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Kiegészítés a ,,Javaslat közteľület-használati kéľelmek elbíľálásáľa'' címĺĺ előteľjesztés / / l

határozatijavaslataihoz ,/-. '11{
L Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Az elmúlt időszakban a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivata|hoz az
alábbi kozteľület-hasznźr|ati hozzájźra|ás iránti kérelmek érkeztek. A Pénnjgyi IJgyosná|y
tájékoztatása a|apján az a|źtbbi kérelmezőnek köaerület-haszná|ati díjtaľtozása nincs.

14.
Közterĺilet-h aszná|ő, kéľelmező :

A kérelemben foglalt kozterület-haszná|at
ideje:
Kö zterület-haszná|at cé|j a:

Kö zteľii let-h aszntiat helve :

Kĺjzt eľület-h aszná|at ĺagy s ága:
Közterül et-h aszná| at dij a:

Díjkiesés, díj elengedés esetén :

15.
Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület.haszntůat
ideje:
Közterül et-h aszná|at c é|j a:

Közterület-h aszĺá|at helye :

Közteri'ilet-haszná|at nagysága összesen:

Közterü let-h aszn źůat dij a:

Ýô(

Tényállás: A Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesü|et f0I7. augusztus 23. napján érkezett
kérelmében köĺerület-haszná|ati hozzäjáru|ás _ teljes díjmentességgel - megadását kéri a Tisztelt
Bizottságtól tekintettel arra, hogy Tisztviselőtelepi Bogľács- Fesztivál elnevezésű programot
megtaľtása céljából kívánja használni a fenti területet.

Fentiek a|apján aGazdźůkodási Üryosztály javasolja a közterület-haszná|atihozzźljźrulás megadását és

a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendeletf4. s (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra'

Tisztviselőtelepi O n ko ľmány zati Egyestilet
(székhely: 1089 Budapest, Bláthy ottó u. 15.)

f017. szeptember 09.
Tiszrviselőtelepi Bogrács- Fesztivál
Budapest VIII. kerület, Bláthy ottó utca Benyovszky
- Reguly Antal utca kĺjzötti szakasza
7440 m'
3fO,-Ftlmf lnap.+ ÁFA
460 800,- Ft + AFA (320,- Ft*1440 m'*1 nap)

PEDRANO CONSTRUCTION TIT]NGARY Kft.
(székhely: 1 082 Budapest, Práter u. 29 ĺ a. fszt. f|')

f0I7. szeptember 01. - f017. december 3 1.

építési munkateľület (építési felvonulási terület és
építési konténer elhelyezése parkolóhelyen)
Budapest VIII' I-eonardo da Vinci u. e|őttí I7I m'
úttesten és 59 m, járdán 

^valamint 
5 db paľkolóhelyen

(parkolóhelyenként 10 m,)

Budapest VIII. Práter u. előtti fO4 mf úttesten. 92 m2
jáydátn, 7 db parkolóhelyen (parkolóhe|yenként 10
m,), valamint a gépészeti áruház előtti 30 db
parkolóhelyen (parkolóhelyenként 1 3 m.)

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

Budapest VIII. Corvin sétány meg nem épített
területéből 368 m, közterületen

|164 mf + I2 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10

m2) + 30 db parkolóhely (parkolóhelyenként |3 mf)
f 650,- Ft/parkolóhe|yĺnap (munkanapokon, 265,-
Ft/órďparkolóhely) és 4f0,- Ftlm.ĺnap + AFA
(munkaszüneti napokon és a járdaterületén)
építési munkateľtilet iárdán 12 hónapon belül: 59 64

-

360,- Ft + Ár,ł. (4fOFt,- x |22 nap x I|64 m2)

1

a)
/ry



píjkiesés, díjelengedés esetén :

AFA fizetési köte|ezettsés

munkanapokon összesen (10 mZ-es parkolóhelyek
esetén):
f o53 f28,- Ft + AFA (bruttó 2 650 Ft,- x 82
munkanap xIf db. parkolóhely,azazŻ 607 600'- Ft)
munkaszüneti napokon,( 1 2 hónapon belül) osszesen :

f 016 000,- Ft + AFA^ (nettó 420 Ft,- x 40
munkasziineti nap x I20 m")

munkanapokon összesen (13 m2-es parkolóhelyek
esetén):
5 |33 07I,- Ft + AFA (bruttó f 650 Ft,- x 82

munkanap x 30 db. parkolóhely, azaz 6 519 000'- Ft)
munkaszüneti napokon,( 1 2 hónapon belül) összesen:

6 55f 000,- Ft + AFA (nettő 4f0 Ft,- x 40
munkaszüneti nap x 390 m,)

753g7 659,- Ft + ÁF.A
1 940 301,- Fr

Tényállás: A PEDRANO CONSTRUCTION HI-INGARY Kft' 2017. auguszťus 30. napján érkezett
kérelmében közteľĺilet-haszná|ati hozzźtjáru|ás _ teljes díjmentességge| tciľténő _ megadását kéri a
Tisztelt Bizottságtól tekintettel arca,hogy a Budapest VIII. kerület, Práteľ u. 47. szám a|attiTźrsashźu
építése és a Corvin sétány folytatásához kapcsolódó építési munkaterület (építési felvonulási teľület és

sitt szállító konténer elhelyezése) céljából kívánja használni a fenti területet. A Városgazdálkodási és

Pénzngyi Bizottság a 4812017 . (I.30') és 389lf017. (V.15.) szźlműhatttrozataiban korábban hozzź|áru|t
a fenti területre vonatkozóan közteľtilet-hasznéúathoz 2017. február 0I. _ 20|7. jlinius 30. közötti
időszakban, azonban ater:lezettnél több időt vesz igénybe a kivitelezés.
A Gazdá|kodási Ügyosztály megvizsgá|ta a terület-hasznźÄat meghosszabbítĺásának indokoltságát,

mely soľán megkereste a lózsefvárosi Gazdálko dźsi Központ Zrt.-t.
A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tźtjékoztatźsa szerint indokolt a korábban igénybevett

köztertilet további hasznźiata az épitési munkálatok e|végzéséhez'

