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

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály   siz. napirend 

ELŐTERJESZTÉS 
rip ea 

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2018.  szeptember 24-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Boros Gábor Szabolcs  es  Gyuricza  Ramona  ügyintézők 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: 6  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 is használatának 
rendjéről szóló  37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti - 
közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek érkeztek. 

‚-

 

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: 

GDAT  91  Kft. 
(székhely:  1165 Budapest,  Koronaftirt  u. 35. 1/3.) 

2018.  szeptember  24.— 2018.  december  24. 
építési munkaterület (építési terület lehatárolása) 
Budapest  VHI. kerület, Kálvária  u. 14-16.  szám és 
Kőris  u. 5/a,  szám előtti járdán 
60 111
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420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
2.318.400,- Ft  + ÁFA  (420 Ft,-  *  92  nap *  60 m2) 
havonta 

Tényállás:  A  GDAT  91  Kft.  2018.  szeptember  10.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás — havi díjfizetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy 
új építésű társasház kivitelezéséhez szükséges építési munkaterület céljából kívánja használni a fenti 
közterületet.  A  fenti közterületen a járda felbontásra kerül.  A  Bizottság a  537/2018.  (VI.27.) számú 
határozatával korábban hozzájárult a közterület fentiek szerinti használatához, azonban a kérelmező 
nem tudta megkezdeni az építkezést a megjelölt időben, ezért ismételten kérelmezi a közterület 
használatát. 

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

2. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága:  

Leo50 Kft. 
(székhely:  1106 Budapest,  Gyakorló  u. 4/G.) 

2018.  szeptember  17. —2018.  november  17. 
építési munkaterület (korábban engedélyezett 
felvonulási terület kibővítése) 
Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci u. 50. 
szám előtti járdán 
13,5  +  13,5 m2 
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Közterület-használat díja: 
Közterület-használat díja összesen: 
Díjfizetés ütemezése: 

420,-  Ft/m2/napt+ ÁFA 
703.080,- Ft  + ÁFA  (420 Ft,-  *  62  nap *  27 m2) 
egy összegben 

Tényállás:  A  Leo50 Kft.  2018.  augusztus  27.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás — előre egy összegben teljes díjfizetéssel történő - megadását kérte  a  Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy új építésű társasház kivitelezéséhez szükséges építési munkaterület céljából 
kívánja használni  a  fenti közterületet. 
A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  614/2018.  (VII.11.) számú határozatával korábban 
hozzájárult  a Budapest  VIII. kerület  Leonardo  da  Vinci u. 50.  szám alatt épülő társasház 
kivitelezéséhez szükséges építési munkaterület kialakításához, azonban  a  munkálatok miatt nagyobb 
közterületre  van  szükség. 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás — előre egy 
összegben történő teljes díjfizetéssel való — megadását azzal, hogy a  2018.  szeptember  17.  —  2018. 
szeptember  23.  napjára vonatkozó közterület-használat díját a kérelmező fizesse meg. 

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Tega Bau  Mt. 
(székhely:  1096 Budapest,  Lenhossék  u. 40.) 

2018.  szeptember  24.  —  2019.  szeptember  24. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Tolnai Lajos  u. 1  szám előtti 
80 m2  járdán és úttesten, valamint  4  db parkolóhelyen 

80 m2  +  4  db parkolóhely  (10 m2  parkolóhelyenként) 
bruttó  2.650,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon 
265,-  Ft/óra/parkolóhely) és  420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
(munkaszüneti napokon, valamint járdán és úttesten) 

építési munkaterület: járdán és úttesten:  12.297.600,-
Ft  + ÁFA  (420,- Ft  *  80 m2  *366  nap) 

építési munkaterület parkolóhelyen: munkanapokon 
összesen:  2.094.961,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft,-  * 
251  munkanap *  4  db parkolóhely, azaz  2 660.600,-
Ft) 

építési munkaterület parkolóhelyen: munkaszüneti 
napokon összesen:  1.932.000,- Ft  + ÁFA  (420,-  Ft*40 
m2 *115  nap) 
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Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat díja összesen: 16.324.561,- Ft  + ÁFA 
Díjfizetés ütemezése: egy összegben 

