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

Előterjesztő: Gazdálkodási Ugyosztály 

ELŐ TERJESZTÉS 

a  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2018.  szeptember 17-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Soros  Gabor  Szabolcs és Gyuricza  Ramona  ügyintézők 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: 7  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.  (LX.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti - 
közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek érkeztek. 

1. 
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: 
Díjkiesés, díjelengedés esetén: 

Magyar  Honvédség Logisztikai Központ 
(székhely:  1095 Budapest,  Soroksári út  152.) 

2018.  szeptember  20.— 2018.  szeptember  21. 
rendezvény 
Budapest  VIII. kerület, Magyarok Nagyasszonya tér 
(Rezső  ter) 
600 m2  úttest és  75  db parkoló 
1.750,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon 175,-
Ft/óra/parkolóhely) és  320,-  Ft/m2/nap + niArA. 
(úttesten) 

parkolóhely  (10 m2-es  parkolóhelyek esetén):  
206.693,- Ft  + ÁFA (bruttó  1.750,- Ft x 2  munkanap 
x 75  db parkolóhely, azaz  262.500,- Ft) 
úttesten: 
384.000,- Ft  + ÁFA  (320 Ft,-  *  2  nap *  600 m2) 
590.693,- Ft  + ÁFA 
590.693,- Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A Magyar  Honvédség Logisztikai Központ  2018.  szeptember  04.  napján érkezett 
kérelmében közterület-használati hozzájárulás — teljes díjmentességgel történő — megadását kérte a 
Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy katonai keretek között megtartandó  Mate  napi szentmise 
lebonyolítása céljából kívánja használni a fenti közterületet. 

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

Info-Szolg Kit 
(székhely:  2117  Isaszeg, Akácfa  u. 12/2.) 

2018.  szeptember  24.  —  2018.  november  30. 
építési munkaterület (homlokzati állvány elhelyezése) 
Budapest  VIII. kerület, Kun  u. 10.  szám előtti járdán 
20 m2 
420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
571.200;  Ft  + ÁFA  (420 Ft,-  *  68  nap *  20 m2) 
egy összegben 

Tényállás: Az Info-Szolg Kft.  2018.  szeptember  05.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás — előre egy összegben teljes díjfizetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy homlokzati állványelhelyezése céljából kívánja használni a fenti közterületet. 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás - előre egy 
összegben történő teljes díjfizetéssel való — megadását. 

3. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

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

Közterület-használat nagysága: 

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

Concorde Events  Kft. 
(székhely:  1213 Budapest, Palma u. 4.) 

2018.  szeptember  18.  és  2018.  szeptember  24. 
Corvin Szezonzáró Sörfesztivál (építési és bontási 
munkák) 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány Nagy Templom 
utca és a  Leonardo Da  Vinci utca között elhelyezkedő 
közterületen 
238 m2 

2018.  szeptember  19.— 2018.  szeptember  23. 
Corvin Szezonzáró Sörfesztivál 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány Nagy Templom 
utca és a  Leonardo Da  Vinci utca között elhelyezkedő 
közterületen 
514 m2 

320,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
974.720,- Ft  + ÁFA  (320,- Ft  *  238 m2 * 2  nap) + 
(320,- Ft  *  514 m2 *5  nap) 
egy összegben 

Tényállás:  A Concorde Events  Kft.  2018.  szeptember  12.  napján érkezett kérelmében a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  838/2018. (12(.10.)  számú határozatának módosítását kérte a 
Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a fesztivál építési és bontási napjaira vonatkozóan az  514 m2 
helyett — a kihelyezésre kerülő kereskedelmi egységek, sörpadok által ténylegesen elfoglalt -  238 m2 
közterületet kíván igénybe venni.  A  területen elhelyezkedő állandó kereskedelmi egységek, üzletek 
hozzájárulását megkapta a szervező a rendezvényhez. 

A  Gazdálkodási Ügyosztály a kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől 
intézkedett. 
A  Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság közlekedés, közrend és 
közbiztonság szempontjából nem emelt kifogást.  A  Városépítészeti Iroda a közterület-használattal 
szemben nem emelt kifogást, amennyiben a pavilonok úgy kerülnek elhelyezésre, hogy az érintett 
társasházak és üzlethelyiségek bejárata szabadon megközelíthető legyen, a már kint lévő közterületi 
bútorok (betűreklám, szemetes, pad, stb.) ne sérüljenek és a szükséges tűzoltó felvonulási útvonal is 
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biztosítva legyen.  A  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi ellenőrzést tartott a 
tervezett helyszínen, az ellenőrzésről jegyzőkönyvet vettek fel, amely rögzíti, hogy a felvonulási 
területet nem akadályozza a rendezvény.  A  Hatósági Ügyosztály Igazgatási Irodáján a rendezvény 
bejelentése megtörtént. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 
838/2018.  (IX.10.) számú határozatának módosítását és a közterület-használati hozzájárulás előre egy 
összegben, teljes díjfizetéssel történő megadását. 

4. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Közterület-használat díja összesen: 
Díjkiesés, díjelengedés esetén:  

Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kft. 
(székhely:  1034 Budapest,  Bécsi út  96. B.  ép.) 

2018.  október  16. —2018.  október  17. 
rendezvény 
Budapest  VIII. kerület, Tavaszmező utca  17-19. 
522 m2  járda 
320,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
334.080,- Ft  + ÁFA  (320 Ft,-  *  2  nap *  522 m2) 

Budapest  VIII. kerület, Szűz utca (Magdolna utca — 
Tavaszmező utca közötti szakaszán) parkolósáv 
19  db parkoló 
parkolóhely munkanapon  (10 m2-es  parkolóhelyek 
esetén):  
79.291,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 2  munkanap  x 
19  db parkolóhely, azaz  100.700,- Ft) 
413.371,- Ft  + ÁFA 
413.371,- Ft  + ÁFA 

Tényállás: Az Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kft.  2018.  augusztus  24.  napján érkezett 
kérelmében közterület-használati hozzájárulás — teljes díjmentességgel történő — megadását kérte a 
Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy az évek óta sikeresen megrendezett Őszi Állásbörze céljából 
kívánja használni a fenti közterületet. 