A kérelmező érvényes BKK Forgalomtechnikai tervet nylijtott be a kérelem mellékleteként.
A Józsefuárosi Önkormtnyzat és Corvin Zrt. között a Corvin-Sétány projekt keľetszeľződés közös
megegyezéssel töľténő |ezárása ttrgythan 2014. szeptember 15-én léhejött megállapodás (

továbĹiakban Megállapodás) 4.1 pontjának e) alpontja értelmében az onkormányzatvá||a|ta,hogy ,,a

cseľeszerződések alapján a FUTUREAL I által megszerzett illetve az onkormányzat á|ta| korábban

átadott még be nem épített ingatlanokon végzett építési munkák (,,Munkák'') ideje alatt ing1lenes

kozterüIet foglaldsi engedélyt ad a Befektető vagy az építteto részére aZ eťre irányuló kérelemben

megjelölt teľületre.''
A Rendelet 26. s (1) bekezdése 2016. május 5. napjával módosult rendelkezései ételmében a
Bizottság visszatéríti a beťlzetett közterület használati dij I}}%-tLt amennyiben a hasznźiő a
hozzájáru|ásban meghattrozoÍÍ idő elteltét követő 5 munkanapon belül a közteľületet az átvételekor

fennálló eredeti állapotában bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére, és ezt szakvélemény támasztja
a|á.
A Megállapodásnak része a közterületi program is, amelýen a jelenlegi közterületi állapothoz képes

az építkezéssel érintett lakóéptilet köriili kciztęrület is megújul majd, így a fenti rendelkezés

a|ka|mazása azontul,hogy az onkormányzat szerződéses kotelezettségével nincsen összhangban, nem

is indokolt.

Tź|ékoztatom a Tisaelt Bizottságot, hogy a kieső paľkolási díj ÁFA tartalm a 1940 301,- Ft, amelyet

az ngy f é| köte le s me gfi zetni a határ o zatban m e gj e l ci lt b anks zám l a számr a.

Fentiek a|apjána Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a köztertilet-haszná|atihozzźĄźlru|ás megadását és

a díj mentesség biztosítását.

il. A beteľjesztés indoka
A beérkezett kérelem elbírá|ása, valamint az e|óterjesztés tźrgyában a döntés meghozatala a Tisztelt
B izottsás hatáskörébe tartozlk.



In. A döntés célja' pénzügyĺ hatása
A döntés cé|ja a beérkezett kérelem Tisĺelt BizoÍtság ćita|hatźtridőben történő elbírálása.

Díj kiesés" díj elengedés :
Tiszťviselőtelepi onkorm ány zati Egyesület
Pedrano Construction Hungary Kft.
Osszesen:

Kieső Afa tatalom:
Pedrano Construction Hungary Kft.
Osszesen:

460 800,- Ft +ÁFA
75397 659,- Ft + AFA
75 858 459,- Ft + ÁFA

I 940 301,- Ft
1 940 301,- Fr

Iv. Jogszabályi környezet
A Rendelet 12. $-a értelmében a közterület-haszná|atta|_hozzźtjźtulással és elutasítiĺssal - kapcsolatos
önkoľmányzati hatósági eljárásban a hivatkozott ľendeletben rögzitettek szerint ęlsőfokon a

Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatározza a kózteru|et
használatok utáni fizetendő díj mértékét.
A közterĺilet.haszná|ati díjfizetés ĺitemezéséről a Rendelet 18. $ (1) - (2) bekezdései az alábbiak
szerint ľendelkeznek:

,'(l) A dijat a kĺjzterĹilet-haszná|atihozzájźru|ásban rögzített időtatamra és módon a jogosult köteles

előľe egyöss zegbeĺ megfi zetni.
(2) Taľtós (legalább hat hónapot meghaladó) közteľület.haszná|at esetén a Bizottság a jogosult

kérelmére havonta, neryedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű díjfizetést megállapíthat,

amennyiben az esedékes díj 10.000 forintnál magasabb. Ezt a téný a közterĺilet-haszná|ati
ho zzáj źtrulrźtsban rö gzíteni ke ll.

A koztertiletihaszná|ati díjak csökkentéséľől, elengedéséről aRendelet 24. $ (1) bekezdése aza|ábbiak
szerint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete a|apján megállapított kozterület-haszná|ati díjak korlátlanul csökkenthetőek
vagy elengedhetőek:

a. az onkormányzat érdekébenvégzeÍ1építési, felújítási munkálatok végzése esetében;

b. a fővárosi, vagy önkormányzati pá|yźaaton elnyert támogatásból töľténő épület felújítások
esetében;

c. humanitárius és karitatív célok érdek ében v égzett tevékenység esetében;

d. kulturális és környezetvédelmi célok éľdekébenvégzett tevékenység esetében;

e. minden olyan esetben, amikor a Bizottság ilgy ité|i meg, hogy az Jőzsefválros éľdekeit

szo|gá|ja;
f. bejegyzett politikai pártok, egyházak és társadalmi szer-,,ĺezetek nem kereskedelmi célri

rendezvénye esetében;

E. oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájtl ťllmalkotások forgatása esetében;

h. a Filmtv. hatáńya alá nem tartoző alkotások foľgatása esetén, aho| az igénybeveendő tertilet a

15 m}-t elérő, de a20 mf-t meg nem haladó terĺiletiĺ;
i. a Filmtv. hatá|ya alá nem tartoző alkotások forgatása esetén, amelynek időtartama a

kérelmezett időponttól szźtmított 30 naptári napon beltil összességében nem haladja meg af
naptári napot.''

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,Közterület-hasznźiatihozzäjáru|źls csak ideiglenes jelleggel -
meghatározott időtaltamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig _ adható, legfeljebb 1 évre; a

településképi bejelentési eljárás során hozott dontésben engedélyezett reklámberendezés elhelyezése

esetén legfeljebb 5 évre.''

F enti ek a|apj źn kérem az a|ábbi hatźlr ozati j avas lat elfo gadás át.



Határozatijavaslat

xrv. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-használati
hozzájfua|źlst ad _ teljes díjmentesség biztosításáva| _ az a|źtbbiak szerint:

Közterti let-h asznźĺ|ő, kér e|mező :

Közteľület-használat idej e:

Közterület-h asznźiat c é|j a:

Közterü let-h aszntiat he lye :

Ktjzteriilet-h aszná|at nagy sága:

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. szeptembeľ 04.