Tényállás.  A  Tega  Bau  Kft.  2018.  augusztus  30.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás — előre egy összegben teljes díjfizetéssel történő - megadását kéri  a  Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy  a Budapest  VIII. kerület, Tolnai Lajos  u. 1.  szám alatt épülő társasház 
kivitelezési munkálatai miatt kívánja 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. 
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Közterület-használó, kérelmező: Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, 
Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola 
(1081 Budapest,  Bezeredj utca  16/A) 

2018.  október  OL  —  2018.  november  30. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Bezerédj utca  16/A  szám 
előtti járda és parkolósáv 
69 m2  járda  es 14  db parkolóhely 

2.650,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon 265,-
Ft/óra/parkolóhely)  es 420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
(munkaszüneti napokon és a járda területén) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat díja: 

építési felvonulási terület járdán: 
1.767.780,-Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 61  nap  x 69 m2) 

építési felvonulási terület munkanapokon összesen 
(10 m2-es  parkolóhelyek esetén): 
1.256.142,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 43 
munkanap  x 14  db parkolóhely, azaz  1.595.300,- Ft) 

építési felvonulási terület munkaszüneti napokon 
összesen  (10 m2-es  parkolóhelyek esetén): 
1.020.600,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 18  nap  x 135 m2) 

Közterület-használat díja összesen: 4.044.522,- Ft  + ÁFA 
Díjfizetés ütemezése: egy összegben 

Tényállás:  A  Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium  es 
Szakközépiskola  2018.  szeptember  10.  napján érkezett kérelmében közterület-használati hozzájárulás 
— előre egy összegben teljes díjfizetéssel történő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel 
arra, hogy építési munkaterület céljából kívánja használni a fenti közterületet. 

A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság az  540/2018.  (VI.27.) szánni határozatával a 
munkálatokhoz kapcsolódó területhasználatához korábban hozzájárult  2018.  _MIS  02.  —  2018. 
szeptember  30.  közötti időszakra vonatkozóan. 

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

5. 

Közterület-használó, kérelmező: Totalhouse Hungary Kft. 
(1064 Budapest,  Podmaniczky utca  57. 2. em. 14.) 

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

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

2018.  október  01. -2018.  október  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Bacsó  Bela  utca  13  szám 
előtti járda  es  úttest 
38 m2 
420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
494.760,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 38m2  x 31  nap) 
egy összegben 
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Tényállás  A Totalhouse Hungary Kft.  2018.  szeptember  12.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel való - megadását kéri a 
Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy egy új szálloda létesítése miatt építési munkaterület céljából 
kívánja használni a fenti területet. 

A  kérelmező a Bizottság az  1099/2017.  (XII.18.), a  110/2018.  (II.21.); a  299/2018.  (IV.23.); az 
547/2018.  (VI.27.)  es  a  702/2018.  (VII.30.) számú határozatával  2018.  január  08.-2018.  szeptember 
30.  közötti időszakra már kapott közterület-használati hozzájárulást. 

A  kérelmező érvényes forgalomtechnikai tervet nyújtott be a kérelem mellékleteként. Fentiekre 
tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás előre egy 
összegben történő teljes díjfizetéssel való 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: 
Díjfizetés ütemezése: 

Bau-Vip  General Mt. 
(1089 Budapest,  Benyovszky Móric utca  4.) 

2018.  szeptember  24. -2018.  október  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Győrffy István utca  6.  és  8. 
szám előtti járda és zöld terület 
83 m2 

420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
1.324.680,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 83m2  x 38  nap) 
egy összegben 

Tényállás:  A  Bau-Vip  General KR. 2018.  szeptember  17.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel való - megadását kéri  a 
Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy egy új társasház létesítése miatt építési munkaterület 
céljából kívánj  a  használni  a  fenti területet. 

A  kérelmező érvényes forgalomtechnikai tervet nyújtott be a kérelem mellékleteként. 

