
Kiegészítés a „Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására" című előterjesztés 
határozati javaslataihoz 

f c 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalhoz az 
alábbi közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek érkeztek. A Pénzügyi Ügyosztály 
tájékoztatása alapján az alábbi kérelmezőnek közterület-használati díjtartozása nincs. 

3. 
Közterület-használó, kérelmező: 

A kérelemben foglalt közterület-használat 
ideje: 

Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY Kft. 
(székhely: 1082 Budapest, Práter u. 29/a. fszt. 21.) 

2018. j anuár 0 1 . - 2 0 1 8 . március 31. 
építési munkaterület (Corvin 5 Irodaház) 

Budapest VIII. kerület, Szigony u. 27-33. szám előtti 
120 m2 járdán és úttesten 

Budapest VIII. kerület, Bókay János u. 44-48. sz. 
előtti 288 m2 úttesten + 3 db parkolóhelyen (10 m2 

parkolóhelyenként) - kéthetente egy alkalommal 
kerül lezárásra (azon a héten, amikor a Tömő utca 24-
30. előtti szakasz nincs lezárva) 

Közterület-használat nagysága összesen: 

Budapest VIII. kerület, Tömö u. 24-30. sz. előtti 408 
m2 úttesten - kéthetente egy alkalommal kerül 
lezárásra (azon a héten, amikor a Bókay János u. 44-
48. sz. előtti szakasz nincs lezárva) 

816 m2 úttest és járda + 3 db parkolóhely (10 m2 

parkolóhelyenként) 

Kközterület-használat díja: 2 650,- Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon, 265,-
Ft/óra/parkolóhely) és 420,- Ft/m2/nap + ÁFA 
(munkaszüneti napokon és a járda területén) 
építési munkaterület (Szigony u. 27-33. sz. előtti 
szakasz: 
4.536.000,- Ft + ÁFA (420 Ft,- x 90 nap x 120 m2) 

építési munkaterület - két hetente egy alkalommal 
(Bókay János u. 44-48. sz. előtti szakaszán 
munkanapokon összesen (10 m2-es parkolóhelyek 
esetén): 
43.819,- Ft + ÁFA (bruttó 2 650 Ft,- x 7 munkanap x 
3 db parkolóhely, azaz 55.650,- Ft) 

építési munkaterület - két hetente egy alkalommal 
(Bókay János u. 44-48. sz. előtti úttest): 
846.720,- Ft + ÁFA (420 Ft,- x 7 nap x 288 m2) 

Díjkiesés, díjelengedés esetén: 
ÁFA fizetési kötelezettség 

építési munkaterület - két hetente egy alkalommal 
(Tömő u. 24-30. sz. előtti szakaszán: 
I.028.160,- Ft + ÁFA (420 Ft,- x 6 nap x 408 m2) 
6.454699,- Ft + ÁFA 
II.831,- Ft 
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Tényállás: A Pedrano Construction Hungary Kft. 2017. december 12. napján érkezett kérelmében a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1053/2017. (XII. 11.) számú határozatának módosítását, 
valamint a fentiek szerint közterület-használati hozzájárulás - teljes díjmentességgel történő -
megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a Budapest VIII. kerület, Corvin 5 
Irodaház építése és a Corvin sétány folytatásához kapcsolódó építési munkaterület (építési felvonulási 
terület) céljából kívánja használni a fenti területet. Az első tervek alapján a területen 2 irodaház került 
volna kialakításra C5 és C6 munkanéven. Az építési engedély módosítása után a területen 1 irodaház 
kerül kialakításra. Az építkezés első üteme során igényelt területekhez a második ütem megkezdésével 
szükséges további területek használata is. A kérelmező 2018. március 31. napjáig rendelkezik 
közterület-használati hozzájárulással a Bókay utca alkalmai jellegű lezárására vonatkozóan. Időközben 
elkészült a Tömő utca lezárására vonatkozó forgalomtechnikai terv is, mely szintén az előterjesztés 
tárgyát képezi. A területen az ideiglenes lekorlátozás alkalmi jellegű, a betonozások, illetve a 
toronydaruval beemelendő építőanyagok beszállításának idejére - a Budapest VIII. kerület, Bókay 
János u. 44-48. sz. előtti 288 m2 úttesten + 3 db parkolóhelyen (10 m2 parkolóhelyenként) - kéthetente 
egy alkalommal kerül lezárásra (azon a héten, amikor a Tömő utca 24-30. előtti szakasz nincs lezárva), 
valamint a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 24-30. sz. előtti 408 m2 úttesten - kéthetente egy 
alkalommal kerül lezárásra (azon a héten, amikor a Bókay János u. 44-48. sz. előtti szakasz nincs 
lezárva). 

A kérelmező a lakosságot az ideiglenes jelzőtáblák hatályba lépése előtt legalább 48 órával köteles 
értesíteni. 
A kérelmező érvényes Budapest Közút Zrt. által jóváhagyott forgalomtechnikai tervet nyújtott be a 
kérelem mellékleteként. 

A Józsefvárosi Önkormányzat és a Corvin Zrt. között a Corvin-Sétány projekt keretszerződés közös 
megegyezéssel történő lezárása tárgyában 2014. szeptember 15-én létrejött megállapodás 
(továbbiakban Megállapodás) 4.1 pontjának e) alpontja értelmében az Önkormányzat vállalta, hogy „a 
csereszerződések alapján a FUTUREAL I. által megszerzett illetve az Önkormányzat által korábban 
átadott még be nem épített ingatlanokon végzett építési munkák („Munkák") ideje alatt ingyenes 
közterület foglalási engedélyt ad a Befektető vagy az építtető részére az erre irányuló kérelemben 
megjelölt területre." 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kieső parkolási díj ÁFA tartalma 11.831,- Ft, amelyet az 
ügyfél köteles megfizetni a határozatban megjelölt bankszámlaszámra. 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás megadását és 
a díjmentesség biztosítását. 

