
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály   sz. napirend 
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a Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság  2018.  szeptember 05-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Boros  Gabor  Szabolcs  es  Gyuricza Ramóna ügyintézők 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tärgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: 10  db 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
Az elmúlt időszakban a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalhoz az 
alábbi - a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának 
rendjéről szóló  37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti - 
közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek érkeztek. 

1. 
Közterület-használó, kérelmező: RusContact Kft. 

(székhely:  1088 Budapest,  Lőrinc pap tér  3.  fszt. I.) 

ELŐ TERJESZTÉS 

A  kérelemben foglalt közterület használat 
ideje: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Közterület-használat díja összesen: 
Díjfizetés ütemezése: 

2018.  augusztus  01.  —  2019.  július  31. 

Budapest  VIII. kerület, Lőrinc pap  ter 3.  szám előtti 
közterületen 
vendéglátó terasz 
45 m2 
szezonon belül:  2080,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
szezonon kívül:  210,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
618.300,- Ft  + ÁFA  (2080,- Ft  *  6  hó *  45 m2)  + 
(210,- Ft  *  6  hó *  45 m2) 

napernyő 
34 m2 

virágláda 
4  db 
0,- Ft 

618.300,- Ft  + ÁFA 
havonta 

Tényállás:  A  RusContact Kft.  2018.  július  27.  napján érkezett kérelmében a Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság  602/2018.  (VH.11.) számú határozatának módosítását, havi részletekben történő 
díjfizetés megadását kéri. 

A  Rendelet  21. (1)-(2)  és  (5)  bekezdése alapján:  „(1) A  közterület használatáért közterület-használati 
díjat kell fizetni.  (2) A  közterület-használati díjak eves-, havi-, napi- vagy idénydíjak. 
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(5)  Tartós (legalább  hat  hónapot meghaladó) közterület-használat eseten a Bizottság a jogosult 
kérelmére havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű díjfizetést megállapíthat, 
amennyiben az esedékes díj nettó  10.000  forintnál magasabb." 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a  602/2018.  (VII.11.) számú határozat 
módosítását akként, hogy az egyösszegű díjfizetés helyett, havi részletekben történő teljesítés történik. 

2. 
Közterület-használó, kérelmező: 

A  kérelemben foglalt közterület-használat 
ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 
Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 
Közterület-használat díja összesen: 
Díjfizetés ütemezése: 

Yin  Quan Hungary Kft. 
(székhely:  1089 Budapest, Biro  Lajos utca  49.) 

2018.  szeptember  12.— 2018.  október  21. 
építési munkaterület (állvány) 
Budapest  VIII. kerület, Kálvária utca  15. 
38 m2 
420,- Ft/ m2/  hó+ ÁFA 
638.400,- Ft  + ÁFA  (420,-  Ft*38 m2*40 nap) 
egy összegben 

Tényállás:  A Yin  Quan Hungary Kft.  2018.  augusztus  22.  napján érkezett kérelmében — előre egy 
összegben teljes díjfizetéssel történő - közterület-használati hozzájárulás megadását kéri a Tisztelt 
Bizottságtól tekintettel arra, hogy a homlokzat szigetelési munkák elvégzéséhez gyalogosok által 
átjárható állványt kíván elhelyezni a fenti területen. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás — előre 
egy összegben teljes díjfizetéssel történő — megadását. 

3. 
Közterület-használó, kérelmező: Népszínház utca  19.  Társasház 

(1088 Budapest,  Népszínház utca  19.) 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Közterület-használat díja összesen: 
Díjkiesés, díjelengedés esetén: 

2018.  szeptember  05. -2018.  október  31. 
építési felvonulási terület 
Budapest  VIII. kerület, Víg utca  2.  szám 
előtti parkoló sáv 
4  db parkolóhely 
2.650,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon 265,-

 

Ft/óra/parkolóhely) és  420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
(munkaszüneti napokon  es  a járda területén) 

építési felvonulási terület munkanapokon összesen 
(10 m2-es  parkolóhelyek esetén): 
333.858,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 4  db 
parkolóhely  x 40  munkanap, azaz  424.000,- Ft) 

építési felvonulási terület munkaszüneti napokon 
összesen  (10 m2-es  parkolóhelyek eseten): 
285.600 Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 40 m2  x 17  nap) 
619.458,- Ft  + ÁFA 
285.600,- Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A  Népszínház utca  19.  Társasház  2018.  augusztus  27.  napján érkezett kérelmében 
közterület-használati hozzájárulás - teljes díjmenteséggel történő - megadását kéri a Tisztelt 
Bizottságtól tekintettel arra, hogy  Budapest  VIII. kerület Népszínház utca  19.  Társasház teljes 
homlokzat felújítása miatt szükséges a további építési munkaterület kialakítása a fenti területen. 
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A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az  530/2018.  (VI.27.) számú határozatával a 
munkálatokhoz kapcsolódó területhasználatához korábban hozzájárult  2018.  június  27.  —  2018. 
november  30.  közötti időszakra vonatkozóan. 

A  felújítás önkormányzati pályázatból valósul meg, erre való tekintettel kérik a közterület-használati 
díj elengedését. 

A  Rendelet  28.§ (3)  bekezdésben foglaltak alapján, az  (1)  bekezdés  b)  pontja esetében, amennyiben a 
közterület fizető parkolási övezetbe tartozik és a használó azt ingyenesen használja, abban az esetben a 
kieső parkolási díjat köteles megfizetni. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás teljes 
díjmentességgel történő megadását,  anal  hogy a díjmentesség nem terjed ki a kérelemben megjelölt 
időszakban igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegére. 

4. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

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

Favis Maére Kft. 
(2724  Újlengyel, Petőfi Sándor  u. 48.) 

2018.  szeptember  10. -2018.  október  09. 
építési munkaterület (mozgó állvány) 
Budapest  VIII. kerület, Mikszáth  Kalman  tér  4.  szám 
előtti járda  es  a Krúdy  u. 1.  szám előtti járda 
8 m2 

420,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
100.800,-  + ÁFA  (420,- Ft x 8m2  x 30  nap) 
egy összegben 

Tényállás.  A  Favis Maép Kft.  2018.  augusztus  24.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás — előre egy összegben teljes díjfizetéssel történő — megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy  Budapest  VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér  4.  Társasház homlokzat felújítási 
munkálatai miatt mozgó állvány elhelyezése céljából kívánja használni a fenti közterületet. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás — előre 
egy összegben teljes díjfizetéssel történő — megadását. 
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Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Közterület-használat díj a összesen: 
Díjkiesés, díjelengedés esetén:  

Swietelsky Magyarország Kft. 
(székhely:  1072 Budapest,  Rákóczi út  42.) 

2018.  szeptember  01.— 2018.  október  31. 
építési munkaterület (irodakonténer elhelyezése) 
Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 75.  szám előtti 
parkoló sávban 
2  db parkolóhely  (10 m2  parkolóhelyenként) 
építési munkaterület munkanapokon összesen  (10 m2-

 

es  parkolóhelyek esetén):  
175.276,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 42  munkanap 
x 2  db parkolóhely, azaz  222.600,- Ft) 

építési munkaterület munkaszüneti napokon összesen 
(10 m2-es  parkolóhelyek esetén):  
159.600,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 19  munkaszüneti nap 
x 20 m2) 

334.876,- Ft  + ÁFA 
334.876,- Ft  + ÁFA 
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Tényállás:  A  Swietelsky Magyarország Kft.  2018.  augusztus  27.  napján érkezett kérelmében 
közterület-használati hozzájárulás - teljes díjmentességgel történő - megadását kéri a Tisztelt 
Bizottságtól tekintettel arra, hogy egy  89  lakásos új társasház kivitelezéséhez szükséges irodakonténer 
elhelyezése céljából kívánja használni a fenti területet. 

A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság a  393/2018. (V.14.)  számú határozatával korábban 
hozzájárult a fenti közterület-használathoz  2018.  április  16.-2018.  augusztus  31.  közötti időszakra 
vonatkozóan teljes díjfizetés mellett. 

A  Rendelet  29.  §  (1)  bekezdésben foglaltak alapján külön kérelemmel a közterület-használat díjának 
100%-át visszaigényelheti, amennyiben a közterületet az átvételekor fennálló eredeti állapotában 
bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére  es  ezt szakvélemény támasztja alá, ezért nem javasolt a 
díjelengedés. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás előre 
egy összegben teljes díjfizetéssel történő megadását, azzal, hogy a Swietelsky Magyarország Kft. a 
közterület-használat díját  2018.  szeptember  01.  —  2018.  szeptember  04.  közötti időszakra vonatkozóan 
is fizesse meg. 

6. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat díja: 

Swietelsky Magyarország Kft. 
(székhely:  1072 Budapest,  Rákóczi  tit 42.) 

2018.  szeptember  01. —2018.  október  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 73.  szám előtti 
közterületen 
89 m2  járda +  4  db parkolóhely  (10 m2 
parkolóhelyenként) 
járdán  12  hónapon túl:  620,-  Ft/m2/nap 
3.365.980,- Ft  + ÁFA  (620,- Ft  *  89 m2  *61  nap) 
parkolóhelyen munkanapokon összesen  (10 m2-es 
parkolóhelyek esetén): 
350.551,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 42  munkanap 
x 4  db parkolóhely, azaz  445.200,- Ft) 

parkolóhelyen munkaszüneti napokon összesen  (10 
m2

-es  parkolóhelyek esetén): 
471.200,- Ft  + ÁFA  (620,- Ft x 19  munkaszüneti nap 
x 40 m2) 

Közterület-használat díja összesen: 4.187.731,- Ft  + ÁFA 
Díjkiesés, díjelengedés esetén: 4.187.731,- Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A  Swietelsky Magyarország Kft.  2018.  augusztus  27.  napján érkezett kérelmében 
közterület-használati hozzájárulás - teljes díjmenteséggel történő - megadását kéri a Tisztelt 
Bizottságtól tekintettel arra, hogy egy  89  lakásos új társasház építése céljából kívánja használni a fenti 
területet, amellyel összefüggésben az ingatlan előtti járda és gépjármű behajtó-közterület szintén új 
burkolatként épül meg. 
A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  149/2017.  (III.06.), a  267/2017. (IV. 10.) es  a  254/2018. 
(W.16.)  számú határozataival korábban hozzájárult a fenti közterület-használathoz  2017.  március  06.  — 
2018.augusztus  31.  közötti időszakra vonatkozóan telj  es  díjfizetés mellett. 

A  Rendelet  29.  §  (1)  bekezdésben foglaltak alapján külön kérelemmel a közterület-használat díjának 
100%-át visszaigényelheti, amennyiben a közterületet az átvételekor fennálló eredeti állapotában 
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bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére és ezt szakvélemény támasztja alá, ezért nem javasolt a 
díjelengedés. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás előre 
egy összegben teljes díjfizetéssel történő megadását azzal, hogy a Swietelsky Magyarország Kft. a 
közterület-használat díját  2018.  szeptember  01.  —  2018.  szeptember  04.  közötti időszakra vonatkozóan 
is fizesse meg. 

