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Tisztelt Y ár osgazdállkod ási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivata|hoz az
alábbi - a Jőzsefvárosi Önkoľmányzat tulajđonában lévő kĺjzterületek haszná|atárő| és használatának
rendjéről sző|ő 1812013. (Iv.24.) onkormányzati rendęlet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti -
kĺjztertilet-h aszná'|ati hozzźú źtru|ás iránti kérelmek érkeztęk.

1.
Közteľiĺlet-haszná|ó, kérelmező: SKS Caffe Kft.

(székhely: 2083 Solymár,Mészégeto u. l9.)
A kérelemben foglalt közterület-haszntůat
ideje: 2017. július 05' _2017. szeptember 30.
Közteľület-haszná|atcé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 2. szélm

előtti járdrán

Kozteľület.haszná|atnagysttga.. I49 + I0 
^,Közterület-haszná|at dija: szezonon belül: 2 080,- Ft/m2lhó + ÁFA

Közteľület-haszná|atdíja összesen: g92 |60,- Ft + ÁFA (2 080,- Ft * 159 m2 * 3 hó)
havi ľészletbenDíjfizetés ütemezése:

Tényállás: Az SKS Caffe Kft. f0|7. jűnius 22' napján érkezeÍt kérelmében közterület-haszná|ati
hozzájźlru|ás _ havonta történő teljes díjfizetéssel - megadását kéľte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel
arra,hogy vendéglátó terasz elhelyezése céljából kivźtnja használni a fenti teriiletet.

Gazdálkodási Ügyosĺály a kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedeff.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatőság á|ta| f0|7' június 23. napjźlĺ küldött szakhatósági
állásfoglalásźlbantłlz-,lédelmi szempontból nem emelt kifogást amennyiben

- a koneľületen kizárő|ag egy ember számára könnyen mozdítható nem ľögzített tárgyak
(székek, aszta|ok, virág|ádźk, napernyők) kerülnek elhelyezésre,

- a napemyők, áľnyéko|ő szerkezetek kialakítása abban az esetben elfogadható, ha azok
széleinek - kitekeľt' kinyitott állapotban - fiiggőleges vetülete nem lóg tul az úttest fülé,

- a napernyőket, árnyékolókat' szerkezeteket a vendéglátóhelyek nyiwataltási idején túl csukott,
betekeľt állapotban kell taľtani.

Hatósági TJgyosztá|y lgazgatźsi Iroda keľeskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a
vendéglátó teraszon zeneszo|gá|tatást nem folytatnak és a lakosság nyugalmát nem zavarjźtk. A
Budapesti Rendőľ-főkapitányság VIII. kertileti Rendőľkapitányság közlekedés, kozľend és



közbiztonság szempontjából nem emelt kifogást. A Városépítészeti lroda a közteriilet-haszná|atta|
szemben nem emelt kifogást.

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterĺi|et-haszná|atí hozzźtjźru|ás teljes
díjfizetéssel tĺiľténő megadását azza|, hogy kére|mező 2017. július 5-tó| f0I7. július 9-ig terjedő
időszakraaközterület-haszná|atdijátmegfi zeti.

2.
Közterület-hasznźiő, kérelmező: SKS P-Coľn Kft.

(székhely: 2083 Solymár,Mészégető u. 19.)
A kérelemben foglalt köĺerület-haszná|at
ideje: 20 l 7' július 05 ' 

_ f017 . szeptember 30.
Közterület-haszná'|at cé|ja: vendéglátó terasz
KözterĹilet-haszntiat helye: Budapest VIII. kertilet, Krúdy u. 8. szám előtti járdán
Közterület-haszná|at nagysága: 34 m.
Közerület-haszná|at díja: szezorronbelül: 2 080,- Ft/m2lhó + ÁFA
Közteriilet-haszntl|atdíja összesen: fLf 160,- Ft + ÁFA (2 o80'- Ft+ 34 m2 * 3 hő)
Díjfizetés ütemezése: havi részletben

Tényállás: Az SKS P-Corn Kft. 2017, június f2. napján érkezett kérelmében közterület-haszná|ati
hozzájáru|źts - havonta történő teljes díjfizetéssel - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel
arra,hogy vendéglátó terasz elhelyezése céljából kívánja használni a fenti területet.

Gazdźikodźtsi Ügyosztálya a kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság á|ta| 2016' június f3. napján küldött szakhatósági
állásfog| alá sában tvzy édelmi szempontból nem emelt kifo gást amennyiben

- a közterületen kizárő|ag ery ember számára könnyen mozdítható nem rögzített tárgyak
(székek, asztalok, v ir ágl'ádźk, napernyők) kerülnek elhelyezésre'

- a napemyők, árnyékoló szerkezetek kialakítása abban az esetben elfogadható, ha azok
széleinek - kitekert, kinyitott állapotban ' függőleges vettilete nem lóg túl az úttest ftilé,

- a napernyoket, áľnyékolókat, szerkezeteket a vendéglátóhelyek nyitvatartási idején túl csukott,
betekert állapotban kell taľtani.

Hatósági Ügyosztály |gazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a
vendéglátó teraszon zeneszo|gá|tatást nem folytatnak és a lakosság nyugalmát nem zavarják. A
Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőľkapitányság közlekedés, közrend és
közbiztonság szempontjából nem emelt kifogást. A Váľosépítészeti Iroda a közterület-hasznźiatta|
szemben nem emelt kifosást.

Fentiekľe tekintettel a Gazdźikodási Ugyosztály javasolja a kozteri|et-haszná|ati hozzájáru|ás teljes
díjfizetéssel töľténő megadását azza|, hogy kére|mező 2017. július 5-tő| f0|7. július 9-ig terjedő
idoszakĺa a közteľület -hasznźiat dijźlt megťlzeti.

3.
Kozterĺilet-haszná|ő,kérelmező: BI]DAPEST I(L^I]ZÁI, ľÉnr REFORMÁTUS

EGYIIÁZKÖzsrc
(székhely: l085 Bp. Gyulai Pál u' 9. I. em')

A kérelemben foglalt koztertilet haszná|at
ideje: 2017. j'ilius 10. - ŻIl7.július 14.
Közterület-haszná|at cé|ja: játszőtéri gyermekfoglalkozás
KözterÍi|et-h asználaÍ' helye: Budapest VIII' kerület, Gutenberg téľi játszótéren
Közterület-hasznźúat nagysága: 16 m.
Közterület-haszntt|at dija: 3f0,-Ftĺm2lnap+ ÁFA
Díjkiesés díjmentesség esetén: 25 600,- Ft + AFA (3f0,- Ft*16 m.*5nap)



TéĄĺállás: A Budapest-K|auzá,| Téri Református Egyházközség 2017. június 16' napján érkezett
kérelmében közterület-hasznźůati hozzájáru|źs megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra,
hogy 5 napon keresztĺil I7-I9 őráig gyeľekeknek gye.ľmekklub (iáték, kľeatív foglalkozás, játék,
előadás) megtaľtása céljából kívánja használni a fenti köferĹileteket.

A Rendelet 24. $ (1) bekezdés c) és d) pontjának éľtelmében aBizottságamegá||apított közterület-
hasznáńati díjat koľlátlanul csökkentheti vagy elengedheti humanitrĺrius és karitatív célok érdekében
végzett tevékenység' valamint kulturális és környezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység
esetében.

Fentiekľe tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterĺilet-hasznźt|atihozzźĄáru|ás - teljes
díjmentességgel tonénő - megadását.

4.
Köztertilet-h aszná]'ó, kéľelmező :

A kérelemben foglalt köztertilet-hasznźiat
ideje:
Közteľület-h asználat c é|j a:

Közterület-h aszná|at helve :

Kozterület-h aszná|at nagy s źąa:
Közterü let-h aszná|at díj a:

Közterület-h asznźúat díi a cisszesen :

Díjfizetés titemezése:

Kö zteriilet-h aszná|ő, kér e|mező :

A kérelemben foglalt közteľület haszná|at
ideje:
Kö zteľület-h asznáůat c é|j a:

Kö zterület-h aszná|at helye :

Közterü let-h aszná|at nagy sága:
Közteľü let-h aszná|at dij a:

Közterület-h aszná|at díi a összesen:

ARC Design Kft.
(székhely: 6724 Szeged', Czerzy Mihály u. 16.)

2017. július |o. _ f017 . július 27.
építési munkaterület (daľuzás)
Buđapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u.38-4f .

szám előtti közterületęn
120 mz
42O,-Ft/ m,ĺnap + ÁFA
907 200,- Ft + AFA (420,- Ft*120 m'*18 nap)
egy cisszegben

Mľ. NILSZ Idegenfoľgalmĺ és Szo|gáltató lfft.
(székhely: 1075 Budapest' Asbóth u. 14.)

2017. július I0. - 2017. december 3 1.

turisztikai mobil pult
Budapest VIII. kerület, Múzeum u. 1' szám
1mf
3f0,-Ft/mLlnap+ ÁFA
56 000,- Ft + AFA (320,- Ft*1 m2* 175 nap)

Tényállás: Az ARC Design Kft.2017. június 19. napján érkezett kérelmében közteľület.haszná|ati
hozzź|áru|ás - teljes díjfizetéssel töľténő - megadását kéľte a Tisĺelt Bizottságtól tekintettel arľa,hogy
a Budapest VIII. keľület, Diószegi Sámuel u. 38-4f . szźĺm a|att elhelyezkedő Nemzeti Közszo|gźiati
Egyetem Diószegi u. felett átive|ő gyalogoshíd burkolási munkálataihoz szükséges daruzás elvégzése
miatt kívánja használni a fenti teľületet.

A kérelmező éľvényes BKK Forgalomtechnikai terwel rendelkezik a gyalogosforgalom elterelésére.

A Gazdálkodási Ügyosztály javasolja akońerilet-használati hozzájáru|ás teljes díjfizetéssel töľténő
megadását'

Tényállás: A Mľ. NILSZ Idegenfoľgalmi és Szolgáltató Kft' 20|7. június 19. napján érkezett
kérelmében közterület-hasznźiatihozzájáru|ás _ teljes díjfizetéssel töľténő - megadását kéľi a Tisztelt
Bizottságtól tekintettel arľa, hogy tuľisztikai mobilpult elhelyezése céljából kívánja használni a fenti
közteľületet.
A Rendelet ll. $ (4) bekezdés i) pontjának értelmében az 5. $ esetén a településképi bejelentési
eljárásról szóló önkormányzati rendeletben szabá|yozott döntést a kcjzteľület-hasznźiatihozzájáru|ás
iránti kéľelemnek taľtalm aznia ke||.



A kérelmező f0|7. június fI, napján településképi bejelentési eljárás lefolytatására nyrijtott be
kérelmet, melyben a Városépítészeti iroda a tevékenység végzését tudomásul vette az a|źtbbi
kikötéssel:
A mobilpult csak a turisztikai munkavégzés idején lehet a köztertileten, munkaidőn kívtil a bejelentő
köteles onnan elszállítani'

A Váľosépítészeti Iroda a k<jzterület-hasznźilattal szemben nem emelt kifogást azza| a kikĺitéssel, hogy
a településképi bejelentési eljárás sajátos jogintézményekľől szóló önkormányzati rendeletet 2017.
szeptember 30-ig lehet a|ka|mazni.2017. október 01. után az újonnan megalkotott településképi
arculati kézikönyv és a településképi rendelet a|apjźtn a korábbi településképi bejelentési eljárásban
hozott igazolások feltilvizsgálásra kerülnek, ezért a telepĺilésképi bejelentési eljárást 2017. október 01-
jétő| számított 3 hónapon belül meg kell ismételni.

Fentiekre tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosztá|y 2017. szeptember 30. napjáig javasolja - teljes
díjťlzetéssel-aközterület-hasznźůatihozzájáru|ásmegadását.