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

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

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

Tervezett bevétel építési munkálatok esetén:  
GDAT  91  Kft. 
Leo50 Kft. 
Tega  Bau  Kft. 
Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, 
Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola 
Totalhouse  Hungary  Kft. 
Bau-Vip  General  Kft. 
Összesen: 

2.318.400,- Ft  + ÁFA 
703.080,- Ft  + ÁFA 

16.324.561,- Ft  + ÁFA 

4.044.522,- Ft  + ÁFA 
494.760,- Ft  + ÁFA 

1.324.680,-Ft  + ÁFA 
25.210.003,- Ft  + ÁFA 
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IV. Jogszabályi környezet 
A  Rendelet  15.  § (I) 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: 
„ (1) A  díjat a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult köteles 
előre egy összegben megfizetni. 
A  Rendelet  12.  §  (1)  bekezdése szerint: „Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel 
— meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig — adható, legfeljebb I  gyre;  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  du  100%-át a használó kérelmére utólag külön 
döntésével visszatéríti, vagy a közterület-használati  dual  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 

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

Közterület-használó, kérelmező: GDAT  91  Kit 
(székhely:  1165 Budapest,  Koronafürt  u. 35. 1/3.) 

Közterület használat ideje: 2018.  szeptember  24.— 2018.  december  24. 
Közterület-használat célja: építési munkaterület (építési terület lehatárolása) 
Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Kálvária  u. 14-16.  szám és 

Kőris  u. 5/a.  szám előtti járdán 
Közterület-használat nagysága: 60 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  24. 

II. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  24. 

Leo50 Kft. 
(székhely:  1106 Budapest,  Gyakorló  u. 4/G.) 

2018.  szeptember  24.— 2018.  november  17. 
építési munkaterület (korábban engedélyezett 
felvonulási terület kibővítése) 
Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci u. 50. 
szám előtti járdán 
13,5  +  13,5 m2 

5 



2.  a Leo50 Kft. építési munkaterület céljából igénybe vett közterület-használat díját  2018. 
szeptember  17.— 2018.  szeptember  23.  napjára vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgánnester 
Határidő: 2018.  szeptember  24. 

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

Közterület-használó, kérelmező: Tega  Bau  Kft. 
(székhely:  1096 Budapest,  Lenhossék  u. 40.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  24. 

2018.  szeptember  24.— 2019.  szeptember  24. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Tolnai Lajos  u. 1  szám előtti 
80 m2  járdán és úttesten, valamint  4  db parkolóhelyen 
80 m2 + 4  db parkolóhely  (10 m2  parkolóhelyenként) 

IV. 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: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  24. 

Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, 
Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola 
(1081 Budapest,  Bezerédj utca  16/A) 

2018.  október  01.  —  2018.  november  30. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Bezerédj utca  16/A  szám 
előtti járda és parkolósáv 
69 m2  járda és  14  db parkolóhely 

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

Közterület-használó, kérelmező: Totalhouse Hungary Kft. 
(1064 Budapest,  Podmaniczky utca  57. 2. em. 14.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  24. 

2018.  október  01. -2018.  október  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Bacsó Béla utca  13.  szám 
előtti járda és úttest 
38m2 
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SZTÉSRE ALKALMAS: BETE 

Soo 
A VÁROSGAZDÁ YI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

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: Bau-Vip  General  Kft. 
(1089 Budapest,  Benyovszky Móric utca  4.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  szeptember  24. 

2018.  szeptember  24. -2018.  október  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Győrffy István utca  6.  és  8. 
szám előtti járda és zöld terület 
83 m2 

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  21. 
cfae 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: BOROS GÁBOR SZABOLCS ÉS GYURICZA  RAMONA  ÜGYINTÉZŐK 
PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: ' 
JOGI KONTROLL:  
ELLENŐRIZTE: 

.2qty 
DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

JÓVÁHAGYTA: 

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

KÉRELEM MO  SEPT  1 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: telefon -

 

Lakcíme: irsz.: helység:  (u., tér) szám: . em./ajtó:  

Levelezési cím.  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz. 