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

2018.  szeptember  01.— 2018.  október  31. 
építési munkaterület (építési felvonulási terület és 
építési konténer elhelyezése parkolóhelyen) 
Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci u.  előtti 
219 m2  úttesten  es 120 m2  járdán valamint  5  db 
parkolóhelyen (parkolóhelyenként  10 m2) 

Budapest  VIII. kerület, Práter  u.  előtti  252 m2 
úttesten,  138 m2  járdán,  5  db parkolóhelyen 
(parkolóhelyenként  10 m2),  valamint  a  gépészeti 
áruház előtti  30  db parkolóhelyen (parkolóhelyenként 
13 m2) 

Budapest  VIII. kerület, Bókay János  u.  előtti  108 m2 
úttesten és  108 m2  járdán 

Budapest  VIII. Corvin sétány meg nem épített 
területéből  368 m2  közterületen 

7. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága 

Közterület-használat díja: 

összesen: 1313 m2  +  10  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 
m2)  +  30  db parkolóhely (parkolóhelyenként  13 m2) 

2 650,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon, 265,-
Ft/óra/parkolóhely)  es 620,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
(munkaszüneti napokon és a járda területén) 
építési munkaterület járdán és úttesten  12  hónapon 
túl:  49.657.660,- Ft  + ÁFA  (620,- Ft x 61  nap  x 1313 
m2) 

munkanapokon összesen  (10 m2-es  parkolóhelyek 
esetén): 
876.378,- Ft  + ÁFA (bruttó  2 650,- Ft x 42  munkanap 
x 10  db. parkolóhely, azaz  1.113.000,- Ft) 

munkaszüneti napokon  (12  hónapon túl) összesen: 
1.178.000,- Ft  + ÁFA (nettó  620,- Ft x 19 
munkaszüneti nap  x 100 m2) 

munkanapokon összesen  (13 m2-es  parkolóhelyek 
esetén): 
2.629.134,- Ft  + ÁFA (bruttó  2650,- Ft x 42 
munkanap  x 30  db parkolóhely, azaz  3.339.000,- Ft) 

munkaszüneti napokon  (12  hónapon túl) összesen: 
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4.594.200,- Ft  + ÁFA (nettó  620,- Ft x 19 
munkaszüneti nap  x 390 m2) 

Díjkiesés, díjelengedés esetén: 58.935.372,- Ft  + ÁFA 
ÁFA fizetési kötelezettség: 946.488,- Ft 

Tényállás:  A  PEDRANO  CONSTRUCTION  HUNGARY Kft.  2018.  augusztus  27.  napján érkezett 
kérelmében közterület-használati hozzájárulás — teljes díjmentességgel történő — megadását kéri a 
Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a  Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 47.  szám alatti Társasház 
építése és a Corvin Sétány folytatásához kapcsolódó építési munkaterület (építési felvonulási terület és 
sitt szállító konténer elhelyezése) céljából kívánja használni a fenti területet.  A  Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság a  48/2017. (1.30.),  a  389/2017. (V.15.),  a  735/2017.  (IX.04.), az  1051/2017. 
(XII.11.), a  250/2018.  (IV.16.) és az  526/2018.  (VI.27.) számú határozataiban korábban hozzájárult a 
fenti területre vonatkozó közterület-használathoz  2017.  február  01.  —  2018.  augusztus  31.  közötti 
időszakban. 

A  kérelmező érvényes  BKK  Forgalomtechnikai tervet nyújtott  be a  kérelem mellékleteként. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat és Corvin Zrt. között  a  Corvin Sétány projekt keretszerződés közös 
megegyezéssel történő lezárása tárgyában  2014.  szeptember 15-én létrejött megállapodás  (a 
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  946.488,- 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. 

ARAN Invest  Kft. 
(székhely:  1082 Budapest, Leonardo  da  Vinci u. 10.) 

2018.  szeptember  03. —2018.  december  31. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Tömő  u. 58.  szám előtt  112 
m2  járdán  es  úttesten 
Budapest  VIII. kerület, Tömő  u. 35-37.  szám előtti  10 
db parkolóhelyen 
112 m2  +  10  db parkolóhely  (10 m2 
parkolóhelyenként) 
bruttó  2.650,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon 
265,-  Ft/óra/parkolóhely) és  420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
(munkaszüneti napokon) 
építési munkaterület: járdán és úttesten:  5.644.800,-

 

Ft  + ÁFA  (420,- Ft  *  112 m2  *120  nap) 

építési munkaterület parkolóhelyen: munkanapokon 
összesen:  1.711.024,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft,-  * 
82  munkanap  *10  db parkolóhely, azaz  2.173.000,-
Ft) 

építési munkaterület parkolóhelyen: munkaszüneti 

8. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat díja: 
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napokon összesen:  1.596.000,- Ft  + ÁFA (420,-
Ft*100  m2  *38  nap) 

Közterület-használat díja összesen: 8.951.824,-Ft  + ÁFA 
Díjfizetés ütemezése: egy összegben 

Tényállás: Az  ARAN Invest  Kft.  2018.  augusztus  22.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás — előre egy összegben teljes díjfizetéssel történő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Tömő  u. 58.  szám alatt épülő társasház kivitelezési 
munkálatai miatt kívánj a használni a fenti területet. 

A  kérelmező érvényes forgalomtechnikai tervvel rendelkezik. 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás — előre egy 
összegben teljes díjfizetéssel történő — megadását, azzal, hogy a kérelmező az építési munkaterület 
céljából igénybevett közterület-használati díjat  2018.  szeptember  03.  —  2018.  szeptember  04.  közötti 
időszakra vonatkozóan fizesse meg. 

9. 
Közterület-használó, kérelmező: Turay  Ida  Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 

(székhely:  1089 Budapest,  Kálvária tér  6.) 

A  kérelemben foglalt közterület-használat 
ideje: 
Közterület-használat célj a: 
Közterület-használat helye: 
Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használati díj-

 

Közterület-használat díja összesen: 
Díjkiesés, díjelengedés: 

2018.  szeptember  08. 
kulturális rendezvény (Tündér találkozó) 
Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér 
900 m2 
320,-  Ft/m2/nap+ÁFA 
288.000,- Ft  + ÁFA  (320,- Ft  *  900 m2  *  1  nap) 
288.000,- Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A  Turay  Ida  Színház Közhasznú Nonprofit Kft.  2018.  augusztus  27.  napján érkezett 
kérelmében közterület-használati hozzájárulás — teljes díjmentességgel való - megadását kéri a Tisztelt 
Bizottságtól tekintettel arra, hogy Tündér találkozó elnevezésű program megtartása céljából kívánja 
használni a fenti területet. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás 
megadását, továbbá a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet  28.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjában 
foglaltakra. 

10. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  390/2018. (V.14.)  számú határozatában közterület-
használati hozzájárulást adott a  Budapest  VIII. kerület, Baross  u. 87.  szám alatti Társasház részére - 
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel -  2018.  május  22.  —  2018.  július  20.  napjáig terjedő 
időszakra a  Budapest  VIII. kerület, Baross  u. 87.  szám alatti Társasház felújításához szükséges építési 
munkaterület céljából.  A  Társasház felújítása önkormányzati támogatásból valósult meg. 

A Budapest  VIII. kerület, Baross  u. 87.  szám alatti Társasház  2018.  augusztus  01.  napján kérelmet 
nyújtott be, miszerint vissza kívánja igényelni a közterület-használati díjat a fenti időszakra 
vonatkozóan. 

A  munkálatok befejezését követően a közterületet a kérelmező — a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. szakembereinek állásfoglalása értelmében — az átvételkori állapotban bocsátotta az Önkormányzat 
rendelkezésére. 

7 



A  Rendelet  29.  §  (1)  bekezdés értelmében 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 
hozzájárulásban meghatározott idő elteltét követő  5  munkanapon belül a közterületet az átvételekor 
fennálló eredeti állapotában bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére, és ezt szakvélemény támasztja 
alá. 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati díj, azaz  1.083.600,- Ft  + 
ÁFA, bruttó  1.376.172,- Ft  visszafizetését a  Budapest  VIII. kerület, Baross  u. 87.  szám alatti 
Társasház részére. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  beérkezett kérelmek 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 építési munkálatok esetén: 
Yin  Quan Hungary Kft. 
Népszínház utca  19.  Társasház 
Favis Maép Kft. 
Swietelsky Magyarország Kft. 
Swietelsky Magyarország Kft. 
ARAN Invest  MI. 
Összesen: 

Díjelengedés:  
Népszínház utca  19.  Társasház 
Pedrano  Construction  Hungary Kft. 
Turay  Ida  Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 
Összesen: 

638.400,- Ft  + ÁFA 
331858,- Ft  + ÁFA 
100.800,- Ft  + ÁFA 
334.876,- Ft  + ÁFA 
4.187.731,- Ft  + ÁFA 
8.951.824,- Ft  + ÁFA 
14.547.489,- Ft  + ÁFA 

285.600 Ft  + ÁFA 
58.935.372;  Ft  + ÁFA 
288.000,- Ft  + ÁFA 
59.508.972,- Ft+  ÁFA 

ÁFA fizetési kötelezettség:  
Pedrano  Construction  Hungary Kft. 946.488,- Ft 
Összesen: 946.488,- Ft 

Díjvisszafizetés:  
Budapest  VIII. kerület Baross  u. 87.  szám alatti Társasház 1.376.172,- Ft 
Összesen: 1.376.172,- Ft 

A  visszafizetés fedezete a  11404-02  címen a közterület foglalási bevétel. 

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)  bekezdése az alábbiak 
szerint rendelkeznek: 
„a)  A  dijat 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 
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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 dijat elengedi, amennyiben a használó a 
hozzájárulásban meghatározott ich5 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 elengedésröl szóló döntés meghozatalára." 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

I. A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy módosítja a  602/2018.  (VII.11.) 
számú határozatát az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: RusContact Kft. 
(székhely:  1088 Budapest,  Lőrinc pap  ter 3.  fszt.  1.) 

Közterület használat ideje: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága: 
Dülizetés ütemezése: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  05. 

2018.  augusztus  01. —2019.  július  31. 

Budapest  VIII. kerület, Lőrinc pap tér  3.  szám előtti 
közterületen 
vendéglátó terasz 
45 m2 

napernyő 
34 m2 

virágláda 
4  db 
havonta 

II. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy — előre egy összegben történő 
teljes díjfizetéssel — közterület-használati hozzájárulást  ad  az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: Yin  Quan Hungary Kft. 
(székhely:  1089 Budapest, Biro  Lajos utca  49.) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  05. 

2018.  szeptember  12.— 2018.  október  21. 
építési munkaterület (állvány) 
Budapest  VIII. kerület, Kálvária utca  15. 
38 m2 

III. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy — teljes díjmentességgel — 
közterület-használati hozzájárulást  ad  az alábbiak szerint, azzal, hogy a díjmentesség nem 
terjed ki a kérelemben megjelölt időszakban igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő 
parkolási díj összegére: 
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Közterület-használó, kérelmező: Népszínház utca  19.  Társasház 
(1088 Budapest,  Népszínház utca  19.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  05. 

2018.  szeptember  05. -2018.  október  31. 
építési felvonulási terület 
Budapest  VIII. kerület, Víg utca  2.  szám 
előtti parkoló sáv 
4  db parkoló hely 

W. A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - előre egy összegben történő 
teljes díjfizetéssel - közterület-használati hozzájárulást  ad  az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: Favis  Mail)  Kft. 
(2724  Újlengyel, Petőfi Sándor  u. 48.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  05. 

2018.  szeptember  10. -2018.  október  09. 
építési munkaterület (mozgó állvány) 
Budapest  VIII. kerület, Mikszáth  Kalman  tér  4.  szám 
előtti járda és a Krúdy  u. 1.  szám előtti járda 
8 m2 

V. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.  - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - közterület-használati hozzájárulást  ad  az 
alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: Swietelsky Magyarország  Mt. 
(székhely:  1072 Budapest,  Rákóczi út  42.) 

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

Közterület-használat nagysága:  

2018.  szeptember  05. -2018.  október  31. 
építési munkaterület (irodakonténer elhelyezése) 
Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 75.  szám előtti 
parkoló sávban 
2  db parkolóhely  (10 m2  parkolóhelyenként) 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  05. 

2.  a Swietelsky Magyarország Kft. az építési munkaterület (irodakonténer elhelyezése) céljából 
igénybe vett közterület-használat díját  2018.  szeptember  01.  -  2018.  szeptember  04.  közötti 
időszakra vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  05. 
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VI. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel — közterület-használati hozzájárulást  ad  az 
alábbiak szerint 

Közterület-használó, kérelmező: Swietelsky Magyarország Kft. 
(székhely:  1072 Budapest,  Rákóczi út  42.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  05. 

2018.  szeptember  05. —2018.  október  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 73.  szám előtti 
közterületen 
89 m2  járda +  4  db parkolóhely  (10 m2 
parkolóhelyenként) 

2. a Swietelsky Magyarország  KR  az építési munkaterület terület céljából igénybe vett 
közterület-használat díját  2018.  szeptember  01.  —  2018.  szeptember  04.  közötti időszakra 
vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  05. 