(székhely: 11 12 Budapest, Rózsatő út 10.)
A kérelemben foglalt közterület-haszná|at
ideje: 2017.július l0._f017.szeptembeľ30.
Kozterĺilet-haszná|atcé|ja: építési munkaterület (építési felvonulási teľület és

építési konténer elhelyezése)
Budapest VIII. kertilet, Bauer Sándor u. 3-5. szám
előĺijárdán
37 m"
420,-Ft/mf lnap + ÁFA
| 289 82o,- Ft + ÁFA (420Ft,- x 83 nap x37 m2)
egy összegben

6.
Közterület-h aszntůő, kérelmező :

Közterület-h aszná|at h elye :

Közteľület-h aszná|at nagy sźtga:

Közterti let-h asznźiat díj a:

Közterület-h asznźiat díj a összesen:
Díjfizetés ütemezése:

Kĺjzteľü lęt-h asznźiat c é|j a:

Közterület-h asznźiat helve:

Ko zterü l et-h asznźĺ|at nagy s ága :

Közterü let-h asznźůat dij a:

Közterü let-h aszná|at díi a összesen :

Pesti Epítő és Faipaľi Zľt.

vendéglátó terasz + napernyő
Budapest VIII' kerület, Corvin sétány 2. - Nagy
Temtlom u. sarka előtti jáľdán
65 m'+ 40 m'
v,endég|átő terasz szezononbelül: 2 080,- Ft/m2lhó +

AFA
napernyő: 820,-,Ftlm2lhó + ÁFA
504 000,- Ft + AFA (2 080,- Ft * 65 m. * 3 hó) +

Tényállás: A Pesti Epítő és Faipari ZÍt. f0I7. június 23. napján érkezett kérelmében közteľtilet-
haszná|atihozzź!áru|éts _ teljes díjfizetéssel töľténő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel
arra, hogy építési munkaterület (építési felvonulási terület és építési konténer elhelyezése) céljából
kiv ánja használni a fenti teľületet'
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 70lf017. (II.13.) számű határozatában korábban
hozzájźru|t a fenti köztertilet-haszná|athoz f0|7. február 03. _ 2017. június 15. napja közötti
időszakľa'
A kéľelmező éľvényes BKK Forgalomtechnikai tervet nyújtott be a kérelem mellékleteként.

Fentiekre tekintettel a Gazdá|kođási Ügyosĺály javasolja a közterület-haszná|ati hozzźĄáru|ás - teljes
díjfizetéssel töľténő - megadását.

Közterület-h aszná|ő, kérelmező : Gastľobud Kft.
(székhely: 1082 Budapest' Corvin sétány 4/b.)

A kérelemben foglalt kozterület-haszná|at
ideje: 2017. július 07, _20|7. szeptembeľ 30.



Díjfizetés titemezése:
820,- Ft * 40 m. * 3 hó)
egy összegben

Tényállás: A Gastrobud Kft. 2017. június 19. napján érkezett kérelmében kozterület-hasznźůati
hozzź$álrúźts _ előľe egy összegben történő teljes díjfizetéssel - megadását kéľte a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel arra, hogy vendéglátó terasz és napernyő elhelyezése céljából kívánja használni a fenti
területet. Kérelmezo a Corvin sétányon vendéglátó ipaľi egységet üzemeltet.

A Gazdálkodási Ügyosĺáiy akére|em beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett.

A Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a
vendéglátó teÍaszt a keľeskedő az uz|et nyi|ászźrőinak zárva tartásá*a| üzemelteti. A Budapesti
Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitánysźą közlekedés, kĺjzrend és közbiztonság
szempontjából nem emelt kifogást. A Városépítészeti Iroda a közterület-hasznźiattal szemben nem
emelt kifogást.

Fentiekre tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosztá|y 20|7. július l0. napjźtő| javasolja a kĺjzteľület-
haszná|atihozzájáru|źtsteljesdíjfizetésseltöľténőmegadását.

8.
Köztertilet-h asznä|ő, kér e|mező :

A kérelemben foglalt közterĹilet-hasznźúat
ideje:
Közterület-h asznźůat cé|j a:

Közterü let-h aszntĺ|at helve :

Kcĺzteľü let-h aszná|at nagy sága:
K özteľü let-h asznźúat díi a:

Közterület-h aszná|at díi a összesen:
Díjfizetés ütemezése:

9.
Kozterület-h asznźĺ|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közteľület-haszná|at
ideje:
Kĺjzteľü let-h asznźiat cé|j a:

Köztertilet-h asznźúat helye:

Two L Gľoup Kft.
(székhely: 1 08 1 Budapest, Népszínház u. |2. I./ I |.)

2017. július 13.-f0I7, szeptember 30.
vendéglátó tetasz
Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 37. szám előtti
jáľdián

lm'
vendéglátó terasz.. Szezonon belül: 2 080,- Fťmzlhó +

AFA
5 fOO,- Ft + ÁFA (2 080,- Ft * 1 m2 + 2,5 hő) egy
összegben

Budapest VIII. keľiileto Német atca23. szám a|atti
Táľsasház
(székhely: 1084 Budapest, Német utca23)

2017. július I7. -2017 . augusztus 17.
védotető
Budapest VIII. keľtilet, Német utca f3. szám előtti
iárdán

Ténvállás: A Two L Group Kft- f017. június fI. napjźtn érkezett kéľelmében közteľtilet-haszná|ati
hozzź!áru|źts - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - megadását kéte a Tisaelt Bizottságtól
tekintettel ana,hogy vendéglátó terasz elhelyezése céljából kivźtnjahasználni a fenti területet.

A Népszínház lÍcában lévő üzletek miĺködésével kapcsolatban számos lakossági panasz érkezett már
az onkormányzathoz. A panaszok jelentős része a közterületen töľténő hangoskodásra vonatkozik,
amely a lakosok nyugalmát nagymértékben zavarja'

Figyelemmel a Rendelet l2. $ (4) bekezdésére, amely szerint ahozzájáru|ás iránti kérelmek elbíľálása
soľán figyelembe kell venni a lakossági panaszokat is nem javasolt a koztertilet-használati
hozzź| ttru|ás me gad ás a.



Tényállás: A Budapest VIII. kerület, Német utca 23. szźtm a|atti Társasház 2017. jűnius f7. napján
érkezet1 kére|mében közterület-haszná|ati hozzź|źtru|ás _ eloľe egy összegben történő teljes
díjfizetéssel - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintette| arra,hogy atetófe|űjitás miatti védőtető
elhelyezése céljából kivánja használni a fenti területet.

Fentiekľe tekintettel a Gazdéikodási Ügyosztály javasolj a a kł>nęrulet-használati hozzájárutás teljes
díj fi zetéssel történő megadását.

10.

Kö zterü let-h aszná|at nagy s ága:
Közterti let-h aszntůat dij a:

Köaerület-h aszntĺ|at díj a összesen :

Díjfizetés ütemezése:

Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közteľtilet-haszná|at
ideje:
Kozterü let-h asznźůat c élj a:

KözterĹi let-h asznźůat he lve :

Közteľii let-h asznźiat nagy sága:
Közterü let-h asznźiat đij a..

Kozterület-h aszná|at díj a osszesen :

Díjkiesés, díj elengedés esetén

30 m'
LfO,-Ft|mzlhó.+ ÁFA
24 600,- Ft + ÁFA (820 Ft,- x 1 hó x 30 m2)
egy összegben

Budapest VIII. keľĺilet, Fiumei űt 14. szám a|atti
Táľsasház
(székhely: 1081 Budapest, Fiumei iÍ 14)

2017.július 0I._2017. július 15.
építési munkaterület (homlokzat felúj ítás)
Budapest VIII. kertilet, Fiumei tÍ |4. _ Festetics utca
felöli homlokzat
27 m2

4\O,-Ftl m,lnap + ÁFA
170 100,- Ft + AFA (4f0,-Ft*27 m'*15 nap)
170 100.- Fr + AFA

Tén}uállás: A Budapest VIII. kertilet, Fiumei ti 14. szám a|atti Társashźz f0|7. jűnius 19. napjan
érkezett kérelmében - teljes díjmentességgel - köZterület-haszná|ati hozzájáru|źs megadását kéri a
Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy homlokzat felújítási munkát végeznek.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 415120|7. (v.22.) számű határozatában korábban
hozzájźru|t a fenti kĺjztertilet-használathoz2}|7. mt|ls29' _20|7 'június 30. napja közötti időszakľa.

Kérelmező a közterületet-haszná|atot teljes díjmentességgel kéri, tekintettęl ana, hogy Fővárosi
onkormány zati támo gatásb an része sült a munka e|v é gzé séhez.
A Rendelet 24. s (1) bekezdés b) pontjának éľtelmében a Bizottság a megá|lapított kĺjzterület-
haszná|ati díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedheti a fővárosi, <inkormányzati vagy állami
p á|y ázaton elnyeľt támogatásból történő épület fe lúj ítások esetében.

Tekintettel arta, hogy építési munkálatok esetén a kĺjzterületek nagyméľtékben károsodhatnak, igy a
Gazdtúkodási Ügyosztá|y a kozterület-használati hozzźljárulás megadását teljes díjfizetés mellett
javasolja. A Trĺrsasház a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak a|apján kĹilön kéľelemmel a
köztertilet-haszná|at dijának 100%-źLt visszaigényelheti, amennyiben a köztęrülętęt az áwételekoľ
fennálló eredeti ái|apotában bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére és ezt szakvélemény támasztja
alá.

il. A beteľjesztés indoka
A beérkezett kérelmek elbírálása, valamint az e|oterjesztés tárgyźłban a döntés meghozata|a a Tisztelt
B izottság hatáskörébe tartozik'

III. A döntés célja' pénzügyi hatása
A döntés cé|ja a beérkezett kérelmek Bizottság á|ta|határidőben torténő elbírálása.



Tervezett bevétel építési munkálatok esetén:
ARC Design Kft.
Pesti Epítő ésFaipari Zrt.
Német utcaf3. szám a|atti Társasház
Budapest VIII. kerĺilet, Fiumei tt 14. szám a|attiTźttsasház
Osszesen:

Tervezett bevétel:
SKS Caffe Kft.
SKS P-corn Kft.
Mľ. NILSZ Idegenfoľgalmi és Szolgáltató Kft.
Gastrobud Kft.
Összesen:

Díjkiesés. díjmentessé g:

Budapest-K|auzá|TériReformźfilsEgyházkozség
Osszesen:

gO7 200,- Ft + ÁFA
| 28g 8fo,- Ft + ÁFA

24 600,- Ft + ÁFA
170 100,- Ft + AFA

23gl720,-Ft + ÁFÁ.

