
Kĺegészítés a ,,Javaslat ktizteľĺilet-használati kéľelmek elbíľálására'' cÍmíĺ előteľjesztés
határ ozati j avaslataĺh oz

L TényáIlás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivata|hoz az
alábbi közterĺilet-hasznźiati hozzájáru|ás iránti kérelmek érkeztek. A Pénzügyi Ügyosztály
tájékoztatása a|apján az a|ábbi kérelmezőnek kcizteľĹilet-haszná|ati dijtartozźsa nincs.

Tényállás: A Budapest VIII. kerület, Fiumei űt 14. szám a|atíi Társasház 2017. július If, napjáln
érkezett kérelmében _ teljes díjmentességgel - közerĺ'ilet-haszná|ati hozzájáru|ás megadását kéľi a
Tisĺelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy homlokzat felrijítási munkát végeznek.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 555lf0|7. (VII.I0.) számű hattrozatźtban korábban
hozzájáru|t a fenti közterület-haszná|athoz 20l7. július I' _f0I7.július l5. napja közötti időszakľa.

Kéľelmező a kozterületet-használatot teljes díjmentességgel kéri, tekintettel aľĺa, hogy Fővárosi
onkorm ány zati tźtmo gatásb an része s ü lt a munka e|v é gzéséhez'
A Rendelet 24. $ (1) bekezdés b) pontjának értelmében a Bizottság a megźů|apitott közterület-
haszná|ati díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedheti a fővárosi, önkormányzatí vagy állami
pá|y ázaton elnyert támogatásból töľténő épület felújítások esetében.

Tekintettel aľra, hogy építési munkálatok esetén a közterületek nagymértékben károsodhatnak, így a
Gazdźikodási Ügyosztály a közterület-használati hozztĘárulás megadását teljes dijfizetés mellett
javasolja. A Társasház a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak a|apján külön kérelemmel a
kozterület-hasznźůat đijźnak |00%-tlt visszaigényelheti, amennyiben a közterületet az źltvéte|ekor
fennálló eredeti á||apotźban bocsátja az onkormányzat ľendelkezésére és ezt szakvélemény tźtmasztja
a|á'

20.
Közterület-h aszntiő, kérelmező :

A kéľelemben foglalt közterület-haszná|at
ideje:
Közterület- h asznźiat cé|j a..

Közterü let-h aszná|at helye :

Közterü let-h asznźiat nagy sága..

Köĺerület-h aszná|at díj a:

Köztertilet-h asznźůat díj a összesen :

Díjkiesés, díj elengedés esetén

21.
Közteľü let-h aszná|ó, kér e|mező :

A kérelemben foglalt közterület-hasznźůat
ideje:
Közterü l et-h aszná|at c é|j a:

Közterĺi let-h aszná|at he lye :

Közterü let-h aszná|at nagy sága:
Köaerii let-h asznéilat díi a:

Közteľület-h asznáIat díi a osszesen :

Díjfizetés ütemezése:

Budapest VIII. keľĺilet' x.iumei űt14. szám alatti
Táľsasház
(székhely: 1081 Budapest, Fiumei út 14)

2017. július 16' - 2017 . augusztus 16.
építési munkatertilet (homlokzat felúj ítás)
Budapest VIII. kerület, Fiumei tft 14. _ Festetics utca
felőli homlokzat
27 mz
420,-Ft/ m,/nap + Áľa
362 880,- Fr + AFA (4f0,-Ft*27 m'*32 nap)
362 880,- Fr + AFA

Gastľobud Kft.
(székhely: l082 Budapest, Corvin sétány 4/b.)

2017. július 07'_2017' szeptember 30'
vendéglátó terasz * napernyő
Budapest VIII' kerület, Corvin sétány 2. - Nagy
Templom u. sarka előtti jáľdán
65m2+40m2
vendéglátó terasz szezonon belül: 2 080,- Ft/m2lhó +

AFA
napernyő: 820,-,Ft/m2/hó + ÁFA
504 000,- Ft + AFA (2 080,- Ft * 65 m, * 3 hó) +

820'- Ft * 40 m'* 3 hó)
havonta

:!:



Ténvállás: A Gastrobud Kft. 2017. július If. napján érkezett kérelmében a Ytlrosgazdálkodási és

Pénzugyi Bizottság 55fl20l7. (v[.l0.) száműhatározatának módosításátkéri tekintettel aľa,hogy a
megállapított közterület-haszná|at díjat egy összegben nem tudják megfizetni, ezéÍtkétik a dijťlzďés
iitemezését havi részletekben történő fi zetésľe módosítani.

Fentiekľe tekintettel a Gazdálkodási Ügyosďá|y javaso|ja az 552/2017. (vII.10.) számű határozaÍ
módosítását a dijfizetés ütemezésére vonatkozóan.

)',
Közterület-h aszná|ő. kérelmező : Pedľano Constľuction Hungary l(ft.

(székhely: 1 082 Budapest, Práter v f9 l a. fszt. 2|')

2017. július |7. _ f0I7. decembeľ 3 1.

A kérelemben foglalt közterület-haszná|at építési munkaterület (eseti jelegű lerakodás,
ideje: épitóanyagbedaruzás, betonozás céljából)
Közterület-hasznźiat cé|ja: Budapest VIII. kertilet, Bókay utca 46-48.

90 m, + 3 db paľkolóhely (30 m,)
Közteľület-haszná|athelye: 2 650,- Ft/parkolóhe|yĺnap (munkanapokon, 265,-
Ktĺzterület-haszntůatnagyságaösszesen: Ft/őralparkolóhely) és 420,- Ft/m,lnap + AFA
Közterület-haszná|at díja: (munkaszüneti napokon és az úttest terĺiletén)

építési munkaterület rittesten
6 350 400,- Ft + AFA (4f0Ft,- x 168 nap x 90 m')
munkanapokon összesen (10 m2.es parkolóhelyek
esetén):

A kérelemben foglalt
ideje:

7f6 I4f,- Ft + AFA (bruttó f 650 Ft,- x 116
munkanap x 3 db. paľkolóhely, azaz9ff 200'- Ft)
munkasztineti napokoĺl összesen:
655 f00,- Ft + AFĄ (nettó 420 Ft,- x 5f
munkaszüneti nap x 30 m,)

2017. július |7. - f0I7' decembeľ 3 l.
építési munkateriilet (eseti jelegrĺ lerakodás,
épitoanyag bedaruzás, betonozás célj ából)
Budapest VIII. kerület, Tömő utca24-f6.

közterület-haszná|at 7f0 m"

Kozterület-h asznáůat cé|j a:

Kö ztęrület-h aszná|at he lye :

Köztertilet-h aszntiat nagy sźtga összesen :

Ko zteľü let-h aszná|at dii a:

Díj kiesés' díj elengedés esetén :

Kieső Afa taľtalom

Tényállás: A Pedrano Construction Hungary Kft. f017. július 14. napján érkezett kérelmében
kĺjzterĺilet-hasznźiati hozzájátru|ás - teljes díjmentességgel tĺiľténő - megadását kéri a Tisztelt
Bizottságtól tekintettel arra, hog a Budapest VIII. kerület, Corvin 5 Irodaház építése és a Corvin
sétány folyatásához kapcsolódó építési munkateľület (építési felvonulási terület) céljából kívánja
használni a fenti területet. A teľületen az ideiglenes lekorlátozás alkalmi jellegíĺ, a betonozások, illetve
a toľonydaruval beemelendő építoanyagok beszá|Iitásźtnak idejére. A Bókay utca és Tömő utca
együttesen nem, csak külon-kiilon kerülnek |ezárásra, biztosítva a zavarta|an gépjármű forgalmat. A
kérelmező a lakosságot az ideigIenes jelzőtáblák hatályba lépése előtt legalább 48 őrával köteles
éľtesítenie.

A kéľelmező érvényes BKK Forgalomtechnikai tęľvet nyújtott be a kérelem mellékleteként.

A Józsefuárosi Önkoľmányzat és a Corvin Zrt. között a Corvin-Sétány pľojekt keretszerződés közös
megegyezéssel torténő |ezttrása tárgyában 20|4. szeptember 15-én létrejött megállapodás
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420,-Ft/m2/nap + ÁFA
8 467 fo),- Ft + ÁFA (42OFt,- x 168 nap x |20 m2)

16 198 942,-Ft+ AFA
196 058.- Ft



(továbbiakban Megállapodás) 4.1 pontjának e) alpontja értelmében az Önkoľmányzatvtiira|ta, hogy ,,a
csereszerződések alapján a FUTUREAL I' áLlltal. megszerzett illetve az Onkotmźlnyzat á|ta| korábban
tttadott még be nem épített ingatlanokon végzett építési munkák (,,Munkák'') ideje alatt inglenes
közteriilet foglalási engedélyt ad a Befekteto vagy az építtető részére az efte iľányuló kérelemben
megj elölt teľĺiletre.''
A Rendelet 26. $ (1) bekezdése 2016. május 5. napjával módosult rendelkezései értelmében a
Bizottság visszatéríti a beťlzetett kĺjzterület használati díj I00%-źLt amennyiben a hasznźió a
hozzáĄáru|źtsban meghatározoti idő elteltét követő 5 munkanapon belül a koztertiletet az átvételekor
fennálló eredeti á||apotäban bocsátja az onkormányzat rendelkezésére, és ezt szakvélemény támasztja
a|á.
A Megállapodásnak része a kcjztęrtileti program is, amelyben a jelenlegi köztertileti állapothoz képes
az építkezéssel éľintett lakóépület kĺjrüli közterület is megújul majd, így a fenti rendelkezés
a|kalmazźsa azon fiil, hogy az tnkormányzat szerzodéses kcitelezettségével nincsen összhangban, nem
is indokolt.

Tt$ékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kieső parkolási díj ÁFA taltalma 196 058,- Ft, amelyet az
ii gyfé l köte l e s me gfizetn i a hatát ozatban me gj e lö lt b ankszám la számr a.

Fentiek a|apjáĺ aGazdá|kodási Ügyosztály javasolja a közterület-hasznźůatihozzźtjźru|ás megadását és
a díjmentesség biztosítását.

23.
Közterĺilet-h aszná|ő, kér e|mező : Pedľano Constľuction Hungaľy Kft.

(székhely: 1 082 Budapest, Práter u. f9 l a. fszt. 2L.)
2017. július 17. _ 20|7. december 3 1.

A kérelemben foglalt közterület-haszná|at építésimunkateľület
ideje: Budapest VIII. kerület, Bókay utca 44-46. szám e|őttj
Közterület-h asznźiat cé|j a:

Kcjzterü let-h asznźiat he lve :

Kĺjzterület-h aszná|at ĺagy sága:
KözterĹilet-h asznźńat dii a:

Közterü let-h asznźiat he lye :

Köztertilet-h aszná| at nagy s ága:
Kö zterii let-h aszná|at díj a:

Közteri'i let-h aszná|at he lve :

Kĺizteľi'ilet-h aszná|at nagy sága:
K özterü let-h asznáiat dii a:

Díj kiesés, díj elengedés esetén :

Tényállás: A Pedrano Construction Hungary Kft.. f0I7. július 14. napján érkezett kérelmében
kozterĺilet-hasznä|ati hozzájárulźls _ teljes díjmentességgel tönénő _ megadását kéľi a Tisztelt
Bizottságtól tekintettel ana, hogy a Budapest VIII. keľĺilet, Corvin 5 Lrodaház építése és a Corvin
sétány folytatásához kapcsolódó építési munkateľület (építési felvonulási terület elhelyezése) céljából
kívánja használni a fenti tertiletet.

