
Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuáľos
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Y agy ongazdálko dási é s Üzemelteté si Ü gyo sńá|y

onkormán yzat Képviselő.testületének

napirend

Táľgy:

ELŐTERJEsZTEs
a Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság 20|3. máľcius 4.ĺ üléséľe

Ktizteľület használatĺ kérelmek elbírálása

Előterjesző: Sziĺcs Tamás ügyosztályvezetó
Készítette: BerényiMęlinda ĺjgyintéző
A napirendet nyilviĺnos ülésen kell tĺíľgyalni.
A dönté s el fo gadás ah o z e gy szerú szav azattobb s é g sztiksé ge s.

Melléklet: 3 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

A Józsefuaľosi onkoľmányzat tulajdonában lévő köaeľĹiletek hasznźiatźrőI és használatának
rendjéľől szőIő a2412009. (V. 21.) <inkormányzatiręndelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. $-a
értelmében a közteľii|et-hasznźiattaI hozzájźĺrulással és elutasítással _ kapcsolatos
önkoľmányzati hatósźlgi eljárásban a hivatkozott rendeletben rogzítettek szerint elsőfokon a
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatáľozza a
köZteriilet használatok utźni ťlzętęndő díj mértékét.

A Rendelet 6.$ (1) bekezdés a) pontja az a|źlbbiak szerint ľendęlkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) hasznólat esetén a díj 6 hónapra előre egl osszegben

fizetendő. A Városgazdálkodási és Pénzüg,łi Bizottsóg a hasznóló kérelmére méltányossĺźgból
mós fizetési konstrukciót is megállapíthat, melyet a hozzájórulásban rÓgzíteni kell.,'

A Rendelet 7. $ (1) bekezdése szęrint:

,,A kozterület használati díj 6. $-ban foglalt mértékét a VárosgazdáIkodási és Pénzügłi
Bizottság indokolt esetben, méltányossógi kérelemre, csökkentheti vagy elengedheti az
alábbiak alapján:

a) az onkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkńlatokvégzése során,
b) afővárosi, vag/ kerületi pályázaton elnyert támogatásból rcrténő épl:iletfelújítósok esetén,

c) humanitórius, lraritatív célok érdekében végzett tevékenységek esetében,
d) kulturális és kornyezenédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében,
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úg,, ítéli meg, hogl az Józsefvóros érdekeit
szoIgálja,

fl bejegyzeu politikai pártok, egńázak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú
rendeménye esetĺźben,

Đ vendéglótó teraszok esetében városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok

figlelembevételével maximum 10 %-kal csökkenthető, amennyiben a kozterület-hasznólat
dobogón és vag,,fix rögzítésű virágládók kôzött valósul meg;
h) oktatási, tudományos vag/ ismeretterjesztő témájúfilmalkotásokforgatása esetében;
i) az olyan filmalkotások forgatása esetén, ahol az igénybeveendő területmérték a 20 m2-t
nem haladja meg;
j) az olyan filmalkotások forgatása esetén, amelynek időtartama a lcérelmezett időponttól
számított 30 naptári napon belül ĺ;sszességében nem haladja meg a 2 naptári napot.,,



Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|ábbi közteľület-haszná|ati hozzájáruIás iránti
kéręlmek érkeztek.

1.
Közteľület-haszná|ő, kérelmező: Táľsasház Nap u. 13.

(1082 Budapest, Nap u. 13.)

Közterület-haszná|at ideje: 20|3. maľcius 18.-2013. június 17.

Közteľület-hasznáIatcé\a.. építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Közterület-hasznźiathelye: Nap u. 13.

Közteľĺilet-hasznźllatnagysága: 23 m"
Közterület.haszĺá|atdíji 186,- Ft/ ĺ,ŕlnap

Megiegyzés: A Nap u. 13. Társashźz ĺĺnkoľmányzati támogatással felújíttatta mar a
kéményeket, a gáz alap és felszálló vezetékeket. onerőbő| avíznyomó és a szenrtyviz alap és

felszálló vezetékek javítása is megtĺiľtént. A homlokzat felújítását (igyekezve a még meg lévő
stukkókat, díszítéseket megówa) a társasház OTP-LTP hitel igénybe vételével végzi. A
homlokzat fe|iĄítźsźhoz elengeđhetetlen az źĺ||vźnyzat építése, melyhez a Tarsashaz
díjmentesség megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól. A Vagyongazdá|kodási és Uzemeltetési
Ügyosĺály javasolja a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet 7. $ (1) bekezdés a) és

e) pontj ában foglaltakĺa.

