra/paľkolóhely) és 420,- Ftĺm"lnap +
AFA (munkasziineti napokon és a jfuda
teľĹiletén)

járdán és útteste^n 48I 740,- Ft +
ryunkateľĹilet
AFA(420 Ft,- x 31 nap x37 m')
munkanapokon cisszesen: 43 8I9,- Ft + AFA
(bruttó 2 650,- Ft,- x 21 munkanap x 1 db
paľkolóhely, azaz 55 650'- Ft)
ĺ-nunkaszĹineti napokon cjsszesen: 42 000,- Ft +
AFA (nettó 4f0Ft,- x 10 munkasziineti nap x 10
KöZteľület-haszná|atdíja
Díjfizetésütemezése:

tisszesen:

m1

567 55g,- Ft + ÁFA
egy ĺlsszegben

Ténvállás: A HC ÉpítőKft.2O1r7.június 16. napjan érkezettkérelmében közteriilet-hasznźiati
hozzájáru|ás - teljes díjfizetésseltörténő _ megadását kéri a Tisztelt Bizottság1ól tekintettel
arra, hogy a Budapest VIII. keľület, Nap utca 16. szźlm alatti tiĺĺsasház építésimunkálatai

céljából kívánja használni a fenti teľületet. A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bízottsźrya
t96l20|7. (III.27.), a 38712017. (V.15.) és a 44Il20t7. (v.29.) szźlmű hatźrozata7baĺ
koľábban hozzájćnit a fenti területre vonatkozóan a ktjzteľĹilet-haszná|athoz20|6.július l8. _
20|7. június 30. közötti időszakban, azonbarl a tervezettnél több időt vesz igénybe a
kivitelezés.

A

kapcsolatos munkaterületet
tźrsashźnépítésével

körül kell keríteni, amelynek

j ardźna teľelik.

következtében a gyalogos forgalmat a tuloldali
Kérelmező érvényesBKK forgalomtechnikával rendelkezík,me|y kéľelme mellékletét képezi.

Fentiek a|apján

a

Gazdćikodási Ügyosńtiy javasolja a koaeľiilet-haszná|ati hozzźljáru|ás

telj es díj Íizetésseltöľténő megadását.

2.
Kö zterület-haszĺéiő " kérelmező

A

kérelemben

ideje:

haszsltiat
KözteľĹil et -haszná|at
KöZteľül et -haszná|at

foglalt

Pro.Loft Gľoup Kft.
(székhely: I2I2 Budapest, Tiboľc u. 22.)

:

köZterület-

c éIja..
he lve

:

Kö zteľĹil et -haszná|at nagy sága:
Kö zterĹilet -hasznäIat ďij a..
Közterülęt -hasznáIat díj a ĺĺsszesen:
Díjfizetés ütemezése:

.július 03. _

201'7 . augusztus 3 1.
építésimunkaterület (építésifelvonulási teriilet)
Budapest VIII. kerület, Salétrom v2. szźmelőtti
közterületen
8m2
420,-FtJ mzl nap +
.
201 600,- Ft + AFA (420,- Ft*8 m'*60 nap)
egy összegben

2017

Ár.a.

Tényállás: A Pro-Loft Group Kft. 20ĺ7. junius t2. ĺapjźnérkezętt kérelmébenköZterülethasznźiati hozzájźruIás - teljes díjfizetéssel ttjrténő _ megadását kéľtea Tisztelt Bizottságtól
tekintettel aľľa, hogy a Budapest VIII. keľĹilet, Salétľom u. 4. szárn alattí Tfusashtz
tetőszerkezetének felújítási munkálatai miatt kívánj ahaszná|ni a fenti területet.

A

kérelmező érvényesBKK Forgalomtechnikai terwel rendelkezik a gyalogosforgalom

elterelésére.

A

Gazdá|kodási Ügyo sztá|y javasolja a köZtęriilet-hasznáIatí hozzájárulás teljes díjfizetéssel
történő megadását.
3.

Pľo.Loft Gľoup Kft.

Kĺjzteľület-használó" kérelmező :

A

kérelemben

foslalt

hasznéiat ideje:
Kö zteľĹilet -haszná|at

c

Kö zteľület -haszná|at

he lve

(székhely: 1212 Budapest, Tiborc u. 22.)

köZterület2017

július 03. - 20|7 . augusztus

3 1.

építésimunkaterület (homlokz atí á||vźny
elhelyezése)
Budapest VIII. keľiilet, Kisfaludy u. 15. _ Nap u.
sarka előtti közterületen

é|i a..

:

Kö zterület -hasznźiat nagy sága:
Kĺj zteľĹilet -hasznźiat dij a:
Közteľület -haszná|at díj a ö s szesen
Díjfizetés ütemezése:

.

:

12mr
420,-Ftl ,'?lnap+ Ár.e
.
302 400,- Ft + AFA (420,-Ft*12 m"t60 nap)
egy összegben

Tényállás: A Pľo-Loft Group Kft. 2017. június |2, napjźn érkezett kérelmébenközteľĹilethasznáIati hozzájarulás - teljes díjfizetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel arra, hogy a Budapest VIII. keľĹilet, Kisfaludy u. 15. szám alatti Társashźn
homlokzatának javítźlsimunkálatai miatt kívĺĺnjahasználni a fenti tęľületet.

A

kérelmező érvényesBKK Forgalomtechnikai terwel rendelkezik a gyalogosforgalom

eltere1ésére.

A

GazdáIkodási Ügyosztźiy javasolja a közteľület-hasznáIatihozzźtjarulás teljes díjfizetéssel
történő megadását.

4.
Kö zterül

A

et -hasznźl|ő .

kéľelemben

kérelmező

foglalt

Barton Street Kft.

:

(székhely: 1081 Budapest, Kiss József

közterület-

haszná|at ideje:
Kö zteriilet .hasznáIat céIja:
Kĺj zteľĹil et -hasznáIat helve :

<i

s

f0I7.junius

30.

4. fszt.

_20|7. szeptembeľ 30.

vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület,
előtti járdán

Kiss József

v

4. szźrrl

8m'

KözteľĹil et -hasznáIat nagy sága:
KozteľĹil et -haszná|at dija:

Kĺĺzteriilet -hasznźl|at díj a
Dijťlzetésütemezése:

v

2.)

sze s en

szezoÍLonbelül: 2 080,- Ft/mzlhő + Ár.,q.
49 920,- Ft + ÁFA (2 080,- Ft * 8 m2 * 3 hó)
egy összegben

:

Tényállás: A Baľton Street Kft. 2017. június 09. napjan érkęzett kérelmében kozteľĹilethaszná|atihozzájáru|ás - előľe egy clsszegben tĺjrténő teljes díjfizetéssęl- megadźsáft kéľtea
Tisztelt Bizottságtól tekintettel aľra, hogy vendég|átő terasz elhelyezése céljából |<lvźlnja
használni a fenti területet.

A

a

Gazdálkodási Ügyosaály
beszerzése fęlől intézkedett.

követően
kérelem beéľkezését

a

hatósági vélemények

A

Fővrírosi Katasztrófavédelmi Igazgatőság tíizvéde|miszempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a kialakított terasz és az éľrnyékolószerkezet _ kitekert, kinyitott állapotban _
ftiggőleges vetülete nem lóg tril a paĺkolósávon. A Hatósági Ügyosztá|y lgazgatási Iroda
kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a vendég|átő teraszt a kereskedő
az uz|et nyilászárőinak zárva tartásával üzemelteti. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII.
kęrületi Rendőrkapitĺĺnyság közlekedés, közľend és közbiztonság szempontjából nęm emelt
kifogást. A VáĺosépítészętiIroda a köZterület-hasznźt|attal szemben nem emelt kifogást.
Fentiekľe tekintettel a GazđáIkodási ÜgyosztáIy javasolja a közteľĹilet-hasznáLatihozzájźru|ás
telj es díj fizetéssel tĺjľténőmegadásźú.
5.

Közteriilet-használó.

A

kérelemben

haszntĺIat ideje:

kérelmező

foglalt

:

ernyik Barb aľa egyéni v á||a|koző
(székhely: 5600 Békéscsaba, Gyöngyösi
C sj

közterület2017

.június 28. _ 2017 , szeptember 30.

utca

7

.)