4. 
Közterület-használó, kérelmező: 

A kérelemben foglalt közterület-használat 
ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Pedrano Construction Hungary Kft. 
(székhely: 1082 Budapest, Práter u. 29/a. fszt. 21.) 

2018. január 0 1 . - 2 0 1 8 . március 31. 
építési munkaterület 
Budapest VIII. kerület, Bókay utca 44-46. szám előtti 
66 m2 járdán 

Budapest VIII. kerület, Tömő utca 24-30. szám előtti 
146 m2 járdán 

Budapest VIII. kerület, Szigony utca 27-33. szám 
előtti 500 m2 járdán 

Közterület-használat nagysága összesen: 
Közterület-használat díja: 

712 m2 

420,- Ft/m2/nap + ÁFA 
26.913.600,- Ft + ÁFA (420 Ft,- x 90 nap x 712 m2) 



Díjkiesés, díjelengedés esetén: 26.913.600,- Ft + ÁFA 

Tényállás: A Pedrano Construction Hungary Kft. 2017. december 12. napján érkezett kérelmében a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1052/2017. (XII. 11.) számú határozatának módosítását, 
valamint a fentiek szerint közterület-használati hozzájárulás - teljes díjmentességgel történő -
megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a Budapest VIII. kerület, Corvin 5 
Irodaház építése és a Corvin sétány folytatásához kapcsolódó építési munkaterület (építési felvonulási 
terület elhelyezése) céljából kívánja használni a fenti területet. A területen semmilyen munkagép és 
építő anyag nem kerül elhelyezésre, csak az építkezéssel kapcsolatos munkavégzésre használják. Az 
első tervek alapján a területen 2 irodaház került volna kialakításra C5 és C6 munkanéven. Az építési 
engedély módosítása után a területen 1 irodaház kerül kialakításra. Az építkezés első üteme során 
igényelt területekhez a második ütem megkezdésével szükséges további területek használata is. A 
kérelmező 2018. március 31. napjáig 400 mf közterület használatára kapott hozzájárulást, melynek 
melyhez további 100 m2 területet igényelnek. A cég előzetes tájékoztatása alapján az építkezés 1. 
üteme a Bókay utca felőli területen folyó munkák várhatóan 2018 novemberében érnek véget, míg a 2. 
ütem Tömő utca - Szigony utca területen zajló munkálatok befejezését előreláthatóan 2019. II. 
negyedévére tervezik. 

A kérelmező érvényes Budapest Közút által jóváhagyott Forgalomtechnikai tervet nyújtott be a 
kérelem mellékleteként. 
A Józsefvárosi Önkormányzat és a Corvin Zrt. között a Corvin-Sétány projekt keretszerződés közös 
megegyezéssel történő lezárása tárgyában 2014. szeptember 15-én létrejött megállapodás 
(továbbiakban Megállapodás) 4.1 pontjának e) alpontja értelmében az Önkormányzat vállalta, hogy „a 
csereszerződések alapján a FUTUREAL I által megszerzett illetve az Önkormányzat által korábban 
átadott még be nem épített ingatlanokon végzett építési munkák („Munkák") ideje alatt ingyenes 
közteriilet foglalási engedélyt ad a Befektető vagy az építtető részére az erre irányuló kérelemben 
megjelölt területre." 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás megadását és 
a díjmentesség biztosítását. 

5. 
Közterület-használó, kérelmező: 

A kérelemben foglalt közterület-használat 
ideje: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 
Közterület-használat díja összesen: 
Díjfizetés ütemezése: 

Hudra Gasztro Kft. 
(székhely: 1027 Budapest, Szász Károly utca 4. fél 
emelet 2.) 

2018. február 0 1 . - 2 0 1 9 . február 01. 
Budapest VIII. kerület, Szigony utca 43. szám előtti 
közterületen 
mozgó bolt 
13 m2 

4.540,- Ft/m2/hó + ÁFA 
708.240,- Ft + ÁFA (4.540,- Ft* 13 m2*12 hó) 
egy összegben 

Tényállás: Az Hudra Gasztro Kft. 2018. január 05. napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy mozgó bolt céljából kívánja használni a fenti területet. 

A Gazdálkodási Ügyosztály a kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől 
intézkedett. 
A Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást. A Budapesti 
Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság közlekedés, közrend és közbiztonság 
szempontjából nem emelt kifogást. A Városépítészeti Iroda a közterület-használattal szemben nem 
emelt kifogást. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi szempontból nem emelt 
kifogást. 
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A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóságának tájékoztatása alapján a 
járda szerkezetében a mobil elárusítóhely terhelése nem okoz károsodást, elváltozást, azonban a 
leparkolt állapotú gépjármű a letámasztásoknál mindenképpen használjon teherelosztást, ezáltal a 
gépjármű terhelése ajárdafelületre egyenletesebben, nagyobb felületen oszlik meg, így még kisebb az 
esélye, hogy a járda szerkezetében bármilyen károsodás keletkezzen. 
A járdaburkolatra felhajtáskor a járda szegélyére maximum 5km/h sebességgel lehet felhajtani. 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a fenti helyre és időre már korábban adott hozzájárulást 
az IZSÓ Bt. részére, aki 2018. január 05. napján írásban jelezte, hogy 2018.02.01 napjával a 
tevékenységgel fel hagynak. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás - előre 
egy összegben történő teljes díjfizetéssel - megadását azzal a kikötéssel, hogy leparkolt állapotú 
gépjármű a letámasztásoknál használjon teherelosztást. 

II. A beterjesztés indoka 
A beérkezett kérelem elbírálása, valamint az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt 
Bizottság hatáskörébe tartozik. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 
A döntés célja a beérkezett kérelmek Bizottság által határidőben történő elbírálása. 