VII. 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: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  05. 

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

2018.  szeptember  03. —2018.  október  31. 
építési munkaterület (építési felvonulási terület  es 
építési konténer elhelyezése parkolóhelyen) 
Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci u.  előtti 
219 m2  úttesten és  120 m2  járdán valamint  5  db 
parkolóhelyen (parkolóhelyenként  10 m2) 

Budapest  VIII. kerület,  Prater u.  előtti  252 m2 
úttesten,  138 m2  járdán,  5  db parkolóhelyen 
(parkolóhelyenként  10 m2),  valamint  a  gépészeti 
áruház előtti  30  db parkolóhelyen (parkolóhelyenként 
13 m2) 

Budapest  VIII. kerület, Bókay  Janos u.  előtti  108 m2 
úttesten és  108 m2  járdán 

Budapest  VIII. Corvin sétány meg nem épített 
területéből  368 m2  közterületen 
1313 m2  +  10  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 
m2)  +  30  db parkolóhely (parkolóhelyenként  13 m2) 
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2.  a kieső parkolási díj ÁFA tartalmát a  Budapest  VlII. kerület,  Leonardo Da  Vinci  u.  -  Prater u. 
előtti szakaszon található  40  db parkolóhely vonatkozásában  (19  munkanap) köteles 
megfizetni a közterület-használatról szóló határozatban megjelölt bankszámlaszámra. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  05. 

VIII.  A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.  — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel — közterület-használati hozzájárulást  ad  az 
alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: ARAN Invest  Kft. 
(székely:  1082 Budapest, Leonardo  da  Vinci  u. 10.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

2018.  szeptember  05. —2018.  december  31. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Tömő  u. 58.  szám előtt  112 
járdán és úttesten 
Budapest  VIII. kerület, Tömő  u. 35-37.  szám előtti  10 
db parkolóhelyen 
112 m2  +  10  db parkolóhely  (10 m2 
parkolóhelyenként) 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  05. 

2.  az  ARAN Invest  Kft. az építési munkaterület terület céljából igénybe vett közterület-használat 
díját  2018.  szeptember  03. —2018.  szeptember  04.  közötti időszakra vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  05. 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

A  közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 
Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  05. 

Turay  Ida  Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 
(székhely:  1089 Budapest,  Kálvária tér  6.) 

2018.  szeptember  08. 
kulturális rendezvény (Tündér találkozó) 
Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér 
900 m2 
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Ä-R1MAN EDINA 
JEGYZŐ 

X. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Baross 
u. 87.  szám alatti Társasház részére a  390/2018. (V.14.)  számú határozatában megadott 
közterület-használati hozzájáruláshoz kapcsolódó közterület-használat díjat, azaz  1.083.600,-
Ft  + ÁFA, azaz bruttó  1376.172,-  Ft-ot visszafizeti a  37/2017.  (IX.14.) önkormányzati 
rendelet  29.  §  (1)  bekezdésben foglaltak alapján. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  05. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály 

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

Budapest, 2018.  augusztus  30. 
tOE.OEOE  

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: SOROS GÁBOR SZABOLCS ÉS GYURICZA  RAMONA  ÜGYINTÉZŐK 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: bvs. 
JOGI KONTROLL: 
ELLENŐRIZTE: 

LOEAV  

\  

f 
R.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

SciöS GYÖRGY 
A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
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Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

  v  dwa3 

a közterület használatra. A  kérelem benyájtánee-Medt 
4 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  
Lakcíme: irsz.: helYség 
Levelezési cím:  
e-mail  cím:  

(11,e)' szám: em./ajtó:  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog 
laltak ellenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodást illetve Közterület-felügyeleti ügyosztálya kezelik  as in 

:formáciás önrendelkezésijogról és az informáciászabadságról szók5  201I.  évi CXII törvény alapján. j 4 ','. 
Közterület-használat ideje:  201 év  0 hó  nu  4.ptól -  201  igL  év napig 

Budapest  Főváros  V111.  kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 10 N* 2 11.  (OE Gazdálkonsl Ugyosztály 
K  E  R  E L E  All

 
1082  Hugel:east 
Baron  utca  63-67. a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

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

Kéldmczömw  (1715/1/  -7-4n5 ) /IN  tA0-11,  M'Aren  AP'.  telefon:  
Kapcsolattartó ügyintéző neve:  et4)2,  j...24-4-4 .„  telefom ..1.-0.603..1-Se,3... 
e-mail  cím: . ..i>clickete .................... ...1.V.V \PLC(  ' C-Qt‘t...  
Szélchelye: irsz:

 A 
- hely12)ség: (u., tér):Ws- . lid) ke i1a ,  ...,  N  ( szám:  41 em  /ajtó:  1 

Levelezési cím: . La% PS  ...  i'  i.erlikat.gresak, 044m. e.o),  II%  
Cégjegyzák sztun/Nyilvántarlási szátm, CM7.0c4- Jo3T63.§-

 

-127  t°5377  

Vállalkozó nyilväntaztási száma: LI 
Adószáma: 
Bankszámlaszáma:  En ji 

$ 9 6 1 I O 

3e.9 

Bad.74miat 
mbs*m Pcp IVaC 

aciade 000  1:-"•! , 

21)18 AUG 2 

cHt 

Magánszemélyek esetében: 

Kérehnező neve:  
Lakcíme: irsz. L belYség: 
Születési helye:  
e-mail  cím:  

telt  
szám: em/ajtó:  

nap, anyja neve:  

(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!) 
Közterület-használat célja: ..S..  .0 ( kei.SM- R-Dle-clA 
Kérelemmel érintett közterület nagysága: g m2/db 
Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület g£51*.i:.:%/1,-i a, ir\cce,  kV  
järdän, úttesten, zöldterületen vagy: .......1a.f.TcLISA,  

szám előtti 

deZA  

2018 AK 2 2.7' 
y-- 

SArn ti..... 
Gi   

deakne
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A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 

- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatiról is használatának rendjéról 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 feltételeiröl 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, X 
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüket igazoló okiratot, 

 

- őstermelők esetén östermelöi 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 iazla i  

 

ton  az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy  mine  nagysága, elhelyezkedése egyér-

 

telműen megállapítható legyen (TERASZ, KIOSZK ESETEN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az 
WIT)  létliiinlokzati fiától 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. A 
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. 

X 

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:audapestkoz.t.hu 

K 

 

Finvelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány ás az előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos ás egyértelmű hebsneghatátroaís,valamint a meg-
lévő létesítmény fotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 
A  közterület-használatot — különösen — az alábbi jogszabályok szabályozzák: 

- Magyazország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CL2100(1X. törvény 
- a Józsefvárosi Önkormányzat Mlajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 

37/2017.  (DC.14.) önkormányzati rendelet 
- Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.(X112.)  önkormányzati rendelet 
- Budapest  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Föv. Kgy. rendelet 
- A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

Alulfrott, 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 is kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elér-
hetőségről. 

If/jelentem  hogy kérelmem teljesítése eset én az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény  82.  §  (2)  be-
kezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 

Tudomásul veszem  hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre emelkedik. 

Budapest, év .2:Yhó  21—  nap. 
r pre.0-02_,.. OE-  e 

KÉRELMEZÓ ALÁÍRÁSA 
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KÁVA ÉpItésziroda Tervező is Fővállalkozó  K 
1121 Budapest.  Melinda  u. 21.  - www.kavakttec 
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BUIM  PEST  FŐVÁROS 
VIII. KERÜLET VÁROSFEJLES2rts1 ts Feetptrtszi 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMANVZA1 ÜGYOSZTÁLY 

POLGÁRMESTERI HIVAT ,'LA Fob, IRODA 
-----•-_,-_-__ ---,-------

 

r  
DLA 

főépítész 
gyosztályvezető 

Kévés György 

Budapest 
Melinda utca  21. 
1121 

Iktatószám:  26-261/2015 
Ügyintéző: Péterffy Marton 
Telefon: 45-92-157 
e-mail: peterffyrn@jozsefvaros.hu 

Tárgy Kálvária utca  15.  sz. alatti  30  lakásos lakóépület módosított engedélyezési terve 

FÓÉPITÉSZI ÁLLÁSFOGLALÁS 

A 2015.  május 19-en benyújtott módosított tervekről készített dokumentációt megvizsgáltam, 
és megállapítom, hogy a településképet nem befolyásolja a módosítás, ezért támogatotn.  A 
terv a településképbe illeszkedik. 

Budapest, 2015.  május  29. 

21 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  le  459-2100 
www.jozsefeares.hu 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI. ÖNKORMÁNYZAT 

. DR.  KOCSIS MÁTÉ . 
POLGÁRMESTER 

Kévés és pitésztársai Zrt. Iktatószám:  26-261/2015 
Ügyintéző: Péterffy Márton 

Budapest Telefon:  45-92-526 
Melinda utca  21. e-mail:  peterffyragozservatos.hu 
1.121 

Tár2v:  Kálvária utca  15.  sz. alatti  30  lakásos lakóépület módosított engedélyezési terve 

TELEPÜLESKÉPI VÉLEMÉNY 

Budapest  Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat polgármestere felhatalmazásából  a 
helyi településképi véleményezési hatáskörömben eljárva 

Kévés és Épitésztársai  Zn.  bejelentő szervezet kérelmére  2015.  május 19-én indult 
településképi véleményezési eljárásban,  a  Kálvária utca  15.  sz. alatti  (36080  hrsz.)  30  lakásos 
lakóépület módosított engedélyezési tervdokumentációját átvizsgáltam,  es a  fent megjelölt 
tervet kikötés nélkül engedélyezésre javaslom. 

A  településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak  nines  helye, az csak az építésügyi hatósági 
ügyben hozott döntés keretében vitatható. 

INDOKOLÁS 

Kévés és Építésztársai Zrt.  26-261/2015.  számú kérelmében településképi véleményt kért 
hatóságomtól, a Kálvária utca  15.  sz. alatti  30  lakásos lakóépület módosított engedélyezési 
tervére vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdolaunentiiciót  es  annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy 
megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiától és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XI. 8.) !Corm.  rendelet  22.§ (3)  bekezdésében valamint a  Budapest  VIII. kerület 
Józsefváros Önkomuinyzat Képviselő-testületének az építésüggyel összefüggő egyes helyi 
önkormányzati hatósági eljárások részletes szabályairól szóló  5/2013. (11.10.)  önkormányzati 
rendelet  5.§ -ban  foglaltaknak. 

A  véleményezési eljárás során bekértem a helyi Riépítész véleményét.  A  mellékelt 
tervdokumentációt és annak mellékleteit a Riépitész véleményezte, mely vélemény a 
mellékletben megtalálható. 

1082 Budapest,  Baross  u 63-6  Telefon:  06  I  459 2100 polgarmesterigozsefvaros hu vesetAgjozsefvaros, hu 

IDÖSMRAT 
ÖNKORtvlANYZAT 



dr. Kocsis Máté 
ester  felhatalmazásából 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

OR.  KOCSIS MÁTÉ . 
POLGÁRMESTER 

A  véleményezési eljárás során vizsgáltarn továbbá 

a) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés vagy az építészeti jellegzetesség  es  látvány, a 
helyi jelleg védelme) településképbe való illesztését, a helyi építészeti érték védelmének 
érvényre juttatását, azokra gyakorolt hatását, 
b) a településrendezési eszközöknek való znegfelelést, a rálátás  es  kilátás követelményeinek való 
megfelelést, 
c) az épület homlokzatának  es  tetőzetének kialakítási módját, 
d) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit, 
e) az építmény takaratlanul maradó  es  közterületről közvetlenül látható határfelületeinek 
kialakítási módját ás feltételeit, valamint 
fl  közterületen folytatott épitésí tevékenység végzése esetén a közterület burkolatinak, 
mütárgyainak, köztárgYainalc, növényzetének, továbbá a diszvilágító és hirdető-berendezések 
kialakítását. 

A  tervezett építési tevékenysés a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007. 
(XII.12.) számú rendelettel (JOKÉSZ) nem ellentétes.  A  főépítészi véleményre alapozva és a 
tervdokumentációt átvizsgálva a rendelkező rész szerint — kikötés nélkül — engedélyezésre 
javasoltam. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi véleményemet az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló  1997.  évi LXXVIII. törvény  30/C. §.(1)  pontja alapján tettem. 

A  fellebbezési jogról rendelkezés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról  es  a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményeluel szóló  314/2012. (XI. 8.)  Kortn, rendelet a  22.  §  (8) 
bekezdése szerint. 

Budapest, 2015.  június  1. 

rgely  »LA 
pltész 

* osztályvezető 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest 
Baross utca  83-67. 

KÉRELEM 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Székhelye: írsz.:  4«j  helység:  LP  • 

Levelezési cím:  

tiry (5  szám: em./ajtó:!‘7:(1., 

helység:  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve: 

Lakcíme: írsz. 