Közterület-h aszná|ő. kérelmezö :

A közterület használat ideje:
K özterü let-h asznźł|at c é|i a:

Közterü let-h asznälat helve :

Tisztviselőtelepĺ onkor mány zati Egyesĺilet
(székhely: 1089 Budapest, Bláthy ottó u. 15.)

2017. szeptembeľ 09.
Tisztviselőtelepi Bogrács- Fesztivál
Budapest VIII. kęrület' Bláthy ottó utca Benyovszky
_ Reguly Antal u. közötti szakasza
1440 m'

xv. 1. Yźtosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület.használati
hozzájáru|źlst ad _ teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szęrint:

PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY
Kfr.
(székhely: 1082 Budapest, Práter u. 29la. fsú..

fr.)

2017. szeptembęr 04. _2017. december 31.

építési munkateľület (építési felvonulási teľület
és építési konténeľ elhelyezése paľkolóhelyen)
Budapest VIII. Leonaľdo da Vinci u. előtti 171

m, úttesten és 59 m" járdan valamint 5 db
paľkolóhelyen (paľkolóhelyenként 1 0 m2)

Budapest VIII. Práter u. előtti 204 m2 uttesten.92

^, 
jfudźn, 7 

^ 
đb paľkolóhelyen

(paľkolóhelyenként 10 m'), valamint a gépészeti
án:ház előtti 30 ^ db parkolóhelyen
(parkolóhelyenként 13 m,)

Budapest VIII. Bókay János u. előtti 150 m2

úttesten és 120 m" jtrdáĺ

Budapest VIII. Corvin sétĺĺny meg nem épített
teriiletéből 368 m, kĺjĺeriileten

Közterü let-h asznźiat nagy s ttga: 1164 m2 + 12 db parkolóhely
(paľkolóhelyenként 10 m2) + 30 db parkolóhely
(parkolóhelyenként I 3 m2)

Felelős: polgáľmester
Hatttridó f077. szeptembeľ 04.

2. a PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY Kft. építési munkaterĺilet céljából igénybe vett

közterület-haszná'|atát2017 ' szeptembeľ 01 - 20|,7. szeptember 03. napja közötti idósza|<ra tudomásul
veszi.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|7. szeptember 04.



3. a kieső parkolási díj ÁFA Árta|máta Budapest VIII. kerület, Leonaľdo da Vinci u' és Práter u. előtti
szakaszon ta|źł|hatő 42 db paľkolóhely vonatkozásában (82 munkanap) I 940 301,- Ft-ot köteles
megf,rzetni a közteľület-hasznáIatről szóló határozatban megjelölt bankszámlaszátmĺa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. szeptember 04.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

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

Budapest, 2017 . szeptember 01.

KÉszÍrBľrB: GazoÁrrooÁsI Ücyos ZT 

^LYLpÍnra: BoRoS GÁson SZABoLCS ÜcynĺľÉzo
PÉNzÜcyI FEDEZETET NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS:
JocI roNlRoLL: üĄl/ts-
EI-l-pNoruzre: ./2 . (

/, ,ťwv?.,,,4,őír. vĺešz-ĺnERIKA /
ALJEGYZO

\,u,Ĺ k'( n b1l^ .'.-ł

Bpľp ALKALMAS: JovÁHe.cyr

A VAROSG ÉľzÜcyl BIZoTTSÁG
aNao,ą.-Rl
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XtvBudapest Fóváĺos V|l|. kertilet Józsefuárosi PoIgármesteri Hivata|
Gazdáĺkodási Ugyosztá|y
1082 Budaoest
Baross utca 63-67.

KÉRELEM
a Józsefvárosi Onkoľm ányzat tulaidonában tévő ktizteľület IKé rj ü k a ny om t a tva ny t o!v asĺ, ;i i;;:_iył-.ĺä"ĺ, t t b et ű vel kitölten

M a g á n s ze m é ly e k eseÍéóen'.

Kerelĺnezőneve: ................. tęlefon

.szanx.......

e-mail cím:

Megjegyzés:FentiadątokkcjzléseaIözteriile|használatikérelmekeIbírálásához,vaIamintoruM
hozzájórulás'ban foglaltak ellenőrzéséhez szülrségesek. Áz adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdótkodási, itlene Közterület.
feli)głeleti {Jg1losztálya kezetik a infonruiciós anralaalĺeatiogrĺl es az informlźäósmbadsrigról szótó 20I I ' an CnI. örvery atopjdn.

Közteriilet-használatidejezzol7iu" iE:] hó ĽĽinaptól - zllľł.ev ffi no ffi napis
(Tĺ]bb időpont'- helyszín esetén keriink listlít męllékelni!)

Ktizteriilet-haszmĺĺlat célja: Tisztviselőtelepi Bogrács-Fesĺivál
Kéľelemmel érĺntett ktizterĺilet narysĺĘa: 1 566 m2

Közteriilet helye: Budapest VIII. keľĺilet Bláthy ottó utcában a Benyovszlqy Móľic u. _ Reguly Antal u. kĺj-
zötti szakasz

Meeieryzes ( Eryéb tény, kiiľii|rnény, I-EVELEZESI CÍM, amennyiben a fentĺ adatoktól eltĘ stb):
Levelezési cím: Reiner Gáboľ, 1089 Budapest, Reguly Antal u. 49.

Tekintettel arra, hogy nonproÍit közĺisségi rendezvényľől van szó, kérjiik, hogy a kdzterület használati díjat
elengecĺni szíveskedj enek.
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Kérjiik- ? t{lloldalon jeIzett me!lékleteket csatolni, ésa kéľeIemnyomtatványt aláírn i szíveskediéki
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a k<izterülęthaszná|atára,
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek haszná|atárő| és használaüĺnak rendjéről szóló
|8/20|3. (Iv,24.) önkormányzati rendelęt 17. $ (1) bekezdése szerint a köztertilet haszná|atáért kĺĺzteruleĺ
használati díjat köteles ťlzetni,
a közterületen kizárő|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről sző|ő 2|O/2O09. (IX.29.)
Kormányrendelet t2. $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében mcghatiĺrozott termékek árusítlra.
tók.