Tervezett bevétel: 
Hudra Gasztro Kft. 708.240,- Ft + ÁFA 
Összesen: 708.240,- Ft + ÁFA 

Díj kiesés, díj elengedés: 
Pedrano Construction Hungary Kft. 6.454699,- Ft + ÁFA 
Pedrano Construction Hungary Kft. 26.913.600,- Ft + ÁFA 
Összesen: 33.368.299,- Ft + ÁFA 

Kieső Áfa tartalom: 
Pedrano Construction Hungary Kft. 11.831,- Ft 
Összesen: 11.831,-Ft 

IV. Jogszabályi környezet 
A Rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a közterület-használattal - hozzájárulással és elutasítással 
- kapcsolatos önkormányzati hatósági eljárásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint első 
fokon a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. 

A Rendelet melléklete meghatározza a közterület használatok utáni fizetendő díj mértékét. 

A közterület-használati díjfizetés ütemezéséről a Rendelet 22. § (1) és (5) bekezdései az alábbiak 
szerint rendelkeznek: 

„(1) A díjat a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult köteles 
előre egy összegben megfizetni. 

A Rendelet 12. § (1) bekezdése szerint: „ Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel -
meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható, legfeljebb 1 évre; a 
településképi bejelentési eljárás során hozott döntésben engedélyezett utcabútoron elhelyezett 
reklámhordozó elhelyezése esetén legfeljebb 15 évre. " 

A Rendelet 29. § (1) bekezdése szerint: „A Bizottság az építési, szerelési tevékenység végzésére kért 
közterület-használati hozzájárulásban meghatározott díj 100%-át a használó kérelmére utólag külön 
döntésével visszatéríti, vagy a közterület-használati díjat elengedi, amennyiben a használó a 
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hozzájárulásban meghatározott idő elteltét követő 5 munkanapon belül a közterületet az átvételekor 
fennálló eredeti állapotában bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére, és ezt szakvélemény támasztja 
alá. Amennyiben a használó személye eltér az ingatlan tulajdonosától, úgy közös kérelem alapján van 
lehetőség a visszatérítésről vagy az elengedésről szóló döntés meghozatalára. " 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

I I I . Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 1053/2017. (XII. 11.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

1. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást 
ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint: 

PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY Kft. 
(székhely: 1082 Budapest, Práter u. 29/a. fszt. 21.) 

2018. január 01. - 2018. március 31. 
építési munkaterület (Corvin 5 Irodaház) 

Budapest VIII. kerület, Szigony u. 27-33. szám előtti 
120 m2 járdán és úttesten 

Budapest VIII. kerület, Bókay János u. 44-48. sz. 
előtti 288 m2 úttesten + 3 db parkolóhelyen (10 m2 

parkolóhelyenként) - kéthetente egy alkalommal 
kerül lezárásra (azon a héten, amikor a Tömő utca 24-
30. előtti szakasz nincs lezárva) 

Budapest VIII. kerület, Tömő u. 24-30. sz. előtti 408 
m2 úttesten - kéthetente egy alkalommal kerül 
lezárásra (azon a héten, amikor a Bókay János u. 44-
48. sz. előtti szakasz nincs lezárva) 

Közterület-használat nagysága összesen: 816 m2 úttest és járda + 3 db parkolóhely (10 m2 

parkolóhelyenként) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

2. a kieső parkolási díj ÁFA tartalmát a Budapest VIII. kerület, Bókay utca 44-48.sz.előtti 
szakaszon található 3 db parkolóhely két hetente történő lezárás vonatkozásában (7 munkanap) 
11.831,- Ft-ot köteles megfizetni a közterület-használatról szóló határozatban megjelölt 
bankszámlaszámra. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 
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IV. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 1052/2017. (XII. 11.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad -
teljes díjmentességgel — az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Pedrano Construction Hungary Kft. 
(székhely: 1082 Budapest, Práter u. 29/a. fszt. 21.) 

2018. j anuár 01. - 2018. március 31. 
építési munkaterület 
Budapest VIII. kerület, Bókay utca 44-46. szám előtti 
66 m2 járdán 

Budapest VIII. kerület, Tömő utca 24-30. szám előtti 
146 m2 járdán 

Budapest VIII. kerület, Szigony utca 27-33. szám 
előtti 500 m2 járdán 
712 m2 

Felelős: 
Határidő: 

polgármester 
2018. január 22. 

V. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, 

1. hogy az 1095/2017. (XII. 18.) számú határozatát visszavonja. 

Felelős: 
Határidő: 

polgármester 
2018. január 22. 

2. hogy közterület-használati hozzájárulást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel -
az alábbiak szerin: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága: 

Hudra Gasztro Kft. 
(székhely: 1027 Budapest, Szász Károly utca 4. fél 
emelet 2.) 
2018. február 01. - 2019. február 01. 
Budapest VIII. kerület, Szigony utca 43. szám előtti 
közterületen 
mozgó bolt 
13 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 22. 



A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára: 
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2018. január 18. 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető i^V 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: GYURICZA RAMÓNA ÜGYINTÉZŐ 
PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: 
ELLENŐRIZTE: 

7jU/I U U^-y 

DR. MÉSZÁR ERIKA 
ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

DANADA-RIMÁN EDINA 
JEGYZŐ. 

SOÓg^ŐRGV 
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

/ 
• / 

/ / _ _ _ 
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest 
Baross utca 63-67. 

K É R E L E M 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő k 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott 

JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAi 
3. 

Ss5nj: 
Sión.:. 

i t ö l t e n i ! 

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 
Kérelmező neve: PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY ÉPÍTŐIPARI KFT. telefon: 1/266-2181 
Kapcsolattartó ügyintéző neve: Berki Krisztián telefon: 70/642-2453 

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

. Székhelye: irsz.: 1 0 8 2 helység: Budapest (u., tér): Práter u. szám: 29/a fszt. 21. 