A kérelmező érvényes BKK Forgalomtechnikai tervet nyújtott be a kérelem mellékleteként.
A Józsefuárosi tnkormányzat és a Coľvin Zrt.közott a Corvin-Sétány projekt keretszerződés közös
megegyezéssel töľténő |ezárása tźrgyában f014. szeptember 15-én létrejött megállapodás (

továbbiakban Megállapodás) 4.1 pontjának e) alpontja értelmében az tnkoľmányzatvźi|a|ta,hogy ,,a
csereszerződések alapján a FUTUREAL I által megszerzett illetve az onkormálnyzat źilta| korábban

jźrda^

66m"
420,-Ft/mŻlnap + ÁFA
4 656 960'- Ft + ÁFA (42oFt,- x 168 nap x 66 m2)

Budapest VIII. kerület, Tömő úcaf4-30. szám e|őtti
járda 

^

146m"
420,-Ft/m2lnap + ÁFA
10 301 760,-Ft+ Ápe (42oFt,- x 168 nap x 146 m2)

Budapest VIII. kerület, Szigony utca 27-33. szám
elótti j^árda

400 m'
420,-Ft/mzlnap + ÁFA
28 224 000,- Ft + ÁFA (42OFt,- x 168 nap x 400 m2)

43 I8272o,-Ft+ Ár.e



átadott még be nem épített ingatlanokon végzett építési munkák (,,Munkák'') ideje alatt ingłenes
közteriilet foglalási engedélyt ad a Befektető vaw az építtető részére az erTe irányuló kérelemben
megj elölt teri.iletre.''
A Rendelet 2ó. $ (1) bekezdése f016, mźjls 5. napjával módosult rendelkezései értelmében a
Bizottság visszatéríti a beflzetett közterület használati díj I00%-źLt amennyiben a haszná|ő a
hozzźĘáru|ásban meghatźrozott idő elteltét követő 5 munkanapon beltil a közterületet az źlŃétę|ekor
fennálló eľedeti állapotában bocsátja az onkormányzat rendelkezésére, és ezt szablélemény támasńja
a|á.
A Megállapodásnak része a kozterĺĺleti program is, amelyben a jelenlegi közteľületi állapothoz képes
az épitkezéssel érintett lakóépület körüli kĺjzterĺilet is megújul majd, igy a fenti ľendelkezés
a|ka|mazása azon tűI,hogy az onkoľmányzat szerződéses k<itelezettségével nincsen összhangban, nem
is indokolt.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kieső parkolási dij ÁFA tartalma 196 058,- Ft, ame|yet az
ü gyfe l kötele s me gfizetn i a hatfu ozatban me gj e lö lt banks zám l aszámr a.
Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterĺilet.hasznźiatihozzájźru|źls megadását és
a díjmentesség biztosítását.

f4.
A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a 493/20|7. (VI.12.) szźlmű határozatźtban közterület.
haszná|ati hozzź!áru|ttst adott a Budapest VIII. kerület, József körút 3 8. szám alatti Társasház részére -
előre egy összegben ttirténő teljes díjfizetéssel - 2017. június 12. _ 2017, j'ilius 07. napjáig teľjedő
időszakra építési munkaterü|et céljából. A Társasház fe|űjítása önkoľmányzati támogatásból valósul
meg.

A Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak a|apján külön kérelemmęl a köZtertilet-hasznźĺ|at díjának
I00%-át visszaigényelheti, amennyiben a kĺjzterületet az áwételekoľ fennálló eľedeti állapotában
bocsátj a az onkormá ny zat rendelkezéséľe.

A Budapest VIII. kerület, József körút 38. szźtm a|atti Társashĺáz 2017. július 12. napjźtn kérelmet
nyújtott be, miszerint vissza kívánja igényelni a kĺjzterület.haszná'|ati díjat a fenti időszakľa
vonatkozóan.

A kérelmező 2017 ' június If . _ 2017 ' július 07. időszakra vonatkozőan beťlzette a kozterület-
hasznźiati díjat, a munkálatok befejezését követően a ktjzterületet _ a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. szakembereinek állásfoglalása éľtelmében _ az átvételkori állapotban bocsájtotta az
Önkormányzat rendelke zésére'

A Rendelet 26. $ (1) bekezdés értelmében aBizottsźtg az épitési, szeľelési tevékenység végzésére kért
közterület-hasznźiati hozzájźtu|ásban meghatározott dij |00%-źú a haszná|ó kéľelmére utólag külön
döntésével visszatéľíti, vagy a közterület-haszná|ati díjat elengedi, amennyiben a hasznźiő a
hozzájáru|źlsban meghatározott idő elteltét követo 5 munkanapon beltil a közterületet az źlftéte|ekor
fennálló eredeti állapotában bocsátja az onkormányzat rendelkezésére, és ezt szakvélemény támasztja
a|á.
Fentiek a|ĄánaGazdá|kodásiÜgyosztályjavasoljaaköztertilet-haszná|atidij,azaz 170.009,-Ftegy
összegben t<iľténő visszaťlzetését a Budapest VIII. kerĺilet, József körút 38. szám a|atti Társasház
részére'

tt
Kĺjzteľület-h aszná|ő, kér e|mező :

A kérelemben foglalt közterület-hasznźiat
ideje:
Közterü let-h aszná|at' cé|j a:

Közterii let-h asznźiat helye :

Közterü let-h asználat n agys ága :

Közteľtil et-h aszná|at díj a:

Kĺjztertilet-h aszná|at díi a össze sen :

SKS P-Coľn Kft.
(székhely: 2083 Budapest, Solymáľ, Mészégető u.
le.)

20 l 7. július 19. - 20|7 . szeptember 30.
vendéglátó terasz
Buda^pest VIII. kerület, Krúdy u. 8. szám előtti járdán
43 m'
szezononbelül: 2 080,- Ft/m2lho + Ár.a
223 600,- Ft + ÁFA (2 080,- Ft* 43 mf * f,5 hő)
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Díjfizetés ütemezése: havi részletben

Tényállás: Az SKS P-Corn Kft.20|7. június 22. napjźtn érkezett kérelmében köZteľület-hasznźiati
hozzájźtru|ás - havonta t<jrténő teljes díjfizetéssel - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel
arra,hogy vendéglátó terasz elhelyezése céljából kívánja használni a fenti teľületet.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 54712017' (vII.10.) számű hatźrozatában közteľtilet-
használati hozzájátrulást adott kérelmezőnek 34 m, alapterüleĺĺ vendég|átő terasz elhelyezéséhez,
azonban kérelmező további 43 m2 közterületet igényelt a kérelmében, amely adminisztrźtciós hiba
miatt nem keľtilt előterjesztésre.

A Gazdálkodási Ügyosztály a kéŕelem beérkezését követően a hatősági véIemények beszerzése felől
intézkedett'
A Főváľosi Katasńrőfavédelmi lgazgatőság źL|ta| f0I6. június 23. nap1án kĺildött szakhatósági
állásfoglalá sában ťuzy édelmi szempontból nem emelt kifogást amennyiben

- a közterületen kizźrő|ag egy embeľ számára könnyen mozdÍtható nem rögzített tárgyak
(székek, asztalok, virágládźk, napeľnyők) kertilnek elhelyezésre,

- a napeľnyők, árnyékoló szerkezetek kialakítása abban az esetben elfogadható, ha azok
széleinek - kitekeľt, kinyitott állapotban - fiiggőleges vetülete nem lóg tul az úttest ftjlé'

- a napernyőket, árnyékolókat, szerkezęteket a vendéglátóhelyek nyiwatartási idején tul csukott,
betekert állapotban kell tartani.

Hatósági Ügyosztály Igazgatźsi Iľoda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a
vendéglátó teraszon zeneszo|gá|tatást nem folytatnak és a lakosság nyugalmát nem zavarjźtk. A
Budapesti Rendőľ.főkapitányság VIII' keľületi Rendőrkapitányság közlekedés, kĺjzrend és

közbiztonság szempontjából nem emelt kifogást. A Városépítészeti Iroda a közteľület-hasznźiatta|
szemben nem emelt kifogást.

Fentiekre tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosztá|y javaso|ja a kozteľület-hasmá|ati hozzź!árulás -
havonta történő teljes díjfizetéssel- megadását.

il. A beteľjesztés indoka
A beéľkezett kérelem elbíľálása, valamint az e|óterjesztés tárgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt
B izottság hatáskörébe tartozik.

IIL A dtintés célja, pénzĺigyi hatása
A döntés cé|ja a beérkezett kéľelem Tisĺelt Bizottság által határidőben történő e|birźiása.
Tervezett bevétel:
SKS P-Corn Kft.

Tervezett bevétel építési munkálatok esetén:
Budapest VIII. kerĺilet, Fiumei tÍ |4' szám a|attiTársasház
Osszesen:

Díjvisszafizetés:
Budapest VIII. keľület Józsęf körút 38. szám a|attiTársasház
Összesen:

Díjkiesés. díj mentesség:
Pedrano Construction Hungary Kft.
Pedrano Construction Hungary Kft.
Osszesen:

Kieső Áfa tanalom:
Pedrano Construction Hungary Kft.
Osszesen:

f23 600,- Ft+AFA

36f 880,- Ft + ÁFA
362 880,- Ft + AFA

170 009,- Ft
170 009,- Ft

43 1827f0,-Ft+ Ápe
16 198 94f,-Ft + AFA
59 38|662,. Ft + ÁFA

i96 058,- Ft
196 058,- Fr

Iv. Jogszabályi köľnyezet
A Rendelet l2. $-a értelmében a köztęrület-haszná|aÍta| _hozzájárulással és elutasítással _ kapcsolatos
önkormányzati hatósági eljáľásban a hivatkozott ľendeletben ľögzítettek szerint elsőfokon a



Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźĺg d<jnt. A Rendelet melléklete meghatározza a közteri|et
használatok utáni fizetendő díj mértékét.
A kozterület-használati díjfizetés iitemezéséről a Rendelet 18. $ (1) _ (2) bekezdései az alábbiak
szerint rendelkeznek:

,,(1) A dijata közterĹilet-hasznźiatihozzźĄáru|ásban rögzített idótartamra és módon a jogosult köteles
előre egyöss ze gb en megfi zetni.
(2) Tartós (legalább hat hónapot meghaladó) közteľület-haszná|at esetén a Bizottság a jogosult
kérelméľe havonta, negyedéventę vagy félévente esedékes, egyenlő összegiĺ díjfizetést megállapíthat,
amennyiben az esedékes díj 10.000 foľintnál magasabb. Ezt a téný a közeľület-hasznźůati
ho zzáj źtru|źtsb an rö gzíteni ke l l.

A közteľiileti használati díjak csökkentéséről, elengedéséről a Rendelet 24. $ (1) bekezdése az a|ábbiak
szeľint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján megállapított közterület-hasznźůati díjak koľlátlanu| csökkenthetőek
vagy elengedhetőek:

a. az onkormányzat érdekébenvégzett építési, felújítási munkálatok végzése esetében;
b. a fővárosi, vagy önkormányzati pá|yźnaton elnyert támogatásbó| történő éptilet felújítások

esetében;
c. humanitárius és karitatív célok érdekében v égzeÍt tevékenység esetében;
d. kulturális és környezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;

e. minden olyan esetben, amikor a Bizottság ligy ítéli meg, hogy az Jőzsefvźłtos érdekeit
szo|gźůja;

f. bejegyzett politikai pártok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú
rendezvénye esetében;

g. oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témź.jtl ťllmalkotások forgatása esetében;

h. a Filmtv. hatźiya alá nem tartoző alkotások forgatása esetén, aho| az igénybeveendő terület a
15 mI-t elérő' de af0 m}-t meg nem haladó tertiletiÍ;

i. a Filmtv ' hatá|ya a|ä nem tartoző alkotások forgatása esetén, amelynek időtartama a
kérelmezett időponttól számított 30 naptáľi napon belül összességében nem haladja meg a 2
naptári napot.''