Közteľiil et -hasznáIat céIja:
Ktiz1eriilet -haszná|at helye :
KöZteľĹilet -hasznźiat nagys ága
KclzterĹilet -haszná|at díja:

vendéglátó tetasz
Budapest VIII. kerĹilet, Mátyás tér 17. sztm e|otti
iárdán
30 m"
szezonon belül: 2 080,- Ft/fiŕlhő + ÁFA

:

Köztęriilet -hasznáIat céIja:
KöZteľĹil

et -hasznéůat helye

KöZterület -hasznźiat nagys
KöZteriil et -haszná|at díja:
Közterül
Köztęľiil

et
et

napeľnyő
BuđapestVIII. keľiilet, Mátyás tér 17. szźm e|ottí
járdán

:

ág a

l8 m'

:

280,-FtlmL'lhó +

ÁFA

megállító tábla
Budapest VIII. kęrĹilet, Mátyás tér |7. szźtm ę|őtti

-hasznźiat céIja:
-haszná|at helve :

jőÍdaÍL

KöZteľiil
KöZtęriil

et
et

-hasznźůatnagy sága:
-haszná|at dij a:

Közteľül

et

-haszĺá|at díj a

ö

s

!m'

3l50,- Ftlmzlhő

sze sen

:

+

ÁFA

(2 080,- Ft * 30 m2 * 3 hó)+
(2 8O,- Ft * 18 m2 * 3 hó)+ (3150,- Ft * | mf * 3

fII770,- Ft

+

AFA

hó)
egy összegben

Díjfizetés titemezése:

Tényállás: A Csjeľnyik Barbara egyéni vá||a|koző 2017. június 09. napján étkezett
kérelmébenközterĹilet-hasznáIati hozzájźlrulás _ előľe egy összegben töľténő teljes
díjfizetéssel - megadását kéľtea Tisztelt Bizottságtól tekintette| arra, hogy vendégIátő tęrasz
elhelyezése céljából kívánja használni a fenti teľĹiletet.

A

Gazdálkodási LJgyosnáIy
beszerzése felől intézkedett.

a

kérelem beéľkezésétkĺjvętően a hatósági vélemények

A

Fővárosi Katasútőfavédelmi Igazgatősétg ttuvéde|mi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a benffitott iratoknak megfelelő kialakításban jaľda burkolathoz ÍLem rogzített
taryyak keľülnek kihelyezésre. A Hatósági Ügyosztály lgazgatási Iroda kereskedelmi
szempontból nem emelt kifogást. A Budapesti Rendĺĺr-fókapitányság VIII. keľiileti
Rendőľkapitĺányság közlekedés, közrend és kcjzbiztonság szempontjából nem emelt kifogást.
A VrĺľosépítészetiIľoda nem emelt kifogást azza|' a kikötéssel, hogy a településkép
védelméről szóló 20|6. évi DO(IV. törvény 14. $ (2) bekezdése alapján a helyi építési
szabáIyzat településképi követelményeit, valamint az építészetiörökség helyi védelméről
sző|ő, a ľekliĺmok,ľeklámhoľdozók és cégérekelhelyezésének, a|ka|mazásának
k<ivetelményeiről, feltételeiľől és tilalmaľól szóló és a településképi véleményezés,illetve a
telepiilésképibejelentési eljarás sajátos jogintézményekľől szóló önkormányzati ľendeletet
2017. szeptember 30-ig lehet a|ka|mazru. 20|7. október 01-je utĺĺnaz ,űjonnarl megalkotott
teIepülésképiarculati kézik<inyv és a településképi ľendelet a|apján a korábbi településképi
bejelentési eljĺáľásban hozott igazolások felülvizsgálatra kerĹilnek, ezért a településképi
bejelentési eljarást 2017 . októbeľ 01-jétől szárnitott 3 hónapon belül meg kell ismétęlni.
Fentiekĺe tekintettel a Gazdá|kodási ÜgyosztáIy javasolja a közteľiilet-hasznélatihozzájźlru|ás
teljes díj fizetéssel tĺjľténőmegadását.

6.

KöZteľĹilet-használó. kérelmező

:

A

foglalt köaeľĹilet
kérelemben
hasznźlat ideje:
K<j aerü l ęt-haszná| at cé|j a:
KöZterület-hasznźůathelve:
Kozterület-hasznźiat nagys ága

:

Kö zteľület -hasznáIat dij a:
Díjkiesés díj mentesség esetén:

Budapest Jĺózsef Utcai Baptista Gyülekezet
(1084 Budapest, Jőzsef utca|f.)

2017.július |0. J

201'7

.július 14.

átszőtéri gyeľm ekfo g|a|kozás

Budapest VIII. keľület, Teleki Lźsz|ő téľi
játszőtét, murvás talajurész (Dobozi utca felől)

f0 m"

32O,-FtlmLlnap+ ÁFA
32 000,- Ft + AFA (320,-Ft*20 m',*5nap)

Ténvállás: A Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet 2017. július 07. ĺapjźnérkęzett
kéręlmébęnközteľĹilet-haszná|atí hozzájarulás - teljes díjmentésséggeltĺirténő_ megadását
kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintette| ata,hogy az országos City Kids rendezvénysorozatba
bekapcsolódva 5 napon keresztĺil |6-19 őráig gyerekeknek gyermekklub (áték, kręatív
foglalkozás, játék, előadás) megtaľtása céljából kívanja használni a fenti köZteriileteket.
A progľamot a Tarsak a Teleki TéréľtEgyesület is trámogatja.

A

Rendelet 24. $ (1) bekezdés c) és d) pontjának értelmébena Bizottság a megállapított
közteľĹilęt-hasznéůatí díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengędheti humanitaľius és kaľitatív
célok érdekébenvégzetĺtevékenység és kulturális és kĺiľnyezetvédelmicélok érdekében
v égzett tevékenység esetében.
Fentiekĺe tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosztźiy javasolja a közteľiilet-haszná|atihozzźĄáruIás
- teljes díjmentességgel történő - megadását.
7.

Közteriilet-használó.

A

kérelemben

kérelmező :

foslalt

haszná|at ideje:
Kcj zterül et -hasznźúatcé|j a..
Kö zteľĹilet -hasznźiat helye :
Kö zteľĹilet -haszná|at nagy s ága
Kö ztenil et -hasznéůat dij a:

Budapest VIII. keľület, Népszínhäzutca 27.
szálm alattĺ Gauer Táľsasház
(székhely: 1 08 1 Budapest, Népszínhazu.

közteľĹilet-

:

27 .)

2017.június 16. _20|7.június 30.
építésimunkaterület (állvány és védőtető)
.) előtti jaľdan
Budapest VIJI. Népszínház
".?7
60 m2 (2| mf állvĺĺny és39 m2 védőtető)
á||v źny: 420,- Ftl fił{nap + ÁFA
védőtető: 820'-FtJrŕ/hó + AFA
469 680,- Ft + AFA (420,-Ft*21m2*15 nap) +
(820,- Ft*39 m2*0,5 hó)

Díjkiesés, đíjelengedés esetén:

148290.- Ft + AFA

utca 27. szátm alatti Gaueľ Társasház 2017.
Tényállás: A Budapest VIII. keľület, Népszínhĺíz
június 14. napján étkezetĺkéľelmébenközteľĹilet-haszná|ati hozzźljáruIás _ teljes
díjmentességgel történő _ megadźsźúkéľia Tisztelt Bizottságtól tekintettel ana, hogy a
Budapest VIII. keriilet Népszínház utca 27. szźľľ.alatti Ttrsasház homlokzatiínak
felújításrához kapcsolódó építésimunkateľület (homlokzati áIlvźny és védőtető elhelyezése)
célj ából kiv ánja használni a fenti terĹiletet.

A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság a 1612017. (I.23.) száműhatźlrozatával koľábban
hozzájáru|t a fenti terĹiletľe vonatkozó közteľiilęt-használathozI}I7. május 0l. _20|7. junius
15. közötti időszakľa.

a köZteľiiletet-használatot teljes đíjmentességgelkéri, tekintettel arra, hogy
önkoľmrĺnyzatitźĺmogatásbanrészesültamunkaeIvégzéséhez.

Kérelmező

A Rendelet 24. s

(1) bekezdés b) pontjanak értęlmébena Bizottság a megállapított kĺizteľĹilethasznźt|ati díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedheti a fővaľosi, ĺinkoľmányzati vagy
állami páIyázatonelnyert támogatásból tĺjrténőépület felújítások esetében.

Tekintettel arra) hogy építésimunkálatok esetén a közteľiiletek nagymértékben
megadását
karosodhatnak, így aGazdá|kodási Ügyosztá|y aközterĹilęt-hasznáIatihozzájtru|ás
javasolja.
(1)
bekezdésben foglaltak
A Taľsashźz a Rendelet 26. $
teljes díjťrzetésmellett
alapjan külön kérelemmel a közteľĹilet-haszná|at díjának I00%-át visszaigényelheti,
amennyiben a kozteÍiLetet az átvételekor fennálló eredeti á|Iapotában bocsátja az
onkormanyzat rende lk ęzésére és ezt szakvélemé ny tźmasztja a|á.
8.

Paľty Ice Hungary Kft.
(székhely: l117 Budapest, Hunyadi J. u' 4.)

K<jzterület-használó. kérelmező :

A

kérelemben

haszná|at ideje:
K<ĺzteriilet -hasznáLat
Közteľül et -hasznáIat

foglalt

közteriilet-

cé|j a:
he lye

:

Közterület -hasznźiat nagys ága

2017.július 06. _2017. szeptember 30'
reklám zászlő
Budapest VIII. keriilet, Futó u.34-36. szám előtti

jtudln

Im'

:

Kd zterĹilet -haszná|at dij a:
Közterület -hasznáIat díj a ö s sze sen
Díjfizetés ütemezése:

:

3l50,- Ftlfiłlhő + Áp,ą.
g 45O,-Ft + AFA (3150,- Ft *

1 m2 * 3

hónap)

egy ĺĺsszegben

Tényállás: A Paľty Ice Hungary 2017. június 14, napjźn érkezett kérelmében közterĹilethaszná|atihozzájaruLás _ teljes díjfizetéssel t<irténő _ megadásátkéti a Tisztęlt Bizottságtól,
tekintettel aÍta, hogy reklám zászIő elhelyezése céljából kívźnjahaszná|ni a fenti
köZterületeket.

