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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy

- a kérelem bcnyrijtása nemjogosítja fel a közterijleLhaszná|atára,
_ a Jőzsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterülętękhaszná|atáról és haszná|attlnak rendjérőI szóló

18/20|3. (IV.24.) önkormányzatiręndclet l7. 5s (l) bekęzdése szerint a közterület haszná|atáért közterület-
hasznéiatí d íj at kote les 7,lzetni,

_ a kozterülęl'en kizáróĺag a kereskędelnri tevékenységek végzésének feltételeiľől sző|ő 2|0ĺ2009. (IX'29.)
Koľmányľeridelet l2' {} (1) bekezdésc alapján a ľendelet 5. mellékletében meghattlrozoIt termékek
árusíthatók.

A kérelemhe z a kére|:ĺriezőnek az alábbi mel|éIoteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjük X-el jetiilni)

i társaság, egyéni cóg esetén: 30 napnál nem aláírási cím
- társadalmi és egyęb szcrvezetelĺ ęsetében: a rryl]ye4e,tĺ-tt,g.V9!9!q!9! ló okiľatot,
- őstermelők esetén ostoľmelői igazolványt.
. vendéglátó tęrasz létesítése osetélr, azaztí)zcl^ll,łltetni kívánÓ keľeskedelmi/vendéglátó egység érvényes

is. A vazlaton azigénye|ttęľü|ętnęk - a szükséges méľetęl<kel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysźtga,

elhelyezkedése egyértelmiien megállapítható legyen (TEI{^SZ, PAVILON ESETEN: annak Szélęssége,

hosszúsága; ateras7., pavilon szélénęk az épiileĹ homlokzati falától és a járda szé|étől való távolsága;tęÍasz
ęsętén annak az üzletnek a bejáratátó| való távo!.uge.ą*.]y'kh.'ta'to"ik; *é
3. Az e|helyeznikívánt építmény, létesítmény, beľeIrtlęzés műszaki leírását és terveit; terąszkérelmekhez a

g! Eąjllv !!!lj::yEis!l_---= - - _
4. Meglévő létesítménr,rę vonatkozó közterület-ila'szná]ati hoz'zźýáru|ás megújítása esetén -
váľosképvécĺclmi szętnrrontok ĺLgyelembevételę rlliatt - fényképfelvéte|t kęll becsatolni.

5. Épftési engedélyhez kötött építmény esetében yagy építési munkdlątokkal t)sszefiiggő közterület-haszndląt

esetében az építtetőtőt kapott meghatąlmązá.st és a jogszabdlyban előírt esetekben a jogerős építésügłi
csatolnĺ szülaé

6. Közút igénybevétele esetén .- a 2. pontbarr ľoglalt hclyszínľajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábrźui;ol.ő

foľgalomtechrlikai viĺz,ľajz.ot, amely beszeľezhe|ő a BKĺ( I(ozúti Kcjzlekedési lgazgatoság Közútkezelési
Foos Foľsalomtechnikai Osztályán.

Figyelmeztetćs:
A hiálryntanut kitötĺotl kźrel'enlľl1ltlmtatvány és az ekíĺrĺ nell'tíkletek cscĺoląsón tul, a pontos és egłértelmű helymeghatarozas,

valanlint a meglevő lótesĺĺmćny.folĺija elengedhetetlen' u benyťłjĺoĺĺ kérelem érdemi elbĺľdlósához!

A közteľület.Irasználatot _ külonösen _ az,al.ábbijogszabályok szabá|yonÁk:

_ MagyaľoĺszĘhe|yi önkormtnyzataiľól szólo 20l 1. évi CLXXXIX. törvény
_ a Józsefuaĺosi onkormźĺnyzatfulajdonáball lĺivő köztcľületęk haszná|atfuőI és hasmálatának ľendjéről szoló l8/2013.

(I\l .24') önkĺlľmályzati rendelet
_ lőzse'fvźtos l(erületi Epítési Szabźt|yzatáľő| szo|o 6612007.(Xil.12.) önkormanyzati rendelęt
_ Buĺlapesti Vátrosľerrdczési és Építési |(erats,z.zhá|yzatľ(ll szóló 47ĺl998.(X]5.) Főv. Kry. rendelet

- A ľęklálnok, ľeklámbęľendezésel< és cégérek clhelyezésének szabä|yairól szóló 55/2013' (xII.20.)

cinkormányzati ręĺrdęlętę

NYILA'I'KOZAT
Alulíľott' azá|ta|anl benyújtott közterüIet-használati kéręlrnem elbírálásának céljából hozzd'jdrulok személyes adataim

törtéIrő keze|rlséhęz, valanrint ahhoz' hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a PolgármesteriHivata| az

lejárásban részJ vevő szakhatósági állásfoglalások bel<érésc végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kéľelmem benyújtásakoľ a Polgáľmęsteľi I{ivatai Gazclálkodási Ügyosztály ugyíntézőjétő| tájékoztatást kaptam -
amelyet tudamdsul l,qlletl_. az etjáľás nreginclításának napjáról, az ugyintézési hatáľidőľől, az ügyemre irányadó
jogszabályi rendelkezésckľől, jogaimról és kötcIezeltsćgeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának
j ogkövetkcznlénye i rő l, v al anr i lrt a hivatal i elérheľrĺségľő l,

Kijelěntem' hogy ltéľelmem teljesítése esetén a kozigazgatási hatóságieljárás és szo|gtłItatás általános szabá|yairó|a
2004. évi CXL. töľr.ény 2004, évi CXL. töľvény 7:]l^. $ (l) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezésijogomról
lemondok. .fu49rn4,,]łl y9!x91|', hogy ezáItal az Ĺigyenrbcn hozott határozat annak közlésekoľ jogeľőľe emelkedik.

."///ľ
Budapest, ?,0i]'.?. . evQ.6: no .?.1..'' nup. -%:ĺ 

"(:,T...,
tÍ'*uĺr,ĺnzŐ,łĺÁÍ nÁ s.ł

1. A kcjztertjleten folvtatni kívánt tevć zerű okiľat másolatát:

vállalkozás esętén: vá|latkozói igazo|ván
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FORGAI.OMTECHNIKAI': . ..;,

Icĺmzcĺ: 
Wettstein & Társa Bt.

I

Icím: 1061 Budapest

I 
o"orássy út 34.

Budapest, 2017. május l7.

nyilv. szám:

iklatószám:

tárgyl

Ügyintéző:

Ę|'liJapest Közút
Zártkörűen M rjködő Részvénytáľsaság

.čégjegyzékszám : 01-10-047164
postačím: Budapest Közút zrt. Budapest Pf. 86. 1518

17US22tl

461348t-f/2017
8. keľület Leonardo da Vinci utca 50.
lakóéptilet építése

Ember Attila

.(\ A Ań A(-, ,ll^, lkĺk,l/,
\Jv|\Ł'ILw í c|U 'Ę
/:Ember Attila:/

|étesítmény főmérnök

telefon: +36 1 459-6857
fax: + 36 1776:62!2
web: www.budapestkozut.hu

Foľgalomtechnikai keze|ői hozzá!áru|ás

Társaságunkhoz érkęzett, ,'8. keriilęt Leonardo da Vinci utca 50. lakóépii|et építése,, tárgy(l w-41/|7tervszámú kivite|i tervdokumentációra forgalonrtechnikai kezetői |lozzájÄru|étsunkat az a1ábbi
fęltételekkel adjuk meg:

o Jelen teľv szeľinti forgalomtechn.ikai eszkĺjzöket Qe|zotźh|a, buľkolati jel) csak szakkivitelezőkivitelezheti. A forgalomtechnikai eszközöknek -.! ke|| fele|niiik a voŕatko;á'.Ńły*'ĺj,ĺ'eyi
Műszaki Előíľásoknak, elhe|yezésükkor kü|önös tek]ntettel kell |enni a vonatkozó jogszabályban
rögzített, magassági e|he|yezésľe vonatkozó kritériumokľa'. Hozzájárulázunk a helyszínrajzon piľos színnel jelöIt, valamint e levélben szeľeplőmódos ításokkal egyĹitt éľvényes.

o Az ideiglenes foľgalmi rend kialakítása után a munka azonnal megkezdendő.o Az ideiglenes je|zőtáb|álk ép, fényvisszaveto fóliás felü|etűeřlegyenek, és tiszta á|lapotban
keľü|jenek kihelyezésľe'

o A kivitelezés soľán a munkaterĹiletet min. l,5 m magas' ĺisszefi'iggo, rácsos elľendezésű,cégielzéssel ellátott zárt elkoľlátozó elemsonal ke|| Iehatářo|ni, amely jöo mĺľ, szélterhe|ésnek
el |enáI l. Megfe|elő éj szakai megvi lágítást kell a|kalmazn i.. A gyalogosforgalmat a tervben ébrźzo|ttáb|ákkal a tťllo|c|ali járdfuakel| átteľelni.o Az érintętt teľiileten' lévő ingatlanok tu|ajdonosait tájékoztatni kell a munkavégzés váľhatókezdetéľől és annak időtartamářól'

o A bontott és az építési anyagot minden esetben ka|odában ke|l elhelyezni'

Foľgalomtechnikai kez.e|ői hozzá!álrulásunk 6 -hónapig, vaw az ebben a 6 hónapban kéľe|mezett érvényesmunkakezdési engedélyben meghatáľozott időszak vcgôi{oľvořyes. A hozzájáľulásunkban megá|lapított feltéte|ekket

ä#ľ'iľľt*ľľ*"!ľľ.o*. Főváľos Kormányhivalali lll. kórü|eti Hivatä| Köz|ekedésieiĺgý"l"iíńá","iii/iiiliäl
Forga|omtechnikai kezelői hozaíjárulásunkat a Magyarország helyi önkornr ányzatairó| sző|ó 20Il. évi CLXXXIX' törvény 23.$ (4) bekezdés l. pontją a közúti kiizlękedésről ,1"ľ 

l 
9!! ävi l.iti.veny 33. és 34. $-ai, az utak forga|omszabályozásĺĺról és aközúti jelzések elhelyezésértĺ|yol9 2}l|g84. (xII.2I.) KM rendelet 2' i-a, valamini a fijvárosi he|yi közutak kezetésének ésüzęmeltetésénęk szakmai szabá|yairó|, továbbá az útépítések, a ktjaęrületet érintő közmű-, vasút. és egyéb építések és azútbuľkolatbontások szabá|yozásáro| szó|ó 34/2008' ĺvil. ls.ĺFőv. Kty. rende|et a|apján, mint operatív kęze|ői feladatokare||átő szęwezęt adfuk ki.

