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I.

Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletesismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Fővaros VIII. kerület Jőzsefvźrosi Polgármesteľi Hivatalhoz
az alźhbi köZteľĹilet-haszná|atihozzájaru|ás iránti kéľelmekérkeztek. APénzrtgyi Ügyosaáty
tájékoztatása alapjan az a|ábbi kérelmezőnek k<iĺertilet-hasznáLatí dijtaĺtozása nincs.
9.

KözterĹilet-haszĺá|ő"

kérelmező:

PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY
Kft.

(székhely: 1082 Budapest, Práter u. 29la. fszt.

A kérelemben foglalt

21.)

közteľület-

haszná|at ideje:
Kĺj zteľül et -haszĺá|at cé|j a:
Kö zterĹilet -haszná|at he lve

.július 0I. _ 20|7,július 3 1.
építésimunkaterület (építésifelvonulási teľület
2017

és építésikonténer elhelyezése parkolóhelyen)

:

BuđapestVIII. Leonaľdo da Vinci u. előtti 171
m, úttesten és 59 m" járdźn valamint 5 đb
paľkolóhelyen (paľkolóhelyenként 1 0 m)
Budapest

m'

VIil. Práter

u. előtti 204 m2 úttesten. 92

járdán, 7

db parkolóhelyen
^
(paľkolóhelyenként 10 m,), valamint a gépészeti
an]haz előtti 30 db paľkolóhelyen
^
(paľkolóhelyenként 1 3 m,)

Budapest VIII. Bókay János u. előtti 150 m2

úttesten és I20 m. jźrdán

Budapest VIII. Corvin sétany meg nem épitett
terĹiletéből 368 m, köaeľĹileten
KözterĹilet-hasznźůat nagysága összesen:

KdzteľĹilet-hasznáIat díia:

I|64 m2 +

12 db paľkolóhely
(parkolóhelyenként 10 m2) + 30 db parkolóhely
(paľkolóhelyenként | 3 m2)
2 650,- Fťparkolóhe|ylnap (munkanapokon,
265,- Ftlőrďpaľkolóhely) és 420,- Ftlm"lnap +
AFA (munkaszüneti napokon és a járda
területén)
építésimunkaterüłet iárđán12 hónapon belül:
15 155 280,- Ft + AFA (420 Ft,- x 31 nap x 1164
m')
munkanapokon összesen (10

m2-es
paľkolóhelyek esetýn) :
525 827,- Ft + AFA (bruttó 2 650 Ft,- x 2I
munkanap x 12 đb.parkolóhely, azaz 667 800,FĐ

munkasztineti napokon
összesęn:

504 000,-

Ft + AFA

(12 hónapon

(1ettO 420 Ft,-

munkaszĹineti nap x |20 m")
I

belĹil)

x

10

munkanapokon összesen (13

m2-es

paĺkolóhelyek eseté{r) :
I3I4 567,- Ft + AFA (brutto 2 650 Ft,- x 21
munkanap x 30 db. paľkolóhely, azaz 1 669 500'FĐ
munkasziineti napokon (12 hónapon belül)
összesen:
1

638 000,- Ft +

AFA

(nettő 420 Ft,-

munkasztineti nap x 390 m")
Díj kiesés, díj elengedés esetén:

19 137 674,-Ft+

Kieső Afa taľtalom

496

906,-Ft

x

10

Áľĺ,

Ténvállás: A PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY Kft. 2017. junius 2I. napján
érkęzętt kéręlmében közteľĹilet-haszná|ati hozzájźtrulás - teljes díjmentességgel tĺiľténő_
megadását kéri a Tisztelt Bizottsáýől tękintettel ana,hogy a Budapest VIII. keľĹilet, Práter u.
47. szám alatti Taĺsashtn építéseés a Corvin sétany folýatásĺĺhoz kapcsolódó építési
munkateľiilet (építésifelvonulási terület és sitt száL|ítő konténer elhelyezése) céljából kívanja
használni a fenti terĹiletet. A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 48l20I7. (I.30.) és
389120|7. (V.15.) száműhatfuozataiban koľábban'hozzájźtrult a fenti területľe vonatkozóan
közterület-hasznáLathoz 2017. február 0I. _ 2017. junius 30. k<jzĺjtti időszakban, azonban a
tęrvezetínéltöbb időt vesz igénybe a kivitelezés.
A Gazdálkodási Ügyosztály megvizsgźita a terület-haszná|at meghosszabbításának
indokoltságát, mely során 2017. június 2I. napján megkereste a Jőzsefvátosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t.
A Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. tájékoztatása szerint indokolt a koľábban
igény'bevett kozteľĹilet további haszná|ataaz építésimunkálatok elvégzéséhez.