)
Közterület-hasznáIő.kére|mező: Pedľano CRD Kivite|ező K]Ít.

(1082 Budapest, Práter u.29la.)
KtjzteľĹilet-hasznáLatideje: 2013.máľcius 04.-2013.december 31.
KözterĹilet-hasznźiat cé|ja: építési munkaterület
Kĺjzteľiilet-hasznźt\athelye: Práteľu.25-27.járműforgalmiľész
KĺjzteľĹilet-hasznáIatnagysága: 94m"

K<jzteľület-hasznźiathelye: Prátęru. 25-27.járda
KözteľĹilet-hasznźiatnagysága: 100m,

KözteľĹilet-hasznźiathelye: Futó u. 3I.33. jfuda
KĺjzteľĹilet-haszná|atnagysága: I20ÍÍŕ

Kĺjzteľiilęt-hasznźiat díja: I86,-Ftl mzlnap

Męgjegyzés: A Pedľano CRD Kivitelező K-ft. a Corvin Corner |rodahé.z mélyépítési munkáit
kezdi elvégezni. Mivel a telek a térszín alatt teljesen be lesz építve, ezért a munka során
mindkét utcában közteľĹilet-hasznźiatra van szfüség. A gyalogos közlekedés a tuloldalon
megoldott. A Vagyongazda|kodźlsi és Üzemeltetési [Jgyosztá|y javasolja a díjmentesség
biztosítását, tekintęttel a Rendelet 7. $ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakľa.

3.
KözteľĹilet-hasznáIő.kéľelmező: RusContact Kft.

(1088 Buđapest, Mikszáth Kálman tér 2.)
Közterü1et-haszná|atideje: z}I3.marcius I3.-20I3. szeptembeľ 30.
Közteľtilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
KcjzterĹilet-haszná|athe1ye: Lőrinc paptér3.
Közteľiilet-haszná|atnagysága: |6m.
Közteľiilet -haszná|at diji fős zezon: 2 546,- Ft] fiŕlhő



elő-,utószezoĺ: | 4gl,-Ft/ ĺŕm,
szezonon kívül: |4g,-Ftl mz[hő

Megieevzés: A terasz kitelepülésével kapcsolatban a Budapesti Rendőr-fókapitányság VIII. kertileti
Rendőrkapitányság közlekedés, közrend és közbiztonság szempontjából, a Hatósági TJgyosztáůy

Igazgatási Iľoda kereskedelmi szempontból, a Városfejlesztési és FőépítészilJgyosztźtly Főépítészi
Iroda városképi szempontból nem emelt kifogást'

FentiekaIapjankéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

I. A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizottsá,gÍlw diint, hogy közteľiilet.használati
hozzájárulást ad - teljes díjfizetésse|. az a|áhbi üg5rben:

KözteľĹilet-használó. kérelmező: RusContact Kft.
(1088 Budapest, Mikszáth Kálman tér 2.)

K<iztertilet-hasznźiatideje: z}I3.maĺcius I3.-20I3. szeptember 30.

Közterület-hasznźiat célja: vendéglátó tetasz
KözterĹilet-hasznáIat helye: Lőrinc paptér 3.

KözterĹilet-hasznźůatĺagysága: 16m"

II. A Yáľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy ktizteľiilet.használati
hozzájárulást ad - díjmentességgel . az a|á'}bi ĺigyekben:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Táľsasház Nap u. 13.
(1082 Budapest, Nap u. 13.)

KĺjzteľĹilet-haszĺá|at ideje: 2013. maľcius 18.-2013. június 17.

Közteľtilet-haszná|atcé1ja: építésimunkateriilet(homlokzatfelújítás)
K<jzteľĹilet-haszná|at helye: Nap u. 13.

Közteriilet-haszná|atnagysága: 23 m"

KözteľĹilet-használó. kérelmező: Pedľano CRD Kivite|ezőKÍt.
(1082 Budapest, Pľáter u.29/a.)