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

5. 
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.  október  01.— 2018.  november  15. 
építési munkaterület (állvány) 
Budapest  VIII. kerület, Kálvária utca  15. 
38 m2 
420,- Ft/ m2/  hó+ ÁFA 
734.160,-Ft  + ÁFA  (420,-  Ft*38  *46  nap) 
egy összegben 

Tényállás:  A Yin  Quan Hungary Kft.  2018.  szeptember  05.  napján érkezett kérelmében a Bizottság 
820/2018.  (IX.05.) számú határozatának módosítását kérte tekintettel arra, hogy a homlokzat 
szigetelési munkák elvégzését nem tudja megkezdeni csak későbbi időpontban,  2018.  október  01. 
napjával. 
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Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a  820/2018.  (IX.05.) számú határozat 
módosítását és a közterület-használati hozzájárulás - előre egy összegben teljes díjfizetéssel történő - 
megadását. 

6. 
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: 
Díj fizetés ütemezése: 

Bádog-Dob Kft. 
(székhely:  1113 Budapest,  Bocskai út  78.  I.  em. 3.) 

2018.  szeptember  17. -2018.  szeptember  28. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Salétrom utca  5. 
3  db parkoló 
parkolóhely munkanapon  (10 m2-es  parkolóhelyek 
esetén):  
62.598,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 10  munkanap 
x 3  db parkolóhely, azaz  79.500,- Ft) 
parkolóhely munkaszüneti napon  (10 m2-es 
parkolóhelyek esetén):  
25.200,- Ft  + ÁFA  (420 Ft,-  *  2  nap *  30 m2) 
87.798,- Ft  + ÁFA 
egy összegben 

Tényállás:  A  Bádog-Dob Kft.  2018.  szeptember  05.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás - előre egy összegben teljes díjfizetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy építési munkaterület céljából kívánja használni a fenti területet. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  430/2018. (V.28.)  számú határozatával hozzájárult a 
Salétrom utca  2/C-6.  közötti közterületen  39 m2  és a  4  db parkolóhely építési munkaterület céljából 
történő használathoz a  2018.  május  29.- 2018.  december  29.  közötti időszakra, melynek ideiglenes 
kiegészítéséhez szükséges a szemközti oldalon lévő  3  db parkolóhely. 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás - előre egy 
összegben történő teljes díjfizetéssel való - 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 díja összesen: 
Díjfizetés ütemezése: 

Pelle  &  R Bt. 
(székhely:  1083 Budapest,  Szigony utca  34.) 

2018.  augusztus  22. -2019.  augusztus  21. 
napernyő 
Budapest  VIII. kerület, Szigony utca  34. 
2 m2 
820,-  Ft/m/hó + ÁFA 
19.680,- Ft  + ÁFA  (820,- Ft  *  2 m2 * 12  hó) 
egy összegben 

Tényállás:  A  Pelle  &  R Bt. 2018.  augusztus  24.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás - előre egy összegben teljes díjfizetéssel történő - megadását kérte  a  Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy napernyő elhelyezése céljából kívánja használni  a  fenti közterületet, amelyre 
2018.  augusztus  21.  napjáig rendelkezett engedéllyel. 

A  főépítészeti iroda állásfoglalása szerint a napernyő fennmaradásához a közterület használata 
engedélyezhető, a Szigony  u. 34.  szám alatti társasház felújításának megkezdéséig. 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás - előre egy 
összegben történő teljes díjfizetéssel való - megadását azzal, hogy a kérelmező a közterület-használat 
díját a  2018.  augusztus  22.- 2018.  szeptember  16.  napja közötti időszakra vonatkozóan is fizesse meg. 
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IL 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:  
Concorde Events  Kft. 
Pelle  &  R  Bt. 
Összesen: 

Tervezett bevétel építési munkálatok esetén: 
Info-Szolg Kft. 
Bádog-Dob Kft. 
Yin  Quan Hungary Kft. 
Összesen: 

Díjelengedés:  
Magyar  Honvédség Logisztikai Központ 
Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Összesen: 

974.720,- Ft  + ÁFA 
19.680,- Ft  + ÁFA 
994.400 Ft  + ÁFA 

571.200,- Ft  + ÁFA 
87.798,- Ft  + ÁFA 
734.160.- Ft  + ÁFA 
1.393.158,- Ft  + ÁFA 

590.693,-Ft  + ÁFA 
413.371,- Ft  + ÁFA 
1.004.064,- Ft+  ÁFA 

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)  bekezdése az alábbiak szerint 
rendelkezik: „ (I)  A eat  a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a 
jogosult köteles előre egy összegben megfizetni. 
A  Rendelet  12.  § (I) bekezdése szerint: „Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel 
— meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig — adható, legfeljebb]  évre; a 
településképi bejelentési eljárás során hozott döntésben engedélyezett utcabútoron elhelyezett 
reklámhordozó elhelyezése esetén legfeljebb  15  évre." 
A  Rendelet  29.  §  (1)  bekezdése szerint:  „A  Bizottság az építési, szerelési tevékenység végzésére kért 
közterület-használati hozzájárulásban meghatározott díj 100%-át a használó kérelmére utólag külön 
döntésével visszatéríti, vagy a közterület-használati dijat 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. Amennyiben a használó személye eltér az ingatlan tulajdonosától, Úgy közös kérelem alapján van 
lehetőség a visszatérítésről vagy az elengedésről szóló döntés meghozatalára." 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

I. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy — teljes díjmentesség 
biztosításával — közterület-használati hozzájárulást  ad  az alábbiak szerint 

Közterület-használó, kérelmező: Magyar  Honvédség Logisztikai Központ 
(székhely:  1095 Budapest,  Soroksári  fit 152.) 
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Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága:  

2018.  szeptember  20.  -  2018.  szeptember  21. 
rendezvény 
Budapest  VIII. kerület, Magyarok Nagyasszonya tér 
(Rezső  ter) 
600  m' úttest és  75  db parkoló 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  17. 