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hü

ł,oą



ĽVETTSTEIN & TÁRSA
TERVEZó És szoloÁI-ĺłĺl eerÉĺl rÁnsnsÁe
í061 BUDAPEST Vt., łľonÁssY Úr ał. T: +36í 33í 463'|
Mobil: +3630 996 59í4 E-mail: wettsteinbt@qmai|.com

Tsz,: W-411/17

Lakóépĺilet építése

Forgalom korlátozási teľv

Bp. vlll.' Leonaľdo da Vinci utca 50.

Budapest, 2017 . ápri|is

Forga|omkorlátozásiterv - Bp. Vl||., Leonardo da Vinci utca 50.



TARTALOMJEGYZEK

Lakoéptilet építése

ForgalomkorIátozási terv

Bp. Vlll., Leonardo da Vinci utca 50.

1. Tervezői nyilatkozat

2. Műszaki leírás

3. Forgalomtechnikai helyszínĘz F-1

Forga|omkorlátozásiterv - Bp. V|||., Leonardo da Vinci utca 50.



TERVEzől NYILATKoZAT

Alu|írott, mint felelős szakági tervező kije|entem, hogy az alábbiakban
megnevezett |étesítmény:

LakóépÜlet építése

Forgalomkor|átozási terv

Bp. Vlll., Leonardo da Vinci utca 50.

A tervek és a tervezett műszaki mego|dások megfe|elnek az á|ta|ános érvényű
kotelező és az eseti hatósági e|őírásoknak, az azoktől való e|térés nem vá|t
szükségessé.

A tervezés során alka|mazott előírások és rendeIetek:
- a közúti kozlekedés szabá|yairól szó|ó rendelet (a tobbszörosen
modosított 1 ĺ1975'(||.5.) KPM-BM sz. egyÍ.ittes rende|et)
. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti je|zések elhe|yezéséről
szóló rendelete (20l 1984.(x||.21' ) KM. sz. rendelet)
. Közutak Tervezése Útugyl Műszaki Elóírás Úl z.,l.2o1:20o8
- Közutakmellettiingatlanok,kiszo|gáló|étesítményekútcsatlakozása

Útugyi Műszaki Előírás Úĺ z-l.115:2OO4

Budapest, 2017. április 1 1.

Wettstein Mik|ós
ok|. köz|ekedésépítőmérntik

KÉ.Tl01-2317

Forga|omkor|átozásiterv - Bp. V|||., Leonardo da Vinci utca 50.
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mÚsznrc leĺnÁs

1. Előzmények

A Leo50 Kft. (1106 Budapest, Gyakorló utca 4/G) megbízta Társaságunkat,
hogy a tervezett |akőház megépítésének az idejére a szÜkséges
forgalomkor|átozást megtervezze. A kiviteIező megadta a tárgyi ingat|an
megépítés éhez szü kséges közte rü let le hatá ro|ását.

2. Meglévő ál|apot

A tervezési terület Kozép-Jőzsefuáros dé|-nyugati részében talá|ható. A
Leonardo da Vinci utca hálózati szerepét tekintve kiszo|gáló utca. A tervezett
épület a Tömő utca és az Ül|ői út kozött talá|ható. A Leonardo da Vinci utca
ezen szakaszán az utca szabá|yozási szélessége 9,00 m. Az útburkolat 5,60 m,
a járda szélessége a tervezett épÜlet előtt 1,80 m. Mind az útpá|ya, mind a
járda aszfa|t burkolatú. A kiemelt szegély hasított kő.

A Leonardo da Vinci utca forga|mi rendje egyirányú a Tömő utca felől az Üllői út
fe|é, amihez jelzőlámpás csomópontban csat|akozik. A párat|an o|da|on a
szegé|y me||ett párhuzamosan lehet parkolni' Az Üllői út felőli végén két
mozgáskorlátozott várakozohelyet és egy 10 m hosszúságú rakodóhelyet
jelöltek ki.

3. Tervezett állapot

A Leonardo da Vinci utcában egy 4,50 m széles sávot vesz igénybe a
kivitelező. Az építési terÜlet mellett egy 3,00 m széles sávot ke|| szabadon
tartani a forga|om számára. A parkolást az építési terÜ|et mellett, azt
megelőzően 10 m-rel kezdődően meg ke|l tiltani. A megállási tilalomra
vonatkozó jelzőtáblát a ti|tás kezdetét megjelö|ő kiegészítő táblával annak
hatályba |épése e|őtt legalább 72 óráva! ki ket| helyezni.

A munkaterület mellett a gépkocsi forgatmat fo|yamatosan fenn kell tartani. A
gyalogosokat a felvonulási területnél a túlolda|l járdára ke|| átirányítani. A
munkaterület szélén éjszaka és rossz |átási viszonyok esetén sárga vi||ogó
Íényje|ző készÜlékeket ke!| üzemeltetni. A veszé|ý és tilalmat je|ző táblákat
továbbá az egyéb szükséges forgalomtechnikai eszközöket a me|lékelt terv
alapján kell kihelyezni. A munkálatok befejezése után az eredetiforgalmi rendet
ke|l helyreál|ítani.

Forgalomkor|átozásiterv - Bp. V|||., Leonardo da Vinci utca 50.
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ĽYETTsTEIN & tÁnsa
TERVEzl És szoLGÁLTATl BETÉTt TÁRsAsÁG106í BUDAPEsT v|., ANDRÁssY ÚT 3,ĺ. T;+36ĺ33l ,ĺ6ít'1

Mobil: +363099659t4 E-reil: we ttstet n bt@ gm a I t.co m

TEW:

ForgaIomkor|átozási teľv
Budapest Vlll., Leonardo da Mnci utca 50.

TEM:

w41t17
w

FoRGALoMTECHNIKA| HELYSZĺNRAJZ
RM

F-1
iNEo //r'b
Wettstein Mik|ós KĚ.T/0í:2317 - M=1:500 20ĺ7. ápńlis
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Gazdasági társaságok,
Kerelmezőneve:

KapcsolaíaÍtó üryintéző neve:

SzekÍrelye:inz::til
Crgjegzek
Banlĺszam]aszáma:

AdóSZáma

Papp Zsuzsanna

helyseg: Budapest

iszám:01-10444889

telefon: 06- 1 -40 1-04-5 8

(u., ter): I.| Kőbanyautca uÁm: f3.

egyéni cég, társadalmi és egyéb szeruezetek esetében:
Budapesti Epítő és Szerelő zRt. telefon: 06- 1 -40 1 -04-5 I

I 0 I 0 2 2 4 4

I 2 I 8 J 4 4 2

a
J 2 a

J 0if!7 0 6

4 2

0 0 0 0 0 0 0 ą

lakcíme: irsz:|_!_l-l-l heýseg: ... (u,tér):.... ....szám:iiil
Vá| lal kozĺl nvŕlváĺrtirtłsišzĺma : l--ĺ-ĺ-l_-|_l-l-l

Egyéni vál l aI kozás eseŕében.'
Káe|ĺnezóneve:................. ...telefon:

Adósáma:

t!t!

MagánszeméIyek esetében :
Kérc|ĺnezőneve: ..'.............. telefon:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a kozteriilerhasznólati kźrelmek elbírálósóhoz, valamint a közteriilet-hasznólati hozzójá-
rulásban foglaltak ellenőrzéséhez szül<ségesek- Az adatokat a Polgórmesteri Hivatal Gazdólkodósi, illene Közterület-felüg1łeleti
Ügłosztálya lĺezelik az infornnciós és az informóciosrubadsógról szóló 20] ]. évi CKI. törvéľry alqjón

Ktizteľĺilet.hasznĺĺlatideje: zot i7év ioTE ľ'o Ĺffilnuptol zol ľl ev TiTiľ'o 3iil nupig

(Több idópon!- helyszÍn esetén ké.ü"k ľJt 
''alet"nĺIl

Ktizteľület-hasznĺĺlat célja: védőtető készítése

Kéľelemmel éľintett kiizteľüIet nagĺsĺĘa: 54 m2 ( l8,0 m x 3,0 m)

Közterĺilet helye: Budapest' Vm. keriilet Déri Miksa trt'7. szźnn előtti jáĺda

Megieeyzés (Egyéb téuy, ktiľii|nrény, LEVELEzESI cÍľl, amennyĺben a ťenti adatoktĺil eltéľ, stb):

a védőtető ajárókelők közlekedését nem akadá|yozza, nem korlátozza

Kérjiik a tťllolďalon jelzett m9!l-ékl-eteket csatolní, és
ű kéľelemnyomta-tvdnyt aláírni szíveskedjék!

"fu
,(ĺą

ffiľtr 
"iĺlľ iltil ;Äłl^ #,/'-
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benffitása nem jogosítja fel a közteľülethasználaÍźra,
a Józsefuarosi tnkoľmányzat tulajdonában lévő köztęrüIetek hasnĺá|atáro] és hasmálatának rendjéről szóló
18/2013. (Iv . 24.) önkormányzati ręndelet 17. $ (l) bekęzdésę szerint a kozterület hasznáIatáért köZterulet-
haszrálati díjat köteles ťlzetĺi,
a köztęrületęn kizáró|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|0l2009.(Ix.29.)
Kormányrende|et L2. $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítha-
tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbi me|lé|eteket kell csatolnia: (A csatolt me|lék|etet kéľjük X-el je|ö|ni)

1. A közteriileten folvtatni kívant tęvékenvsée svakorlásáľa feliososító egvszerĹi okiľat másolatát:
- esyéni vállalkozrís esetén: vállalkozói igazolviĺnyt.
- sazdasápi tarsasás. esvéni cés ęsetén: 30 napnál nem résebbi céskivonatot. aláíľási címpéldánvt. X
- táľsadalrrri és eÉ,yéb szeľvezetek esetélren: a ĺyilvárrtartásba-vétcliiLltct iytzul,3 ukiĺatu!,
. őstęrmelők esetén ősterme|ői ieazolvánYt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztijzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-

ielentés köteles keľeskedelmi tevékenység beielentését igazoló dokumentumot vagy a Működési Enecdélyt
2. Azigényelt teľtiletľe vonatkozó helyszínt ábrźno|ó váz|atot, amelyen szerepelnie kell a komyező utcáůorak
is. A vázlaton azigénye|t tęrtiletlrek . a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysźlga,
elhelyezkedése egyéľtelműen megállapítható legyen (TERASZ' PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az éptilet homlokzati falától és ajárda szé|étő| való távolsága; terasz
esetén annak az üzletnek a beiaľatától való távolsága. amelyikhez taľtozikl méterben méľve).