Kĺizteľület-hasznźtlat ideje: 2013. március 04..20|3. dęcember 31.
Közteľtilet-hasznźllat célja: építési munkateľület
Közterület-hasznźiathelye: Prźúeru,25-27.jáľműforgalmirész
Közterület-hasznáIatnagysága: 94m'

Közterület-hasznáIat helye: Práter u. 25-27. járda
Közteľület-hasznźiatnagysága: 100m,

Közteľiilet-hasznźiathelye: Futóu. 31-33. jfuda
K<jzterĹilet-hasznáIatĺagyséęa: I20m"

Felelős: polgármesteľ
Hatźrido: 20|3. marcius 4.

A dĺlntés végrehajtásźÍ végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
|J gy osztá|y Gazdálkodási lroda



A lakosság széles köľét érintő dörrtések esetén javaslata a közzététe| módjaľa:
nem indokolt hirđetőtáblan honlapon

Budapest, 2013. február f5.
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Tel./T'ax 220-3389 Iroda: 1085 Bp., József kľt.30.32

ffiffi&
Lev. CÍm: 1144 Bp.' Gvadĺ{nyi u.52.54[v/llE.

MobůI: 0630/338.9114
E.maĺ} leserszkvnihalv@upcmailhu

Józseńĺá rcsi ön koľmá nyzat
Polgármesteri Hivatal
Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság

1082 Budapest
Baross u.63-67.

Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság!

'

Alulírott Legerszky Mĺhĺĺly, mĺnt a Budape.st VIII. keriileĹ Nap u. 13. szamri TráľsastľŁ közos
képviseletét és kezelését vépő lrg.iti.M holding lngatlankezęlő Kft" üg5rvezetóje' az aLáhbi
kéľéssel fordulok Önökhtiz:'

ATaľsashaz az ezredf,ordulón épült t2 ďbetétes, melyből 10 lakás lakáscélú ktilön fulajdon
van. sajnĺĺlatos módono a mai napig viseli magáľr az 1956-os belövéseket és golyo nyomokaĹ
A kis tulajdonosi közösség, önkoľmanyzatitámogatźtssal felrijítüatta a kéményeket a gáz alap
és fęlszálló vezetékeket. Önerőbőt a vízĺryomó és szennyvíz alap és felszálló vezetékeket ís
felújíttatľa. Az eIek|romoshźlőzatmegfelelő ĺĺllapott]" így a20I2. szeptembeľ 4. napjáĺr taľtott
közgyűlésén a TĺáľsashiŁ tulajđonosi közössége, közgylilési đöntésében űryyhatźrozott, hogy a
TáÍsasbáz kiilső homlo|rzatát - ĺgyekezve a még meg lévő stulkók és díszíÉseket megówa -
felújíttatją és afelujít.íst OTP-LTP hitel igénybe vételével végezteti el.
Az OTP-LTP csak a kivitelezésre ad hitelĹ a járulékos költségeket a kÓz<isségnek kell vállal.
nia.
A hitelszeuőđés és a vállalkozśń sz.etződés megkiitésre kęńilt. A felújítás nem enge,dély köte-
les, ugyanalłkoľ az ÔnkormőnyzatF.öęítész Iľóa6ĺvĺ töľtént egyeztetések ďupjá", ualĺsra
keľiilt az ,,EngedéÍyezési Tervdolnrnreftáció,,, mely a föépíteszi vélemény alapján poziťv
elbÍľátásban részesült így 2013. március 18. napján a kivitelezćs a szerződes szeľint megkez.
dődhet. . 

.'

A homlokzaÍ felr1iíüásrĺhoz elengedhetetlen, M állvźnyzat építése, mely közteľület hasanálati
engedélyköteles. . . ..::1 :l:

ll:.

Kérem önökeĹ hogy méItányossfuból.a kiizteľület használatí díjat elengedni szíveskedjenek.

:

Budapest, 20t2. szeptembeľ 10.

Tisztelettel: .'^ffii$'ffi]äL-
,lal,,.*-. ,

,/lf
/Lt

Legeľqzlry MiháIy
: közös képviselő
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GazdaságÍ társaságok, társadalmi és egyéb szeruezetek esetében:
Káelmezlineve: PEDRANO CRD Kivitelező Kfr. telefon

Kapcsolafiaŕóügńntező neve: Pszota Frigyes fele.fon:

Szekheýe *' |lTď[Tj7l heb,seg: Budapest, Pľáter u' 29 l a, fszt. 2|.