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: 

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

Info-Szolg Kft. 
(székhely:  2117  Isaszeg, Akácfa  u. 12/2.) 

2018.  szeptember  24. -2018.  november  30. 
építési munkaterület (homlokzati állvány elhelyezése) 
Budapest  VIII. kerület, Kun  u. 10.  szám előtti járdán 
20 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  17. 

III. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy módosítja a  838/2018.  (IX.10.) 
számú határozatát és közterület-használati hozzájárulást  ad  - előre egy összegben történő 
teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  17. 

Concorde Events  Kft. 
(székhely:  1213 Budapest, Palma u. 4.) 

2018.  szeptember  18.  és  2018.  szeptember  24. 
Corvin Szezonzáró Sörfesztivál (építési és bontási 
munkák) 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány Nagy Templom 
utca és a  Leonardo Da  Vinci utca között elhelyezkedő 
közterületen 
238  m' 

2018.  szeptember  19.- 2018.  szeptember  23. 
Corvin Szezonzáró Sörfesztivál 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány Nagy Templom 
utca és a  Leonardo Da  Vinci utca között elhelyezkedő 
közterületen 
514 m2 

IV. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - teljes díjmentesség 
biztosításával - közterület-használati hozzájárulást  ad  az alábbiak szerint 

Közterület-használó, kérelmező: Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kit. 
(székhely:  1034 Budapest,  Bécsi út  96. B.  ép.) 

Közterület-használat ideje: 2018.  október  16.- 2018.  október  17. 
Közterület-használat célja: rendezvény 
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Közterület-használat helye: 
Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága:  

Budapest  VIII. kerület, Tavaszmező utca  17-19. 
522 m2  járda 
Budapest  VIII. kerület, Szűz utca (Magdolna utca - 
Tavaszmező utca közötti szakaszán) parkolósáv 
19  db parkoló 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  17. 

V. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy módosítja a  820/2018. 
(IX.05.) számú határozatát, és - 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.) 

A  kérelemben foglalt közterület-használat 
ideje: 2018.  október  01.  -  2018.  november  15. 
Közterület-használat célja: építési munkaterület (állvány) 
Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Kálvária utca  15. 
Közterület-használat nagysága: 38 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  17. 

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

Közterület-használó, kérelmező: Bádog-Dob Ktt 
(székhely:  1113 Budapest,  Bocskai út  78. I. em. 3.) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  17. 

2018.  szeptember  17.- 2018.  szeptember  28. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Salétrom utca  5. 
3  db parkoló 

VII. 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: Pelle  &  R Bt. 
(székhely:  1083 Budapest,  Szigony utca  34.) 

Közterület-használat ideje: 2018.  szeptember  17.  -  2019.  augusztus  21. 
Közterület-használat célja: napernyő 
Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Szigony utca  34. 
Közterület-használat nagysága: 2 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  17. 

2. a  Pelle  &R Bt.  napernyő céljából igénybe vett közterület-használat díját  2018.  augusztus  22.  - 
2018.  szeptember  16.  közötti időszakra vonatkozóan fizesse meg. 
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PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL:  7  
ELLENŐRIZTE: 

7i 3A„. 

Dk. MÉZÁR  ERIKA 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  17. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

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

Budapest, 2018.  szeptember  13. 

Li'Í 

Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető e 

KÉSZÍTE I 1E:  GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: BOROS GÁBOR SZABOLCS ÉS GYURICZA  RAMONA  ÜGYINTÉZŐK 

ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

DANADA-RIMÁN EDINA SOO 22 
JEGYZŐ A  VÁROSGAZDÁLKO • ZOTTSÁG ELNÖKE 
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a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonába 

ros VIII. kerület Józsefvárosi Polgánuesteri Hivatal . -  1  gyosztály KÉR EL E 1082  grniaziest 
Baross utca  63-67. 

iK 

Kiizporgilklaló 

j",,,e,m10 SIFF 05. 

m—dwki dái 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: telefon.  

Lalccírne: irsz.:i r-1  helység..  (u., ter). szám: 

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: L   I 1  I 
r-T 

Adószáma: L   L  -  Li  - J   
Bankszámlaszáma: [11 1  -E  LTLL  1 -HJ  [  1 

em./ajtó:  

JCIZSEFbc..;-

 

PT a
804/j/L2'  if 

 
A 

telefon: 

(u., tér)'  szám: em./ajtó  

Óvi nap, anyjaneve:  

Magánszemélyek esetében: 

Kérehnező neve  

_ Lalccime: irsz. 

Születési helye  

Cím:  

helység  

ideje:r 

Kérjük a nyomtatványt olvashattían, nyontatott bet ű vel kitölteni! 

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

Kérelmező neve: Baráth István dandártábornok, sz MH Logisztikai Központ parancsnoka. told=  1/464-6010 

Kapcsolattartó ügyintéző neve: Bódi  Robert őrnagy telefon:  1/464-6061 

e-mail  cím: bodLrobert@miLhu; HA36BEGF@Mn.gov.hu; vauver.viktor@hrn.gov.hu  

Székhelye: irsz.:  110 -§-151  helység  Budapest (u.,  tér): Soroksári út szám:  152.  em./ajtó:  

Levelezési 1095 Budapest Soroksári út  152. 