Születési helye• 

e-mail  cím:  

telefon:  

(u.,  tér). 
I
  szám: em./ajtó:  

ó nap, anyja neve:  

l
[
helység:  

ideje:'L 

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

Kérelmezőneve: Milánovics Uros (GDAT  91  Kft) telefon:-  .06309420278 

Kapcsolattartó ügyintéző neve: Zsivkov Cenko telefon:. 

e-mail  cím: . milanovics.uroseaxis2000.1m, zsivkoce@gmail.com e Afej 
Székhelye: irsz»  1{ 11615  helység:  Budapest  (u.,tér):Koronafürt  u.  szám.  35.  emiajtó:  1/3  4 

Levelezési cím:  1115 Budapest,  Somogyi utca  22.  (GDAT  91  Kft) 

Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:  01-09-868648 

BankszámlaszámaH 1 091 0 810 1 0 r 11 — Ü :0  OHll i O 31916181010i0i9 111i1111H 

Adószáma: 3i6i9i95l2 

IICTATÁSILAÉRKEZ,Efr 

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 önrendelkezésijogröl és az információszabadságrol szóló  2011.  évi  CAW  törvényalapján 

, 
1 Közterület-használat ideje:  2011 8  év 91  hó 4  naptól -  201i 8 1 1-2 1  hó 214  napig1. 

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

Közterület-használat célja: Építési terület lehatárolása 

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  60  m2/db 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület Kálária  u. 14-16 es  a Kőris u.5/a.szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjereetb eny 1,4 "
..L
ötel

i
mér

i
stb.): ty

en
sétter  regent

, 
a járdából. Ideiglenes kerítés. 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 

refü i h )-(-9-4 
ni%  UM 10. 5/2 



--",r,",e • 
KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSÁ  2 

- 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.  § (I) bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek árusíthatók. 

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

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

 

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

 

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

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Figyelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos ás egyértelmil hehimeghatározás, 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 CLXXXLX. 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  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 hozzá/árulok  személyes adataim történö 
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az lejárásban reszt 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-
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. 1 tr.laitOnf.i.il 

fOE Kos t-V.,k Jde'OErti 

Eudapen -“yen3fUil U. •OE:., 

i,36E2din .21-2 C 

Budapest, 20 es,  . . hó  nap. 



FORGALOM1 ECHNIK,A1 IGAZ' 

címzett: Hegyes  Gabriella nyilv. szám: 

iktatószám: 

18US6545 
46/395-7/2018 

 

dun 2040  Budaörs tárgy: 

agyintéző: 

8.  kerület Kálvária utca 
közterületfoglalás 

Ember Attila 

14-16. 
Ady E.  u. 8 

Társaságunkhoz érkezett,  „8.  kerület Kálvária tér  14-16.,  közterületfoglalás" tárgyú kiviteli 
tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg: 

• Az ideiglenes jelzőtáblák ép, fényvisszavető fóliás felületűek legyenek, és tiszta állapotban 
kerüljenek kihelyezésre. Az Útügyi Műszaki előírásokban foglaltakat be kell tartani, különös 
tekintettel a magassági elhelyezésre vonatkozó kritériumokra. 

• Az ideiglenes „Megállni tilos" jelzőtáblákat hatályba lépésük előtt legalább  48  (legfeljebb  72) 
órával ki kell helyezni, és kiegészítő táblán fel kell tüntetni a hatályba lépés időpontját. 

• A  kivitelezés során a munkaterületet zárt,  min. 1,5  m magas, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel 
ellátott elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, amely  100 km/h  szélterhelésnek ellenáll. Megfelelő 
éjszakai megvilágítást kell alkalmazni. 

• A  gyalogosforgalom munkaterülettől elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell, akadály esetén 
min. 1  m széles provizóriummal át kell vezetni.  A  forgalom alatt álló közútra a gyalogos nem 
terelhető. 

• A  munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről 
kikerülő anyag, építési anyag és törmelék nem tárolható. 

• A  bontott és az építési anyagot minden esetben kalodában kell elhelyezni. 
• A  jóváhagyott tervtől eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon lehet.  A  tervtől eltérő 

munkavégzés, vagy feltételeink be nem tartása esetén hozzájárulásunk érvényét veszti. 
• Amennyiben a kezelői hozzájárulással ellátott építés alatti állapottervektől a kivitelezés során 

eltérés válik szükségessé, új forgalomkorlátozási állapottervet kell készíteni, amelyre kezelői 
hozzájárulásunkat meg kell kérni. 