X

3. Az elhelyezri kívánt építmény, létesítmény, bęrendęzés múszaki leírását és terveit; terąszkérelmekhez ą
helvszín fotói ót is csatolni sziil<s éęes.

X

4. Meglévő létesítményre vonatkozó koŤerulet-haszrálati hozzźĄźtru|ás megújítása esetén - viĺľosképvédel-
mi szempontok ťrevelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsato]ni.
5. Epítési engedélyhez katx építmény esetében vagł építési munkólątokkal összefÍiggő közterijlet-használąt
esetében az épíxetőtől kapott meghatalmązást és a jogszabáIybąn előírt esetekben a jogerős építésiigli ható-
s ási ensedéIvt cs atolni sziiluépes.

X

6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrazo|ő

forgalomtechnlkai vtmajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatőság Közutkezelési Fő-
osztálv. Forgalomtechnikai osztálván.

Figvelmeztetés:
A hiaľrytąlamll kitoltött kerelemnyomtatvarly es az előín melléHetek csatolasan tul, a pontos es egértelmíi helymeýaarozcls, va-

lamiľlt ameglaó létesínnéľĺyfonja elengedhetetlen abmýjtott lĺłelem erdemi elbírdląsóhoz!

Aközterület-hnmá|atot_kiilönösen_aza|ábbi jogszabályokszabźilyozzźů<:

MagyarorszÁghelyi önkorrnányzatairó| sn|ő 20| l. évi CDoo(D(. törvény
a Józsefuaľosi Ônkormanyzat tulajdoniában lévő közteriiletek haszrrálataról és haszrálaüĺnak ľendjéről szo|ó 18D0|3.
(IV.24.) önkormányzati rendelet
Józsefuáros Kertileti ÉpÍtési Szabályzatáľő|ľzśirő 66Doo7.8il.12.) önkormaĺryzati rendelet

Budapesti Vaľosrendezesi és ÉpÍtési Keretszabá|yzatólsző|ő 47/|998.Cx.15.) Főv' Kry. rendelet

A reklilmok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55120|3. (xII.20.) önkoľ-
mtnyzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott' azá|ta|am benyújtott köztęriilet-hasnĺtiati kérelmem elbÍrálásának céljából hoaúiárulok személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint ahhoz,hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgiármesteri Hivatal az le-
jrírásban részt vevő szalĺüatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási IJgyosztá|y Ĺigyintézőjétő| tźtjékoztatćst kaptam -
amelyet tudomĺÍsul vettem _ az e|jtrás megindításának napjaról, az ügyintézési hatiáľidőről, az ügyemre iľányadó jog-
szabáIyi rendelkezésekről, jogaimľól és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásánakiogkövetkez-
ményeiről, valamint a hivatali e lérhetőségről.

I{!j@, hĺlgy kérelmem teljcsítése ęsętén a közígłzgatlasi hatósági eljáľás és szo|gáItatás általános szabźůyalró| a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alapjan a fellebbezési jogomról le-
mondok. Tudomĺźsul veszem' hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat aĺ,nak

ifiÍ;;$ ffi*Hp*,KH"ry
H.1í63 Btldapest. Uj Kobánya u.23

Adószäm: 121 81 344.2-42
Cg.: 01 -1 0-044889

jogeľőre emelkedik.

Budapest, 20t7. év július hó 10 nap

,/oo/\L/,
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Vagyongazdálkodási és
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

Ugyosáá|y

a Józsefváľosi onkoľm ányzattulajdonában |évő kłizteľület hasznáůatáhozKérjük ą nyomtatvónyt oIvasnatoan, nyomtatott beĺűvel kitijtteni!

Mag ánszemélyek esetében :

Kéĺelĺnezoneve: ................. telęfon:

Megjegyzés: Fenti adatok lrĺjzlése a kiizterület-hasznólati kérelmek elbírátásához, ą lrĺizteriilet-ho;,ák,ok 
"lk,őué,ét,*,szilks:ŕ'y-eĺelł áz ątlłltakat a Palgárnestei Hil,ątąl ,is a ,Iĺ|złcf,ĺ,đrosi Rĺiztcriilct-Jbtíigetet kezetik Jelell tljéh>zdłt,ls u 20I I. évi CÁII'

törvényenalapul'

Közteľiilet-hasznĺĺlatideje,2lIiTi* i*]j hó i2.Tłnaptól _ 2oIi7!.ł io$-l ľ,o

Ktizteľiilet-hasnálatcélja: építésÍ.|ĺoffilye*é* ( řt-q/oľ'Joŕ.ĺs Í TaŁ;.ar
i*i*l *ott

Közteriiletnagysága: Ń/db

Közteľiitet helye: Budapest, VIII. keĺĹilď Mária utca 3.A-B. szám elótti: paľkoló

Kłizteľĺilet-haszná|atideiezzot7i* i9"j-J hő ?P:naptól _ foli7ł.e" řił ĺo iď-g- *o'*
Kiiztertilet.haszrĺĺlat celja: építési teľület, gyalogosfoľgalom elől lezáľandó veszéýs teľĺi|et
Ktizteľĺiletnarysága: mz/đb 3í.*L ( auoł- \ pĺ}' PÁŁŁ-.L.J
Ktizteľiilethelye: Budapest, VItr. keľtilet Máľĺa utca 3/A.B. számelőtti: iĺĺľda

A projekt önkormányzati támogatással valósul, kérjük, hogl a tórsasháznak az adhątó legrnagasabb ktjzte-
riil et- hasznólati díj kedvezményt bizto síts ák.

LevelezésÍ cím: Nyolc Kiiľ Táľsasházkeze|ő Kft. (1088 Budapest, Krúdy u. 2. fsz. 1.)

E-mailcím: iľoda@nyolckor.hu
Kérjiik & túlolda,I'an' jeI-zett m9!lékleteket csatolni, ós

ąn* látr'tft a kérelemnyomtatvúnyt aIáírni szíveskedjék!,It,lľJE,tlt}. o.z 
' 

- 

/
C$.u-łł.o,'1ŕ %/

K É R E L E M

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Kéręlĺnezoneve: Budapest VIII. Máľia u.3/A-B. Táľsasház.. .. telefon: +36 (70) 213-3443
Kapcso|afrľtóWnte?ołľe: Tokai Geľgely... .....'....telefoľ +36 (70) 213-3443
Szeklreýe: i^".. í1Ľ1_.:= helyseg Budapest (u.'ter): iVlářia utca vám:3/A-B.
CégeyŔ,k sZÁÍÍ:/ Nyilvrántaĺasi szám:

Adószamą: -'li.l-i?i2 8i4 5i9 9i2

Egyé n i vá l l a l kozás eseÚéóen..

Kéľelĺnezoneve: .....'........... telefoĺľ

4r\
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A kéľe|mező tudomásul veszi, hogy
} a kérelęm benyujtasa nem jogosída fęl a koaerĹilethaszná|atźra,
} a 18/2013. (Iv.24,) önkormányzati rendęlet 17. $ (1) bekezdése szerint a közterĹilęt hasznźiatáértkiĺztę-

rület-használ ati díj at kötelęs ťtzetĺi,
} a közterü|eteĺVszáĺrő|ag a210/f009.(IX.29.) Konnányrenđelet 12. $ (l) bekezdése alapjan a rendelęt 5.

mellékletében meghatározott termékęk árusíthatók.

A kére|emhez a kére|mezőnekaz alábbi me|léIeteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjĺik X-el jelölni)

1. A közteriileten folytatni kívánt tevékenység gyakorlásiĺLra felioeosító egyszerĺĺ okirat másolatĺít:
- egyéni vállalkozás esetén: vźilla|kozői igazolványt.
- sazďasási tarsasás. egyéni cég esetén: 30 napnál nęm résębbi céskivonatot. aláírasi címoéldanvt.
- tarsadalmi és egyéb szeľvezetęk esętében: anyilvántartÁsba-vétęlüket isazo|ő okiĺatot. x
- östermelok esetén ostermelöi igazolvĺí{tyt.
2. Az igényelt tertiletre vonatkozó helyszínt ábrázo|ó váz|atot, amelyen szerepelnie kell a környező utcĺĺknak
is. A vázlaton azigénye|t területnek - a szĺikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyéľtelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az éptilet homlokzati falától és a jfuđa szélétől való tłĺvolsága;terasz
ęsetén annak az üzletnęk abęiźratźúo|való üĺvolsása. amelvilđrcz tartozik méterbęn méľve).

x

3. Az elhelyezĺĺkivźnt építmény' létesítmény, beľendezés műszaki leírását és teľveit; teraszkérelmekhez a
helvszín fotóiát is csatolni szüIrsépes.
4. Meglévő létesítményľe vonatkozó közterület-haszĺá|atihozzěĄfua|ás megrijítasa esetén _ vłáľosképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt _ fęnyképfelvétęlt kęll becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kötött építmény esetében vagł építési munkálatokkal osszefiłggő kijzterüIerhasználat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmązdst és a jogszabálybąn előírt esetekben a jogerős építésiigli ható-
sági ensedéIyt csątolni szülrséęes.
6. Közut igénybevétele ęsetén - a 2. pontban foglalt he|yszínrajzon túl - a vonatkozó helyszínt ěbrázolró
forgalomtechnkaivánajzot, amely beszeľezhető a BKK KöZuti Közlękędési Igazgatősźtg Közutkezęlési Fő-
osztálv. Forsalomtęchnikai osztálvan.