Ol,'gjegyzék szám/ Nyilvántartási szám:  
Bankszámlaszáma:  i

i
T40  213 0 0 [010 I3 3 3 51715  I _  01210 2-1 -0-  0 -0- 01 

Adószáma: I  1131 If 51-91 717 r-5-1-11 
1 I 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbiecilásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog 
laliak ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik  at in 
formációs onrenclelkezésifogról ésaz informáciászabadságrölnöló 2On. éviCKIL törvényalapján. 

Közterület-használat ideje:  201  I  8  l  óv I  0 9  hó  r2  naptól -  201 
J.  óv  0191 110  I  2  rf napig 

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

Közterület-használat célja: Katonai keretek között megtartandó Máté napi szentmise rendezvény lebonyolítása 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: ...összesen  1350 m2,  ebből  600m2  közt és  75  db parkolóhely (I 0m2/db) 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület Magyarok Nagyasszonya  ter  (volt Rezső  ter) 1.  és  9-10.  számok előtti úttesten. 
A  templom körüli járda és sétány a templom tulajdona.  A  templom előtti egyirányú utca ás parkolói  50  db (Magyarok nagyasz-

 

szonya  ter 1.),  valamint a templom melletti  tit  (Magyarok Nagyasszonya  ter 9-10.)  templom felőli parkolói az utca hosszában 
(25  db). 

Megjegyzés Egyéb tény, körülmény, stb.): 
Az évente megrendezésre kerülő Máté napi szentmise célja a katonai és keresztény hagyományok őrzése, megernlékezés a lo-
gisztilcusok védőszentjéről.  A  misén  kb. 200  fő vesz részt, ebből  50-60  kiemelt meghívott személygépjármüvel, az állomány, a 
történelmi zászlók kísérete és a katonazenekar buszokkal érkezik, a parkolók foglalása ezert szükséges. Tekintettel a rendezvény 
kulturális jellegére, illetve anti, hogy a  Magyar  Honvédség katonai szervezet és a Katolikus Egyház közös szervezésében valósul 
meg, a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkonnány-zat Képviselő-testületének  37/2017.  (LX.14.) önkormányzati 
rendelet  8.  fejezet  28.  §  d)  S  f)  pontjai alapján kérelmező kéri a közterület-használati díj méltányossági alapon történő - elen-
gedését. 



Tudomásul veszem  hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerő elkedik. 

Budapest, 2018.  év  08.  hó  30.  nap. 

re 
L-0- LOE 

R  LMEZÓ ALÁÍRÁSA 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 
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 árusíthatok. 

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 cégicivonatot, aláírási címpéldányt, 

 

- társadalmi  es  egyéb szervezetek esetében-  a nyilvántartásba-vételüket igazoló okiratot 

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt üzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes bejelentés köte-
les kereskedelmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a Működési Engedélyt 

 

2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is.  A  vázla-
ton az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyér-
telműen megállapítható legyen (TERASZ, KIOSZK ESETÉN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az 
épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben mérve). 

 

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez a helysz  in  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 
építtelőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős épitésügyi 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 Trt. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest,  Bánk bán utca  8-12.) 
httn://budanestkozut.hu 

 

Fiavelmeztetés:  

,4  hiánytalanu kitöltött kérelemnyonnatvárry  é  az előírt mellékletek csatolásán  WI,  a pontos és egyértelmű helymeghatározás, valamint a meg-
lévő kitesimzényfotója elengedhetetlen a benyzíjtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLOEDOCDC. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14) önkoninányzati rendelet 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.(X11.12.)  önkormányzati rendelet 
Budapest  fcíváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015. (IL 16.)  Föv.1Cgy. rendelet 
A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

Alulírott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából hozni/drukk  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 ügyintézöjétöl tájékoztatást kaptam —amelyet g.« 
mást'! vettem  — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezések-
ről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásinak jogkövetkezményeíröl, valamint a hivatali elér-
hetőségről. 

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



 

- PEST 

 

  

FORGALOMTECHNIKAI IGAZGATÖSÁG 

címzett: MB  Logisztikai Központ nyilv. szám: 

iktatószám: 

18US6564 

46  /  8329-2  /  2018 
rim: 1095 Rudapest tärgy: 8.  kerület Magyarok Nagyasszonya  ter 1.  és 

 

Soroksári  fit 152. 

ügyintéző: 

9-10. 

Ember Attila 

Társaságunkhoz érkezett, „VIII. kerület Magyarok Nagyasszonya tér I. és  9-10.  rendezvény" című 
"Közterület-használati kérelmére" forgalomtechnikai szempontból az alábbi kezelői véleményt adjuk: 

• A  kérelmet  a  területileg illetékes Polgármesteri Hivatallal dokumentáltan szükséges egyeztetni. 
• A  közterület nem közlekedési célra való igénybevételére  a  területileg illetékes Polgármesteri 

Hivatal adja ki az engedélyt. 
• Forgalomtechnikai kezelői véleményünk csak  a  kérelemben jelzett időtartamra,  2018.  szeptember 

20-án 8°°  és 21-én  le°  óra között érvényes. 
• A  jóváhagyott közterület-használati kialakítástól eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon 

lehet. 
• Jelen vélemény birtokában, és az érintett Önkormányzat számára történő közterület használati díj 

megfizetése után  a  kijelölt terület elfoglalható. 
• A  közterület elfoglalását „Megállni tilos" jelzőtáblával kell jelezni, az ideiglenes „Megállni tilos" 

jelzőtáblát  a  hatályba lépése előtt legalább  48  órával (legfeljebb  72  órával) korábban kell 
kihelyezni, és kiegészítő táblán fel kell tüntetni  a  hatályba lépés időpontját. 

• A  közterület használat során  a  gyalogosforgalom szabad mozgását biztosítani kell.  A  gyalogosok 
rövid ideig várakozhatnak, biztonsági okokból megállíthatók. 