A kérelmező érvényesBKK Forgalomtechnikai teľvet nyújtott be a kérelem mellékleteként.
A Józsefuĺĺľosi Önkoľmányzat és Corvin Zrt. kozott a Corvin-Sétány pľojekt keretszerződés
közös megegyezéssel tĺirténőlezźttása tátgyában f0I4. szeptembeľ 15-én létrejött
megállapodás ( továbbiakban Megállapodás) 4.1 pontjĺínake) alpontja értelmében az
csereszerződések a\apján a FUTUREAL I áLtaI megszerzett
onkormányzat vá||a|ta, hogy
''a
illetve az onkoľmányzat által korábban átadott még be nem építettingatlanokon végzett
építésimunkfü (,,Munkák'') ideje alatt ingłenes kozterület foglalási engedélyt ad aBefektető
vagy az épitteto részéteaz eÍre irrínyuló kérelemben megjelölt területre.''
A Rendelet 26. $ (1) bekezdése 2016. május 5. napjáva| módosult rendelkezései éľtelmébęna
Bizottság visszatéríti abeťĺzetet|közteľület hasznáIati đíjI00%-át amennyiben ahaszná|ő a
hozzájáĺulásban meghatározotĺ idő elteltét követő 5 muĺkanapon belül a koneriletet az
átvételekoľ fennálló eredeti á|Iapotábarl bocsátja az onkoľmtnyzat rendelkezésére,és ezt
szakvélemé ny tźmasztja a|á.

A

Megállapođásnak része a kozterületi progľam is, amelyben a jelenlegi k<jzterületi
á||apothoz képes az építkezésseléľintettlakóéptilet köľüli közteriilet is megújul majd, így a
fenti rende|kezés aIkalmazása azontúl, hogy az onkormźnyzat szerzőđéseskĺjtelezettségével
nincsen ĺisszhangban' nem is indokolt.
Tájékońatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kieső paľkolási díj AFA tarta|ma 496 906,- Ft,
amelyet azllgyféI kötelęS megťlzetnĺ ahatáĺozatban megjelölt bankszámlaszttmra.
Fentiek alapján a GazdáLkodási Ügyosztá|y javasolja a köZterület-haszná|ati hozzájźrulás
megadását és a díjmentesség bińosításáĹ

u. A beteľjesztés indoka
beérkezett kéľelemelbírálása, valamint az előteľjesńés ttrgyában a döntés meghozata|a a
Tisztelt Bizottság hatásköréb e tartozik.

A

III.

A diintés célja' pénzügyi hatása
A döntés cé|ja abeérkezettkéľelemTisĺelt Bizottság á|ta|hatándőben töľténo e|bítáIása.
Díjkiesés. díjmentesség:
Pedrano Construction Hungaľy K1t.

Osszesen:

Kieső Áfa taľtalom:
Pedľano Construction Hungary

Összesen:

Kft.

19 I37 674,-Ft +
19 137 674,-Ft+

AFA
ÁFA

906,-Ft
496906,-Ft

496

Iv.

Jogszabályi kłiľnyezet
A Rendelet 12. $-a értelmében a kĺizterü1et-haszná|at1a| -hozzź!árulással és elutasítással kapcsolatos önkormiányzatí hatősági eljaĺásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint
elsőfokon a Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság d<lnt. A Rendelet melléklete
meghatáro zza a końerület használatok utáni fi zetendő díj méľtékét.
A közterü|et-hasznáLati đíjťtzetésütemezéséről a Rendelet 18. $ (1) _ (2) bekezdései az
alábbiak szeľint ľendelkeznek:
,,(1)

A

díjat a köZteriilet-haszná|atihozzájaru|ásban

rcigzített időtartamĺa és módon a jogosult

köteles előre egyösszegben megfizetni.
(2) Taľtós (legalább hat hónapot meghaladó) közterület-haszná|at esetén a Bizottság a jogosult
kérelmérehavonta, negyedévente vagy féléventeesedékes, egyenlő ĺlsszegű díjfizetést
megállapíthat, amennyiben az esedékes díj 10.000 foľintnál magasabb. Ezt a tényt a

közteľület-hasznźiatihozzájaĺu|ásbanrögzítenikell.