Ficvelmeztetés:
A hiáľrytalarul kitt;ltött kéreĺemrtyomtąÍvffiy es az előírt melléHetek csatolásan ful, a pontos es egĺértelmű helymeýaa.ozas, va-
lamint a meglałő létesínnenyfonja elengedhaeilen a berlyujtott lrerelem érdemi elbírálasához!

A közterĹilet-has znéllatot _ ktilön<jsen _ az a|ábbi jogs7abályok szabá|yozzźk:
} a Magyarorszag.helyi önkormrłnyzatairó| snllő 20 L|. évi CDoo(D(. törveĺry
} a Józsefuaĺosi onkormanyza't tulajdonában lévő köztertiletek hasmźlataró| és haszrĺíłatának rendjéről szp|ő 18/20|3.

w .24') önkonĺľányzati ręndelęt
} Józsęfuáros Kertileti ÉpítésiSnbźll1atźrő|sző|ő 6612007 'Wlz.)ónkormanyzati rendelet
} Budapesti Városrendezesi és Epítési Kerętszabáůyzatćisző|ő 47l|998.cÍ'.15.) Főv' K5l' rendelet

NYILATKO ZA T

Alulírott hozzźiáru|ok személyes és kĺilönleges adataim (hozzátartozőim személyes adatai) akezeléséhez és az e|-
járó hatóság felé továbbítasĺíhoz ajogosultság megállapítása és teljesítése céljából.

Kéľelmem benýjtasakor a Polgáľnestęri Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztaly ugyntézőjé-
tó|tájékoztatást kaptam - melyet tuđomásul vettem _ az e|járás megindításának napjaról, azugýntezési hatĺáridő-
riĺ|, az ügyemrę iľányadó jogszabály ręndelkezéseiről, jogaimľól és kötelezettségemről, továbbá kötelezettségem
elmulasztásrínak jogkövetkezményeiĺől, a hivatali elérhetőségről.

Kijelentem, hogy kérelmem teljesítése esetén a 2004. évi CxL. tv. 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alapján a fel-
lebbezési jogomľól lemonđok. Tudomásul vęszęm, hogy ezálta| az ügyemben hozott határozaÍ. annak közlésekor
jogeľőre emelkedik.

tijro,r,., 
,..- ri *ro. ,;-.)rł.' ''- .{ííĺ:*

''.o*, i i : ::.,' "];g;1oł,'*

ĺ O8 t 1ł,, n ^,,,,,)ľ ;: r,,,.
::i:,-;,:s;iď****.

rÉnnr,ľĺ
Budapest, 2017. július 10.
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Icimzłĺ: Nyotc Kiĺľ Társasházkezelő Kft.

1.,r, 1088 Budaoestl*

ffiUĺ}epäu' ili v^#Zt:*r

FÔRGÁ'L0MTEcH Nĺ KAl Ienrrł.ł,ĺ c sÁc

nyi|v. szĺm:

iktĺtószĺ'm:

táľry:

llg'inłđzô:

17US4107

4616t0t-flfCIt't
8. kerület Mária utca 3lA -3lB, tetiifelújítas,
építés alatti forgalomteclmikai terv

Ember Attila

A Társaságunkhoz érkezett, ,,Budapest 8' kerii|pt Mária utaa 3lA . 3[B, tetófelújítás, építés alatti
forgalonrtechnikai tew'' tárgyú kiviteli tervdokumentációra forga|onltechnikai keze|ői hozzáĄáru|źist az
alábbi fe|tételekkel adjuk meg'

Az ideiglenes jelzótáblák ép, fényvisszavető' fóliás feliiletüek legyenet és tiszta áIlapotban kerĺiljenek
kihe|yezésľe. A.z Utugyi Mííszaki előínłsokbalr foglaltakat be kell taľtani, kü|örrös tekintettel a magąssági
elhelyezésľe vo4atkoző kiteľĺumokĺa.
A kivitę|ezés soľán a munkatertilętęt zźirt nlin. l,5 m'magas' rácsos elreĺldezésil' cégjelzéssel e|látott
elkorlátozó elemsoľľal kell lehatáľolni, amely l00 |qT'/|r szélterhelésnek ellęná|l. Ivtegfeletĺí éjszakai
mogvilágítĺást ke|l alkalĺnazni ;
A gyalogosforga|om munkateľii|ettĺíl elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell, akadály esetén min. t m
szélęs pľ oviżóriummal átkell vezetni. A forgalom alatt álló közútľa a gyalogos nem teręlhetö.
A nrunkateľiilet mellett' foľgalnli]sávban nrunkagép' enrber nellr taľtózlcodhat, a munkateľĹiletrő| kikerĺilĺĺ
anyag' építés i anyag és tör.. m el ék,ne' m tárolh ató.
A bon.tott és az épĺtési anyagot nĺl'inden esetben kalodában kell e|helyezni..
A j'óváhag.yottÍervtő| eltéľni esak Táľsaságunkkal egy.eztetett módoĺ lehet. A tervtől ęltérő nrunkavég:zés,
vagy feltételeink be nęm taľtása esetélr hozzájáľulásunk éľvényét veszt!.
Amennyiben akeze|őihoz.zájárulással ellátott építés alatti állapotteľvektől a kivitelezés során e|térés válik
szĺikségessé, lij foľga|omkoľlátozási áIlapottervet kell készíteni; ameýe kezęlői hozzájáruláśunkat meg
ke|l kéľní.
Az ide.iglenes ,,MegáIlni tilos'' jelzćĺťáblákat hatĺĺlyba tépésük előtt legalább 48 (legfeljebb 72) óľával ki
ke|l helyezni, és kiegészítö tĺĺblán fe| kell tĺintętni a hatályba lépés idöpontját.
HozzáijáltuÍásunk a tęľven piros színnel jelö|t valamint ę levé|bęn szeľeplő módosításokkal együtt
érvényes.

Forgalomteohnikai kezęlői hozzájáŕulráśunk 6 hónapig, vagy az ebben a ő hónapban kéľelmezett éľvényes
munkakezdéśi engedélyben meghatáľozott időszak végéig éľvćnyes. Ahozzáłjáiruĺásunkban ľne$állapított
feltételekkęl szęmben kéľelemme| a Budapest Főváros Koľmányh.ivata}a III' Keľiileti Hivatalához lebet
foľdulni.
Foľgalomtechnikai kezelői honáljám|źisunkat a Mągyarorsaĺe h'glyi önkoľmány7atąiľól szótó 20ll. évi
CLxxxD(. tö'rvény 23. $ (4) bekezdés l . pontja, a közriti ktizlekedésről szóló 1988. évi I. tiiľvény 33. és
34. $-ai, az utak foľ''galomszabá|yozásátő1és a kiizŕlti je|zések e|helyezesérő| szóló 2an984. (xII.2l.) KM
ľendelet 2. $;a, valamint a föváľosi helyi közutak kezelésének és iizemeltetésének szakmai szabállyaiľól,
továbbá az ŕitepítések, a kiizteľiiletet érintő kĺizmti., vasílt- és egyéb építések és az litbuľkolatbontłások
szabál|yozásáľó| szóló 34t2;oo8. (vn' l5.) Főv. Kgy. ľendelet a|apján, mint opeľatív kezelő adtuk ki.

Buđapest,'o''.,u''"' 
Wiy My

/ : S ońógy váľiviÉí.&7k
méľnökségvezető
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Budapest Főváros Vl!l. kerü|et Józsefuárosi Po|gármesteri HlrłataI
Gazdá|kodási Ugyosáá|y
í082 Budapest
Baross utca 63-67.

a JőzseÍvárosi Onkoľm ányzattulajdonában lévő kiizteľůilet használatĺíhozKérjük a nyomtatványt oIvasnaIoan, nyomtatotĺ betíĺvel kitötteni!

Magánszemélyek esetében :

Kére]ĺnezőneve:............'.... telefon:

e-mail cím:

Megjegyzés: Fenti dddtok kizlé,se a lrĺjzte.riil,e't'-haszndlah kérelmek elbírálásóhoz, valamint a ląjzteriilet-hasznalatí
hozzójárulásban foglaltak ellenőrzéséhez szüIłségesek Az ądatolcat a Polgórmesteri Hivątąl Gazdálkadási, illene Kijzteri)let-
feliigeleti Ugłosztálya lrezelik az irformóciós ifurendellreési jogľol es az infołĺĺuźciósznbadsagłot szóló 201 I. evi cm. tiirveny alapjón

Ktizteriilet-haszrĺílatideje:2lliŤ* i'$jj hó !-łb:-inaptól łoI:Ť.ev ;oTa] ľlo jj$ napig

(Tobb időpon!- helyszín eseteĺr kértink listat mellékelni!)

Kłizteľiilet-hasznĺílat cďja: épület átadó tinnepség (Beľzsený D. u. 6.)......

Kérelemmel érintett kłizteľiilet narysága: I20 mzl 12 đb

Kfizteľtilet helye: Budapes! Vm. keriilď Berzsený Dániel utca 6. és 8. szím előüi: Paĺkolóhelyek

Megiegĺzes ( Egyéb tény, ktiľĺi|mény, LEVELEzmsI cÍn! amennýben a fentĺ adatolłtót eltĘ stb.):

Vl

ii
i:l

l.l
I

l"Bl
t.

#
Ątt

Kérjiik a túloldalon jelzett mpl-lékl-eteket csatolni, ésa kérelemnyomtatványt aláírni szíveskedjék!.
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A kére|mező tudomásu| veszi, hogy
a kérelem benyújt.ísa nem jogosítja fęl a köztęrülethasznźůaťfua,
a Józsefuĺĺrosi onkormanyzat tulajdonában lévő közterületek haszĺrálataról és haszrálatának rendjéről szóló
|8/2013. (Iv. 24.) önkorĺnányzati rendęlet 17. $ (l) bekezdése szerint a köaerület haszĺá|atáért közterülęt-
használati díjat k<iteles ťlzetni,
a köztęrÍileten|<lzźrő|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló f|0l2009. (Ix.29.)
Korrnányrendę|ęt 12. $ (1) bekezdése alapjan a ręndelet 5. męllékletében meghatározott terĺnékęk rárusítha-
tók.

