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A kéľelmédi t'udomásul veszÍ,hory

a kérélem ben;4rijtása nem j,ogosítja fel a koztentlet has zĺlllatfur 
'a,a Józse&árosi tnkormányza1 tulaÚdonában 

Ęvö. !'öry.üt-."k használafáról és hasznátatának renđjeről szólóI&Dol3. w:2!) önkonruínyzati renđelet 17. $. (.l) bekezdáse szerint 
" 

i.áÁ.ni.t n^'äflaüíértközterüIet:
hasanálati ĺĺiiat köteles fiz.etni,: a köaerületęn Y:I:ą: kereskedďmi pvékenłsfg,et.ĺ végąesének feftétďeiľől smlő 2|0ĺ2o0B. ÍĐ{29.)Koľrnáľryĺendelet 12. $ (l) bekezdése atapJán 

";íďt"t 5.;-é1iliilÁlJ.;;ó;á#äi termékek ánrsÍtha-tóŁ

A kéľe|emhez a kéľelmezőnek az atábbi mellé|ete*et kel! csatolnia: (A csatolt metlék|etct kériükX-el jelô|ni)

Figve|meztetés:
AlilźĺÝ,talqd kłtalwt kéreIannyomandł'lj,les ů előűrtmeĺWęteŁamlłźsdn'łjl, aponÍos és ęgĺ,Ęĺ.eluíí'hłbmpsł1&ź7o.zđs"va-
Iaanint g negláy6 lélesÍtmł.łĺyfoa5ia:ae,'łgedhetden a bu\łújtott lrłeIem lbóId,ni c1bíŕé4s4hq zt
Aköztędilęt-haszĺráĺatot _ külônöseĺ'_azalábbijo-pzabráĺyok szabáŘyozÁk:

I\,Íasi..ą'ols.fąs'hęłyi ołko'ľmanyzaEiľot'szoló20l1.]łłvi CL)Ootr.Ĺtörvény
ťg^*ftá*.itn&.o'ľtĺtáĐłzaťlutajdonábanlw.ökÖzÍeľiiletekhasaaaĺĺłÉiesnąszĺrahłĺnatľerĺdj&ő|szóló,l8l20l3.^ (1V24') önkom;árry'zéti rardđęt
Jóaę&árosKerĺiletiEpítesiSzabáłyzatíľóI szó|őffiDo07.sll.l2.)tinkonnĺányzatirulđeteŕ
B.uđapesti Vrírosenđezísi es Ę{ľ5i Keľetszabĺl}.2a Ét szś]Ió 47/lgg'8.(X l5.)Föv. Ke.ŕ. Endel€t
,Ą ĺeklámot reklánrbeľendezések és cégérek elhelyezésénék 
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NYILATto.zÁ'T
Ah.lĺíÍot.t' az áttäIam benyrÍjtott köztsľiilgtrhasznátati kérelmem elbÍráIásá nxęéljťbóIŁqąŕ,.!| .i@lgŁszcm.élyes ađataim
l91éľ keze|éséheą val11i'nt.a'|!93.' \oq .* isľ ry{omasrajutott szeméýes uaatuĺmatffiĘffi$eri Hivatal az ĺe-járiáśbanľész vevö szaklratóságíáltásfoslďások-bekéresę vegett tovauođ; ilI;téät"tó.iĚďľaą
Keľelmem benyujtásakor a Pollrírmesteri Hivatal cľüY9fi ÜryosztĄ ügintézőjétőI Ąéko*irástkąptam -ame|W ttłdo!něsal.velte''.!?; az.e1Í{il'megíndításánal(.népjĺľót, * filľ1tąÁ"í 

'h"lňáá;äiä uä'"*. Íraĺyaäó ios-s@ayl.rendelkezésekrőI, jogaŕmról és kđtelezottségeimiő[ ovĺbua*kotelezettségem 
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ményeiről, vďamint a hivatali etérheÍöségről.

Wĺľĺ:ľ'^ygy kérelmem teljesÍtése qsctćn a t.ö-lgľrytj 
-Hajoĺĺgĺ 

ełljrás'?: 
'szołgáląĺás árkĘnos szabályairól aŻaM. évi'CXL' tĆiľvény 2004: évi C{!. töľvĺnľ zi7Á.-$ (t) bekezdis ď.) po.nqa ďupllá,a fellębbezési jogołrľóĺ ĺe-mondok. Tađomůsalvełzen,-hogy ezáhal éztgyembenłroioĺbaĺ*ľozatńjtŁi#;#kđő;řäffiilđř.]
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1. A közt€rĺileten folytatni kívĺánt fÉ[Ęqsító egy5zerťĺ o]rht máso'btat:
- eryéni vĺĺłlalkozĺs ęsetén: váilakoz.ĺil

ęgęgyéb szer'veízetek esetében: a
esetén östermeldi
teraszlétesítéseesetélyazaú,aze-
|..es :keľęskedełmi tevékenység bęjéleňtését igą?9tó đe'kumeĺ.rtrmot 
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is. A vázlaton azigényę|t:teľiitehek - á szukseges méretekkel 1ĺäŕuľ.*."oelnie. hosv affiaknzigVsá.ga-rš; 'ŕi' v.lZIaLoIl azrgęnyeltJenüe.tnsK: a szükseges méretekkel - tigykell szerepelnią hory annakpag;ĺsĄgą
eJhelyezkedése eryérteĺrnűenn1qeupĺnf legyen;(r.tnesz. Ěń'uĹgN Bśnľ.'pĺs: uűoľ,*eń''es",
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ąĘ.elýkhez tartozik; néterbeg mérve).
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Mĺneľva Téľ|nfoĺmatikai''R.nd.'.ľ'
Budapest Fóváľ0s V|ĺ|'..keľ[i|et.:Jlzsefvárosi tnkoľmányzata
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BUDAPEST FovÁnos VIII. xpnÜI,Bľ
JozsBpvÁnosl

PoLGÁRMEsTrRĺ Hlva,ľ,ł.L

HłľisÁcl ÜcyoszrÁry

ĺcazc,ł.rÁsl IRoDÁ

U gyir atszátmz 0 5 - I 8 42 / 20 17 .

Ugyintéző: dr. Szabó Kata Kaľolirra
Telefon: 459-2171
Email : szab ok@j ozsefu aros. hu
Hivsz.: 16-114412017.

Táľgy: köZterület-foglalási kéľelem

Gazdálkodási Ügyosztály

dľ. Galambos Eszteľ
ůigyo sztályv ezető r észér e

Helyben

Tĺsztelt Ügyosztáýezető Asszony!

Hivatkozás salhozzánk érkezett megkeresés ére az aIábbi állásfoglalást adjuk:

KEROVA-SMALL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Budapest VIII. keľĺilet, Pľáter u. 55.

2 m2 vendégLátő terasz

(2017 . j r'ilius 17 . _ 2017 . október 30. kiizött)
részére a közteľÍ.ilethasznźt|atba adásźÍ a fenti időszakban a ,,IoI<ÉsZ'' 10.$ (3) bekezdésében
rogzítettek betartása mellett kercskcdelmi szempoľitból nent kifogásĺl|juk,

az a|ábbi kikiitéssel:

a vendéglátĺĺ teraszt a kereskedő csak Đz üzlet nyíIászáróinak zárva tartásával
ůizemeltetheti.

A KEROVA-SMALL Keľeskedelmi. és Szolgáltatĺó Kft. 7I43l20I7 sztm alatt szerepel
hatósági nyilvantartásunkban Keľova Etelbár--elnevezéssel- 1083 Budapest Práter utca 55.
sz,ám a|aÍ.I.i íizlcĺ tekintetében. Az üzlet nyitva taľtási ideje: hétfo-péntek: 07.00-16.00 óľa,
s zomb at-vas źtmap : zárv a,

Józsefválr'ls Keľiile|'i Építési SzabáIyzat:źrót szóló 66/2007.(XII.IL,) Ok. rendelet (JTKÉSZ)
10.$ (3) bekezdése éľtelmében:
,, (3 ) Vendé gIéńő ter asz eI helyezése

a) Vcncléglátó tetasz közterĹileten vagy ktizlrasznalat céIj,fua ätađott magánterületen csak
abban az esetben létesíthető, ha:

. a gyalogos sáv szélessége _ a binonsági- és berendezési sávok meglartástĺvaI _
legalább 1,5 m;

. a Byalogos sáv szélessége az árkád alatt is legalább 1,5 méteľ és
o a terasz legfeljebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb méľetu terasz esetében

legalább 1,5 méter széIes felületen a kĺirĹiljarhatóság biztosítható.
E< 1082 Budapest, Baross u.63-67. B 459-2lOO
wwwjozsefuaros.hu
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b) Terasz oldalai 1,0 méternél magasabb szetkezettel nem hatarolhatók le.

c) A teraszok téliesítésének, esovédővel való ellátásának megoldását az épiilet

megjelenítéséhez történő megfelelő illeszkedés érdekében be kell mutatni az

önkoľmányzati főépítész e\oÍt, illetve annak hiányában az illetékes tervtanács előtt,

melynek állásfoglalását csatolni kel| az (elvi) építési engedély iranti kérelemhęZ.,,

A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevékenységét a
kereskedelemĺől szóló 2oO5. évi CLXN. torvény előírásainak betartásźxal folytathatja,

továbbá, hogy a vendéglátó tetaszoĺazeneszolgá|tatás tilos, ill. tevékenységükkel a lakosság

nyugalmát nem zavarhatjźk (zaj, szag, nyi1ła tafiás, rendezvények, stb.), illetve hogy az

esetlegesen felmerülő panaszok elkertilése éľdekében a vendégItúő terasń. csak 10.00 őrátőI
tizemeltetheti.

Buđapest, 2017.07. 05.

Tisztelettel:

E 1082 Budapest, Baross u.63-67. @ 459-21'00

wwwjozsefvaros.hu
2
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PoLGÁRMEsTnruHĺvłľłra, i

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefoáľosĺ Onkoľm ányzat
Polgáľmesteľi Hĺvatala
Gazdálkodási Ügyosztály

dr. Galambos Eszter
üryosztályvezető

Helyben

FoÉpÍľÉsz

Iktatószám: 26-62312017
,ijgytntézĺl: TekeľesRéka
Telefon: 459-2-509
e-mail: tekeresr@jozsefuaros.hu

Tárgy: Kerova-Small Kft. közterĹilet használati kéľelme - Práter utca 55. szám előtt terasz
Hiv. szám: 1 6-1 1 44/20 ] 7.

Budapest, 20t7.július 4.

Tisztelt tiryosztályvezető Asszony!

Köszönettel vettem tźLrg[ témában tett megkeresését. A Józsefuĺíros Kertileti ÉpítésiSzabźůyzatáről sző|ő 66/2007.(Xil.|z.) rendelet"QirBśżl 10'$ (3) bekezdése szabá|yozza ateraszok elhelyezését

Fentiek a|apjan megállapítom, hogy a közteľület -hasznáiatengedélyezhető.

Tájékoztatom, hogy amennýben napeľy.Ť, reklámtáblát, cégfeliratot, cégért, klíma kültériegységet helyeznek el, új telepiilésképi bejelentési eljłáľás lĹĺolýatĺsa.ál..Eg"..

Felhívom a figyelmét, továbbá hogy 
'a teteptiléskép védelméről sző|ő 20|6. évi LXXIV.törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjái ahelť.aery:i śzabźiyzatteleptilésképi követelményeit,v1lamlnt az epitésze|i öľk-ség helyi védelméľől szóló, a reklámok, rekliímhordozók éscégérek elhelyezésének, alkalmazĺsĺnak követelmény.i'őĹ feltételeiről és tilalmáról szóló, ésa településkęi véleményezési, illetve teleptilésképi bejelentesi e13aľas sajátosjogintézményekľől szó]ó önkormányzatirendeletet iotl. szeptember 30-ig lehet ďkalmazni.20|7. október 1. .utan az ujoman me.salk9j9tt teleptileskąi arculati ké'ikönyv és atelepülésképi rendelet a|apjźna korábbi telěpĺilestepĺ t"i"l"nte.i etjłírásban hozott igazolásokfelülvizsgálásra keľtilnek, ezért a tetaszra, napernyőkre valamint a cégfeliratrąreklámtáblĺíkra, klíma kľłéri egységekľe vonatkozó i"l"p.ĺe.tepi bejelentési eljárást 2017.októbeľ l-étől szźmított3 hónapón uétü meg kell ismételrii.
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E 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8š 45g-2|oo
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:. : :.: :':*. -:. - :.': : : :.:.'é B UDÁPEs Tl ReNn Őn. por,łp lľ.łlrysÁ c
VIII. Kerĺileti Rend.őrkapitányság

Rendészeti oszta]v

Ugyszám: u O8a 562.90 l2O|./ . a!t, Táľgy: szakhatóságĺ áltásfoglalás
Ugyintéző: Boros AttilaBa|ázs r. hdgy.
Tel.: 47'/ -3'7 -00 / 48-1.24
Email : boľosab@buđapest.police. hu
Hiv. szán: 76.II44l2/2a|7 .

dľ. Ga|ambos EszÍeľ
figyosztályvezętő

tsudapest Főváĺos VtrII. kertilet
Józseft arosi onkonĺányzat
Polgáľmesteľi Hivatala
Gazdálkodási Ügyosztáiy

Euďap's'st
Baľoss utca63-67.
1082

TÍsztelt đľ. Galambos Eszteľ!