A

a 4I8l20I7. (v.22.) számű határozatávaI
fenti teľületre vonatkozó köZterĹilet-haszná|athoz

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

korábban hozzájnaLt a

2017.junius 05. _20|7.július 05. kĺjzötti időszakľa

A

Vaľosépítészętilroďa 2017. máľcius 07. napjźn küldött tájékońatása alapján mobil
rek|ámzászló esetén településképi bejelentési eljríľás lefolytatása nem szfüséges, azonban a
településképvédelméről szőLő 2016. évi LXXIV. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
építésiszabźiyzat településképi ktjvetelményeit, vďamint az építészetiöľtikség helyi
védelmérő| sző|ő, a ľeklámok, ľeklámhordozők és cégérekelhelyezésének, alkalmazásźnak
követelményeiről, feltételeiről és tilalmaľól szóló és a településképi véleményezés,iIIeNe a
településképibejelentési eljárás sajátos jogintézményekľőlszóló önkormányzatí rendeletet
2017. szeptember 30-ig lehet a|ka|mazní. 2017. október 01-je utan az ujoman megalkotott
településképi aľculati kézikönyv és a teleptilésképi rendelet a|apjźn a korábbi településképi

bejelentési eljĺírásban hozoÍt igazolások felülvizsgálatra keľiilnek, ezért a településképi
bejelentési eljráľást 20|7. októbeľ 01-jétőI szétmítoÍt3 hónapon beltil meg kell ismételni.

Fentiek atapjĺĺna Gazďá|kodási Ügyosztźiy javasolja a köZteľĹilet hasznźĺIatihozzźljáruLás
telj es díjfrzetéssel tcjrténő megadását.

il. A beterjesztés ĺndoka
A beérkezett kérelmek e\bíráIźsa,valamint az előterjesztés tátgyában

a dĺjntésmeghozatala a

Tisztelt Bizottság hatáskörébe taľtozik.

III. A dtintés célja' pénziigyi hatása
A döntés céIja abeérkezett kérelmek Bizottság

źL|ta|hatźLrídőbentĺiľténőelbírálása.

567 55g,- Ft + ÁFA
201
600,- Ft + AFA
Pro-Loft Group Kft.
3Of 4OO,- Ft + AFA
Pro-Loft Gľoup Kft.
Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 27 . szám alatti Gauer TĺĺľsasházI482g0,- Ft + ÁFA
12Íg 849,. Ft + ÁFA
Osszesen:
Teľvezett bevétel:
Barton Street Kft.
Csj emyik Barbaľa egyéni v á||alkoző
Paľty Ice Hungary Kft.
Osszesen:

Díjkiesés. díjmentesség :
Budapest József Utcai Baptista GyĹilekezet
Osszesen:

49 920,- Ft +

AFA

2t| 77O,- Ft + ÁFA
g 450,- Ft + ÁFA
27| t40,. Ft + ÁFA
32 000,- Ft +

32 000,. Ft +

ÁFA
ÁFA

Iv.

Jogszabályiköľnyezet
A Rendelet 12. $-a éľtelmébena közeľti1et-haszná|at1a| _ hozzájárulással és elutasítással kapcsolatos ĺjnkoľmányzati hatősági eljárásban a hivatkozott ľenđeletbenľögzítettek szeľint
elsőfokon a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. A Rendelet melléklete
meghatáro zza akozteľĹilet használatok lutálĺ ťlzetendő díj méľtékét.
A közterĹilet-használati đíjfizetésütemezéséről a Rendelet l8. $ (1) _ (2) bekezdésęi az

alábbiak szerint rendelkeznek:
,,(]) A díjat a kozterület-használati hozzájórulósban rogzített időtartamra ,ts módon a
j o go sul t lcĺ;tele s előr e e gł o s sz e gb en me gĺiz e tni.
(2) Tartós (egalább hat hónapot meghaladó) kÓzterület-használat esetén a Bizottsóg a
jogosult kźrelmérehavonta, negłedévente vagł féIéventeesedékes, egłenlő osszegíÍ díjfizetést
megállapíthat, amennyiben az esedékes díj 10.000 forintnól magasabb. Ezt a tényt a
ko z t e r ül e t - ha s znól at i ho z z áj ár ul ás b an r ö gz íte ni ke l l.''
A közterĹil etihaszĺáIati díjak csökkentéséről, elengedéséľőla Ręndelet 24. $ (1) bękezdése az
alábbiak szeľint ľendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján mególlapított kozterülerhaszndlati díjak korlátlanul
cs okkenthetőek vagł elenge dhetőek:
a. az onkormányzat érdekében végzett építési,felújítási munkálatok végzéseesetében;
b. a fővárosi, vagł onkormdnyzati pólyázaton elnyert támogatósból t1rténő épület
fe lúj ítĺźso k

es

eté b en ;

c.
d'
e'

í
g'

h.

i.

humanitárius és knritatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
kulturális és környezetvédelmi célokérdekébenvégzetttevékenység esetében;
minden olyan esetben, amikor a Bizottsóg úgłítélimeg, hogł az Józsefvdros érdekeit
szolgálja;
bejeglzett politikai pártok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú
ľendeménye esetében;
ohatási, tudományos vag)/ ismeretterjesztő témájúfilmalkotásokforgatása esetében;
a Filmtv. hatálya aló nem tartozó alkotások forgatása esetén, ąhol az ig,lnybeveendő
terület a ] 5 m2-t elérő, de a 20 m21 meg nem haladó területű;
a Filmtv. hatálya alá nem tartozó alkotósok forgatása esetén, amelynek időtartama a
kérelmezett időponttól számított 30 naptáľi napon belül osszességében nem haladja
meg ą 2 naptári napot.,'

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,KÓzterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes
jelleggel _ meghatórozott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekovetkeztéig _ adható,
legfeljebb 3 évre; a településkepi bejelentési eljárás sorón hozott datésben engedélyezett
reklámberendezés elhelyezése esetén leýljebb ]0 évre.',

A

Rendelet 26.s (1) bekezdése szeľint: ,f Bizottsóg az építési,szeľelési tevékenység
végzésérekért kozterület-hasznólati hozzájárulósban meghatórozott díj l00%-át ą hąsználó
kérelmére utólag külÓn dantésévelvisszatéríti, vaĐ/ a kozterülerhasznólati díjat elengedi,
amennyiben a használó a hozzájárulásban meghatározott idő elteltét kavető 5 munkanapon
belĺłĺa kozteri)letet az ánéfulekor fennálló eredeti állapotában bocsótja ąz onkormányzat
rendelkezésére, és ezt szakvélemény támasztja alá. Amennyiben a haszndló személye eltér az
ingatlan tulajdonosától, úgłkoztjs kérelem alapjón van lehetőség a visszatérítésrőlvag/ az
elengedésről szóló d1ntés meghozatalóľa.,'

Fentiekalapjánkéremaza|abbihatźnozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

I.

A

Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterület-haszná|ati

hozzájarulétst ad

Kozterület-használó

"

-

előre egy ĺisszegben tĺjľténőteljes díjÍizętéssel_ az a|źhbiak szerint:

kérelmező

A közterül

et-haszná|at idej e :
-haszná|at
c é|j a:
KözteľĹilet
Kö zteriil et -haszĺźůathelye :
Kö ztęrület -haszná|at nagy s ága

Felelős:
Határidő:
II. A

:

HC Epítő Kft.

(székhely: 1094 Budapest, Bokľéta utca 19.)
2017

.július 0I. _ 20|7 .július 31.

tźr sashtn ép ítési munkál

:

atai

Budapest VIII. kerület, Nap utca 16. szźtm e|őtti
közterületen
ldb parkolóhely (parkolóhelyenként I0 m21+37
m" jźrđaés úttest

polgármester

f0I7.junius 26.

Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati

hozzájźtruIást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetésse| _ az alábbiak szeľint:

KözterĹilet-haszná|ő,

kérelmező:

Pro-Loft Gľoup Kft.
(székhely: I2|2 Budapest, Tiborc u. 22.)
2017.július 03. _2017. augusztus 31.
építésimunkateľület (építésifelvonulási terĹilet)
Budapest VIII. kerĹĺlet, Salétrom u.2. szém'e|őtti

KöZteriilet -hasznáIat idej e :
KöZteľület -hasznźtlat céIja:
Közterti let-használ at helve :

köZteľületen

Közteľiilet-haszĺźlatnagysága.. 8 m2

Felelős:
Határidő:

polgármesteľ
2017.június 26.

ilI. A

Vĺírosgazdá|kođásiés Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterĹilet-hasznźiati
hozzájźrulást ad _ előre egy ĺisszegben történő teljes díjf,rzetéssel_ az alábbiak szerint:

Kozteľület-hasznźlIő,

kérelmező:

Kcjzteľiilet-haszná|at ideje:
KĺjzteľĹilet.hasznźiatcéLja:

KözterĹilet-hasznźiathelye:
Közterület

-haszná|*nagysága:

Felelős:
Hataľidő:
Iv.