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,Közterület-hasznźůatihozztĄźtru|ás csak ideiglenes jelleggel -
meghatźrozott időtanamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig _ adható, legfeljebb I évre; a
településképi bejelentési eljáľás során hozott dontésben engedé|yezett reklámbeľenđezés elhelyezése
esetén legfeljebb 5 évre.''

Fentiek a|apján kérem az a|ábbihatározati javaslat elfogadását.

Határozatijavas|at

xx. Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság rigy dönt, hogy

1. köĺerület-haszntiatihozzájára|źst ad _ előľe egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:

Közterület-haszntilő, kérelmező: Budapest VIII. keľület, ľ'ĺumei űt |4. szám a|atti
Táľsasház
(székhely: 1081 Budapest, Fiumei tfi.14)

Közterület-használat ideje: 20l 7. július \9. _ f0I7 . augusz[us 16.

Köztertilet-haszná'|at cé|ja: építési munkaterĺilet (homlokzat felújítás)
Közteľület-haszná|at helye: Budapest VIII. keľület, Fiumei iÍ 14. _ Festetics utca

felőli homlokzat
Közterület-h asznźt|atnagysága: 27 m2

Fęlelős: polgármester
Határidő: 2017' iúlius 19.



2. a Budapest VIII. kerület, Fiumei tft |4' szám a|atti Tfusasház építési munkaterület céljából
igénybe vett közteľület-használat díjat f0I7. július 16. - f0I7' július 18. napja közötti
időszakra vonatkozóan fizesse meg.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. iúlius 19.

xxl. Yźtrosgazdátlkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az 55212017. (VII.10.) szźĺmil
hattttozatát az a|átbbiak szeľint módosítja:

Közterület-haszná|ő. kéľelmező: Gastľobud Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Corvin sétźtny 4lb.)

Köaerület-haszná|atideje: 2017. július 07._f0|7. szeptember30.
Közterület-hasznźiat célja: vendéglátó terasz + napernyő
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII' kerület, Corvin sétány 2. - Nagy

Templom u. Trka elotti járdán
Közterület-haszntůatnagysága: 65 m, ł 40 m'
Díjfizetés titemezése: havonta

Felelős: polgármester
Határidő: 2017.július 19.

xxII. Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . közterület-h aszná|atihozzź$áru|ást ad _ teljes díjmentességgel - az a|źtbbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Pedľano Constľuctĺon Hungary Kft.
(székhely: 1 082 Budapest, Práter u. 29 l a. fszt, 2|.)
201 7. jrilius 19. - 2017 . december 3 1.

építési munkateľület (eseti jelegrĺ lerakodás,
Közterület-használat ideje: épitoanyag bedaruzás, betonozás céljából)
Köztertilet-haszntúatcé|ja: BudapestVIII. kerület, Bókay ltca46.48.

90 m2 + 3 db parkolóhely (30 m,)
Közteľĺilet-h aszná|at helye :

Közterület-haszntůatnagysága osszesen: 20l7. jlilius 19'_20|7. december 3l'
építési munkateriilet (eseti jelegű leľakodás,

K<jztertilet-használĺ ideje: épitőanyagbedaruzás, betonozás céljából)
Közteľület-haszná|at cé|ja: Budapest VIII. kerület, Tömő utca24-f6.

120 m"
Közterü let-h aszná|at he lye :

Közterület-h aszná|at nagy sága ci s sze s en :

Felelős: polgármester
Határidő: 20l7. iúlius 19.

f. tudomásul veszi _ teljes díjmentességgel - a Pedrano Constľuction Hungary Kft. Budapest
VIII. kerület, Bókay úca 46-48. szám és Tomő utca 24-26' szám előtti közterület
vonatkozásában építési munkaterület céljából igénybe vett kozterület-használatát2017. jtii'ls
17 ' napjtttő| - f017 .július 18. napjáig szóló időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l7. július 19.

3. a kieső parkolási díj ÁFA hrta|mát a Budapest VIII. kerület, Bókay utca 46-48.előtti
szakaszon található 3 db parkolóhely vonatkozásában (l16 munkanap) |96 058,- Ft-ot köteles
megfizetni a kozteľület-hasznźiatről szóló hatźrozatban megjelĺilt bankszámlaszámra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. iúlius 19.



xxlil. Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsägúgy dönt, hogy

1. közterület-hasznźiatihozzźĘáru|ást ad _ teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kéteknező: Pedľano Construction llungary Kft.
(székhely: 1 082 Budapest, Práter u. f9 / a. fszt.. fI.)

Kozteľület-haszná|atideje: 2017. július 19._2017. december 31.
Közteľület-haszná|at céIja: építési munkaterület

Közterület-hasznźiathelye: Budapest VIII. keľület, Bókay utca 44-46. szám előtti
járda^

Közterület-haszntiatnagyságaösszesen: 66m"

Közterület-hasznźiat helye: Budapest VIII. keľület, Tömő utca 24-30. szám e|őtti
jźlrda 

^Köztertilet-haszntĺ|atnagyságaosszesen: 146m"

Közterület-haszná|athelye: BudapestVIII. keľület, Szigony ltca27-33.
Közteľtilet-haszntiatnagyságaösszesen: 400m'

Felelős: polgármester
Határidő: 2017.július 19.

2. tudomásul veszi _ teljes díjmentességgel _ a Pedrano Construction Hungary Kft. Budapest VIII.
kertilet, Bókay úca 44.46. szám, a Tömő úcaf4-30. szám és a Szigony utcaf7-33. szám e|íłÍti
közterület vonatkozásában építési munkaterület céljából igénybe vett közterü|et-haszná|atát
2017. július 17. napjától - 2017. július 18. napjáig szóló időtaľtamľa.

Felelos: polgármesteľ
Hlatärido: 2017.július 19'

xxrv. Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, József
körút 38. szźlm a|atti Táľsasház részére a 493ĺf017. (vI.Iz.\ számű hatźrozatálban
megadott közterület-haszná|ati hozzájáru|áshoz kapcsolódó köaerület-haszná|at dijat,
azaz |70'009,- Ft-ot egy összegben visszautal a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak
a|apjźn.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017.július l9.

xxv. közterület-haszná|atihozzäjźtrúást ad - havonta toľténő teljes díjťrzetéssel - az a|ábbiak
szeľint:

Közterület-haszná|ő. kérelmező: SKS P-Corn Kft.

A közterület-használat ideje:
Közterü let-h aszná|at cé|j a:

Köztertilet-h asznźiat he lye :

Kcjzterü let-h asznźiat nagy sága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. iúlius 19.

(székhely: 2083 Budapest, Solymár, Mészégető u'
1e.)
20l7. július 19'_20|7. szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 8. szám előtti járdán
43 m'



A dĺjntés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdá|kodźlsi Ügyosztály

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

/ / ,/ .

Budapest,2Ol7. július 18. /. Łz.- zt--
dľ. Hencz Adrienn
igyosztályvezető
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XK
a Józsefváľosi onkoľm ánvzat tulai do nában lévő kiizteľület használatához

Kérjük ct nyomtatványt o!vashatóarł, nyomtatott betűveĺ kiIötteni!

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szeruezetek esetében:

Bankszźmtaszźlma

Adószáma:

M agánszeméIyek esetében :

Kérelmezőneve: ................. telefon:

e-mail cím:

Megj egyzés: Fenti adatok kijzlése a közteriilet-hasznóląti Mrelmek elbírĺźlósóhoz, yąlamint a közteriilet-hasznólati hozzójá-
rulásban.'foglaltak ellenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodósi, illene Köztertłlet-felügyeleti
Ugyosztólya lrezelik e infonruźĺciós önrendelkezésijogról és az informacioszabadsĺigról ęóló 20I I. éýi CXI. törvéľly alapján

Kiizteľület helye: Budapest VIII. kerület

Kérjiik ű ttłl.oldalon jelzett
a kérelemnvomtatvdnvt

teket csatolní,
szíveskedjék!

mellékleaIáÍrni es

"(6ol' W,fu,p

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



-2-

A kéľelmező tudomásu| veszi' hogy
a kérelem benýjtása nem jogosída fel a közteľiilethasználatára,
a Józsefrárosi Önkormanyzat fulajdonában lévő kĺizterületek haszlálatáról és hasmálatának rendjéről szóló

18/20|3. (Iv. 24.) önkormányzati renđelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közterĹilet haszná|atáért közteriilet-

hasnĺä|atí d íj at kĺiteles fizetni,
a köZtęľĺ.ilęten kizárőIag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirőI szóló 210/f009. (IX.29.)

Kormányrende\et |2. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. melléklętében meghataľozott termékek árusítha-

tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az a|ábbi melléleteket kel| csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjük X-el jetölni)

1. A közteľületen folytatni kíviĺnt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszeríj okirat másolatát:

- esvéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt'
- sazdasásitarsasás. esvéni cés esetén: 30 napnál nem régębbi cégkivonatot, aláíľási címpéldáný,
- társadalmi és ęsvéb szervezętekesetében: anyi|vántartásba-vétęlüket igazo\ő okiratot,

- őstennelők esętén őstermelői igazolváný.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt izemeltefui kívánó keľeskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-

ielentés köteles kereskedelmi tevékenység beięlentését igazo|ó dokumentumot vagy a Működési Engedélyt

Ĺ nz igenyelt területľe vonatkozó helyszínt ábrázo|ő vźz|atot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak

is' A vázlaton azigénye|tteľületnek - a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy arľrak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hosszúsága; aterasz,pavilon szélének azépi|ethomlokzati falától és ajźrdaszé|étó|való tavolsága;terasz
ęsetén annak azuz|etnek abeiźtratźiő| való távolsága, amelyikhez taľtozik; méteľben mérve).

s. e" eľléryeznikivántépítmény, létesítmény, berendezés műszaki |elrását és teľveit; teraszkérelmekhez a
helvszín fotóiát is csatolni szijlrséses'
ł vĺiÉlevo létesítményľe vonatkozó közteriilet-használati hozzájáruIźs megújítása ęsetén - városképvédel-
mi szempontok fievelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell bęcsatolni.

a,,y esetében vagł építési munkálatokkal összefilggő közterület-hasznólat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmązdst és ajogszabólyban előírt esetekben ajogerős építésĺłgli ható-

s ási ensedélvt cs atolni sziilrs éęes :

e roztlt igénybevétele esętén - a2. pontban foglalt helyszínľajzontúl - a vonatkozó helyszínt ábrázo|ó

forgalomtechnikai vźmajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési lgazgatőság Kiizutkezelési Fő-
osztálv. Forgalomtechnikai osztályán.

Figvelmeztetés:
,ł' m;łtyaarrul kitokött kerelemľryomtatvtly es az előírt melléHetek csątolásán ful, a poľlÍos es egłértelmű helymeýatáľozás, va-

taminÍ ameglevő létesítmé|ryÍotoja elerlgedhetalenaberlytijtott kźrelem érdemi elbtrąIasához!

A közteriilet-hasnlźiatot_ ktilönösen _ az ďábbi jogszabźiyokszabá|yozzźk:

Maryaroľszĺ! heýi önkonĺrrány zatatró| sm|ő }DII. évi CL)ooO(. törvény

a Józsefuiĺrosi onkoľmríľryzat nĺajdonában lévő közteriiletek haszrrálaüáról és hasmiíĺatiínak rendjéről sm|ó |8D0|3.

w .24.) önkormiĺnyzati rendelet

Józsefrĺáľos Keľületi Építési SzabáIyzatáĺó|sm|o 66D007 'W.Iz.) önkormanyzati ľendelet

Budapesti Viírosrendezesi és ÉpÍtési Kereszabá|yzatő|szÍ,|ó 47l|998.6.'15') Főv. Kry. rendelet

A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (xII.20.) önkor-

mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az źl|ta|ambenyrijtott közteriilet.haszrálati kérelmem elbírálásának céljából houdÍlÍĺulok személyes adataim

történő keze|éséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgiĺľmesteri Hivatal az le-
jarĺísban részt vevő szakhatósĺgi állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kéľęlmem benyrijtásakor a Polgĺírmesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosĺály |Jgyntézojétó| tájékońatást kaptam -
amelyet tadomúsulvettem_aze|jźrźsmegindításánaknapjáról, azigyntézésihatáridőről, aziđ;gyemre iľányadójog-

szabźůyi rendęlkezéseloől, jogaimról és kötelezettségeimĺől, továbbá kötelezettségem elmulasztásanak jogkövetkez.

ményeiľől, valamint a hivatali elérhetőségről.