• A  közterület használat után az eredeti forgalmi rendet haladéktalanul helyre kell állítani az 
ideiglenes táblák eltávolításával (letakarás, beforgatás nem elfogadható).  A  közterületet  a 
szennyeződésektől, hulladékoktól megtisztított állapotban kell visszaadni  a  forgalomnak.  A 
biztonságos közlekedést akadályozó tárgyak nem maradhatnak  a  közterületen. 

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  Budapest  Főváros Kortminyhivatala  III.  kerületi Hivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi 
Osztályhoz lehet fordulni. 
Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CUOCXIX. törvény  23. 
§  (4)  bekezdés  I.  pontja,  a  közúti közlekedésről szóló  1988.  évit. törvény  33. es 34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról  es a 
közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984.  (XII.21.)  KM  rendelet  2. §-a,  valamint  a  fővárosi helyi közutak kezelésének és 
üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útipitések,  a  közterületet érintő közmé-, vasút-  es  egyéb épitések ős az 
útburkolatbontások szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  15.)  Főv. Kgy. rendelet alapján,  mint  operativ  kezelői feladatokat 
ellátó szervezet adtuk ki. 

Budapest, 2018.  szeptember  4. 

tartkörüen Mükiklú Revényí-fer,sa 

istóf:/ " 15AitlítkUltOEOEtelÍt8t;‘,1(2. 1-1133 hEmBer Attila/ 

mérnökségvezető Baj :í4seateriergHtifiganu4; 14etesítmény főmérnök 
la9isoci-cou000as-s9P41....... 

BedaPeit  Kan* 
7.ártIcöröen Működő Részvénytársaság 
ailleeókszáMt  0.1,19-047164 
postackm  Budapest Unit  trt.  Budapest  Pf.  86. 1318 

telefon: isst  776-6134 
fax: + 361 z76--621? 
weir. w.vMlbugePestkozuthu 
e-mail: budapestkozut@budapestkozuthu 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály  2018  SLEPT 

05.
 KÉRELE  1082 Budapest 

Baross utca  63-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában 
Me l)a levo K 

Er 

23—

 

Kérjük a nyomtatványt olvashalóan, nyorniatot 

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

IOEN 520). k-1 F   telefon.  .3o  ge 

Kapcsolattartó ügyintéző neve: EI Kacm  11)e r  fa  i(•( 0-

 

telefon:  .06  59  tio !No 

Kérelmező neve: 

e-mail  cím• tOE7-02-

 

Székhelye: irsz.: 7.  helység: 

Levelezési cím: . . I . 

Cégjegyzék szám/Nyilvántartá.si szám. 

Bankszámlaszáma: if 7 í &I 2  iCOE' C''  h7_, Y 

Adószáma:  11 1 L:0 Ľ (I L. - lb.'  

szám:  em./ajtó:  lf.r.(Cf (u.,  tél).  fiCeld0i 

Aküic-Pci. cc (Z/2_  
t3  

- 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  telefon.  

Lakcíme: irsz.: ' helység:  (ii ter)  szám: em./ajtő:  

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: 

Bankszicul nlaszárna: 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  telefon.  

Lakcíme: irsz. : ihelység:  Bli, e  szám: emlajtó:  

Születési helye ideje:: év L  1 hó: • „ nap, anyja neve  

e-mail  cím:  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbirrilásához, valamint a köztertilet-használan hozzájárulásban fog 
ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Köztezületlelügyeleti ügyosztálya kezelik az  in 

ßenuiciós önrendelkezésijográl ás az infbrmációszabadsrigrál szóló  2011.  évi  CM!.  törvényalapján 

Közterület-használat ideje:  201 . év  C : 613  hó  4.;11  : naptól —  201 hó 9, t../.  H. 
: C.) napig 

(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát mellékelni 

Közterület-használat célja: HOrm-bkZlif Lt/t,'  (Ms üt'ilväktfoki. 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 7_0  

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület Li I did t ' 
járdán, úttesten, zöldterületen vagy: -,,altdCt-

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

 

   

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

rd/db 

j. rülk szám előtti 



ti" E • • 

_OE 1 17 , 

KÉRELMEZŐ  ALÁÍRÁSA 

— 2 — 
A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 

a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjérő l szóló 
37/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet  21.  § (I) 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) 

I.  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, aláírást címpéldányt, 

 

- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüket igazoló okiratot, 

 

- őstermelők eseten 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 szélétő l 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 helysz .n fotó-
ját is csatolni szükséges. 

 

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

 

5. Epítési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében a 
épinetötöl kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni 
szükséges. 

 

6. Közút igénybevétele eseten — a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon túl — a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechni-

 

kai vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút  Z'-t. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest,  Bánk bán utca  8-12.) 
httn://budapestkozut.hu 

 

Figyelmeztetés:  

hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos és egyértelmű helymeghatározás, valamint a meg-
lévő létesitme'irzyjotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásáh.ozl 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény 

a Józsebiárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjérő l 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.)  Főv. Kgy. rendelet 

A  településkép védelmérő l 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 Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétő l tájékoztatást kaptam —amelyet tudo-
mása! vettem — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőrő l, az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezések-
rő l, jogaimról és kötelezettségeimról, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elér-
hetőségrő l. 

Kijelentem,  hogy kérelmem teljesítése eset  en  az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016  évi CL örvény  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/t. évghei  O  nap. 
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A  jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Kiadva:  2018.  szeptember  12. 

/ ;cr? 
OE 

Bodnár  Gab  *ella rt21 
Szervezési és Képviselői Iroda vezeje 

* 

L 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT 

Készült: A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2018.  szeptember 10-én (hétfő) 
13.00  órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as 
termében megtartott  16.  rendes üléséről 

Napirend  1.1.  pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn — Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

838/2018.  (IX.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Közterület-használó, kérelmező: Concorde Events  Kft. 
(székhely:  1213 Budapest, Palma u. 4.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  szeptember  10. 