%w,śkÝÁo', m - ffi - i'T'l3T9lTlł
Bar]<gź,ĺĺlagtnuaľ, I 0 5 oio 0i0 2

Adószama

Egyéni váIlalkozás esetében :

Kérelĺnezőnęve: '..'............. telefon:

Vĺállalkozó nyilvríntaĺaási szźna:

Adószfut.

BanlMmlaszáĺna

M a g á n sze m éIyek eseťében..

Kérelwŕĺneve: telefoľ

)*
I

I t= til
Megje gyzés, Fcnti ądatok lrözlésc a kőzteľület.twsmólaźi kérehnek elbíl.álwúhoz a I9jzterĺlet-has2ntj|'ł'łall' el|qtćirzźséhez
szüfuégesek. Áz adatolcat a Polgórmesteri llívatal és a Józsefvałosi Köaenłlet.fetiigletet |ezetik. Jful' tújéIĺatałńs a 1992. M IXIII
tômaryalalqul

KŕĺźeľÍilet.hasar:íIatidejez**2o| |gl.é' |o_T7i ĺoilffi naptól - }un.év i-íJí| hó

Köáeľiilet-hasznrílatoélja:npítői#iuvĺbtlxs 
| | ! L_j ! l l

KiizÜeľület nagysĘa: 3t4 mf ĺ db

KözÚeľĺilet helye:***
B'dapest' wtr. kertĺletPńtsru.25-27.előnijánrriíforgďmircszből 94m2,ajárdźh,őI1o0m2,
Futó u 3 1-33. sz előtri játdáhć'l' I2o Inz,

közJendők (pL: alkalmamttat béľIő nevą címe; ĺndokolt esetben diikedvemény; LEVELE!É$I
amennýben a fentÍ adatolttól eltéľ):

hasznát|ata dfimentes a 4712008 (DĹ12) sz. ônkornnrányzati rendelet i3$ alapján'

naplgm
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A kérelmező tudomásul veszi, hory
Y a kiztenlleten csak a 133/2007.(ĺ/I.13) Kormányrendelet 7. $ (1) bekezdźse alapján a rendelet 4. szá.

mú mellékĺetéb en meghatározo tt termékek árusíthatóĘ
} a kéręlem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatĺĺra, valamjnt azt is, hogy aki a közterületet

hozzÁjáruläs nélktil használją a Budapest Főváros Közgyűlésének a fövárosi köztęriiletek haszĺrálatáról
és rendjéről szóIő 59/|995. (x. 20.) Főv' Kgy. rendelet l5lB. $ a|apján szabálysértést követ el, és tu-

domázul veszi, hogy ezen cselekménye további hátrányos k<ivetkezményekkeljĘ

Đ a24lf009. (V. 21.) onk' sámli reqdelet 6. $ (l}bekezdśse szqrint a. közteri'iĺęt hvsnĺźiatáért kiĺzterii|et-
hasznźiati äĺ3attell fizetni,t ą?/waÚ'ŕlx. ĺe.) (gf płtfr),Ia ł

} a dí;.atjogosult a köztęnilet ténylegés használa}árą illet{ĺe a köztęriÍIeten elhelyezett létesítmény tényle-
ges üzemeltetésére tekintet nélkĺil köteles megfizetni.

A kéľelemhez a kérclmezőnck az alábbi mclléleteket ke]l csatolnia:
t. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakor|ására feljogosító egyszeríi okíľat másolatát:

} egyéni vállďkozás esetén: vá|lalkozói igazolvány,
Y gazdaságítarsaság esetén:30 napnál nemrégebbi cegkivonatot, aláíľási címpéIdányt,
} társadalmi és egyéb szervezętek esetében: a nyilvántartásba-vételükęt igazolő okiratot,
} őstermęlők esetén ősteľme|ői igazokáný'
} magánszemély esetén okirat bęosatolása nem szükséges.

2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt äbrźuolő váz|atot, ame|yen szerepelnie kell a környezö utcáknak
is. Ebbe be kelt rajzo|ĺí az igénye|t teriiletet a szükséges méretekĺ<el úgy, hogy annak nagysága, elkelyez-
kędésę egyéľtelműen megállapĺtható legyen.