Bankszámlaszáma: 

Adószáma: 

1 0 7 0 0 0 2 j 4 
-

6 719 6 7 7 3 3 
— 

5 0 2 0 0 0 0 9 

1 4 8 7 6 4 4 8 
-

2 _ 4 2 

Egyéni vállalkozás esetében: 
Kérelmező neve: telefon: 

Lakcíme: irsz.: I ] ] ] J helység: (a , tér): 

e - m a i I c í m : •••;••; 
Vállalkozó nyilvántartási száma: 1 • . - J / ^ . • 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

Magánszemélyek esetében: 
Kérelmező neve: telefon: 

Lakcíme: irsz.: 

Születési helye: ideje: 

e-mail cím: 

év hó 
1 

.szam:. 

nap, anyja neve:. 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati 
hozzájárulásban foglaltak ellenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-

felügyeleti Ügyosztálya kezelik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapjárt. 

Közterület-használat ideje: 201 8 év 0 hó 0 1 naptól 201 . ev hó 
0 - 3 SA 

Közterület-használat célja: Corvin 5 Irodaház építésének kiszolgálásához alkalmi-eseti jellegű lekorlátozás, 

építőanyag bedagi?ása és^etonQzás céljából 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: fexőSfti + ¡6^3 -+|6x2g|= 846 m2 

Közterület helye: Budapest, VUI. kerület Tömő u. 24-30., Bókay u. 44-48. és Szigony utca 27-33. előtti útszakaszok 

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, LEVELEZÉSI CÍM, amennyiben a fenti adatoktól eltér, stb.): 
Az ideiglenes lekorlátozás alkalmi jellegű, a betonozások, illetve a toronydaruval beemelendő építőanyagok beszállí-
tásának idejére. A Bókay utca és a Tömő utca együttesen nem, csak külön-külön kerül lezárásra, biztosítva zavartalan 
gépjármű forgalmat. A Tömő utca lezárása esetén, a forgalom ideiglenesen a Bókay utcára kerül átterelésre. 

A Corvin Sétány projekt keretében megvalósuló épületek építéséhez tartozó közterület foglalás díjmentes! 

Kérjük a túloldalon jelzett mellékleteket csatolni, és 
a kérelemnyomtatványt a l á í r n i szíve e s k e d j é k ! 

mailto:berki.krisztian@futureal.hu


A kérelmező tudomásul veszi, hogy 
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 

18/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-
használati díjat köteles fizetni, 

- a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) 
Kormányrendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítha-
tók. 

A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-el jelölni) 

1 A kn7tpiriileten folvtatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okirat masolatát: 
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt, 
- parriasápi társaság, eavéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, 
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüket igazoló okiratot, 
- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt üzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-
jelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a Működési Engedélyt 
2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak 
is. A vázlaton az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, 
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége, 
hosszúsága; a terasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolsága; terasz 
esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, amelyikhez tartozik; méterben mérve). 
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez a 
helyszín fotóját is csatolni szükséges. 
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén - városképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni. 
5. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat 
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi ható-
sági engedélyt csatolni szükséges. 

X 

6. Közút igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábrázoló 
forgalomtechnikai vázrajzot, amely beszerezhető a BKK Közúti Közlekedési Igazgatóság Közútkezelési Fő-
osztály, Forgalomtechnikai Osztályán. 

X 

Figyelmeztetés: 
A hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos és egyértelmű helymeghatározás, va-
lamint a meglévő létesítmény fotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

A közterület-használatot - különösen - az alábbi jogszabályok szabályozzák: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 18/2013. 

(IV.24.) önkormányzati rendelet 
- Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XI1.12.) önkormányzati rendelet 
- Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998.(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 
- A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (XII.20.) önkor-

mányzati rendelete 
N Y I L A T K O Z A T 

Alulírott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából hozzájárulok személyes adataim 
történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az le-
járásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé. 

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam -
amelyet tudomásul vettem - az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jog-
szabályi rendelkezésekről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről. 

Kijelentem. hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól a 
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomról le-
mondok. Tudomásul veszem. hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre emelkedik. 

/ / Á Budapest, 2017. év december hó 11. nap. 
KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁS. 1 



PEDRANO Construction Hungary Kft. 
Cím: 1082 Budapest Práter u. 29/A. Fszt 21. 
Tel.: +36 (1) 688-5490, Fax: +36 (!) 688-5491 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest, Baross utca 63-67. 

dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető Asszony 
részére 

Tárgy: Corvin 5 irodaház építése - nyilatkozat építés közbeni közterület használatról 

Alulírott Balogh József, mint a Pendrano Construction Hungary Építőipari Kft. ügyvezetője, ezúton 

nyilatkozom, hogy a földhivatali nyilvántartás szerint: Bp. VIII. Tömő u. 24. sz., 36213 helyrajzi szám alatt 

nyilvántartott ingatlan területén folyó építési munkákkal kapcsolatban, az elmúlt időszak tapasztalatai 

alapján a Tömő, vagy a Bókay utcákon történő, a teljes útszélességet érintő alkalmi közterület foglalások 

váltva, várhatóan heti rendszerességgel egy-egy napon kerülnek használatba. 

Budapest , 2018.01.17. 

NYILATKOZAT 

OMUGU J U Í S C I • 

ügyvezető 
Pendrano Construction Hungary Építőipari Kft. 
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 1 

Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest 
Baross utca 63-67. 