Tájékoztatom, lrogy a fbnti számon hatóságomhoz érkezett megkeĺesésben foglaltakat
rnpgvi7sgiiltam,mely.neksarűqaza!.fubiakatállapí'iottamrneg:

A l(grova-Small {!t. kérelľrret nyűjtott be a Józsęfuárosi onkormĺányzat tulajdonában lévő
kcjzteľriĺęt' hasznéiatához, ĺnel;fuen kitelepĺilésének ellg,edélyezéset kéľte bov.jfli;; i'.;.ľu'-
2017. oktőber 30. napi$ a Budapest VIII' kertilet, Pľáter utoa 55. szár'n előtt a j.árdán összesen 2
négyzetméteľ teriiletľe. ---- .- J-- 

--..*'.-.Ä'
A fenti helyszínen kĺizbiztonsági és közlekeđési szempontbó] a kitelepiilés ellen hatóságorn
kifogást neln' emel.

Buđapest, 2017 júti'us 03.

Cím: l084 Budapest Víg u, 3ó.,l43l Bp' Pf.;16l
Telefon: 4:77.37 OOi F ax: 47 7 -3724. 4a-ąo l

e-maii: 08rk@budapesr.police,hu

Rasi\Eo-J 9o'f6.] (Đ l 080-i:9;!i9B2.BUJr:R]-ó6 i65ó0 ti.joE549óś?ľ,T: --s:9?.joo | }

HIIK'K: ťltsyď sfáfi^|?.10ó''1]; I ct.l.pl
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Fővá ľosi Katas ztľófavé łl elmi lgazgató s ág
Közép-pesti KataŚztrófavéde]:ni Kiľenđeltsěg

ľ.J 0',8^1- ĘPq1p^eĘ P.olgsb'Ł utôa 3. ; El: 1 443 Budapest Pf': 1 54:
TeL (36-l) 459-23f4; Faĺ: (3Gl) 459-2457 e-mailffl<iJ<ozeppest@liawed.gov.hu

Szám : 3 5 1 5 0/ 669 6- I l 20 1? :át|t.

Budapest, 2017 .jrilius 05.
Kés?ült:2 pld-ban
1pétđrány: 1oldal
Kapia:

7. cimzeĹt
2. irattÄĺ

'A. nĺl /]
łvfrr.

-Előądói ív.
Táľqvl

Hivsz:

-

U..Ĺ:
Tel.:
E-młiI:

Budapest Főváros WII kerület
Jóaefvóľo.s
Po lg ór mes teri Irżvata]n
GazdóIk o dds í Ü gyos xltly

Dr. Galambos Eszter ügloszÍúlyvezető rés zére !

Budapest
B-a.toss u.6347.
1082

Ertesíteĺn, hogy a Kerova- Small Kft. Budapest, VIII. keriilet Pľáteľ u 55. köZtedilet hasznďat
iigyében a ' Fővłĺiosi Ka.taszhófavé4elĺ.ni IgazgatősĘ Közép-pesti Katastrőfavédęiľni'''Kire'ideltséflĺez kiiiđött megkereséséÍ megvizsgälTam, azŻat, kapcsolatban äz ďábbi tajékozlrräst
adom:

Á Ęloľ-- Spa|l Kft. Budapest, VIII. . kerĹilet Práter u. 55. teľůletén a benyújtott iratoknak
megfelelő kiďakítlásban a közteľiilet hasznáiatot tlizvédęlmi szempontbĺ5l abban az esetben nem
kifogásolom, amentryiben a kiltely'ezett asztalok, székek, v,Ía+Iődák egy ember ĺáltal könnyen
mozdithatőak,a jfu dabuf kolathoznemrögzítettek.

A fenti tź,jékoztatźsom nem mínő stil szakfiatósagi állasfoglďĺísnak.

Kérem tźtjékoztatásonban foglďtak sávęs fudomrísul vételét.

ś} lr,

TźLiékoúrtás a Kerova- Small Kft.
Budapest VItr. kerĺilet Práter u.,55.
kozteriil et hasanáIat tiglében
Í 6-| | 44 / 20 1 7 . (Gyancza' Ramóna)
FábnZol.tfuné tĺĺ. hdry.
459-23001942'84
fki.kozeppest@kawed. gov.hu

K:
Géczi Bél'a tíízolĺó ezredes

kirenďeltség.vezető

20ĺ7 -ftrĹ Ü 6.
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Budapest Főváros VlIl. keriilet Józseńĺárosi Po|gá.ľmesteri Hivatal
Gazdá|kodási Ügyosztá|y
'1082 Budapest
Baross utca 63-67.
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KERELE

I{ ź r i ł; I, . . ..1J.ýzsefváľosi Önkoľmányzat tu|ajdonában |évő ktizteľĺilet haszná|atához
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A kéľelmező tudomásuI veszi, hogy
a kérelem benyijtása nem jogosítja fe| a köztęrület|laszná|atára,
a Józsefuárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterĺ.iletek használatáról és használatának rendjéľől szóló
|8/2013. (Iv.24.) önkormányzati rendelet l7. $ (l) bekezdése szerint a kcizterüIet haszná|atáért k.izteriilet-
használati díjat köteles ťlzeÍni,
a közteľtileten kizáľólag a keręskędelnli tevékenységek végzésének fettéte|eircĺl szóló f|0/fO09.(IX.29.)
Kormányľende|et l2. $ (l) bekezdése alapján a ręndelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítha-
tók.

A kéľe|emhez akére|mezőnek az a|ábbi me||életeket ke|| csatolnia: (A csato|t me||ék|etet kérjĺik X-e| je|ölni)

l. A közterületen folýatni kívánt tevékenység syakorlására feliososító esvszeríi okiľat másolatát:
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazo|váný,
- gazdasági társaság, egyén cég esetén: 30 napnáI nem ľégebbi céskivonatot. a|áírási címpéldánW'
- táľsadalmi és egyéb szęrvezetek esetében: a nýilvántartásba-vételüket isazo|ó okiratot.
- őstermelők esetén ősteľmelői isazo|vánw.

vendéglátó terasz létesítése esetén, az aztizęmeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-
elentés köteles keręskedelmi tevékenység beie|entését isazo\ó dokumentumot'yaglý a Műki'dési Eneedélvt
2. Az igényelt teľüIetrę vonatkozó helyszínt źbrázo|ó váz|atot, amelyen szerepelnie kell a köľnyező utcáknak
is. A vázlaton azigénye|ttertiletnek - a szükséges méretekke| - úgy kell szeľepelnie, hogy annak nagysźlga,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ' PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúsága; atęrasz, pavilon szélének azépu|et homlokzati falától és ajárda szélétől való távo|sága;terasz
esetén annak az ĺizlętnek a beiáratátóI va|ó távolsága. amelyikhez tartozik: méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, beręndezés műszaki, leírását és terveit; terąszkéľelmekhez a
helyszín fotóiát ĺs csatolni szi)lrséęes.
4. Meg|évő létesítményre vonatkozó köaeľiilet-használati hozzájáru|ás megújítása esętén - városképvédel.
mi szęmpontgk figyelembevétele miatt _ fényképfelvéte|t kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez karct építmény esetében vagł építési munkálatokkal osszeftggő kozterijlet.használat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazĺźst és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésiig,,i ható-
s á g i enge dé lyt cs a t o lni szii I<s é ges.

6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt he|yszinrajzon túl _ a vonatkozó helyszínt ábrázo|ó
forgalomtechnikai vázrĄzot, amely beszerezhętł3 a BKK Közuti Közlekedési lgazgatóság Közutkezelési Fő.
osztály' Forgalomtechnikai osztálván.

Figve|meztetés:
A hidľrytąlanul kitoltott kérelemtzyomtatváľly és az előílt melléHetek csatolásán ill' a pontos ĺźs eglértelmű hefumeghatáruas, va-
lamint a meglevő létesítmérlyfotója elengedhetetlen a berzyijtott lwrelęm érdemi elbíralasához!

A közterület-hasmálatot - ktilön<jsen _ az a|ábbi jogszabźiyok snbá|yozzák:

Maryaľország he|yi önkoľmányzatako| sm\óZ}|l. évi CL)oo(X. tĺirvény
a Józsęfuĺíľosi Önkormányzat tulajdonában |évő köŻeruIetęk hasmálatlĺľól és hasmáIat.ĺnak rendjéről sző\ő |8l2O13.

w .24') önkormányzati rendelet

Jóxefuiĺros Kerületi Épftési SzabáIyzatfuó| sző|ó 66/2007.(Xil.l2.) önkormtnyzatirende|et
Budapesti Városľendezesi és Építesi Keretszabá|yzató| sző|ő 47l|998.Cx.t 5.) Főv. Kry. rendelet
A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľóI szó|ó 55/2013, (XII.20') iinkor-
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az á|ta|am benyújtott kĺizterüleĺhasználati kéľelmem elbírálásának céljábó| hozzĺźilźrulok személyes adataim
történő keze|éséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásľa jutott személyes adataimat a Polgámlesteri Hivatal az le-
járásban résztveyő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kéľe|mem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosaály ugyintézőjétől tájékoztatást kaptam -
amelyet tudomdsalvettem_aze|járás megindításának napjáról, azigyintézésihatáridőről, azugyemre irányadó jog-
szabá|yi relldelkęzésekől, jogainrról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségęm ęImulasztásának jogkövetkez.
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségľől.

KiielenÍem, hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatźsi hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairóI a

2004. évi CXL. törvény f004. évi CXL. törvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alapján a fel|ebbęzésijogomról Ie-

mondok. Tudomdsul veszem. hogy ezáltal az ügyemben hozotthatározat anlrak közlésekor jogerőre emelkedik.'

Budapest, 20ÍĘ. év$.nó.o.á. nap.
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Erké|y felujíÍási kéretem

Kéręlmezöj' Futo utca 3 Társasház

ÉpÍtési hetyszĺn: Budapest, V|l|' ker. Futó utca 3.

Tervezö: WeNa Bau Kft. 1í63 BudapesĹ KézbesÍto utęa20.

Fe|elős tervező: Nagy Mik|is ěpitomémök T T 0ĺ-9401

Kére|Ęm tárqva: Táľgyi ingat|an utcafronti erké|yeinek szerkezeti felújitásänak engedé|yezése

Tisztelt Hivatal!

Kérem sziveskeďjen engedé|yeznĺ a müemÍéki védettség atatt á||o a Budapesĺ, V|l|. ker' Futo utca 3 szám alatti
tánsasház utcał homlokzatán ta|álható 2 db erké|y szerkezeti fe|újitasát a csato|t müvaki dokumentácĺo a|apján'

Budapest, 201 7. június 23'

Tisztelettel:

Épíiĺjipari és Slo|gi;ĺĘĺĺT Kit.

ŕpilő' t'r|érrołĺi Saĺi;ł ľaĺäsok
í i.ĺi. Büi..:+gs!: Kúaba;iľô u. 20.
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Budapest Főváros V||l. keľü|et Józsefuárosi Po|gármesteri Hivata|
Gazdálkodási Ü gyosĺá|y
í082 Budapest
Baross utca 63-67.
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy
a kéľelem benyrijtása nem jogosítja fel a köŻerulethasznáIatźra,
a Józsefuarosi onkoľmanyzat tulajdonában lévő közterületęk hasnĺá|atźĺró| és hasarálatának rendjéről szóló

I8/fO|3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közteriilet hasznáIatáért közterület-

használati díj at köteles ťlzetni,
a közterületen kizárőĘag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiľől szóIó 2|0/2009. (IX'29.)