Születési helye ideje:,., 

e-mail  cím:  

em./ajtó:   szám: 

telefow  

• • nap, anyja neve:  

Gazdasági társaságok, egyéni  0g,  társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 

Kérelmező neve:  ezP  (.0  ((41' 4  • telefon.  IC' 12-42 -15-(3 

e-mail  cím:  Iter) NYoc_c_t_o(2_ 'V( ci 

Cégjegyzék szám/Nyilvántartisi szánt  

Bankszámlaszáma:  4 4  Tö:  8 — c>  COE 61  Ti 

Adószáma lSrttFv_4_t1 t 

Kapcsolattartó ügyintéző neve:  .4.  a  r— , n-  t fE e-RE- telefon: — 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: telefon•  

Lakcíme: írsz.:  1 • helység.  (u.,  tér)•  szám: em./ajtó:  

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: _ 

Bankszámlaszáma: 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 
JÓZSEFVÁHOSI POLGATINIESTEBI HIVATAL 

4 

2glegV ' 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

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 önrendelkezésijogtal és az infotmációszabadságról száló  2011.  évi  C281.  törvényalapján. 

Közteriikt-használat ideje:  201 4  év  03  hó  or  naptól -  201 1.  év  A10  hó  314  napig 

(Több időpont,- helyszín esetéi kérünk listát mellékelni!) 

Közterület-használat célja.  n' Irri tr) flOPE-A-e2-9  ex' 

Kérelemmel érintett érintett közterület nagysága:  4  ‘H-2- rri2/Cib 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület  0 it  G Q.-  2„ szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  Pgr-ksOEL;  

Megjegyzés ( Egyéb  tiny,  körülmény, stb.): 

1 A pes ky-  ctut no644s.s.et QA-cr<T> nu- tv.G7  kee G-r •-rn tser.syln  
U.& h el- Gans.  Gtrry,-  )2_53‘..s - Cef-n DI )(CEP p2j. n  tu  Ter llzes ts-x n4 K._  

deakne
Ceruza



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 feltételeíröl 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, X. 
- 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 foul,-
ját is csatolni szükséges. 

 

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén - városképvédebni szempontok 
figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni. 

 

S. 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 

Y--, 

Fluvelmeztetés:  

A  hiánytalanul hitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán  lid,  a pontos és egyértelmű helymeghatározás, valarnint a meg-
lévő létesítményfotója 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.(X11.12.)  önkormányzati rendelet 
- Budapest  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Föv. Kgy. rendelet 
- A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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

Kijelentem  hogy kérelmem teljesítése eset én az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény  82.  §  (2)  be-
kezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 

Tudomásul veszem,  hogy ezáltal  az ügyemben hozott határozat annak közlésekoremyo
erteKemöerácir

lkiiks'aSházkezelei Kft. 
1088 B  wpv:ewstTKY t-dkcjr. ilcua  2.  fsz. 

Budapest, 20g.  . év • nap. „5.-2,42 
KERELm 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály K  ARELEM2018Ati627. 1082 Budapest 
Baross ptea  o3-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a nyomtalványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

em./ajtó:  

telefon.  

nap, anyja neve:  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz helység:  (u., ter).  

Születési ideje: I eV I h 

Adószáma: 

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

F 
1 1- F Bankszámlaszáma: F 

Gazdasági társaságok, e yéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 

V  Kérelmező neve: telefon• 

Kapcsolattartó ügyintéző  eve: ./UO, 
e-mail  cím: ,m/iirc OE 

Székhelye:.  irsz: 

Levelezési cím: 

Cégjegyzék szám/Nyilvantartási szánt  

Bankszámlaszáma:  019W 01"6 

Adógzáma: 

 telefone—k )/ 9 3.1G  

53/AC/or szárn. em./ajtó:  

LUZ,/  e 

MCA  

helység:   (u., ter). 

I.U4CIFeei 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: telefon'  

Lakcíme: irsz..  r r 1 helység.  (u., ter): szám: em./ajtó:  

Levelezési cím:  

e-mail  cím: 

e-mail  cím:  

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 önrendelkezésijogról és az informáciászaba ' iszóló 2  . e .CX11 törvény alapján 

Közterület-használat ideje:  201 év hó _ naptól —  201  . év 

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

Közterület-használat célja: U7Lc.cC to4  2c4  
Kérelemmel érintett közterület nagysága: . 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület 

_ar  11,d'  ,úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb  tiny,  körülmény, stb.):
\ßee,402-2c 

m2/db 
4 (..is  szám előtti 

cce—

 

hohieok L-Lin  

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 
OE ,, OE,e 

2018  A1J6  24. 
r  

trY0-2€ e 

tA 

0 21  te)-

 

deakne
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deakne
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— 2 — 
A  kerelmezo tudomásul veszi, hogy 
— a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról is 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. (D129.)  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 (FERASZ, 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 
figyélembevétele miatt — fényképfelvételt kell becsatolni. 

 

S. Epítési 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 

 

Figyelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvemy és az előírt mellékletek csatolásán  till  a pontas S egyértelmű helymeghatározás, valamint a meg-
Wyo.  létesítményfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CL,2000X. törvény 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 

37/2017.  (DC14.) önkormányzati rendelet 
— Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.(X1112)  önkormányzati rendelet 
- Budapest  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Föv. Kgy. rendelet 
- A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (DC14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

Alulírott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából hozzájárulok  személyes adataim történő 
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az igy 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-
hetöségröl. 

Kijelentem  hogy kérelmem teljesítése eset én az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény  82.  §  (2)  be-
kezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 

Tudomásul veszem  hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre emelkedik. 

Budapest, 20 év« hó  2-4  . nap. 
  ri  

l e%KÉREL EZ45 ALÁÍRÁSA 
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Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérclinező neve:  telefon.  

Lakcíme:' irsz.:1J I  1 1  • g  tér)' szánr  

e-inail cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 
-1 'Lill  Adószáma: : L A..  

Bankszámlaszáma: I .1 
Magánszemélyek esetében: 

Kémlinező neve.  telefon: 

Lakehne: III ltel 

Születi helye.  ideje: [_ 

e-mail  cím:  

 (u,  tér). sniff)* -3 
1M [1_1  nap, anyja neve -

 

Ti 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási ügyosztály 
1082 Budapest 
Baross utca  83-67. 

KÉRELEM 
Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában  Ike  közterület használatához 

Kérjük a tyomtatványt olvashatéan, nyom'atot' bet ű vel kitölteni! 

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

Kérelmező neve: SWIETELSKY Magyarország Kft. telefon:  061/8896300 

Kapcsolattanó ügyintéző neve: Székely  Veronika  munkahelyi mérnök, telefon:  061-880-0017 

e-mail  cím: szekely.veronika@swietelskyku 

Székhelye: irsz.: LI  017121  helység:  Budapest 01,14  Rákóczi  id 42. 

Cégiegyzék számi Nyilvaínattäsi mitn:  01-09-897738  

Bankszámlaszáma:  10918001-00000024-99450009 

Adószáma:  14300327-2-44 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati  *HAW valamint a közterület-használati hozzájárithisban fog 
Mink ellenörzéséhez szükségesek. Az adatokat a PolgármeSieri Hivatal Gazdálkodási. Illetve közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az  in 
pinnate  önrendelkezésijogiii  Sax  inlámáciöszabadseül szó/ó  20/l.  évICÄ7i tönétry, dean 
Közterület-használat ideje: 

IV. Mew 2018.  év  09.  hó  01.  naptól —  2018. 6/ 10,  hó  3  I. napig 

Közterület-használat célja: építési-kivitelezési munkához szükséges felvonulási tertilet, építési konténer tarolása 
Kérelemmel érintett közterület nagysága:  2  db szetnélygépjánnil parkoló az úttesten  (10  m2/db) 
Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület,  Prater  (utca,ter)75. szám előtti: járdán, úttesten  
Megjegyzés Egyéb tény, körülmény, LEVELEZÉSI  UM,  amennyiben a  fern  adatoktól e1te4st14 

Tisztelt Bizottság! 

A  közterület foglalás célja a felvonulási terület mellett helyszíni építési konténer tárolása. Konténer mérete:  2  db 
4886 x 2438 x 2591  mm méretű irodakonténer (MB16) 

Kérjük, hogy tárgyi közterület-használati díj megállapítása, ügyében DuMENTESSÉGET megállapítani szívesked-
jenek. 

Kérésünk alapja,  bogy  tárgyi ingatlanon - foghíj-beépítésként - egy  89  lakásos új társasház valósul meg. Az ingatlan 
előtti járda és gépjármű behajtó-közterület szintén új burkolatként épül meg. Ez a beruházás a kerület és a  Prater  utca 
értéknövekedését szolgálja. 

A  kérelem benyájtássAmegositilet közterület használatra. 

- 201yf  
fl 

7 
1 usc 



- 2 -  
Bízva kérelmünk  es  kerestink pozitív elbírálásában. 

A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
a kérelem benyűjtása nem jogosItja fel a közterület használatára, 

- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról  es  használatának rendjéről szóló 
37/2017. (IX. 14.)  önkonnanyzati rendelet  21.  § (I) bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati düat 
köteles fizetni, 

- a közterillelen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiröl szóló  210/2009. (1X29.)  Kormányrendelet 
12.  §( I ) bekezdése  Alp*  a rendelel  5.  mellékletében meghatározott termékek ärusithatók. 

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

I.  A  közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okirat másolatát: 
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt, 

 

gazdasági társaság, egyéni cég esetén:  30  napnál  item  régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, 

 

társadalmi  es  egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartósba-vételüket igazoló okiratot, 

 

őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

- vendéglátó terasz RtesItése 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 'väziatot,- atnelyenszerepelnie kell a környező tatáknak is.  A  vázla-
ton az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyér-
telmilen megállapítható legyen (TERASZ, KIOSZK ESETÉN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az 
épület homlokzati falától  es  a järcla szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzlentek a bejárattitól való távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben mérve). 

 

3.  Az-elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leirását és terveit; teraszkérelmekbe a hely.yzin jinéi-
jól is esatolni szükséges. 

 

4Meglévő letesítmenyre vonatkozó közterület-hasztailan hozzájárulás megújítása eseten - városképvédelmi szempontok 
Ugyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni. 

 

5. EphéSi engedélyhez  OHM  épitmény esetében vagv építési munktiknokkal összefüggti ktizterülei-használat esetében az 
épittehla  halm«  meghtnalmazást és a jogszabályban előirt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csal ob;' 
szükséges. 

 

6. Közút igénybevétele esetén - a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechni-
kai vázrajzot,  wady  beszerezhető a  Budapest  Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán (I  115 Budapest, Bank  ben utca  8-12. 
httn://budenestkoztalut 

 

Fievelmezletés:  

A  hiánytalamtl kitöltött kéreleannuntatvlon,  éy az előírt mellékletek CSIISCighl MI a pontay egvérteltni helymegkührozás, valamint a mcw-
ea' létesinnéteefetz elengeelhetellen a been/tolt kézelem érdemi elbirálcisithoz1 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011,  évi CLXXX1X. törvény 
- a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő köztertiletek használatáról és használatának rendjéről szóló 

37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
- Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(X11.12.)önkormányzati rendelet 

Budapest  föväros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Föv. Kgy. rendelet 
A  településkép védelméről  saes 3412017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

Altdirott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából &gut/dui/0k  személyes adataim törtenö 
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az Igy tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az lejárásban részt vevő 
szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok  fete. 

Kéteintein benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam -amelyet judo-
nuisul  mum,  - az eljárás tneginditásának napjáról, az ügyintézési határidöröl, az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezések-
ről, jogaimról  es  kötelezettsegeimröl, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elér-
hetőségről. 

Ki/e/engem  hogy Itelntem teljesítése eset én az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény  82. OE* (2)  be-
kezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 

flatfoot's'',  veszein  hogy ezáltal  in  ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogeröreemelkedik. 

SWIETELSKy 

1072 Budapest,  Raltóeri 
GepAeGJ ATeRrije tiri
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Budapest, 2018.08.22. 
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Egyéni vállalkozás esetében: 

Kémknezö neve-  . Wien:  , 

Lakcime: helsseg' (n, ter): 

einail  elm: . 