(székhely: |2I2 Buđapest,Tiborc u. 22.)

2017.július 03. _2017. augusztus 31.
építésimunkaterĹilet (homlokzati áIlvány
elhelyezése)
BuđapestVIII. kęrület, Kisfaludy u. 15.
saľka ęlőtti k<jĺeľĹileten
|2 fił

-Nap

u.

polgármester
2017.június 26.

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használati
hozzájáruIást ad _ előre egy clsszegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az alábbíak szerint:

Közterii1et-haszná|ő.

kérelmező:

köZteľĹilet-haszná|at ideje:
Közterti1et-haszná|atcéIja:
K<jzteľület-hasznźiathe1ye:

A

Közterület-hasznźiatnagysága:

Felelős:
Hataridő:
v.

Pro.Loft Gľoup Kft.

Baľton Street Kft.

(székhely: 1081 Budapest, Kiss József u. 4. fszt.
2.)
2017 .június 30. - 2017 . szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľtilet, Kiss lőzsef u. 4. szám
előtti járdan
8 m,

polgĺĺrmester
2017.június 26.

A Varosgazdálkodási
hozzájáru|źĺst ad

-

és Pénzügyi Bizottság úgy d<ĺnt, hogy kĺizteľĹilet-használati

előre egy összegben toľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

Kozterület-hasznźtlo,kérelmező: CsjeľnyikBarbaľaegyéniválla|kozó

(székhely: 5600 Békéscsaba, Gyöngyĺisi lÍca 7,)

ideje:
Kozterii1et-hasznáIatcé|ja:
Köĺeľület-hasznáIat helye:
A köfęrtilęt-haszná|at

KöZteľĹi1et-haszná|atnagysága:
Közteriilet-haszná|at
KöZterĹilet-haszná|at

céIja:
helye:

2017.június 28. _2017. szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Mátyás tér |7. szźme|őtti
járdá1
30 m"

napemyő
Budapest VIII. kerĹilet, Mátyás tér 17 . szám előtti
járdá1

Közterület-haszĺźiatnagysźlga: 18 m,
Közteľület.hasznźiat
Közteriilet-hasznźiat

céIja:
helye:

Közteľület-haszná|atnagysága:

Felelős:
Hataľidő:
vI.

polgármester

20|7.június 26.

A Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kc}zteľület-használati
hozzáĄáru|ást ad - teljes díjmentességgel _ az a|źlbbiak szerint:

kérelmező:

KöztęrÍ.ilet-haszná|ő,

ideje:
céIja:
Köztertilet-hasznźtlathelye:
A köZteľĹilęthaszná|at
KözteľĹilet-haszĺá|at

Közteľület.haszná|at

Felelős:
Hataridő:
vII.

megáI|ítő tábla
Budapest VIII. keľĹilet, Mátyás tér 17. széme|őttĺ
járđ9n
I m,

nagysága:

Budapest József Utcai Baptista Gyůilekezet
(1084 Budapest, Jőzsef utca1'2.)

2017.július |0. - 2017.július 14.
Jźúszőtérigyermekfoglalkozás

Budapest VIII. keľiilet, Teleki LászIő téri
jźtszőtér,murvás talajú rész (Dobozíutca felől)
20 m"

polgáľmester
2017.június 26.

1. Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteľiilet-haszná|ati
hozzájaru|ást ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetésse|_ az alábbiak szeľint:

Közteriilet-hasznáIő,kérelmező:
A kcjzteľtilet-hasznźiat ideje:
Közteľület-hasznáIat céIja:
Kĺjzterület-hasznźl|at helye:

Közterület-haszĺáIatnagysága:

Budapest VIII. keľület, Népszínhán utca 27.
szám a|atti Gaueľ Társasház
(székhely: 1081 Budapest, Népszínházu.27 ')
2017.június 16. _20|7.junius 30.
építésimunkateľület (állvĺíny és védőtető)
Budapest VIJI. Népszinház".?1.) előtti jaľdán
60 m' (2| m. állvĺány és 39 m, védőtető)

2. a Budapest VIII. kerület, Népszínhazltca 27. szźlm aIatli Gauer Társasház építési
munkateľĹilet (állvány és védőtető) kihelyezése céljából igénybe vett közteľĹi|et-hasznźiat díját
2017.június |6. - 20L7.június 25. ĺapjakĺjzötti idősza]<ra vonatkozóan is fizesse meg.

10

VIII. A Varosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľiilet-használati
_
hozzájźtru|ást ad előľe egy ĺlsszegben töľténő teljes díjfizetésse| _ az alábbiak szerint:

Kö ZterĹil

et

-haszná|ő. kére lmező

A közteriil et-hasznáIat
Kö zteriilet -haszná|at

Paľty Ice Hungary Kft.
(székhely: l117 Budapest, Hunyadi J. u.4.)

:

2017

iđeje :

célj a

:

A

szeptember 30.

jard{ĺ

Im'

Közteľiilet-hasznáIat nagy sága..

Felelős:
Hatáľidő:

201-7 .

reklĺĺmzász|ő
Budapest VIII. kerület, Futó u.34-36. szĺímelőtti

:

Közterület -haszĺáIat helye

.július 06. _

polgármester
2017.június 26.

đöntésvé gľehaj

tás

źt v égző szęrv ezeti

e

gysé g :

Gazdálkodási Ü gyo sztály

A lakosság széles k<jrét érintő dĺjntések esetén javaslata
nem indokolt

a kozzététęImódjríľa:

honlapon

hirdetőtáblrĺn

|r n
l
^Q'Á
t ),ĺŁl,ł-N
Eszter

Budapest, 2017.június 21.

dr. QĄlambos

VügyosztáLyvezető
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BIZoTTSÁG ELNoKE

ĺ

Budapest Főváros V|||. kerĺilet Józsefryárosi Polgáĺmesteĺi
Hivatal

I

Gazdálkodási Ügyosztá|y
í082 Budapest

Baross utca 63-67.

' Ké rj

ük

a
tt]17

jÚN

15.

dł;-,ĺĺ-^€^
'*/'

I

I

KÉRELEM

aJózsefváľosi Onkoľmányzat tulaidonában Iév
a ny o mta tvánvt
i1-ł) s h n t,i n i

k é r e l e m n y o mt a-t v

ń.Z

d_n

y

i

ä l ái7.i,"

-t

kitölteni!

ř ",.,*ííi,';;;;; ľ i
íŁ

-2A kére|mező tudomásul veszi, hogy

a kéľelem benyújtrása nem jogosítja fel a köZterĺil
ethasmáiatźra,
a Józsefriíĺosi tnkoľmĺínyzat fulajdonában lévő
közteľületek haszláIaüáľól

18/20|3. (N.2!) önkormányzatirendelet
hasmá|ati d(iat ktiteles frzsÍni,

17. $ (1)

o"Ĺ.áe," szerint

és haszrálaüának rendjéľől szóló
a közteriilet hasná|atáértköztertilet.

a közteľĺiletenlszárótag a kereskede|mi tevékenységck
végzésénekfeltételeiről szóló z|o/200g. (W.zg.)
12. $ (l) bekezdése alapján a rendjet s. ňęlleneteuen
meghatĺľozott termékek árusítha-

I:iľmányrendelet

A kéľe|emhezakére|mezőnek az alíbbi melléleteket
ke|l csatolnia: (A csatolt me||ékletet kéľjükX-eI jelölni)
1. A közteriileten folytatri kívánt
vállalkozís esetén: vĺĺllaEřil

.F'uautie."ąyĺ
. őstermelők esetén őstermelőil

j

;"]:ili:'iäffi:'ffi
2.Azigényel,**

vagy a Működési Eneedélvt

ľĺľ'':#äl'xt#ľ:ffi*'1ľ**\;*"*łi::T9*"s*;rry.tiil:::ľł9lni9,
i1e"ď.'
:

hogy annaknagĺsága,
elhelyezkedése eryéľtelniĺe"."gull"p'm-JäĹi'"i*ĺľ""üi:ź'äífilđíffišitriŕ"#ffi:5'ľg-ľ"
hosszrisága; aterasz,pavilon
enuleilromiokzati alátol e'
łe,o" szelétól való távolság a;teÍasz
; méterben mérve).

4.. Meglévő létesítmén
Lnl sŁe-m-joĄtok ĺ.gyelerybevételęmiatt_

fényképfelvétettk"iň;,.;";"l''i.

"ő;::il#,íí,:::ľ;?:r:;łľ::,"tol*iaia'oí,sś,oĺiii;;;i;;;"::;;i;::ľ,rf:ő;ľ#!:;'łff:;::#
6.KÖa1tigé"y
u sKK Kö;ti ff;l.kedési Igazgatóság
ľ"ľäłi"Tj:H*1""ffľľhľ:l1"ľJ"'""ľ'"to

A hiárrytalaľnłl kilahau hhelemnyowanáłry

és

u

lałnint ameglevőtétesŕłmérryfonjaa-g"ď,;i"tl*

Közutkezelési Fő-

előfut metlékJetek csaolasan.Ą
1ry,fu, és egéłtetmíihefumeghatroztźs, vaa benyźjtott lrérelem erdeni etbtľá]dslźhaz!