9g2160,- Ft + ÁFA
272160,- Ft + ÁFA
56 000,- ľt + Ápa

504 000,- Ft + ÁFA
17643f0,. Ft + ÁFA

25 600,- Ft + AFA
25 600,. F.t + ÁFA

Iv. JogszabáIyikłiľnyezet
A Rendelet 12. $-a értelmében a közterület-hasznźůatta| _hozzźýárulással és elutasítással - kapcsolatos
önkormányzati hatósági eljárásban a hivatkozott ľendeletben rögzítettek szerint elsőfokon a
Yárosgazdźl|kodási és Pénzügyi Bizottság dont' A Rendelet melléklete meghatttrozza a közterület
használatok utáni fizetendő díj méľtékét.
A közterület-haszná|ati díjfizetés ütemezéséľől a Rendelet 18. $ (1) _ (2) bekezdései az alábbiak
szerint rendelkeznek:
,,(l) A díjat a kĺjzterület-használati hozzájóruĺósban rogzített időtartamra és módon a jogosult koteles
e l őre e głö s sz e gb en me gfi zetni.
(2) Tartós (egalább hat hónapot meghaladó) közterüIet-használat esetén a Bizottság a jogosult
kérelmére havonta, negledévente vagy féléyente esedékes, egłenlő összegíĺ díjfizetést megdllapíthat,
amennyiben az esedékes díj 10.000 foľintnál magasabb. Ezt a tényt a kozterijlet-használati
hozzáj drulásban rogzíteni ke ll.,'
A köaerületihaszná|ati díjak csökkentéséről, elengedéséről a Rendelet24. s (1) bekezdése az alábbiak
szerint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján mególlapított közterület-haszndlati díjak korlótlanul csökkenthetőek
vag1l elengedhetőek:

a' az onkormányzat érdekében végzett építési, felújítósi munkólatokvégzése esetében;
b. a fővóľosi, vagy önkormónyzati pályázaton elnyert támogatásbóI nrténő épület felújítások

esetében;
c. humanitárius és karitatív célok érdekeben végzett tevékenység esetében;
d' kulturáIis és köľnyezenédeĺmi célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottsóg úgł ítéli meg, hogł az Józsefvóros érdekeit

szolgólja;

Í. bejegyzett politikai pártok, eg1lházak és tdrsadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú
rendezvénye esetében;

g. oktatási, tudomónyos vagł ismeretteĘesztő témájúfilmalkotósokforgatósa esetében;
h. a Filmtv. hatálya aló nem tartozó alkotásokforgatasa esetĺźn, ahol az igénybeveendő terület a

]5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó terĺjĺetíi;
i' a Filmtv. hatólya alá nem tartozó alkotasok forgatósa esetén, amelryek időtaľtamą a

kérelmezett időponttól szómított 30 naptóri napon belül osszességében nem haladja meg a 2
naptári napot.,,

A Rendelet 9. s (1) bekezdése szerint: ,,Közterület-hasznólati hozzájárulós csak ideiglenes jelleggel -
meghatáľozott időtartamra vag/ meghatározott Íeltétel bekovetkeztéig - adható' leýljebb 3 évre; a
telepiilésképi bejelentési eljárás során hozott döntésben engedélyezett reklámberendezés elhelyezése
esetén legfeljebb ]0 évľe.,,



'{

A Rendelet 26.s (1) bekezdése szerint: ,l Bizottsóg az építési, szerelési tevékenység végzésére kért
közterület-hasznólati hozzójdrulásban meghatórozott díj l00%-át a használó kérelmére utólag küIón
döntésével visszatéríti, vag)/ a közterület.hasznólati díjat elengedi, amennyiben a hasznóló a
hozzájárulósban meghatározott idő elteltét követő 5 munkanapon beltĺ a kozterületet az átvételekor

fennálló eredeti óIlapotóban bocsátja az onkormányzat rendelkezésére, és ezt szakvélemény támasztja
alá' Amennyiben a haszndló személye eltér az ingatlan tulajdonosától' úg,l közos kérelem alapjón van
lehetőség a visszatérítésről vag1l az elengedésről szóló datés meghozatalára.,,

Fentiek a|apján kéľem az a|źtbbihatátozati javaslĺ elfogadását.

Határozati javaslat

I. AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-hasznźúati hozzźjtru|ást ad _ havonta töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|źtbbiak
szerint:

Közterület-h asznźĺ|ő, kéľelmező :

A kozterĹilet-használat ideje:
Közterület-h aszntůat c é|j a:

Közterület-h aszntiat helye :

Kozteľi'ilet-h aszntł|at nagy sźtga:

Felelős: polgármester
Hatźtrido: 2017.július 10.

A közterĺ'ilet-használat ideje:
Kĺjzterti l et-h asznźiat cé|j a:

Közteľtilet-h aszná|at he lye :

Közteľü let-h aszná|at nagy sága:

Felelős: polgármester
Hatźridő: 2017. iúlius 10.

SKS Caffe Kft.
(székhely: 2083 Solymár,Mészégető u. 19.)

2017. jíllius I0,-2017, szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér f. szźtm
előttijárdán^
149 + I0 m'

2' az SKS Caffe Kft. vendéglátó terasz céljából igénybe vett közterü|et-hasznźiat díjat 2017.
július 05. - 20|7 .július 09' napja közötti időszakra vonatkozóan fizesse meg.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. július 10.

III. AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry úgy dönt, hory

1. közteľtilet-haszná|ati hozzájáru|ttst ad - havonta történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak
szerint:

Köferĺ'ilet-haszná|ő, kérelmező: SKS P-Corn Kft.
(székhely: 2083 Solymźr,Mészégető u' l9.)

20 l 7. július I0. _ f0I7. szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľtilet, Krúdy u. 8. szám e|ótti jźlrdán

34 m'

2. a SKS P-Corn Kft' vendég|źúő terasz céljából igénybe vett közteľület-használat díjat 2017.
július 05. - 2017 ' július 09. napja közotti időszakra vonatkozóan fizesse meg.



Felelős: polgármester
Határidó: 2017.július 10.

ilI. A Yárosgazdttlkodási és Pénzíigyi BizoÍtság úgy dönt' hogy közterĺilet-hasznáůati
hozzźĘáĺu|źlst ad _ teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: BI]DAPEST I<L^aZÁr, ľBnr REFoRMÁTUS
F;GYIď.AZKOZSNC
(székhely: 1085 Bp. Gyulai Pál u. 9. I. em.)

Közteľülethasználatideje: 2017.július |0.-2017.július 14.

Közteriilet-hasznźůat cé|ja: játszőtéri gyermekfoglalkozás
Közterület.hasznźůat helye: Budapest VIII. keri'ilet, Gutenberg téri jźńszőtéren
Közterület-hasznä|atnagysága: 16 m"

Felelős: polgármester
Határidó: 2017.július 10.

IV. A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság itgy dont, hogy ktjzterĺ'ilet-hasznźůati
hozzájźtru|ást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kére|mezó: ARC Design Kft.
(székhely: 67f4 Szegeđ, Czerzy Mihály u. 16.)

Közterület.h aszná|at ideje: 20 1 7. július I0. - f0I7 . jtiius 27 .

Kĺjzterület-haszná|at cé|ja: építési munkatertilet (daruzás)
Közterület-haszntůat helye: Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u' 38-42.

szám e|otti köztertileten
Köztertilet-haszná|atnagysága: I2O m2

Felelős: po|gármester
Határidő: 2017. július 10.

v. A Yárosgazdźtlkodási és Pénzijgyi Bizottsźę úgy dönt' hogy közteriilet-haszná|ati
hozzź!áru|ást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint azza|,
hogy a mobilpult csak a tuľisztikai munkavégzés idején lehet a kcizterületen, munkaidőn kívül
a hasznźůő köteles onnan e|szźl|itani:

Közteľi'ilet-haszná|ő, kérelmező: Mľ. NILSZ ldegenfoľgalmi és Szolgáltató lfft.
(székhely: 1075 Budapest, Asbóth u. 14.)

A kozteriilet használat ideje: 2017' július 10. - f0|7 . szeptember 30.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: turisztikai mobil pult
Közteľület-hasznźiat helye: Budapest VIII. kertilet, Múzeum u. 1. szám
Közteriilet-hasznźiat nagysága: 1m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2017.július l0.

vI. A Yárosgazdźtlkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-haszná|ati
hozzájźlrulást ad - előre egy összegben történo teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szeľint:

Kĺjzterület-haszná|ő,kéľelmező: Pesti Epítő és Faipaľi Zľt.
(székhely: l1l2 Budapest, Rózsatő út 10.)

Aköaerülethasználatideje: 2017.július |0.-fU|,'l. szeptember30'



Köztertilet-hasznä|atcé|ja: építési munkateriilet (építési felvonulási terület és
építési konténer elhelyezése)

KözterĹilet-haszĺtiathelye: Budapest VIII. keľület, Bauer Sándor u, 3-5' szálm

e|óttijźrdźtn
Közterület-haszntůatnagysźĺga: 37 m"

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2017. július 10'

vII. A Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy kĺjztertilet-hasznáiati
hozzájáru|źlst ad - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

KözterĹilet-haszná|ő,kére|mező: Gastľobud l(ft.
(székhely: 1082 Budapest, Corvin sétány 4lb.)

Aközterület-használatideje: 2017.július 10._f0|7. szeptember30.
Kcjztertilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz * napernyő
Közterület-hasznźĺ|athelye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 2. - Nagy

Templom u. sarka előtti jrárdán

Köztertilet-haszná|atnagysága: 65 m. + 40 m.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017.július 10.

VIu. Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közteriilet-hasznźiati
hozzáj áru|źlst az a|ább iak szerint :

Köztertilet-használó,kére|mező: Two L Gľoup Kft.
(székhely: 1 0 8 1 Budapest, Népszính źz u. |2. I.l | | .)

A közterület-használat ideje: 2017. július 13._2017. szeptember 30.
Közterület-hasznźúat cé|ja: vendéglátó terasz
Közteriilet-h asznźiat helye: Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 37 . szám előtti

járdán
Kĺjztertilet-hasznźiatnagysága: I m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2017.július 10.

Ix. A Yźtrosgazdźllkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerület-haszná|ati
hozzájźlru|źlst ad - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közteľület-haszná|ő,kére|mező: Budapest VIII. keľület, Német utca23. szám alatti
Táľsasház
(székhely: 1084 Budapest, Német utca23)

Közterület-használat ideje: 201 7. július 17 . _ 2017 . augusztus 17.

Közterület-haszná|at cé|ja: védőtető
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Német utca 23. szám előtti

járdźty

Közterület-haszná|atnagysága: 30 m,

Felelős: polgármester
Hatéľidő: 20l7. iúlius l0.
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x. Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

1. közerĹilet-haszná|atihozzźĘáru|äst ad - előre egy tisszegben történő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterület-h asznźiő, kérelmező :

Közterület-h asznźiat idej e :

Közterület-h asznźiat cé|j a:

Közteriilet-h aszntiat helye :

Közterü let-h aszná|at nagysága :

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. július 10.

Budapest VIII. keľületo Fiumei űt t4. szám a|atti
Táľsasház
(székhely: 1081 Budapest, Fiumei út 14)
2017. július L0. _20|7 .július 15.

építési munkateľület (homlokzat felújítás)
Budapest VIII. kerĺilet, Fiumei ti 14. _ Festetics utca
felöli homlokzat
27 mz

2. a Budapest VIII. kerület, Fiumei iÍ 14, szám a|atti Társashaz építési munkaterület céljából
igénybe vett közterü|et-haszná|at dijat 2017. július 01. - f0I7. július 09' napja köz<itti

időszakľa vonatkozóan fizesse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. július 10.

A döntés vé gľehaj tását v é gzó szew ezeti e gys é g : G azdá,|ko dźls i Ü gyo saály

A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjáľa:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2017. július 05'

ć.
dr. Hencz Adrienn
ugyosrtźiyvezető

n
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Buc|apest Józseívárosi onkormányzat PoIgámlesieri HivataIa
Vagýon gazdá|kodási lľoda
1085 Budabest
Baross utca 63.67.
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A |ĺćl,e|nt-oző tudonlásul veszi, hog'Y
ŕ u kôzte1.ille-len-csak a I33/2007.(YIl j) Kol:ntiiq;łľenĺIelel 7. Š Q) bekezĺ!ése uĺelpjĺźn a renĺĺe,Iet 4. szá.

lłlli nellékletében nieglntáľozot| íennékek ĺiľusíthątók,
} akérelent.ben5,ť$gása nenljogosĺtjafe| aközteritlethasználatára, valanrintazt'is' hogy'aki a közľeľi'i|etęt

lrozzájáľulás né|ĺĺtil |rasznäIja, a Budapest ľőváros Közgyiĺlésének a f.dváľosí koxerłjetęk ]msználatrh.ó|
és ľenĺ|jéről sz6|ő 59/|995. (x. 20.) Főĺ Kgy' rendelei l5lB' $ a|apján szabályséŕést köveĺ eI, és tu.
doinásul t'eszi, hogy. ezęn csęiekInén;'e további hátľányos kovetkezmeIlyekke| jái

ý a24/2009, (v. 2l .) onk. szánrŕt ľprldelet 6. s ( l ) bekezdése szeľilrt a koĺeľĺtlet, használatáéľt köáeľiiĺet.
hasznĺilati díjal kell fizelni,

} a díjat jogosult a k<ĺaęľület téilyleges használatára, illetve a köztęriileten e|he|yezett létesítlnény tényle-
ges iizellteltetéséľę tekinteťnélki|l köteles megĺizeÍni.