K E R E L E M 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel k i t ö l t e n i 

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 
Kérelmező neve: PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY ÉPÍTŐIPARI KFT. telefon: 1/266-2181 

Kapcsolattartó ügyintéző neve: Berki Krisztián 

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

Székhelye: irsz.: r l ] Ö 8 ] 2 helység: Budapest (u.,tér):Práteru.szám: 29/afsz t . 21. 

telefon: 70/642-2453 

Bankszámlaszáma: 1 0 7 0 0 0 2 4 
— 6 7 9 6 7 7 3 3 — 5 0 2 0 0 0 0 9 

Adószáma: 4 8 7 6 4 41 8 
-

~2 4 2 

Egyéni vállalkozás esetében: 
Kérelmező neve: telefon: 

Lakcíme: irsz.: helység: (u.,tér): 

/ m / Ú j 
e - m a i , c í m : " ^ f a m i l I 
Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: — 

i 

Bankszámlaszáma: 

-CÉL; 

Magánszemélyek esetében: 
Kérelmező neve: 

Lakcíme: irsz.: 

telefon: 

Születési helye: ideje: 

e-mail cím: 

helység: (u.,tér): 

] hó ev 

.szam:. 

nap, anyja neve:. 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati 
hozzájárulásban foglaltak ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-
felügyeleti Ügyosztálya kezelik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 201L évi CXII. törvény alapján. 

Közterület-használat ideje: 201 j 8 év 0 hó 0 1 naptól - 201 . ev 'J 
o 3 

hó 

3 4 (Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!) 

Közterület-használat célja: Corvin 5 Irodaház építési munkái 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 712 m2 

Közterület helye: Budapest, VIII. kerület Szigony u. - Tömő u. - Bókay u. által határolt ingatlan körüli közterület 

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, LEVELEZÉSI CÍM, amennyiben a fenti adatoktól eltér, stb.): 
A Bókay utca 44-46. szám előtti járdán 2 m x 33 m, azaz 66 m2 
A Tömő utca 24-30. szám előtti járdán 2 m x 73 m, azaz 146 m2 
A Szigony utca 27-33. szám előtti járda és telekhatár közötti területen 5 m x 80 m, azaz 400 m2 
A Szigony utca 27-33. szám előtti járdán és úttesten a telekhatár sarkától 5 m x 20 m, azaz 100 m2 
A Corvin Sétány projekt keretében megvalósuló épületek építéséhez tartozó közterület foglalás díjmentes! 

A területet a Corvin 5 Irodaház építéséhez kívánjuk továbbra is használni. Jelenleg a terület OSB palánkos kerítés-
sel körülhatárolt, a munkaterület részeként funkcionál. Az építkezés befejeztével kívánjuk lehatárolást megszüntetni 
és a járdaszakaszokat helyreállítva visszaadni. 

Kérjük a túloldalon jelzett mellékleteket csatolni, és 
a kérelemnyomtatványt a l á í r n i szíveskedjék! 

mailto:berki.krisztian@futureal.hu


-2-

A kérelmező tudomásul veszi, hogy 
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 

18/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-
használati díjat köteles fizetni, 

- a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) 
Kormányrendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítha-
tók. 

A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjttk X-el jelölni) 

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okirat másolatát: 
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt, 
- gazdasági társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, 
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüket igazoló okiratot, 
- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt üzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-
jelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a Működési Engedélyt 
2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak 
is. A vázlaton az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, 
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége, 
hosszúsága; a terasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolsága; terasz 
esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, amelyikhez tartozik; méterben mérve). 
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez a 
helyszín fotóját is csatolni szükséges. 
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén - városképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni. 
J. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat 
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi ható-
sági engedélyt csatolni szükséges. 

X 

6. Közút igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábrázoló 
forgalomtechnikai vázrajzot, amely beszerezhető a BKK Közúti Közlekedési Igazgatóság Közútkezelési Fő-
osztály, Forgalomtechnikai Osztályán. 

X 

Figyelmeztetés: 
A hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos és egyértelmű helymeghatározás, va-
lamint a meglévő létesítmény fotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

A közterület-használatot - különösen - az alábbi jogszabályok szabályozzák: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 18/2013. 

(IV.24.) önkormányzati rendelet 
- Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XH.12.) önkormányzati rendelet 
- Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet 
- A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (XIL20.) önkor-

mányzati rendelete 

N Y I L A T K O Z A T 

Alulírott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából hozzájárulok személyes adataim 
történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az le-
járásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé. 

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam -
amelyet tudomásul vettem - az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jog-
szabályi rendelkezésekről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről. 

Kijelentem. hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól a 
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomról le-
mondok. Tudomásul veszem, hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre emelkedik. 

Budapest, 2017. év december hó 11. nap. 



MŰSZAKI LEÍRÁS 

a VIII. ker. Bókay János utca - Tömő utca - Szigony utca által határolt 
C5 és C6 tömb építési munkálataival kapcsolatos közterület-foglalás 

KIEGÉSZÍTÉSE, HOSSZABBÍTÁSA 

A tárgyi ingatlan építési munkálatai miatt meglévő forgalomkorlátozások 
vannak érvényben a Bókay utcai, a Tömő utcai, illetve a Szigony utcai hom-
lokzat előtt, amelyek meghosszabbítására, illetve kiegészítésére van szük-
ség. Az F-04 rajzon az állandó jellegű közterület-foglalások vannak feltün-
tetve, valamint a Szigony utcában a rakodási igények alkalmi kielégítése 
érdekében a Jázmin utcai torkolat utáni tervezett elkorlátozás. 
Az F-05 alkalmi jellegű: a Tömő utca lezárása betonozáshoz, illetve na-
gyobb teherszállítási munkálatok miatt. 
A Tömő utca lezárással együtt a Bókay utca nem zárható, ekkor a 
süllyedő-oszlopokat tartalmazó szakaszán az áthaladást biztosítani 
kell! 

Tájékoztatni kell az érintett lakosságot a lezárások időpontjáról, időtartamá-
ról. 

A járdazárások során a túloldali járdára kell terelni a gyalogosforgalmat pik-
togramos jelzéskép kihelyezésével. 

A Práter utca - Szigony utca - Tömő utca - Leonardo Da Vinci által határolt 
területen jelentős építési munkálatok folynak, amelyek összeorganizálan-
dók. 