Valletta:n.0 nyilvántartaai száma: I [ 

LI 1411  - 
Bankszmesgma:1_11 1-1_11111 

Adószánia: 

sätn: , 

Budapest  Fáváros  VW.  kerület Józ efyMost Polgármesteri Hivatal 
Galidalkettäsi OtlY0sctrilY 
1082 Budapest 
Barose utca  8347. 

KÉRELEM 
a Józseferosi ChlkermányZat tulajdonában lévő Meter:Met használatóhoz 

Kérink a nyomtatványt olvaehotaan, nyomtatott battivel kilölteni! 

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

Kérelmea5 neve: SWIETELSKY Magyarország  Mt  telefon:  061/8896300 

Kapmelatható ligyintézö neve: Székely  Veronika  munkahelyi mérnök,  teleran: 061-880-001.7 

e-mail  cím: szekely.veronika®swietelsky.hn 

Székhelye: itsz.,:rt  [01712j  helység:  Budapest (u., ter):  Räkez1 tít  42. 

Cesg*k  SAW  NyilvátttadMi  sae: 01-09-897738 ..... ..... 

Bankszámlaszátna:  10918001-00000024-99450009 

Adószem:  14300327-2-44 

Maganszetnélyek esetében: 

Kételmez6  eve teleRm:  

Lakchne: usz. [ ] helysé,g• et): szám  
T 

Születési helye:„. ......... ideje: Jjj év Itá L  1 tea neve.  

e-mail 

Megjegyzés: Fenti  Wang  közlése a közterilleitzallati kérelmek endue:lei:Mar,  %Waugh,  a közterület-Itasziecilati  haze 
rukisban foglallak ellenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgtirmesteri Ilivatal Cazdrilkodási. illetve Közterület-felagyelell 
ügyoszt4a kezelik itformeiös muverdelhezitsijosteléswinformáridnabadre  1 szólá2011. MCXLI. törvényalapján. 
Közterület-használat ideje: 

IV. Menu 2018.  év  09.  hó  01.  naptól —  2018.  év  10.  he! napig 

Közteriilet-használat célja: építési-kivitelesi munkához szükséges felvonultisi tettllet 
Kérelernmel érintett Millet:Wet !Key:4gram' is  4  db személygépjármű parkoló járdán és úttesten 
Közterület helye  Budapest,  VIII. kedllet, Práter (u(cagr)  73,  szám itirdán, futesten, 

Megjeezés ( Egyéb tény, körtilmeNetb.): 4etr 'e)  Cutts  'et  "g  3̀  wit  ihc12-ket 
Tisztelt Bizottság! 

Kérjük,  bogy  tárgyi közterIllet-használati cllj megállapítása, ügyében DIJMENTESSEGET megállapítani 
szíveskedjenek. 

Kérésünk alapja, hogy tárgyi ingatlanon - foghíj-beépítésként -'egy  89  lakásos új társasház valósul meg. Az 
ingatlan elötti järda és gépjármű behajtó-közterület szinte új burkolatkent eptil meg. Ez a beruházas a ke-
rület és a Práter utca értéknövekedését szolgálja. 

Bízva kérelmünk  es  kérésünk pozitív Mbirálásúban. 

A  kérelem benyüjtásnnentjagosit (el a közterület használatra. .OE 

 )G-45/9el)S 24 



SWIETELSKY 
KÉR LM 

MAGYARORSZÁG KFT. 
General  TbrOleti Igazgatóság 

1072 Budapest,  Rákóczi át  42. 
4 4 

A  kérelmezet tudomásul veszi, hogy 
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatAra, 
a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról is használatának rendjéről add() 
37/2017. (IX, 14.)  önkormányzati rendelet  21.  § (I) bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-

 

használati  dual  köteles fizetni, 
a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek vegzerenek tilleteleiröl szóló  210/2009.  (IX.29.) Kor-

 

manyrendelet  12.  § (I) bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek anisithatók. 

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

I.  A  közteröieten ügytatnitivant tevékenység gyakorlására felogositó egyszer° okirat másolatát 

  

sydni vállalkozás esete
g
i eilialkozó_Sh_éne,   

i  tit -. ni e« esetén:  30 I  item régebbi eigld . alikáSICInip6 vows,. met
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- társadalmi és egyéb Szervezetek esetdben: a nyilvéntartliba-vdteléketigazitió  Minted, 

 

- őstermelők esetén östennelöi igazolványt. 

 

- vendéglátó terasz  }teatime  esetén, az azt üzemeltetni kívánó kereskedehaVvendelató egység irvinyes bejelentés köte-
les kereskedelmi tevékenys_ig bejelentését igazoló dokumentumot vagy a Müködési Engedélyt 

 

2. Az igényelt területre vonatkozó helyszint ábrázoló vizlatot, amelyeaszerepelnie kell a környező utcáknak Is.  A  váz'-
ton  az igényeli területnek - a szükséges nrentekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyér-
telműen  mega  IlapItható legyen (TERASZ, KIOSZK ESETEN; annak szélessége, bosszúsága; a terasz, kioszk szélének az 
épület homlokzati falától  es  a järda szélétől való távolsága; terasz esetén annak nz üzletnek a bejáratától való távolsága, 
amelyikhez tanozik; mdterbell mérve). 

 

3. Az elhelyezni kívánt épftmény, létesitmény, berendezés müszaki leírását és terveit: terasztufrehnekber a helyszin joid-
fdi is eswolni szükséges. 

 

4. Meglévő letenttnányre vonatkozó könettliet-Ititználati hozzájárulás megújítása esetén - városképvédelmi szempontok 
figtelembentele miatt - fönykeptblvételt kell becsatolni. 

 

5. Építési engeekiyhts köitin éplintény esaiben  von  épitési munkülatokkai összeilegliközierfilet-liaszneilal esetében  al  
épitietiiiöt kapott nteghaialmoubst és a fogszabillyban  ‚Min  esetekben a »gents  épitésiigyl  kneel  mtgabget CSUlOilli 
szükséges. 

 

6. Közút igénybevétele eseten - a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon  till  - a vonatkozó helyszint ábrázoló brgalomtechm-
kai vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest,  Bánk  bin  utca  8-12.) 
litto://butlanestkozut.hu 

 

Flevelineztetés:  

A  hitimealaind kittütött kii-elenetoomiateuby és  at earl  tnelléklemk imeolcinin tet4 a pontos egeértelinü Itebmegiuttüroniz,  m-
itering(  a meglévő Mesita:6m peen  dengedireteilen a betoijiott kérdem  Miens!  eibirdiergibod 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXX1X. törvény 
a JózsetWirosi önkomulnyzat tulajdonában lévő közterületek használatáról is használatának rendjérül szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkomninyzni rendelet 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(X11.12.)önkormányzati rendelet 
Budapest  föváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.(I1 16.)  Föv. Kgy. rendelet 
A  településkép védelundred szóló  34/2017.  (IX.14.)öttkonnanyzati rendelete 

NYILATKOZAT  

Alulírott, az általam benyújtott közterület-használati kerelinem elbírálásának céljából hazzdhinilok  személyes adataim 
történő kezeléséhez, valamint ahhoz,  bogy  az  (By  ntdomásra jutott személyes adalaitnat a Polgännesteri Hivatal az  Je-
járásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé. 

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézöjétöl tájékoztatást kaptam - 
amelyet intionnisul  Peen:  - az eljárás megindltásának napjáról, az ügyintézési határidőről, az. tigyemre irányadó jog-
szabályi rendelkezésekről, jogaimról  es  kötelezettségeimről, továbbá kötelezettsegem elmulasztásának jogküvetkez-
ményein51, valamint a hivatali elérhetőségről. 

glidentetts,  hogy kérelmem teljesítése eset én az általános közigazgalási rendtarläsról szóló  2016.  évi CL. törvény  82. 
§  (2)  bekezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogoinról lemondok. 

Tudomásul  renew  hogy  canal  az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre emelkedik. 

Budapest, 2018.08.22. 
1
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Bp.  Zúzmara  u. 6. Cg.  01-03-024031 
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Forgalomkorlátozási terv 
hirdatekilet, parkoló és  idlest  igónybevétele 

II.  Prater u. 73. 
Rajzszám:
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11-9486 1Y --t° 

Datum: 
2017.  január 
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Kapcsolattartó tlyintézó neve: Csontos Rieha'rd 

•Gazdasági társaságok, egyéni cég, $tsatřaínzl ésegyé&szervezetek esetében: 

Imezönove PEDRANO  CONSTRUCTION  HUNGARY Kft :  1/688-5492 

telefon:  70/455-3281 

e-mail elm:  

Vällalkozó nyilvéntartási stets= 

Adószáma: 

Banksdanlaszime 

4. ................... ••••111,b.... ............. ..4.44.••••• ..... ...... .... ••••••  

t 

fszt-

 

helység  Budapest  (u.,t6r): 

4 9 8 

v 
Budapest  Ft5wiros VOL  Wet  JózseN6 I Potairrnested  Weal 
Gazdálkodási emu* K ÉRELENI  1082 Seams 
Banns  utca  63-69. a Józsefvárosi önkormányzat Weida:vibe»  leg  kiiterület használatához 

K órjai' Y tatvá yt olvazdatóan, nyotetatott buff/vet kftölte I I 

e-mail  cím:  . csontossichard©pedrarrogroup.com 

Széldrelye: irsz: 

Levelezési  Om. 

Cégtegyzék szárnelvántartási sm: 01-09-174128 

Bankszámlaszárna:  

eift;tkkr /G -4.73 I2Q  

Egyéni vállalkozásesetében: 

Kézulrnezt3 new  

Lalccfmer het.: 

Levelezési Mtn: ....... .................... .... OE, OE ... OE . i•OE‘1 •1••••••• .... ... ...... . ....... " 

Megjegyzés: Fend adatok közlése a kozterakt-hatottalat kirehrtek  enthrall 
kaiak  elleaóreesdhas satikségesek Az adatokat a Pertbratesteri  innate!  Gazddlediset 
formücke dirrende/kezbijerai az infonntkezatatbegiuM62011.  the  Oitil 'embed:aloe. 

Közteriike-basználat ideje:  201 tiv  0 9  hó raj naptél —  2 1E.  év  
(Több reepont- helyszln  mete Welk Its* mellateinin 

Közterület-használat Építőipari kivitelezés 

Kérdenunel érintett közterület nagystiga:  579  nr2  fittest 6s 366 Janie (vat  int  368 m2  még meg nem épített sétány te-
rület) +  490m2  parkoló, összesee  L803 m2 

Közterület helyez Kivitelezei terület melletti  /death«  és  *dabble parka()  helyokból az alábbi területek: 

1. Leonardo  da  Vinci utca:  fittest* 219  m2„jändából  l20  rzi2, párhuntmospeicolóból 5db (parledébelyealtdet I  0m2  ösz-
Szesen  50m2). 

2. Peer Lea:  atlestb.51  252  mihibda851  138  b12,  pá buzankts parkolóból 5db (partake:trident  10 m2,  összesen  50  nf) 
45(tos parkolóból gépészeti  flee Witt  30db (parkolóhelyenként  OM%  összesen  390m2) 

3- pace  Idea: úttestböl  108  ni2, jättifib61  108m2 

4. Corvin y  meg  neat  6pítettteritlet:  368 

MeglegYzés Egyéb 8énY, 18511111n6aY,  Mk): 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel közterület használatra. 

rnS' &'snákaoXÉiJdMtbbanfog 
rtaterideelatelen ügyarallya knelt* ea In-
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Adószáma:  2 4 8 2 

• s (u.,tér) em /ajtó«  

Magánszemélyek esetében: 

Kórelmezti neve: ........ .............. ............ 

Lakeime: irsz, f i fhe1ysé&  
Születési helye. f 6 

e-mail elms  

nap,imyja neve: 

deakne
Ceruza



- 2 - 
A  kérelmező tudomásul veszi,  hon. 
- a kérelem benyújtása nem jogostja fel a Icözterület használatara, 
- a Józsetierosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rembéröl szóló 

37/2017.  (DL  14.)  önkormányzati rendelet  21.  §  (1)  bekezdése szerint a közterület használatiért közterület-használati dUat 
köteles fizetni, 

- a közterdleten kirdrdlog a kereskedelmi tevekenyeek végzástnek ähitelere  =Ed  monoos. (DC29.) Kormányrendelet 
12.  §  (1)  bekezdése alapján a rendelet  5.  Meng:Mee= Maghatireat  Malt  abildtbalek. 