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

Budapest, 2018.  szeptember  7. 
It .0 KöZÚT 

R i.).h; efirsari ; .5 K,rd;iy-,,.-.,. hän u. 0- l2. 
Adú..dm:23f,OD.:94-243 

(1:".1"m‘7‘3K H"-"47 64  /'Ember Attila] gyva yesem::,YuniOE, rs:OEnk Zre.. •  
mémökségvezető  i°91 •"";69-9994°  g  létesítmény-főmérnök   . - 

Budapest  Közút 
Zártkörüen Működő Részvénytársaság 
cégjegyzékszám:  01-10-047164 
postacfm:  Budapest  Közút  Zn.  Budapest  Pf.  86. 1518 

telefon:  +31776-6134 
fax: +  36 3.776-5212 
web:  www.budapestkozut.hu 

budapestkozut@budapestkozut.hu 

 



MŰSZAKI LEÍRÁS 

A  jelen kiviteli tervdokumentáció a  Budapest  Kálvária utca  14.  — Kőris utca  5/a.  sz. alatt lévő 
építkezéssel kapcsolatos közterületfoglalás ideiglenes forgalomkorlátozási tervét tartalmazza. 
A  munkálatok alatt a mindkét oldalon teljes hosszban kerül lezárásra a járda.  A  járművek 
közlekedését a lezárások nem érintik. 

A  gyalogosokat mindkét oldalon a túloldali járdára kell átirányítani. 

A  helyszínrajz tartalmazza a területen jelenleg érvényben lévő forgalmi rendet, meglévő 
közúti jelzőtáblákat. 
Az alkalmazott ideiglenes jelzőtáblákat a KRESZ előírásainak megfelelően kell kihelyezni 
úgy, hogy azok sötétben, rossz látási viszonyok között is láthatók legyenek. Fényvisszaverő 
fóliával ellátott jelzőtáblákat kell alkalmazni. 
A  kivitelezés ideje alatt a forga1ornkorlátozási tervnek megfelelő helyekre kell kitűzni a for-
galomkorlátozásra figyelmeztető jelzőtáblákat.  A  terv a helyszín kitáblázásával foglalkozik, 
ettől eltérni csak az illetékes hatóságok külön hozzájárulásával lehetséges. 
A  munkaterületet minden esetben védőkorláttal kell körülvenni és sárgán villogó lámpával 
megvilágítani. 
A  munkák befejezését követően az eredeti forgalomszabályozást (jelzőtábla, útburkolati jelek, 
stb.) haladéktalanul vissza kell állítani, illetve életbe kell léptetni! 

Forgalomkorlátozáshoz szükséges eszközök 
Közúti jelzőtáblák: 
A  táblákat az  fit  szegélyétől  0,5  méterre kell elhelyezni úgy, hogy  a  tábla alsó széle  a  járda 
szintjétől  minimum 2,00  méterre legyen. 
Korlátok: 
Az  MSZ  20190/1988  szerinti piros-fehér sávozású,  a  kivitelező nevének, telephelyének fel-

 

tüntetésével.  A  jelzőlámpák, útelzáró deszkák, korlátok tartására szolgáló oszlopok szintén 
piros - fehér sávozásúak. 

BALESET- ÉS MUNKAVÉDELEM 
Minden munkaterületet védőkorláttal és világítással kell ellátni. 
A  munkaterületet úgy kell előjelezni és megvilágítani, hogy az rossz látási viszonyok között 
es  éjszaka is látható legyen. 

TERVEZŐ I NYILATKOZAT 
Ezen terv az érvényes szabványoknak, előírásoknak, különösen a  2/1984. (1.29.) KM-BM 
számú, valamint az  5/1987. (V.31.) KM-BM  számú együttes rendeletekkel módosított 
1/1975.  (II.5.) KPM-BM számú rendeletben (KRESZ) és a  20/1984  (XII.2  1.) KM  számú 
rendeletben foglaltaknak megfelel. 

2018.  augusztus 

ct.l'6--,-

 

Takáts Lilla 
Kam.sz.:01-8090/KE-T 
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Székhelye.  irsz •  A 

Levelezési cím:  

newség:(.hP   szám:  4  6.-emlajtó:  

- 

IQ 4 .9, >i V73 

telefon.  