A kĺjzteriiletihasznáIati díjak csökkentéséľől, elengedéséről a Rendelet 24.

$ (1) bekezđéseaz

alábbiak szeľint rendelkezik:
,,A RendeIet 2. melléklete a|apjźn megállapított kĺiĺerĹilęt-hasznáIati díjak korlátlanul
cs<jkkenthetőek vagy elengedhetőek:
a. az Önkormtnyzatérdekében végzettépítési,felújításimunkálatok végzése esetében;
b. a fovaľosi, vagy önkormrányzati pá|yázatoĺ elnyert trímogatásból töľténő éptilet
felújításokesetében;
c. humanitárius és karitatív célok éľdekébenvégzetttevékenység esetében;
đ.kulturális és kĺirnyezetvédelmi célok éľđekébenvégzetttevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor aBízoÍtsźryúgy ítélimeg, hogy az lőzsęfváros érdekeit

f.
g.
h.

i.

szo|gá|ja;

bejegyzettpolitikai páľtok, egyhźnak és tĺĺľsadalmiszervezetek nem kereskedelmi célú
rendezvénye esetében;
oktatási, tudományos vagy ismeľetteľjesńő témájű filmalkotások forgatása esetében;
a Filmtv. hatá|ya alá nem tartoző alkotások foľgatása esetén' aho| az igénybeveendő
teľület a|5 m}-t elérő, de a20 m2-tmegnem haladó területiĺ;
a Filmtv. hatá|ya a|á nem tar:toző alkotások forgatása esetén, amelynek iđótartamaa
kéľelmezettidőponttól szźtmított30 naptĺáľi napon beltil <jsszességébennem haladja

mega2naptźninapot.''

A

Rendęlet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,Közterület-hasznáIati hozzájarulás csak ideiglenes
jellegget _ meghatarozott idol.artarÍÍa vagy meghatáĺozott feltétel bekövetkeztéig _ ađhatő,
legfeljebb 1 évľe;a településképi bejelentési eljáľás soľiín hozott döntésben engedélyezett
reklámberendezés elhelyezése esetén le gfelj ebb 5 évre.''

Fentiekalapjánkéremazalábbihatározati javaslatelfogadását.

Hztározati javaslat

Ix. 1.

Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy ktiaeľület-használati
hozzájáruIást ad _ teljes díjmentességgel _ az alábbiak szerint:

Közterü|

et

-haszná|ő. kérelmező :

PEDRANO CONSTRUCTION HT]NGARY
Kfr.

(székhely: 1082 Budapest, Práter u. 29la. fsń..
2r.)

A kozteľül

et haszná|at idej

e

2017.július 0I. _ 2017.július 31.
építésimunkaterület (építésifelvonulási terĹilet
és építésikonténer elhelyezése parkolóhelyen)
Budapest VIII. Leonaľdo da Vinci u. előtti 171
m2 úttesten és 59 m, 1ź,ĺdźn,valamint 5 db
paľkotóhelyen (paľkolóhelyenként 1 0 m2)

:

Kö zteľĹil et -hasznźiat célj a :

Koztęriil

et

-haszĺá|at he lve

:

Budapest VIII. Práter u. előtti 2O4 fił úftesten,
9f m, jt!Íđtľ',7 ^ db paĺkolóhelyen
(parkolóhelyenként 10 m,), valamint a gépészeti
áruház előtti 30 ^ db paľkolóhelyen
(parkolóhelyenként l3 m,)

Budapest VIII. Bókay János u. előtti 150 m2
úttesten és 120 m. jarđán

Kö Zterül et

-haszĺtiat nagys

ág a

:

Budapest VIII. Corvin sétany meg nem épitett
teľĹiletéből 368 m' köĺerületen
7164 m2 + 12 db parkolóhely (parkolóhelyenként
10 m2) + 30 db paľkolóhely (parkolóhelyenként
13 m2)

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺĺridő: 2017.június 26.
2. a kieső paľkolási díj ÁFA hľta|máta Budapest VIII. kertilet, Leonaľdo da Vinci u. és Práter
u. előtti szakaszon ta|á|hatő 42 đbparkolóhely vonatkozásában (21 munkanap) 496 906,- Ftot kĺjteles megfizetni a könerulet-használatról sző|ő hatfuozatban megjelölt
bankszámlaszámra.