Á lĺél-elernhez a kćľe|nlezőnel( az a|ĺĺbbi nretlélefekeť ke|l csaÍofuia:
t. Á közteľiileľeu f"lltutni kívánt tęvékelr1,ség gyakoľlásáľa ľeljogosító egy52ę1'i1 okiľaľ másolatát;} egy'éni vállalkozás esetéit: vá|latkozóĺ igirzolválr1't,

} gazĺlasági táľsaság esętén:30 napná| ňenr légebbi cégkivonalot, aláírási cílrlpél<|áný,
} táľsadatnri és egy'eĘ szęľvezetek esetébęn: a nyilvántiľtásba-vételtiket igazo|ő okiľátot,
> ősteľlne|ők' ęsetéI) őstenlrelői igazolványt;
} magánszetnéI1l,ę5g16i' okilat liecsato|ása nem sżiikséges.

2. Az igénye|t tęľĹiletr.e vorlatkozó lĺe|yszíĺt žĺbrázoll rłázlatot, atnel1'elr szeľepelnie ke|l a kőrryezÓ utcáknak
is. El't'e be kell ľajzo|llĺ az igényel1 tęľÍileteĺ a szĺikséges |néľete|ikel tlgy, ńogy annak nagy's{ga, elhe|yez-
kedése egyćľtelmĺien :nregáIlapíĺllaĺi !ęgyen-

3. Az elltel)lezni kívánt építnruly, létesÍtlnć'l)t' belelüęzés ill.iiszílki leíľńsĺiľ és tęľveit; ĺerąulgj),ellnekhez a
l lelyszi n 7,1'6i 6Í is cs aÍ alll i sz ii ks éges,

4, Meg|évtĺ léÍesítnrén1,1.g voliatkozó köztertiLlet.hasalálati hozzájáľutás nlegĺljĺtása esętén - vár.osképvédelnli
s3empontgk t'lgyeleinbevétele ntiatt - fotói kell becsatohi.

5. ĘłÍtési engęttłtlyliez kolötl épínnćlD,ese|ében vagp építćsĺ nuukĺikitokkat osszefiiggő kozleriilelJlaszncźIąĺ
eselében az építłetőtől ką|lpĺi ne?Ilątaĺuclztist és ajogszobĺilyfia1 ęlőílt esetekben_tí jogeŕős épÍ|ésiig,j ]1ą-
łóstigÍ engetléb,t cłatolni szr?łsdges.

6; Köziit igélýevétęlě esetén _ a 2. pontban ŕoglalt llelyszínrajzon til - a vonatkozó heĺyszínt áłlľázoló foľ.
galonĺechnikai'vázľajzot, anrcl1,beszeľezhetö. a Főváľosi KÖzter.iilet.fen|ntaľtó Rt", Folgalorntechnikai Fő.
osztál1,án, Burlapest VlIl. kęl.iitet Szałló Eľvin téľ 2. száln alatt'

1, A.io$dsult közterĹilętet éľilltó tbvékenysdgében ľésztvevő liejel'eIrteľt családtagiairrat i|.l. a|lĺalmazottainak
nevét és lakcímét.

Fiął:elnieáetćsi
,Á hittlĺylrłfini,kiloIltjtl káetelllłgłąln{glpailr !5 u előíit netlékttlek c:sąĺoląsán tlil, d pontos és. ęg
Iamí1lĺ a negl'a:ő Ęle5ítlt1él4,foĺĘa eĺengedhetetlal a berył1itoĺt kéleĺelł éľdeni eIbÍl'átĺatźhoz!

A kö.zteľĺi|et-használatot _ ktilłillösen - nz a|lĄbtri jogszrbá|yok sz:rbát1'ozák;
ż a lieĄ,l.iinkan1úĄ,7t11gp.61szi|ó I990. é"l,Í LX|Ą tiiľvény
t' nJĺÍł,ĺIľasi kiizteriilełek hĺĺsĺlttilatđról é,s a körjeľĺiĺetek reniljéľćll szóIó 59/I9g5. (L 20) Kg, rcnrĺeleĺ
ż t1 ű)7,1efĺiúrogi oltkorlnĺhł,ztlĺ ĺllIĺtjĺ|ollłibnn léyő,'kijzleĺłiteĺeh lułłatÍkltúľóI és h:nswttliĺin

sz, öttk, ReuĺIelet
NYIL ATKOZA T

eljáľó hatóság fe|é továbbĺtásához a jogosultság nlegá|Iapílása ćs teljesĺtése céljĺbóI.

kap1ant _ 'ľle|yet tudontásul vettęln - az eljáriis nregilr<lításftlak ĺrapjáról, az iigy.intézéii hatáľĺáőxi|, ož ĺig1.em'"
iľfuryndó jogszabály Ielrĺle|kezéseiĺől, jogairtlľól és ktitelezettségellira, ĺór'abbä kiiteleze'ttségenr elrnulasĺäsńnak
jogkĺivetkezĺrényeiľőI, a hivatali e|érhetőségľől.

lentonĺ|ok, Triclclnlásiiĺ r'cszem, hog1i ezáltal az ĺig.y"elnben hozott hatĺiľozał ainak lĺtiziěsexęg5og;ľp;1*ę*'l-l*.ĺĺl.

ssđłĺpt*' ?{ss. &$i&ĺĺi{!}ĺ K.$*ttĺ!ĺĺ lfĺ 3.

&ĺJĺiĺeěäTi; ä $s'Íđĺ ć*-ř. $ ^}

{ĺä5} { š } ł 3{$ä{-t{}4{Ř}säłÄ

ssđłĺpt*' ?{ss. &tikĺĺđł}i K.$ľĺtĺlĺ
&ĺJĺiĺeěäTi; ä $s'Íđĺ ć*-ř. $ ^}

{ĺä5} { š } ł 3{$F-t{}4{Ř}sełÄ
I

Jfl"L..ż}...."........ *.l'r í!'.t..|'......
I<ÉneuĺÉzó AtÁÍfiÁsA

Bui|apest, f0|7 őv 05. hó 10 nĺrp.
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BUo^ł.pBsľ FovÁnos VIII. KERÜLET
JiZsEFvÁRosI

PoLGÁRMESTERI HIVÁTAL

H,łľisÁcl ÜcyoszľÁly

rcĺ.zca.rÁsr IRoDÁ

Üryiratszám: 05-140 412016.
IJg5ĺintózőz dľ. Szabó Kata Karolina
Telefon: 459-2171
Email : szabok@j ozsefu aro s.hu
Hivsz.: KtI6-5812016.

T árgĺ z köZterĹilet-foglalasi kérelęm

Gazdálkodási Ügyosztály

dr. Galambos Eszteľ
iĺgyosztályv ezető részére .

Helyben

Tisztelt ÜgyosztáIyvezető Asszony!

Hivatkozássalhozzáĺlk érkęzett megkeľeséséte az alábbi állásfoglalást adjuk:

SKS Caffe Kft.
Budapest VIII. keľület, Mikszáth K. tér 2. 1,49+10 m2 vendég|átő terasz

részére a köĺerÍilethasznźiatbaadźsź/- a fenti időszakban a,,IoI<ÉsZ'' 10.$ (3) bekezdésében
rogzítettek betaľtása mellett kereskedelmi szempontból nem kĺfogásoljuk.

SKS Caffe Kft. 4Il2Oo9 szémalatt szerepel hatósági.nyilvántaľtásunkban _ ,,ZAPPACAFFEÉrľpnrv És sonozo,, e\nevezéssel - a BuđapJst Ým. t"'tĺet, Mikszátń K. téľ f. szám
alat1i iz|et tekintetében. Az iizIet nyitva tartási ideje: Hétfĺí-Péntek:10.00-04.00, Szombat-
Vasárnap: l2.00-04.00

Józsęfuaľos Keľĺilęti Épftési Szabá|yzatáľól szóló 6612007.o(II.|2.) ok. renđelet (ĺirÉSz1
10.$ (3) bekezdése éľtelmében:

,,(3 ) Vendé gIźńő terasz elhelyezése
a) Vendéglátó teÍasz kcizterületen vagy közhasznźiat cé|jna átadott magántertileten csak

abban az esetben létesíthető, ha:
. a gyalogos sáv szélessége _ a biztonságĹ és berendezési sávok megtaľtásávď _

legalább 1,5 m;
. agya|ogos sáv szélessége azźrkád alatt is legalább 1,5 méteľ éso a terasz legfeljebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb méretű terasz esetében

legalríbb 1,5 métcľ szóles feltileten a kĺÍrüljadratóság bizl.ĺrsíĺ.ható.
l') Teĺzsz ĺlldala.i l,0 méĺęrnél magasabb szeľkezettel nem hatráľo|hatók le.
o) A teľaszok téliesítésének, esővédővel való eltátásanak megoldását az épület

megjelenítéséhez töľténő megfelelő illeszkedés érdekében be kell rnutatni az

M l 082 Buĺlapest, Baľoss ll' 63-67. E 459 2l00
www jozsefuaľos.hlt

.4)



önkormanyzati főépitész elott, illetve arľrak hiányában az illetékes tervtanács előtt,

melynek állásfoglalását csatolni kell| az (elvi) építési engedély iľrínti kérelefi)hez.,,

A megallapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy iizemeltető a keľeskedelmi tevékenységét a

keľeskedelemľől szóló 2005. évi CLXIV. tÓrvény előírásainak betartásával folytathatja,

továbbá, hogy a vendéglátó teraszon a zeneszo|gá|tĺtás tilos, i11. tevékenységĹikkel a
lakosság nyugalmat nem zavaľhatják (zaj, szag, nyiwa tartás, rendezvények, stb.).

Budapest,2016.04. 11.

Tisztelettel:

E 1082 Budapest, Barĺlss u. 63-67.
www.iozsefvaľos.hu
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Főv á ros i Katasztr őfavédelmi lgazgatő s ág
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-l08l Budapest, Dologház utca 3. B: |443
Tel: (36-l) 459-f324 Fax: (36-l) 459-2457

Budapest, Pf.: 154.
e-mai l: í.ki. kozc;:pest@katved.gov..hu

Szám: 35 l50/ l25 I-3ľ2Ü | 6.tL|t.

,f s i F,{,:tR:-1S i :: íll.tj t.:.ll\ĺ tłi ĺ i:ili ľi!};\ l r'''ĺ:

Tárgy:

Ifiv.sz.:

Ü. i.:
Tel.:
E-mail:

Szakmai vélemény a Budapest, VIII.
kerĺilet Mikszatlr K. tér 2. (SKS Caffe
Kft) köaerület használat ügyében
K16-45/20|6. (Boros Gáboľ Sza-
bolcs)
Fábri Zo\tánné tű. hdgy.
459-f300/94284
fki.kozeppest@katved. gov.hu

Budapest Fővdros WII. keriilet
J ó u efv dr o s i Ö n k o r m ttny zat
Polgdrmester i Hivatala
Va gy o n g azd á I k o d ds i é s Ü ze me It eté s i tI gy o s ztú ly
Dľ. Galambos Eszter iigyosztdlyvezető részére!

Budapest
Baross u.6347.
r082

Éftesítem, hogy a Budapest, VIII. keľület Mikszáth K. tér 2. (SKS Caĺfe Kft.) szám előtti közteľiilet
hasznź:"lat ĺigyében a Kiľendeltségünkhöz kiildött megkeresését megvizsgáltanr, amelyľe az a|ábbi
szakmai véleményt adom:

A Budapest, VIII. kenilet Mikszáth K. tér 2. (SKS Caffe Kft.) szárrr előtti közterület haszná|at abe-
nýjtott iratoknak megfelelő kialakításban tűzvédelmi szernpontból abban az esetben nem kifogáso-
lom, amennyiben az a|ábbi feltételek telj estilnek :

o Ą közteriileten kizétrőIag egy embeľ szátmźlra köľrnyen mozdítható nem rögzített taľgyak
(székek, asztalok, virágládák, napernyők) helyezĺ-etőek el.

o Ą napernyők, árnyékoló szeľkezetek kialakítása abban az esetben elfogadható,haazokszé-
leinek _ kitekeľt, kinyitott állapotban _ fiiggőleges vetiilete nem lóg az úttest ftjlé.

o Ą napernyőket, ĺíľnyékoló szerkezeteket a vendéglátóhelyek nyiwatartási idején tul csukott,
betekeľt állapotban kell tartani.