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz.: 

Levelezési cím:  

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

e-mail  cím:  
I Vállalkozó nyilvántartási száma: 
. • „. 

Adószáma: . 

Bankszámlaszáma' 

I  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz. rhelység: (14  g):.  sz_ám. em./ajtó:  
[ 

1 h Születési helye- ideje: év[ 

e-mail  cím:  

telefon-

 

nap, anyja neve:  

IKTKÁSRAIRREZETIOE  eh, 
Budapest  Főváros VIII. kerület JózseNárosi Polgármesteri Hivatal it  •  -2,41 . 
Gazdálkodási Ügyosztály K É R  riallN LK E'L NI' . 1082 Budapest 
Baross utca  63-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévö Ic"' terület thesznála 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtat li e t  d SOE9 9 1 k 

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

Kérelmező neve:  )-z-C.  5c  \-CTTY telefon: 

Kapcsolattartó ügyintéző neve:  \---3.5 \-) R-•\  \  IL-  -P\i\-)ZP--t-e )  telefon. 

e-mail  cím: )•11-\\•Rf.S1 f Car -C-C3Q-\ t vW \-N-)  

- - 

/69-  
o

t  e nil 

Cégjegyzék szärn/Nyilvántartási szám•  Qj - OEQOE .OE,EvCo 
Bankszámlaszáma:  ;If  )rjC? Qt.t-yr.L- lk  

Adószáma: 2k.1 .42 .J3 - OE!11-.111221 

Uf-3 

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 azinfonnációszabadságtál száki  2011.  évi  Mk  törvényalapján. 

Közterület-használat ideje.  201 év  r,-. 9,  hó 
4

 

naptól - 2011,OESI. év  .10‘ hó jJ 71  napig 

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

Közterület-használat célja: L̀ cOE'-o- ‘-&  

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  27-  cnt  (4.S, 5-  121  )  m2/db 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület (4-CinC41-YCkeo  C\ck tOEN-x-c-L-

 

zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb  tiny,  körülmény, stb.): 
.oc<2..s'Uf  S'e  CC,  0  cv, m.c 

fzi- COEr 

V.. 

szám előtti 

(P .)-99G3-ubOE K 0 Q. UT - ,SLIVA.PirOT.  Akolz-j2k klex uj7a-?» (4--D0-10.1(1 :75  rel  ) 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 



Budapest, 201\  év  WS  22—  nap. 

 

 

KÉRELMEZ 'ALÁÍRÁSA 

A 

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  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 helyszín 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 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 kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatoláscin túl, a pontos és egyértelmű helymeghatározás, valamint a meg-
lévő létesítmény fotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

— Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló  2011.  évi CDOOCIX. 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  föváros 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 történö 
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 (udo-
másul vettem — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidöröl, az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezések-
ről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elér-
hetőségről. 

Kiielentem  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. 





TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Alulírott, mint felelős szakági tervező kijelentem, hogy az alábbiakban 
megnevezett létesítmény: 

Lakóépület építése 

Forgalomkorlátozási terv  IV. 

Bp.  VIII.,  Leonardo  da  Vinci  utca  50. 

A  tervek  es  a tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű 
kötelező és az eseti hatósági előírásoknak, az azoktól való eltérés nem vált 
szükségessé. 

A  tervezés során alkalmazott előírások és rendeletek: 
- a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet (a többszörösen 
módosított 1/1975.(II.5.) KPM-BM sz. együttes rendelet) 
- az utak forgalomszabályozásáról  es  a közúti jelzések elhelyezéséről 
szóló rendelete (20/1984.(XII.21.)  KM.  sz. rendelet) 

Közutak Tervezése Útügyi Műszaki Előírás ÚT  2-1.201:2008 
Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása 
Útügyi Műszaki Előírás ÚT  2-1.115:2004 

Budapest, 2018.  július  16. 

Wettstein  Miklós 
okl. közlekedésépítőmérntik 

Ke-T/01-2317 

Forgalomkorlátozási terv  IV.  -  Bp.  VIII.,  Leonardo  da  Vinci  utca  50. 