A megállási tilalmakat 48 órával a hatálybalépés előtt kell kihelyezni, kiegé-
szítő-tábián szerepeljen az életbelépés pontos időpontja. A tilalmaknak el-
lentmondó parkolást lehatároló burkolati jeleket sárga X alakú ragasztott 
burkolati jelekkel érvényteleníteni szükséges. 

Tervezői nyilatkozat: 
A vonatkozó rendeleteknek megfelelően a tárgyi munka forgalomtechnikai 
tervét a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóságával egyeztet-
tem. 
A kivitelezés megkezdése előtt két nappal értesíteni kell a BKK-INFO-t a 
3255-255-ös telefonszámon. Az általános munkavédelmi előírásokon túl a 
forgalomkorlátozás különleges kitételt nem igényel. 



Ezen terv az érvényes előírásoknak, az 1/1975. (Ii.5) KPM-BM számú 
(KRESZ), a 20/1984. (XII.21) KM számú, a 3/2001. (1.31), a 4/2001.(1.31), 
valamint a 11/2001 .(111.13) KöViM rendeletekben foglaltaknak megfelel. 

Budapest, 2017. december 

Kelló Balázs 
Tervező (K0-T/01-11882) 



Címzett: Fohász 2003 Bt. 

d m : 1055 Budapest 
Kossuth Lajos tér 9. 

BUDAPEST 
FORGALOMTECHNIKAI IGAZGATÓSÁG 

nyilv.szám: 1 7 U S 8 0 1 9 

iktató szám: 

tárgy: 

ügyintéző: 

46/6327-4/2017 
8. kerület Bókay János utca - Tömö utca -
Corvin sétány C5 C6 tömb építési 
munkálataival kapcsolatos közterületfoglalás 

Szántai Anikó 

A Társaságunkhoz érkezett, „Budapest 8. kerület Bókay János utca - Tömő utca - Corvin sétány C5 C6 
tömb építési munkálataival kapcsolatos közterületfoglalás" tárgyú kiviteli tervdokumentációra 
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást az alábbi feltételekkel adjuk meg. 

Az ideiglenes jelzőtáblák ép, fényvisszavető fóliás felületűek legyenek, és tiszta állapotban kerüljenek 
kihelyezésre. Az Útügyi Műszaki előírásokban foglaltakat be kell tartani, különös tekintettel a magassági 
elhelyezésre vonatkozó kritériumokra. 
Az ideiglenes „Megállni tilos" jelzőtáblákat hatályba lépésük előtt legalább 48 (legfeljebb 72) órával ki 
kell helyezni, és kiegészítő táblán fel kell tüntetni a hatályba lépés időpontját. 
A kivitelezés során a munkaterületet zárt, min. 1,5 m magas} rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott 
elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, amely 100 km/h szélterhelésnek ellenáll. Megfelelő éjszakai 
megvilágítást kell alkalmazni. 
A gyalogosforgalom munkaterülettől elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell, akadály esetén min. 1 m 
széles provizóriummal át kell vezetni. A forgalom alatt álló közútra a gyalogos nem terelhető. 
A munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről kikerülő 
anyag, építési anyag és törmelék nem tárolható. 
A bontott és az építési anyagot minden esetben kai ódában kell elhelyezni. 
A jóváhagyott tervtől eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon lehet. A tervtől eltérő munkavégzés, 
vagy feltételeink be nem tartása esetén hozzájárulásunk érvényét veszti. 
Amennyiben a kezelői hozzájárulással ellátott építés alatti állapottervektől a kivitelezés során eltérés válik 
szükségessé, új forgalomkorlátozási állapottervet kell készíteni, amelyre kezelői hozzájárulásunkat meg 
kell kérni. 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk 6 hónapig, vagy az ebben a 6 hónapban kérelmezett érvényes 
munkakezdési engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes. A hozzájárulásunkban megállapított 
feltételekkel szemben kérelemmel a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalához lehet 
fordulni. 
Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. és 
34. §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM 
rendelet 2. §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, 
továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások 
szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján, mint Operatív kezelő adtuk ki. 

Budapest, 2017. december 8. 
h"Őzt-«" ¿artkönicíí Tv?>'• ; nía-'»-.,.^ 

, •»OlkK.M^-M. thr.ú iK;n U. K-12 * . __ A Acios/a/ir •• •̂(íiK'M ~> 4"5 I 

/:Hitler Csiba:/ Anikó:/ 
mérnökségvezető létesítménymérnök 

Budapest Kozul 
Zártkörűen Mukodo Reszvenylatse&ag 
legjegyzeksram 0 1 1 0 0471(4 
postacím: Budapest Közút Zrt. Budapest Pf. 86.1518 

telefon: +361776-6134 ! 
web: www.budapestkozut.hu / 
e-mait: budapestkozut@budapestkozut.hi>/ 

http://www.budapestkozut.hu
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály . 
1082 Budapest K E R E L E M 
Baross utca 63-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

K é r j ü k a n y o m t a t v á n y t o l v a s h a t ó a n , n y o m t a t o t t b e t ű v e l k i t ö l t e n i ! 

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 
Kérelmező neve: . . fi^W. telefon:. $ $ 2 9 P . 9 . . 

Kapcsolattartó ügyintéző neve: telefon: 

e-mail cím: . . U 3 í A- ^ 

Székhelye: iisz.: j / l t f f í T i j helység: . . . f e ^ t (a , tér): szám: . h em./ajtó: 

Levelezési cím: ..(/.-.fi.-

Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám:. . Q j . . 7 . Í M . 

Bankszámlaszáma: 

Adószáma: i Q l C l ^ C l G Ü l O p l ~ J\ - \C(\J\ 

Egyéni vállalkozás esetében: 
Kérelmező neve: 

Lakcíme:irsz.:! j helység:.... 