A fenti szakmaivélemény nem minősÚl szakhatósági állásfoglalásnak.

Kéľem szakĺĺai véleményem szíveś tudomásul vételét.

ĄY



Budapest, 2ol6.junius 1 4.
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BUDAPESTĺ RENDoR-Foĺ<ĺ.plľÁNysÁc
VIII' Kenileti Rendőrkapítányság

Reĺrđé.szeľi osz$ly

Ügyszám: 01080/5759 -3120].6. ít\t,, Táľgy: szakhatósági vélemény
Hív. szfił: Kl 6-45/20116.
|J'gyintézii Boros Attila Balázs r. hdgy.
Tel.: 47'I -37 -OA I 4$-tf4

dr. Galambos Eszter
iigyosztáIyvezet(j

Buđapest Főváľos VIII. keľĹilet
Józsefváľosi onkon:rányzat
Polgármesteľi Hivatala
Gazdálkoĺĺási Ügyosztály

Bu-d-apest

Baľoss tltca 63-67.
1082

Tisztclt dľ. Galanilros Eszteľ!

Tájékoztatonr, 1:o8J a fentí számon hatóságornhoz érkęzętt nregkeresésben foglaltakat
nregvizsgáItarn, melynek során az aIábbíakat áIlapíiottam meg:

Az SKS Caffe Kft. kéľelmeť lryújtott be a Józsefi.áľosi onkorm tnyz-at tu|ajdonában lévő közteľĺi1et
hasznáł|atához, nrelyberr kitelepülésének engďélyezését ko*e żoĺo. .ĺp'ĺi' 0l naptó1 _ 2g'.
novemb-er 30 napig a Budapest VIIĺ' kerület' Mikszáth Kálĺnán téľ 2' szárn előtti járdán 149+10
rrégyzehrréter teniletre.

A fenti lrelyszínen t<özbíztollsági és közlekedésí sze'mpontból a kitelepülés ellen hatóságonr
kifogást rrem enrel.

Budapest. 2016. ápdlis 08. , .:--: '.l '' .'

,'1,,,,.1 
'' i '_

Tisztqleŕtel:
. 

ł^ĺ:

\, '.' .. ,*"ähil7-..u,áo",
Rendószeti osztálľvezető'

Cín: l084 Budapest Víg u.3ó, 1431 Bp. Pf.:16t
Telefon: 47 7 47 a0; Í ax 17.ĺ -3724. 48.40 t

e-rrraíl: 08rk(9budapest'políěe.hu

Rzs\łio,j'(ni:i'l ĺ0l0Jo..'|8..{.'ij::-B1':JÍJu-{t5.łí.0.ij.jó.soIjJ'6s-ljľjl.]8/b.5j.ii)

lłĺltK: ni'l(s J.lil!

,ĺq



Budapest Főváros YIII. keľület
Józsefváľosĺ onko ľm ányzat
Polgáľmesteri Hĺvatala

Gazdálkodásĺ Ügyosztály

dr. Galambos Eszter
ĺiryosztályvezető

Helvben

VÁnosÉpÍľÉsznrl Ücyos zľ iĺĺy

Iktatószám 26-2I3lf016
Ügýĺtéző: Szomolánýné Kocsis Beatrix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanýneb@jozsefuaros.hu

Iiĺľg: SKS Caffe Kft. köZterülethasznáiati kérelme _ Mikszáth Kálmĺán tér 2. szźlm előtt

Hiv. szám: Kl 6-45/20 ] 6.

Tisztelt Uryosztályv ezető Asszony!

Köszönettel vettem tźĽrgyl témában tett megkeresését. A Budapest Fővaros VIII. keľület
Józsęfuáros onkoľmźnyzata Képviselő-testtiletének Józsefuaľos Kerületi Építési
Szabźiyzatáről szó|ő 6612007{Xil.Iz.) rendelete (lórÉsz) 10.$ (3) bekezdése szabźiyozza a
teraszok elhelyezését.

Fentiek a|apjźĺn megállapítom, hogy a ktizterület-hasznźiat engedélyezhető.

1-. i 'f'"

Budapest, 2016. máľcius 31.

Üdvözlettel:

mb. fiiépítész
ilgyosztźt|yvezető
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A |ĺéľclntcző (|(lontásuI vesz|, hogy
> ( kl,zlcrltleleil csak a lj3/2007.(l1.l3) Koľnrilyľendelet 7. Í u) bekezclése ulapj<h a ľěndclet 4' slti.

D ŕĺ )ilel l ékl erében Dle4hą| áloz reťuékek tiľusíl haĺők,
P nkéreleurbenyíri(đsaneilljogosĺtjafolnkÖz|orĺllethäszná|atáľn,valarnĺl)tazľis'hog}.ákiakÖzteltlletet

hozzájáľtllás tlélkul haszi łin' il BltdoPesl lrŕjvárcs KÖzgy |ésének'a ŕÖváľosi kt'ácľtll9ĺ9k használatáľÓĺ
és ľendjéľÖl sző|ő 59ĺ|99.5' (x' 20.) ľ v' Kgy. ľondolet] l5/B' s o|n|Úán szabĺĺ|}.sé|tést kÖvet el,' ds'tlL
dot))'tlst|l veszi, hogy czcn cselekilléi|ye toĺ'át'bi h{tľállyos kÖ\ćtkez||tényekl(elját

b a24l20a9'(Y''2|.)tIlk'ĺzánltiľendetet6'5s(l)bekezdéseszerilltakÖzteľuletltäszná|atáértkÜzteľillet.
használalí díJa| kct| Íizetni,

} adĺjatjogosuItakł'ztoĺ1llcłténylegeshdsz laláľn,ilĺetvcakÜzteľtllete'iolhebrezettlétešÍttuénytényle.,
ges tlzenlelletéséľe tekintet nélk(lI kÜteles |negŕjzet|lĺ'

Ä kéľelcDl||cz o kćľe|nlczőllek nz ĺ|ább| tnelléleteke. kelI csnto|nĺn:
l. A |łozteľ{llctcn I.oly(atni ktvitltt tevfkcnység g1,akoľli|sárÍi fc|jogosĺtő ggyśzcľ okilat lnásolatát:

.} egy ni vál|a|koiás esctén: v?ĺ|lĺlkozÓÍ ignzrrlvírnyĺ,

.)r gazdasági ľáľsasĺĺg eseté|l:30 na;rnĺlI nenl rćgebbi cégkivonatbl, a|llÍl.ási cĺtl|pé|(|ányt,
> táisadä|nli0segyébszeľvezetekeqelébęn:Bl|yilvántaľĺäsba.vétc|ilkctĺgĄzolÓokirątot'
> steľ|ilelčk csctén óstéľnlelłii.igozolvr1tlyt;
} nlagúnszentć|y csetén okilnt becsatoltlsa Ileol sztlkséges.

2' Áz igényo|t tcľ(|lĹ.h.c vdnatkozÓ helyszíllt álrrŕizolÓ viĺzlatot, ąnle|)cn szeicl)elĺic ke|| a kóľnyezi' utcáknok
is. Ebbe be ke|| ra.izo|ni az igćnyclt toľ0|eteľ n szilkséges nléľetekkol ťrgy, llogy annak rlagysĺlga, c|he|5ca
kedése egyéľtelnĺlelr nlegál|apÍthaľÓ legyen.

3, Áz e|helyezni ktvánl épĺtlllény, léIesĺtnlćll)i beľendezés.lltfiśznki |eíľiĺsát és |etvei|; leľaszkéľelnekhez o
hcl),szĺ n hl ál ls t'saĺolni sztlkségas;

4. Meg|évó |élesítnlćnyrc rona|kozÓ kÖáeľ(||etJlaszn lflti'lĺozzĺljárulás lrlegĺÜ|táśn esetéĺ - váľosképvéĺĺeImi
s7-elllpon(ok Íig;'eleľtbevrltele ntĺatt - folÓľke|| becsatalni'

5. Epilési engettlllyhez k l tt épÍhnény aśe!ébełl vlg1' épĺrés| nuukrílalokkłil , sszěĺiiggó k ztei.iilél.hilfzri lat
ese!ében ai éPÍlĺ9|ólól kryou neghalaIniazĺisl és tl jogszabálylsan clóht esetdkben ojogcľös é])ílćsltg'.i ha.
l ősłIgi engedél1,t csal al i szilkséEes'

6. l(Üzrit igénybevétele esetétl - a 2. Pon(ban fog|n|thc|yszĺillíłjzon hll - a vonaľkozÓ helyszĺIlľ ábľázotÓ lbr-
galonltécl)nĺkai vŕĺzľajz.oľ, ąnloly beszeľcz|tctÖ a Fövárosi KÓáeľt||et:fenntaĺ1Ó Rt', ľbľgalolnlechľikíi Fó..
osztálył|u, Brtdapest VIII. kedllbt szabô Eľvilr tér 2. szánl alatt'

7. Ajqgostllt kÖzľeŕ{tletct éľint(' tevékenységében résżtvevő lreje|entett csaĺárltĺgjainuk, ill' o|knhnazoĺtnilrak
rlevćt és lĺlicílućt.

lrĺgvelnrc7,tctćs:
A hi tg'lakuułl kili)Itłlĺl kaekn,D'oniafdlDl ĺ's r eltjhl nelléklelek csalolłiłőn nil, a pan
kutilil u ue8l6'ćí lélesĺnlÉ.ll1,f,olöja elcngulhuęilen a buyijtotl kĺ!ľłlelll éĺdení clhÍl,tiltbđhu!

A I z(cľl|lel-|lttszniiktto. - l(ĺ||ł'||Üsc|| - nznllĺ|lblJogszalrlĺtyo|i säl)Ílyozłĺk:
7 a helsl ltltkornrią,zullkľő'tszÓlő lgg0. éyl LXy' iln'éil)|
> uóyűĺasltłl,zterilIetělt l!0sautk,liľ1,I ćs il ki)zlerilldcli ic Üéri,1ryt ' 59r'I995, N 20) K.g,,'ťeildclel
)ĺlJluej,ĺiľosllnk0nnĺInj'zitlIiĺ,ioibi,Ié',tlkt,?kiiIe|ekhisaťrlriIéshisaiiltirtin0kn]n(t]ćrłĺti

sL drtk. Renilelel
NYl Ĺ,ATKoz;\T

} AhllÍron hozijĺtrtr|ok szenlć|yes és kll|Ô|lleges ndflľflin) (hozzrltaľlozÓitu szenlć|yes adatai) a kezc|éséhcz ćs nz
cljáťÓ hat ság Í.e|é (ovábbÍlásához ajogosujtság ntegállapít sa és leuąsÍtéso cé|jiĺb l'

> Kl|.cln]elll benyr,rjľĺlsnkor ĺI POlg lrnesteľi l{ivntal Vagyoĺgozdálkodĺtsi lľodájĺĺnnk {ĺgyi|ltézójétól tĺljékoflatĺlst
kÍlPlaul * nrelyet tu(lonlásnl Vcĺlęnl - az cljárás tnegindĺIásđ||0k napjáľÓ|, az tl8yi||tézćśi hatáľidólől, ĺtZ Í|gyeNÍe
iráqyadÓ jęg52ą[{!y |:et)de|kczésqiŕłll' .iogł|ilrllÓ| éq kó'telezetlségetnľól, továbbťi kÖto|czcttségcnr'chlrrt|asztásának
jogkÖvetkezlrrényeiľ ĺ, a liĺÝotnIi eléľhetôsćbŕól.

> Kiiclg!ĺś!!'hogykéľeh|lenĺ.e|jesĺtésceseténn20q4.éviCXĺ..tv'|28.$(2)bek.a|apján4fqllebbezt'sijogomÓ|
|omolxlok. 'l\(lbn|i|sul 'veszenr, hogy'ezlthal nz u8yęlllben hozott határo7"1ľ ilDnítk kÜz|ésekorjogorÖľc cnlelkcdik.