[!i@, hogy kérelmem teljesítése esetén a kozigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás általános szabályairól a

2004. évi CXL. törvény 2004, évi CXL. tiirvény 73/A. $ (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomról le.

mondok. Tadomdsulveszem,hogyezt.itta|azügyembenhozotthatarozatanĺĺakközlésekoľjogerőreemelkedik.
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Budapest, 20.,b.. é.0l nĺ .ł.!,.... nap.
rÉnnr-ľĺBzo a'lÁÍnÁsa.
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Budapest Főváľos VtrII. keľiilet Józsefvárosĺ onkoľmányzat
Yárosgazdálkodási és Pénzü gyĺ Bizoŕŕsága

Készĺilt:

Közterület-használi, kéreImező :

A kozterület-használat idej e:

Kozterület-has znáLat cé|j a:

Koztertilet-hasznalat helye :

Közterĺilet-has znźů,at flagy sägal.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. július 10.

JEGYZAKONYVI KiVONAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. jrilius 10-ón (héifő) 13.00
rórai kezdettel a Józsefuárosi Poigármesteri Hivatal III. emelet 300-as tenĺében
mestaľtoťt 21. rendes üléséről

Napiľend 1.1. pontja: Javaslat kłizteľiiIet-használati kérelmek elbíráIására
Eĺőterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gązdáĺkodási ÜgłosztáIy vezetője

552120|'7. (vĺI.10.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság batározata
(l1 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(Iematikai blokkbąn t()rtént ą szavazós.)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dclnt, hogy közteriilet-használati
hozzźĄáruLást ad _ előre egy összegben történő teijes díjťrzetéssel - az alábbiak szeľint:

Á diintés végrehajtását végző szervezeti egység: GazdáIkodási ÜgyosztáIy

K.m.f.

Gastrobud Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Corvin sétány  lb.)
2017. július I0. -2017. szeptember 30.
vendéglátó teĺasz + napemyő
Budapest VIII. keľrilet, Coľvin sétĺány 2. - Nagy
Temglom u. saľka előtti jardan
65m" +40m'

Vorös Tamás s. k.
Bizottság alelnöke

z\ j egyzőkönyvi kivonat hiteles.
Kiadva: 20l7. július 10.

\?/a\
Đo.łj-^ł-. \*'^r*..---

Bodnáľ Gabrielia
Szeľvezési és Képviselői lroda vezeí.őF
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KÉRE #

a Józsefváľosi Onkoľmánvzat tulai donában lévő közteľület haszná|atához
Kérjük a nyomtatýrźnyt olvashatóaž, nyomtatott betűvel kitö!te

M ag ánszem él yek esetéb en :

Keľelĺnezíneve: telefon:

e-mail cím:

Megjegyzésł Fenti adntok közlése a közterijlet-hąsznólati latrelmek elbírótásdhoz, valamint a l<özteriłlet-használąti
hozzójórulásban foglaltak ellenőrzéséhez sziilrségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivątal Gązdlźlkaůźsi, illetve Közteľiilet-
feliigłleleti Üg,losztólya lĺezelik e ir{orlruicios č;ľvendellreesijogról es u iľfortruźriőrabadsógról szóló 20t I. evi CilI. törvéľly alqján

KtizÚerĺilet.hasznĺĺ|atideje:201 [3 év rn hó Fl'lnaptól _ 201rl.6u [Tz.l 66 FTll napig

6:00 _ 8:00 köziü és / vary 16:00 _ 20:00 közöt

KtizÚerĺilet-haszmĺĺ|at célja: Corvin 5 Irodahráz építésének kiszolgálásĺíhoz alkalmĹeseti jellegíĺ lekoľlátozás,

építőanyag bedaruzása és betonoás céljából

KérclemmeléľintettktizÚeľůiletna5ĺsĺĘa: 6x20m,azazl20mf aCGöĺ ,b ö'b ęo-,1-!-) 
(bo ^,

KözÚeľůilet helye: Budapest VIII. kertilet Tömő u. 2+26.vary Bókay u.4u8. előüi úbzakasz

Megpsľ/ćs (Eryéb tény, kłĺľůi|mény,I,EVEI,EZESI CÍI\Ą amennýben a fenti adatolÚĺót eltéľ, stb):

Az ideiglenes lekorlátozás alkalmi jellegi! a betonoziĺsok, illetve a toronydaruval bęemelendő építőanyagok beszállĹ
tásának idejére. A Bókay utca és a Tömő utca egyiittesen nem' csak kĺilön-kiilön kerül |ezźtrźsra, biztosítva zavarta|an
gépjrármű forgalrnat.

A Corvin Sétány projekt keretében megvalósuló épületek építéséhez tartozp közteriilet foglalás díjmentes!

Kérjiik a túloldalon jelzett m9!l-ékleteket csatolni, és
ű kérelemnyomta-tvdnyt aIáÍrni szíveskedjék!

Budapest Főváľos V|!|. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási tigyosáály
í082 Budapest
Baross utca 63-67.

z017 JÚL 1lł,
san:............... 

-8. _9. S .ft . . ..

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szeruezetek esetében:

Kérelmezőneve: PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY ÉpÍľoIparu KFT. telefon: |ĺ266-f|8|

Kapcsolaíartoiiryintézoneve: Berki Kľisztián telefon: 70/642-2453

e-mail cím: berki.krisztian@futureal.hu

Szskheýe:i.s.' |Tiď[s|ĺ| heýseg: Budapest(u,tá):PráÚeru szźm:29/afszt.2t.

Cś4j'wzék szźÍnl Nyilvanbľtási szźĺn: 01Ę-17 4|28
6 7 9 6 7 n J J 5 0 2 0 0 0 0 9

rW
Ąfäi/- 9ę/,{1 "o-ĺ /ą L

deakne
Ceruza
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közteriilethasznćiatära,
a Jőzsefvźrosi onkormányzat tulajdonában lévő köztertiletek hasanálatiáľól és haszrálatának rendjéľől szóló
18ĺ20|3. (Iv.24.) önkormiíĺryzati rendelet 17. s (l) bekęzdése szeľint a közteriilet haszná|atáért közteriilet-
hasnĺá|ati díjat köteles ťlzeÍni,
a köztertileten kllz;őrólLag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|0/2009. (Ix.29.)
Kormányrende|et |2. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek áľusítha-
tók.

A kéľelemhez akére|mezőnekaz alábbĺ melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellék|etet kéľjük X-et je|titni)

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlásiíra felioeosító egyszeríĺ okirat másolaüĺt:
Jcyéni vállalkozas esetén: vállalkozói igazo|ványt,

- gazdasáEitársasáE, etyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégftivonatot' aláÍrasi címpéldánw.
- tiáľsadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételtiket ieazoló okiratot.
- őstermelők esetén őstermelői ieazolviányt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azti]zeme|tetni kívánó kereskedelmilvendéglátó egység érvényes be.
ielentés köteles kereskedelmi tevékenység beielentésétieazo|ő dokumentumot vagv a Mfütidési Ensedélvt
2. Azigényelt teruletre vonatkozó helyszínt ábrázolő váz|atot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak
is. A vázlaton azigénye|tteľiilętnek - a szfüséges méretekkel - úgy kell szerepe|nie, hogy annak nagysága,
elhelyeż<edése egyértelmiien megállapÍtható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: arrnak szélessége,
hosszusága; aterasz, pavilon szelének az épiilet homlokzati falától és a jĺáľda szÁ|étó| való tiávolsága;terasz
ęcęté4 annakazĺizletnek abeiáratátó| való távolsága, amelyikhez tartozik méteľben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítrnény, berendezés miĺszaki leírását és teľveit; teraszkérelmekhez ą
helyszín Íotój át is csatolni szüluéges.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteriilet.használati hoz'zÁjáru|ás megújítása esetén - váľosképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez katcitt épímény esetébenvagł építési munkźlątokkal összetiłggő közterület-hasznóląt
esetében az építtetőtől kapott meghatalmązast és ajogszabáIyban előírt esetekben a jogerős építesiigłi ható-
s ógi engedélyt cs atolni szijlrs éEes.

x

6. Közűt igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt he|yszhlrajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrázn|ó
forgalomtechnkai vázajzot, amely beszeręzÁető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatóság Közutkezelési Fő-
oszt'ály, Forgalomtecbnikai osztályán'

x

Figvelmeztetés:
A hiórunlgrul kitöltött kbelemľĺyomtatvmy a u eőít.t melléHetek csaollźsán hil, a pontos es egłértelłĺľű hefumeghaározas, va-
Ianint a meglaó létesítĺnéľyfonja elengedhetetlenabeľyijtott lrłelem erdeni elbíłótásőhaz!

A közterület-haszrát|atot_ ktilönösen _ az alĺábbijopzabźilyokszabźiyoruźl<:

MagarorszÁghelyi tinkormányzatairo I szśió 20||'évi CDoo(D(. tiiľvény
a Józsefuáľosi onkormárryzat fulajdonában lévő köztertileüek haszrálatáról és hasmálatának rendjéről szóiró 18f,10|3.
w .24.) önkormányzati renđelet
Józsefvĺáros Kertileti Építési s?AMhyzatfuó|szólrő 66ľ2007.Qil.l2.) önkoľmrányzati rendelet
B'rĺapesti Váľosrendezési és Ép ítésiKeretsza\átyżatő| s7ś|ó 47 llgg8.(X.15') Főv. Kry. rendelet
A reklrámot rekliĺmberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (xtl'20.) önkor-
mányzati renđelete

NYILATKOZAT
Alulírott az á|ta|am benyújtott közteriilet.hasarálati kérelmem elbÍrálásának céljából horuúÍdrulok személyes adataim
történő keze|éséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgiĺľmesteri Hivatal az le.
jĺírásban részt vevő szaküatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelĺnem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály iigyintézőjétő| tájékoztztźst kaptam -
amelyet tudomdsul vettem _ az eljárás megindításának napjáról, aziigyntézési haüíridőľől, az ügyemľe irányadó jog-
szabá|yi ľendelkezésekről, jogaimľól és kötelezettségeimĺől, tová.ŕ,bá kötelezettségem elmulasáásáink jogkövetkez-
ményeiről, valamint a hivatali eléľhetőségľől.

KíÍelentem. hogy kéľelmem teljesítése esetén a közigazgatźsi hatósági eljárĺís és szolgáltatĺís általiános szabálryaiĺő| a
2004. évi CXL. tö,rvény 2004. évi CXL. töľvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alapjrín a fellebbezési jogomľól le-
mondok. Tudomdsul veszem.hogy ezá|ta| az ügyemben hozotthatÁrozat annak közlésekor

Budapest' 2017. év jtÄius hó 14. nap.
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uŰsznru rcĺnÁs
a VIII. ker. Bőkay János utca - Tć5mő utca - Szigony utca áItaI határott

C5 és C6 tć5mb építési munkáIataival kapcsolatos ki5zterijlet.
foglaláshoz

A tárgyi ingatlan épÍtési munkálatai miatt van szĹikség a mellékett forga|om.
korlátozásokra, ame|y közril az F.01 á|landó je||egű, az F-O2, F-03 pedig
aIkaImi.esetije||egű: betonozáshoz, i||etve nagyobb teherszá||ítási munká|a-
tokhoz szükséges. A c5 tömb e|őtt jelenleg is vannak meglévő elkorlátozá-
sok, amelyek érvényességét meg ke|| hosszabbítani, ezen kívÜ| új elkor|á-
tozás iránti igények is fe|mertjltek a C6 tömb kapcsán.