AközbrĹilet-hasmźiaÍot_kĺilönösen_aza|ábbi1ogszabáiyokszabáIyozzźk
Magĺaľország

lelyi

onkonnánľzatairol sm.ő 20t|.éü cL)oo.o(
törvény

lévő köztertiletełhasaaatĺroi e, n^^auanakrendjéľől
sm{ó t8D0|3.

äľ'1ľffi:#;ffi'ľdonában

Józsefvĺáros KeriiletiĘítésiSzabŕly,zatffiIszó|ó

66D0O7.Qil.12) önkomlínyzati rendelet
l
ąillgg8.(x. l5.) Főv. Kry. rendelet

Budapesti Vrĺrosren' dezesi és ÉpftésiKeretszabĺílpafó

*#ľjff*oreklámberendezések

'Äĺ
és cégéľei<ethelyezéséiek
szabá|yaiĺó|,,đo

ssĺzol3. (xII.20.) önkoľ.

NYTLATKOZAT

AlulÍľott,az á|ta|am benyĺjtott közteriilet-haszrálati

történő kezeléséhez,valamint ahhoz, hogY
jrĺrásban részt vevő szakhatósági

kére|mem elbínálásrának céIjábó|Ilg@ljd'rulpftszemélyes
adataim
adataimat a Polgármesteľi Hivatal az Ieaz illetékes haĹóságok felé.

- Ę T{*á.*ńt"tt;;;élyes
állásfo;I']ďá;ř-bekérése

"ąiJl"'íňu'oa
Kérelmem benyujtásakoľ a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodás i Íialsztá|y
amelyet tudomúsul vetter az jlitas."gi"dítá'á"'k
.ťigy|ftézőjétőItájékoztatÁst kaptam _
*p]ää"Ł"ł$n-u,é,i
.

;?ľÍ:ľ.Ti:iff,'ffľ'i|Jĺ':'ä:Ł::äiľ*ségeimľđ|

Ĺät"'áoiäi,äi,gy"',"irányadó

touetue."l.tit"lezettségem

Riielentem, hogy kérelnem te[esítése esetén
a tözigazgatási
2004. évi CXL. törvény 2Oo4. év.cxr. tti*eoy
|a!ósagi

"l,""lu,na,ł,ul.

jog.

j"gl.o""đ..i-

és szolgáltatás általános szabályairól
a
1li.árrás
5 (t) ilŕezda b) p9n-ťa atapąana fellebbezési jogomľól
ąĺe.
mondok. Tudomdsul veszem,hogy ezá|ta|leugy"-ueo n.žőttnite,i^tannak közlésekor jogerŐre
emelkedik.

Budapest, 20.łp. evQ.6.nĺ .'4.G., o,p.
HC Épĺt<ĺKft.
t094Budapest, Bokéta u' í9.
Aďóseám:

13792590.243

Cg:01{9.9568í8
7.

/)

É.ł,-

Tsz.:357ĺ2/2016

l
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FORGALOMTECHNIKAT TERV
BUDAPEST,

vtľ. KERÜLETNAP UTCA

16.

sL.

EPITKEZES

rozľpnÜLET FoGLALAS

ľrc ÉpÍľŐKFT.
1094 Brrdapest' Bokľéta utca

19.

AutoPaľk-Net Bű.
1158 Budapest, Pöľge u.6fĺB,
4r0-91-81

2016.június

,uu
T\

FoRGALoIvITEcHNIKAI ľĺŰsz.ł'xrlBÍnÁs

A

foľgalonrteclrnikai mriszaki leíľása koztertilet foglalás miatti ideiglenes forgalnrí ľeĺrd
glalkozik.

ki a|akitásźx al fo

A Budapest VIII.

keľ. Nap utca 1ó. sz. ingatlanon építésiĺnurrkát teryeznek. Äz ingat|an előtt teljes
lrosszon kilztertiletet foglalásľa van szükség,me|yhezforgalomtechnikai teľvet készítettünk.

A kiizteľÍilet helye:
A teľĺilete|korlätozásának mĺódj a:
Az elfoglalt kłizteľĺiletmérete:
A kfizterĺilet foglalás ĺđőtaľtama:

A

terĹileterr

i-el.

Bp' VIII. ker. Nap u. ló. szárn előtt
zárt,bantható keľítés

46,2nŕ

20l6. júliustól kb.

5

hónall

jelelrleg meglévő foľgalmi ľetrdet és a teĺvezett állapotot azF-| számú rajzontĹintetttik

A Nap utca belvĺárosi egyirányu utca, aszfa|tozottúttesttel

és kétoldalt jráľdával.

ľészben jáĺ d ěm párhuzuĺtos várakozásľa kijel<ilt helyek vannak.

Az úttest ba| szé|éĺl,

Az qítkezéshezsztikséges kĺĺzterület: a telek előtti járdatbliilet és ąz úttęst azonos olclali tésze. A
nrunkateľtiletet a járda és az rittest felől körĺil kell keľíteni. A gyalogosokat a túloldali járdára
kell
teľelni.
A nrunkaterĹilet nrellett3,25 nr széles úttesten az egytrényÚjánniĺÍ.orgalorn fenntartandó.
A kívitelezésteljes időtaľtama alatt gondoskodni kell arról, lrogy

a ĺnuĺrkateniletnrellett a KRESZ,
valamint az épitésimunkahelyek elkorlátozźsfuar,onatkozó intézkedésekben Íbg1alt, és a liatóságok
által előít forgalomtechnikai és egyéb rerrdelkezéseket betar"tsĺík.

A

forgalclrnkorlátozási ten' alapjaĺr a nrunkálatok alatt az ideiglenes közúti je|zőtébtakat kí keli
helyezni. A mtmką befejezése után a' kjzteri}letet hel.yre ketl allítąni és az eredeti
foľgalmi rendet
kiaĺakítąni( eIzőtáblák, burkolati j elek).

A

l<tizúton

lęvő munkahelyek elkorlátozrásá1loz, je|zése)lez ép, síkfblĹiletű, tiszta elkoľlátozó elemęk

és egyéb kiegészítő forgalomteclurikai segédanyagok hasznáihatók.

Az elkorlátozó elemckęt,kozťlti

je|zótźb|ekat úgy kell rögzíteni, lrogy szé1terlrelés ęsetár
az'ok nę
|ezá* út.észmentén a közúti jármiĺ és gyalogos foigalnrat akivite|ęzés minden
fázistlban biztosítani kell. Az épí!éďrezszfüséges jelz?srelrdszert alumínium anyagű,
Íěrryvisszavető foliás táblákkal kell kiatakítani. A ĺnunkák nrěgszűnésével, vagy az építés
tér.běniés
időbeni e|orcha|adźlsával is a jelzéseket át kell helyezni, vagy e| kell távolítaňí. e, epĺte,l munkák
köz- és útteriiletek helyreállítását kövętően a jelzéseket áikell helyezni, vagy el kell távolítani.
Bíztosítani kell a kivitelezőnek az érirrtett munkaterületen a gépjárműÍbr.gjmat igény szeľint'
valamirrt a lakossági nragĺĺnbejáratok Íünkcióját azon a teľĹilótekerr, ahoř fé1pályas iŃ|ezźrást
a|ka|mazott. A kivitelezónek a munka rnegkezdése előtt a tertileten étóket tájékoztatníkell
a munka
nregkezdéséľől, idej éľől és a forgalomteľelésr.ől.
A megktiĺön.bözj9tett jelzéssel rendelkező jánnűvek közlekeĺĺéséhezelsóbbséget kell biztclsítani.
Ejszaka es kor1átozott látásviszonyok rnellett az e|kor|źtozást Íblyamatqs
[iros vagy villogó
boľostyiánsárga je|zőIámpár,al meg kell jelölni. A közúti munkahelyen dolgożó minden
szerné.ĺy
namncspiros, citromsárga kozilti féĺryvisszavető feltileiű védĺĺme1lérryiktit"l., víselni.
A
nrunkateľületen nrozgó rnurrkagépekĺrek a sárga villogő jelzést mrĺkĺidtetnikell. A munkahelyerr
a
forgalorn íráĺyźxaIpárhlnamos hosszirányú elkorlátozás céljáľa összefiiggćĺen elhelyez ett
vtě1záró
trloz,duljanak el.

A

Nap uÍca 16. építkezés
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Budapest Főváros VIII. kerület JozsetÝárosi Onko rmány zat
VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottsága

JEGYZOKONYVI
Készült:

KIVONAT

A

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. május 29-én (hétfo)
13.00 ĺórai kezdettel a Jőzsefvźtrosi Poleármesteri Hivatal III. emelet 300-as

teľmében megtartott 17. ľendes üléséľől

Napiľend l..1. pontja: Javaslat kiizterůilet-használati kére|mek elbíľálására

Előterjesztő: dr. Galclmbos Eszter

- Gazdálkodási Üglosztóly

vezetője

44|l20t7. N .29.) sz. Váľosgazdá,|kod,álsĺ és Pénzügyi Bizotts ághatáror,at'a
(14 igen' 1 nemo 0 taľtózkodás szavazattal)

A

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĹilet-hasznźiati
_
hozzźtjttrútlstad előre egy tisszegben történő teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szeľint:
Váľosgazdálkodási

Közteľiilet -hasznźiő, kérelmező :

A közteľiil

et-haszná|at idej

Kö zterül et -hasznáIat

e

:

cé|j a:

Kĺizteľület -haszná|at helye
Kö zteľület -haszná|at nagy

:

s

ág a

:

HC Epítő Kft.