3. Az e|hetyemi kívánt építmény, létesítmény, berendezés miiszakí leírását és terveit; teraszárelmekhez a
helyszin fotóját is csatolni sziilrséges.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteľĺilet-hasznźiaĺ'honáljfuulás megújítlĺsa esetén _ városképvédelmi
szempontok figyelembevétele miatt - fotót kęll becsatolni.

5. Építési engedéIýez |ófin építmény esetźben vagl építesi munkálatoĺđ(al összeJůggő közterület.hasznáIat
esetében az építtetőtől lrapott meghatalmazást és a jogszabálýan előírt esetelrben a jogerős építésiigĺí ha-
tósági engeđéIyt csatolni szíi|rséges.

6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrazoló for-
galomtechníkai vázrajzot, amely beszerezhető a Fővárosi Ktizteľiilet-fenntartó Rt., Foľgalomtechnikai Fő-
osztályán, Budapest MII. keľĺiIet Szabó Ervin tét 2. szźlma|alt'

7. A jogosult közterüIetet érintő tevékenységében részťvevő bejelentett családtagiainak, il|. alka|mazottainak
nevét és lakcimét.

Figvelmeztetés:
Á hiánynlanul kitcihtia Mrelewryomtatvany es az előírt łnellé:]r]etpk csątolásón tul, a pontos és egertdłľú heĺymeghatąrarus, va-

lamint a mą,|źvő léĺaítrnényfonja eĺengedhaaĺen a balýjwt lĺereĺełn erdemi e]bírólasćłhoz!

A közteľület-használatot _ kĺilönösen _ az alábbĺ jogszabá|yokszabá|yozzálk:
Y a helyí önkor'mfuĺyzatokról szókö 1990. éyi DilĄ törve.ny
) aftvdrosi köźeríiletek hasuailanÍłól ő a kiidełiłłdek rendjéről słőló 59/1995. (X 20) Kgł. rendłIfr
Y g JózseÍvúrosÍ t)nlmrnđnyzd t.,]ąjdonibgn lźvő kôďertildek hasauúlúfulől és hasuálaÚńnak rendjéńI szóIó 242009

w önk Rendelá
NYILATKOZAT

eljáró hatóság felé továbbításához ajogosultság megďlapítása és teljeďtése céljából.

kaptam - melyet fuđomázul vettem - az e|jźlrás megindít.ásának napjáról, azigyiĺtézési hataridőrtĺl' azugyemre
irányadó jogszab źůy rcĺdelkezéseiröl, jogaimról és kötelezettségemről, továbbá kötelezettségem ęImu|asztásának
jogkövetkeznényeiľő|, a hivatali elérhetőségről.

Iemonđok. Tuđomásu| veszeĺn hogy ezáłtta| az ügyemben hozotthatÄrgzat annak közlésekor jogerőre emelkedik.

Budapest 2013. év 02. hó 07. nap.
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TárFv: Budapest, Vĺ|l' ker., Futó u.31-33. (Práter u.25-27.|te|ekvonata előtt lévő közterti|et á||apotfeĺmérése

Áiiapotröezítés:

Felek a he|yszínt közösen bejárták, a tárgyi titszakasz állapotáró| fényképfelvételeket készítettet melyek je|en
em|ékeztető me|lékletét képezik' Felek a bejárás során az alábbĺakat á|lapÍtották meg:

Futó utca 31-33. sz. e|őtt:
1. A térkő burko|atú járda jó állapotú, kb. 2,5 _ 3 éve készÜ|t. Komolyabb sérÍilés nem |átható.2. Az útburko|at és az útszegé|y szintén jó áltapotú, komo|yabb sértilés az aszfalt és a megeme|t szĺntĺĺ kockakő

burko|at forga|om |assÍtoná| |átható. |tt a kiskockaktivek tłjbb hetyen kiforduttak a helyükbő|'3. A Futó-Práter sarkon (a projekt fe|<j|i o|dalon) az aszfatt töredezett.
4. A pollerek (4-5 db) a Futó-Práter utca sarkon sérültek, nem függőlegesen á||nak.

Práter u.25-27. sz. e|őtt:
t. Az asrfalt burkolatú járda jó á||apot|j,kb.2,5-3 éve készü|t. Komo|yabb sériilés nem látható.z. Az útburko|at és az útszegé|y szĺntén jó á|lapotú, komo|yabb sérülés nem látható3. A po||erek az utcában több he|yen sérĹi|tek, nem fiiggőlegesen állnak.