A kia|akítandó ideiglenes forga|mi rendet az F.01 számú me|!éke|t forga.
|omkorlátozási helyszínrĄztaĺta|mazza, ame|y azá||andőjellegű elkor|áto.
zásokat mutatja be. A járdazárások során a túloldali járdára kell tere|ni a
gya|ogosforga| mat pi ktog ra mos jelzéskép kihe|yezésével.

Az eseti jellegíi szállÍtási, betonozási munkálatok forgalomkorlátozá-
sát az F.02, illetve az F.o3 helyszínĄz mutatja be.
A Ti5mő utca lezárásakor (F-02) a Bókay utca nemrégiben megépített
siillyedő-oszlopokat tartalmazó szakaszán az áthaladást biztosítani
kell! TájékoztatnÍ kell az érintett lakosságot a lezárások időpontjárőt,
időtartamáről.

A Práter utca - Szigony utca - Tömő utca - Leonardo Da Vinci álta| határolt
terü|eten je|entős építési munká|atok folynak, ameIyek összeorganizá|an-
dók.

A megállási ti|almakat 48 órával a hatályba|épés e|őtt kell kihe|yezni, kiegé.
szítő.táblán szerepel1en az é|etbelépés pontos időpontja. A tila|maknak et-
|entmondó parko|ást |ehatáro!ó burko|ati jeleket sárga X alakú ragasztott
bu rko|ati je|ekkel érvényte|en íten i szü kséges.

A vonatkozó rendeleteknek megfele|ően a tárgyi munka forgalomtechnikai
tervét a Budapest Közút Zĺt. Forga|omtechnikai lgazgatóságáva| egyeztet.
tem.
A kivite|ezés megkezdése e|őtt két nappa| értesítenl kel| a BKK-lNFo.t a
3255-255-ös te|efonszámon. Az á|ta]ános munkavéde|mi előírásokon tú| a
forga|omkorlátozás kü|önleges kitéte|t nem igénye|.

] ,-.ĺ
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8. kerület Bókay Jĺĺnos utca (Tömő utca -
Corvin köz), Corvin sétiíny, C5, C6 tömb
építési munkálatai

Ember Attila
l:.

Fohász2003 Bt.

1055 Budapest
Kossuth Lajos tér 9.

Társaságunkhoz érkezett, ,,8. keľület Bókay Jĺános utca (Tömő utca - Corvin köz), Coľvin sétĺíny, c5, c6
tömb építési munkálatai,, tárgytl, I<N1.59lt7 tervszĺłmú kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai
kezelői hozzá$áru|äsunkat az a|áhbi feltételekkel adjuk meg:

o Jelen terv szerinti forgalomtechnikai eszkiĺzöket Qe|zőtáb|a, burkolati jel) csak szakkivite|ező
kivitelezheti. A forga|omtechnikai eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó, hatályos uttigyĺ
Miĺszaki Előírásoknak, elhelyezésükkor kiiltinös tekintettel kell lenni a vonatkozó jogszabályňan
rögzített, magassági elhelyezésre vonatkozó kritériumokľa.

o Hoz-záúámlásunk a terven piľos színnel jelöIt valamint e levélben szereplő módosításokkal egyĺitt
éľvényes.

o Az ideiglenes ,,Megállni tilos'' jelzőtĺíllák"t hatályba lépésiik előtt legalább 48 (legfeljebb 72)
órával ki kell helyezni, és kiegészítő t.áblán fel kell tÍintetni a hatályba lepés időpontját.o Az ideiglenes foľgalmi ľend kialakítása után a munka azomalmegkezdendő.

o Az ideiglenes je|zőtáb|án< ép, fénryisszavető fóliás felületĺiek legyenek, és tiszta állapotban
keriilj enek kihelyezésre.

o A kivitelezés során a munkateriiletet min. l,5 m magas' összefiiggő, ľácsos e|ľendezésű,
cégielzéssel ellátott zĺírt elkorlátozó elemsoľľal kell lehatárolni, amely lóo t*ĺtr szélterhelésnek
ellenáll. Megfelelő éj szakai megvi lágítĺíst kell alkalmazni.

. A gyalogosforgalom munkaterĺilettől elhatríro|t szabad mozgását biaosítani kell, akadály esetén
min. 1 m széles akadálymentes provizóriummal át kell vezetni. A forgalom alatt álló ťii'út,u 

"gyalogos nem teľelhető.
o Az érintett területen lévő ingatlanok tulajdonosait tíjékoztahi kell a munkavégzés vĺĺľható

kezdetéről és annak időtaľtamĺáról.
o A bontott és az építési anyagot minden esetben kalodában ke|| elhelyezni.

F.orgalomtechnikei keze|ői hozzájáľu|ásunk ó hónapig, veg| ez ebben a 6 hónapban kéľelmezett éľvényes
munkakezdési engedélyben meghatáľozott időszek végéig érvényes. A hozájárulásunkban męá|lapított fettétetekicel
szemben kéľe|emmel Buđapest Í.őváros Kormányhivatala III. kerü|eti Hivatil Közlekedésfetiigýebti Főosĺá|y Útüs,i
osztĺĺtyhoz |ehet fordulni.
Foľgalomtechnikai kezelői hozzájáruIásunkat a MaryarorszÁghe|yiönkormĺłnyzatairól szótó 20l l. évi cL)ofiIx. törvény 23.
$ (a) bek,9zdés l. ponqią a köalti köżekedésről szoló 1988. évi I. tiirvény 33. és 34. $-ai, az uak forga|om snbetyoz*eral es a
ktizuti jelzések elhelyezesérő| szĺi|ő f0ĺ|984. (xII.2t.) KM rendelet 2. i-ą va|amini a fóvárosi neýi kozutat kezelésénęk és
iizemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítéset a köaerii|etď érintő köznĺi-, vasrit. és egyéb építések és az
útburkolatbontások szabáJyozłsfuó| szoló 34/2008. (uI. 15.) Fóv. Kgy. rende|et ďapján, mintopeľatíňezelői felaja.;kat
e||ätő szsnrczetadtukki. 

BtjDAi,us.t. Kozt, ľ
Budapest 20 17 . jtnius 29.

köľücn i\{ ĺi|ĺödŕi llćsrľćnyÍársasás
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Ezen terv az érvényes e|őírásoknak, az 111975. (I|'5) KPM-BM számú
(KRESZ)' a 2011984. (X|l.21) KM szám(l, a 3|2001. (|'31), a 412001.(|.31),

va|am int a 1 1 12001.( l I l. 1 3) KöVIM rendeletekben foglaltaknak megfe|e|.

Budapest, 2017.június

Ńł( s'L\--.

Kelló Balázs
Tervező (K0-T/0 1.ĺ 1882|
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Budapest Fővárm Vl|l. kerü|et Józseńĺárosi Polgármesteń Hiva
Gazdá|kodási Ügyosáá|y
ĺ082 Budaoest
Baross utca 63-67.

K E R E L E M
a J óns eÍv árosi o n ko rm ánv zat tula i do náb an lévő

Kérjiik a nyomtatványt olvashatóai, nyomtat

K{[ĹĹ.
kfizteľiilet haszná|atńhoz
ott betűvel kitöIteni!

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szeruezetek esetében:

Kęr'e|ĺnezoneve: PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY ÉpÍľipanr KFT. telefon: I/266-218I

Kapcsolďtartoiiryintézőneve: Berki Krisztian telefon: 701642-2453

e-mai l c ím : berki. kr isztian@futureal. hu

Srelĺheýe: irs.' lT|oitäl helyseg: Budapest (u, teľ): Báer u' szźm: 29la fsz1. 2I .

szám:0l
I 0

,7 0 0 0 a 4
ry-n4128

6i7 9 6 7 7 J J 0 2:|0 0 0 0

Magánszem él yek esetében :

Keľ'e|ĺnezoneve: ................. telefon:

.szam:.......

Születesi helve:... ... ... ň":"' il-T-i] eu [Tl hó [I nap, anýaneve:

e-mail cím:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterijlet-használati kźrelmek elbírálósóhoz, valamint ą közteriilet-hasznólati
hozzójórulósban foglaltak ellenőrzéséhez szĺilĺségesek Az adątokąt a Polgórmesteri Hivatal Gazdalkodĺźsi, illetve Közterijlet-
felügłeleti Ügłosztlźlya lrezelik e irformaciós önrendell<ezési jogról és u infoľmaciószabad*igról szóló 20I I , evi Cil]' törvéľly atapján

Ktizleľtilet-hasznĺ{Iatideje:20l i7év ĺ0T'l hó iTlllnaptól 20|n.6y ilTł 66 tTl napig

(ľ<ibb időpont- helyszín esetén kérünk listrát mellékelni!)

KiizÚeľtilet-hasauĺlat celja: Corvin 5 kodaház építési munkái

Kérelemmel érint€tt kŕizterĺilet na5ĺsága: 612 mf

KłizÚeľůĺlet helye: Budapest' vI[. kertilet Szigony u. - Tömő u. - Bókay u. által haíáľolt ingatlan körtili köáerület

Megiesrzés ( Eryéb tény, kłirÍĺ|mény, LEVELEzÉsr cÍľĺ, amennyiben a fenti adatoktót eltéľ, stb.):

A Bókay utca 44-46. szám előtti járdánf m x 33 m, azaz 66 ĺn2

A Tömő utca f4-30. szám előtti járdán f m x,7 3 m, azaz |46 m2

A Szigony utcafl-33. szám előtti jríľda és telekhatĺĺr közötti teľiileten 5 m x 80 m, azÄz 400 Ín2

A Coľvin Sétány pľojekt keretében megvalósuló épületek építéséhez t'artozó közterület foglalás díjmentes!

A területet a Corvin 5 IľodahrŁ építéséhez kívánjuk továbbra is használni' Jelenleg a tęrület oSB palĺánkos kerítés-
sel körülhatárolt, a munkatertilet ľészeként funkcioná|. Az épilkezés befejeztével kívánjuk lehatárolást megsziintetni
és a járdaszakaszokat helyreállítva visszaadni.

Kérjiik fl túloldalon jelzett m9!l.ékleteket csatolni, és
a kérelemnyomta.tvónyt al áí rni szíveskedj ék!

ä,jł^ łsfl oł.l\ ýł

Í
uxlvn [./ \J-

deakne
Ceruza
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benýjtása nem jogosítja fel a közterülethasznáIatára,
a Józsefuáľosi onkormrányzatiilajdonában lévő közterĺiletek hasná|atáróI és haszrálatiíĺrak rendjéről szóló
|8/20|3. (Iv.24.) önkoľmĺínyzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a köztęľület hasznźiatáért közterĺilet-
hasuláIati díjat köteles fizetni,
a közteľĺiletęn kizźró|ag a keľeskedelmí tevékenységek végzésének feltétęleiľől szóIó 2|0/2009. (IX.29.)
Kormány.endelet 12. $ (l) bekezdése alapjan a rendelet 5. mellékletében meghaĺĺrozott termékek árusÍtha-
tók.