(székhely: 1094 Budapest, Bokľéta utca 19.)
2017 .junius 0I. _ 2017 .június 30.
tźtrsashźn építés i munkál atai
Budapest VIII. kerĹilet, Nap utca 16. szrím előtti
közteľületen
1 db^parkolóhely (paľkolóhelyenként l0 m2; +
37 m" jźtrdaésúttest

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2017. május 29.

A

d ti

ntés végľehaj tá sát

v

égző szew ezeti egys ég: Gazdálko dási Üryo sztály

K.m.f.
Soós György s.k.
Bizottság elncike

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles.
Kiadva:2017. május 30.

ś.ł^,ą-W*ll-^--

Bodnar Gabrťella
Szervezési és Képviselői Iroda

ffiĐ

,ťB

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi onkoľm ányzat
VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottsága

JEGYZ,őKoNYvI
Készült:

KIvoNAT

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. május 15-én (hétfő)
13.00 órai kezdettel a Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as

teľmébenmegtaľtott 15. ľendes üléséľől

1.1. pontja: Javaslat ktizteriilet-használati kérelmek elbíľálásáľa
Előterjesztő: dľ. Galambos Eszter _ a Gazdálkodási Üglosztály vezetője

Napirend

387 l 20 |7 . (v.

1

5.) sz. Vá ro s gazd álko d ási ós Pénzii gyi Bizotts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem,0 tartĺizkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

és Pénziigyi Rizottság ťlgy cĺont, hogy

1. közterĹilet.hasznáIatihozzájuulást
alábbiak szerint:

ad

-

előre egy <isszegben t<jrténő teljes díjÍizetéssel-az

HC Epítő Kft.

Kđzteriilet-has ználó. kére|mezo..

(székhely: 1094 Budapest, Bokĺétautca 19.)
2017 . május 15. _ 2017 . május 31 .
tiírsasház építésimunkálatai
Budapest VIII. keľiilet, Nap utca 16. szám előtti
közterületen
1 db^parkolóhely (paľkolóhelyenként 10 m2) +
37 m' jarda és úttest

A

közterĹil et-hasznźt|at idej e :
Kö zterület -haszná|at célj a :
Kö zteľĹil et -haszntiat helye :

KözteľĹilet.hasznáIatnagysága:

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017. május 15.

2, aHC ÉpítőKft. atźrsashé.cépítésimunkálatai
díjátz017. májlls

01- - ?'017

,

célj ából igénybe vętt közterület.használat
május 14. napja közĺitti időszakra vonatkozĺian- ťtzesse meg.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2017. május 15.

A diintés végrehajtá sát v égző szervezeti erység: Gazdálkodási Ug;rosztály
K.m.f.
Vörös Tamás s. k.
Bizottság alelnöke

A jegyzókonyvi kivonat hiteles.
Kiadva:2011, május

15.

!'-łÁt'!:ą-/-^-Bodnár Gab,ľiella
Szeľvezési és Képviselői Iroda

é''

"' '*.ą\

o

I
\*

ryff
t3

udapest Főváros VIII. kerĺilet Jĺózsefo á ľosi Onko rmányzat
VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottsága
B

JEGYZÓKoNYvI

KIvoNAT

A

Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2017. máľcius 27-én (hétfő)
13.00 ĺirai kezdettel a Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal III. emelet 300-as

Készült:

termében megtartott 11. rendes iiléséről

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat kiizterület.használatĺ kéľelmekelbíľálásáľa
Előterjesztő: dľ. Galambos Eszter - ą Gazdólkodási Üglosztály vezetője
19

6

ĺ20 I7 .

A

(I|I.27 .) sz. Váľo s g azdá|ko dás i és P é nzü gyi B izo tts ág hatńr ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazatta|)

és PénzĺigyiBizottság úgy dönt, hogy közteľület-hasznáIatí
_
hozzźi1fuu|ast ad előre egy összegben t<jrténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:
Vaľosgazdálkodási

Közteľiilet -haszná|ó, kérelmező

A közterĺilet-használat

HC ÉpítőKft.

:

(székhely: 1094 Buđapest, Bokréta utca 19.)
2017. április 0|. _20|7. április 30.
tár sasház ép ítésimunkálatai
Budapest VIII. kerület, Nap utca 16. szám előtti
közterületen
1 db paľkolóhely (paľkolóhelyenként 10 m) + 37 m2
járđaés úttest

ideje:

Kozteriilet-használat célj a:
KözterĹil et -haszná|at helve :
Kö zterül

et

-haszná|at nagys

ág a

Felelős: polgármester
Hateľidő: 20|7 . mtrcius

27

A

v

dö

ntés vé grehaj tá sát

:

.

égző szerv ezeti egys é g: Gazd áIkodási Üryosztály

K.m.f.
Soós Gyöľgy s.k.
Bizottság elnöke

A jegyzőkĺinyvi kivonat hiteles.
Kiadva: 20|7. máľcius 27.
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Bodnaľ Gabr.iella
Szervezési és Képviselői Iľoda
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Budapest Főváros V|!l. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hĺvata]

,I

Gazdá|kodási Ügyosztá|y

í082 Budapest
Baross utca 63-67.

Ké rJ iłk

a Józsefváľosi o

nyomtatýányt

KÉRELEM

n

zat t u la
olvashatóałł,

ko rm ánv

i

lévő ktizte ľület haszná|atálhoz
nyomtatott
betűvel
kitölt

do náb an

Magánszemélyek esetében :

e-mail cím:

Kérjiik ű túloldalon jelzett m9!I-ékleteket csatolní, és i
a kérelemnyomta-tvdnyt aláírni szíveskedjék!,,v
JĄ

-2A kéľelmező tudomásul veszĺ' hogy

a kérelem benyújt.rísa nem jogosítja fel a közterüIethasznźiatttra,

a Józsefuarosi Önkoľmányzat fulajdonában lévő közteľiiletek hasanálataról és hasanálatának ľendjéről szóló
I8/2o|3. (Iv,24') önkomrányzati rendelet 17. $ (l) bekezdésę szerint a közterĺilet hasmtůatáért közteľiilet.
hasnltůati díjat köteles ťtzetrli,

a közterĺileten kizarólag a kereskedelmi tevékenységek végzésénekfeltételeiről szóló 2rcn009. (IX.29.)

Kormányľendelet 12. $ (1) bekezdése alapjiĺn a rendelet 5. mellékletében meghatarozoťt termékek arusíthatók.

A kéľelemhez a kére|mezőnek az a|ábbi me|léleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-el jeliilni)

ĺ. A köztęľiileten folytatni kívĺánttevékenység gyakorlásara feliogosító egyszeríi okirat másolatát:
. esyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazo|váný,
- sazdasásitĺíľsasás. egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási'címpéldányt,
- társadalmi és egyéb szervezetek esętében: a nyilvantaľtásba-vételiiket igazo|ó o!qą!g!
. őstermelők esetén őstermelői ieazolványt.
. v"ndéc'átó te.ľas' ĺétesítéseesetén, azazt.üzeme|tetni kívánó keľeskedelmi/vendéglátó egység érvényes beielentés kÖteles kereskedelmi tevékenység bejelentését igazo|ő dokumentumot vagy a MÍĺködési Eng
z. Azigenyelt teľiiletre vonatkozó helyszínt źbrźľ:o|óvźn|atot, amelyen szerepelnie kell a kömyező utcáknak
is. A vĺŁlaton azigénye|tteľĺiletnek- a sziikséges méretekkel - úry kell szeľepe|nie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyéľtelműenmegállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszrisága; aterasz, pavilon szélének az épület homlokzati fa|áltô| és a jráľda szs|étó| való tavolsága; terasz
esetén annak az iizletnek abeiźratátó|való tavolsága, amelyilútezÍartozik; méterben
s. Az elhďyJzri kívánt építmény,létesítmény,berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez a
helvszín fotóiót is csątolni szüIrséses.
ł. vĺeglłoletesítményrevonatkozó köztęriilet-haszľÉr\atihozzźljźn;Jźs megújítrása esetén - városképvédelmi szempontok fieYelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
esetébenvagl építésimunkálatokkal osszefiiggő közterület-használat
@ftmérly
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazdst és a jogszabőlyban előírt esetekben a jogerős építésiigłihatós ás i ensedéIvt cs ątolni szülĺséęes.
6. Közút igéÍIybe"ételeesetén - a 2. pontban foglalt helyszínĺajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábráz;olLő
forgalomtechnikai vźmajzot, amely beszereżlętő a BKK Közuti Közlekedési lgazgatóság Közutkezelési Fő.
osztáIv. Foľsalomtechnikai osztályán.

'4É!y9}-

Figyelmeztetés:

e naĺ,,ynlo,*l atatat

luźrelemľĺyomtatvgly,s

u

előíłlmelléHetek csaolasm tul,

a

poľttos és egłertelmű helymeýatwozas, va-

lamint a meglevő létesítĺneľlyfaójaelengedhetetlen a benyijtott lrerelem érdemi elbbálasdhaz!