Levelezési cím: 

e-mail cím: 

Vállalkozó nyüvántartási száma: | 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma:! 

telefon: 

(a,tér): szám: em./ajtó: . . . 
í ^ i ^ ^ i t ^ r i H Í T a t í l í 

Kfepoftti-IJítaié w ^ 

....•Jr.!. ; firkf./ctt 

• M.-.íjíklú 
4 

.•VJÍÍK 
- JO 

Osztály: EJÄgtfm: ± 

Magánszemélyek esetében: 
Kérelmező neve: 

Lakcíme: irsz. M M ¡helység: 

Születési helye: ideje: 

e-mail cím: 

• (u., tér): 

évi ! hói 

.. telefon: 

.szám: em./ajtó: 

j nap, anyja neve: 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog-
laltak ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az in-

formációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CX11. törvény alapján. 

Közterület-használat ideje: 201 ;p ; év ;0 :2 j hó \C\M naptól - 201|C$|.év \0\2l hó \OH\ napig 

(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!) f f 

Közterület-használat célja: . M o k i l . ! ^ . ! . ^ . 
JO __ 2 Kérelemmel érintett közterület nagysága: ...). m /db 

Közterület helye: Budapest, VIII. kerület.. . !? szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy: 

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.): 

B ? - ^<¡"2 .... te&.fí/s^ sfey '^hJ. i*-

A kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 
1 POLüflRMESTEFil HIVATAL] 

Sign '43 



-2-

A kérelmező tudomásul veszi, hogy 
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 

37/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat 
köteles fizetni, 

- a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 
12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusíthatók. 

A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-el jelölni) 

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okirat másolatát: 
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt, 
- gazdasági társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, 
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüket igazoló okiratot, 
- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt üzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes bejelentés köte-
les kereskedelmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a Működési Engedélyt 
2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is. A vázla-
ton az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyér-
telműen megállapítható legyen (TERASZ, KIOSZK ESETÉN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az 
épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben mérve). 
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez a helyszín fotó-
ját is csatolni szükséges. 
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén - városképvédelmi szempontok 
figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni. 
5. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az 
építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni 
szükséges. 
6. Közút igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechni-
kai vázrajzot, amely beszerezhető a Budapest Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán (1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.) 
http://budapestkozut.hu/forgalomtechnika 

Figyelmeztetés: 

A hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előirt mellékletek csatolásán túl, a pontos és egyértelmű helymeghatározás, valamint a meg-
lévő létesítmény fotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

A közterület-használatot - különösen - az alábbi jogszabályok szabályozzák: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 

37/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 
- Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XD.12.) önkormányzati rendelet 

Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (Ií. 16.)Föv. Kgy. rendelet 
- A településkép védelméről szóló 34/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 

N Y I L A T K O Z A T 

Alulírott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából hozzájárulok személyes adataim történő 
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az lejárásban részt vevő 
szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé. 

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam -amelyet tudo-
másul vettem - az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezések-
ről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elér-
hetőségről. 

Kijelentem, hogy kérelmem teljesítése eset én a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól a 2004. évi 
CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 
Tudomásul veszem, hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre emelkedik. 

Budapest, 2 0 . év A. hó ... nap. 
KERELMEZO ALA1RASA 

Z o 

http://budapestkozut.hu/forgalomtechnika
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BUDAPESTI RENDŐR-FŐK.APITANYSÁG 
VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 

Rendészeti Osztály 

Jevszám: 01080/66-1/2018. ált. Tárgy: szakhatósági állásfoglalás 
Hiv. szám: 16-20/2018. 
Ügyintéző: Boros Attila Balázs r. hdgy. 
Tel.: 4 7 7 - 3 7 - 0 0 / 4 8 - 1 2 4 
Email: borosah@budapcst .police.hu 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

Budapest Főváros VIÍÍ. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármester i Hivatala 
Gazdálkodási Ügyosztály 

Budapest 
Baross utca 63-67. 
1 0 8 2 

Tisztelt dr. Hencz Adrienn! 

Tájékozta tom, hogy a fenti számon hatóságomhoz érkezett megkeresésben foglaltakat 
megvizsgál tam, melynek során az alábbiakat állapítottam meg: 

A Hudra Gastro Kft. kérelmet nyúj tot t be a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
közterület használatához, melyben kitelepülésének engedélyezését kérte 2018. február 01. naptól 
2019. február 01. napig a Budapest VIII. kerület, Szigony utca 43. szám előtt a járdán 13 
négyzetméter területre. 

A fenti helyszínen közbiztonsági és közlekedési szempontból a kitelepülés ellen hatóságom 
kifogást nem emel. 

Budapest, 2018. január 09. 

Tiktelettelij 
1 < 

ibor r. alezredes 
Q^S ,^J^*itdcszÄti osztályvezető 

Cím: 1084 Budapest Víg u. 36.,1431 Bp. Pf.:16! 
Telefon: 477-3700; Fax: 477-3724. 48-401 

e-mail: 08rk@budapest.police.hu 

RZ.SNf.O.5 «0 ')! : IOIUKÜ-jJ!" ."O'-J-iü.DtRI-tf)̂ ! I ¡(r'-.vA-Si)fiS''i-H-5-lS7..'í3) 
KUKK: l"V\cics/«n!íii:.V)3.;!- 1 cUr.iln 

n. 

mailto:borosah@budapcst.police.hu
mailto:08rk@budapest.police.hu


HATÓSÁGI ÜGYOSZTÁLY 

IGAZGATÁSI IRODA 
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Gazdálkodási Ügyosztály 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető részére 

Ügyiratszám: 05-79/2018 
Ügyintéző: dr. Bodnár Csaba 
Telefon: 459-2174 
Email: bodnarcs@jozsefvaros.hu 
Hivsz.: 16-20/2018 

Tárgy: közterület használati kérelem 
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Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 

Hivatkozással hozzánk érkezett megkeresésére az alábbi áüásfoglalást adjuk: 

Hudra Gastro Kft. 