BuĺlapesÍ' 20ĺ7 év 05. hő 10 ltĺrp.
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Ugyĺratszá m: 0 5 -I37 4 l 20 I 6.

ÜgyÍntéző: Seregi Viktória
Telefon: 459-2L74
EmaÍI : seľegiv@j ozsefu aros.hu
Hivsz.: K-16-44/2016.

Táľgy: kcizterület-foglalási kérelem

Kĺizpcnĺi l}tató
Gazdálkodási Ugyosztály

dľ. Galambos Eszteľ
ii gyosztályv ezető r észér e

Helyben

L
Łct-

Tĺsztelt Ügyosztály v ezető Asszony!

Hivatkozássa|hozzttĺtk érkezett megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk:

SKS P.Coľn Kft.

Budapest VIII. keľület, Kľrĺdy u. 2. 34 m2 vendéglátó terasz

részére a közterülęthasznźúatba adästlt a fenti időszakban a ,,JOKESZ'' 10.$ (3) bekezdésében
r<igzítettek betartása mellett kereskedelmi szempontból nem kifogásoljuk,

az a|źúbi kikötéssel:

a vendéglátó teraszt il keľeskedő csak az uzlet nyílászáľóĺnak zárva tartásával
üzemeltetheti.

Az,SříS P-Corn KĺĹ 3g!7l?OI,3 szám alatt szerepelhatósági nyilvántartásunkban -,'FIKTÍV
PUB ETTEREM ES SoRoZo'' elnevezéssel - a Budapest VIII. kerĺilet, Kĺúdy a.2. szźtm

a\atti izlet tekintetében. Az tizlet nyitva tartási ideje: hétftí-csütöľtök: 12.00 - 24.00; péntek:

12.00 - 02.00, szombat-vasámap: 12.00 _24.00

Józsefuáros KerĹileti Építési SzabtĺIyzatárőI szőIő 6612007.(Xlľr.IL.) ok. rendelet (rórÉSz)
10.$ (3) bękezdése éľtelmében:

,,(3 ) Vendé g|áto terusz elhelyezése
a) Vendéglátó tetasz köztertileten vagy kozhaszĺtĺIat céIjźlra źtađott magánteriileten csak

abban az ęsętben létęsíthető, ha:

o a gyalogos sáv szélessége - a biztotlsági- és beľendezési sávok megtartásźna| -
legalźĺbb 1,5 m;

. a gyalogos sáv szélessége az árkád alaÍÍ is legaláhh 1 ,5 méter és

o a Ĺerasz legfeljebb 3 rrréteľ széles, illetve ennél nagyobb mirctu tcrasz esetében

lęgalább 1,5 mótcr szólcs fcli.ileten a kĺirĹiljáľhatóság biztosítható.

M 1082 Budapest, Baross u. 63-67. E 459-2100

www. iozsefvaľos.lru
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b) Terasz olđalai 1,0 méternélmagasabb szerkezettel nem hatarolhatók le.
c) A teraszok téliesítésének, esővédővel való eIIźtźsának megoldását az épület

megjelenítéséhez töľténő megfelelő illeszkedés érdekében be kell mutatni aZ

önkormányzati főépítész eLott, illetve annak híttnyában az i||etékes tervtanács előtt,
melynek álIásfoglalását csatolni kell az (elvi) építési engedély iránti kére1eÍ7)hez.,,

A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a keľeskedelmi tevékenységét a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. t<irvény előírásainak betarttsával folytathatja,
továbbá, hogy a vendéglátó teraszon azeneszo|gáltatás tilos, i11. tevékenységtikkel a lakosság
nyugalmát nem zavaľhatják (zaj, szag, nýwa tartás, rendezvények, stb.).

Budapest, 2016' április 4.

Tisztelettel:

iÜi8
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Főváľo si Katasztr őfavéd elmi [gazgatő s ág
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsés

!-]0-8.l Ęľdapest, Dologházutca3. B: t443 Budapest, Pf.: l54.
Tel: (36-l) 459-2324 Fax: (36-t) 459-2457 e-mail: fki.kozeppest@katved.gov..hu

Tárgv: Szakmai vélemény a Budapest, VilI.
kerület Krudy u. 2. (SKS P-Coľn Kft)
közterület hasznźtlat tigyéb en

Hiv.sz.: K16-44l20|6. (Boľos Gábor Sza-

.. bolcs)
U. i.: FźtbriZoltánné tű. hdgy.
Tel.: 459-2300194284
E-mail: fki.kozeppest@katved.gov.hu

,.@.ffi
Szám : 3 5 | 50 / 1249.3 l 20I 6.éL|t.
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Budapest Fővdľos WII. keriilet
r ó u efv dr o s i o n ko ľ m tű ny zat
Po lgdrmesteri Hívatala
Vagyongazdálkodds i és Üzemeltetési Ügyosztlźly
D r. G a la mb o s E s zter ti gy o s zt lź lyv ezető r é s zé r e !

Budapest
Baľoss u.6347.
r082

Éftesítem, hogy a Budapest, V[I. keriilet Krúdy'u. 2. (SKS P-Coľn Kft.) szám előtti közteriilet
használat ügyében a Kirendeltségünkhöz ktildött megkeresését megvizsgáĺtam, amelyre az a|ábbí
szakmai véIeményt adom:

A Budapest, VIII. kerület VIII. keľtilet Krudy u. 2. (SKS P-Corn Kft.) szárn előtti kĺizteľĹilet haszná-
lat a benyújtott iratoknak megfelelő kialakításban tűzvédelmi szempontból abban az esetben nem
kifo gásolom, amenny ib en az alábbi feltételek telj estilnek :

o Ą közteľĹileten kizárő|ag egy ember szźtmźra kcĺnnyen mozdítható nem rdgzített tźrgyak
(székek, asztalok, vitágláđźk, napernyők) helyezhetőek el.

o Ą napernyők, ámyékoló szerkezetek kialakíĺísa abban az esetben elfogadható ,ha azok szé-
leinek _ kitekeľt, kinyitott állapotban _ fiiggőleges vetĹilete nem lóg az útest ftilé.

o Ą napernyőket, árnyékolő szerkezeteket a vendégtátóheIyek ĺyiwatartási idején tul csukott,
betekeľt állapotbarr kell taľtani.

.}ĺ
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A fenti szakmai vélemény nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak.

Kérem szakmai véleményem szíves fudomásul vételét.

Budapest, 20l6.június 1 4.
Késziilt: 2 pld-ban
Kapj ák: megkeresô hatósáýirattar
Készítette/Gépelte: Fábľi zo|tánné tiĺ. hđgy.
Postáeva:
Szímítógépes helye: M:\regi_L-meghajto\regiokozeppest\Mentendő iratok
20 t 6\FIATosÁGI\Fábri\
E|őadó:
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BUDAPEsTFŐvÁnos
VIII. rnnÜrľľ

JózsrrvÁnosl ÖľxonvĺÁľyz.ł
Por,cÁnľĺnsTERI HIvATALA

VÁnosÉpÍľÉszerr ÜcyoszrÁĺ,y

I

I

I

I

i

-t
I

Budapest Főváros VIII. keľůilet
Jĺózsefu áľosi Onkorm ányzat
Polgáľmesteľi Hivatala

Gazdálkodási Üryosztály

dľ. Galambos Eszteľ
üryosztályvezető

Helyben

Táľw: SKS P-Corn Kft. közteľĹilet használati kérelme - Kĺudv ĺltca}. szźtm e\őtt

Hiv' szám: KI 6-44/201 6,

Tisztelt Üryosztályvezető Asszony!

Köszönettel vettem tźrgyl témában tett megkeresését. A Budapest Fővaros VIII. kerület
Józsefuáros onkormźnyzata Képviselő-testtiletének Józsefuáros Kertileti Építési
SzabźůyzatárőL sző|ő 6612007.(Xil.12) rendelete 1ĺórÉsz; 10.$ (3) bekezdése szabźiyozza a
teraszok elhelyezését.

Fentiek alapjźnmegállapítom, hogy a közterĹilet -hasznźiat engedélyezhető.

Budapest, 20|6. március 31.

Udvözlettel:

Femezel y DLA
mb. ftĺépítész
ugyosztáIyvezeto

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2100
wwwjozsefuaľos'hu

Iktatószám: 26-21'|12016
,ťjgylntéző: Szomolĺĺnýné Kocsis Beatrix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanýneb@jozsefuaros.hu

2B



BUDAPESTI RENDoR-roxĺt.plrÁNysac
VIII. Keriileti Rerrdőrkapitányság

Ügyszám : 0 1 080/5759 -4/ 20I 6, ěL|t.

Rendészeti oszľály

Táľgy: szakhatósági vélemény
Hiv. szám: K|6-44/2016.
Ügyintézcĺ: Boros Attíla Bal'tns r. hdgy.

TeI.: 477 -37 -00 I 48-1f4

đľ. Galambos Eszter
iig"'osztályvezetćĺ

Budapest Főváľos \rl[I. keľůlet
Józseťváľosi onkormányzat
Po lgárĺnesteri Hiv ataia

Gazđálkođási Ügyosztály I

B.rd,apest
Baross utca 63-67.
1082

Tisztelt clr. Galambos Eszteľ!

TájékozJatom, hogy a fentí számon hatóságomhoz éľkezett ĺnegkeľesésberr foglaltakat

rĺegvizsgáltam. melynek során az a|tlbbľakat állapítottarn meg:

Az SKS P-Coľn Kft. kéľelmet nyrlrjtott be a Józsefváľosi onkornrányzat tulajdonában lévő

közteľĺĺlet használatálroz, melyben kitelepiilesének engedélyezését kérte 2016. ápľilis 01 naptól-

2019' november 30 napig a Budapest VIII. kenilet, Kruđy Gyula utcaf, szźĺn eLőtti járdán 34

négyzetrnóteľ terül etre.

A fenti iielyszínen közbiztorrsági és közlekcdési szęmpontból a kitelepiilés ellen hatósägorn

kifogást nem emel.

Bucĺapest, 201 6. ápńlis 08.
-ĺ ,.)

ľ-Ísztelette|:

:... .'q..''i.4.Ą..\
';1,)r
' 't,i

\ií,
\:,1ĺ,\,' -.:ł> .\ \ ,/ę ĺ

:.Ś';ĺ-.-. ' /.44
1.: S;,]..Iťovács Tibor'ľ. alezľedes

Rendészeti osztályvezető'
I

Cíur: l084 Budapest Víg u.36' t431 Bp. Pf.:161

Telefon: Ą.].7.3..ĺ 0a.. F ax.. 47.7 -3:7 24. 48-40 t

e-maii: 08ĺk@, budapest.po! ice.lru

Rzs\ĺ''0 i'9c':'i.ĺ ĺ0!í)sÓ.Js.ĺít.jjj..ŕ}(.Jb.ĺ|J-í,5j(0jsl'-5ÔI;5.í)65.I;ljl-Js.l6.-is5l)

l|ĺlKK: nincs rĺĺĺ.

tą



/ tsĺ,ĐAPEsT" KtÄUu&Ttm|
ngponľ*Áľus eovnÁexÔzsÉe

í085 Bp., Gyu|aĺFál u. 9. |. em.
Talefon: a38 25 8í. 268 96 12

'^: :/r
ĺ;(&,(ő

Budapest, Főváros J ózsefuáros

Vl l |. kerü l eti on kormá nyzat, Ktlzterü let-h aszn á| ati Ü gyosztá|y

1082 Budapest, Baross u. 63. - 67.

Tárgy: rendezvény bejelentése

Tisztelt Ügyintéző!

A K|auzál téri Református Egyházközség (Budapest Vlll. ker. Gyulai Pá| u. 9.) és a Vasárnapi lskolai Szövet-

ség Gyermek-Evangé|izációs Közösség (V|sz| 2ot7,július Lo. _ L4. kozott hétfőtől péntekig 17.30.19.00

óra között szabadtéri, ingyenes gyermekfog|alkozást tart a Gutenberg téri játszótéren.