A közterület-hasnŕůatot_ ki'ilönĺjsen _ az alábbi jogszabá|yokszabá|yozzźk:

-

MagĺarorszÁghelyi önkormanyzataiľól szoló 201 1. évi cl.)oo(x. törvény
ľendjéről sm|ő I8D0|3.
a Jóxefuáľosi onkoľmanyzat rulajdonríban lévő köztertiletek hasmálatráľól és haszrĺĺĺaĹĺnak

[v .24.\ önkormĺányzati rendelet
Józsefuĺáľos Keriileti ÉpítésiSzabźlyatáĺőlsmlró66D007.Qil.12.) önkormiányzati rendelet
Budapesti Vaľosrendezési és ÉpítésiKerets zabá|yzatől smló 47 / I998.Cx' 1 5 .) Főv. Kry. ľendelet

A

ręklámok, ľeklámbęľendezésekés cégérekelhelyezésének szabályairól szóló 55120|3. (xII'20.) önkor-

mányzati rendelete

NYILATKozÁ'T

Alulírott, aztita|ambenyújtott közteriilet-hasná|atikérelmem elbÍľálásának céljából houlźidrulok személyes adataim
történő keze|éséhez, valamint a|lhoz,hogy azígy tudomásra jutott személyes adataimat a Polgáľmesteri Hivatal az le-

járásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérésevégett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

_
Kérelmem benyrijtásakor a Polgiírmesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ngyntézőjétő| tájékońatźst kaptam
jog_
irányadó
az
ügyemĺe
hatĺĺľidőről,
az
ugylntézési
napjaról,
megindíuĺsĺának
az
e|játás
vettem
amelyet tudomúsul
jogkövetkezszabźl]1yi rendelkezésękről, jogaimról és kötelezettségeimľől, továbbá kötelezettségem elmulasztásának
ményeiĺől, valamint a hivatali elérhetőségről.

K!1@,

hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljrírás és szolgáltatas általános szabá|yalró| a
2004. évi CXL. tiirvény 2004' évi CXL. törvény 73/A. s (l) bekezdés b) pontja alapjĺína fellęb\ezési jogomľól lemondok. Tudomdsulveszem,hogyeztúta|azügyembenhozotthatáľozatamakközlésekorjogeľőre\melkedik'
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Nyomtatás

neľva Térinformatikai Rendszer
B u dapest Főváros V! I|. ke ľü et Józsefu
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n

ko rmányzata

ĺlére|arány:ZM

Atérképtájékoztató je||egú, máso|ab semmi|yen hivab|os eljárásban nem haszná|ható

fe|!

Kévü|taz á|ĺamia|apadatokfe|haszná|ásáva|.

Eĺlgedé|y száma:

Budapest, 201 7 június 1 2
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FoEGAl.ŰľviTEcH NIKAI .:.,,:

lcĺnzeĺ:Pľo.Loft Gľoup Kft.

nyi|v. szám:

I

Icím: 1212 Budanest

I

rib*"

!

".

r7us3228

iktatósám:

46t4993-212017

tárgy:

8. kerület Salétľomutcaz.

22"

iigyintóző: EmberAttila

Táľsaságunkhoz érkezeft, ,,8.kerĺilet, Salétľom u. 2. fęlvonulási terület, építkezésmiatt'' tźľrglÚ kérelemľe,

amelynek tervezett időpontja 20|7. j,bnius 20.

_

20|7. október 30.

hozzźĄáru|őtsunkat az a|áLbbi feltételekkel adjuk meg:

o
.
o

a

forgalomtechnikai kezelői

Hozzéúárulásunk a mellékelt he|yszínrajzľa vonatkozik, a ktjzterület elfoglalásáľa nem jogosít!
Tárgyi köztertilet-hasznáiati kéľelmeta fulajdonos ö'nkormányzatta| dokumentáltan szükséges
egyezteüri, a közterület-használati engedélyt az önkormányzattő| meg kell kéľni.
A kéľelemben megadott méľetíĺkosaras lift felállítása esetén a (kb. 2 m széles) járda teljes
szélességben |ezárásra kerül. Ezért a gyalogosokat a túlolda|i járdfua kell terelni a helyszínľajzon
pirossal javított táblák kihelyezésével.

. A

köĺertileten lévő forgalomtechnikai és egyéb eszközökben okozott károkért a kivitelező
taľtozik felelősségge|, ezért a munkálatok megkezdése előtt fényképes, videós á|lapotfelméľés
készítésétj avasoljuk.

o A

közteľület-használat uüĺn az eľedeti forgalmi rendet haladéktalanul helyre kell állítani a
kihelyezett je|zőtźb|ák elĺávolításával. A közteriiletet szennyeződésektől, hulladékoktól
megtisztított állapotban kell visszaadni a forgalomnak. A biztonságos közlekedést akadáúyoző
tźrgyak nem maradhatnak a köaeľületen.

o A

jóváhagyott közterĺilet-haszná|ati kéľelemtő| eltémi csak Társaságunkkal egyeztetett módon
lehet. A tervtől eltéľő munkavégzés, vagy feltéte|eink be nem tartása esetén hozzájáru|ásunk
érvényétveszti.

ebben a 6 hónapban kérelmezett éľvényes
Forga|omtechnikai keze|ői hozzájáru|ásunk ó hónapig' v^w
^z
munkakezdési engedé|yben meghatározott időszak végéigéľvényes.
A hozzájárulásunkban megál|apított feltéte|ekkel
szemben kéľelemmel Budapest F.őváľos Koľmányhivatala III. kerületi Hivatal Kiiz|ekedésfelügyeleti ľ.őosztály Utĺigyi
osztályhoz lehet foľdulni.
Forgalomtechnikai kezęlői hozzíjárulrásunkat a Magyarorszíg helyi önkormrĺnyzatairól szóló 20l l. évi cLxxKx. törvény 23.
$ (4) bękęzdés l. pontją a közuti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. és 34' $-ai, az utak forgalomszabá|yozásáľól és a
ki'zuti je|zések elhelyezéséről szo|ó 20/|984. (xII.2l.) KM rendelet 2. $-ą valamint a fióvárosi helyi közutak kezelésénekés
a közterii|etet érintő közmű-, vasút. és egyéb építésekés az
ĺizemeltetésének szakmď szabá|yairő|, továbbá az útépítések,
útburkolatbontĺísok szabályozźsźrő|smlLő 3412008. (uI. 15.) Főv. Kgy. ľendelet alapján, mint operatív kezelői feladatokat
e||átő sznwezet adtuk ki.

Budapest, 201

7.

június 8.
,r'r,u't'
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postacím:'Budapest Közút zrt. Budapest Pf. 86. 1518

,u

telefon: t36 145$6857
fax: + 36 1776-6212
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e-mai : budapestkozut@budäpestkozut.hu
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Kérjiłk

l

,

.

.',i.,.....,''Ú;iľĺili;ĺä;šTĹc*|řrl''JŔTALl

4.
ĺ
i
.;ł:r
,i
1
1i:ł-i "j
i
j
..:;^,:",; ľ , n l
:i:.''.żtH',b,'ĺĺľĺł.}...;ł|
.
'". st?"9-t.Q '. |ý.'?',''rł.s:Ł

Í\ E
R Et LL EE lĽ|
M
! }, .^.K
Ę Í\
a Jőzsefvátosi
onkoľm ányzattulajdonában lévő kiizteľĺilet naś-zĺiamaĺoz

a nyomtatványt

Megjegyzés:

JL

|l I|

il_i"_'hatoan,

Fenti adatok közlése

a

nyomtatott

kćizterijlet-hasznólati

^^

|

kiIötteni! -

betűyel

a,,l,,k

ellenőrzéséhez.ytłksése-s9.k
adatolrat a Polgármesteri Hivatal Gazdátkoddsi, illetve KijzterijletI:::::ľ:!o:!::!1ĺ!,l,?k
-Az
feliigłeleti Üglosznźlya kezelik u iłformóctos anľe*lkezesĺiogrĺl
és E ir{orn,źZiószabadsógról szótó 201 1

hó mnaptól
Wmellékelnil)

KözÚeľíilet-haszrĺílatidejez2o1,'fiév
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fo|w.e,

(Több időpont- helyszín eseÉn kéĺüntl!5ĺát

Kiizteľiilet-haszrá|atcétj
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Kérjiik a túloldalon jel-zett mp!l-ékleteket csatoIní, és
a kérelemnyomtatvúnyt
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-2A kéľelmező tudomásu| veszi' hogy
a kérelem benyújtása nem

jogosítja fel a koaeľiilethasznźůatára,

ľendjéről szóló
a Józsefuáľosi ontormanyzat tulajdonában lévő közteriiletek használataľól és haszrálatának
köztertilethasmá|atáért
a
közteľiilet
szerint
(1)
bękezdése
18/2013, (Iv.z4.) önkormányzatirendelet 17. $
használati díjat köteles fizetni,

(Ix.29.)
a közteriileten kizarólag a kęreskedelmi tevékenységek végzésénekfeltételeiről szóló 2|0D009.
Kormányrend e|et 12. $

(l) uetezaése alapján a rendelet 5. mellékletébenmeghatározott termékek aľusítha-

tók.