A  kératenthez a kételmezőnek az alábbl mellaleteitit as  abs  A lt X-el elölni 
1.A  közterttlea folytatni kívánt tevékenység sonterlrit Ibilogosító egyhterll  on= Miattät 
- egyöni vállaikkas esetén: vállalkozói igazolvkläft. 

 

- gazdaeitellätitaikeilárig esetén:  30 Dept= Da  rigebbi cluitivonatot,  shiftiest  ettnalths34, 

 

- theadalmtán  my& szeraeuetekesetébew a nyilvititaztásba-vaelüket igazold  oblate, 

 

- take  bateentailliezelleeti 

 

- eltur ante sit um.  namettemt  We  keresetelmibafflt6  Mr«  dr 'Men. Widened ta-

 

les  kereskedbeili teeriles6it tgazoliA vakY a Milltödtai Engedélyt 

 

2. An  Weelnetükst. essaüne beallitabsazolá . Meese  Sisiaingale ketl a környező utcáknak is.  A  vá/la-

 

wan Igsweentaik - a szestget natektal - ágy ken szenspelnlekbey  Mat  MK/14k álleenkeddne egYét-
teindlen megáthipithalpsyen (TERAEg.taetiZE ESETEN: annak usätessee,liosaiága; a  tent*  Idostek szélének az 
flatlet  hornlolczad falideitajárdaszál4461 való távolsága; terasz esetán hundreds/Seek a bejändttól  vale  távolsága, 
amelyikhez tartozik; tnálasintleve), 

 

3. Az eillelYezal We/geese. KOEStiny, berendezds mnszakl lee*  tht terveit; teteaszlairelmekhes a ',Ellyn's; MES-
H:: ős csatolni  market 

 

4. Meg1év8 letesítményre va4r6-lollztertilet-használati hozzájárulás megújítása eseten - városképvédelmi szempontok 
flgy'flembcvitele miatt -.16talktiltbriaelt ken becsatolni. 

 

L Épuási engedélyhez köteitiptiegiesseráben vagy efpleisl munkálatokkal ibmalággl l  Iskteralet-haszetldat esetében  at 
épittetötöl kapatt meghatahnekt iit a Jogattbályban eliilte esetekben a Jager& *Mae  hatásági engedélyt csatobti 
Wittig«. 

 

6. Kona  igénybevétele eseten - a  2,  pontbantoglalt helyszinrajzcm  tat  - a vonatkozó Inez= ábrázoló forgalomtechni-
kai váznnzot, amely beszerezhető a  Budapest  Köztit Zrt. központi tlgyfillizolgálatán (1111Budepest, Bánk  ban  utca  8-12.) 

 

gereitneatetke: 
A  hiánytakend kltöltöttkétvletnnyamtaiványis weffilet mellikktaskanatiárán nIZ a pontos és egvérteinta helytneghatározás, who:tint a  snag-
like Western* futója elengectheteden a befflott  Medan /rased  edbfraltsdhcal 

A  közterület-használatot - különösen - az alábbijogszabeilyek szabályezzak: 

- Magyarország helyi önkorminynnakói  =6162011.  évi CDOCCDC. törvény 
- a Józsefvárosi  &tenthly=  tulajdosean  VMS  köztetttletek hasznalatioal  es  használatenak rencljtköl szóló 

37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
- Józsefvdros Ketületi  Niftiest  Szabilyzatárál  &zeta  66/2007.(Xa12.) önkormányzati rendelet 
- Budapest  föväros rendezési szabályzatáról=516  512015. (IL 16.)  Fő . Kgy. rendelet 
- A  telepttleskép védelméről szóló  34/2017. (1)114.)  önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

Alultrott, az általam benyújtott  közterület-használad kérelmem elbhalástinalt céljából thozzaidettlak  személyes adataim történő 
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az Igy tudomásrajutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az lejárásban részt vevő 
szakbatifisigi állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok (elt. 

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási ügyosztály ügyintéző étől tájékoztatást kaptam -amelyet  rude 
mdsof vaffenő -  az eljárás megindításának napjáról, az ügyMtézési határidőről, az ügyemre irAnytidd jogszabályi rendelkezések-
ről, jogaimról ős kötelezettségeimről, továbbá kötelezenulgem elmulasztestinak jogkövetkezményeiröl, valamint a hivatali elér
- hetőségről. 

aelentem,  hogy kérelmem teljesítése eset  en  az általános közigazgatási madtartier61  32616 2016'  iävi CL. törvény  82.  §  (2)  be-

 

kezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 
/Wombat  veszem  bogy  ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekorjogenőre emelkedik. 

Budapest, 2018. áv .08 hó 23. nap. 

tegaranzó 
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1025 Budapest 

  

6 n: 46/9656-2/2017 
y: 8.  kerület Práter utca közterület foglaläs 

 

Csatárka út  72. 

  

zs: Ember Attila 

Társaságunkhoz érkezett,  „8.  kerület  Prater  utca közterület foglalás" tárgyú,  F-150/2017  tervszámú 
kiviteli tewdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk 
meg: 

Az ideiglenes jelzőtáblák  4,  fényvisszavető fóliás felületűek legyenek,  es  tiszta állapotban kerüljenek 
kihelyezésre. Az Útügyi Műszaki előírásokban foglaltakat be kell tartani, különös tekintettel a magassági 
elhelyezésre vonatkozó kritériumokra. 
Az ideiglenes „Megállni tilos" jelzötáblákat hatályba lepestilc előtt legalább  48  legfeljebb  72)  órával ki 
kell helyezni, és kiegészítő táblán felkel' 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 átkelt 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  es  tönnelék nem tárolható. 
A  bontott és az épitési anyagot  minder)  esetben kalodában kell elhelyezni. 
A  jóváhagyott tervtől eltérni csak Társasági egyeztetett módon lehet. .A tervtől eltérő munkavégzés, 
vagy feltételeink be nem tartása eseten hozzájárulásunk érvényét veszti. 
Amennyiben a kezelői hozzájárulással ellátott építés alatti állapottervektől a kivitelezés során eltérés válik 
szükségessé, új forgalomkorlátozási állapottervet kelt készíteni, amelyre kezelői hozzájáruläsunkat 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 Konnányhivatala ILI. Kerületi Hivatalához lehet 
fordulni. 
Forgalomtechnilcai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  23.  §  (4)  bekezdés  1.  pontja, a közúti közlekedésről szóló  1988.  évi L törvény  33.  és 
34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984. (X11.21.) KM 
rendelet  2.  §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, 
továbbá az útépítések, a közterilletet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások 
szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  15.)  Föv. Kgy. rendelet elapján, mint Operatív kezelő adtuk ki. 

v:•ötti:  veil?" 
Budapest, 2017.  október  17. 
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ECA ESTON TEAM 
FORGALOMTECHNIKA 

Tervszám:  F-150/2017 

Bp.  VIII. ker.  Prater  utca 
Corvin  122/A.  tömb építése 

forgalomkodátozás felülvizsgálata 

FORGALOMKORLÁTOZÁSI TERV 

Müszaki !olds 

A  tervezett állapot  !Ste 
Az építkezés a  Leonardo  da  Vinci utca —Fráter utca — Bókay  Janos  - Tőrnő utca tömbben található. 

Bókay  J.  utca 
Az utca zsákutca a mélygarázs behajtójáig. Süllyedő oszlop akadályozza meg az áthajtást. Az utca mindkét 
oldalán keskeny járda épült. Az úttest szélessége  6  m. Az építkezés elkorlátozása a járdát  es  a parkolósávot 
veszi igénybe. Az elkerített terület a stillyedó oszlopig tart  A  mélygarázs megközelítését biztosítani kell  A 
páros oldalon megállási tilalom van. Az elkorlátozás a telekhatáron folytatódik a sétányig, melyet az 
önkormányzat beruházásában kiviteleznek.  A  gyalogosok számára átjárót építettek a sétány mellett, ezen 
keresztül  tenet  gyalogosan  Semi  a  Leonardo  utcát. 

Prater  utca 
Az utca érintett szakasza kétirányú forgalmú.  A  szemben haladókat sárga, ragasztott burkolati jellel 
választották el. Az építkezéssel szemben megtiltották a megállást. Az elkorlátozás a ferde beállású korábbi 
parkoló vonalát követve kiSzélesedik.  A  kétirányú forgalom biztositandő.  A  meglévő veszélyt jelző táblák a 
Bókay utcánál túl közet vannak, ezeket át kell helyezni a parkoló kezdetéhez.  A  Bókay utcai munkaterület 
okozta útszűkület miatt útszűkület veszélyt jelző tábla kihelyezése szükséges a szigony utcához. 
A Leonardo  utcában északi irányból szinten hiányzik a veszélyt jelző  table. 

Leonardo  da  Vinci  utca 
Az  utca mindkét vége felől zsákutca.  A  középső szakaszon az elkorlátozás  a  járdát  äs  az úttestet  is  igénybe 
veszi. Csak  a  szemben lévő járda marad szabadon.  Az  elkorlátozás két végén kapuk működnek.  A 
lezárásánál Mindkét irányból behajtani tilos,  es  Kivéve építési forgalom kiegészítő tábla kihelyezése 
szükséges.  A  Tömő utca felől hiányzik  a  zsákutca tábla.  A  kétirányú forgalom biztosítása érdekében  a 
megállást az egyik oldalon meg kell tiltani. 

Munka védelem 
A  munkaterületet szabványos elkorlátozá-elemekkel kell körbekeríteni és a forgalom felé eső végpontját meg 
kell világitani. Amennyiben az építés szünetel (munkaidő végével, vagy egyéb ok miatt) közbiztonsági 
okokból ás a járműközlekedés biztonsága érdekében a munkagépeket  äs  egyéb, a forgalmat akadályozó 
járműveket forgalommentes területen kell elhelyezni.  Ha  a forgalmi helyzet megkívánja, akkor a tervezett 
jelzések elhelyezésén túl intézkedni kell kellően kioktatott  es  felszerelt jelzter felállításáról is. 
A  kivitelezés idejére vonatkozó, részletes, tételes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség-  As 
környezetvédelmi előírásokat, valamint az MVSZ előirásokban kidolgozott intézkedéseket a kivitelezőnek 
kell elkésznenie és betartasukat ellenőrizni*. 

TERVEZŐ I NYILATKOZAT 

Aluliroft Takáts  Lille  kijelentem, hogy a fenti forgalomkorlátozási terv az érvényes előírásoknak, a 
2/198441.29.) KM-BM  számú, valamint az  5/1987.(V.31.) KM-BM  számú együttes rendeletekket módosított 
1/1975.(l1.5.)  KPM-BM számú rendeletben (KRESZ)  es  a  20/1984. (X11.21.) KM  számú rendeletben 
foglaltaknak megfelel. 
Budapest, 2017.  szeptember 

7 -71,  
Takáts Lille 

MK:01-8090/KB-K 

ESTON.TEAM Tervező, Epild és Kereskedelmi Kft. 

[21 1025 Budapest, Csatárke tit 72. 12 06/30 940-8391 estonteameteernall•hu eigr www.estontearn.hu 
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Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve. tdefon•  

Lakcíme:  1132.11 helység :  (u., ter).  szám: em./ajtó: 

Levelezési cím:  

e-mail  cím: 

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: írsz. !helység:  

Születési helye ideje: ... ...... I év  
e-mail  cím: 

telefotr  

tér  szám: em./ajtó:  

nap, anyja neve:  hó 

IKTATÁSRAÉRKEZEIT 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály K ÉR ELEM  nos  AUG  22. 1082 Budapest 
Baross utca  63-67. a  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük  a  nyomtatványt olvashatóan,  n y o  m  1  agnereP S iMi liVOEPAriteSMOEfigivatal2 
laapsnti  iktat4  

7 

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szerve 

Kételmező neve:  ARAN Invest  Kft  

Kapcsolattartó ügyintéző neve: Várnagy Tibor  

e-mail  cim: ...vamagy@orinionway.hu  

emeSetedeff: 

telefon' +3630328.9322  
szám: 

Mc1161-let: 
telefo ..+ 

ci 

Osztály 
63032132322. 

Minim 
.... . 