2018.  szeptember  18. —2018.  szeptember  24. 
Corvin Szezonzáró Sörfesztivál 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány  Nagy 
Templom utca és  a Leonardo  da  Vinci  utca 
között elhelyezkedő közterületen 
514 m2 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

K.m.f. 

Soós György s.  k. 
Bizottság elnöke 

' 42 
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Corvin Stew:mini Sörfesztivál  2018 09 19 43  
.-•-•Cé _A  71  

-- -=eurierz.asfernins-er  
Alopralz 

kereskedelmi egységek 

9  db 2x2m  (36m2) 

7  db 4x2m  (56  ma) 

5  db 3x2m  (30 m7) 

1  db 6x3m  (18  rnz) 
Sörpadok L.60db  >és napemyök alapterulete összesen maximum  82 m7 

1  db sörpad mérete: 220"50cm 



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

KÉRELEM 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Zulu me 2 4, ü 

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

Kérelmező neve: Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kft telefon: +  36 70 904 7182 

Kapcsolattartó ügyintéző neve: Buda Balázs telefon: - 

e-mail  cím: balazs@oenonprofit.hu 

Székhelye: irsz.: helység:  Budapest (u.,  tér): Bécsi út szám:  96/B.  epl iep: 
101g M.1.3 2 Levelezési cím:  1034 Budapest,  Bécsi  fit 960B. 

Cégjegyzék szám/Nyilvántattási szám: 
B an k sz á m l asz i met  I I  1 6  I  0 0 0 (fl 6  ! 000000 00  ' o  *SNI 21 ! ! 
Adószáma.  12121218 8 31 

M,H:Mcl! 
e 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: telefon'  

Lakcime: irsz: helység: télt szám em./ajtó:  

Levelezési cím:  

e-mail  cím: 

Vállalkozó nyilvántartási száma: 
! 

Adószärna: L  

Bankszámlaszáma .... . ; 

Magánszemélyek esetében: 

Kt:mimed) neve:  

Lakcíme: irsz. 1 he rseg: 
 cui..t  . szám: em./ajtó:  

, 

I i 
Szliletési helyw ideje:_ éV LLi hó nap, anyja neve:  

e-mail  cím:  

telefow  

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog 
foltok ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az  in 
formáciás önrendelkezésijogról és az információszabadságra szóló  2011.  évi  OIL  törvény alapján 

Közterület-használat ideje:  201  8  év  1 0  hó  1  I I 61naptól —  201 8  ev ird hó  11 71  napig 

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

Közterület-használat célja: Állásbörze rendezvényhez kapcsolódóan ki-bepakolás céljából, valamint szállítói/kiállitói 
járművek parkolására. 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 248-inardb  21 116)   
rtwc:EAr-

 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület Szűz utca, valamint Tavaszmező  u. 4Y-43  szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy-

 

1VIegjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

Az Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kft. az Óbudai Egyetemmel közösen idén  21.  alkalommal rendezi meg az állásbörze 
rendezvényét,  2018.  október 17-en a Tavaszmező utcai campusunkon. 

A  korábbi évekhez hasonlóan, ebben az évben is kéménk az Önkormányzat támogatását, hogy az Óbudai Egyetem Állásbörze 
rendezvény idejére  (2018.  október  16. 16.00  október  17. 20.00  óra között) méltányossági alapon, ÁFA megfizetési kötelezett-
ségünk mellett, biztosítsák a Szűz utcát és a Tavaszmező utcai  campus  előtti teret, az állásbörzéhez kapcsolódó ki — és bep*olás 
idejére továbbá a szállítói és kiállítói járművek parkolására a tevékenység köznevelési-oktatási mivoltára hivatkozva. 'jai 

?mg MJ6 24. 
»ate,-

 

ef-SC-PJÁPfe`e,  e 

232 412 24, 
. 142  442-
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Óbudai EgyetewtZtQikíafJl  K 
1034 Budapest,  Bécit Fite  ALÁÍRÁSA Adószám:  2228n 

Bankszámlaszám: 
11 C00006-00000000-20643120 22_ 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóli 
37/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet  21.  § (I) bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati díja 
köteles fizetni, 
a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  210/2009. (1X.29.)  Kormányrendele 
12.  § (I) bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek árusíthatók. 

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

L  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 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-

 

X 

 

telműen megállapítható legyen (TERASZ, KIOSZK ESETÉN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az 
épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolsága; terasz eseten 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, Bank  bán utca  8-12.) 
htto://budapestkozut.hu 

1 
' 

Figyelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány ds az előírt mellékletek csatolásán túl, a pantos  és egyértelmű hehmeghatározás, valamint a meg-
lévő létesinnényfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CDOOCIX. törvény 
a Józsefvárosi Önkomenyzat 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. (IL 16.)  Föv. Kgy. rendelet 
A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

Alulírott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából hoztáiárulok  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  fete. 

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-

jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiröl, valamint a hivatali elér-
hetöségről. 

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. 

Budapest, 20.41.  évül hó . nap. 



Óbudai Egye  N  • 
1034 Budapest,  le.agi trr ep.  

Adószám:  2 ZO  ALAIRASA 
Bankszámlaszarn; 

11600006-00000000-2064312ü 

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

Budapest, 20E3... évQ& hó 2,4•••• nap. 