A kérelemhez akére|mezőnekaz alábbi melléleteket kel| csatolnia: (A csatolt mellék|etet kéľjĺik X-el jeliitni)

l. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlásá.a feliogosító esyszéĺĺ okirat rnĺsotaĺĺľ
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazo7vźnyt,
- gazdasági tiĺrsaság, egyéni cég eqetén: 30 napnál nem r
- társadalmi és egyéb szervęzętęk ęsctÉbęn: a nyilvánta*ĺst'a-vĺtelĺitel ĺľoa,to oti.atot. x
- őstermelők esetén östermelői igazolváný'
. vendégláti terasz létesítése esetérr, az azL ijzęme|tętni kívánó kereskedelmi/vendćgHió egység érvenyes ue-
jelontés kötelcs kcrcskcdclmi tcvćkcnység lrcjelerrtését igazo|ó drrkumentumot vagv a M{ĺködési Eneedélvt
2. Az igényelt terĺ.iletre vonatkozó helyszínt áb.á
is' A vázlaton azigénye|tterületnek - a szükséges mérętekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annaĹ nagysźĺga,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessege,
hosszúsága; a terasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és a jtrda szé|étł;l való úívolság ai terasz
esetén annak aziz|etnek abejáratátóI való távolsága, amelyikhęz tartozik: méterben mérve). X
3.Azelhelyeznikívántépítmény,létesítmény,berendezésmus
helyszín Íotój á| is csatolni szü]rséges.
4.'Meglévőlétesítményrevonatkozóközterület-használatihozzźljáru|ésmegĺ1ĺry
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez l<)tôtt építmény esetében vagł építési m,,taź
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és ajogszabályban előírt esetekbeń iiogeras építésüg1łi ható-
sági engedélyt csatolni szül<séges.

6.Közútigénybevételeesetétr-a2.pontbanfoglalttrelń
forgalomtechn1kaivázrajzot, amely beszeręzhető a BKK Közúti Közlękedési IgazgatőságKö,zutkezelési Fő-
osztály, Forgalomtechnikai osztályán'

Fĺeve|meztetés:
A hiónytalaľłul kitöltĺitt kérelemrtyomtatvaĺly es az előírt rr,elléHetek csatolasán ful, a pontos es egłéłtelmű helymeýatarozas, va-
lamint a meglań létesítľneľryfonja elengedhetetlen a beĺtylijtott trerelem érdemi elbíruźttistźhoz!

A kĺĺzteľiilet-haszrrĺílatot _ ktilönĺjsen _ az ďábbi jogszabźiyokszabźlyonźů<:

Magyarországheýi tinkorĺn,ĺnyzatařól szoló 201 1. évi ctxxxx. kirvény
a Józsefuarosi onkormínyzat tulajdonában lévő kozteriiletek haszrálatĺról és haszuĺlatának rendjéről sző|ő |8D0I3.
(V.2a.) önkorĺrľányzati rendelet
Józsęfuiĺros Kęrii{eti Épftési Szabźtyzatárő|sző|ó 66/2007.sII.l2.) ĺinkorĺnányzati rendelet
Budapesti Vĺírosrendezesi és Építési Keretszabályzató|sző|ő 47l|998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet
A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szó|ő 55120|3. (XII.20.) ĺinkoľ-
máĺyzatí rendelete

NY ILATKO ZA T
Alulírott, az á|ta|ambenyújtott közteriilet-haszná|ati kérelmem elbírátásának cé|jábő| hozzlźÍtźralok személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes udatui.ut u Poę.á'.*steri Hivatal az le-
jrírásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benýjtásakor a Polgármesteri Hivatal GazdáIkodási LJgyosztźt|y ngyintézőjétő| tájékoztatźst kaptam -amelyet tudomdsulvettem_aze|járásmegindításánaknapjáróI, azĺigylntézésihatáridőről, u,igy"^,"irányaäójog-
szabályi rendelkezésękről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetĹez-
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről.

&i@, hogy kćrclmcm teljesítése esetén a közigazgaLási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabźĺIyairó| a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXI,. törvény 71lA $ (1) bekezdés b) pont'ja alapjrín o fellebbczćei .iogomról lc.
mondok. Tudomdsul veszem. hogy czä|ta| az ĺigyemben lrozott határĺrzat annak tozleseioľ iogeĘ enplŕea-ifi 

|
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ilĺtĺĺószám:
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8. keriilet.Btráthy ottó utca (Benyovszky
Móric wca. Reguly Antal utca közotti
szakasĄ, Tísztvise|őt|epi Bogľács Fesztivál,

Eĺnbeľ,Attiĺa

A Tár'qaságqnktĺof éľkez.ett.B.udapest v[I., Bláthy ottó utca @enyovszlcy Mółłc utca - Reguly Anüat
utca közötri szfl<as1|' liľľľľ.elepi Bogrács t.'esłíváł'' tá'gyu kérěleńre,.amelynek teľvezetřid-Ęontja
2017' szeptember 09. (Bn-22') foĺgalomtęclrnikai kęzeliJi hĺlzzájáľrllásunkat au aiábui f"ttete|elĺkol' ađjűk
męg:

" t,łan'ÍĘárulásunk a melĺékelt hely-színrąjzľa vonatkozik, a köztsľ'iilet e}fog|alásłíľa nem jogosít!ł ffig14i;:pöaęďIet-ha.szná}aÍi kérelĘpÍ a- aĺlajdotł(l6: vl'ĺ., kęĺtileti onkoňĺnlłząĺal do'Ĺuinenĺrí]tąn
szĺĺ|aégeg.egy'ez1e..1ni, ą kĺi.ztęľĺilęt-hasznáĺatięn.gę!ďéĺyt az.Onlĺonnányzattłlmeg'kęll'ké,ľn'Ĺ