A kéľe|emhez a kére|mezőnek az alábbi melléIeteket kell csato|nia: (A csatolt mellékletet kéľjiik X-e| jelii|ni)

|A közteriileten folytatni kívránt tevékenység gyakorlrásara felioeosíto egyszerĺĺ okiľat másolatát:
- eevéni vá||alkozźs esetén: vźi|a|kozői isazolvánYt.
- eazdasćĘi táľsaság. esyéni cég esetén: 30 napnál nem réeebbi céskivonatot. a|źlírási címoéldánvt-
- tiíľsadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilviántaľtásba-vételiiket isazo|ő okiratot.
- őstermelők esetén őstermelői isazolványt.
. vendéglátó tęrasz létesítése esetén, az aú.ilzpmęltętni kívánó keľeskedelmilvendéglátó egység érvényes be-
jelentés köteles kereskedelmi tevékenység beielentését igazo|ő dokumentumot vagY a Mfütidési Eneedélyt
f. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábraz'o|ó váz|atot, amelyen szerepelnie kell a környező utcrĺknak
is. A vĺŁlaton azigénye|t terĺiletnek - a sziikséges méľetekkel - úgy kell szeľepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelmiĺen megállapítható legyen (TERASZ' PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és ajárda szé|éto| való tĺĺvolsága; terasz
esętén annak azilz|etlekabeiőĺatőúő| való távolsága, amelyikheztzrtozik: méterben mérve).
3. Az elhelyezri kívĺĺĺlt építmény, létesítmény, berendezés miĺszaki leÍrrĺsát és teľveit; terąszląźrelmekhez a
helyszín fotóĺát is csatolni sziilrséges.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó kozterület-hasnĺá|atihozzájźru|ás megújítĺísa esetén - viĺrosképvédel-
mi szempontok figvelembevétele miatt _ fénvképfelvételt kell becsatolni'
5. Epítési engedélyhez katau építmény esetében vagł építési munkálatokkal összefilggő kozteriilethasználąt
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmązóst es ajogszabólybąn előíľt esetekben a jogerős építésiigi ható-
s ági engedéIyt cs atolni sziilrs éges.

x

ó. Közút igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínľajzon tul - a vonatkozó helyszínt źhraznlő
forgalomtechntkaiváaajzot, amely beszereżrető a BKK Közuti Közlekedési lgazgatőság Közutkezelési Fő-
osztály, Forgalomtechnikai osztályán.

x

Figvelmeztetés:
A hiáylytąIałrul kitöltott lĺerelemľyomtdyárry es u előírt melléHetek csatollisut tt,ď, apontos es egÉrtelmű helymeghatozas, va-
laruirlt a meglaó letesítméłyfotQja elengedheulen a bełyújtott lrbelem érdemi elbírálásőhaz!

A közterület-hasmáiatot_ ktilönösen _ az alábbijogszzbáiyokszabźůyozzźl<:

Maryarország heýi önkormány zata'lró| smlió 20| |. évi CL)oo(X. törvény
a Józsefuĺľosi trrlajdonában Iévő közbruletek hasmrílatáľóI és hasznĺíLlaüfurak rendjéről szńlrćl |8DO|3.
w .24.) önkoľmrányzati rendelet

Józsefuáľos KeriiLleti Építesi SnbőůyzaÍáró|szólő 66D0O7.Qil.l2.) önkormĺĺnyzati rendelď
Budapesti Vĺĺľosrendezesi és Építesi Keretszabĺílyzatró|szó|ó 47/|gg8.(X.15.) Főv. Kry. ľendelet
A reklámok, reklámbeľendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 5512013. (xII.20.) önkor-
mámyzati rendclete

NYILATKOZAT
Alulírott, az źútalram benyujtott közteriilet-hasnlá|ati kérelmem elbÍrálásának céljábóI hozzóÍdrulok személyes adataim
töľténő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgáľmesteri Hivatal az le-
jrárásban részt vęvő szakÍratósági állrásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyujtásakor a Polgĺĺľmesteri Hivatal Gazdálkodrísi Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam _
amelyet tudomúsul vettełn - az e|járás megindítiásának napjaról, azugyntézési határidőről, az iigyemÍe irányadó jog-
szabályi renđelkezéselaől, jogaimľól és kötelezettségeimĺől, továbbá kötelezettségem elmulasztasának jogkövetkez.
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről.

Ki@, hogy kérelmem teljesítése esetén a kłjzigazgatási hatósági eljrírás és szolgáltat.ĺs általános szabáIyairól a
2004. évi CXL. tÖľvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. s (l) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomról le-
mondok. Tudomdsulveszem.hogy ezá|ta| az ügyemben hozott hatarozat aľnak közlésekor jogerőre

Budapest, 2017. é:v jtńius hó 14. nap.

,---7--ę/
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Fohász 2003 Bt.

1055 Budapest
Kossuth Lajos tér 9.

*ł."i,':; &,í:tj:53 ĺ"i'{j;ĺŁ"ÍT

FoRGALoMTEcHNI KA| lGAIGÁ.1 Ü5ĄĹ;

nyi|v. szám:

iktNÍószám:

tárgy:

iigyintéző:

17us4280

46/6327-2t201',7

8. kerülęt Bókay János utca (Tömő utca -
Corvin kĺiz), Corvin sétány, C5, C6 ttimb
építési munkálatai

Embeľ Attila

Társaságunkhoz érkezetr, ,,8. keľü|et Bókay János utca (Tiimő utca - Corvin köz), Coľvin sétĺíny, C5, C6
tömb építési munkálatai,, tárgý, I<M-59l17 tervszámú kiviteli teľvdokumentációra forgalomtechnikai
kezelői hozzáĄáru|ásunkat az a|ábbi feltételekkel adjuk meg:

o Jelen terv szerinti forgalomtechnikai eszközöket Qe|zótéb|a, burkolati jel) csak szakkivitelező
kivite|ezheti. A forgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelniĹik a vonatkozó, hatályos Uttigyi
Műszaki Előírásoknak, elhelyezésükkor különös tekintettel kell lenni a vonatkozó jogszabályban
rögzített, magassági elhelyezésre vonatkozó kľitériumokľa.

o Hozzájőrulásunk a teľven piros színnel jelölt valamint e levélben szereplő módosításokkal együtt
érvényes.

. Az ideiglenes ,,Megállni tilos'' jelzőtáLb|éLkat hatályba lépésiik előtt legalább 48 (legfeljebb 72)
órával ki kell helyezni, és kiegészítő tźhllán fel kell tüntetni a hatályba lépés időpontját.

. Az ideiglenes foľgalmi rend kialakítása után a munka azonna| megkezdendő.

. Az ideiglenes je|zótab|ák ép, fényvisszavető fóliás felülehĺek legyenek, és tiszta á|lapotban
kerüljenek kihelyezésre.

o A kivitelezés során a munkateľületet min. 1,5 m magas' összefüggő,
cégielzéssel ellátott záľt elkorlátozó elemsorral kell lehaüárolni, amely 100
ellená|l. Megfelelő éjszakai megvilágítást kell alkalmazni.

o Ą gya|ogosforgalom munkateriilettől elhaüírolt szabad mozgäsá/' biztosítani kell, akadály esetén
min. l m széles akadálymentes provizóriummal át kell vezetni. A foľgalom a|att át||ő közútra a
gyalogos nem terelhető.

o Az érintett tertileten lévő ingatlanok tulajdonosait tÍtjékońatni kell a munkavégzés várható
kezdetéről és annak időtanamáról.

o A bontott és az építési anyagot minđen esetben kalodában kell e|helyezni.

Foľgalomtechnikai keze|ői hozzájáľu|ásunk 6 hónapi5 v|ag ez ebben a 6 hónapban kéľe|mezett éľvényes
munkakezdési engedélyben meghatározott időszak végéig éľvényes. A hozzájáru|ásunkban megĺĺl|apított feltétetekkel
szemben kérelemme| Budapest Főváros Kormányhivata|a III. keľü|eti Hivatal Kiiztekedésfelügyeleti Főosztá|y Útĺigyi
osztályhoz lehet fordulni.
Forgalomtechnikai kezelői hoz"ájĺírulĺísunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szoló 20l l. évi cl,xxxx' ttirvény 23.
$ (4) bekezdés l. pontją a kĆizuti közlekędésről szoló 1988. évi I. törvény 33. és34, $-ai, az utak forgalomszabályozísáľói és a
közuti jelzések elhelyezeséről szóló 20/1984. (xII.21.) KM rendelet 2. $-ą valamint a fiivárosi helýi kozutak kezelésének és
iizemeltętésének szakmai szabá|yairó|, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az
útburkolatbontások szabályozásátó| szćiő 34/f008' (VII. l5.) Főv. Kgy. rendelet a|apján, mint operatív-iezeloĺ fe|adatokat
e||átó szprvezet adfuk ki. 

,.L'JT
Budapest, 20|7.június 29. ZártkôrľęUnDŕĺiül'ą#ĺát'*1ĺ,!':.u*

,.ffi,*.ľńłłť'.iÍĺęĺm$"ľlľľĺł'ĺl^M,#ĺ.&_
mémökségvezető létesítmény fĺímérnök

rácsos elrendezésű,
kmlh szélterhelésnek

Budape5t Közút
Zártktirríé' n M'ĺködő Részvénytá'rsa9 ág '

cégjegyzékszám : oL-Lo.o47 t64
postacím: Budapest Közút zrt..Budapest Pf. 86. 1518

telefon; +3911.4.5916!i57 
':,:, t; ',:r: . , ,

taxt i 36 t776:62T2
węb: www bud] 1ieiikozui;hu:. ..
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu
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uĺusznru rcĺnÁs
a wll, ker, Bőkay János utca - Tć5mő utca - Szigony utca áttal határott

C5 és C6 ti5mb építési munkálataival kapcsolatos ki5zterütet.
foglaláshoz

A tárgyi ingatlan építési munkálatai miatt van szükség a mellékelt forgalom-
korlátozásokra, ame|y közü| az F-01 á||andó jel|egű, az F-O2, F-03 pedig
aIkalmi-esetije||egű: betonozáshoz, illetve nagyobb teherszállítási munká|a.
tokhoz szükséges. A c5 tömb e|őtt je|en|eg is vannak meg|évő e|kor|átozá.
sok, amelyek érvényességét meg kel| hosszabbítani, ezen kívü| új e|kor|á-
tozás iránti igények is felmerti|tek a C6 tömb kapcsán.

A kia|akítandó ideiglenes forga|mi rendet az F-01 számú mellékelt forga.
|omkorlátozási heIyszinrĄz tarta|mazza, ame|y az á||andó jellegű elkor|áto-
zásokat mutatja be. A járdazárások során a túloldali járdára ke|| terelni a
gya|ogosforga| mat piktogramos je|zéskép kihe|yezéséve|.

Az eseti jettegÍÍ szátlítási, betonozási munkáIatok forgalomkortátozá-
sát az F.02, illetve az F.03 helyszínrajz mutatja be.
A Tijmő utca lezárásakor (F-02) a Bőkay utca nemrégiben megépített
siillyedő.oszlopokat tartalmaző szakaszán az áthaladást biztosítani
kell! TájékoztatnÍ keII az érintett lakosságot a lezárások időpontjáróI,
időtartamáről.

A Práter utca . Szigony utca - Tcimő utca - Leonardo Da Vinci álta| határo|t
terü|eten jelentős építési munkálatok folynak, amelyek összeorganizálan-
dók.

A megá|lási ti|a|makat 48 órával a hatályba|épés előtt kel| kihe|yezni, kiegé.
szítő.táblán szerepe|1en az é|etbe|épés pontos időpontja. A ti|almaknak e!-
|entmondó parko|ást |ehatáro|ó burko|ati je|eket sárga X alakú ragasztott
bu rkolati je|ekke| érvénýe|en íten i szti kséges.