FORGALOMTECHNIKAI GAZGATOSAG 

címzett: Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 

cím: 1034 Budapest 
Becsi út  96.  B.ép. 

nyilv. szám: 

iktatószám: 

tárgy: 

18US6010 

46/ 7644-2  /  2018 

8.  kerület Tavaszmező utca  17-19.  - Szűz utca 

ügyintéző: Ember Attila 

Társaságunkhoz érkezett,  „Budapest  VIII. kerület Tavaszmező utca  17-19.  és Szűz utca - Óbudai 
Egyetem állásbörze" című "Közterület-használati kérelmére" forgalomtechnikai szempontból az alábbi 
kezelői véleményt adjuk: 

• A  kérelmet a területileg illetékes a Polgármesteri Hivatallal dokumentáltan szükséges egyeztetni. 
• A  közterület nem közlekedési célra való igénybevételére a területileg illetékes Polgármesteri 

Hivatal adja ki az engedélyt. 
• Forgalomtechnikai kezelői véleményünk csak a kérelemben jelzett időtartamra,  2018.  október  16-

án IC°  és október 17-én  2000  óra között érvényes. 
• A  jóváhagyott közterület-használati kialakítástól eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon 

lehet. 
• Jelen vélemény birtokában, és az érintett Önkormányzat számára történő közterület használati díj 

megfizetése után a kijelölt terület elfoglalható. 
• A  közterület elfoglalását „Megállni tilos" jelzőtáblával kell jelezni, az ideiglenes „Megállni tilos" 

jelzőtáblát a hatályba lépése előtt legalább  48  órával (legfeljebb  72  órával) korábban kell 
kihelyezni, és kiegészítő táblán fel kell tüntetni a hatályba lépés időpontját. 

• A  közterület használat során a gyalogosok részére a járdán legalább  1,5 miter  szabad 
keresztmetszeti szélességet kell biztosítani.  A  gyalogosok rövid ideig várakozhatnak, biztonsági 
okokból megállíthatók. 

• A  közterület használat után az eredeti forgalmi rendet haladéktalanul helyre kell állítani az 
ideiglenes táblák eltávolításával (letakarás, beforgatás nem elfogadható).  A  közterületet a 
szennyeződésektől, hulladékoktól megtisztított állapotban kell visszaadni a forgalomnak.  A 
biztonságos közlekedést akadályozó tárgyak nem maradhatnak a közterületen 

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  Budapest  Főváros Kormányhivatala  Ill.  kerületi Hivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi 
Osztályhoz lehet fordulni. 
Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23. 
§  (4)  bekezdés  1.  pontja, a közúti közlekedésről szóló  1988.  évi I. törvény  33.  is  34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról is a 
közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984.  (XII.21.)  KM  rendelet  2.  §-a, valamint a Fóvárosi helyi közutak kezelésének és 
üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- is egyéb építések és az 
útburkolatbontások szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  15.)  Főv. Kgy. rendelet alapján, mint operatív kezelői feladatokat 
ellátó szervezet adtuk ki. 

Budapest, 2018.  szeptember  6. ti  et-IS  g  e.4 W  
Zünkörüen Müködö RészVényt 

1.7  C 5 Budapest. Bank  Inán ut  2. 
dászarn:  2350  t  894..2 43 

edgintryzék szám:  0 -10-047i64 
/: Somogyvári Kristófffaük ßfflk iltmzai 

g(iiii -01)00(}069-q9e4nrA mérnökségvezető 
mber Attila:/ 

étesitmény főmérnök 

gudapestközöt . telefon:  +36 1 776-6134 
.„;44ket(teri Működő Rekvóneírsasäil 
OBeflYzastim!ül-BA471.64 

fax +  36 1 776-212 
• 

eb W 
lestäten: Birdaretrit kei*cit  Zit. Budapest  Pf.86.  1618 ew-mäi iMbir: budpeletPkenkmut 

lu 
ozut@budan estkozot.hu 
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A  jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Kiadva:  2018.  szeptember  6. 

Bodnar Gabriella 
Szervezési és Képviselői Iroda vezetője 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT 

Készült: A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság  2018.  szeptember 5-én (szerda) 
13.00  órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as 
termében megtartott  6.  rendkívüli ülésérő l 

Napirend  2.1.  pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn — Gazdálkodási Úgyosztály vezetője 

820/2018.  (IX.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  szeptember  5. 

Yin  Quan Hungary Kft. 
(székhely:  1089 Budapest, Biro  Lajos utca  49.) 
2018.  szeptember  12. —2018.  október 2l. 
építési munkaterület (állvány) 
Budapest  VIII. kerület, Kálvária utca  15. 
38 in 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

K.m.f. 

Vörös Tamás s.  k. 
Bizottság alelnöke 



lOE:Nponti Ikt.flÄs) _ 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri  Hi 9  0  • - 
Gazdálkodási Ügyosztály K Sirg  0 E 1082 Budapest 
Baross utca  63-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lietiterüld inálatä 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyo 

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

Kérelmező neve: MOOG  —DOA (CM  

Kapcsolattartó ügyintéző neve: &pjoy( Utke-ez telefon:. 

 

 

e-mail  cím: sopievuerog e vit. eoA7  ;.Br .€ sz ettebeek9  

VI 

telefon'  

/15  helység:  “Oaer ter). ibeck ) Székhelye: írsz.:  4 
Levelezési cím:  

Cégjegyzék szám! Nyilvántartási szám.  

BalliGginflaszáma. .1 .. [..  .1.. .......... 
Adoszania  4  Sí5i3:Sty - 

szám.  (78  em./ajtó: 

Eite'tmegn: G- 5 
ail@ SLEPT 
go G  
4!OEicinb 

951 . 

 

.. r _ 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: telefon: 
r3-71—Ce."- tift  C 

(Cali a/k) 

  

Lakcíme: irsz.•• helység:  

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  
i Vállalkozó nyilvántartási száma: j 1 

, : • • 1 Adószáma: • ... 

Bankszámlaszáma: , _ 
I 1 ! 

; 

  

I 

[ 

  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz. helység:  (u-

 

Születési helye. ideje: év 

e-mail  cím:  

I hó  F 

telefon.  

szám: em./ajtó:  

nap, anyja neve.  

tér)'  szám: em./ajtó:  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbirálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog 
laltak ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodást, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az  in 
formációs önrendelkezésijogn51 ésaz iermáciészabadságn5lszóló  2011.  évi CX11 törvényalapján. 