A kérelemhezakére|mezijnekaz alábbi me||életeket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjiik X-el jelölnĺ)

1. A közteriileten folvtatĺri kívant tevékenvsés wakorlásríľa feliososító ecvszenĺ okiľat másolatát:
- egvéni vállalkozás ęsętén: vállalkozói isazolvánYt'
. eazdasáeitársasáe. ęsvéni cés esetén: 30 napnál nem résebbi céskivonatot. a|őĺrási címpéldánvt.
- társadalmi és esyéb szewezetek esętében: a nyilvantartasba-vételĺiket izazo|ő okiratot' X
- őstenĺlelők esetén őstermelői isazolvánvt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztizęmę|tętni kívanó keľęskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-

ielęntés kóteles keľeskedęlmi tęvékenység bęięlentését ieazo|ő dokumentumot vagy a Mfüödési Engedélfi
2. Azigényelt teriiletľe vonatkozó helyszínt źlbrazs|ő vtn|atot, amelyen szerepelnie kell a köľnyező utcáknak
is. A vazlaton azigéĺye|t területnek - a sztikséges méretęlĺkęl - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelmtien megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: aĺnak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és a járda szé|étől való távolsága; terasz
esetén annak aziz|etnekabejźratźÍő| való tavolsága' amelyil.ĺÍrez tartozik: méterbęn mérve).

x

3. Az elhelyezri kívánt építmény, létesítmény, beľendezés műszaki leírását és terveit; terąszląźrelmekhez ą
helvszín fotóiát is csatolni szüI<séses.

4. Meglévő létesítményľe vonatkozó közteľület-hasznźiatihozzájfua|ás megújítrĺsa esetén - váľosképvédel-
mi szempontok fisvelęmbevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélýez kotax építmény esetében vagl építési munkĺźlatokkal összefüggő kozterijlet-hąsználat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmązóst és ajogszabőlybąn előíľt esetekben ajogerős épftésagli ható-
sási ensedélvt csątolni szülrsépes.

ó. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon tul - a vonatkozó helyszínt őĺbrázo|ó

forgalomtechnikaí vánajzot, amely beszereáető a BKK Közuti Közlekedési lgazgatóság Közutkezelési Fő-
osztalv. Forgalomtechnika í o sztźĺly áĺ'

Figvelmeztetés:
A hiłźłlytą]ąrul kitolti;tt kérelemľIyomtatvffiy es az előírt melléHetek csmoląsąłl ul, a porltos es egłenelmĺi helymeýauozas, va-

lamint a meglałő laesttméľlyfonja elmgedhetetlen a beľýjntt kérelem erdemi elbíróląsóhoz!

A közterĹilęt-hasnźlatot_ kiilönösen - aza|źbbi jogszabĺályok szabźůyozzéů<:

Magyarorszag helyi önkormanyzatairól szoló 2011. évi cDoo(D(. tĺirvény
a Józsefrĺírosi tulajdoĺľíban lévő közteriiletek használatĺíľól és hasarálatanak rendjéről szó|ő |8120|3.

w .24.) önkorm.ányzati ręndelet

Józsefuaĺos Kertileti Építési Snbźtyzatárő|uőlrő 6612007.w.|f.)önkormarryzati reĺrđelet

Budapesti Varosrendezesi és Epítési Keretszabályzató|sm|ő 4.1/|998.(X.15.) Főv. Kgy. reĺrdelet

A reklámot ręklámbęręndezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (xII.20.) önkor-
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az á|ta|ambęnýjtott közterĺilet-használati kérelmęm ęlbíralásrának oéljábĺ5l hozzúÍĺÍralok személyes adataim
történő kezcléséhez, valaminĹ ahhoz,hogy aľz így tudomásľa jutott személyes adataimat a Polgármestęľi Hivatal az le.
járásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illętékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtasakor a Polgárľnesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztaly ngyntézójétó| tájékoďatást kaptam _
amelyet tudomósul vettem _ az e(jźrás megindításának napjáról, azigylntézési hatĺáľidőľől, az ügyemre irĺĺnyadó jog-
szabáýi rendelkezéselaől, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem ęlmulasztásanak jogkövetkez-
ményeiľől, valamint a hivatali elérhetőségről.

Kiielentem, hogy kérelmem teljesítése esętén a kőzigazgattsi hatósági eljarás és szoĺgźitatźls általános szabá|yalrő| a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. t<irvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja a|apjőn a
mondok. Tudomásul veszem,hogy eziĺ|ta| az ügyemben hozott hatarozat annak közlésekoľ j

Budapest, f0I7 . év július hó 7. nap.
pzi\łt,Áĺ

.(ĹE
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BUDAPEsT| GAZDASÁGI EGYETEM

ALKALMAZoTT TUDoMÁNYoK EGYETEME

Dr. Kocsis Máté
polgármester részére

Budapest Fóváros V|||. kerÜ|et Józsefuárosi tnkormányzat
Po|gármesterĺ HivataI

Budapest
Baross utca 63-67.
1082

Í ár gy: teruletfog|alási kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton szeretnén k terÜ|etfogIa|ási kére| mÜ n ket benyújtani.

A V|||. kerü|et, Berzsenyi Dánie| utca 6. szám alatti új épÜ|etÜnk Ünnepé|yes avatását 2017.

augusztus 30. napjára tervezzÜk. Erre a rensezvényre korábban ku|dtÜnk Önnek meghívót és

fel kérést. Bízunk benne, hogy megtiszte|i EgyetemÜnket je|en|étéve|.

Mive| több magas rangú és beosztású vendégre számÍtunk, ezért szÜkségÜnk |enne az épu|et

előtti utcaszakaszon talá|ható parko|óhelyekre.

Tiszte|ette| kérjÜk Po|gármester urat, i||etve az Önkormányzatot, hogy támogassa

rendezvényÜnket. Tekintette| arra, hogy a rendezvény az Egyetem ha||gatói, munkatársai és

paľtnereĺ_számára- kieme|ten''fontos cé|okat-szo|gáFkérjuhhogya teruIetfogla|ást-d[jmentesen_

szíveskedjenek biztosÍtani.

Budapest, 2017 . jú|ius 7 .

Tisztelettel,

lo55 Budapest, Markó utca 29-3].

Phone: (+36-1-) 30 l-3428

Fax: (+36-1) 3Oa-3432

www.uni-bge.hu



Budapęst Főváros Vl|l. keriilet Józsefvárosi Polgármesteri Hivafal
Gazdálkodási Ügyosztály
í082 Budapest
Baross utca 63-67.

a---'----------'

V\ tl/\ w ĺ

K É R E L E M
a Jĺízsefváľosi o nko ľm átnv zat tu la i d onában Iévő közte ľĺilet haszná|atához

Kérjlük a nyomtatványt oIvasIatóaž, nyomtatott betűveI kitölteni!

M agánszem él yek eseŕéöen j

Kénelľnezíneve: .................

e-mail cím:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közteľiłlet-használati lęrelmek elbírólósóhoz, valamint a közteriilet-használati
hozzójórulósban foglaltak ellenőrzéséhez sziilrségesek Az adatolcat a Polgórmesteri Hivatal Gazůźlkoůisi, illene Közteriilet-
feliigleleti Ügosztdlya lrezelik eir{ortruiaios önľendellwesijogróles eit'ornacióvnbadsógrót szótó20I t. eviCilI. törveľIyaląjdn

KtizÚeľtilet.haszrĺílatideje:2ol t* io[d nu ffinaptól - 201ĺt.* p[fl no ffi napig

(ľöbb időponq- helyszín eseten kerÍink listlát mellékelni!)

Kiizteľtilet.használatcélj az(.A7l.ŕ.,:.t.Tt(...ł?.üueí'h!.9.HL0.I1bfi;iĺg,+ůi,ł.r,ułł.,ł.ap.+.ł,.4.ęu#:ul..d?!:Í.łl.

Kérjiik a túloldalon jelzett m9!l.ékl-eteket csatolni, ésa ké r e lemny o mt a-tv dny t a l á í r n i s zív e s h e d j é k !.

2017 JÚL1L ôł,oila,
15?,

deakne
Ceruza
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A kére|mezó tudomásul veszĺ, hogy
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közteľiilathasmá|atÁra,
a Józsefuáľosi Önkoľmányzat tulajdonában lévő közterületek haszÍlćiatźľ;ól és haszrálatának rendjéről szóló
l8l20l3. (Iv ' 24.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a közteľiilet hasnlźiatáért i.oa.rul"ĺ
haszrálati diiat köteles fizetni,
a közteruleten klzÄró|ag a kereskedelmi twékenységek végzésének feltételeiről szóló ztolzoog' (Ix.29.)
Koľmányľende|et 12. $ (l) bekezdése a|apján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek iĺrusítha-
tók.

A kéľelemhez a kéľelmezőnek az alábbi mel|életeket kell csato|nia: (A csatott mellék|etet kéľjiik X-el jelölni)

1. A kQztgriilęten folytatni kívlĺnt tevékenysée gyakorHsárá feljogosító em

- vendéglátó terasz létesítése esetén, azazt|jzemeItetni kĺveńo t
ielentés köteles lĺereskedel{ni levékenység beielentését igazoló dokumentumot vagy a Miĺködéii Ensedélvt2.AzigényeltterĹiletrevonatkozóhelyszĺntábrázotőve'utot,@zőutcátamk
is. A vázlaton azigénye|tteľtilemek. a szĺikséges méretekkel - úgy kelt szerepe|nie, hogy annJľ nagyságą
elhelyezkedése egyértelmrĺen mę,gállapítható legyen (TERASZ, płvľ.oN pšBľÉľ: ainat< szetess-ege,- 

.

hosszúsága; a terasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és a jfudaszélétől való távolság a;ĺeruz
esetén annak az ĺlzletne ikhez taľtozik; méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, beren'dezĺ

łelyszín Íotół ót is csątolni sziilĺséges,
4.. Meglévr létesĺtményľe vonatkozó közterĺilet-haszná|atihozzäjáralás megújítása esetén: vĺrost<epve*l.
mi s.zempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Fpítési engedélyhez kaftft építmény esetében,os, ep
esetében az építtetőtől kapott meghatalmązóst és a jogszabĺźtýan előírt esetekbeň ěi-ogerős építésiłg)i ható-
s dgi engedéIyt cs atolni sziłlĺs éges.
g. Közut igénybevétele'esetén - a 2. pontban foglalt hé
forgalomtechnlkai váaajzot, amely beszerezlrető a BKK Közuti Ktizlekedesi IgazgatóságKözrltkezelési Fő-
osztály, Fgľgalomtechnikai osztályán.