A gyeľmekfoglaIkozáson a gyermekek önkéntesen, szü|eik engedélyéve|vesznek részt. A programon

hangosítást nem haszná|unk, továbbá minden feltéte|rő| gondoskodunk a megva|ósításhoz.

MellékeljĹik a szü|őknek szóló tájékoztató Ieve|ünket.

Kérj ti k fe ntiek szíves tudom ásu |vétel ét és vi sszaje l zésĺi ket.

zoL7,június 16.

Tisztelettel:

ą4^*,!-454n,. .)
y'\-.L-4.ťś z..^.ł.^;a-l

ĺ/.-(/ .

T ?-9"----- G

{ q,-'rr-=u0

qĺ]
,yktt L,"',łęł

(
Karsay Eszter

református Ie|kész

Telefon : +36-30 604-57 -47

Honlap: www.refgvulai.hu

Emaĺ|: rev.eszter.karsav@gmai|.com

\łfy

hľU\
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Tiszte|t Szĺilők!

A Vasárnapi lskolai Sz<ivetség és a Klauzá| téri Református Egyházközség (Budapest Vl|l. ker. Gyu|ai Pál

u. 9.) 2017. iú|ius 10-14-ie - hétfőtő| péntekig - minden délután 17.30.19.00 óráig 5 Napos Klubot

szervez 5_12 éves gyermekek számára a Gutenberg téri játszótéren. Az 5 Napos K|ubon va|ó részvétel

önkéntes és ingyenes

A gyermekek é|etkorának megfe|eIően játékosan, képekkel mutatunk be bibliai történeteket, tanítunk énekeket és

bib|iai idézeteket. A program része sok játék is. Az alka|mak vezetői Jézus Krisztusban hívő emberek, akik a játszó-

téren nem fe|ekezeti hitoktatást végeznek, de szeretnék megismertetni gyermekükkel a Biblia igazságait. Meggyő-

ződéstink, hogy ez az ismeret szükséges ahhoz, hogy gyermekĹik élete tiszta, örömte|i, mege|égedett, családszere.

tő |egyen, és hogy idejében felismerje vi|águnk sok káros befolyását.

Szeretettel |átjuk családjukat a K|auzá|téri Református Egyházk<izség aIkalmain.

. fiivata|i cím és telefonszám: 1085 Budapest, Gyulai P. u.9 (+3&1) 2ď-96-t2 és {+3&1) 338.25.81

. |stentiszteleti alkalmak: minden vasárnap 10.30 órakor (gyermekek és felnőttek számára egyaránt)

Minden gyerrneket szeretettel várunk, akár tartozik valame|y egyházhoz,akár nem.

Érdek|ődni Iehet:

Koczó Pá | (beosztott I el kész), +36-30.405- f9.o7, sa dli k619 @gmai l.com

Budapest, 20t7 . jú|ius 7 .

KérjÜt az a|ábbi válasz|apot vágja le és küĺdje vissza/adja át a program vezetőinek!

-.ä<-------

Engedélyezem, hogy....... nevű gyermekem részt Vegyen az 5 Napos Klub a|ka|.

main.

Az alkalmakon kép- és videófe|vételek készülnek majd, amelyet kizárólag a programunk keretei között használunk.

A felvételek az internetre nem kerülnek fel.

Kérjük, húzza a|áaz onnek megfele|őtl

EngedéIyezem / nem engedélyezem, hogy gyermekemrő| az a|ka|mak során fénykép vagy videófe|vétel készĹilj<in.

2017. jrilius Szülő, gondviselő aláírása :

J4



!ďűpont: 2017.j Iius 10-1'4. / 17.30-19.o0

Udvłíz|és

Játék

Ének

id6

E|ózó napi AM
isrnétlése

5',

to'

Ének

Bibliai lecke

l(özponti igazság

Üdvtjz|és, szabályok

5',

hétfó

Ť |smerkedós játék

3',

y' lsten alkotta

z',

feIe|ós

1s',

n SzÍvem csendben

Ěnek

Aranymondás
tanítása
Játékos

svakorlás

Kain és Abe| |sten e|ótt

He|yszín: Guttenberg tér.

Üdvciz|és, szabá|yok

5',

kedd

Játék

ł Sza|agtépó

10',

n Egy t vezet

Enek

MissziÓs
tôrténet

lsten alkotta
Egy rlt vezet

to'

feIe|ós

János ].4,6

Tapsold !

János 14,6

Ének

y' Szívem csendben

|ĺmét|ó játék

s',

A tékozlĺí fiti hazatér

Befejezés

10'

n lsten alkotta

FogÓcska

dvciz|és, szabá|yok

5',

szerda

ĺ Stinifogő

Fuss, mama, fuss
].. rész

10'

5 Napos Klub

n Egy rit vezet

/á Aki hozzám
fordul 1.

n Egy tÍtvezet

5

Egyirányri utca

Apcsel 3,19

Tcircilve !

felelós

100

Apcsel 3,19

c-ś

ľ--

.ŕ Szíve'n csenc ben

Hirdetés

Naámán
engedelmeskedik
lsten paľancsának

Cápás játék

n Aki hozzám
fordul 1.

cstit rtłik

tjdvoz|és, szabá|yok

* JégfogÓ

Fuss, mama, fuss
2' rész

n Egy rit vezet

n Aki hozzám
fordul 2-3.

n Aki hozzám fordul
1-3.

Alljlvagy Mehetsz!

Apcsel 16,3L

Mondd jelekkel,

ritmussal!

felelós

Apcsel 16,31

n Szívem csendben

Hirdeté5

lsten megszabadítja
Pétert a błirtiinbó|

V zes játék

t. Aki hczzám
fordul 1-3.

i.jdvciz|és, aláírások,
szabá|vok

péntek

* Simon mondja

Fuss, mama, fuss
3' ľész

J? Egy rit vezet

n oly erós az Ür

n o|y erós az Úr

fele|ós

Ezsaiás t2,2

Tapsold el!

Ézsaiás 12,f

GyÓgyu|ás

n Szívem csendben

Hirdetés

SámueI
engedelmeskedik
lsten hívásának

n o|y erós az Úr

Jégfog

Fuss, mama, fuss
4' rész

n Egy t vezet

n Aki hozzám
fordul L-3.

Jakab 1.,22

Hangeró-szabályozás

Á||j!

Gyerekek kedvence

Hirdetés

n lsten alkotta

Fuss, mama, fuss
5' rész

t1 Egy rlt vezet

Klubosok kedvence

Hirdetés, ajándékok
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Buďapest Környéki Törvényszék
Ü gyŚzám : 1 400/Pk.60033/1 989

Kivonat

a szervezet torvényszéki nyi|vántartásban fenná|ló adatairó|.
Az adat|ekérés id<ĺpontja: 2016.03.05' 9:51

ĺ. A szervezet nyilvántaľtásl száma: 13-o2-ooooo29

{ĹÉ''ĺtQ'J.\ÍRisÉl.rffł'łs:.,łl iĄ,Í'.Í4Eí'ť w:'... ...'' 
#'.i:.ľlÉJ

s u a,ĺprs l ľoR.v t,rxi rlR yEĺ y,,, o 
Ttłk

Jogerö: 1 989.06.28
f

z. A szervezet neve: Vasärnapĺ lskolai Szövetség

s. A szervezet rövidített neve: Nincs rövidítettnév lreiegyezve

,ł. A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Nincs idegen nyelvÚ e|nevezés bejegyezve

s. A szervezet típusa: 'Egyesü|et

s. Az egyesÜ|et formája:egyesú|et

ĺ. A szeryezet szé|ĺhe|ye: 2119 Péce|' Nyírfä u. 1. sz.

Jogerö: 1 989'06.28

Jogeró: 1 989.06.28

Jogerő: í989.06.28

Jogerő: 19B9'06.28

9.'(í) A képv.iselő néve: Arthur Monroe Tayĺor |||. ( e|nök )

Anyja neve.: Anll.a neve níncs ryIegadva

Lakóhely.e
A képvisę|eti jog gyakoľlásának módja: Képviseletijog gyäkorlásának módia nincs bejegyezve

terjedeIme: Képvisetetľ jog gyai<orlási terjedelme nincs bejegyezve

Amegbízás időÍartama:
A megbizás megs7ü:nés'ěnek iďöpontja :

A měEŚzűnés iéňyle.ges időpqntja: :'

A lemondás hätälyoss.á válásál.a vonatko' zó adat:'

(2) A képviseĺő neve: Fereni| Gá;bor ( főtitkár)

Anyjé neve: Anyja neve.niiros,.megadva

t.akł5.helye:|tf
A ké.pvĺseleti jog gyakor|ásának módja: Képvĺse|eÜiog gyakorlásának módja nincs bejegyezve

.te rj e del m e: Képvise|eti 1.og gyakorlä5i terjedęłme nincs bejegyezve

A me gbízás időtartäma::
A męgbízás megsz'(Ínésénet< időpontja :

6.m ggs3űnés tf ny|'e' gęs ĺ d.öpoĺitja:
A lerrłondás .h atályossá válására von atkozó adat:

Jogérö: 201 1.03.30
14/tl

Jogerő; 20í í.03:30
11ttl

ĺo: A.szeľvezet cé[a: Gyerrňékeknek igehiŕdétés, éś erre a fe|adatra tanĺtóK képzése.

rĺ.A szeruezet cél szerinti besorolása: cél szelinli besorolá.s nincs bejegyezve

ĺe. A |étľehozás határozott idejének leiárÍa: Leiárat napja nincs bejegyezve

ĺs.A létesítő okirat (módosításának) ke|te: zoĺł'oz.ĺĺ Jcjgeíő: 2o'14.og-27
żo!||

zĺ. Közhasznú jogállás: Kôźhasznú Jogeri5: 2014.08.27
20rl

zz. A szenlezet adószáma i1g17314:2-2-1g

zs. A sŹervezet adószámáÝa! kapöso|atos tény: Bejegyzett

Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 1989.03.15

'ł. 
Á szervezet közösségi ad'ószáma : HU1g173142

Jogeri: 201 5.03.1 0

Jogerô: 201 5.03.1 0

Jogerő: 201 5.03. í 0

oldal:112



Budapest Ktirnyéki Törvényszék

Ügyszám : 1 40OiPk.60033/1 989

zs' A szervezet közösségi adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett

Kiizösségi adószám megszerzésének / fe|fiiggesztésének 1törlésének idó'pontja:1989.03.,15

za. A szerv ezet stati szti kai számje le : 1 917 31 42-9499-51 7.1 3

zz. A szervezet statisztikai számjeléve| kapcsolatos tény:aejegyzett

Statisztikai számjel megszerzésének / fe|függesztésének / tör|ésének idópontja: 2014.o3.17

Jogero: 201 5.08.27

Jogerő: 20í 5.03.1 8

Jogeró: 201 5.03.1 8

za. A szeĺvezet számláját vezető pénzforga|mi szo|gáltató neve, székheĺye: Szám|avezetó szo|gá|tató nincs bejegyezve

zg. A szervezet jogi szemé|yiségű szervezeti egysége(i): Sżervezeti egység nincs bejegyezve

so' A sztivetséget létrehozó szervezetek listája:

eĺ. Jogelőd szervezeteki Joge|őd szervezet nincs bejegyezve

ĺz. Jogutód szervezetek: Jogutód s'Zervezet nlncs beiegyezve

so. Fo|yamatban levő eljárás típusa: Nincs

sĺ. Folyamatban van végrehajtás, biztosĺtási intézkedés: E|járás nincs bejegyezve

ls. Folyamatban van bĹintető / szabályséńési e|járás / intézkedés: E|járás/intézkedés nincs bejegyezve

ae. Egyéb: Nincs egyéb adat be'jegyezve

zÁnnpÉx
A szerVezet adatait ilIetően nincs váltózásbejegyzésĺ e|járás foIyamaĺban!