Felelős:
Hatáľidő:

A

polgármester
2017.június 26.

döntés vé grehaj

tás át v

égző szew ezeti e gysé g : Gazdátkodási Ü gyo sztály

A lakosság széles körét érintő döntések
nem indokolt

hirdetőtáblan

Budapest, 2017 .június 23.

esetén javaslata a kozzététe|mődjára.'

honlapon
alambos Esńer
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Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Kéĺelrnezőneve: PEDRANO CONSTRUCTIONHI.]NGARY Kft
telefon: 1/688-5490
KapcsolafiaItó.ĺryiltézoneve: Csontos
Szektrclye:

*"'ľTđl-ETälheýseg

Richard

Adószama:

2 4

itl,ĺT|TT-.' |TlłTl _
J

8 2 2 6

"

blefon 70/455-3281

Budapest (u,tér):Pnáterúca uźrn:f9la.fszt'2I.

Cégegąékuźm/ Nyilvĺánbľtási *ĺ'".. . .9 ]. .9?.-].7.
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E gyén i v áI I al kozás eseŕében''
Kérelrnező neve:

.................

Vĺállďkozo nyilvántaľŁás i szÁma:

telefon:

rT-Tl-n-it

Adőszźma:
BarnszánLaszźmt'

-m -iln

MagánszeméIyek esetében:
Kérelĺnezoneve:

.................

Megjegyzés! Fenti

telefon:

aio"*j*no,*iińoa7ĺ

ądatok kozlése a kijzterť)let-használati lłBrelmek elbírólásóhoz, valamint o
Polgarmesteri Hivatal
.
Gazdálkodźsi, illetve Közterĺilet-fellłg,,eiett
|.zĺilrs(s1sel.ĺ . .Az 1ýnl<nt.a

yľ:^u^:ľł:,:!!:Ł:,!::u:,^!h.e!

*,a. z o u. i,ĺ ěffi íu-a.,,y,l,p;,"

Kĺizűerĺilet.hasznĺáIatĺdeje:zolaeu

[TT7l hó

ĺoTllnaptól

(Több időpont- helyszín esetén kéťtink lisüát mellékelni!)

2013.uu loT?l

łlo ffi

napis

Kiizteľtilet-hasznĺflat cé[ia: Építőipari kivitelezés
Kéľelemmel érintett kiizteľiiletnarysága: I.164 |#/db közteľület (úttest és jĺárda) + 510m2 parkoló, cjsszesen 1.674m2

Kiizleľület helye Kivitelezesi terĺilct melletti úttestből és já.dábol és parkoló he1yekből az ďábbi tertiletek:
l ' L,eonarĺlo ĺla ]lbci lÍca ŕlttęstből |7,|m2, járdŕlhól 59m2, páľhuzamos pmlĺolóbol5db (paľkoló
helyenlĺéut
2.
a
J.

4.

10ĺtt2 összesen 50m2).
Pľáter utca: ŕlttestből 204Ínf, járdáúLgzm2,práľhuzamos parkotóbol 7db (paľko1ó helyenként
10m2 ĺisszesen 70m2) 45o-os paĺkolóbol gépészeiźm:hźnelőtt30db (paĺkoló helyenként 13m2 összesen

Bókay Janos utca: útüostből 150mf, jáÍdźhőĺ|fomf
Corvin sétány meg nem építetttertile: 368m2

3g0m2)

(Eryéb tény, kiiľĺiImény,I'EYF,LEZú)sIcÍM,
amennyiben a fentiadatolĺtóI eltéľostb.):
A2007.07.11-én kelt, Józsefvĺĺrosi Önkormányzat és CoľviĺZrtközöttkötött
Településľendezési szerző-

M€gi€sués

dés tr. 5.7 pontja a|apján a közterület

használata díjmentes.

