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A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!
1.

Tájékoztató a Kőfaragó u. 8. szám alatti ingatlan előtti közterület állapotáról

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. október 25-i ülésén a Bródy Investment Kft. részére
történő közterület-használati hozzájárulás megadás kapcsán Jakabfy Tamás képviselő úr felvilágosítás
kérést kért. Az ügyet megvizsgálva az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot.
Az érintett közterületet nem a Bródy Investment Kft. használta, és kárt sem ezen társaság okozott.
A Rotas K8 Kft. (ügyvezető: Csurai András, cím: 1088 Budapest, Múzeum u. 9.) mint építtető
meghatalmazottja a 36471 hrsz. alatti, természetben a Budapest VIII. kerület, Kőfaragó u. 8. sz. alatti,
az építtető tulajdonát képező ingatlanon (P + fszt. + 7 em. szintszámú) 76 lakásos társasház (a
földszinten 4 db üzlethelyiséggel) építésére, és benne 2 db felvonó (személy- valamint autófelvonó)
létesítésére vonatkozóan építési engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Irodájához az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs
rendszeren (ÉTDR) keresztül. Az eljárás 2016. november 10. napján indult.
Az Építésügyi Iroda tájékoztatása alapján a kivitelezés megkezdése előtt elvégeztették az építtetővel a
közterület állapotrögzítését, melyet mellékeltek az építési engedéllyel együtt.
A közterület helyreállítását a használatbavételi engedélyezési eljárás során az Építésügyi Iroda újra
vizsgálja. A használatbavételi eljárás során az útügyi szakhatósági hozzájárulás megadásához
szükséges közútkezelői nyilatkozat csak a közterület (burkolat, fa, poller) helyreállítása után adható ki.
2.

Tájékoztató a Harminckettesek tere 2. szám előtti közterület-használatról

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. november 27-i ülésén a Budapest VIII. kerület,
Harminckettesek tere 2. szám előtti közterület-használatára vonatkozóan tett felvilágosítás kérés
kapcsán az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot.
A Polgármester a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és
használatának rendjéről szóló 18/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdés b) pontja
szerinti átruházott hatáskörében a 16-1474/2017. iktatószámon kiadott határozatával hozzájárult az
Optimum-bau Kft. részére konténer elhelyezéséhez a Budapest, VIII. kerület Harminckettesek tere 2.
szám előtti 1 db parkolóhelyen 2017. szeptember 18. - 2017. szeptember 24. közötti időtartamra
vonatkozóan. A határozatban foglaltak szerint a konténert a parkolósáv területén úgy kell elhelyezni,
hogy az úttestbe nem lóghat bele. A konténer éjszakai láthatóságát menetirányból fényvisszaverő
jelzés elhelyezésével biztosítani kell. Ferde vagy merőleges kialakítású parkolósáv esetén a konténer
legfeljebb 1 várakozóhelyet foglalhat el. Mozgáskorlátozott várakozóhelyre konténert nem lehet
elhelyezni. A konténer le-és felrakodása kisforgalmú időszakban, a közúti forgalom lehető legkisebb
zavarásával történjen.
A Közterület-felügyeleti Ügyosztály 2017. szeptember 25. napján 10 óra 00 perckor a fenti helyszínen
ellenőrzést tartott és megállapította, hogy a konténer még nem került elszállításra, ami alapján a 41-

665/2017. számon közigazgatási hatósági eljárást indított, tekintettel arra, hogy az Optimum-bau Kft.
2017. november 25. napján közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a fenti területet
konténer elhelyezése céljából.
A beszerzett adatok alapján az eset összes körülményére figyelemmel nem került kiszabásra
közigazgatási bírság, közigazgatási figyelmeztetésben részesült a használó.
A közterület-használattal érintett területen további időpontokban nem észleltek rendeltetésellenes
használatot.
Kérem a tájékoztató elfogadását.
Budapest, 2017. december 5.
dr. Hencz Adrienn
ügyosztályvezető
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