Kormányľende|et |2. $ (l) bekezdése alapjan a rendelęt 5. mellékletében meghatarozott teľmékek rárusítha-

tók.

A kéľelemhezakére|mezőnekazalábbi metléIeteket kell csato|nia: (A csatolt mellékletet kéľjük X-el je|iilni)

l. e. toztéruleten folytabri kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszeľű qtqą! rnĄ9!g19!
. esvéni vállalkozás esętén: vállalkozói isazolvźlnyt'

.gą-żdasEgi társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírísi címpéldánYt'

- táisadalmi és ewéb Szeľvezetek esętében: a nyilvántartásba-vételtiket igazo|o okiratot,

- őstermelők esetén ősteľmelői igazolványt.
tjzemeltetnikívánókeľeskedelmilvendég1átóegységéľvényesbe.

ielentés köteles kereskeđelmi tevékenvség beielęntését igazotő đokumentumot vagy a Működési Engedélyt

ábrázo|óváz|atot,amelyenszeľepeIniekellaki!rnyezőutcĺíknak
is. Á vázlaton az igényelt teriiletnek - a szĺikséges méľetekkel . úgy kell szeľepelnie, hogy annak nagysága,,

elhelyezkedése egyéľtelmúen megállapÍtható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hĺrsszúsága; aLeľasz,paviluitszélénekazépületlronrlokzatifalátólćsajáľdaszóIćtőlvolótavolsrígo;toľasz
esetén annak az iizletnek a bęiáralątól való ozik; méterben mérve). . '

ény,bcrcndezésmiĺszakileÍľásátóstcľveit;teľaszkérelmekheza
helvszín fotóiát is csatolni szülrséges.

@átkozőközterület-haszná|atihozzć$áru|ásmegújÍüĺsaesetén-városképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfęlvételt kell becsatolni'

ítési munkólatokkal összefüggő kozteriilerhąsznólat
esetĺźben az apĺtteiőtől kapou ńeghatalmazást és a jogszabálybąn előírt esetekben a jogerős építésiigli ható-

s ás i enę e délvt cs at olni szülłs éses,

@n_a2.pontbanfoglalthelyszínľajzontul-avonatkozóhelyszíntábrázo|ő
forgalomtechnikaivánajzot, amely beszerezhetó a BKK Közuti Közlekeđési Igazgatőság Közutkezelési Fő-

osztálv. Forsalomtechnikai osztályán

Figvelmeztetés:
,ą nĺ,d,ynlo*l at;aott lłźrelemľryomtatv.ź,ty 

"s 
a, előírt melléHetek csaolasan fii,l, a poĺltos es egłénelmű helymeghaaľozas, va-

laľnint a neglóĺ,ő llźtesítmólry,fotoja elengedhetetlell a belqnljtott kerelem éľdeni elbÍ'rđlń.sńhml

A közterület-használatot _ hilönösen - az ďábbi jogszabá|yokszabźÄyozzźk:

tlÁag arországheýi önkoľmány zatalró| smlrő 20 1 1. évi CDoo(DĹ törvény

a Józsefoaľosi Önkormanyzat tulajdonaban lévo közteriiletek hasmálataľól és haszrĺĺlat,ĺának ľendjéről szóló l8r20l3.

GV.24.) önkoľmányzati relrdelet

Józsefvaľos Kertileti ÉpÍtésiSzabzlyzatźró|smlć;66D007.w.|2.) önkormanyzati rendelet

Budapesti Vaľosrendezesi és Épftési Kere tszabtiyatő| sm|ó 47 l I998.(X. l 5 .) ľ öv. Kgy. rendelet

A ľeklámok, reklámbeľendezések és cégérek elhelyezésének szabźiyaiľő| szó|ő 55/20|3. (XII.20') önkor-

mttnyzati rendęlete

NYTT,ATKOZAT
AlulírotÍ' az. á|talam benyujtott köztęľi.ilęt-használati kérelmem elbÍrálásának céliából houdldrulok személyes atla'lł.illl

történő kezeléséhez, vańmint ałlhoz, hogy az így hrdomásľa jutott személyes ar|aÍaimaÍ' a Polgáľmesteľi Hivatal az lę.
jráĺásban részt vevő szaktratósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmęm benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási ÍJgyosztáĺ|y ugyntézojétő| tájékozlatást kaptam _

amelyet tudomdsul vettem - az e|jźnáĺs megindításának napjáról, az ugylntézési hataridőről, az ugyemľe irányadó jog-

szat'átyĺ ."',.l"ll."'ĺ."l.,.ĺi, jogaimról és kĺitelezęttségeimľől, továbbá kötelezettségem elmulasztásrĺnak.iogkövetkez-

ményeiĺől, valamint a hivatali eléľhetőségről.

IQj@, hogy kérelmem teljesítése esetén a kizigazgatási hatósági eljráľĺás és szolgá|tatás á]talános szabá|yalró| a

zooą. oł cxL. torveny 2OO4. évi CXL. törvény 73lA. s (1) bekezdés b) pontja a|apjan a fellebbezési jogomról le-

mondok. Tudomúsulveszem,hogyezćital-aziigyembenhozotthatiáľozatannakközlésekorjogerőreemelkedik.

.&,łr/źM-
tĚEHu+?p"ĺtŔŕffi:^
ĺ076 Bp.' Ganay utca 29.3ĺ. 3' em' 5,

Adlszam: 25$ill23í242

Budapest, 20/Z. . evoôno .,tô.. nup.
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Budapest Főváĺos VIll' kertilet Józsefvárosi Poĺgármesteri Hivatal
Gazdá| kodási Ügyosztá|y
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

K É R E L E M
T

a Józsefváľosi Onko ľm ány zat tu I aj do ná ban lévő közteľĺĺ|et használatá hozKéľjuk a nyonltąlváiii iI.;;'hatoa,?, fl),onl ,atott betűvel kitölteni!

??:i1

Adoszama:

E gyén i v ál l al kozás eseŕében j

e-maiIcínr:

Adósána:
_. 

i__i_ ii

Kér.iiik a tĺłIoldalon jel'-zett m9IIékIeteket csatoIni, ésa kérelemnyon,ta-tvlźnyt ąláírńi szí;"iii-iiłtl /#,ou

(l

deakne
Ceruza
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A kéľe|mező tudomásu| veszi, hogy

- a kérelem benyújtása neln jogositja fel a köztęrület használatára,_ a Józsefuárosi onkonnányzat tulajdonában |évő köaeľĹiletek használatáról és használatának rendjéről szóló|8/20|3. (Iv . 24.) önkormányzati rendelet l7. $ ( l ) bekezdése szerint a közterulet haszná|atáéľt köztertilet-használati dĺjat köteles fizetni,
- a közterületen kizárólag a kereskedęhni tęvékenységek végzésének feltételeiről szó|ó 210/2009. (IX.29.)Koľmányrendelet 12. $ (I) bekezdése alapján a rende-let 5. ňellékletében meghatáľozott termékek árusítha-tók.

A kére|emhez a kérelmezőnek az alábbi mellé|eteket kelt csato|nia: (A csato|t mel|ék|etet kéľjük X-e| je|ölni)

Figvelmeztetés:
A hidrrytalanul kitoltött kerelemnyolntatvóny u az előírt melléHetek csatolasán ĺúl, a pontos és egłértelmű helymeýatĺźrozas, va-lanĺint a meglévő létesítłnéľlyfotóia elengedheulen a berqnijton trerelem érdemi elbírálásĺźhoz!

A köztęrület-használatot _ külĺinösen _ az alábbijogszabá|yok szabályozzźk:
Maryarorszĺg helyi onkonnányzatairó|szoló 20t l. évi CLXXXIX. törvény

- a Józsefuárosi Ônkonnányzat fulajdonában lévő közteriiletek használatáról és haszlálatának rendjéről szoló l8/20l3.(N .24.) önkonnányzati rendelet_ Józsefuĺĺros KeľĹileti Építesi Szabá|yzatáĺó| szó|ó 66ĺ2007 '(ru|.12.)önkoľmanyzati rendelet
Budapesti Városrendezesi és Építési Keretszabá|yzatől szila ąlĺlgg8.(X.l5.) Fóv. Kry. ľendelet- A reklálnok, reklámberendezések és cégérek e|helyezésének szabályairól szóló 55/20|3. (Xll.20.) önkor-mányzati ręndelete

N Y ILAT KOZA T
Alulírott, az á|ta|am benyújtott közterület-használati kérelmem elbÍrálásának céljából lloulúitúľulokszemélyes adataimtörténő kezeléséhez, val3|t.a|r!9Í,loct az így tudomásra jutott szeméIyes uđ'utui'ärä.Ęermesteri Hivata| az le-járásban részt vevő szakhatósági allĺsfoglalrĺsoř-b.ke'e,. vegett tovaĹuĺtsa az i|letékes hatóságok felé.
Kérelmem benyújtásakor a Polgáľrnesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosaá|y ügyintéz<ĺjétől tájékoztatást kaptam -aInelyet tudomĺisul vettem _ az eljárás megindításának.napjáról, az ígyinte,ěsĺ ľräariooräl, az ügye|nre irányadó jog-szabá|yi rendelkezésekrol, jogaimľól és kötelezettsegeimi6l' tovabba"kĺĺtelezettségem elmulasaásának jogkövetkez-
ményeirőI, valamint a hivatali e|érhetőségről.

Kiielen,tem, hogy kérelmem teljesítése esetén a ko1lsazs9tásl hatósági eljárás és szolgáltatás álüalános szabá|yairól a2004. évi CXL. töľvény 2004. évi CXL. törvény 7iiA -$ (l) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomľól le-mondok. Tudomúsul vesz.em' hogy ezáltal az ugýemben nożott l'uta'o zat aniakiazleseio..;ogerőľe emelkedik.

..,...ý.ęĄ{łffi
{
a

l. A közterületen folytatni kíváni oľlásáľa feliogosíto egyszerű okirat másolatát:
i vál|alkozás esetén: vállalkozoi

i cég esetén: 30 nem régebbi gégkivonatot, aláírási cím
ilvĺntartásba-vételĹiket igazoló ok

- ostennelők esetén ĺĺstermelői
vendéglátó terasz létesĺtése esetén, az

ntumot vagy aMűködési Eneedélvt

elhelyezkedése egyértelmĺĺen mę,gállapítható lJgyen (TERASZ, p"łvľ-óí.iišÉT.Éi.;;ĺä:;;n#äď"
hosszúsága; aterasz, pavi|on szélének az épüleňornňkzati ĺalátol es łia,auszélétől való tĺvolsága; teraszesetén annak azijz|etnek a beiáratátó| való ikhez taľtozik; méterben méľve

Az elhelyezni kívánt epĺt^en
vszín fotóidt is csatolni szi)kséqe.ę

4.. Meglévo létesítményre vonatkozó kö'erÍi'et-'1asználati
mi szęmpontok figyelembevéte|e lniatt - fenyképfe|vételt kell becsatolni.
5. F,p-ítési engedélyhez kötött ép ĺt*é,
esetében az építtetőtől kapott neghatalnlazĺist és a.iogśzabólyban előírt esetekben a.jogerős építéstigłi ható-sĺźgi engedélyt cs ątolni szüI<séses,

osztá|y, Forgalomtechn ikai osztá

6. Köait igénybevétele esętén -
ľ^ľl:'T::ľlkai.vá,zr11zgt amely-beszerezhętł| a BKK Közúti lłti"l"k.de,i lgazgaÍóságKtiĹútkezelési Fő.

Budapest, zo'|ĺ.ł.. . e, C.Íno ..?5.. nap.

KÉRELMEZo ĺlÁĺnÁsĺ

4,,
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FORGP.LOMTECH Nl KAI' ;,

Icĺmzett: 
Takáts Lĺ|Ia

I

|.ĺln' 1025 Budaoest

I C*tá'k" út ?z
I

nyi|v. szám: 17US3834

iktatósám: 46/5758-f/f017
táÍgy: 8. kerület Kiss József utca 16. közteľtilet

foglalás

ügyintóző: EmberAttila

A Társaságunkhoz érkezett,,,Budapest 8. kerület Kiss József utca l6. közteľület foglalás'' tárgý kiviteli
tervdokumentációra foľga|omtechnikai kezelői hozzátjárullźtst az a|áhbi feltételekkel adjuk meg.