Kérjiik. ľ tť,lloldalon jel-zett m9!lékleteket csatolni,
il kérelemnyomtatvúnyt ąIáírni szíveskedjék!.

és

-2A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
a

kérelem benyújtása nem jogosítja fel a köZteriilethasuÉiatźxa,

a Józsęfuĺírosi onkormrĺnyzat tutajđonában lévő kcizteriiletek hasná|atárő| és használatának rendjéről szóló
18/20|3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet i7. $ (1) bekęzdése szerint a köztęrtilęt hasmá|atäért közterület-

haszná|ati dijat köteles ťzetni,
a köztertileten kizarólag a keręskędelmi tevékenységekvégzésénekfeltételeiről szóló 21o/2oo9.(Ix.29') Kormányrendelet 12. $ (1) bekezđésea|ap1an a rendelet 5. mellékletében meghataľozott teľmékek arusíthatók.

A kéľelemhez a kérelmezőnek az alábbi mel|életeket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjĺikX-el jeliilni)
1. A közteľiileten folýatni kíviínttevékenység gyakorliísara feliogosító egyszerĺĺ okiĺat másolatát:
-egyénivállalkozásesetén:vá||alkozóiieazo|váĺyt'
- gazdasági tarsaság, egyé4i cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot. a|áirásicímpéldánw.
- társadalni és egyéb szervezetek esetében: a nyilvĺántartásba-vételtiket isazo]ró okiĺatot.
- ősteľmelők esetén ősterrnelői igazolvánfi.
- vendéglátó terasz létesítéseesetén, az aztüzemeltetni kívanó kereskędelni/vendéglátó egység érvényes be-

jelentés kjiteles kereskedelni tevékenység beielentésétigazoló dokumentumot vagv a Működési Eneędélvt
2. Az igéĺyeltteriiletre vonatkozó helyszínt ábrázo|ó vźn|atot, aĺnelyen szerepelnie kell a környező utcĺíknak
is. A viŁlaton azigénye|tterĺileürek - a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapÍtható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszrisága; a terasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és a jarda szé|étőL való tiĺvolság a; terasz
esetén annak azuz|ętnekabe1áratátő|való
távolsága, amelyikhez taľtozk: méteľbenmérve).
3. Az elhelyęzni kívánt építmény,létesítmény,berendęzés mÍĺszakileÍĺźsátés terveit; teraszkérelmekhez a
helyszín fotóiát is csątolni szülrséges.
4. Meglévő Iétesítĺnényrevonatkozó kozterület-hasmálatihozzőĺjáru|ás megújítĺásaesetén - varosképvédelmi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfęlvételtkell becsatolni.
5. EpítésiengedéIyhez kotott építméľIyesetében vagł építésimunkálątokkal összefiiggő kÓzteriilet-használąt
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmązast és a jogszabálybąn előírt esetekben a jogerős építésiigłi
hatós ági engedéIyt csatolni sziilaéges.
6. KöZűt igénybevételeesetén - a 2. pontban foglalt he|yszinrajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrőu:olrő
forgalomtechnikaivźmajzot, amely beszerezhęto a BKK Közuti Közlekedési IgazgatőságKözutkezelési Főosztźůy,Forgalomtechnikai osztályIín.

Figvelmeztetés:

heĺym

A hiltľtytąlmul kitahott ĺrerelemľtyomtatvfuly es ąz előírt melléHetek csątolasarl hil, a pontos és egłłtelm'ĺÍ
a meglévő létesílmerlyfotója elengedhetetlen a beľyijtott kerelem erdemi elbírálásqhoz!