Közterület-használat ideje:  201 év  0 1  hó :(// 

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

Közterület-használat célja: eirkeWs fi ‚ivr-

 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 45  t -=  30  m a--  m2Idb 

22 3i  napig naptól — 201 ľ. '0191 hó 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület 5A-L-e417a0/4 0, .5-  ( szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy: rAgko1-trfiCi"e-tieek-OE • 

Megjegyzés ( Egyéb tény, köriidmény, stb.): 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 



RELMEZÖ ALÁÍRÁSA 

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

I.  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 eseten 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 helyszint ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is.  A  vázla-
ton az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyér-

  

telműen megállapítható legyen (TERASZ, KIOSZK ESETÉN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az 
épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben mérve). 
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez a helyszín fotó-
ját is csatolni szükséges. 

 

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

 

5. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az 
építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni 
szükséges. 

 

6. Közút igénybevétele esetén — a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon túl — a vonatkozó helyszint ábrázoló forgalomtechni-
kai vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút  at.  központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest,  Bánk bán utca  8-12.) 

 

Figyelmeztetés:  

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

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CDOOOX. 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.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
Budapest  fóváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015. (11. 16.)  Főv. 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 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.  §  (2)  be-
kezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 

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

Budapest, 20  ir  evoi hó nap. 



Kis Salétrom utca 

ózselvárosi Ref.  Lelkész  Hivatol 



02.OEtst szám. em  /ajtó.  

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: telefon'  

Lakcíme: irsz.: helység. 

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma. 

......  
I 1 I 1 

ideje :1 év hó 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz. helység:  

Születési  helve.  

e-mail  cím: 

teleforr  

szám: emlajtó:  

; nap, anyja neve:  

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

Kérelmező neve: ..... 1.P.EILLE_  8s R  a, telefon'  

Kapcsolattartó ügyintézőrneve: 'P  12'.   telefon: 

e-mail  cím:. il  1)o'-'  91Ánif  -Cori)  

Székhelye: irsz.:  i  0. 9 . 9,  [ helység: .P44'9/12E37..  (1.2„, !,:-)g-  (P{)  li\)OEI szám:  .3.4...  emlajtó; i  
Levelezési cím: il,  ...CI.  

Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám.  COEOE-67."‘ ./;2-6:05-OE  

Bankszálniaszálna.  !  1: ter.  Islrir  Li  _ le. iktitrb;OEJ 
Adósa:  :;2» OES 3 3 if,-f •3 — — I21 

— 1 

Budapest  Főváros VIII. iefflet osi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyokitit c.0  K  ÉR ELEM  1082 Budapest 
Baross utca  63-67.  "flÍ3 06.14»>efvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köztér 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog 
lahak ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az  in 
formációs önrendelk3zésijogról és az infinnációszabadsagról szóló  2011.  évi CX11. törvényalapj1k, 

OE• 
Közterület-használat ideje:  20112  év re,IS3  F  hó  1  1,j  naptól —  2 ev  0 „81 h 911  napig 
(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!) 

Közterület-használat célja: 

Kérelemmel érintett közterület nagysága:   m2/db 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület t5e4.-Cil -5  t  

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

A  kérele en jogosít fel a közterület használatra. 

nálatahoz0 
k -ft  Kérjük a nyomtatványt olvash a tóa n , n y om t a t o tt betüvei kf • l e  n 

t ha 

szám előtti 

D9Ha_elt,A 
2913 AUG 



A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
— a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról  es  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 helyszint ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is.  A  vázla-
ton az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyér-
telműen megállapítható legyen (TERASZ, KIOSZK ESETÉN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az 
épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben mérve). 

 

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez a helyszín fotó-
ját is csatolni szükséges. 

 

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

 

5. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az 
építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni 
szükséges. 

 

6. Közút igénybevétele esetén — a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon túl — a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechni-
kai vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest, Bank  bán utca  8-12.) 
http://budapestkozot.hu 

 

Figyelmeztetés:  

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

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

— Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXTX. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról  es  használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/20071M:112.)  önkormányzati rendelet 
Budapest  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Főv. 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 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. 

Kiielentem  hogy kérelmem teljesítése eset  en  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. 
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Bp. 1083  Szigony  U. 34. 
Adószám : 28339326-2-42 LI 

Budapest, 20.j&.  év Chó nap. 



Ej 

(P u 

sinDabefflooleAlmaearitseeignewodee 

GE mealtna ela late. 

ortuirmier MOM 11,1 liciFed sews 
mein Ittlinuolu14.1. vauln 

)0210 140C 



BUDAPEST  FÖVÄROS 
VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

-'irodavezető 

VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODA 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Gazdálkodási Ügyosztály 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

Helyben 

Iktatószám: 

Ügyintéző: 

Telefon: 

e-mail: 

26-1087/2018 

Szomolányiné Kocsis Beatrix 
4592-157 

szomolanyineb@jozsefvaros.hu 

Urn:  Pelle&R Bt. közterület használati kérelme — Szigony utca  34.  szám előtti 
közterületen napernyő fennmaradása 

Hiv. szám:  16-1476/2018. 

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 

Köszönettel vettem tárgyi témában tett megkeresését.  A  településkép védelméről szóló 
34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  23.§  szabályozza a 
közterületek fölé nyúló árnyékoló szerkezetek elhelyezését. 

A  napernyő fennmaradásához a közterület használata engedélyezhetii, a Szigony utca  34. 
szám alatti Társasház felújításának megkezdéséig. Azt követően a napernyő jelenlegi 
formájában nem tartható meg, annak kialakításakor a Rendeletben meghatározott 
követelmények az irányadóak, melyhez településképi bejelentési eljárás lefolytatása 
szükséges. 

Budapest, 2018.  szeptember 

Üdvözlettel: 

2 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 2 459-2100 
www.jozsefvares.hu 
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