F.iwelmeztetés:
A hilźrytalmn kilÖhi;tt kérelemrĺyomwvótly es u előírt melléIr]aek csaolasbl ttil, a pontos és egłełtebnĺi heýmqllalźrozas, va-
lanint a meglaó létesttméruÍotoja elengedhetetlen a benyźjtott kbelem érdeni elbblźldsóhu!

A közterület-hasznĺálatot - kiilö,nösen - az alábbi jopzabéiyokszabźlyozzźú<:

IvÍaryaĺoľszág heýi önkoľmáĺryzatairól szóló 20l 1 . évi cDoo(D(. törvény
a Józsefráľosĺ onkormányzattuląidonában lévő közter{i]etek haszrálatáról és hasanálatának rendjéről szó|ó |8ĺ20|3.
(IV24.) önkomárryzati rendelet
Józsefváros Kęriileti Építési Sabáýzatáró|szś|ó 662007.Qil'l2.) önkormányzati rendelet
Budapesti Városrendezési és Építési Koetszabályzató|uń|ő 47l|9g8.(x.t5.) Főv. Kry. rendelet
A reklámot reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól szo]ó 55l2o|3. (xII.2o.) önkoľ-
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, azä|ta|am benyújtott közteľĺilet-hasmá|atikérelmem elbÍľálásának céljából hoz?didrulokszemélyes adataim
töľténő kezeléséhez, vaĘmint ahhoJ,\ogy az íry tudomásra jutott személyes uđutuĺ*äIäE-lga'.esteľi HivataI az|e-jáľásban részt vevő szakłratósági állásfogtalások bekérése vegett tovĺbbítsá az illetékes hatósálok felé.

Kéľe|mem benyujtásakoľ a Polgármesteri Hivata! G.azdĺ$odasi Ügyosaály ügyíntézőjétő l tájékoztatÁst kaptam -ame|y.et tudo!\i,sul ?ett?& . az 3|járás megindításának napjáról, azilgyntézěsi h;táridőľal az iigyemľe irĺnya^do jog-
szabálryi rendelkezesekről, jogaimról és kötelezettségeimľdl, tovebbđkotelezettségem elĺnulasaásanak jogkövetĹe;.
ményeiľől, valamint a hivatali elérhetőségről.

!!jW, hogy kéľelmem teljesítése esetén a ktY|cazsatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá|yak6- a
2004. évi CXL. tö,rvény 2004. évi CXL. törvény 73lA' $ (1) bekezđés b) ponqa alafrĺn a fellebbezésĺ ;ogomľol le.
mondok. Tudgr,núsul veszem.bogy ezáIta| az ügyemben hozott határo nt annakitizleůtor3ogeľőre emelkedik.

Budapest,20.ł}.. . év 0ř hó ...//..... nap.

łN *,
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KAľ{CELrÁn

Iktatószám : ELTE/2056{ I /20|7 .

rľ. L1C l z ccZ /lt,t{

NYTLATKOZAT

Kijelentem,hogy az Eötvös Lorand Tudomrínyeryetemnek, mint kiiltségvetési szervnek a

vagyoĺszerzést, illctőleg uz eljárás megindítlfuáĹ ĺnege|őzö naptári évbet ťolyĹatott

váLla|kozźsi tevékenységébő| szźtrmaző eredménye utźn a központi koltségvetésbe befizetési

kötelezettsége nem keletkezett

Fentiek és az illetékekľől szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. $ (1) bekezdés c) pontją (2) és

(3) bekezdései szeľint intézménytink teljes szemólyes i[letékmentosségben rószesül.

Aőőigazgatlísi azonosító szĺím : I 53 o87 44-2-41,

P énzforya|mi j e|zőszźłĺl: ľvĺÁr 1 0 03 20 0 o- 0 1 426201 -O00 000 0 0

Budapest,2017. Díl ?it

rł:r ere(]*til.ť| itiinJelbe;i iileĺ:egĺ.e:łĹi, hiielcs
má.-jl}iąt.

I}u<Japesĺ, í-ĺ..'ŕY. (",k ()k, i,

|gaagatási vezet6

1056 Budapest, Szerb u.21-23. x Telefon: 460-4446 x Fax: 411-6760 *

E - mail : kancellar @elte. hu

,ą\
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DCS-Bau Kft

I

I 
cím: 4400 Nyíreg.vháza

| 
*"lcsiír utca 21.

nyilv. sáln: |7Us234|
iktaÍószĺm: 46/3629-z/20|7
táľgy: 8. kertilet Baross utca 62-64. - Rigó utca 16.

iigyinÍéző: EmberAttila

Társaságun|<hoz érkezett, ,,VIII. keľüIet Baross utca 62-64., Rigó utca 16. konténeľ és állvány
elhelyezés'' című ''Közteľület-használati kérelméľe'' forgalomtechnikai szempontbó| az a|áhbi kezelői
véleméný adjuk:

. A közteľiilet nem k<izlekedési célra való igénybevéte|ére a területileg illetékes Polgáľmesteri
Hivatal adja ki az engedélyt.

. A jóváhägyott közľcľület-hasznáiati kialakítástól eltémi csak'l'áľsaságunkkal egyeztetettmódon
|ehet. Az eltéľő közteriilet hasznä|at, vagy feltételeink be nem taľtása esetén hozzájárulásunk
érvényét vęszti.

o Jelen vélemény biľtokában, és az érintett onkoľmányzat számág:a történő közteľiilet használati
díj megfizetése után a konténer önköltségen kihelyezhető, az á||ványzatokfelépÍtlretők.

o Ą közterület hasznźiat soľán a gyalogosok részére a jfudźn1rega|á.ŕ)b l,0 méteľ (a Baross utcában
2,0 méter) szabad keľeszhrretszeti szélességet kell biztosítani. Ha a Baross utcai járdźn a
konténer és az ái|ványzat között nem biztosíthatő a 2,O méteľes szélesség a konténeľt kéľjiik a
Rigó utcai parkolósávba kihelyezni.

o Ą konténeľt a parkolósáv terülétén úgy kell elhelyezni, hogy az a foľgalmi sávba nem lóghat
bele. A konténeľ éjszakai |áthatóságát menetiľĺĺnyból fényvisszaveľő jelzés e|helyezésével
biztosítani kell.

o A konténer munkateľtiletľe és onnan ttiľténő elszállítłísáľa ęsak kis foľgatmú időszakhan
kcľtilhct soľ.

o Ą konténer kihe|yezését követően, a kezdeti időszak tapaszta|atai alapján Igazgatóságunk a
közteľĹilet-haszná,|ati kialakításban sziikség esetén módosításokat rendelhet el, melyet a
kéľelnreziírrek az elľendeléstűl számított 2 napon belül végľe kell hajtania.
A konténcľ lc. és fclrakodása soľán az utcabútoľokbaĺt, paľko|ás-gátló ęlemekben'
úttaľtozékokban kĺár nem keletkezÁet. Azesetleges káľok helyreáIlítása a kérelmező fe|adata.
A közterĹiletet a szemyezódésektől, hulladékoktól megtisztított állapotban kell visszaadni a
forgalomnak. A biztonságos közlekedést akadályoző tárgyaknem maradhatnak a közterĹileten.

ľbľgalomtechnikai kezelĺĺi hozzájáľu|ásunk 6 hónapig, vaw az ebben a 6 hĺínapban kéľe|mezett
éľvényes kiizteľĺilet.használati engedélyben meghatározott időszak végéig éľvényes. A
hozzájáru|ásunkban megállapított feltételekkel szemben kéľelemme| Buđapest Főváľos
Kormányhivatala III. keľiileti Hivatal Közlekedésfeliigyeleti F.őosztáIy Útĺigyĺ osztáIyhoz tehet
foľdulni.

43r



Forgalomtechnikai kezelői hozzźĄáru|ásunkat a Magyaľországhe|yi önkoľmányzatairő| szóló 20l1. évi
CLXXXX. ttirvény 23. $ (4) bekezdés l. pontja, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33.
és 34. $-ai, az utak foľgalomszabályozásárő| és a közúti je|zések e|helyezéséről szóló 20ĺ|984.
(XII.21.) KM rendelet 2. $-a, valamint a fióváľosi helyi közutak kezelésének és iizemeltetésének
szakmai szabáiyairől, továbbá az ttépítések, a közterületęt érintő közmíi-, vasút- és egyéb építések és
az útburkolatbontások szabáiyozátsráľó| szóló 34/2008. (VII. l5.) Főv. Kgy. rendelet alapján, mint
opeľatív kezelői feladatokat ellátó szeĺlezet adtuk ki.

Budapest 20l7. május 30.
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KÉRELEM (BPIG001}

Kérelem cé|ja: E Konténer elhelyezés E| Közteriilet foglalás

tr Egyéb:

Csatolt mellékletek:

Ké re lem bea dásá na k időpontja : zo.{t ev ....9...k..,......... naZ.[.. n^p

P.H. Kére|mező aláírása
Adatgazda: Budapest Kőzút zít Forgälomszeĺvezési oszlá|y
E|járás(ok): KENYl-FKH

I 
aľrroor - uz.s

1v.20L6.L2.75.

u

tr

Jóvá hąevás kézbes ítésének módia ímegfe|e|ő ie!ölendő)

Szemé|yes átvételaz ügyfélszolgálaton (1115. Bp. Bánk bán utca 8-12)

Postai levé|ben: tr A levelezési cím megegyezik a kérelmező címéve|

tr Levelezésicím:

E. E-mailben: tr Az e.mai|cím megegyezik a kére|mező e-mailcíméve!

tr E-mailcím:
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I Letesitmény megnevezése t

ELTE ldegennye|vi Tová
Budapest Baross utca 6
Teĺvezési feladat:

A Úeľvezési feladat tárqvá
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munkái képezik

is címe:

bbképző Központ, í085,
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Budapest Főváros V||l' kerÜlet Józsefuárosi Po|gármesteri Hivata|
Gazdálkodási Ügyosaá|y
í082 Budapest ,1

Baross utca 63-67. i;i

K É' R E L E

xul-
a Józs e fváľosi o n ko ľm ány zat tu laj d o ná b an |év ő ktizte ľü let haszná|atáhozKérjük a nyomtatványt oIvasnaIoan, nyomtatott bettivel kitölten i!