A k<izterület-haszrálatot -

ktil<jn<jsen

_ azalátobi jogszabályok

vąJamint

szabályozzźl<:

Magarországheýi önkoľmanyzatairól sm|ő 20||. évi cL)ooO(. törvény
a Józsefoiĺrosi onkormányzat trÍajdonaban lévő köztertiletek haszĺŕnatiaó| és haszrĺĺlatának rendjéľől smlő 18ľf0I3.

w,24.) önkormrĺnyzati rendelet
Józsefuaľos Kertilęti ÉpitesiSzabztyzataĺő|szś|ó66D007.Qil.12.) önkoľmáĺryzati renđelet
Budapesti Vĺáľosľendezesiés ÉpítesiKeretszabá|yzatő|sm|ő 47/|998'fi.15.) Főv. Kry. rendelet

A ľęklámok, reklámberenđezések és cégérek elhelyezésénekszabź/ryakőlszóló 55/20|3, (xII.20.) önkormĺĺnyzati rendelete

NYILATKOZAT
AlulÍľott'az á|Ía|an benyujtott közterület-hasznźiati kérelmem elbÍrálásanak céljából houlźidľulokszemélyes adataim
ttirténő keze|éséhez, valamint abhoz, hogy az így tudomásľa jutott személyes adataimat a Polgármesteń Hivatal az|ejárásban ľészt vevő szaküatósági állásfoglalások bekéľésevégett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.
Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyoszály iigy:ľltézőjétő|tájékoztatást kaptaĺn -amelyet
tudomúsal vettem _ az e|játás meginđĺtásának napjáról, az ngylntézési hatráľidőről, az iigyemĺe iľanyadó jogs zabä|yl reĺdelkezésekről, jogaimľól és kötelezettségeimről, tovźlbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről.

śik!@,

hogy kérelmem teljesítéseesetén a közigaz$atási hatósági eljarrís és szolgáltatás általános szabá|yakó| a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. ttirvény 73/A, s (1) bekezđésb) pontja a\apjźn a fellebbezési jogomľóllemonđok.TudoltttÍsul veszent,hogy ezáItalaz iigyenrben lrozotĹ lratáľoza! arľrak köziesekoijogerőľe

emelkedik.

Budapest' 2017. év 06 hó 20 nap.
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Corvin MaA. L Íitem építése
kłiáerli|et.fogla|ás
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Műszaki leíľás
Jelenlegi áIlapot

A teľvezeü épĺileta Leonardo da Mncj

-

-

Práer utca Bókay J. ulca tömbben talátható. A Práter
utca
utcában az épĺtkezésolda|án szegé|lye|pŕiĺhuzamosfizetó parko|ókätjelö|tek Ażúąkélirányú.
A leonardo utca é9y építkezésmiatt jelenleg zsákutca' Az érintett terii|eten szegé|lye| párhuzamos parko|ás
oldalán pedig ti|os a megáilás.
van, a:zépĺtkéżés
Az utcákban ne n kťzlekednek BKK jáľmťľek
A |eruęłtt állapot leíńsa

A lakóházat a 122ĺA tfilbben épĺtikAz é4ĺtkezé9|. Üternében a Lonardo utca fe!ó|í terülďet épĺlikbe. Az
építkezése|ső fázĺsában az e|ökészĺtő és szerkezetépitésimunkák kezdődnek meg. Mindkét utc&an
szükséges közterulet.fogla|ás. A Präer utcaban az epítésipa|ánkót a:parkolósáv vona|ában he|yezik d,
ezéĺ|a kétirányú forga|oľn biáosítható. A megá|lást az e|kot|,ätozás hosszáben m99 kęll tiltani. A
gya|ogpspkát a tú|oldalra kell tere|ni. A munkďerĺiIete{ az elkoĺ|átozás széIén, az utca közepén kialakított
kapun keresäii| |ehet megköze.!íteni. Az rÍtsz{ikü|et miatt veszé|yt iela;ö |áitál<at ke|| kihe|yezni.
A Leonardo utcátian az e|kerített terület csak a járdát fogla|ja et. A megá|lás ezen az o|da|on jelenteg is tilos,
ezéĺ|eze| kapcsolatban közúti je|zés kihe|yezése nem szükséges. A gyalogosok itt ĺs a túlo|da|i járdára
kényszertilnek.

A közterü|et.foglalás

20í 6' májqs . 2a17. deember vfuéig szükséges.