Székhelye: irsz.: lj  0 I 8 2 1  helység:  Budapest (u., ter): Leonardo  da  Vinci  utca 

Levelezési cím:  

Cégjegyzék szám! Nyilvántartási szám:  01-09-299954 
1 '1  — H 

;  1 1 BanIcszámlaszáma 1 : !11.50]01 !I 0 9 2
1
 

1 
I0 9715[ I 318'  — i00I0  010 

I 1 j 

Adószáma: J 81413 6 4.15 íicji 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbirálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog 
lake&  ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik  as in 
,formáciás önrendelkezésijogról és  as  infonnácszabadságMlszóló  2011.  évi CX11. törvényalapján. 

Közterület-használat ideje:  2011 8 ;  év  10 0 1  hó  [ 0  3naptól —  2011 8  1  ev  1  I  2  } his
IL napig 

(Több időpont,- helyszín eseten kérünk listát mellékelni!) 

Közterület-használat célja: .Felvonulás- munkaterület  

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  112 m2/db /0 05  Gerliectie141.XOE Pit  T 
7-27).4  

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület.. .Tömő utca  58  -) szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy: Járda  es  úttest  

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

szám:  10  em./ajtó:  

0 1 010 
1 I  
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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 ESETEN: 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 

 

Figyelmeztetés:  

A  hiánytalanul látöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl. a pontos S 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 CLXXXDC. törvény 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 

37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
— Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatäról szóló  66/2007.(X11.12.)  önkormányzati rendelet 
- Budapest  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Főv. Kgy. rendelet 
- A  településkép védelméről szóló  34/2017. (1X.14.)  önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény  82. 11 (2)  be-
kezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 

Tudomásul veszem  hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre emelkedik. 

Budapest, 2018. iv 08  hó  16  nap. ...Várnagy Tibor  
KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA 
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IDEIGLENES FORGALOMKORLÁTOZÁSI TERV 

a 

Budapest IX.  ker. Tömö utca  58.  építési munkálatok 

MŰ SZAKI LEÍRÁS 

Az elvégzendő munka: 

Budapest IX.  ker. Tömő utca  58.  számnál lévő ingatlan építési munkálataihoz szükséges 

közterület biztosítása. 

A  munkálatok várható időtartama:  12  hónap. 

A  kivitelezés teljes időtartama alatt az ingatlanok megközelítését folyamatosan biztosítani kell. 

Az ideiglenes forgalomkorlátozást (táblázást) a mellékelt  F-1  számú tervlap tartalmazza. 

A  gyalogos forgalom a helyszínrajzon bemutatottak szerint fenntartható. 

A  munkaterület mellett a Tömő utca deli oldalán,  50  m-en a parkolás letiltandó.  A  parkolás 

letiltásával a munkaterület mellett is biztosítható a Tömő utca kétirányú forgalma.  A  Füvészkert 

utcai csomópont után az első parkolóhely  6  m-en megtartható.  A  parkolást lehatároló burkolati 

jeleket festett vagy ragasztott kivitelben kell készíteni. Javasolt a hosszirányú burkolati jeleket 

fekete ragasztással érvényteleníteni, a megállási tilalom hatálya alatt a szegélyt sárga festéssel 

ellátni. 

Az ideiglenesen kihelyezendő megállni tilos táblák a hatálybalépésük előtt  48-72  órával 

létesítendők, kiegészítő táblán feltüntetve a tábla hatályának pontos (—tól —ig) időtartamát. 

A  munkaterület korláttal körbekerítendő. 

Tömő utca: 

o Út jellemzői: mellékút 

o Burkolat: aszfalt 

o Járda: aszfalt 

o Közösségi közlekedés: nincs 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Alulírott Nagy Lajos tervező kijelentem, hogy az ideiglenes forgalomkorlátozási terv készítése 

során az e-ÚT  2.1-119,  a közutakon folyó munkák ideiglenes elkorlátozásáról szóló útügyi 
műszaki előírásban foglaltakat figyelembe vettem. 

Gödöllő,  2018-08-10 

N ajos 

Kt-T 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási ügyosztály 
1082 Budapest 
Baross utca  63-67. 

KÉRELEM 
a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

4 2 

0 7 8 

teleforr  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

4,1m  
hó  " nap, anyja neve.  

Lakcíme: irsz;  helység 

Születési helye.  ideje:11:11 

e-mail  cím:  

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 
Kérelmező neve: Turay  Ida  Színház Közhasznú Nonprofit Kft. tlefon:  06-1-788-3044 

Kapcsolattartó ügyintrizö neve: Oláh Yetti telefon:  06-70-561-9807 

e-mail  cím: 

 

1 0 8 9 

 

Székhelye: irsz.• 

     

Cégjegyzék  men/ 

  

1 0 9 I 
BanIcsämlaszáma: 

  

Adószáma: 

Ttazia- `i i tttiVtd-

 

helység.  Budapest  .......  (u., ter):  Kálvária tér swim: 6 

01-09-9r 
8 0 0 1 0 0 0 

—  (010 

If 

tb  AUG 
  rik. It  C. 

ein r  

Egyéni vällalkozas esetében: 

Kérelmező neve: teleforr  

Lakcime: irsz. TÍT1  helység: (u., tit). szám.  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma• 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma'  

2 1 9 0 6 6 3 2 1 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használatt kérelmek elbirálásához, valamint a közterület-használati 
hozzájárulásban foglaltak ellenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-
felügyeleti ügyosztálya kezelik  as  infonnáciá s öttrendelkezésijo és az informácilszahadsá I száló  2011.  évi CJOT. törvény alapján. 

Közterület-hasznälat ideje:  201n  év ° hó naptól —  20 .6v ° I 9  h6  napig 0 

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

Közterület-használat célja: „Tündér találkozó" kulturális rendezvény 

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  900  m' 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület Kálvária tér 

Megjegyzés: 2018.szeptember  8-än 14  órai kezdettel „Tündértalálkozó"szabadtéri kulturális rendez-

 

vényt szervezünk,  kb. 22  óráig. Az előkészületi munka reggel  6  órakor kezdődik, az utómunka  kb. 24 
óráig tart.  A  rendezvény teljes idejére szeretnénk a Kálvária tér  4-6.  számú épületek előtt a tér olda-

 

lán parkolóhelyeket foglalni, a rendezvény lebonyolításához szükséges teherautók részére. 

Kérjük a túloldalon jelzett mellékleteket csatolni, és 
a kérelemnyomtatványt aláírni  szíveskedjék!  

8 
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A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
— a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatara, 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lever 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. (1X.29.) 
Kormányrendelet  12.  § (I) 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  közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okirat másolatát: 
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt, 

 

- ganissitgi társaság, egyéni cég esetén:  30 weal  nem régebbi cégkivonatot, aliträsi címpéldányt, x 
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételtiket 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 ESETEN: 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). 

x 

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 összejegő közterület-használat 
esetében  as  építtetőtől kapott meghatalmazást és a Jogszabályban dal esetekben a jogerős építésügyi ható-
sági engedélyt csatolni szükséges. 

 

6. Közút igénybevétele esetén — a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon túl — a vonatkozó helyszínt ábrázoló for-
galomtechnikai vázrajzot, amely beszerezhető a  BKK  Közúti Közlekedési Igazgatóság Közútkezelési Főosz-
tály, Forgalomtechnikai Osztályán. 

 

Figyelmeztetés:  
A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány dv  as  előírt mellékletek csatolásán túl, a pontas ág egyértelmű hebrtneghatározás, va-

 

lamint a meglévő létesítményfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

— Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CDOOGX. törvény 
- a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatától és használatának rendjéről szóló  18/2013. 

(1V 24.)  önkormányzati rendelet 
- Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.(X1.12.)  önkormányzati rendelet 
- Budapesti Városrendezési és üpftési Keretszabályzatról szóló 47/1998.(X.I5.)Föv. Kgy. rendelet 
- A  reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló  55/2011  (XII.20.) önkor-

mányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

Alulírott, az  (that=  benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából  ho  áiárulok  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 Polgännesteri Hivatal Gazdálkodási ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam —ame-
lyet tudomásul vettem  — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogsza-
bályi rendelkezésekről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezmé-
nyeiről, 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, 2018.  év  08  hó  23  nap. TURAY  IDA  SZiNieetb_4--
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TURAY IDA 
SAN  HÁZ 

1089 BUDAPEST  KÁLVÁRIA  TER IL 

Tündértalálkozó 

2018.  szeptember  08. 

„Gyerekkorom legáhítottabb vágya volt, hogy találkozhassak egy tündérrel  

PROGRAM IDŐRENDBEN: 

14.00  Polgármesteri megnyitó, programismertetés 

14.05  Csingiling az erdőben - mesejáték, 

15:10  -  18:45  Tündérkert megnyitás, gyermekprogramok, 
( mesepalota, kobold műhely, jelmezes fotóbarlang, kívánságkondér, zeneműhely, manótanpálya, 
táncoslábverseny, arcfestés...) 

18.45  Deák Diák Általános Iskola tündér és törpetánca (moldvai, sóvidéki néptánc) 

19.00  Össztánc gyerektündéreknek, koboldoknak és manóknak 

19.15  Részletek a Turay  Ida  Színház előadásiból 
( A  medve nem játék,  A  férfiak a fejükre estek, Amerikai legenda) 

19.45  Díjátadó - a  2017/  2018-as évad közönségszavazás díjazottai 

20.00  Tündéri lányok éneke 
(Bodor Szabina, Kereki  Anna,  Lovas  Emilia,  Szántó Szandra) 

20.15  Angyallány - cigány dalokkal a színpadon (Lovas  Emilia, Kovacs  Dézi, Tóth Alex és Oláh 
Edmond Mizo) 

20.30  Szerelmi kettős - operett blokk (Bódi  Barbara,  Pásztor Máté) 

20.45  Tangóharmonikás király (Rusz  Milan) 

21.00  Színészkoncert 
(Détár Enikő, Cservenák Vilmos,  Frech  Zoltan,  Győri  Peter,  Fehér Adrienn, Sövegjártó Áron, 
Sztárek  Andrea,  Xantus  Barbara) 

21.45  Össztánc felnőtt tündéreknek és koboldoknak. 

Levelezési cím:  1686 Budapest,  Kálvária tér6 Tel/Fax:  +36 23 428 470 E-mail:  titkarsag@turayidaszinhaz.hu 

www.turayidaszinhaz.hu 



/ed, 
(Jtelz 

Skoda Karol)/ / Ege äri Edina 
közös képviselet 

IKTATALMÉRIVer 

POSITUS Közös Képviseletet ellátó Kft. Z-Z 
iNgms  0 1082 Budapest,  Nap  u. 6.  félemelet I tel./fax:  (06-1)78 

mobil: 06-70-426-2985, 06-70-426-2986. E-mail.:  skoda.karoly@oositusld.hu / egervariedineposituskft.hu 

Tárgy:  1082 Budapest,  Baross  u. 87.  Társasház utcai erkélyek felújítása, járda átadása, közerületfoglalási díj 
visszautálásnak kérelme 

Budapest  Főváros VIII. Kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

IG'624e12 

1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

Boros Gábor Szabolcs részére 

I 703  AtIfi  0 1, .2 
9 Tisztelt Boros  Gabor  Szabolcs! men,,,lec 

A 1082 Budapest,  Baross  u. 87.  sz. Társasház képviseletében közterület használati hozzájárulás kérelnét nyújtottuk be az 
utcai  9  darab erkély felújítása érdekében, amely időtartam  2018.  május  22412018.  július 20-ig tartott. 
A  közterület használati hozzájárulásról szóló Határozatot (ügyiratszám:  16-623/2018.)  alapján, a  31 m2  Baross  es 
Szigony utca felöli, és a  12 m2  Szigony utca felé eső részre megállapított használati díj bruttó  1.376.172,- Ft  a Társasház 
részéről átutalásra került a Józsefvárosi Önkormányzat bankszámla számlájára. 

Hivatkozással a mai napon  (2018.  július  31.)  történt sikeres járda terület átadására, ezúton kérelmezzük az  1.376.172,-Ft 
díj visszautalását a  1082 Budapest,  Baross  u. 87.  Társasház  11708001-20064835  számú bankszámlájára. 

Budapest, 2018.  július  31. 