. ĺ, n1,log1Íiĺtľk kjiiľítése 'éľĺ|ękóbęn indokott mobĺI ,,Megóĺlni tÍĺ.oď' jclffi|ffi kihcl'y.cetÍiio,
kiegészítőłtáblán fe|tĹir'łtetye az eikeľíteľĺdö paľkotóhelyek hosszára vonáĺkozdan ä pootuś
id&arampi és.id-öpoĺÍotł Az iđeiglenes ,,hĺĺhgá,ĺ:íń o.65:'3*izĺĺabl,ĺl.pt u 

'"oł.uy.,é--''y 
ł'ő,,t,Ę;lábü

7.2 .oľáv'ĺil lłi kell héĺýéżni ..

o Az érinteÍt.teľülo.ten lfuő. ingĺtlanok tulajdonosďt 'tájékoztatni kell a fesztivál váŕható kezdeügről
és annak időtafiemáľóI

. Ą l'ryĺłrłs.'sórĺín-ąz utc{b'4 köłl'ęke'$ő ján'nűvezetöket fokożot.t óvatosságra ke-|l inteni és
le'g.fetj'ebb I0 ĺünft sc'besśríggeł haladhatnrrk.

r A 'meg'kiilönbč'zt€tö féňy., és hangielzésthasználó járm{ivek liiizlęk'ęđését biaosĺtani ke.lĹ
o' A j6váhagyott kiiztęrĺilet'használati' kéiéíemtől ęItéÍńi csak Társąságunkkal ęgy.éztetett módon

lę,heĺ Ä t l eltffi rnunkavégzés' vé8y fęltétętoink b" ł.ę* taľtIsa ęsęte.ń--''':ňozaíjáüŕásunk
éľ,.vényét veszti'

I

}loľ.5łlamtechnĺi'|łĺi':|tez.ďłĺ hqz'..r'ajánľ|ásluk ú':.hónapig- vĺ$ý az fhben a:,ó.hónapban kěľetmĺzett. éŕvénye5.lĺôzto.rÍ|gt.
haszltńkÍĺ eńgsooyĺen me*1iatĺ|opqŕt iĺĺőszatr r+'géTi:iňienyeś. Á. hozráiáľłl4sunkban mecátnpit;iť *Íigialtřittl
ľé'i'lťéľ ł.ĺił.Ęn$e!.{udap}st' E6v1iľoq Kormá1yhivaląlá. l:IÍ. ľerĺt&i''rrĺ14alĺ''.Kłiziélĺedésfďłi'freleti ľő."ś'ŕá1}ł,Ú.iigli
oszŕá|ybgelęhef ÍoľdplnĹ

T9,1c'.{oľt9:łnikai lŚę.zelöi lĺozzájáru.las-un|ĺ1.11vÍagľaror9 zág"he|iryi önkormáhyzataiřóĺ szoló 20l l. évi cLĘxng.:iörłény.23.
9.ś4łľk'sl#ľ l..polüją a közĺiti.ki'zlékadésľ'őI szóló] |ĺ$. éu l. toľvény.33"ěs 34:.$'ąi, ąz.utak forgalomsábtÁl1oześĺróĺ ésa
ktizritj jet1śsek ęlhętyezs'sěró|] sfbló 20lľ934' (.x:!I.z' t') &ĺ ĺęndęlet ?. ĺ;.i ualą*ioi u|.ŕiyáľosi lrclři kőzlu$ h]j^zqtśsěnek]eł
ĺizeńeltetéséĺęk s'zŹkł4ai szabálýäiŕó|. łÔväbtä az úÍépĺtégęli, á kö'Hiil€iď ériĺ1ó. ttizľlrű-, vasút- és esYéb.eĺĺteśęľ. es äz
útbürkolatbontásoľ szebályozásáŕó! s'7.ótó 34/2008. ĺvil. lĺi F'őv' Kgy' isnBel*' alapjáň, mint op".utĺv.l..""lď.Íbi;il;k.;
e.llátó 

.szcrvćżet.ädirlk ki'

Budap',est, 2.0l 7.. augĺsztt,łs ]25'
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.!Ęu.d9'pęs1 ffi. | .. '.' '.: ....] .!].t.|uiônl*ao.'r'l7toĺcr ;:'. .:

lĺ!.a'4;tffia.ĺvĺq,kQdp nfs.zvf1ytlĺ1saság ' . . '| 
. fu*i t;la:ĺlłs:rłiizr '::. l .l'' '' : 

'

l.ięe.g1.ěiyłél'1s.1{m:l01.1c94].il64 . ... |.'wąĺ'rnnvw:bupąp'.e;1|i^ę411t1hu' 
:

]}jgitaćími BÜijapé$t KÖlútfrt. Budapest p'f' 86:iis1'8] l e;maiĺi budaBästkozut@b'uőapeśt|ťöz9t.hu
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{BFKF'tJüG.1'} l'Ť i"ľss h.5..'
Ké ĺ:ern, hog1 az a |ábbi para météľekket rendetkezőT.'$zabóG.

T.KFi keze|ői hgzzá

é! v*EqvJlll

ľ" eóuorR
ľ' Iłónai G. :

T" Jóesa Đ' :

T fusutai G.:
T. PołłnerZ.l

szĺveskedje-nek megadn! {észemre.

A kezel ői ho zzá iá ru ĺ ást kéŕél mező mégbíżď]bel-üház(í A hozzáiáru|ást kérgĺmezó tervező

Tese:meerłevezése: Tisztvise|őte|eoĺ onkormá nvzati

pontos cír'ne: EgyesÜlet 1089 Bp" Bláthy ottó u. 15.

telefonszáma: ...........^...^-..^

pontos cím'e:....'..".... |:..t... -'.... t.' !..

folefonszáma

e-rnail címe: tisztviĺeloteIep@gmail.com....'.'.......

A ľneÉbĺzó/.beruházó f€|eti5s Veż€tl5iÉńek

neve: Reiner Gábor..'................

te|efonszáma' 2'oĘ49a621 '.'.. '' .' ''. '^

Afelelőś tervezéiének

npVé':

Ýelpfnnc'záľna

e-maiĺ cĺme: tis-ztyĺselotelep@gmail'com.............. p.m:il ĺ:í

Kamaraĺ száma:Végleges foĺgalor'ntechnikaĺ teruet tartaImaz

l(émeIt {ttir'negk'ózlekqdésł) úthálózatot érint

u
EI Tervezőĺ jogłlsultság száma].;ii,i.....'........{..'-1.!.'ĺ........i

Jóv'éhaĘyáś kézbeśítéqének. módĺa ímegíelF'lő ielôlend{}

x Siernélyes átvétél az ügyféłsro|gáĺaton {1115' Bp" Bánk b.á'n utca 8.12)

n Posťaĺ levó|hen: Ipvpipié<'i'ním: .