Munkavédelem

A munkatertiletet szabványos e|koľ|átozó.e|eĺńekkel ke|l körbekerí.teni és a forga|om fe!é ęsó végpontját meg
ke|| vi|ágÍtani' Aĺiennyitlén az építéś
sziinete] (munkaidó végével,vagy egyéb ok miatt) tö.zbłztonsági
okpkbó| és a |ámü!ĺťz|etedésbEtonsagä éľdälébén
a munkągépeket és 9gyéb, a Íorga|mat akadäyozó
forga|ornmentes
terÍlleten
ke||
elhelyezn|.
Ha
a foľgalmi he$zet megkĺvánja' .akkor a'teĺvezett
iánĺífueket
ie|zések elhe|yezéséntúl intézkedni ke|| kdlóen kioktatott és felszere|t je|zöör fe|állításárót is.
A kivitelezés idejére vonatkozó, részletes' téte|es munkavédelmi, biáonsá,gĺtechnikai' ęgészspgi. és
kÓmyezetvéde|mi dőírásokät, va|amint az MVSZ e|óĺrásokban kidolgozott intézkedéseket a kivitdezönek
ke|l elkésaítenie és betartásukat e||enóľiiyrie.

TERVEZđNY|LATKoZAT
A|ulĺrott Takáts Li|la kje|entem, hogy a fenti forga|onkoĺ|átozási teĺv az érvtnyes elöĺrásoknak, a
a1gu.(|.29,) KM-sful számĺj, Valamint az 5I1987.N.3í.) KM.BM szániú egytlttes rende|ełekke| módosított
1/1975.(ll.5.) KFM-BM számú rendelelben (KRESĄ & a 20/í984. (xl|'2í.) |Gí qqämúrende|etben
fogta|taknak megŕde|.

Budapest, J0í6. márciug

_ĺZ"ą,{
Takáts Li|la

MK:oĺ-8ogo/KÉ.K

ESTON-TEAM Tervező, Épĺtoes Kereskeddml KÍL

R

ĺozsBudapest,c-satárkąút7z. El

ooĺsosłs.asgĺ@

estonteam@upcÍnait.hu

9-

www.estonteam.hu

,b

,{ą

Boros Gábor Szabolcs
Feladő:

BaIog Péter < peter.baIog@t-online.hu >
201-7. j nius 2L.L4:37
Boros Gábor SzaboIcs
GaIambos Eszter dr.; dr' Mészár Erika; bozsiki@jgk.hu; vagyongazdaIkodas@jgk.hu
RE: Pedrano Consturction Hungary
munkaterÜ|et

Ki,ildve:

Címzett:

Másolatot kap:
Tárgy:

-építési

Tiszte|t KoIlégák.

Meg|átásom szerĺnt a kért igény a korábban megá||apodottak szerĺnt |ett e|készítve:
Sétány l||. ĺ.]temének szé|ébó| 5-5 m építési/fe|vonu|ási terti|et nem épĺ.i|meg
Leonardo utca |ezárását továbbra is kérték
Práter utca je|en|egi forga|omtechnika fenntartása sziikséges

-

BÓkay utca szé|én1 m szĹikséges

A Leonardo utca |ezárását a sétány Il|. Ĺitemének építéseindoko|ja, mert vĺsszaszorulnak az épi.iletek e|é 5-5 méterre.
Koszonettel:
ÜdvozIette|,

Balog Péter
projekt menedzser
v agł ongaz ddlko dás i igaz gatős dg
Jőzs efv ár os i G ąz dĺźlkodás i K zp ont Zrt,

1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Tel: +36 20 251 I I 00
E-m

a il : p

ą'ęľ'bsb" e@ĺ: s a] inę. hu

From: Boros Gábor SzaboIcs Imai|to:borosgsz@iozsefuaros.hu]
Sent: Wednesday, June 2L, 2017 L2:47 PM

ä

Boros Gábor SzaboIcs
ĺigyintézó
Budapest Fóváros V|||. kertiIet Jőzsefuárosi
Polgármesteri HivataI
Gazdá|kodási Ügyosztá|y
1082 Budapest, Baross utca 63-67.
+361 4592230
borosgsz@ iozsefvaros.hu

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a |eve|et, ha feltétlenij| szílkséges!

J

Boros Gábor Szabolcs
Feladő:

Kĺildve:
Címzett:
Másolatot kap:
Tárgyz

Csontos Richard < Richard.Csontos@pedranogroup.com
j nius 2I.16:56
Boros Gábor Szabo|cs

>

20L7.

Tamás Mik|Ós; Lovasi Mik|Ós
C122^| tomb - Leonardo da Vinci utca koztertilet fog|alás
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