.r\. '!
:í.'.,..:'ľ..ĺ ̂ .
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Tervező, Építő es KereskedeÍmi Kft.

í025 Budap€st, csatárka Út 72.

td:30/949.839í

Tervszám: F-005/2013

Bp. Vlll. keľ. Práter utca 25 - 27.
Goruin Gorneľ irodaház építése

Közterĺilet-foglalás

Fo RGALoM Ko RLÁľozĄsI TERV

nĺŰszeru leÍnÁs

Meglévő állapot
A Práter utca e-gyirányr] út a Futó utca te|é. Az. utca bat olda|án kiépített, szegél|yel párhuzamos
parkolosáv található. A páratlan o|dalon tilos a megá||ás, melyet särga 

.uurro"latí;et 
is jetez. Az

úttest szélessóge 3.5 m.
A Futó utca érinteti s'z-akasza egyirányú, a jármĺĺosáá|yozót burkolati je|lel je|ölték. A páratlan
o|da|on kiépített, szegéĺ|ye| párhuzamos parko|osáv talalháto.
Az utcában Bĺ(/járrniivek nem kożekednek.

A teruezett áIlapot leírása
A Corvin Corneľ iľodaház mélyépÍtési munkái kezdődnek meg' Mivel a te|ek a térszín alatt te|jesen
be |esz épÍtve, ezért a munka során mindkét érintett utcában-közterütet-foglalásra van szÜkség. A
Práter utcában a 5 m szé|es sáv kerü| e|kerítésre. A koľĺátozás elfog|atja ä iardiatés az úfióii-"gy
részét. A telek hosszában a gyalogosokat a túloldali járdáľa řell. teré|nĺ. A szemben lévőparkolósávon |ehet kikertjlnj az építési e|korlátozást, ezért a parko|ósávban a megá||ást meg kell
szüntetni' A sáv végén lévő parko|ást |ehatáro|ó épített tril niĺatt a munkatenjtet šzr]kíteni ké||' A
munkaterület és a szemben lévő kieme|t szegélysor közott |egalább 3.5 m szétes sáv szabadon
tańandl.
A Futl utcai olda|on ąsak a járda kerÜ| elkorlátozásra, A gya|ogosokat ebben az utcában is a
túlo|da]ra ke|l terelni-

Ąľuĺ.qu"gzés idején a az érĺntett hosszban a megáI|ás nem |ehetséges, ezért arĄzon |átható
,,Me.gá|lni ti|os'' jeĺzőtáblát a sztikséges kiegészítő tauavala munka měgk.ezdése előtt 48 óräva|
koľábban ki kell helyezni.

A munka kb. 4.5 hónapig okoz útsziikületet, utána a teriileĹfogla|ás mértéke csökken, ametyról új
forgaĺom ko r|átozási terv készü l.

Iúunkavéde|em
A munkaterÜ|et e|kor|átozandó. Ha a foľga|mi helyzet megkĺvánja, akkor a teľvezett je|zések
e|he|yezésén tú| intézkedni ke|l ke|lően kioktatott 

-és 
felsJere|t je|zőőr felá||ításáról ĺs. rgyeb

munkavédelmí intézkedéseket a kĺvitelezőnek ke]| eszközö]nie.

c:uB6!tr.íÁFDrtą\LenMŃn\Yledow\:..ÚPqsły tffi d FíBEđďoBtloł\2tRRnvĺ'^P.ätE (,).ň*



TERVEZŐ| NY|LATKoZAT

A|u|Írott Takáts Li||a kĺjelentem., hogy _a Bp. V||l. ker. Práter utca 2527. sz. e|őtti köáerü|et-foglalás
forgalomkorlátozási terve az grveny99-9|0írásoknak, különösen az 1|19T5.(||.5.) KPM-BM számú (Knešz;, a
2ol'|.984.(X||.21.) RM szárnú, -a 3ĺ2oo1.'(|.3í.), a 4ĺ2oo1.(|.31') valaňint.a 11t2oł01.(||I. ĺ.s.1 xoűnlr
rendeletekben fogla|taknak mogŕele|.