. Az ideiglenes je|zőtźlbl'ák ép,' fenyvisszavető fóliás felületiĺek legyenek, és tiszta állapotban
keľüljenek kihelyezésľe. Az Uttigyi Miĺszaki előírásokban foglaltakat be kell tartani, ťtilono'
tekintettel a magassági elhelyezésre vonatkozó kľitériumokra.

o A kivitelezés során a munkaterĹi|etet zźtt, min. 1,5 m magas' ľácsos e|rendezésű, cégjelzésse|
e|látott elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, ame|y 100 km/h szélterhelésnek ellenáll. ľ,ĺegĺelelo
éjszakai megvilágítást kell alkalmazni.

. A gyalogosforgalom munkaterülettől elhatárolt szabad mozgásái biztosítani kell, akadály esetén
min. l m széles pľovizóriummal át kell vezetni. A forgalom alatt éi|ő kozttra a gyalogos nem
teľelhető;

o A munkaterĹilet mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületľől
kikeľü|ő anyag, építési anyagés törmelék nem tárolható.

o A bontott és az építési anyagot minden esetben kalodában kell elhelyezni.
o A jóváhagyott tervtől eltéľni csak Társaságunkkal egyeztetett módon lehet. A teľvtől eltérő

munkavégzés, vagy feltételeink be nem tartása esetén hozzájáru|álsunk érvényét veszti.
o Amennyiben a kezelői hozzáĄáru|ással ellátott építés a|atti źl||apotteľvektől a kivitelezés során

eltérés válik szükségessé, új forgalomkorlátozási állapottervet kell készíteni, amelyre kezelői
hozzáĄáľ:ulrátsunkat meg kell kérni.

Forgalomtechnikai keze|őihozzájám|átsunk 6 hónapig, vagy azebben a 6 hónapban kérelmezett éľvényes
munkakezdési engedélyben meghatáľozoÍt időszak végéig érvényes. Ahozzáýémlásunkban megállapított
feltételekkel szemben kéľelemmel a Budapest Főváros Koľmányhivata|a III. Kerületi Hivatalđhozlehet
fordulni.
Forgalomtechnikai kezelői hozzőĄáru|átsunkat a Magyaľország helyi önkoľmányzatairól szóló 201l. évi
cLXXxx. törvény 23. $ (4) bekezdés l. pontja, a közriti közlekedésről szóló 1988. évi I. töľvény 33. és
34. $-ai' azutak forgalomszabá|yozásárő| és a közúti je|zések elhelyezésérő| szóló 2o/I984. (xII.21.) KM
ľendelet 2. $-a, valamint a fĺívĺáľosi helyi közutak kezelésének és Ĺizemeltetésének szakmai szabáiyairő|,
továbbá az űtepítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útbuľkolatbontások
szabźiyozásźrći sző|ő 3412008. (Vil. l5.) Főv. Kgy. rendelet a|apján, mint operatív kezelő adtuk ki.

Budapest, 20l 7. június 20.

-/.-, E(ifjr\)"ĺiirI irUZĹI ł ŕl ĺ n .

,-:)^] z'á'tľl.iůťir']ľ..łiĺtľ.ľ.1,ľi:i:J;1ľ'-ľ'i:-9,,.łŁ klľh}
/:Eitler Csaba:/.. 

CćJl..l:'].;1.ä'|,''ň:ij i:i1ŕ;.tł' oo 7Bmbéľ Ättitä:l
nernökscgvczcto Baĺlk'säu 

^tftixi.ą{'ĺ'''lľ.h 
jÄpał.$eu'ítrnény-főmémtjk

Budapest K<izút

záhkörűen M tÍködő Részvénytársaság
cégiegyzékszá m : oi.Ifl -o47 1.:64

postacím: Budapest Közút zrt. Budapest Pf. 86. 1518

telefon: +36 L 459-6857
fa1: + 36 t776-6272
węb;vĺww.budé'ń.eslkozut.hu ' .

e:ĺňai|: budapeslkqzut,@.budapestkozut:huI
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atÍsz'ąru ĺnÍnlís
A jelen kiviteli tęrvdokumentáció a Budapest VIII., Varosmajor utca 11. sz. alatti
munkálatokhoz kapcsolódó kĺlzteľületfoglalás ideiglenes forgalomkor|átozási tervét
tartalmazza.
A munkálatok alatt a Kis József utca 16. _ Szilágyi utca 1. sz. előtt két ütemben teljes
hosszban keru| |ezźrźtsra a jiáľda áI|vźnyozás miatt. A járrnűvek közlekedését a nunkálatok
nem érintik.

A gyalogosokat a tuloldali jźlrdárakell átiranýtani.

A helyszínľajz tarta|mazza a teľületen jelenleg érvényben lévő forgalmi rendet, meglévő
közúti j e|zł'táb|ákat.
Az alkalmazott iđeiglenes jelzőtáb|ákat a KRESZ előírásainak megfelelően kell kihelyezni
ťlgy, hogy azok sĺjtétben' ľossz látási viszonyok között is láthatók legyenek. Fényvisszaverő
foliával ellátott j elzőtáblríkat kell alkalmazni.
A kivitelezés iđeje a|att a forgalomkor|źltozási tenmek megfelelő helyekľe kell kihĺzni a for-
galomkoľlátozásra figyelmeztető je|zotäblákat. A terv a helyszín kitttb|ázásźlval foglalkozik,
ettől eltéľni csak az illetékes hatóságok külön hozzájáru|étsával lehetséges.
A munkateľĹiletet minden esetben védőkorláttal kell köľĹilvenni és sárgan villogó lámpával
megvilágítani.
A munkák befejezését követően az eręďetí forgalomszabźiyozźtst (e|zőtźlbla, útburkolati jelek,
stb.) haladéktalanul vissza kell állítani, illetve életbe kell leptetni!

Foľgalomkorlátozáshoz szükséees _ęszkłizök

Közúti jelzőtáblĺźk:
Atáb|źkat aziÍ szegélyétől 0,5 méterľe kell elhelyezniłlgy, hogy a tábla alsó szé|e a jźttda
szintjétől minimum 2,00 méteĺre legyen.
Korlátok:
Az }vĺ.sz 20190/1988 szęrinti piľos-fehéľ sóvozósú, a kivitclcző ncvćnck, tclcphelyének fel-
ttintetésével. A jelzőláĺnpfü, iftelrzćtĺő deszkák, koľlátok tartásźna szolgáló oszlopok szintén
piľos - fehér sávozásúak.

BALESET- ÉS MUNKAVEDELEM
Minden munkateľiiletet védőkorláttal és világítassal kell elláüri.
A munkateľĹiletet úgy kell előjelezni és megvilágítani, hogy az Íossz látasi viszonyok közĺitt
és éjszaka is látható legyen.

TERVEZÓI NYrLATKOZAT
Ezen tew az érvényes szabványoknak, eloírásoknak, ktilönösen a 2lI984. (I.f9.) KM-BM
szźlmű, valamint az 5lt987. (V.31.) KM-BM számú együttes ľendeletekkel módosított
IlI975. (II.5.) KPM-BM szźmű rendeletben (KRESZ) és a 2011984 (XII.Z|.) KM számú
rendeletben foglaltaknak megfelel.

2017' június 15. 
.-77.u,,,-,'_

Takáts Lilla
Kam.sz.:0l-8090/KÉ-T ŕ#.?/
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Budopest, V|||. ker. Kis József utco 16.

KözterÜ|etfogIo|ós ideigIenes forgoIomkor|ótozósi terve
F-Vnt-3/2017
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Kiss József u.16. Táľsashĺłz
Budapest
Kiss Józscf u. 16.

1081

Iktató szám : 2Ő. 424 l 2:0ĺ7
ĺJ gyintôz"ő: Celréľ-Horváth Anikó
Teletbn: 45-92-5f6
c-mai l : geherha@j ozsefvaľĺrs,hu

Táľgv: Budapest VIII. Kiss József u. 16. szźlm alatti (34689 lrľsz.) táĺsaslráz
homlokzatfelrij ítási teve

IGAzoLÁs
telepĺilóskópĺ bcjelentósi cljáľásban

Kiss József u. ló. Társasház bejelentó szeľVezet kéľelmóľe, 2Ü1.7, május 4-ólr indrrlt

településképi bejelentési eljáľásban, a Kiss Jĺízsef u. 16. szńm alatti (34689 hľsz.)
táľsasház homlokzatfe|újítási teve tárgyban benýjtott dokumentáciőt ätvizsgáltam és a
fent megjelölt építési tevékenység vógzésót tudomńsul veszem az a|ĺĺbbĺ kikiitóssel:

A felťrjított homlokzatľa klíma kiikéľi egység nem keľülhęt vissza. A jovóbeni nyíLászárő
csęrék alkalmával csak a teľven szeľcplĺĺ, az eľedeti osztásti, ívęs záľódású ablakok
keľülhetnek beszeľelésre' a Táľsashőu á|tal elfogadcltt, egységes színben. A pincei ľácsokat
egységesíteni szükséges. A felújított homlokzatra reklámtábla csak településképi bejelentési
eljárás lefolytatását ktjvetően helyezhető ki. A homlokzat végsö színezése ę|őtt az Epíttető
kĺjteles a Váľosépítészeti lľoda munkatársával helyszíni szinegyeztetóst tartani a Közös
képviselő, a Kivitelező, valamint a T ęry ezo részvételével.

A településképĺ bejelentési eljáľás során kiadott igazolás a k<jzléstől számított 6 hó'napig
érľényes.

Jelen telepíiléskópi dontésemmel szemben a Buđapest Főváľos VIII. keľület Józsefvaľos
Önkonnanyzat Képviselő-testületéhez lelret ťellebbezni az tttvétęltol számított 15 napon
belül.

A teleptilésképi beje1entési eljárasban lrozott igazolás nsm męntesiti az építtetőt más
jogszabá,|yokban előĺrt engedéiyek megszeľzéséto|. Közös tulajdont éľintő módosítás esetón

a tulajdonostáľsak hozztljárulása sziikséges. Jelen telepíiléskópi igazoĺäs polgárjogi igényt
nem dönt el.

A teleptilésképi eljáľás soľán rneghozott igazolásban foglaltak megszegóse esetén

teleprilésképi kötelezési eljáľás lefolyatása rendęlhető el. A kotelezettségek megszegése és

végľe nem hajtása esetélr 50 000 forintig terjedő bíľság kiszabása rendelhető el'

INDoKoLÁs
Kiss József u. l6' Társaslráz bejelentő szewezet, a26-424lf0l6 ügyiľatszánrri kéľelmében a
teleptiléskép véđelméľől szóló 2016' évi LXXN. törvóny (a továbbiakban Tktv') 10.$ (1) és

* 1082 Budapest. Ilaross u. 63-6'l.I 459-2100
rvww j ozsefr'aľĺls.]ru

q^
dv



|}UDAPťsT. ĺ"ÓvÁRos
vIll. KüRÜ!'Iťľ
JTzsrľ'vÁnosl

PoI,GÁltľĺ lĺ:sľr:nĺ Hĺvĺt.ĺ l,

rlťiŕipľľ.tsz

(2) pontja, a településfejlesztési koncepciÓľÓl, az ilrtegtált települĺśsĺejlesztósĺ stľatégĺálol is
a telepiilésľendezési eszközcĺkľól, valamínt egyes telepiilósľenclezési sajátos
jogintézményekĺől szoÄ.ő 3|4/2012. (XI. 8.) Korm. rendelct (a továbbiakban Tr. Koľm. ľend')
2618 $ (1) c) pontja, valatniĺrt az ópítósĺiggyel osszeÍliggő egycs helyi önkormänyzati
hatósági eljáľások ľészletes szabá}yaiľól szóló 512013. (tI.10') cinkorrnárryzati renclelet ó'$-a
a|apjáĺ telepiilésképi bejelentést tett lratóságomlroz, a Budapest' VIII. keriilot Kiss Józseĺ'u.
16. szám alatti (34689 hľsz.) táľsasház homlokzatfelújítási tevóľe vonatkozóan.

A mellékelt tervđokumerrtációt és annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy az

megfelel a Tľ. Korm. ľendelet 2618. $ (2) bekezĺlĺlsében, valamint a Budapest Fĺĺváľos Vlll'
kęriilet Józsefuáľosi Önkormárryzat Képviselő.testületének az épÍtésüggyel összefiiggő
egyes helý onkormányzati hatósági eljáľások ľészletes szabályaíról szó1ó 5120|3, (II.l0')
onkományzati rerrdelet l ' mellékletében ťoglalt tartalmi követelményeknek.