Tisztelettel: 

POSITUS Közös képviseletet ellátó 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

1082  audepest, Nap  u. 6. 
C4Rjegyzékszain:  01-09.901248 

Adösztha:  14377925.2-42 

 

Cégjegyzék szám: Cg.  01-09-901248,  Adószám:  14377925-2-42. 



BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 
KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI ÜGYOSZTÁLY 

OEL  
arPV 
'-átvevő részéről 

Positus Kft. 

c_ 
PetY- „ részéről 

Gazdálkodási Ügyosztály 

Átadás — Átvételi Jegyzőkönyv 

Készült:  2018.  július 31-én a  Budapest  VIII. kerület, Baross  u. 87.  sz. előtti közterületen. 

Tárgv: Az.  Budapest  VIII. kerület, Baross  u. 87.  sz. (Szigony  u.  felőli oldal) előtti közterület 
építési munkaterület céljából történő közterület-használat visszavétele 

Jelen vannak: átvevő részéről 
(5eic5 a arbee. Qa&C4 

átadó részéről 

k ° Lb (1" A A" 2.0't 

A  fenti közterület átadásával kapcsolatos megjegyzések: 

A  terület adatai a mellékletben találhatóak: 

Mellékletek:  

- Helyszínrajz 
-  A  jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékleteit képezik a helyszínen készített 

fényképfelvételek. 

Egyéb megjegyzések (helyszínen elhangzott): 

61 6-0  ,OE1  cc, "Pi---3;3-  al-DPj_  0 AI  ef  49-1 1./.07 Lzitk  do-  gu  a-10 wait  rg 2it 
LG  emnz  7 

t.“ ,-;Ler  u  sn. k M 3dk ,ven yan  (n  it, a27 -r.tviki e jy
, „ 

Ulm Id' erg  dzM '  5t  LL19 QflK Kaicliesc42  stain-FE' /to  

g rEttLXícfl a-  (WA d  e Q /AL tent vt,-itEm y 25c-f 

Budapest, 2018.  július  31. 

Kinf. 

211082 Budapest,  Baross  u. 63-67. it 459-2100 
www.jozsefvaros.hu 



BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 

HIVATAL 

GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

Átadás — Átvételi Jegyzőkönyv 

Készült:  2018.  május hó  22.  napja a  Budapest  VIII. kerület, Baross utca  87. 

Tairev: A(z)Budapest VIII. kerület, Baross utca  87.  Társasház részére a 

Budapest  VIII. kerület, Baross utca  87.  — Szigony utca felöli homlokzata előtti 
közterület átadása építési munkaterület céljából. 

Jelen vannak: átvevő részéről Lo p Av.° 

átadó részéről részéről 
- Lendvay József (JPH) 

koVA(> CAvtiOGIC) 

A  mai napon a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  390/2018. (V.14)  számú döntésében 
szereplő terület átvétel kapcsolatos megjegyzések: 

A  terület adatai a mellékletben találhatóak: 

Mellékletek:  

- 16-623/2018.határozat 
Helyszínrajz 
A  jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékleteit képezik a helyszínen készített 
fényképfelvételek. 

Egyéb megjegyzések (helyszínen elhangzott): 

27( )v-eALztOE; , t:2 y-ccin.dtt cx,44,(-t, 

Budapest, 2018. It il‘,A lL 

 

Kmf. 

átadó részéről 

 

 

átvevő részéről 

EA 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. it 459-2100 
www.jozsefearos.hu 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁS I ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SCÖS GYÖRGY 
elnök 

Ügyintéző:  Gyuricza Ramona 
Tel.: 459-2274 
Fax: 459-2276 
e-mail: gyuriczar@jozsefvaros.hu 

Tárgy: közterület használati hozzájárulás 
Ügyiratszám:  16-623/2018. 

HATÁROZAT 

Budapest  VIII. kerület Baross utca  87.  Társasház (adószám:  28431899-1-42,  székhely: 
1082 Budapest,  Baross utca  87.;  levelezési cím: közös képviselet: Positus MI.,  1082 
Budapest,  Nap utca  6.  félem.  1.)  — a továbbiakban: kérelmező — közterület használat iránt 
előterjesztett kérelmének a Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság  390/2018. (V.14.) 
számú határozatával helyt adott  es 

2018.  május  22-tő!	 2018.  július 20-ig 
hozzájárul 

a  Budapest  VIII. kerület, Baross utca  87.  szám (Szigony  u.  felőli oldal) előtti  31 m2  +  12 m2 
közterület építési munkaterület (erkély és gipszkonzol felújítás) céljából történő 
igénybevételéhez. 

Az önkorrnányzati hatóság kötelezi a kérelmezőt arra, hogy közterület-használati díj címén 
fizessen meg  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat K&H  Bank  Zrt.-
nel vezetett  10403387-00028592-00000002  számú számlájára a határozat kézhezvételétől 
számított  10  napon belül egy összegben nettó  1.083.600,- Ft  +ÁFA, összesen bruttó 
1.376.172,- Ft,  azaz egymillió-háromszázhetvenhatezer-százhetvenkettő forint 
közterület-használati díjat. 

A  határozat ellen - a közléstől számított  15  napon belül - a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett,  de  a Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztályához benyújtott,  5000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott 
fellebbezéssel lehet élni.  A  fellebbezésről a Képviselő-testület dönt. 

INDOKOLÁS 

A  kérelmező közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) 
2018.  április  20.  napján. Kérelme szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő  Budapest  VIII. 
kerület, Baross utca  87.  szám (Szigony  u.  felőli oldal) előtti  31 m2  +  12 m2  közterületet 
építési munkaterület (erkély és gipszkonzol felújítás) céljából kívánja igénybe venni. 

1082 Budapest,  Baross  u 63-67, •  Telefon:  06 1 459 2 I OD • E- 1: polgarmester©jozsefvaros.  hu  • www,jozsetvarps.  hu  1 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS  VIM.  KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÖS GYÖRGY 
elnök 

A  közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályait a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló  37/2017. 
(1X.14.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza. 

A  kérelem fo[mai és egyéb tartalmi szempontból megfelelt a Rendelet  14.  §  (4)  és  (5) 
bekezdéseiben írt követelményeknek, a Rendelet által előírt mellékleteket kérelmező 
csatolta.  A  Rendelet  15.  §  (1)  bekezdése értelmében a kérelem elbírálására hatáskörrel 
rendelkező  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága önkormányzati hatósági jogkörben 
eljárva  2018.  május  14.  napján tartott ülésén elbírálta art, és a  390/2018. (V.14.)  számú 
határozatával hozzájárulást adott a kérelmező részére a kérelmében megjelölt tevékenységre, 
időtartamra és helyszínre. 

Kérelmező a közterület-használati hozzájárulás megadását teljes díjmentességgel kérte, 
azonban tekintettel arra, hogy építési munkálatok eseten a közterületek nagymértékben 
károsodhatnak, így a közterület-használati hozzájárulás teljes díjfizetés mellett biztosított, 
azzal, hogy a társasház a Rendelet  29.  §  (1)  bekezdésben foglaltak alapján külön kérelemmel 
a közterület-használat díjának 100%-át visszaigényelheti, amennyiben a hozzájárulásban 
meghatározott idő elteltét követő  5  munkanapon belül a közterületet az átvételekor fennálló 
eredeti állapotában bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére. 

A  közterület-használati díj járda esetén a Rendelet  2.a.  pontja alapján került meghatározásra. 
A  közterület-használati díj számítása az alábbiak szerint alakul:  420,-  Ft/m2/nap - napi  m2 
használati díj - alapulvételével került meghatározásra, azaz  420,- Ft  *  43 m2  *  60  nap + 
ÁFA. 

A  közterületet használó köteles a használat céljára engedélyezett területet és annak 
környezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, rendezett állapotban tartani, és a 
közterület használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és 
tisztántartási kötelezettségét teljesíteni. 

A  közterület használat kapcsán elhelyezni kívánt létesítmények, berendezések, egyéb 
tárgyak biztonságos elhelyezéséért, őrzéséért a közterületet használó felel, azok esetleges 
megrongálódása esetén az Önkormányzat felé kártérítési igénnyel nem élhet, a közterület-
használati jogosultság nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb — hatósági, illetve 
szakhatósági — engedélyek (pl. építésügyi, egészségügyi, rendészeti szakhatóságok 
engedélyei) beszerzését és csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt 
előírások megvalósítása esetén érvényes. 

A  közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát, 
valamint a díjfizetési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumot (havonta, 
negyedévente, vagy félévente történő díjfizetés esetén valamennyi befizetést igazoló 
dokumentumot) a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és 
ellenőrzésre jogosult személyek felhívására bemutatni. 

1082 Budapest. Barosa u 63-67. •  Telefon:  06 1 459 2100 • E-mail: polg ster@jozsefvaros.  hu  • www.jozsefvaros.  hu
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÓS GYÖRGY 
eFnök 

Amennyiben az építési munka végzése esetén,  ha  a közterület-használat a járda teljes 
szélességét érinti és a gyalogosok közlekedése a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át, 
a használó köteles a gyalogosok számára védőtetóvel ellátott átjárót kialakítani. 

A  közterület-használati hozzájárulás a Rendelet  17. §-ban  meghatározott okok miatt 
megszűnik, a Rendelet  17.  §  (3)  és  (4)  bekezdésében valamint a  18. §-ban  szabályozott 
esetben visszavonható. 

A  közterület használatra vonatkozó jogosultság megszűnése után használó köteles a 
közterület eredeti állapotát kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani. 
Amennyiben a közterület-használat során a használattal összefüggésben a terület 
megrongálódik, abban kár keletkezik, illetve a használó a közterület-használattal másnak 
kart okoz, úgy a közterület használó a rongálódást saját költségén köteles helyreállítani és a 
kart megtéríteni.  A  közterület használó köteles az engedélyezett időtartam lejártát követően 
a közterület használatával minden kártalanítási és csereterület biztosítására irányuló igény 
nélkül haladéktalanul felhagyni, és az eredeti állapotnak megfelelően a közterület 
tulajdonosának rendelkezésére bocsátani. 

Az önkéntes teljesítés elmaradása esetében a rendelkező részben foglalt közterület 
használata jogellenes közterület használatnak minősül, amelynek jogkövetkezményeit a 
Rendelet  31.  §-a és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló  18/2016.  (VI.02.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 

Amennyiben a közterület használó a közterületet a jelen határozatban meghatározott idő 
után is használni kívánja, köteles legalább  16  munkanappal a lejárati idő előtt újabb kérelmet 
benyújtani.  A  közterületet tovább használni csak az újabb hozzájárulás birtokában lehet. 

A  közterület tényleges használatának megkezdése előtt használó köteles az Önkormányzat 
képviselőjével  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.,  tel:  459-2230  vagy  459-2274)  közös 
állapotfelmérést végezni és arról átadás-átvételi jegyzőkönyvet felvenni. 

Továbbá használó köteles a közterület-használat megszűnésekor vagy szünetelésekor az 
általa használt közterületet az Önkormányzatnak visszaadni, amit kizárólag az 
Önkormányzat képviselőjének személyes jelenlétében tehet meg, amelyről szintén átadás-
átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadást-átvételnél csak a használó nevében teljes 
körűen nyilatkozattétel és kötelezettségvállalás jogával rendelkező személy járhat el. 

A  rendelkező részben foglalt döntés a Rendelet  6.  §  (2)  bekezdés  9.  pontjában,  12.  §  (1)  és 
(2)  bekezdésében,  16.  §  (3)  bekezdésében,  17.-21.  §-aiban,  22.  §  (1)  bekezdésben,  24.  §  (1) 
bekezdésében foglalt jogszabályi előírásokon alapszik, melyet a döntéshozó az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény a  80-81.  §-ai szerinti határozatban 
rendelt kiadni. 

Hatáskörömet a Rendelet  15.  §  (1)  bekezdése állapítja meg. 

3 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÖS GYÖRGY 
elnök 

A  határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Äkr.  116.  §  (2)  bekezdés a) pontja biztosítja. 

A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi XCIII. törvény  29.  §-a alapján 
állapítottam meg. 

Budapest;  2018.  május  23. 

S 
Városgazdte%297dáássierenzügl I 

elnöke 

A  határozatról értesülnek:  
1)a kérelmező, 
2) a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, 
3) a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-
felügyeleti Ügyosztály 
4) a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági 
Ügyosztály, 
5) a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Ügyosztály, 
6) irattár 
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