A vonatkozó rendeleteknek megfele|ően a tárgyi munka forga|omtechnikai
tervét a Budapest Közút Zrt. Forga|omtechnikai |gazgatóságáva| egyeztet.
tem.
A kivite|ezés megkezdése előtt két nappal értesíteni ke|I a BKK-lNFo.t a
3255.255-ös te|efonszámon. Az á|ta|ános munkavédelmi eIőírásokon tú| a
forga|omkor|átozás külön|eges kitételt nem igénye|.

fr,
rľ,,ĺ . -/l-4*- l



Ezen terv az érvényes előírásoknak, az 111975. (II.5) KPM-BM számú
(KRESZ)' a 2011984. (X||.21) KM számú, a 312001. (|.31), a 4l2o01.(|.31),
va|amint a 1 1 12001.(| | |.1 3) KöV|M rendeletekben fog|a|taknak megfe|el.

Budapest, 2017. június

tfuľv $"u.*_

KelIó Balázs
Tervező (K0.T/0í-í 1 882)
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Ä'il;;hffi.l;o b ńÁńnpĺg élvtnýęa' AffiPnnyĺb.'tn. 'i,."].i*-.ji " ĺ^''łiáĺ,|íidän |ndcát|4oítotl íeĺtúteĺsk,(6|
ĺ,.aŕá-ľoi,jj u ĺ".'łiánlósaan |nogát|apítotl íeĺt{'felsH(6|

ňřň.äiĺ.Dhi.t' úsy' a ĺtlztokoaósi. haĺltáphoz ĺoĺóu|ha|
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ĽÜii jÜt- 
T Í.

.''ĺn,.,..,.,'G1.kř.( ..'...' .

XK(V
PORT.KORUT

ĺ085 BUDAPEsT
Jozsgľ: KRT' 4|. FsZT

267.5870, 337.8868

KFT
2.

B'uđapest Főváľos VJII. kenilet
J ózsefv..aľo si Pol gáľ,mesteri Hilatai
Gazdáikodiasí Üg:yosztály .:
U:gy1nťéző:. Boros Gábor Szabolc"s
1082 Budapest,
Baross u. 63-67.

Tźrgy: Bp. V{il., Józsęf krt' 38. kĺjieľĹilethaszĺtálatÍ hozzáj'áirĺLás
visszatéľítése.

Tísztelt CÍmzett!

Mint a Bp' Vffi' ker. József kľt. 38. társasház kozős kepvisolői tájókoztatjut };'agy20l'7, jéiĺrius 12.-tő1 a
társashŁ Kis Salrítľom utcąi o}dalán 2Úm2kortęrut.eJfog|alásra ađtunk be kéľelmeą aľnelyet megkaptunk.
2017július 07..en ą kdzteľĺilet vísszaadása megtiiľtént.

Kéĺiiľ' siveskedjen eka szerződés szeriĺti használati díjat visszatćríteni a Łárs'ashá zbankszaĺn|äjan.

A társashłáż bankszańtas zÁma: t 17 a800 1 -200676 1 8

Bud.apest, 2017. j'uĺius 13'

Tisztęlęttęl:

,Jg;"vezető

34



BtlDAPEs.|. FÓvÁnos VI l I. rgnÜlE.l.
JTzs ervÁnosl oľ xolłľĺÁNYZAT

PoLGÁRMES.ľERl HlvATALA

GĺrzuÁlxouÁsl ÜcyoszľÁI.y

j.j;lsl'ĺ i

Qr.-l

Készĺilt: 20|7.

Tárey: A(z)
trlr^ )

munkaterĹil

Jelen vannak:

1ď- g,*ehd,,-

Kmf.

ĺal ŕ*LY
I

átadő részérłĺI
GyuríczaRamóna (JPH)
Kovács Csaba (JGK)

A mai napon aYárosgazdátkodási és PénzĹigyi Bizottság hTb l20I7. (Vl . lL) szźmil
dĺjntésében szereplő teľület átv étel kapcsolato s me gj egyzések :

A terĹilet adataia mellékletben találhatóak:

Mellékletek:

- |6-1GL l20IY hatćtozat
- Helyszínĺajz
- A jegyzőkönyv ę|vá|aszthatatlan mellékleteit képezik a helyszínen készített

fényképfelvételek.

Egyéb megsegyzések (helyszínen elhangzott):
blc-^ĺ.l ý;lh,.J)

9;,łŁł l^.,\^

Lĺ

átvevł| részéro| ő E cĺc3

eJlt'*"gt , +L,;(is
\ 

^1 
. ĺ

pĺ|,-oV'ł ý-Ý|>c>a

F,đä} ľ1e.n^ J^,nl-i

C( 7c.lJ ot *uľ%
ů\*ĺ* G, -,,ło.2(Ą'' 5n

y;>l;Lł :u.s'-;0,j 
"_

Budapest, 2017.

ű/^ éúadő részérőI

/ r<-)P
átvevő részérol

M,,
M 1082 Budapest, Baross u.63-67.I 459-2100
wwwjozsefvaľos.hu 

f..'t ', Vĺt e 
"|,ď'kc 

..l^^ .



Bul,łprsľ FovÁnos vul. KERÜLET

JozsBľvÁnosl oľxonrrĺ'ĺNYzAT
PolcÁnnĺesTERI HIVATALA

GłznÁlxooÁ.sI ÜcyoszrÁly

Átudá' - Átvot"li Jegyzőkłinyv

Késziilt: 2OI7. 0Y ĺa 1ł . napja a Budapest VIII. kerület,

Ĺigyféltől a

előtti köztęľiilet átvétele.

Jelen vannak: átvevő részéto|
GyuriczaRamóna (JPH)
Kovács Csaba (JGK)

túadő részéróI

ěEJ;"_,,ĺaL/

A mai napon a Vĺáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ąé5 l2OI7. ( ĺ/t. !L) számtl
dĺjntésében szereplő teriilet átvétel kapcsolato s megj e gyzések:

A terület ađatai a mellékletben találhatóak:

Mellékletek:

- |6-x6Ł ĺzotł hatáĺozat
- Helyszínľajz
- A jegyzőkönyv e|véiaszthatatlarl mellékleteit képezik a helyszínen készített

fenyképfelvételek.

Egyéb megtregyzések (helyszínen elhangzott) :

\ , ^rĄ, ^\ .. ĺ/'.*\ głý--ŁLg ne,h.\

Buđapest, 2Ot7. o7 lÁ

(> \ĺö *\.;&,bn ^7 äH- o..|^ vo-a-Í o*JQo, ,

1ł+I'e,t)

źúadő részétő| -gľŚ1,4,4
A /.ĺ

Kmf.

,fu^=

B 1082 Budapest, Baĺoss u. 63-67. 8 459-2|00
wwwjozsefuaľos.hu



Electľa Internet B ankins 1. oldal, összesen: 1 oldal

Tranzakció ľészletei

ÜgyféI : EQ 1 78066 BUDAPEST FoVARo S VIII.KERÜLET
ĺozspr.vÁRosl oNronvĺ^łNyza.ľ

&ffi#W
ffi***

K&H Bank
Zrt.

Tranzakció típusa 802 - Átutalasjóuáírrás

Tľanzakció típusa (ISo)

Kód PMNT/RCDT/DMCT

ľregnevezes l:ľ:l]'/ Received Credit Tľansfers / Domestic Credit
I ransler

Osszeg 170 009,00 HUF

Kezdeményező

Név JozSEF KRT 38 T}lĺzÜsztĺ
Megbizó számlasziíma |fIJ49 ||70 8001 2006 7618 0000 0000

Megbízó bank

Bankfiók oTP Budapesti r.' VilI. József kĺ.
Kedvezményezett

Név BP FiVÁRos VII.KER JóZSEFVÁRoS oNK

KedvezményezeLtszäm|aszäma HU20 |040 3387 0002 8592 0000 0002

Kedvezményezett bank

Bankfiók K&H Bank zrt. 338 Corvin Negyed

Értemap 20|7.06.22.

Közlemény 493/f0|7 VI.12 József kľt. 38 Tház közterület haszn.
hozzájźlĺ.

Kiinyve|és

Kĺinyvelés dátuma 20|7.06.22'

Tranzakcióazonosító 099970622H20679|

http s : //web ele ctra. kh. hrr/eib_val l/print 2017.07.17. ? w<-i' 
I
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Budapgst JÓéoÍváros| Önko.mányät Po|9ámogtoli Hivata|a
Vaoyongbzdá|kąlási Iroda
'ĺ0BEBuda! st
Baŕosgu(ca63'67. 

K É R E L E M
. n JÚzŚefváľosÍ'(hloľľtán;,zat tulĺjĺIillIĺ{barr lévć lĺłiŁteľĺiletlraszn latáhozKlrJnli d n)'oiltto||'áh)'I o!!asIolőąi, ,i.,:;;-,'-,;1-i-jÖ-;1,i.;:.-r'.i,ł.i'i"ŕ,.,ll

GazdaságÍ társaságok, társądalml és egyéb szervezetek Éetában:
KćIęllnezĺi neve: SKS P.Coľlr Kĺt...'

Ka1xsolattĺuĺ t|pyinĺéaĺneve;Székel;''GytiktissySzubolcs tetefun:0ő209808886

szĺthclye i,sz.: |.].]-1I.1j.J] '"''u'' 
SoJyllráľ (l, tél):' 'ivlérzégét utcä sánl: t9'

Cégjefyzéksálla: ľ]-1l - ĺTP] - ĺ 
il łl-{'R3l

Bankválllaszálnn: ĺ.lll1'tľĽľJ3 - |-,l-đl-{'paaal - I.ITTI Tl-ll
Aĺtôsána: t"tn0nTíl,|ą -|-l.ą-ĺ1Ií|

r-Í.-J--|-|-:r-1-'J'-.l l''''''l'.'''', (''''''|'''''''ĺ

Egyé ni vál l al kozás eseíéberl..

I...ĺ..ĺ'lre: írsz': ĺ-l_TTl
Vr(l laIkozÓ llyilváĺar1ĺisi szánta:

relcfon: 06 20 286 2 | I I

MagánszeméIyek esetében :

I(érelmezlí lleve:

-. )Ů

l|I eŁJagst2.[x; b'uiiĺ ą(lo|'ał' hiJilé\ě ą 
-kčElc|ilIu-h4''Đuil0|i 

kéłclouk etbĺt,<il!sa!lĺ,.. kiii,,lkil*uilalaníJin,aoł,ĺlt*
l t1,élt.|Pt dąpłl,

I$ztcľlilcť.haszui|at ideje:Ý* 20l [7
Kiztoľlĺlct-haszuilatideje:Ý*20l|z.] * 

|.oľzl 
hÓ|łp| uaľtĺl - 2.]}s|. év |'łi.ľ ttő |.rTol

I(iiztel,ii|et.hnsznĺĺ|nt cétjłl venĺ|éfťrík' rĺĺť'ť"ĺrt.}JriäJn r.eltérelekkel 
U LJ.J |-]_

)|z adotoka| d l,ollrźnillstcľl lłľalnl ě' a Jözse!\i.irośí Kězteľú!ét-Íeillg,elei *zzeiit' ,lłlei t!),łkiaix" tylz.,a,ĺ Ĺv]j.

I( zteľi|let llagysĺĺgal nle||éklct szoľill|. 34+43' rlĺŽ= 77 ntf

I(ĺztel.lilethel1,e:*** Btt(láPesq vII[. kcrĺilet Kl.ŕ(|y Gyĺ|a tltca (Horánszĺ:y rr:ca 27),.

i r5eeszĺłĺtł;acnĺl l<(p|':ĺl|ła|nlazotlĺllt,llél{ölcvc,cílno;illłIolĺolťeset|rerrt|ĺjircrlvalalIćny;LEvELEzÉsI
. i p!,VI' anrenuyi|ren n fcnti nĺlntoldĺĺl elt&):

...; \}.;tĺil"'usi ćs szálnlacĺln: l0ĺl8 Btlclapest, Hoľánszky tItca 27'
.,.... orYii. 