Az épitési tevékenység a Jőzsefváľos Keľületi Építósi Szabályzatáról (ĺorcÉSZ.l sző|ó
66/f007, (Xn.12.) önkormányzati rendęletben fbglaltaknak megÍ.elel, valami.nt a kikötés
teljesítésével a településképbe illeszkedik, ęzéľt a ľendelkezö ľészbęlr foglaltak szeľinti
kikotéssel az építesi tevékenységet tuđomásul veszem'

Nyomatékosan figyelrneztetem az Építtetőt, lrogy a jelen dontésem nem jogosítja ťel az

építési tevékenység azonnali, feitétel nólküli megkezdésére. Dontósem a tervezett. ópítési
tevókenység telepiilésképi megťelelőségének vonatkozásában iľányadó, és nem mentesít
azon egyéb engeđélyek,Łlozzćĺjtlru||ások előzetes bcszezésónek kötelezettsége alól, melyeket
egyéb jogszabály a kéľelmező által telyezett építési tevékenység megkezđése esętéľe előíľ.

Jel.enhozzájárulásom nem tekinthętő az esetleges polgári jogi igények eldöntésének serrr.

A rendelkező résrhęn ťoglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljáľásban hozott
igazolásom a Tktv'lO.$ (1) és (2) pontjan, valamint a Tľ. Konĺ. rend. f6/C.E b) pontján

alapul.

A fellebbezési jogról a Tktv. 10.$ (3) pontja és az 5/2013. (n.10.) onkormányzati ľendelet

13/A.$-a, a döntésben foglaltak megszegósóről a Tktv. 10.$ (4) pontja, és l l $-a rendelkęzik.

Budapest, f017. május 16'

dľ. Kocsis Máté
pol gármesteľ ťel hatalm azäsáh (l|

Ą.,ľ, \.V\ Ą\''
Iványiľp

ĺĺ, t' t \J.
roep1ĺesz'-]

Ł\ł l082l}udapest, Batoss u.63-67.8 459-2100
wrvv'.iozsefvaros.hu
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tárgyćban

Helyszín: Budapest ViiI', Baľoss u. 63.65' I' em. l00. táľgyali
Iđőpont: 2O|7. május 9. 140ĺ)

Tervtanácsi tagok: Iványi Gyongyvér fóépítész, Allt'ldi Gy<iľgy DLA, FátyolTiboľ

A Tervtanács határozatképes volt.
Tewező: Böröczffv István

A Tervęző ismeŕette a homlokzat felújítási teľvét. A homlokzaton ľészlęteiben máľ toltćntck
kisebb felújítások. Sajnos sok helyen az ablakokat holytelenüI az íves kávćĺba nem illeszkedő
egyenes zárodású kivitelben miianyag nyílászáľókra cseľé1tók. A hornlokzati vakolat
eľedetileg sáľgás, vagy zöldes színĹi lehetett, ezt ľeltáľással a kivitelęzés előtt kell
megállapítani, azonban egységesen lromogén sárgás színt javasol Teruező' A tég|a buľkolatot
csiszolni, majd impregnáini szükséges. A Iěhazat taľdosi mészkő, hibáit javítani, hiányzó
ľészeit pótolni szükséges, a teljes ŕ.elületet csiszolás után impľegnálni kęll' A nýlászárik
ęredeti ti\apotra töľténő helyľeállítása ienne a cé|, azonban a lakók hozzź|aĺulása hiányában

eZ nen,I tud megtöľténni' A rrýlászárók a kapuval azonos barna színt kęllene, hogy kapjanak.
A hiányzó erkélykonzolokat a meglévőek mintája alapján pótolni lehęt. A homlokzat hićnyzó
díszeit gipszből legyártatják, pótolják. A lromlokzaton jelenlévő klímákat le kell szeręlni. A
pinceablakok ľácsait egysógesítení kel].
A Tęrvtanács megjegyezte, hogy a tęrv alaposan kidolgozott, báľ felméľési terv nem készült.

A pincei rácsokat egységesíteni kell. A Teľvtanáos t'émogatja az ercdęti nyílászáľók
visszaállítását. Amennyiben jelen homlokzat fclújítás alkalmával ezt nem tudják kivitelezni, a

későbbiekben a nyílászáró cseľe esetén csak az wedęti anyagban ós osztásban lehet

nýLászćtőt cscľélni. Az épület utcai lromlokzatáta a tblújÍtást kĺivetően klíma kültéľi egység

nem kenilhet vissza. A hornlokzat végső színezése előtt köteles az építtető a Váľosépítészeti
Iľođa munkatársával helyszíni szinegyeztetést tartani, úgy, hogy a tégla bur.kolat csiszolása
lnfu megtoľténjen, mel.t annak színe meghatározó lesz a vakolt Í.elületek színének
kil,álasztásakoľ' A jelenlegi ľeklánrtáblákat kötelesek az iizlettulajdonosok kivitclezés
megkezdésekoľ leszeľelni, az új, vagy szabályos esetben a régi reklántáblák csak

településképi b ej el entési eij áľás lefolyatás át kovető en helyezhetők ki.

A Tervtanács a homlokzatfelújítási tervet az elhangzott javaslatokkal, egyhangúlag támogatta.

Budapest,

,1 ĺ
Ý\\ 4'l
ĺr'ányi

ri ł,

ťoépí

qą
O\-



Budapest Főváľos V|l|. kerü|et Józsefvárosi Po|gármesteri HivataI
Gazdá|kodási Ügyosztĺá|y
1082 Budapest
Barossutca63-67. 

K É R E L E M
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Mag ánszem éIyek esetében :
Kác|ĺnezo neve: ................. t.elefon:

e-mail cím:

í'--]---.i---i
Lakcíme:

Szii|etesiheýe:.........ideje:i!;ijłiijľ'oi--..j"*,yjaneve:.

Kéľjíik. ? túIolďalon jel-zett mę!lékteteket csatolni, ésa kéreIemnyomtatvdnyt aIáírni szíveskedjék!.
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A kérelmező tudomásu| veszi, hogy

_ a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a köztertilethaszná|atára,
a Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában Iévő közterülętek hasmáIatáró| és használatának rendjéľől szóló
|81201.3. (Iv. 24.) önkormányzati ľendęlet l7. $ (l) bekezdése szerint a közteľiilet hasznáIatáért köztertilet-
haszrrálati díj at ktiteles ťlzetni,
a köztęrĺileten kízárő|ag a keręskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|0/2009. (|X.29.)
Kormányrendel.ęt |2. $ (l) bekezdése alapjĺĺn a rendelet 5. mellékletében meghatiírozott termékek áľusítha-
tók.

A kére|emhez a kére|mezőnek az atábbi melléteteket ke|| csatolnia: (A csato|t mel|ékletet kérjük X-et jetö|ni)

l. A közterüIeten Íblytatni kívĺĺnt tevékenység gyakorlásiĺľa feliogosító egyszenĺ okirat másolatät:
- egyéni vállalkoaĺs esetén; vállalkozói igazo|váný,
- gazdasági társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem résebbi cégkivonatot. aláírási címoéldĺínw.
- társadalmi és egyéb szeľvezetek esetében: anyi|vántartźlsba-vételfüet igazo|ó okiratot. K
- őstermelők esetén őstermelői igazolváný.
- vendéglátó tęrasz |étesítése esetén' azaztizemeltetni kívánó kereskedelmilvendéglátó egység érvényes be-
ĺelentés köteles keľeskedelmi tevékenység bejelentésétieazo\ó dokumentumot vagy a Mĺiködési EneedélYt
2. Az igényelt tertiletre vonatkozó helyszínt ábrázo|ó vźuIatot, amelyen szerepelĺie kell a környező utcáknak
is. A vázlaton azigénye|t tertilętnek. aszükséges méretekkel - úgykell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének azépu|ethomlokzati falától és ajárdaszélétól való tavolsága1-Íerasz
esetén annak aziz|etnek a bejaratától való távolsága, amelyikhez taľtozik; méteľben mérve).

Ą

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendęzés műszaki leĺrását és teľveit; terąszkérelmekhez a
helyszín fotój ót is cs atolni szÍiks éges.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-haszná|atihozzájáru|ás megújítása esetén - vaľosképvédel.
mi szempontok figyelembevétele miatt - fenyképfelvétęlt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez karctt építmény esetében vagl építési munkálatokkąl t)sszefiiggő kozteriilet-hasznólat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazóst és ajogszabályban előírt esetekben ajogerős építésiigłi ható-
s ági engedélyt cs atolni sziil<s éPes.
ó. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínĺajzon tril - a vonatkozó helyszínt ábrázo\ő
forgalomtechnikai vtuĺajzot, amely beszęľezhető a BKK Közúti Közlekedési |gazgatóság Közritkezelési Fő-
osztáIy, Foľgalomtechnikai osztályán.

Fĺgvelmeztetés:
A hiónytalanul kitoltott kerelemrtyomtatvóĺry es az előírt melléHetek csątolasán hil, a pontos es egłértelmű helymeýatározas, va-
Iamint a meglevő létesínnényfotója elengedhetetlen a beľlytijtott lrerelem érdemi elbírótásóhoz!

A közterület-haszná|atot _ hilönösen _ aza|ábbijogszabá|yokszabá|yozzźl<:

- MaryarorszĘ helyi önkormIínyzatairó| szÁ|ó 20||. évi CLXXXX. torvény

- a Józsefuaľosi tnkormanyzat tulajdonában Iévő közt€rtiletek haszľrálatiĺról és hasanálatĺĺnak rendjéről szri|ő 18lf013.
(N .24.) önkormarryzati rendelet

- Józsefuĺáros Kerületi ÉpÍtési Szabályzatźro|szp|ő 66DO07.(xil.12.) önkormanyzati ręndelet_ Budapesti Vaľosręndezesi és Épftési KeretszabáIyzatőIuĐ|ő 47/|gg8.(X.l5.) Főv. Kgy. rendelet
A reklámok, reklámberęndezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (Xll'20.) önkor-
mźnyzati rende|ete

N Y IL ATKOZAT
Alulíľott, azźitalam benyújtott közteľtilet-hasnláIati kérelmem elbÍľálásának céljából hoadidľulok személyes adataim
töľténő kezeléséhez, valamint a|lhoz,hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgiĺrmesteri Hivatal az le-
jáľásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végetttovábbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosaály ugyintéztljéti5| tájékoztatást kaptam -
amelyet tudomósul vettem _ az eIjárás megindításának napjáľól, azigyntézési hataridőről, az ügyemre írányadó jog- 

|

szabályi rendelkezésekrĺĺl, jogaimľóI és kötelezettségeimről, továbbá kĺitelezettségem elmulasztásanak jogkövetkez-
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről.

I(ij@, hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatźsi hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá|yairó| a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alapjan a fellebbezési jogomrólle-
mondok. Tudomdsul veszem,hogy ezálta| az ügyemben hozott hatáľozatanĺnk közlésekor jogerőľe emelkedik.

Q".łĹ .ĺ,Äł.ť-

qu
aL

Budapest, 20.!}''. év ďĹ hó ...Z*.. nap.
KÉRELMEZo łI,ÁÍruĺ,sł .-{E-'
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Icímzcĺ: Takáts Li||a
I

Ilcim: 1025 Budaoest

l csatárkatÍ7Z.
I

nyi|v. szńm: 17Us3962
iktatószám: 46/ 592| -2lf017
táľgy: 8. kerĹilet Víg utca 6. kĺizterület foglalas

ügyintéző: EmberAttila

A Táľsaságunkhoz érkezett, ,,Budapest 8. kerület Víg utca 6. közterĹilet foglalás', tárgy.ű F-VIII-
4/2017 teľvszámú kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzáĄáru|źst az alábbi
feltételekkel adjuk meg.

. Az ideiglenes je|zótáblék ép,' fényvisszavető fóliás felületűek legyenek, és tiszta állapotban
keľüljenek kihelyezésľe. Az Utügyi MĹĺszaki előírásokban foglaltakat bę ke|l tartani, kü|önös
tekintettel a magassági elhelyezésre vonatkozó kľitériumokra.

o A kivitelezés során a munkateľti|etet zárt, min. l,5 m magas' rácsos elľendezésű, cégielzéssel
ellátott elkorlátozó elemsorral kel| lehatárolni, amely 100 km/h szélterhelésnek ellenáll. Megfelelő
éjszakai megvilágítást kel| alkalmazni.