[.1 F.łtĺ.áĺĺhén! F-ŕřtäi|'.ŕŕ

iiontos ćĺľn,l

tervcsomag típusa:

1089.:Bl.łdape5t, tläthy 0ttií utea, Benyovszlty tr4' u' és Retu|y A. u. közłĺtdi.szakasza..

pr.ojékt:rnegnevezése: TiszŁvise|őte|epi Bogrács Fesztivél, 2o17'. száptember g. 8-22 őra,,..,',

megnełefése: vízellátás, gázel|átás, csatornáEás, hőe|látás, elekq1omos kéb.el, BKV-kábel,
kozvilágÍtési kánde|ábeľ" távktizlósi. alrópítmóny, kozútí mütáę,l111 vas'úti. rnűtárgy,
vá gänY, forga lomi ŕá nr7Ító létesítmé ny., .útpá |ya, járd a
egV'éb; utcaszakasz ide igĺenes lezárása a rendezvény idejéľe''..','.'..j..ĺ.'.'r...'.rł'ł,

Ta nu.ĺ rn ány, Enged éh/ezési, Kĺvite li, E gyesített, Te n der"

e.gyébiVá.i!ät....1.....l.trł.!'..il;ri!j'r.r1ĺ.:.i.:.'ii,;r|::j:'J:.|...'ł..!!:.:ij....-lr

A.terv-clám a tprvazőné|:

A tervcsornag dáfuma: 20'.... év i']'r|'.jj'i'''....ł.....' hó ...:..'

A beaĺ|ott teľVcšomae né|dánvszáma:

Rap

Tuĺĺ irlonosĺ. h otá1śrĺłás syárhá':*

n,fq
l-loezá iá rtlfást ké ľe|rn ező te ruező aiáíľása :

P.ľ|.

EFKFĺJ0$1 - v;.l
v' ?c16.'ie,ä3,

3

ał.JĐÄptst w ĺĺ*z{'JY i



Beadott ĺnunkarészek

TvdniVa|ó|ĺ:

' Tulaid,onosi hozzłíiáru|ás:száma. csak optĺftaÍ 'kátel tervezéséné| köteleąő. optikai káb.el tervr.e csak
tu|aidg.nosi hozzájáru|ás megtéte után lehet kozútkeze|őĺ ho:ząjáľulást kiądnĺ.. ,Ą tęrveket . a papír'alapú tervekkel egy Ídőben'- az operätív keze|ő áĺta| meghatárgzoťt dĺgitá|is
formálan is be kell nyrijtani. (34.1zo08. (Vĺt. 15') Főu: Ęgy. ľen'delet 10. 5 (2))

- Az e|vi hozzájáru|äsok; iltetve a kezelőĺ vélemények kÍadása nem jogosít fel munkakezdésĺ
h'oz.7ájá rul{sĺ kérelem beadására.

Kitŕittesĺ ritmutaĺó:
. A kérelem tlpusábó| csak egy viálasztható ki'
- A létesítmény megnaÝezése. valamint az épÍtési rnunka je|lege rovatokban a megfele|ő szweget alá

|te|],húĺnl ha a je|leľnző meäie|.ó!éq nem sze'epę|, azt.äz egyśĹ p'oňtneĺ be kell íŕni.
' - Munkavégzés he|yének pontos rnegnevezése. l.ovatát ut;ánként a házszámok fe|tĹĺ.nteté.sével |(el|kitö|teni. i .

- Allbąn az esetben; ha az épÍtés! munl<a tĺibb (nem ossĺettiggőJ utcát érintő nyomvoňalon halad, annyí
kérelrn'et ke|l benyújtani, ahány r1tvoľla|at {utcát} éľint a kivlteleiei.

. Abban az esetben, ha az építési munka összefiiggően több utcát érintő nyomvona|on hą|ad, egy
kéreĺmet ke|l kiáĺ|ítani.

; A beadott kére|emhez rnetĺékęlnj keĺl eey Bęédott ľnunkarészek jegvzéke c. me|lék|etet, ämi,
taľtalmaŽza tételesen a beadá5ľa szánt dokr'lmenturnok |ístáját'

l Adptgazdo; i}vdapeśľ l(oąui zíi,FKF, K0, t.lí\{o

l rł;ĺ*{oĺ.lł KľNYĺ.FKH, KE ľ'fvl.KKĺ{
**ÜÁpř*}, ffi *o,o, 
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Budapest Főváros Vl||. kerü|et Józsefuárosi Po|gármesteri Hivatal
Gazdálkodási Ügyosztály
'1082 Budapest
Baľoss utca 63-67.

MegjegyzéSi Fenti adatok kozlése a köztert)let-használati kérelmek elbírálásához, yalamint a kozterület-használati hozzójá-
rulásbanfoglaltak ellenőrzéséhez szül<ségesek' Az adątokąt a Polgármesteri Hivatal Gazdólkodósi, illetye Közterület-feliig1łeleti
Üglosztólya kezelik u információs és az informacioszabadsógról szóló 201 I. evi CilI. torlérly alapjĺźn

Kiizteľület.hasznáĺlatÍdeje:201 ijie, iöi9; hóiölí;"aptól _ zu1,Ź1.ł itiżi ľ'o iji.ii naeig

(Ttibb időpon!- helyszÍn esetén kérünk lĺ,t'ĺt -"lleta"l'-
Kłizteľĺilet-hasznáIat cda: Építőipari kivitelezés

Kéľelemmetéľintettközteľiiletnarysága:5f6mŻ/dbközterület(úttestésjárda)+510m2parkoló,összesen
1.674m2

Közteľiilet hetye: Kivitelezesi terület mel|etti úttestből és jáľdabol és parkoló helyekből az alábbi teruletek:

l. Leonaľdo daVinci utca: úttestből |71Ín2, jáÍdáń|sgm2,pĺárhuzamos paľkolóbol 5db (parkoló helyenként
10m2 összesen 50m2).