Budapest VIII. kerület, Szigony u. 43. 13 m2 mozgó árusítás 

(2018. február 01. - 2019. február 01.) 

részére a közterület használatba adását kereskedelmi szempontból nem kifogásoljuk, az alábbi 
kikötéssel: 

A kereskedőnek bejelentési kötelezettsége vem a közterületi értékesítés helye szerinti jegyzőfelé 
(jelen esetben kereskedelmi hatóságom felé). 

Amennyiben a kereskedő közterületi értékesítés keretében forgalmaz terméket, abban az esetben a 
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: R.) 5. számú melléklete szerint előrecsomagolt sütemények, édességek 
forgalmazhatóak. 

Ebben az esetben a kereskedőnek bejelentési kötelezettsége van a közterületi értékesítés helye 
szerinti jegyző felé, jelen esetben kereskedelmi hatóságom felé, mellyel ez idáig nem élt. 

Ha mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységről lenne szó, abban az esetben a fent 
említett R. 2.§-a alapján a kereskedő székhelye szerinti jegyző felé kell megtennie a bejelentését. 

Az Hudra Gastro Kft. a fenti címre vonatkozólag hatósági nyilvántartásunkban nem szerepel. 
Ennek hiányában a tevékenység nem folytatható. 

Budapest, 2018.01. 15. 

Tisztelettel: 

TóthC^ba 
irodavezető 

1082 Budapest, Baross u. 63-67. S 459-2100 
www.jozsefvaros.hu 
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Tárgy: Tájékoztatás a Hudra Gastro 
Kft. VIII. kerület Szigony utca 43. 
közterület használat ügyében 
Hiv. szám: 16-20/2018. (Gyuricza 
Ramóna) ---—" 

Ügyintéző: Fábri Zoltánné tű. hdgy. 

Telefon: 459-2300/94284 
e-mail: fki.kozeppest@katved.gov.hu 

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefváros Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Ügyosztály 
dr.Hencz Adrienn ügyosztályvezető részére! 

Budapest 
Baross u. 63-67. 
1082 

Értesítem, hogy a Hudra Gastro Kft. Budapest, VEI. kerület Szigony u. 43. (Klinikák 
metrómegálló bejárata mellett) közterület használat ügyében a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez küldött megkeresését 
megvizsgáltam, azzal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: 

A Hudra Gastro Kft. Budapest, VIII. kerület Szigony u. 43. (Klinikák metrómegálló bejárata 
mellett) a 13 nm-es mozgó árusító autó elhelyezését a benyújtott iratoknak megfelelő 
kialakításban tűzvédelmi szempontból nem kifogásolom. 

A fenti tájékoztatásom nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak. 

Kérem tájékoztatásomban foglaltak szíves tudomásul vételét. 

Budapest, elektronikus bélyegző szerint 

Géczi Béla tűzoltó ezredes 
kirendeltség-vezető 

megbízásából és nevében: 

Kiss Levente tűzoltó alezredes 
hatósági osztályvezető 

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 3.1443 Bp. Pf.: 154. 
Telefon: +36(1) 459-2324 Fax: +36(1) 459-2457 

E-mail: fki.kozeppest@katved.gov.hu 

Aláíró: Kiss leverte, Szervezeti aláírásban kiadmányozó hatósag. Beliig»Tníniszléíium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság; Aláírás időpontja: 2018.01.11T08Í2:262: Aialras ervényes 20!8.01.11T08:55:35Z; Másolat készült 2018-01-11T09:12.$4Z 
Keszíleíle: Magyar Posta 2n. A másolat hitelesítése rratérvényeseégi nyilvánlartés hssználaiával történik. A másolat automaizáll, zári, agditált rendszerrel készült: 300 dpi; fekete-fehér. Az írat egyedi azonos!tója. ?23e3d5&t85a-4t)64-93!l>$S35310cd1b6 
Elektronikus eredeti elérhetősége: ^t^:/W.kuöemeny.gov.hii/l(dt^in?padiage=15673347bdl8Wd4594e79b8cb(a546332l6M 606341775201801110954550500; Iralérvényességi nyilvántartásbeli 
httpsi/ítrateiv.kefckh.g ov Jii£443/ws/8el?itt=723e3d5tMál5a-4d64-S3to-8835310aJ11>6; Len/ómat: 4PP5o3ldZKMK1*&|4f :7E07K9ly9WB56lA9s3F»yk-, Szöveg íenyoroal. 5!s*5F/D473dYIEG472oB06'ZtóDQ9UeUGSB;jx22dY=: Az ön küldemény 
azonosítója: 15673347Wl8bftt4554a78b8cbd8W6332l&M. és je!szava:88251444A£, Az elektronikus italban foglaltakkal egyező tartalmú irat. 

mailto:fki.kozeppest@katved.gov.hu
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BUDAPEST FŐVÁROS 
V I I I . KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODA 

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Iktatószám: 26-47/2/2018 
Ügyintéző: Lőrinczyné Zelinka Szilvia 
Telefon: 459-2-526 

Gazdálkodási Ügyosztály e-mail: zelinkasz@jozsefvaros.hu 
dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

Helyben 

Tárgy: Hudra Gastro Kft. közterület használati kérelme - Szigony utca 43. szám előtti 
közterületen mozgóárusítás 

Hiv. szám: 16-20/2018. 

Köszönettel vettem tárgyi témában tett megkeresését, melyben a kérelmező a Szigony utca 
43. szám előtti közterületen mozgóárusításhoz kért közterület használati engedélyt. 

Tájékoztatom, hogy a tervezettel kapcsolatban településképi szempontból kifogást nem 
emelek, a terv az előírásoknak megfelel. 

Budapest, 2018. január 18. 

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 

1082 Budapest, Baross u. 63-67. fi 459-2100 
www.jozsefvaros .hu 
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