. A gya|ogosforgalom munkaterülettől elhatrĺľolt szabad mozgásźtt biztosítani kell, akadá|y esetén
min. 1 m széles provizóriummal át kell vezetni. A forgalom alatt álló közútra a gyalogos nem
teľelhető.

o A munkateľiilet mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem taľtózkodhat, a munkaterĹiletnĺl
kikeľiilő anyag, építési anyag és töľmelék nem táľolható.

o A bontott és az építési anyagot minden esetben kalodában kell elhelyezni.
o A jóváhagyott tervtől eltéľni csak Társaságunkkal egyeztetett módon lehet. A tervtő| e|térő

munkavégzés, vagy feltételeink be nem taľtása esetén hozzáĄźm|álsunk éľvényét veszti.
o Amennyiben a kezelői hozzźýám|átssal ellátott építés alatti állapottervektől a kivitelezés során

eltérés válik szükségessé, új foľga|omkorlátozási állapottervet kell készíteni, amelyre keze|ői
hoz'zźĘáru|álsunkat meg kell kéľni.

Foľgalomtechnikai kezelői hozzá$áru|ásunk 6 hónapĺg, vaw az ebben a 6 hónapban kéľe|mezett
éľvényes munkakezdési engedélyben meghatáľozott idószak végéig érvényes. A
hoz'zájáru|ásunkban megállapított feltételekkel szemben kéľelemme| a Budapest Főváľos
Kormányhivatala III. Keľületi Hivata|ához lehet fordu|ni.
Forgalomtechnikai kezelői hozzáĄán|ásunkat a Magyarországhe|yi önkoľmányzatairól szóló 20ll. évi
CLXxxx. töľvény 23. $ (4) bekezdés l. pontja, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. töľvény 33. és
34. $-ai, az utak foľgalomszabáiyozásáról és a köztti je|zések elhelyezéséľől szćiô 20l|984. (XII.21.) KM
rende|et 2. $-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és ĺ.izemeltetésének szakmai szabáiyairől,
továbbá az ritépítések, a közterĹiletet éľintő közmiĺ-, vasút- és egyéb építések és az útbuľkolatbontások
szabźiyozásáról szóló 3412008. (Vil. l5.) Főv. Kgy. rendelet a|apján, mint opeľatív kezelő adfuk ki.

Budapest,20|7. jtnius26. .. ľĺt,il..ĺt-ĺ..S.i iĺĺ.lzllt-

létesítmény-főmérnök

Ęudápest.KölúL
!á.rtkiirritn'Működő Ęés.zvénytá'rsaság ]

ęÉgjegyzěksza rn : 01. 10-047 164
postacíńl:Budapest Közrit zrt. Budapest Pf. 86. 1518

telefon: +36 1 459 6857
fax + J67776-62!2
web: www.budapestkozut.hu
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu
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KözterÜ|etfogIolós ideigIenes forgo|omkor|ótozósi terve
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MUSZAKI LEIRAS

A jelen kivitęli tęrvdokumentáció a Budapest VIII., Víg utca 6. sz. alatti állvĺĺnyozźshoz
kapcsolódó közterületfoglalás ideiglenes forgalomkorléltozé.si tęrvét tartalmazza.
A munkálatok alatt a Víg utca 6. sz. előtt teljes hosszban a jźlrda kertil lezaĺásra. A jáľmúvek
közlekedését a munkálatok nem érintik.
A gyalogosokat a tuloldali jĺĺľdara kell átirránýtani.
A helyszínľajz tarta|mazza a teru|eten jelenleg érvényben lévő forgalmi rendet, meglévő
kĺĺzúti jelzotáblźkat.
Az alkalmazott ideiglenes jelzőtáblákat a KRESZ előírásainak megfelelően kell kihelyezni
úgy, ľltlgy azok stiĹé[bęn' ľossz látási viszonyok között is láthatók legyenek. Fényvisszaveľő
fó li áv al e l l átott j e 1z otáb|tkat ke l l alkalmazni.
A kivitelezés iđeje a|att a foľgalomkorlátozási teľvnek megfelelő helyekre kell kitiizni a for-
galomkorlátozásra ťlgyelmeztető je|zotáblźt<at. A teľv a helyszín kitźtblázásával foglalkozik,
ettől eltérni csak az illetékes hatóságok kiilön hozztĄźtru|ásával lehetséges.
A munkaterĹiletet minden esetben védőkoľláttal kell köriilvenni és sáľgan villogó lrámpával

megvilágítani.
A munkák befejezését kĺjvetően az eľedeti forgalomszabáIyozást (e|zotábla, útburkolati jelek,
stb.) haladéktalanul vissza kell állítani, illetve életbe kell léptetni!

Forgalomkoľlátozáshoz szükséges eszkłizök

Kozúti jelzőtáblák:
A táblakat az ti szegélyétől 0,5 méterre kell elhelyezni így' hogy a tábla alsó szé|e a jfuda
szintjétől minimum 2,00 méterre legyen.
Korlátok:
Az IMSZ 20190/1988 szeľinti piros-fehér sźxozástl, a kivitelező nevének, telephelyének fel-
tiintetésével. A jelzőlámpák, iltę|zárő deszkák, korlátok tartásźtra szolgźůő oszlopok szintén
piros - fehér sávozásúak.

Minden munkaterĺiletet védőkorláttal és világítassal kell ellátni.
A munkaterületet úgy kell előjelezni és megvilágítani, hogy az rossz látási viszonyok k<izĺitt

és éjszaka is látható legyen.

Ezcrr tenr az érvérryes szabvárryokrrak, előíľásokrrak, kĹiltilltisell a 2lI984. (I.29.) KM-BM
számú, va|amint az 5l19tt7. (V.3l.) KM-BM számťl egytittes ręndęlętękkęl módosított
1l|975. (II.5.) KPM-BM számú rendeletben (KRESZ) és a 20l|984 (XII.21.) KM sziámú

rendeletben foglaltaknak megfelel.

20I7. június 20.

-T},,ł,,Jt

Takáts Lilla
Kam.sz.:01-8090/KÉ-T

.é//
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13UDĄP[sl' ľovÄttĺ-ls vl l l' KEĺątj tET JÓZSHFVÁROS| ĐN |(oRMÁNYZ^T

DR. Kocs|s MÁ].É
P () ĺ'] ĹiÁ R t'l ü s'.l. ti ]{

Iktatószám: f6=z|7 lf01 6
Ügyintéztĺ: Szomolálryiné Kocsis Beatľix
'l'eleii:n; 45-92-157
c-nrtril : szotnolarryiĺleb@iozse ľvaľos'ltu

T.ń.ľgY: Víg utca 6. sz. alati épület lronrlokzatárlak felťrjítása

\G A7.O L AS

.tclepiĺléslĺĺipi liejolentósi eljlĺľásbun

Cono Túľsłshłtzkezolő bejeleltó szct:t,ezot.kéľelnrél:c, 20ĺ6; ńpľilis 2-ĺfur inĺlult telepi'ilésképi
tlcjelełrtési cl.iiĺl.ĺtsban, a Vĺg rltca 6; szi algttl (34BI{:hľsz.) ĺpíilet.h.omlo|ĺľ,atánalt ŕolĺ;ĺtĺsłr
tŕtľgyban bc'nyrljttltt dokuľlrentációt átvizsgáltatn ós a ľe.nt rrregjđlolĺ épÍtési tevékenység vé[z-ósét
tutlolntĺs u I ve$toln fl z ĺr lń blii kĺkłl t{.sse l :

Az ópíttot<i a. ĺluplĺr nyílr{szérľťlk vis.szaállĺiá$át kezcĺcnlĺĺlrye7'ze. Az ablakokat zöl<l színĺiľe, a
t<apu| és a pinoeablakokĺtt takal.o clęszkabuľkolatot banra színüle koteles 

.ěpíttetö 
Í.cstení. A

homlokzat színe lrronokľóm ĺegyen, épĺtĺető a honrlokzat vĺlgső színezęse clótt.kötclcs a kcľülcti
tiĺépítésszelhelyszĺni színegyeztetóst tartani, Amennyibcn.aż épiil*ten ajővőbennyĺlászáľócscľe
töľtéĺlik azÍ csak fo anyagúra ós a' lronrlokzat felťrjításkol..elfogadott és jegyzokonyvben leír1 zöId
színűľe cseľé]lręti az ei.edoĺi ctĺszítósek ĺĺrcgtalĺí1sával. Aperulibetl a ýiil"ceablar*ol*.ol.r li'"glĺvo
deszka brrľkolat lekcľül, ugy azĺrkat településképi beielentési eijál.ás keľet0in belril ketl
llelyľcállítani.

A teleĺli:lósképĺ bejelentósi eljáľás soľán kiacĺott igazolńs a kôzléstól szánrított 6 hónapig
éľvĺinyes.

Jclerr telepiitésképi ĺlolltęscĺtrrnel szerrlben a Burlapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľos
Onkontányzat Képviselő.testüietélrez lehet ľęllebbezrli az átvétgltől számított l5]naporr belül.

r\ teleptilósképi bejelerrtesi e[jáľĺistĺan hozott igĺtzcllás llelrt' tnelťesíti az épÍttetöt r:tás
jogszabályclkbarl előĺľt engedélyek megszerzésétől-(pl. közteľiilet 'tbglalás). Közos tula.jclclrrt
ěľintő módosítás esetén a:Lttlajdonostäľsok hozeájálulása szükséges. Jelóĺr tclepülésképi igazcllĺi.s
polgĺlľjogi igényt nenl c|ĺĺnt cl' 

- -r- -"-----:r. .Q.

|.te]eľiilýs!ýp1'e''ljł1.ĺ1 sĺc1ńn rneąlro;ott igtv-oláslran tbglalttrk nregseegćsc ętcetén telepĹiĺĺĺslĺépi
kcĺteleiłési e'ljálás leťblytatírsa ľcndelllęĺ.o eI. A lĺötelczettségek n'egsz*g-ésu ćs végľe neiľl lrajtáia
eŚętén 50 000 l.oľintig 1eĺjectö liĺľság kiszabása ľenĺtęlhętő ei.

iiJĺ12l}r,iĺepcst.{ĺ.'osĺu.6]';.''í7'.'TirieF;rr:(lst45t'?]|s).E.nrĺlil:ĺrĺ>|.{;rľl1.]eŚtę'(łjÓż5ďVal:cs'}rÚ.r":'.vwiĺ,lsefľat.:rs'l'.l1

lpŐsgłrnÁľ ffi
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Ä Coĺro Táľsĺlsllázkęzelő bcjelcntő szel.vcuct, ,Äf6^e|1/f0|6 tigyiľatszámu kéľelrnében az ĺĺpiteľ
kör'rryezet alakíĺásáľól cs vĺidclméÍöl szóló ĺ997. óvi LXXVIII' tĺilĺćny 30/D'$;, a
teteprilćsfejlesztćsi lĺoncepcióró|, az in{egľálĺ településÍejlesztési sľatigiáľól és il
ĺelepülésľerrdeeési oszlĺoz.iikľ{l, vala1ĺint egyes településľentleiési sajĺtos jogintćľ.nrényokľől
szolő 3I4l?Öl,2. (XI. B.) ĺtont, ľendelet 23,$:a, valalnint a Budapeśt Fivaĺils VIII. kenilet
JózsclVáľosi onkolrltányzat Kópviselő-testtiletének az építćsüggyel osszefiiggŕi cgyes helyi
orr}'ornrányzati hatóságĺ ęljáľá'sok ĺészlełes szabályaiľól szolo s/jĺll.3' (il.loJ]öĺlkđi'ĺrrárlyeati
ľcndeleĺ 6'$-o alapján telcpüléskópi bejoleľrtést] tott,hatóságonrhoz; a' Bucläpest, VI]I. keľiilet Víg
utca 6. sz. ĺ.rl atti épi'iJ et : hon l o kzatának ťelrij ításáľa vonatkozóan:

A rnellótrie]t tel:vdotrrm.ęlrtációĺ ĺĺs airnak inellékletcit áĺvizsgáĺva megállapítottam, irogy az
megfulgl a teięĺilĺĺsfejlcsztési kĺlncepclóľól, az iĺtegl.ált te1ňůlö$ĺ'.ęj1eíztósi stl.arégiár.oř.és a
tcleľiilésľeĺrlęésj eszktizökrol, vaĺanlint egyĺls .tglepii|ésľerrdieési sąjátos jogintézinényela.ťil
szoki 3|4lz012, (XI. 8.) Koľpt.Iendelet 23.$(2)-(3) bekęzdósében, valamint a BudapesľFóváľos
vtII. kÜľĺitet JĺĺzseÍvńl.osi onkományfät 'Kópvise1ő:-testiiletének az épĺtésüggyeŕ ôsszefiiggtĺ
ogyos tlclyĺ öl*oľlrlĺinyzati lratósági.eljáľásđk ľószleiĺls seabályaiľól^szoto""śieolg. (Iĺ'i,ö,,l
orrkolrrráilyzal;i ľenćlęlet l, ĺrrelléktc'ľé,beu'ľoglalt taĺtaĺrni kovetelméllyeĺľlcľ.