Magánszemélyek esetében :

Kérclmezoneve: ............... ......... telefon:

Megjegyzés: Fenti adatok kijzlése a köztertileŕhasználati lłźrelmekelbírólĺźsóhoz, valamint ą koztertłlet-hasznólati hozzájó-
,łlo'fu:,ľ'lľltak,ellenőrzéslh.": ::,k(s:'ek Az adatokat.a Polgármesteri Hiyatal Gazdálkoůźsi, illetye Közteriilet-felug,leiett
Üglosztĺźlya lrezelik e infornacios öwendeltĺezésijogról es az inĺonruźcřosrubadstźgrót szóIó'2QĄ. ai atapjĺiniszabads ógról szóló'2Q Ą',ť- twÝ &łq|.ŕ .Đ|4é2.

näbtól'-_' zo1i:L: hó '..:jjí:

nq
I

I

I

naprg

úttester; zjldterületen ,f ,(,-

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szerlĺezetek esetében:
Kéĺe|mezóneve . ...,ł.ŕl.(: 

-łtĺloř,ĺ 
łpĺ !' 

. 
/< ŕ'ĺ-- " f.|cfnn.

Kapcsolatfartoi'is-\iinÉzőneve,...... ľ/ę /! u,, / a,c i;/j; ;". ii?, żizi,n
Szcl.lhclyc: *^.' lret5iseg: ś.ĺ".".

T

Cégewék szźllnlNyilvĺántaľtas i szÁm:. . .. . ... 2

fE;k';rtutMl i z s

Bankszĺrntaszáma: i

Adószíma: Íif:4 o łli%ĺ

*",í2
é o;tl & ł,/,

Egyéni vál I al kozás eseÍében
Ké,ľe|mezőneve.

' ĺ--T--_l-L*ľÍme:iľsz:i i i i ihelvseq íll fćr):. ľ*T'."-j*..'l''': ! i :

Váĺlalkozonyilvántaltásiszáma: i- i i i-. i i i
i---T--i---l-,tiiiAdoszma: -. i i_:j:I]_--i - lI - 

=]Bankszámlasáma !!li l--l--ll-T-i-t--j"--
-i___l _i i ii_- i i

ji
t!il

Kéľjiik il túlo
ü kérelem

Iďalan jelzett
nyomtatvdnyt

melléklealáírni teket csatoIni, és
szíveskedjék!

deakne
Ceruza
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A kéľe|mező tudomásul veszi' hogy
a kérelęm benffitása nem jogosítja fel a ktizterĺilethasznźiatára,
a Józsefvárosi Önkoľmányzat tulajdonában lévő közteriiletęk hasmá|atźlrő| és hasmá|atának rendjéről szóló
|8/20|3. (Iv.24.) onkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szeľint a köztertilet hasmá|atáért közteľiilet-
hasnlźůati díjat köteles ťĺzetni,

_ a közterületęn kizarólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének fęltételeiről szóló 210/2009.(IX,29.)
Kormányľendelet 12. $ (1) bekezdése a|apjáĺ a rendelet 5. mellékletében meghatáľozott tęrmékek árusítha-
tók.

A kére|emhezakére|mezőnekaz alábbi mel|életeket kell csato|nia: (A csato|t mellékletet kérjÍik X-e| je|ii|ni)

l. A közterületen folytatni Elyąqt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerĺĺ okirat miísolatát:
- esvéni vállalkozás esetén: vállalkozói isazolvánvt.
- sazdasási társaság. esvéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldĺĺnyt'
- társadalmi és esvéb szervezetek esetében: a nvilvantańásba-vételfüet isazo|ó okiľatot.
- őstermelők esetén őstermelői isazolványt.
. vendéglátó terasz létesítése esetén, az aztÍlzemeltefui kívánó kereskedelmi/vendéglátó erység érvényes be-
ielentés köteles kereskedelmi tevékenvsée beielentését ieazo]'ő dokumentumot vagY a Mĺiködési Eneedélyt
2. Azigényelt tertiletre vonatkozó helyszínt ábrázo|o váz|atot, amelyen szeľepelnie kell a környező utcĺíknak
is. A vázlaton az igényelt te.rtilętnek - a sziikséges méľeÍekke| - ligy ke|l szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedésc cgyéľtclmrĺcn megállapítható legyen (TERÁSZ' P^VILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének azépu|ethomlokzati falától és ajálrđaszé|étő| való tavolsága;tęrasz
esetén annak azilzletnek a beiríratától való távolsága, amelyikhez tartozik], méterben mérve).
3. Az clhclyczni kívrĺnt építmény, létesítmény, berendezés mrĺszaki leírását és terveiq furaszké'relmekhez a
helvszĺn fotóiát is csatolni szi)Icsĺźses.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó köZteriilet-hasuĺá|atihozzźĄźĺru|ás megújítása esetén - vĺĺrosképvédel-
mi szempontok Íigyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez karcu építmérly esetébenvagl építési munkálatokkal osszefiiggő közterület-hąsznóląt
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmązdst és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésiłgłi ható.
s dęi enęedélvt cs atolni szüIrséses'

6. Közilt igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt he|yszinrajzon túl _ a vonatkozó helyszínt ábrázo\ő
forgalomtechnikai vázĺajzot, amely beszerezhető a BKK KöZuti Közlekedési lgazgatóság Közutkezelési Fő-
osztály. Forgalomtechnikai osaályán.

Figvelmeztetés:
A hiĺźrtytalamłl kitöItott laźrelemľlyomtątvűty es az előírt melléHetek csatolasĺźn ttil, a porltos es egłértelmű heýmeghataľozas, va-

Iflmint a meglań létesítmérryÍotają elengeđheteĺĺen a hłrynijtnlt kcľel'em érĺJemi e]hírolrisĺiłnz!

A köZtęriilet-használatot - ktilönösen _ azalábbi jogszabályok szabźl|yozzźi<:

Maryarorszaghelyi önlĺoľmĺínyzataiľol szoló 20l l. ćVi CL)oo(D(. töľvény
a Józsefrarosi tnkormiányzat tulajdonában Iévő közterĺ'ĺletek haszĺrálatáról és haszralatanak ľendjeľól szoló l8/ŹÜ13.

GV.24.) onkoľmanyzati ľendelet

Józsefuĺíros Keriileti EpítesiSzabalyzatźaő|szo|ó 662007.(xll.12.) iinkormányzati rendelet

Budapesti Varosrendezesi és Építési Keretszabá|yzatő|smlő47l|998.(X.15.) Főv. Kry. rendelet

A ręklámok, reklámberendezések és cégéľek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (xII'20.) önkoľ-
mányzati ręnrJeleÍe

NYILATKOZAT
Alu|írotf, az, źita|am benyújtott közteľiilet-használati kéręlmęm ęlbÍľálásáĺak céljából hozztÍiárulok személyes adataim
töfténŕi kęzę|éséhęz, valamĺnt al|hoz,hogy az ĺgy fudomásľa jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal zu le-
járásban részt vevö szak.traĹlsági ällástbglaläsok bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kéľelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodasi Ügyosztály ügyintézőjétő| tźtjékoztatást kaptam -
amelyet tudomdsul vettem _ az eljárás megindításának napjáróI, az igyntézési határidőről, az ügyemľe irányadó jog-
szabáLyi ľendęlkezésekről, jogaimról és ktitelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről.

I$j@, hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás általános szabźůyairő| a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. tcirvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomról le-
mondok. Tudomdsul veszem,hogy ezźl|ta| az ügyemben hozott határozat annakköz|ésekor joýrőre emeJ/<edik.

Budapest, zo{.ał{nĺ,.Í..ŕ....n^p. Á,%*-::.?4/"'r;;;;;rr"o ALATRA.A r

ł\\
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FeIadó:
Küldve:
Címzett:
Táľgy:

Tisztelt Hölgyem,/Uram !

Tisztelettel,

Bókay Jtíĺos utca
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VIII' kęriileti lakos vagyot mostmar több, mint egy éve vrísríľoltunk lakást itt. Nyugodt kömyék volt annak
ellenéľe, hogy nagyban zajlik a felújítas és közel van a Corvin sétĺány i-s..-. --."
Ennek sajnos hamaľ vége' lett, amikor is a Bókay János utcában ąCińiĄ}vćłos.nevęzetíi kocsma nregnyílt -
és éjfélig Íarthat nyitva' Amit persze nem tart be, sokszor hajnal KETTOIG is nyitva voltak amit nem a
fényekből lehetett tudni, hanem a hangzavarbóI'
Szomszédaim is írtak már levelet Önöknek amúgy.
(most is állnak elóľte a részegek, zÁrt szigetelt ablakon át hallom öket)
Főleg aklĺoľ volt jó ez a kocsma, mikor kb 3-4 hónapon át itt parkolta az autójźlt a fulaj . egy hibás riasztóval
felszerelt régi autót. Naponta legalább 6x megszólalt anas:ztő és sokszor hosszú percekig ment, volt' hogy
hajnal 3-kor is.
Má olvastam, hogy tervezit hogy csak 22 óraig lehetne nyitva kocslna a keľiiletben. Teljes mértékben
támogatom és nagyon remélem, hogy bevezetik' A hetedik kerületbőljř'ttem át idą lakást vásaroltunk és

felújítottunl, berendeztĹink, és rá 2 hónapľa megint kezdödött a részegek őrjőngése és a teljes hangzavar -
reggel 6-7tő1 késő déIutáďestig a felújítĺás, attnaarészegek. Mindig nyitva van a kocsma ablakai és ajtaja,
szóval a hangos zenét és beszélgetés! kávégépet, csörömpölést is folyamatosan hallgathatjuk. Ablakot nem
nyítok arrďelé már de sokszor a másik oldal1 is hallani őket. Fĺildugóban kényszerĺilök ďudni azóta.