2. Pníter utca: úttestbol 204m2, jáÍdáń|gfÍnz,paľhuzamos parkolóbó| 7db (pmkoló helyenként 10m2 össze-

sen 70m2) 45o-os paľkolóbolgépészeti énlhźzę|ótt30db (paľkoló helyenként 13m2 összesen 390rrŹ)

Megi€gyzes ( Eryéb tény, ktiriilmény, LEYELEznsr cÍnĺ' amennýben a fenti adatolĺtóI eltéľ, stb):

AfO07.O7.11.én kelt, Józsefuárosi Önkoľmányzat és Corvin Zrtkozött kötott Településrendezési szerzó-
dés II. 5.7 pontja a|apján a kcjzterület hasznźiata díjmentes.

Kérjiik ű túloldalon jelzett m9!l.ékleteket csatoIni, és
a kérelemnyomta-tvdnyt aláírni szíveskedjékt

ŕ------->

V\//\ v

KÉRELEM
a J őns efv źrosi o n ko ľm źnv zat tu la i d o n á b an lévő kłizte rĺil et haszná,/latáthoz

Kérjük a nyomldtllłźnyt olvo'hotóaĺi, nyomtatott betűvel kitölteni!

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

Káę|mezoneve: PEDRANo CONSTRUCTION HL]NGARY Kft telefon: 1'/688-5490

KapcsolatÍartóüryintézoneve: Csontos Richárc telefon: 701455-328I
i-;T:-j*i:-----

Szekteýe: io' 
' 

1 | '0 1 |- i2 i he|yseg: Budapest (u., teľ): PľáÍer uha szám: 29la. fszt.21.

CégegľzékuÁm/Nýlvántaľtĺásiszam:..,0.!:9?:].7!.|2.1
:-í:.ä:-0:0iT;-0:0.-8l:-0i.i""ií"i-9-j-8iż"i.4"ĺ'j-:
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A kére|mező tudomásu| veszi, hogy

a kérelem benyrijtása nem jogosítja fel a kĺizterülethaszná|atára,
a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő köztęrületek haszná|atźtró| és hasznźt|atźlnak rendjéről szóló
|8/2013. (Iv.24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közteriilet hasná|atáért közteľület-
használati díjat köteles ťlzetni,
a köáeľiiletenkizárő|ag a kereskeđelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|0/2009.(IX.29.) Koľ-
mányrendelet 12' $ (l) bekezdése a|ap1án a rendęlet 5' mellékletében meghatározott termékek áľusíthatók.

A kéľelemhez a kére|mezőnek az alábbi melléleteket ke|| csato|nia: (A csatolt me|lék|etet kéľj ük X.el jeltilni)

1. A köztęľülętęn folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feliogosító egYszerű okiĺat másolatát:
- egyéni váIlalkozás esetén: vá||alkozói isazolványt.
- sazdasási társasás. esvéni cés esetén: 30 naonál nem ľésebbi céskivonatot. a|áuási címpéldánvt.
- tĺírsadalmi és esvéb szervezetek esetében: anyi|vźntartásba-vételiiket isazo|ő okiratot'
- őstermelők esetén őstermelői igazolványt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt izemeltetni kívánó kereskędelmi lvendég|átő egység éľvényes be-
ielentés köteles keľeskedelmi tevékenvség beielentését ísazo|ő dokumentumot vagy a Működési Eneedélyt
2. Az igényelt területľe vonatkozó helyszínt źtbrźlzolrő váz|atot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak
is' A vázlaton azigényeIttertiletnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szeľepetnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és ajárďaszé|éto| való Lĺvolsága;terasz
esetén annak azuz|etnekabeiźlratátő|való távolsása. amelvikhez tartozik:. méterben mérve).
3. Az elhelyęzni kívánt építmény, létesítmény, beręndezés műszaki leírását és terveit; terąszkéľelmekhez a
helyszín fotói át is cs atolni szükséses.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó köaeľület-hasznźiatihozzájárulás megújítása esetén - városképvédel-
mi szemoontok fisvelembevétele miatt - fénvkénfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez katau építmény esetében vagł építési munkálątokkal összefilggő kozterület-használat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást ĺts a jogszabdlyban előírt esetekben a jogerős építésügi ható.
s ási ensedélvt cs ątolni szüks éses.

6. KöTít igénybevétele esętén - a 2. pontban foglalt he|yszinrajzon túl _ a vonatkozó helyszínt ábrázo|ő
forgalomtechnikai vázrajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatósźry Közutkezelési Fő-
osztźiy, Foľgalomtechníkai osztályán.

Figyelmeztetés:
A hiáľrytąlarlul kitoltött Mrelemľlyomtatvány és az előírt melléHetek csatoląsĺźn nil, ą pontos es egłeĺtelmíĺ helymeghatarozas, valamint
a meglévő létesítľnényfotója elengedhetetlen a beľrylijtott lĺlrelem érdemi elbírálĺźsához!

A közteľület-hasnlźt|atot_ ktilönösen - aza|źbbi jogszabályok szabá|yozzźk:

Magarorszźryhelyi önkoľmarryzatairó| sn|o 20|I. évi CLX)O(D(. törvény
a Józsefviírosi tnkormányzatiiajďonában lévő közterĺiletek hasmáIatźrő| és hasarálaüínak rendjéről szś|ő 18nu3.
w .24.) önkormanyzati rendelet
Józsefuaľos Keľületi ÉpftésiSzabá|yzatarótszćió 66D007.QüI.I2.) önkoľmĺĺnyzati rendelet

Budapesti Vaľosrendezesi és Építési Keľets zabźiyzató| szó|ó 4"ĺ /|998.(X. l5.) Főv. Kry. rendelet

A ręklámok, reklámbęrendezések és cégérek elhelyezésének szabáIyalĺől szóló 55/2013. (XII.20.) önkormányza-
ti ręndelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az á|talam benyújtott köZteľiilet-haszná|ati kérelmem elbÍrálásának céljából houlÍilźľulok személyes adataim
töľténő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes ađataimat a Polgáľmesteľi Hivatal az \ejźr
rásban ľészt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosaály ngyintézőjétő|tájékoztatźst kaptam -amelyet
tudomdsul vettem - az eljźrás megindításának napjáľól' az igyintézési határidőről, az ügyemľe irányadó jogszabźiyi reĺ-
dęlkezésekľől, jogaimról éS kötęlęZęttségeimľől' továbbá kötelezettségem elmulasfásának jogktivetkezményeiľől, vala-
mint a hivatali elérhetőségről.