'-l: ď,.ii.'... . 6ntósterilElók*ł,rltĐlhĘIellĺił.'htili!
'... ., ./ ĺ: ...i....... at .',hhidó!,oiliesc!łilkćtih1kliitáĺ ,ietlłIĐhli!
.l:.'i--<- ł) 1. Ŕ,hb ]ĺel)B:í|' tsefth }łĺílilk liłl t' uilhikeh|i!

-':l;:.;$6-fi ,i\..'$i:\ --'lě$.lil;i'ł**Hl' j,
*ł.-1 .1| r{dÓszÍlnĺ ,Ab'Tjiĺ;7.^łł;",,...-](j i. oTPl|7lí0íLś.lil;.?.Ĺ]0i

illJtnl

i ,,J{éľjÍih. u tl.iIoItl tlton jel'ze tt ncll.ékt.eteket csĺlłalni, és
:;j :] łr ké|rIeuuyo,il,il|t,till),Í aláÍrnĺ szĺveskeĺljék!.

...(t|tca' tér)j2..sálnelólti: jrh'tlful,' ťrtteśten. zěldĺetlleteu vaĐlĺéręn

rm t-Tm !l m

/lłlc c3

:- : i j.:lr'.::

ván:.......

i:lit'l.l
,.t.1:.i,'.

nfiplg

N-/1

-s.-

--D

deakne
Ceruza



'z'

Á kéľc|nlczćj (trdontásltI veszi' hogy
> ( k zlłľltlaleil crilk ( l33/2007.(t4.l 3.) Konnłh4ł,entlelel ?. s Q)'bekezdése uhpj l a ľcxleĺet 4. szá.

łl l,ĺ n el lékle!é:ben łleehaŕlrczÔ! t leŮilékek łilsíthat ők,
} a kérelent belĺy itrlsf, nehljogosĺtja ĺol ĺl kÖzľcľ0|et haszná|alám, valamĺItt azt is, hcgy áki a kÖztertlletet

hozzájártllás nćlku| |lawnĺĺljn, ĺr Btldapes| FÓválos Kőrg)tlésének'a tbvárosi kł'zteľtlletck haszlálatárÓl
ćs ľendjéról szÓlÓ 59/1995. (X. 20.) Fbv' KB'y. rendéiet |5/B' s olfldán sząbál}tgtést kÖ,Vet cl' és nr.
donĺĺsii| r,eszĺ, hog1ł czclt cseleklltéilyé toĺlábbi.hlltľóllyos kÖ\,étkeztiiényekl(eIjáľ,

) a24|20fr9.(Y'2l.)Önk.szánlr,lľendelet6.$(|)bekezdéseszeritrtflkÖzteľti|ethäslnáIatĹĺéľtkÖzteľillet.
hasznáĺaití dĺiat kel| ŕizoIni,

} a<tíiatjo$osttltakijztcll|lctténylegeshászrrĺtlaláľĺ,illeľveĺkuztel|'lle(enelhel;tzeRléľesĺuu llytényle.
ges 0zenlehetÚséľe ľeki|llĐt nélk(lĺ kÓt6les tnegÍjzefuí'

r\ l<éľclenthcz n kéľe|nlcz6llck nz ĺ|Ilb|rl Illelléletekel kel| csnĺoh n:
l. A kl}ztc|1|lclcn l'olytatnĹkIVłl|lľ tevćkcll)Tégg),akoľ|ĺlsíiľa fcljogosĺtô p8yszcľ okĺrat illJsola(át:

} egyéni vá||alkoids esetélt: vállĺtlkozt1i ignzolváĺl14,
.} gazĺlasági ráľsaság esetén:30 |la1>nä| ncnl ľégeblli cr'gkivonat'ot, a|ĺ1fľási cítnpé|dány|'
} táisaĺlä|nlĺ és egyéb szervezetek esetébęD: fi'nyilÝáil(aľl sba-vć|cl(lkct ĺgaŻo|Ó okĺra|al'
> Ös(eľ|lle|Ök osctén ÓstěľlueI ilígazoIvt1llyt;
} lnagilnszentr!|y esotén okh.at becsatolása ne|t)śut|kséges.

2. 
^z 

igényplt tc|lllcľ|.e vonatkoz |ĺel)'szh)t.lĺbľtĺzolÓ vťĺż|atot, ĺnle|),cn szcic1le|ĺie ke|| r kÖrnyez tltcáknak
is. Ebbe lrc kel| ľajzo|lli az igćnyelľ tcľ0lélet il sz(lkséBes nlćretekkel ĺgy, iiogy annak'nngyśĺĺga, c|he|5'ez.
ket|ése egyćľteInr ell nlegál|8PÍttaĺ legyen.

3. 
^z 

e|helyezili kĺvllnt épĺltuétly" létesÍt|llény, belendezéq Drtlśzakĺ |eĺľiĺsáĺ és teľr,ęil; ]'eľoskźľelil,ekher d
l rc l sľ z í n fo l <ij á l ĺs cs u t o ll l ĺ'sz ĺiks éges l

4. Meglćv |éleśĺtnlény.o vo)ntkozÓ kÖácľ(|let.hasz|| lnti |ĺozzájáľu|źĺs luegÍÚ(läšfl eseľéi| - v rosképvédclnli
sfen|pontok figyelenlbevétele nlía(t - fotÓľkell becsaloh'ĺ'

5, Epíléłi éil8e.itlll)'licz *Ö|Ült épil\lé,\, !Íe|ébĐ, |u8)| épíiést nnnĺłťiltitoikdl ěssreĺŕĺgtó kÖztd.iilel-hoszliálat
esetében f,r éPirĺe r l kapou neghalaIniazást és a jogszabáls'llan el ht esclchben ajalcľös ipÍt!'sltgi hil-
,tôstigi eltgedé|lt esd|1hli sztlkséges'

6, KÜzťlt igérlybevétele esetéil - a 2. pon(bau fogtnlt hc|yszĺnľiljz.oľ tír| - ĺ ÝonaľkozÓ |relyszĺnt ábrá2otő l-or:
ga|onltechnĺkni vĺlzľÍrj7.ot, anloly beszorcŻhctó a Fôváľosĺ KÖácllllet:ľenntaĺtÓ Rt', lbĺgalonlĺcchl|íkĺĺi Fő..
osztál),i|n, Btldapest vIlI. kel1tlbľ szabÓ ErvĺIl tćr 2. szłlm alatt.

7. A,jogostllt kÖzteľ(tletet éľjnt{ĺ tevékenységébeIr ľésztvevő bejelenletl családtaśiaĺnłlk, i|l. o|kn||nązottoil|ak.
nevét és läkcĺ|)lét.

lrigye|nlcztctćs:
AhhílDNokiilkitId,ikélelełg'onla!válył!saeliiĺllnellekIelekcsĺi|olťsfn?l;ąpontaĺésegľéltehlíł!lets
h|t!ilril ( ae8l6,ć; lěles\h,lé]Đ,Iorőja elir4ulhclertu u bely jioll khelcu él.dcni ethh.iiláÍ.źlbz!

A |Úztcľt|lcí.llnszniĺk|toĺ - kil|ÜilüscD - nzłIĺĺ|lb|jogsz.a|rlĺ|yok szł|lĺ1lyoztk:
ż u helsl łh onuĺílt1,zil0kiltls..tlÚ 1990, é|l LX|/, ll)n,éns,
> iltćĄ,itosl kÜzleľillelgk ĺ!ilsultkttdľ<tl (!š il kÜzlełlllcrclĺ iuiÜé,'őJ ąz!,lÚ 59/t9,5, o(, 2u K8J',.'re,,íll:bt
) l Jáuęĺviľosl'olrkon,Íĺn.iw|t ĺilh,jioitibi, Ié|'0 lí(,zteŕitětek hnsulťllłltfl1! ďs hlsauitiittutlk ĺctlĺl]érił! s?Órő 2420a9

sL ijnk. Rťnrlelet
NYlt,ATl(ozÄ'T

> AIrtlĺtott hozájriľulok 'szeľtć|ycs és kt|IÜnleges.fl(inľainl (|lozzrl{dľlozli|u szetl)élyes ar|atai) a kezeléséhcz ćs nz
e|jĺliÓ l)aľÓslĺg l.ę|é továbbĺt{sához ajogosuJtsĺlg ľlegállapÍtrisa és le|jesítése cé|jáb l.

} Kćrclnlent benyíljlłĺsnkoľ fl Po|gĺlnnesteľi llivnta| Vagyollgnzdĺr|kodási lrodájłĺnak t|gyi|rtézł'jétô| tájćkozlatást
kaplaIlr - nte|yet tudoľlásl|| Vcltenl - az eljáľłls rnegindItásilnok napjáľÓ|, az (lgyilltézćsi hatáľidőli'|, nz (|gyenÍe
i nyadÓjogszabri|y|.etlde|kczéséiid],"iog0hnľÓIésk.'lelezettsége|n|.ó|,továbbiikÖlclezcttsćgent'chnu|asztásának
jogkÖvi(keznlényeii' |, n hiÝatnli elérhet{isěgrÖl.

> Kiiolentg!, hogy kétehnal|ĺ tcUcsÍtése esetén a 2004' évi cxl.. tv. l28' s (2) bek. a|npján a |.c:lcbbezilsi jogonrľÓl
|cmondok. 1łt!LbJi!s]!Ly9slc.r!,' hogy.czilhill nz ug1'ęulbe|l'hozolt |lntározat ĺnnĺk,kłJzĺésekorjogcr te eine|kcdik.

Budnpcst' 2017 év 05' lrő I0 ltap.

q-q
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B ud apest Főváros VIII. keľĺilet Jrizs efváľos i on ko rmány zat
Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsága

Késztilt:

Kcjzterület-hasznáIő . kérelmező :

A ko zteľĹile t-haszná|at i dej e :

K<j zterület-haszntt|at c élj a :

Kĺi zterül et-haszná|at he lye :

Közterület-hasznźt|atnagysága:

JEGYZOKONYVI KIVONAT

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2017.jrilius 10-én (hétfo) 13.00
ĺóľai kezdettel a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as termében
megtartott 21. ľendes tiléséről

Napirend 1.l. pontja: Javaslat ktizterület-használati kéľelmek e|bírźiására
Előteľjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdátkodási Üglosztóly vezetője

547lf0|7. (vII.10.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(l l ĺgen' 0 nem, 0 taľtłĺzkodás szavazaííal)
(ľematikai blokkban torĺénĺ ą szavązds.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-haszná|atihozzájárulást ad _ havonta töľténő teljes díjfizętéssel _ az aIábbiak
szeľint:

SKS P-Corn Kft.
(székhely: 2083 Solym ár, Mészégető u. 1 9.)
20|7.július I0, _2017. szeptember 30.
vendéglátó tętasz
Buđapest VIII. keľület, Krridy u. 8' szám előtti járdán
34 m"

Felelős: polgármester
Hataridő: 201'7 .jťrlius 10.

2. az SKS P-Corn Kft. vendég|ttő terasz céliából igénybe vett köztertilet-használ at đíjat2017.
július 05. - 20l7. itilius 09. napja kcjzĺitti időszakľa vonatkozóąn fizessc mcg.

Fclclős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 201.7,július l 0.

A dłintés végľehajtá sát v égző szerv ezeÚi egység: Gazdátkodási tigyosztály

K.m.f.
Vörĺis Tamás s. k.
Bizottsás alęlnöke
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t{ľtiĺ|y liyula ut(aj |'|o|..{n52kv ut.Ĺł särok, sKs P.corn
|(ft (Fiktĺy rłb) kł'uteľi,||ľt

|{ľtÍdy Gyula utca
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