Nęm tuđom ieveIemmel mit érek el, de remélem szirrít a szavunk'
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Akérelmezőtudomásulveszi,ilogy . ' :. ]. . '.. . .

' _ ' akéręlęm'bęnyujtasa ne-J.'gosítja t'e| a kłizteriilet hasmálatiiľa,
a.Józsefoárosi onkorytĺ1ryzat tulajdonában ĺévő ktĺzterületek hasarálataról és haszrálatfulak ľęndjéről szó|t1
|8Do|3. (Iv.24.) onkoĺnlányzati.rendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a köztęrĺilet hasmźiatáértktiztęriilet-
hasaálati díjat köteles fizetní, '

a közterĹileten tizĺrolag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szći'Iő 270/2009. (Ix.29.)
Kormányrendelet 12. $ (l)'bekezdése alapjan a rendelet 5. melléklętében meghatáľozott teľmékek árusítha-
tók

A kérelemhez a kérelmezőnek az atábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatott mellékletet kéľjtik X.el je|ölni)

L A közterületen folýatni kívránt tevékenYség gyakorlására feliososító egyszerii okirat másolatiĺt:
- egyéni vállalkoziís esetén: vá'|La|kozói igazolványt.
:_@lsáei táľsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatoĹ aláíríási címpéldánvt.
- üĺrsadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételiiket isazo]ró okiratoĹ
- östermelők esetén ősterľrelöi igazolvanyt.
- yendéglátó terasz létesítése esetén, az aztijzemeltetni kívánó kereskędelmilvendéglátó egység érvénýeś.u+
:ielentés Ł<öteles kereskedelni tevékenység beielentését ieazotó dokumentumot vacy äMfütiđési Eiisedélvt
2. Azigényelt tertilete vonatkozó helyszÍnt ábrázo|ó váz\ato\ amelyen szerepe|nie kell a kornýezo utcĺtoak
is. A vázlaton az igényelt terüleürek - a szĺikséges méretekkel . úgy kell szerepelnie, hogy annak nagyságą
elhelyezkedése eryéľtelmüen megállapítható legyen (TERAsz' PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszusága; atďas1pavilon szélének az épület homlokzati falátó| éĺ a járda szélétól való távolsága; terasz
gletén annąlę 22 iizletrek a bejáratától vďó távolsága, amelyi}üez taľtozik; méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt építnény, létesíünény, berendezés müszaki leírását és terveit; te7aszkerelmelr}lá
helyszínÍotójót is csatolnj-ł?lké89!. 

-
4. Meglévö létesífuényre vonatkozó köztertilet.has"ná|atiho"Ąárulás megújítása esetén - vrírosképvédel.
mi szempontok figyelembevétele miatt - fénvképfelvételt kell becsatolni.
5. Epí|ési engedélýez lcöti,tt építmény esetébenvagł építési munkálątoĺckal ö1szefiiggő közteriilet-nasznalat
es.et1ben az.7tttet,őt{ kapott meghatalmazást és a jogszabáIybąn előírt esetelrben a jogerős építésiigi hato-
sőgi engedéIyt csątolni sz4héges.
6. KŁräit igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszÍnräjzon túl - a vonatkozó helyszínt ibrázri|ó
forgalomtechnikai vánajzo\ aĺnel3l beszerezÍrető a BKK Közti.i Kö;Iekeđési Igazgatóság Közutkezelési Fô-
oszüĺly. Foreďomtechnikai osztálvrłn

Fĺeye|meztetés:
A hiá,utąlaulkitÔItött kbeleruĺyomtďvdłty és u előírtnelleWaekadolásblttĄ apontos és éłrtefuűhĄnqlldfuozas, va-
Ionint a mqlévő laatméľlyfotója elengdhaalen a baĺyýjtott kbelan &deni elbűrőlásđhoz!

Aköztertilet-használatot-kiilönöseĺr_aza|ábbijogszabáilyokszabályozźů<:

- , Magpľország heýi onkoľmáqłzatairól szóló 20l l. évi cDooo(. ttirvény

- a Józsefuáľosi onkormányzat tuląidonában lévó köaerületek haszná|aÉr'ól es haszrálatának rendjéröl szóló l8ż0l3.
(IV24.) önkormányzďi rendelet
Józsęfiąáros Kerĺileti Épíĺísi Szabályzat{róI sĺfló ffina07.Q{II.12.) önkormányzati rendelet
Budapesti Vráľosrenderesi es Építési Keretszabál1zaról szó|ć,47/|gg8.(X15.) Fóv. Kry. rendelet

- A reklámot ľeklIínberendezések és cégérek elhrlyezésének szabályairól szó|ó 55D0|3. oilI.2o.) önkor.
mĺĺĺryzati rendelete

NYILATKOZAT.
Alulíľrrĺl' az állalan benyírjtott köae'rulet-használati kérelmem elbÍrálíeá ĺak aé|jśŕlći hoaliiliĺu?okszcmólycs adataim
tiirténö kezoléséhoą valamint ahhoą hogy oz így tudomósra jutott szęmélyęs ađataimat a Polgá.ltresieľi HiYa|a| a'ł lę-
járásban részt vevö szalĺüatósági állasfoglalĺások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelrnem benyujtásakor a Polgiírmesteri Hivatal Gazdálkodasi Ügyosztály ügt/intézőjétó| tájékotĺatást kaptam -
anelyet.ruĺIoľllsul'velpm _ az efárás megindĺtasának napjiíról, az ügyintézési határidőľől' az üry€mľe irányadó jog-
szabőÄyi rendelkezésekľöl, jogaimról és kötelezettségeimröt, továbbá kötelezettségem clnulasztísfuak jogkÍivc|ke.z.'
ményelľő| vďamint a hivatďi elérhetőségről.

Kiielentem.hogy kérelmem tetjesítése es etén aköngazgátasi hatósági eItjĺáľás és szolgáltaĺás általános szabályairól a
2004. évi CXL. tÓrvény 2004. éY| cXL. törvény 73lA. s (l) bekezdés b) pontja alapjrán a fellebbezési jogoľľóI le-
mondok. Tudomúsulveszęm.hogy e.lÁ|ta|az ĺigyemben hozotthiúźrozat annak közlésekoľ jogeröľe emęlkędik. .

Budapest,2,o.,!'.r. e, Wĺo ../!ż.. 
^^n. rÉnBr,ľlľzo .łr/łÍp"łs.c.
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6. KŁĺ:ĺut igénybevétele esetén -'z
forgalomtechnikai vánajzot,amely beszerezhető a BKK Közüii Ktizlekeđési Igazgatóság ř*öłtkezelési Fô.

.'. A hůźnytąl@atl kiÍöltött kérelenł'ĺyomffivótly és u előírt melle,Irlaek aďolósán hłI, a pontos ěs qłłtelníi heýnegllatroaźs, va-
''.. ' Iatnint a mqluő létesÍtnéłĺyfotója elengedhaalen a LtanytĘjtott lĺbelan qdemi elbbálásáłuz!

. ..;..r

, ..1,.;.' 
A köztertilet-hasaráleÍot: kÍilönösen - az alíbbi jogs zabi,áúyok szabályoz}Ä<:

'' 1 r '' ''' '' :

1.. 
+i', N4aĐ/aIon{g heýi önkonnányzaÍairól szóló 20t l. éľĺ clJoo(DĹ tiirvéĺry

1i:;..,.-.'1 - a Józsefvrárósi ońkormányzat tulajdonában lévő kĆ'zterĺiletek használaÉról és hasznáIať^ának rendjéľől sm|ćl |8DO13.. .:'.l..' (IV2a.) onkoľm'ányzĺi rendelet

. 
]', 

. i Jóaefumos:Kaiileti Építés! szzl|)ály?frÁtó| s7ślb ffinool.QilI. l2.) iinkormĺányzati reĺrdelet,::'];''. Budapesti Várospndezési es Épíkĺsi KereszlMiryzaŃIszś,|ć,47/1gg8.(X.|5.) Fóv. Kry. rendelet

i: . máĺryzati ręnd€lete
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l. A közteriileten folytatrri kívánt feljogosító egyszertl okiľat masolatát:
vállalkozáŠ: : vállalkozói i

i cég esetén: 30 napnál nem ťégebbi cégkivonatot' ďáírrási c
. tĺírsadalni és egyéb szeľveżetet eseteueĺľ a
- őstermelők'esetén.
- venđéglátó tera sz !éjesÍtése esetén, az azt íizemęltetnĺ kĺvan
Jelentes köteles keréskedelmi tevékenység bejelentését'ieazo]ró dokumentumot vagv aMÍiköđési Éiisedélvt

?. A, ig9nyelt terulgfie vonatkozó hetýJzĺn ező utciĺIorak
is. A vlĺal:ton az igényelt teľĺiletnek - a szÍikséges méretekkel - ligy kell szerepelnie, hogy annak nagyságą
glhe'lľ9zkeaese egyertelműen megállapítható legyen (TERASZ, ĚÁvnoN BšBľaŃ: aiíat szelessege,
hosszusága; a.terasą;.pavilon széIének az épület homlokzati :fa|átó| és a járcla szélétöl való távolsága;tetasz
ęqq!4j'nn ak az iizlęhek a beiaIatától való

, 

1. A, elhelyeznĺ kĺvrĺĺt epĺtrrény, létesíün ény, bér
helyszínĺotóját is csiatolnj-s:iiloésg"' . ' '' .
4. Meglévő létesítnilěńy.ľJ vónu*óz
{ni szempontok figyelembwétele miatt - fényképfelvételt kell becsato|ni.

. 5. Epít es i enge déýei ffi tt ép ítmérly 
"í-t 

at
eytében q: 

!pí.ttet,ő!ľkąiött ieghanlmazasťis ajogiząbálybąn előírt esetekbeň ěiźgeras építésiigli ható-
sőgi engedélvt csatoIni sziilłséges-
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