jelii|ni)
A kérelemhe z akére|mezĺínekaz alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjükX-el
kenvsépovakorlásaľafeliososítóegVszerĺiokiratmásolatát:
. egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói

igazolványt'

-

.-.
..
címpéldányt'
m rqggbbi gégłĺivo{ratot,-éláĺĺsi
okiratot,
tében: a nyilvántartásba-vételtiket igazoló

- ŕíqtermelŕĺkesetén ŕĺsteľmelői isazolvánYt

er''eltet''ĺ tĺu*o ke'eskedelmilvendéglátó egység érvényes beielenfés köteles kereskedelmi tevékenység beielęntésétigazo|ćl dokumentumot vagy a Műköđési
lyen szeľepelnie kell a kömyező utcáknak
kell Y9ĽĘg'j'-hogy 1nnak nagysźlga'
úry
is. A vazlaton az igényelt területnęk - á szukséges méľetekkel
ESETEN: annak szélessége,
(TERASZ,
PAVILON
legyen
elhelyezkedé'".gye't"l*ĺen megállapítható
jrĺrda
szélétől való tavolsága;terasz
a
és
homlokeaÍifalrźúó|
szé|énekazépület
hosszúsága; aterasz,pavilon
mérve). .
méterben
tartozik;
amelyikhez
távolsága,
való
a
bejáratától
eséténaňák az ĺizlętnek
szaki leÍľasát és terveit; terąszkérelmekhez ą
helvszín fotóiát is cscltolni sziilrsés'es.
ho?ZÄjáÍ|Ilas megújítása esetén - városképvédel-

mi szeńoontok fievelembevétele miatt

-

ffi

fényképfelvételtkell becsatolni.

építésimunkól atokkal összefüggő közterület-használ ąt
esetében,, af,n"iatal kapou meghatalmazdst és ajogizobdlyban előírt esetekben a jogerős építésiiglihatóo

á

oí em o e ĺ]óIlsł rę aŕnl n i

@@ajzo1tul

sziik'ę é,qes.

forgalomtechnikaivźĺnĄzot,amely besżerezhető a
osztálv. Forgalomtechnikai osztályán'

BKK

- a vonatkozó helyszínt ćbrźľ'ol.ó
ĺgazgatóság Közútkezelési FőKözlekedési
Közuti

Figyelmeztetés:

vakeretemłryomanány es ru előíłt melléHetek csatoląsm tlűl, a poľltos és egłéxelmű heýmeghatrozas,
elbíľátósához!
bminí amegtévő tűesĺnnényfotója elengedhetetlena beľlyújtott kbelem érdemi

@,n,t

_ aza|źbbijogszabźiyokszabźt|yozzźil<:
A közteriilet-hasmiáĺatot - ktilönösen

w

.24.) önkormanyzati

rendelet

Jóxefuaľos Kerületi ÉpftésiSzibćiyzzrtźrő| szó|ő 66D007.QilI.12') iinkormĺányzati rendelet
Budapesti Vráĺosrendezesi és ÉpÍtésiKereszabźiyzat;ólszóirćl47ll998.s^.l5.) Főv. Kry. rendelet
A reklámok' reklámberendezésęk és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55120|3. (xII.20.) önkoľmőnyzati rendelete

NYILATKOZAT

adataim
Alulírott, azźůta|ambenyújtott közterület-hasarálati kérelmem elbírálásának céljából houúiúrulokszemélyes
az lę.
Hivatal
jutott
a
Polgáľmesteri
aďataimat
személyes
ttirténĺĺkezeléséhez,valámint ahhoz, hogy az igy tudomásra

járásban részt vevő .szakhatĺisági ĺllĺásfoglalások bekéľésęvégeĺtovábbítsa az illetékes hatóságok felé.

kaptam _
Kérelmem benyijtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási ÜgyosztáIy ngy:ľltézojÚtő| tájékoztatást
iľányadó jog-

- u,ől1aoa' megindításĺínaknapjaľól, azngyntézésihatĺáľiđőľől,az igyemĺe
,"*ályiäffiiljogaimľoléskótelezettségeimről,továbbákötelezettségemelmulasztásránakjogkövetkez-

amelyet tudomlÍsul vettem

ményeiĺől, valamint

a

hivatali elérhetőségľől.

szabályairóI a
Kiielentem,hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatźsi hatósági ..Ufofo é: sznlsáltatás;$talános
lefrlle\bezési'jogomľól
a
pontja
alapjan
(1)
b)
bekezdés
2004. évi CxL. törvény 2004. évi CXL. töľvény 73iA. $
jogerőr\melkedik.
aĺ.nakközlésekoľ
zat
hataľo
ńozott
mondok. Tudomdsul veszem,hogy ezźĺ|ta|az uýemben

Budapest,,ł.L .-".Đ..üu [.T..,^n.
.

Łt

2017.6.12.

Rendszer

,w,

#*w
BudapestFővárosV|tl.keriiletJózsefuárosionkormányzataWffi,

Minerva Térinformatikai

|úéretarány:244

AtéĺképÉjékoz|ató jeIlegü, máso|a|a semmilyen hivab|os e|járásban nem haszná|ható

fe|!

Készü|t az á||ami alapadatok Íe|haszná|ásával.

fugedély száma:

Budapest, 2017 június 12

http://mi nubi01/minervďbp8ker/ajaxploVajaxplot.php

1t1 gq

FÜRGAtcl!MTEci{NIKAĺ
cÍmzett:

Pľo-Loft Gľoup Kft.

nyilv.

szńm: |7Us3229

iktatószám: 46/499?.212017

ĺáľgy:

1212 Budaoest

Tiborc u. 22.

8. keriilet

Kisfaluđvutca

15.

iigyintéző: EmberAttila

Társaságun|ďloz érkezett,
keriilet, Kisfaludy utca 15. (Nap utca 10. sarok), homlokzati źú|vány
',8.
á||ítása,, tärgyű kérelemre, amelynek tervęzett időpontja 2017. június 20. _ 20|7. augusztus 15. a
forgalomtechnikai kezelői hozzájźm|álsunkat az a|ábbi feltételekkel adjuk meg:

o
o

Hozzźúálrulásunk a melléke|t he|yszínrajzľa vonatkozik, a köĺeriilet elfoglalásáľa nem jogosít!
Tárgyi ki'zteriilet-hasznźlati kérelmet a tulajdonos önkormányzatta| dokumenĺáltan sziikséges

egyeztetni, a köaerület-hasznźůati engedé|ý az önkormányzattőlmeg kell kémi.
kérelemben megadott méľetűkosaras lift felállítása esetén a (kb. 2 m széles) járda teljes
szélességben |ezźrásra kerüI. Ezért a gyalogosokat a trilolda|i járdéra kell terelni aheĹyszinrajžon
piľossal javított táblák kihelyezésével.

o Ą

o Ą

közteľiileten lévő forgalomtechnikai és egyéb eszközökben okozott károkéľt a kivitelező
tartozik felelősségge|, ezért a munkálatok megkezdése előtt fényképes,videós állapotfelmérés

j avasolj uk.
készítését

o A
o

közertilet-haszná|at után az eredeti forgalmi rendet ha|adéktalanul helyre kell á|lítani a
kihelyezett je|z(5tźlb|ák eltávolításával. A közterületet szennyeződésekiől, hulladékoktól
megtisztított állapotban kell visszaadni a forgalomnak. A biztonságos közlekedést akadályozó
tĺĺrgyaknem maradhatnak a kĺizteľületen.
A jóváhagyott kiizterület-hasznáůati kérelemtől eltémi csak Társaságunkka| egyeztetett módon
lehet. A teľvtől eltéľő munkavégzés, vagy feltételeink be nem taľtása esetén hozzájárulásunk
éľvényétveszti.

6 hónapi5 vagu az ebben a 6 hónapban kéľe|mezett éľvényes
munkakezdési engedélyben meghatáľozott időszak végéigéľvényes.A hozzájárulásunkban megát|apított feltéte|ektel
szemben kéľe|emmel Budapest tr.őváros Koľmányhivata|a III. keriileti Hivata| Közlekedésfelügyeletí Főosztály Útĺigyi
osztályhoz |ehet foľdu|ni.
Foľgalomtechnikai kęzelői ho""ájríru|asunkat a Magyaĺorszíghelyi önkormányzatairól szóló 20l l évi cLxxxlx. törvény 23.
'
Foľga|omtechnikaĺ keze|ői hozzájáľu|ásunk

$ (4) bekezdés l. pontją a közuti köz|ekedésľől szó|ó 1988. évi I. törvény 33. és 34. $-ai, az utak foľgalomszabályozásáróĺ és a
közuti jelzesek elhelyezésérő| szćió 20/|984. (xll.zl.) KM rendelet 2. $-ą valamint a fiívárosi helýi ktizutak kezelésénekés
üzemeltetésének szakmai szabá|yairó|, továbbá az útépítések,a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építésekés az
útburkolatbontasok szabályozĺsáról szo|ó 3412008. (uI. l5.) Főv. Kgy. ręndelet alapján, mint operatív kezelői feladatokat
e||źlŕő szrrvezet adtuk ki.

Budapest, 20|7.június 8.
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