K!i@, hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szo|gá|tatźls általános szabá|yakő| a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomľóllemon-
dok. TudomĺÍsul veszem,hogy ezá|tal az iigyemben hozott hatźlrozat annak kĺizlésekor jogerőre ęmelkedik.

,JU
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Telvszám: F415|2o16

Bp. V|||. ker. Práter utca
Corvin 122IA.l. iitem építése

kłizteľĺi let.fog |alás

FoRGALoMKoRLÁTozÁsl TERV

MÍszaki le.írás

Jelenlegi áIlapot

A tervezett épii|et a Leohardo: da Vnđ rltca-1 er19ĺ ľ]t : Ęp'..lĺa1 {..................utca 
tpmtben tą|á|haó.A Frátęrutcában az epĺtkezés o|datán aegél|ye| párhuza11o9 ĺize' tö ľa*olotaŕ;ąđtek.Az utca kétirányú.A Leonaľd. o utca ęgy építke{s m-htt. jelónlěJiJáiútät iňńiäii..'i.":,iíuęn szegél|yei párhuámos parko|ásuani, az épĺtkezés olda|á1 ĺłedlg ti!Ös á mesáÍás.

Az lĺtoakban nęql kóztekeaner' BKK iermťľek

A teruezett áiląpot leíńsa

Ą !9$ohazat a1!J|AIT9Ę.'épftik 
Ą1épÍtkŤ9Ę 

'. 
ü'Eľ.l.'f9".n a Leonardo {ę fęlolite{ldet épĺrik be. Azépítkezés e|só 

''Íĺazisaban 
áż eiołoszĺto b'.il'k;;iE'i'ĺil,Ĺł'.'íňä[ kezdődnek meg. Mindkét utcábansztlt<séges 'kozterütet:fqgJá!äs. A pľaiái,t.a'Ě"ň á-!p*iieli-eáŕň.l.;T."'e.$o|ó-sláv voňą|äban helyizilĺ e|,ezérĺ a kétháńyú forgalom biáośíthatÓ. n fe$[asi á."lňńäťo.ás łlossaáb-an męg kęlt tittani. Agya|ogosokät a túlolda|ra ke|l tere|ni. A munkąteľřleta 'az éNäiläo.ä. szé|én']az utca *ožepén kiatakÍtottkäpun keresatül lehet megközel|!ęn1nz utszĺl.ol"tńmi v"'iéI'iiř.ä]áüi;-é.ŕJi.kilä;ä"íi:-A Leg4ardo utcában az etke1ĺt9$ !e$|et .q 's'qt a;fraat fooiaiiá.- íä'ilěóanas ezen az oldä|on jelenleg is titos,

řäÍľffi::'5ŕľcsotatban 
közútijeEés kiľleiyeźése.nélř.änk.édä:ä gyalqgosok ltt ĺsä.íiĺolaaň járdára

A közter{ltet.fog|ąlás zoĺe. május . 201 7. deilember végé.ig.szükséges.

Munkavédetem

A munkäterü|etét szabványos e|kpr|átozóęlérné'|ík9| kę!| kÖfekeľíte4i é9 a fqĺga|gn fdé esó''yégp'ntját megk'pl| világítani' Aliennyiběn äz építés szgnétel 1'ułuiđí'üĚ!.éVä v'.ą''"gygP ok.mia$) kiäz'ztonsägiokoKb'ót es a iálmüköżle|łedéś biłońsága éld.eśäbel".'{ň'ntägép".kdt Ěś 'đýé'?',.á'f'.1l$i;íái akadá|yozóiÉrmľľeket forga|oĺnme.1les tergte!ęn kđ|| ďńiýezq' na á ĺórffií.ńily'et,n"gkÍváĺJa, aklĺor a teĺvezetti9l1e.l.e..k.eln9.lyŤś9'9n tú| 
''intea 

kedni reli.tauen ĺĺiolĺta.tott 'eś ĺělůäi"it iäpooo ĺaáttításáról is.A klvitelezés ideiére yo1ď'!ĺozó.. ľpsz|etĄ 51éđ;*-ńrł'iää;ińí''i,äňäiir;ffiiił,ř egéseség. 65kômyezétvéde|mi etőíráśokat, va|amint a' ĺłýsż.đoĺ,áđł.üä;-řillgozott in!ézkedé*ľ(et a kiý*dezönekkětt elk'észí!énie 'és bétlärtäsuliat elileńońziln. 
.-- v.Y..gwlrgĺ4r| nll.vlgl

TER\lEzól NY|LATKoZAT
A|u|ĺ'rctt Takáts Lil|á kijelentem, ho.gy a fenj'i- 

|o'Ę-ą]omk9ĺłál''qzáej !eľ ę- éľényc'.s eJö!1áśpknąĘ .ézÍ984.(t.29.) KM.BM száfiÚ, va|amini.az 5/1997.Uě'ł:iK[i:äMęá1"Ú' 
'ęgy!t1e.s ęnđeiétettél :módosítottĺ/í97'5.(ll.5J KPM.BĺI,| sąámÚ rénde|'étben ĺRnĚsá'Źii-;-żtil9ä: fil;2í.) (hit.számú ręndeletbenfggl.a |takn a! ľ.n e.gŕdel.

Bqdąpest, ż0í6. március

4ą
Takáts Li|la

MK:o1.ôogo/KÉ.K

psroŃ.ľeau reŃe,zo, Épĺtőés Keľeskedemr xĺ
Ż-,
iltĺ|wÝ llww.est9nteám.hu
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Pľáter utcai45o-os
parko|i gépészeti
áĺuháze|őtt. 30db
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