{1-oryil,lsi lgvĺikenység.6 .Iózsefoáľos Kel.iileti Epítési Szabĺĺĺyzatáľól (JŐKB$zJ szóló 66l2aľ'
(Xlt.l2.)'önkol.lnt{nyzati]ľęndeletbén ľ:oglaltaknak a kikijtds telesĺtésével megi-elel, valgrrlint a
tele1ltłlésképlre illeszkedik, ezélt a ľendelkező ľésľ-bęn ťoelaltak szęľinti kikotóssel aa épĺtési
tevókenysóget hrĺ|oinásul veszcm.

A ľcn<{elkezö ľészbeir foglaltaknĺrlĺ .ĺnegfelelő teleptiléskćpi bejelerrtési cljáľásban lrozott
iua19|is91t az ópÍtett k9.nryez'9ĺ alakításál:ól és vécĺelrrróľĺjl szótći tpgĺ. ovi LXťVIIĺ. töĺvórly' (a
továbbiakban: ľ,ĺv.) 30iD. $ (1) bekezdésćir ala1lrrl'

z\ Í'ellebbe-zési jogľól.ľenclelkezés az Étv. 30/D. $ (3) o.ekez;désérl és az épĺtésüggyet össecŕüggö
egyes helyi onkor:márryzati hatósági eljálások ľészletes szabályaíľól 'szotĺ-j7zot3, (ĺr.ř0.)
.o,Ńnn*ĺ''y'ati ľenrlclet l31A,$-n..a cĺöntésben Íbglaltak negszegósćľől szólcl ľerrdelke)és ĺz
Iitv. 30/D. śi'(4) bekoecĺésén alapul.

Budapest, 20ló. ápľilis 15.

ĺĹ)0ijBl-1di1pq1x1;LŁ,.oo'.,6.31i',,i'.]illeÍ,lľr:ťJł.l{5.:}?ĺG].[.mĺii'pr>lgaĺlľtĺl;tł:r(Đio;seĺvłilr)slĺ.l.wur.n.iczseĺirłuc'l'l:2
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11./2016:sz.
teľvtĺnácsi vélenrény..

rrlely készült
a ĺ,iígúca 6. sz, alaĺľi ć1siilet htlnlokzaĺ ,ĺělújĺtci,sának teł.ve

táľgyáball

B tlu,t.ľt':.s.ľ lt(ĺvÁttos

vI I t; Í(EÍri.;I',lj;t-

.ĺTĺ-sr']ľ\.ÁRosl (ix ĺĺĺ>n;u.ĺri yzĺ.ľ

Ěp|,ľÍ;szur.l -' Mťsz.tKl
:I'ĚRv.l.,ĄN.ĺcsn,

IiI. enr.320 táľgyaló

ťôépítisz; Kolba Mĺłrĺĺly' Tinra Zoltárl, AlÖlcli

Helyszĺtl: 13udapest VIIl', Baross u. 63.65'
IdĹiporrt: 20ĺ6. ápt.ilĺs 12. t40u
Tętvtanácsi tagokl Femezelyi Geĺ.gely DLA

Gyöl.gy

A .ľ]cľvtanítcs 
hatäroeatkóoes vo lt.,.I-ervező: Baľkács Ágoston

A .l'.eľveeő 
ismeľteĺ'te a täľsasľriiz honrlokzat Íđirjítási teľvćt. Az ópiilet eľedeti teľvd:n ĺl

közópsŕĺ tľakťustlatl đupla nyílászárĺlk szeľepelneĘ a ĺnegtóvĺ5 'középs{t: nyílászáľĺik ľclett
látszóchrak is lrosszabb ĺyításáthiclalć,k. A homlokzat teliát.íagy háborů alatlnegséľült, vagy
nriĺľ eleve így épůlt:irĺeg, Ä toľvezö a,t'tiľsasházllozzĄźinslása esetón a tcľv szeľint seeľętné
r,isszaéülítani a.nyílászáľókat. R lromiokzaton jelenleg egy klírna kiiltá.i egysóg vaľl, melyet a
felťdítás alkalrrrával leszeľelnek' Műauyag nyĺlásráľik nrég nincse''ok u- lrorrrlokzaton,
rlrĺnclerrlrol megrrraľacltak az eľełloti atjlakok' Tęr.vęző a Íblĺlszĺlrti sávot sc)tétcůb, az
clmeleteket vilrtgosalib bćzs.szĺtlľ$ tbstenć. Á nyílászáľÓknak a zöld, a küpuzatilak az
el,eóetivel rnegegyezó balĺa szírrt javascilja.
A ,I.eľvtanács javłsolja a ttupla nyilászáľók r,isszaállításáJ és a fn nyĺlászarók ĺneglar.tását az
et:eĺleti dĺszítésekkel. A homlokzať szíĺte lnoĺlokľónr legyen, sok lerrlre a két szín. Az
ablakoknt a ]]eľvtanłĺcs zijlĺ] színiĺľe, n kaprtt ćs a pinccablakokat takarn cĺcszkabul.kolatot
birľna szĺniiľe javas<llja Í.estelĺĺ a tęľvezlvel egyetéľtve. Alrrelľlyĺben a pinceablakokról a
tneglévő dęszka buľkolat lekeriiil, ťlgy azokat telepiilésképi bejelentési eljĺ1l.ás keľetein beliil
kell helyreál1ítani.

A Terĺ,tairács a térrsés|ráz honlokzat,íiel.újítási teľvet az elhangzott javaslatokkal tlunogatta.

'- 
-.-";'i"

Buclapest, 20l6. ťrprilis,4? .:.1\.,,,.' . ''': 
'.

,l.'ťl. .

goiyFelnĺĺzelyi

n T.eĺ:r,tunľics clnĺjko
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A kérelmező ttrdomásul r;eszi, hog51 :'a 
..ĺ;l.. : ,.-. ..

-akéreIembenyrijtásanemjogosítjäfelaktizterĹilet.hasznáIatar4.:':'''.'''
a Józsefuátosi onkoimányzat tulajdonában lévó közterĺ.ilętęk használataról és használatálrak rendjeľől szóló

L8l2oI3. (IV. 24.) onkorrnányzati rendelęt 17: $ (1) bekęzdése szerint a közterület használatáéĺ -{ozteľtilet-

hasnálati đíjat köteles fizetni,
a közteriileten kp;árfl1ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló. 210ž0c9. (IX.29.)

' KoEnányrendělet 12. $ (t; betezdese alapjaĺl a rendelet 5. mellékleĺében meghatárofott terDlékę-t árusítha.

tók.

A kérelemhez a kérelnrez őnek az alábbi melléIeteket.ketl csatolnia: (A' csatolt mellékletet kérjĺik Ł-el jelölni)

- sa'đasásitársaság. egyeni cég esętén: 30 napnál uem.régebbi cégkivo@
társarlalmi és epvéh ."",i""ďě[ esetébelr: a nvilvántartasba-vételüket igazoló okiĺatot,

- östermęlők esetén őstęrmelői igazolványt.
tizemeltetnikívanókereskedelmilvendéglátóegységérvaryesbe-

ielęntés koteles keľeskedelmi tevěkenysog bejetentését igazoló dokumen ot
oló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcákĺlal:

is. A váaton az igénye|t terĺiletnek. a sziikséges méretekkel ' úgy kell'szerepelnie, hogy aĺľrak-nagysága,

elhelyezkedése egýertelmi1en megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: an:rak.szélessége.

hosszťrsága; atęrasz,pavilon szélének az épiilet lrornlokzati fatától és a jfuďaszé|étől való távolsága; terĺsz

esętću arurak az tial:etnek a bejaľatáÍól vąló tóvolsĺíga; amelyilĺÍrez taľtozi\; ĺnétęrben mérve).

3. Az elhclyezni épĺüĺrény, létesítmény; berendezés müsząki leirását és terveit;

he:l}l'szín-fotójátiscsatolnisziik.sé.Ees.- - . = .. .
flati hozżajarulás megújítása esętén - varosképvédel-

nri s'zeĺnpontok figyelembevéteie mlatt - fŕłyképfęlvélelt Fęll beęsąloln.i' .' . . = 
. .

5. Epíté'si engedélyh",'kototÍ'épít*}-"y "*téb,,,,g 
építési munkálatakkal összefiągő köżťeriilet-hdsználą|

| ,,uau, az eiĺtteíataĺ kapott meghatalmązast és a jogszabátybąn előírÍ esetelcben a jogerős építésiig1i hatć-

I sági engedébłi csątolni szüIaéges.

6.I(ö@_a2.pontbanfoglalthelyszíĺľajzontúl-avonatkozóheIyszínttĺbttnolł
forgďomtećimikai,vá7;ajzot., amely besżerezhető aBKK Közuti Közlekedési IgazgatósägKözútkezęlési Fij-

o stĺa\y,'E orgalomtechnikai o s ztályan

Figyelmeztetés:
@ahott hźrelemľĺyomtatvffiy és u előirt meltéHetek csatoJasán tul, a pontos és egłértelmű helymeghabozas, ua-

laniľt anegla,ő taesítĺnéryfotója elmgedhetetlenabeľýjtoulcłelem érderni elbírálasáhaz!

A ktjzte.ľtllet-használaĺĺl|._ kiilurrijsęrr - az atátbi jogszabźiyoksrabćůyozzśl<:

_ Magyat.btság helyi ön}ĺoľrnĺfuryz5'tmćismllőfol 1. évi CL)oc(D(. törvény

a JřsefvaľosI ÖnĹonnanyzat trÍajdonában lévő közteriilętękhasználatĺíľól és.hasarrĺlatlánakrenđj.érő: szlíló 18/2013.

w 24.) önkormanyzati renđelet

Józsefuaľos l(ertileti Építé siSzabtiy:.ĺltźĺóirsmlrő 66D007.CJilI.12.) önkoľmanyzaü ľendelet

tsudapesh Varosręndezési es ÉpÍtési KeľetszablĺlyzatľÚl s|ń|,3 47 ĺ|998.cK.15.) ľtív. Kry. ľendclct

- A reklámok, reklárnberendęzések és cégéľek elhelyezésének szabályairil szőlrő 55ĺf013. 0JI.20.) önkoľ-

mányzati ľcndelete

N.'YtLA:ľKUZA'l'
Alulíroľt, az áLÍa1am henyújtott közteľiilet.haszrálati kérelmęm ełbírálásának aélrjźhći hpuĺlil!|ulpL szeľ'rély-es adataim

történó kezeléséhęz, valá;int ahhoz, hogy az így tudomásra juÍott szemęlyes adataimat a Folgármester! Hil-atal az Ie.

j*.ĺ"uuo 
'e,a 

vevő szakhatósági állrísfođĺakísok bekérése végett továbbítsa az illetekes hatóságok felé.

KéľęImem benyujrásakoľ a PolgáľmestUri Hivata| Oázr.lálkudási Ügyosztáły: ugyiĺrtézójotol ÍájólĺoztĹtáŠĽ ltĺptĺm -
anrelyet tlłdorutÍsll! wÍ!ęn!-.u" ě5ĺ'ĺ' megindítasanak napjaról, az i.igyintézési határidől.öl, az Ĺigyemľe iľányadĺi jog-

,"uoávi '*äätffi:ol, .;ogain;ot és kö-telęzettsegeimio1 továbbá kotelezettségeľr cllllulasŻtásárrzr}i jugkŁivctkcz-

ményeiľőI, valamint a hivatali elérhetőségről.

Kijektxtem,hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatási lratósági eljáľás és szĺrlgá|tatás általô:los szabáIyairól a

2004. évi CXL. ttirvén| iooą."e,iCXL. tiirvény 73iA. $ (1) bekězđés b) pontja a,tapjan a fęllebbezési je.gomľól le-

mondok. 
,ltidomrísul veszem' hogy ezĺttal az ugýemben h ozaLÍ.határozat ąnnak közlésekor jogeľóre emelkedik.