Budapest, 2016.03.05

oldal:212
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Budapest Főváros V|l|. kerti|et Józsefvárosi Po|gáľmesteri Hivata|
Gazdá|kodási Ügyosztály
í082 Budapest
Baross utca 63-67.

KERELEM
Kérjük

%:_

r Józs efváľo si o n ko ľm á nv zat tu I a i d o n á ban l évő ktizte ľiilet hasznáůatához
o m ta tlá n'y t o lv a sh a t ó a n", ny o m Íąt o tt b e tűv e I.ki töI te n i !

a Józs efváľo si o n ko ľm á ny zat tu I aj d o n á ban l évő ktizte ľiilet hasznáůatához

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közteriilet-hasznólati |atretmek elbíráIósához, valamint a közterület-hasznĺźlati
hozztźjárulásban foglaltak ellenőrzéséhez sziikségesek Az adatolrat a Polgármesteri Hivatal Gazdótkodósi, illene Közterüler
feliźgłeleti Ügyosztálya kezelik e irforruÍciós önrendellrezésiijogrót és az irfornuiciószabadsógról szóló 20I I. evi CilI. töt^,łéľly atapján

Kiizterület-hasznĺílatideje;20l r-.é, G:F no :o-"Ĺt naptól ?Mii1, ev j4Ę nĺ lfr.-1napĺg

(Több időpont- heýszín esetén kéľtink listlát mellékelni!)

KtizteľĺĺIet-hasznĺá|at celja: építőipari tevékenyseg _ daruzás

Kérelemmel éľintett ktizteľület narysrĘa ..... ł!. )s.. ....... m2ldb

Ktizteľülethelye: Budapest' Vn. kerület'. .....'...Diószeghy Sámuelu............

.............:... '............(utcąter)'..38-42...szźLmelőtti: iaľdan. uttesten, zöldterületen vas/

Megi€gyz€s ( Eryéb tény, kiiľÍilmény, LEVELEzrcsI cÍľĺ' amennýben a fenti adatoktól eltéľ, stb.):

...Levelezésicím:6000Kecskemét.Izsákiút8.............

Kérjiik a túloldalon jelzett m9!l'ékleteket csatolni, és
a kérelemnyomta"tvónyt aIáírni szíveskedjék!.

Magánszemélyek esetében :

e-mail cím:

á}ł*,!I {Lq{Ł- o t .'( 9



-2-
A kérelmező tudomásul veszi, hogy

- a kérelem benyújtása nemjôgosítja fel a köaedil ethaszĺlá|atára
- a Józsefuarosi onkormányzat tulajdonában lévő közteľĹiletek hasanálatlíról és hasanálatának rendjéről szóló

18/20|3. (Iv. 24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a köŻerulet hasznáIatáértĹoa"rut.ĺ
használati díjat kt'teles ťlzetni,
a közteriiletenkiznóIag a keręskedelmi twékenységek végzésének fęltétęleiről szóló 2|0/20og. (Ix.zgi.)
Koľmányrende|ęt L2. $ (l) bekezdése alapjiĺn a ľendelet 5. meltékletében meghatarozott termékek rírusÍtha-
tók.

A kéľelemhez a kére|mezőnek az atábbi melléleteket ke|| csatolnia: (A csatolt me|Iékletet kéľjük X-el je|ö|ni)

1. A kdzterületen folytatni kívĺánt ásáľa feU.ogosító egyszerű okiľat másolatát:

.vendéglátóteraszlétesítéseesetén,azazt.i)zemeľe
jelentés köteles kereskedelmi tęvékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagY a Mĺĺködési Enseđélvt2.Azigényelt'teľiiletre''vonatkozóhelyszíntáb'.Łezőutcáknak
is. A viízlaton az igénye|t teriiletnek - a szükséges méĺetekkel - úgy ŕeil szerepelnie, ľ'ogy u*ui. ougýoĺgu,-.-
elhelyezkedése egyértelmrien megállapítható legyen (TERA5Z, pÁvlI.oN pšprÉŃ: ařinak szélesřge'- 

.

'hosszúsága; aÍeÍasz, pavilon szélének az épi|ethomlokzati falától és aiardaszélétől való tĺĺvolság a;terasz
esetén annak az iizletnęk a bejiĺľatától valo távolsága, amelyikhęz tartozik; méterben mérve).
J. AZ enelyeznl lívánt epitmény, létesĺtmény, berendezés mtĺszaki leírását és teľveit; te,os,Euelmffi,i
helyszín Íotój ót is cs atolni sztilrs éges'
4.. Meglévő létesítményľe vona ś.kép"édeL
mi szempontok ťrgyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell be-csatolni.
5. Epítési engedélyhez kotott építmény esetébenvagł építési muqk
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és ajogšzabályban eIőírt eseteikbei ffig",aieifte'iigłi ható-
sági en4edélyt csatolni szükséges
g. Ki'zut igénybevétele ęsetén - a 2.
forgalomtechnikai vŕmajzot, amely beszereżrető a BKK Közuti ĺł.i'l.k"de'i IgazgatőságKozutkezelési Fő-
osztály, Foľgalomtechnikai osztályán.

Fievelmeżtetés:
I@uun es az előíłt mellék2etek csatolás*l nil, apoľltos és eglértelmű hetymeýaározás, va-
Iamint a meglaó létesítmalyfotója elengedhetetlen a beruyijtott kérelem ademt ehĺłáasahozl

A közteľiilet-haszrálatot _ kiilönösen _ 'az a|ábbi jogszabĺályok szabátyonźk

M'ag norszÁghelý Ónkormĺán y .atÄkó| sm,ő 20| |.évi CL)oc(x. törvény
a Józsefuĺírosi onkoľmányzat tuĘdoruábarr lévő közterĺiletek hasná|ataróIés haszlálaüának rendjéľől sm|ó 18D013'
(N .24.) ĺinkormányzati rendelet
Józsefuĺáľos KerüIeti ÉpÍtési Szabá|yzatarőtszóIó 66D007.QoI.l2.) önko rmányzatlrendelęt
Budapesti Vĺírosrendezesi és ÉpÍtési Keretszabá|yzatő|szóIó 47ĺt998.(X.l5.) Főv. Kry. rendelet
A reklámok, reklámbeľendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól szoló 55/2013, (xII'20.) önkor-
mányzati rendelete

NYI LATKOZAT
Alulírott, az źita|am benyújtott közteriileĺhasznáIatikérelmem elbíľálásának céljábóI hozzlÍiúrulokszemélyes adataim
töľténő keze|éséhez, valamint ahho'1,hogy az így fudomásrajutott személyes uđutui-äiltĘ..esteri Hivatal az lę-járásban részt vevő szakhatósági áIlásfoglalások beke'és" végett továbbítsá az illetékes hatósálok felé.
Kérelmem benyújtiísakor a Polgármcsteľi [Iivatal Gazdálkĺlclási Ügyosaály tigyintéZőjétő| tájékonatźst kaptam -amelyet tudomĺÍsul v?tte'!.n - az e|járás megindításának napjáról, az ug1itézésr łláariaoĺĺl, az igyemre iranyaäo jog-
szabáIyi rendelkezésekľől, jogaimról éS kotelezeťtsegeimiđl, továbbá- ktitelezettségem elmulasaásánat ;ogttivetĹež-ményeiről, valamint a hivatali eléľhetĺĺséeről.

W..-!ľ{5"ľ-:Ľt,elj9sit1s-9;set!n 7l<o-z1ę1zgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabćiyairó| a2004. éví CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73/A.5 1t; uetezats b) pontj

mo n dok. T u d o m ĺÍ s u I v e s ze m, ho gy ezá|ta| az ü gy e m ben hozott. határ o zat

Budapest, zo'.l.Ť.,. . é&t. nĺ .ł.5..' nup.
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ARC Design Kft.

1095 Budapest
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nýlv.szám: 17Us2307

lktatószám: 46213596-412017

tervszám:

tárgy:

ügyintézó:

VIII. ker. Diószeghy S. utca 38-42.
homlokzat kĹilső burkolási munkálatok

Ember Attila

A Taľsaságunkhoz érkęr,ętt,,BtIĺlapest VIII., Diószepdry Sl utca 38-42. szłím homlokzat külsŕi huľkolási
munkrílatok'' taľgyťl kéľelemľe a tbľgalolrrtęchnikaj kęzęlői hozzájaru|ásunkat az alźbbi feltételekkel
adjuk meg.

o Hozzźiaľulásunk a helyszínľajzon piros színnel jelölt, valamint e levélben szereplő
módosításokkal együtt érvényes.

o Jelen terv szeľinti forgalomtechnikai eszközĺiket fie|ziitźb|a, burkolati jel) csak szakkivitelező
kivitelezheti. A forgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelnifü a vonatkoző,hatáiyos Úttigyi
Műszaki Előíľásoknak, elhelyezéstikkor különös tekintettel kell lenni a vonatkozó jogszabályban
r?Sgzített, magassági elhelyezésre vonatkozó kritériumokľa.

o A bontott és az epitési anyagot minden esetben kalodában kell elhelyezni.
o A terelés életbe lépését követően, a kezdeti időszak tapasztalatai alapjźn Tĺíľsaságunk a forgďmi

rendben sztikség esetén módosítiĺsokat ľendelhet el, melyet a kivitelezőnek ki kell helyezni, és
kiegészítő táblán fel kell ttintetni ahatáiybalépés időpontját.

o Az ideiglenes forgalmi rend kialakítasa után a munka azorľla| megkezdendő.
o Az ideiglenes je|zótáblák ép, fényvisszavető fóliás felületíiek legyenek, és tiszta állapotban

keľĹilj enek kihelyezésre.
o A kivitelęzés soľán a munkateľĹiletet min. l,5 m magas' összefiiggő, ľácsos elrendezésű,

cégjelzéssel ellátott zĺĺľt elkorlátozó elemsorral kęll lehatáľolni, amely 100 km/h szélterhelésnek
ellenáll. Megfelelĺĺ éj szakai megvilágítást kell ďkalmazni.

o Az érintett teľületen lévó ingatlanok fulajdonosait tájékoztatni kell a munkavégzés várhatő
kezdetéről és annak időtaÍtamáľól.

o A munkateľĹilęt mellett, forgalmi sávban munkagép, cĺnbcľ ncm taĺtózkodlrat, ott a
munkateľĹlletľől kikeľülő anyag, építési anyag és töľmęlék nem tarolható.

o A terelés életbe lépését követően, a kezdeti időszak tapaszta|atu a|apján Táľsaságunk a foľgalmi
rendben szfüség esetén módosításokat ľendelhet el, melyet a kivitelezőnek jóvĺáhagyott
foľgalomtechnikai terv alapjan halađéktalanul végre kell hajtania.

o A ióváhagyott tervtől eltéľni csak Társaságunkkal egyezÍete'tt móc1on lehet' A teľvtől eltéľő
mtlnkavégzés, vagy feltételeink be nem tartása esetén hozzĺíjárulásunlr érvényét veszti.
Amennyiben a kezelíĺi hozzájźrulrással ellátott építés a|attí á|Iapotteľvektől a kivitelezés során
ęltérés válik sztlkségessé, rij foľgalomkorlátozási állapottervet kell készíteni, amelyre kezelői
hozzájára|źtsunkat meg kell kémi.

B'údapest Körút '

Zá rtkciŕűen Működő Részvénytá rsaság
cégjegyzé kszá m : oI- Io -O 47 t64
postacím: Budapest Kozút zrt. Budapest Pf. 86. 1518

fa*+367776-6ft2 l

web: www.budapestkozut.hu
e-mail: budapestkozut@ budapestkozut.hu
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A tezárás időtaĺama 3 nap hétvégi munkavépéssel
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ľ.2. Forgďomtechnikai ideiglenes terv teljes lezĺánással

közteriiletfoglalás

lépték:

1 :500

Helye: MII., Diószegi utca

Építtetö: dattm:

20l6 Március.Tervező: Takats Lilla |,ł7,.l, 
^!ą

IGm.sz.: ol.8o9o/KÉ.T
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