Budapest, 2013.Íebruár

_ľZ/,
,{ą

Takáts Li||a
MK:01.8o9o/KÉ-T
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Á ľéŕetefihéż a kéréIńĺěż.óhelt az alábľi nelélétekét kell cśatohie: (A Gsa.ti'lt meilékletet lkéŕjülix"e| jé|tiüii)

Ei+iÝéliňöŹtéttb.
Wnałanlrb4emyomiiĺu,äry a tlŻ előírt melleklaek csątoĺąsáłĺ nłl, q inoŕlt()s es ,eýéľteĺĺníÍ helymeghatbtmiś,llu

kninĺ a nąléiő iéteśíttżlérĺyíötéia eta4eĺlheteitn a bagnfiwt taaa,l éribni ehírćiá.Ś.áłiljz! 
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Á. köábľĺilot.háš imáiźÍtot* kiitönöŚbĹ - aż alább'ijogsfäbályok s,zabátyoruiÁk: , 
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} ahelyi iinkoffiruýatolaól szóló 1990. éviIJrV. töľvéÍly .i.

} a frvarosi kö,zteniletek härŚaálaYáró'i es a koaeruletek ĺeńĘ étől szi;|ó 59ĺ|995. (x. 20.) Kry. rendela

} á Jóżseftátosi Önko.ĺ'nianyzit tuląidonĺában tévő köaeńilerck hasäálańrol es hasaálatának rendjéľől szĺ|ó Ż4ľfa1Í9"
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tłerelĺrem tiĚriyĺjľasatłoi a Po1gáite-steri Hivłľäi Gäjzdálkoałĺsĺ Ügyosztály tteyifitezójgtől ťajékoiitätá.śt kap"äffi;]
:*elyet tildoĺn:ĺásul ÝeĹtěih 'az,é|jáiás megindĺtráŚának napjáľóI' ĺiz Ügyiiitézési hatátidöŕőt' aż|IgJĺéinÍé íŕá-r'fyädi5

1peš12;11aly ieĺdelkezéseiľćĺi, jo.gainľól ćs- kötclczettsegemtől, tovlĺbbĺí kötbleŽetBégem etihulżstásának 'j.ögkő.
veikezĺnétyeiľöI, a hivahli €iéŕhetősé.gről.

i': .

} Kijelente.ia hogł kérelmeĺi telješítése esCIéh ä 2004. évi cxL' torveny 73lA. $ (1) békezdés b) pohiilaapjáu.a

f"iiebbeféśĺiogomľoĺ lémoxdc'Ĺ Íu.dotiĺasul'veszem. bogy ezěita| Ĺłu ĺigyofrtbtn hozótt tđtáťdfiit aĺn.ak k6Źl,ěśe..

korjogeÍöŕe€déIke.dĺk. . ''.. . .':': '

fel1. kívánt okiľät

: 30 napnál íem ŕégębb'í cégkivonżrtot' aláínísi cÍĺľ:

- őstetmelók ősteimęlől
z. Az igeĺyekterü|ętrO vonatkozó helyszínt äbráznlló väzJatot, amelyen szerepelnię kell a kömyező utcáknak

is. A vááaion aztgénye|tterüietnek - a sziiksépes méŕetekkel - úgyke;ll szeľep9]ni9'hogy ziĺmak na$sága"
eltĺtilyezt<edese "ý.ľ"l*ĺen 

ĺnegá|IapíÍható legyen (TERASZ, PÁvILoN EśETÉN: aĺnak széIessége,

hosszusága; ateÁił. pavilön szélének äz épiilet hoÍnlokzati falátóI és ajĺáľda szélétól való távolsäga; terasz

@, Iétesĺffiény, berendezés mÍiszaki leÍrását és terveiĘ teťaszkérelmelthez a
is cs dtaln i sfij ks é kěs.

@e vonafko'zó kÔáerti1et.hasmá|atihoi'tźĺjlárulás ńegtijÍtása esetéń -. városképvédeI-

es etében v a ly epítés i munkźlat okkal as szeJüggő köłel,üler hoszn ól at

eseúb.n ilz építteútől kapött nelhatülm:ciiásť éś a jogszabálýban előht esetekbeh a joter'ős építesiig)i ható-

@etén _ a 2. pontban foglalt helyszfiľajżnnfti - a vonatkoió helyszfit ábr,ázlil'ó

ftięalontec-}iniľai vźiuajziot, amely beśzerezhetó a BKK Köaiti Kozlekedési |ga€atő:ŚáŁKöztÍtkezeléŚi Fő-
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