But}apest, 20,l,k.enffľ.o ...Qř n"p.



2017.06.13. Nyomtatás

Minerva Téľinfoľmatikai Rendszer
B u d a pest Főváros Vl I l. kerü I et J ózsefu á ros i ön ko r mányzata

Méretarány:100

A térkép tájékoztato je||egű, máso|ata semmi|yen hivab|os e|iárásban nem haszná|ható fe|! KészÜ|t az á||ami aIapadatok feIhasználásáva|.

Eĺlgedé|y száma:

Budapest, 2017 június 1 3
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BUDAPESTĺ RENDoR.FŐxĺplľ,łNYsÁG
VĺII. Keĺüleľi Rend<ĺrkapitányság

Rendészeti osztálv

Ugyszám: 0 i 080i562- 8t /2017 . á|t' Jáľgy: szakhatósági állásfoglalás
Ugyiĺtézó: Boĺos Attiia Ba|ázs ľ. hđgy.
Tel.: 477 -37 -00 I 48-1f4
Email: borosab@budapest.police.hu
Hiv. szám: |6- |0l7 ĺf017.

dr. Galambos Eszteľ
ügyosztáIyvezető

Buđapest Fcĺvĺáros VIII. keľüIet
Józsefu aro si önkonnányzat
Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Ügyoszĺály

B'łdaposl
Baĺoss utca 63-6,7.

1 08f

Tĺsztelt dľ. Galambos Eszteľ!

Tájékoztatom, hogy a fenti számon hatóságomhoz erkezett megkeľesésben Íbgląltakat
megvizsgáltam, mel1nrek sorián az alźhbiakat ál|apítottafi} meg:

A Niszaba Kft. kéĺelmet nyújtott be a Józsefuárosi oĺk'ornlányz.'at tulajdoĺában lévő közterület
hasznä|atához, melyben kitelepillésének engedélyezését kéľte 2017. junius 28. naptól _ 2017,
szeptember 30. napig a Budapesĺ V.III. keľíilet, Vas utca 3. szám előtt a jfuđźn 8 négyzet.méter
teľiilętrę.

A fenti helýszínen kozbiztonsági és koziekeđési szempontból a kítelepülés elięn hatóságom
kifogást nem enrel.

Buđapest, 2017 június 13. ,1:iilÁ"ĺ:ł}
,. ł..;"
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Cím: t084 Budapest l43l Bp. Pf.:l6'l
Telefon: 41 7 -3'7 00: E ax 47 7 -37 24, 48-40 1

e-mail: 08ľk@budapost.police.hu

RzsNEo-j.9c.85.2 (0l0B0-'?7?.6j4-ĹBUJERJ.6ó| 345 l 89-50I;.í496j?FF |-52??.ó36J)

tĺllKK: Ugyck ýiáĐlaĺ3j0Óji: l daŕabi
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Fővárosĺ Katasztľófavédelrni Igazgatóság
Középpesti Kataszqófavéđelĺni Kiľendeltség

H-1081 Budapest Dologhazutca 3.; El: 1443 Budapesl Pf.: 154.
Tel: (36-1) 459-2324; Fa:c (36-1) 459-7157; e-mail: flri-kozeppest@katve'đ.gov.hu

Szám : 3 5 I 50 ĺ 6?9 5 -1 ĺz0 | 7 .ek.

'*'Jiľffiffi;''1o;
.EIőadói ív-

Tárq.v: Tźtjékonaús a Niszaba Kft. Bu'dapest
VItr. keriilet Vas u. 3. kĺjźeľület
hasmálat üryében

Hiv.sz.: 16-]0.EDns.ł-
il_ Fáb'i z,o|Íárnétű. hdry.
TeI.: 459-2300194284
E.maĺl: flci.kozeppeśt@katved.gov.hu

Budapest Fővóros WII keriikt
róaefviűros
P o lg ór mes teri Eiv ata la
G azdlźlko d ós í ťI gł o s zttŕ ly

Dr. Galnmbos Eszter ügłosztłźlyvezetłl részére !

Budapest
Baross ta,.6347.
1082

Értesítem, hogy a Niszaba Kft. Budapest, V[I. kerĺilet Vas u. 3. kđztęľtilet hasaniálat iigyében a
Fővarosi Katasztrófavédelmi Lgazgatősőg Közép*'pesti Katasa$ófavédelmi Kirendeltséghez kĹildött
megkeresését megvizsgáltam, azzalkapcsotatban azalźhbitĺjékoztaĹĺst adom:

A Niszaba Kfr. Buđapest VtrI. keľiilet Vas u. 3. teraletén a benýjtott iratoknak megfeleiő
kialakítasban a közteriilet hasznďatot t(lnede|mi szemporrtból abban az esetben neĺ.n kifogásolom,
amennyiben a kihelyezett asztalok, székek, egy ember ĺáltal könnyen mozdíthatiak' a jĺáĺda
brľkolathoz nern rögzítettek.

A fenti tajékoztatÁsom nem min<ĺsiil szalĺfi atósĘi rállásfoglatásnak.

Kérem tÁjékoztatÁsomban fogtďtak szíves tudomásul véteiét.

Budapest, zÜl7.június 1 9.
KészüIt: 2 pld.ban
1 péIđány: 1 oldal
Kapia:

I. címzett
2.fuaÍtćiľ
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Budapest Főváros VIII. keľiĺlet
Józsefváľosi onkoľm äny zat
Polgármesteri Hivatala

Gazdálkodási Üryosztály

dľ. Galambos Eszter
ĺiryosztáývezető

Helyben

Iktatószám: 26-578120|7
IJgýntéző: Szomolanyiné Kocsis Beatrix
Telefon: 459-2-157

e.mail: szomolanyineb@jozsefvaľos.hu

Táľgy: Niszaba Kft. kĺizterület használati kérelme - Vas utca 3. szám előtt

Hiv. szám: 1 6-1 0I 7/20 ] 7.

Tĺsztelt iiryosztĺĺlyv ezető Asszony!

Köszönettel vettem tźLÍgyl témában tett megkeľesését. A Budapest Főváros VIII. kerĹilet
Józsefuĺáros Önkoľmźnyzata Kęviselő-tésfiiletének Józsefuĺáľos Keriileti Építési
Szabá|yzatźnő| sző|ő 66/2007.(XII.12.) ľendelete (JiKÉsZ) 10.$ (3) bekezdése szabźt|yozza a
teľaszok elhelyezését.

Fentiek alapjanmegállapítom, hory a kĺizterĹilet-haszná|atengedélyezhető.

Buđapest, 2017 .június 1 9.

Udvözlettel:
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X 1082 Budapest, Baross u. 63-6'7 .8 459-2100
www.iozsęfuaros.hu
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tig.iľrłtszrĺnr: 05- l 7()7i20 l 7'
[igyintezó: Bod rriiľ Ľla
Telofnn: 459:fl'11
Ernĺil: b'oduareí4j ozsefr'aros..h u
Hivsz. ;]'6. i 0l. jÍża:ĺ7'.

Tĺůrg:1 kijäcľiiJĹ:t.Ji(}gIĺ lri5i.'k úĺ.uĺ.Lĺl l

G tzĺlłttko'ĺlz{s i iig1.oszt:łly

ĺÍ ľ. L.ĺrliinlbps Eśľtqľ
ii 91 o.s16 [1:vęaJÔ. ľ ćŠÍćľ€

}lcl,1'bĺn'

Tisaetri .tjaYa1żttilyyezető' Asszony!

Hívatkoy"i.łssÍiI hozziink éľkez-eľ lnclglĺeľe$ésěre ąz.alábbi állás|ogla|ást a-d.]irk:

iÝlsEA'IlA řdft.

Budrt.pesÍ \'ł:I.I. tĺeľiĺlet, Vas u.tclt 3.

8 nŕ voĺĺlógtĺiÍo' teľasa

(l0l 7. j.ťtii tľs l !); - 20 1 7. szepľ.em her 30. közłitÍ)

rćsztil:e a,köz-t.er'üłrlĺ hasznúlirtba üdásár a'feĺiti icteĺszakban a...l(}KÉ.SZ.. I0.$ (j) bekczilóĺć'beil
r'iĺgzíteĺek botaľĺása me|letl ker,eskedćImi' szeľrpontbóI ncn kiťogásoĺiuľl

ar, a liihbi ŁilĺtiÍ:essc|;

a r'cnĺ.l'égtáfĺi tci.ąs:ĺt :t kcl.e slied'ŕi csąk 1rz üĺIet nl'Ílász;iľóiľla|t zílrr.ĺt t.;rrĺásávlrl
üzeľľiettet|ieti.

A NJszAl}Ą Ktt. 72271201'ó sz-ám alatĺ szercpel haĺósági l'l1'.ilvŻintalĺúsunkban
MANCl-c|nevezćssel - l088 Budapest. Yas riÍca 3. szánr elatĺi iizlet tekili1eléire|l. ;\7-
tizlct n,viĺvł taľtási iclcje: hćtĺö-szorlrbaĺ: l |.0'0.22.00 (il?. Ýasánläp: Zirľ\'a

.ĺťlz-scjváľos Keľi:ileti F.pÍtesi Szabál1,.zatäľó'l szola 66ł2007.(XII.l2.) ok. renclelet (]oKESf)
1{l:$ ( j) bcke''zt.lé.;e érĺelniébell:
..{ -1 ) V qndgl g151ťl te räsz' eĺhe l.vezése

ĺl'l Verldćg|ťĺt'Ó tct'a"sz k<izteľiiletelt v:agy" kcizhtsználat célĺárĺ áta<Iolĺ llagántelii|etelt csak
ilbban az csetben iétesítlrero. ha:

. ą. ĺr).aloŠ(}s siiv szć|cssége - a bizlonsági- ćs beľenĺJe.z'ęsi sĺlvtlk lrrc!lĺa:1iiláYaĺ -
le.ualá.lib l.5 lrrĺ

ĺ a' g}alogos sáv szél'essége az áľkĺid alatt is legalább l '5 m&eľ ćs
. a tcrásż legt.e!jebtl 3 nrcteľ széles, iI|etÝe enrrél nagy,obb ľléľetĹi leľasz esctćbell

legaiábll l..i rnćteľ -sz.éles feltileten a kcirÉĹljáľhaĺoság biztosíthato.
[:) l.er.asz-olclolai 1.0 lrlóteľućl nlagasabb szęrk,ezętlel lięln határcl.ha!ćk le.

-.-..-.....-,-+--.-.--.=:-ffii ::1=::=:::=i=;:j:-ii::
rr'lr.r.... iĺzse ĺłł: ĺos. h tl

B('D.tPr:sľ F.iľ'ĺ RÚs v Í ĺĺ' t(Ę|{(.l't.ľ

J(ý.5ŕ. r\'í'|tŐ5t
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ť} ś. tcrasz-ok ĺéliesitćsenek' estivéĺlóve! rłe|ó ellátásának nregoldását az épiileĺ'

lĺegieleriĺtésćliez töńélrĺĺ rnegfele!ö iIleszkedés éIťekélren be keli lrrtttatn.i ĺlz.

cinkilnrrrin1,zati {tićpÍtcsľ- előtt, illetve annak lriányában az illetśkes teľr,lil,niic'ĺ ĺ:liiĺľ.

melynek állásfoglalásái csaĺolni kell, az (elvi) építési engedét-r, iránti kćľelelrrlrez'..

.Ą nrcgáilapĺldtisbł javasoliuk bqleĺ.oglalrri, hogy a keľeskedelnri ter.éken'-vségér a

kcrr,ł;t<ileleniľól szólél 3005. é\'i CLXiv- ĺíiľ:\'ÉĄy glőĺľáęainak 1'"1ą11{51ival toľ1,,ĺathat-ia.

toľáilłiĺi. hogý a venĺléglá.tl teraszon a zclreszolgáltatás ťilos, !ll. tel'ékelr.ys{gukkel a lakossÍg

trr'tlgĺlllrít trr'nr z-ĺrľuľltaĺiák (zaj. szĺg. nyitvä ĺ.aľtás. ľunclczr,ćnyek. stb').

Budapesĺ.20l7' 07.0ó. 
.ľisz.tc|ettel:

j é't i:ilinii ń."sĺ. n l' i.liĺ. n
\t.\\ ti, ii1zt-..i Ý.ilirl Ft:
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