MŰSZAKI LEÍRÁS 

1. Előzmények 

A  Leo50 Kft.  (1106 Budapest,  Gyakorló utca  4/G)  korábban már megbízta 
Társaságunkat, hogy a tervezett lakóház megépítésének az idejére a 
szükséges forgalomkorlátozást megtervezze.  A  kivitelező meg kívánja növelni a 
felvonulási területet mindkét irányban  3,00  —  3,00  m-rel 

2. Meglévő állapot 

A  tervezési terület Közép-Józsefváros dél-nyugati részében található.  A 
Leonardo  da  Vinci  utca hálózati szerepét tekintve kiszolgáló utca.  A  tervezett 
épület  a  Tömő utca és az Üllői út között található.  A Leonardo  da  Vinci  utca 
ezen szakaszán az utca szabályozási szélessége  9,00  m.  Az  útburkolat  5,60  m, 
a  járda szélessége  a  tervezett épület előtt  1,80  m.  Mind  az útpálya,  mind a 
járda aszfalt burkolatú.  A  kiemelt szegély hasított kő. 

A Leonardo  da  Vinci  utca forgalmi rendje egyirányú  a  Tömő utca felől az Üllői út 
felé, amihez jelzőlámpás csomópontban csatlakozik.  A  páratlan oldalon  a 
szegély mellett párhuzamosan lehet parkolni.  Az  Üllői út felőli végén két 
mozgáskorlátozott várakozóhelyet és egy  10  m hosszúságú rakodóhelyet 
jelöltek ki. 

3. Tervezett állapot 

A  megállási tilalmat jelző táblát a meghosszabbítás mértékével, azaz  3,00  m-rel 
hátrébb kell helyezni. Az üllői út felől lévő két mozgáskorlátozott várakozóhelyet 
valamint a koncentrált rakodóhelyet a páros oldalra helyeztük, hogy az áthaladó 
forgalom egyenesen tudjon az Üllői út felé haladni. 

A  veszélyt és tilalmat jelző táblákat továbbá az egyéb szükséges 
forgalomtechnikai eszközöket a mellékelt terv alapján kell kihelyezni.  A 
munkálatok végleges befejezése után az eredeti forgalmi rendet kell 
helyreállítani. 

Forgalomkorlátozási terv  IV.  -  Bp.  VIII.,  Leonardo  da  Vinci  utca  50. 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÓS GYÖRGY 
elnök 

Ügyintéző: Boros  Gabor  Szabolcs Tárgy: közterület használati hozzájárulás 

Tel.:  459-2230 Ügyiratszám:  16-330/2/2018. 

Fax: 459-2276 
e-mail:  borosgsz@jozsefvaros.hu 

HATÁROZAT 

Leo50 Kft. (adószám:  25804423-2-42,  székhely:  1143 Budapest,  Stefánia út  109.  L  em. 3.) 
— a továbbiakban: kérelmező — közterület használat iránt előterjesztett kérelmének a 
Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság  614/2018.  (VII.11.) számú határozatával helyt 
adott és 

2018.  július  20-túl 2019.  december 31-ig 

hozzájárul 

a Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci u. 50.  szám előtti  103 m2  közterület építési 
munkaterület (építési felvonulási terület) elhelyezése céljából történő igénybevételéhez. 

A  kérelmező közterület-használati díj megfizetése alól mentesül. 

E határozat a közléssel véglegessé válik és ellene fellebbezésnek helye nincs. 

INDOKOLÁS 

A  kérelmező közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott  be a Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz  (a  továbbiakban: Önkormányzat) 
2018.  június  15.  napján. Kérelme szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő  Budapest  VIII. 
kerület,  Leonardo  da  Vinci u. 50.  szám előtti  103 m2  közterületet építési munkaterület 
(építési felvonulási terület) elhelyezése céljából kívánja igénybe venni. 

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

A  kérelem formai 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 Önkoimányzat Képviselő-
testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága önkormányzati hatósági jogkörben 

I 082  Budapent. Baross  u 63-67.  • Telefon:  06 I 459 2100  •  E-mail:  polgarmeateeozsehvaros. hu • www.jozsefvaros. hu  1 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÖS GYÖRGY 
elnök 

eljárva  2018.  július  IL  napján tartott ülésén elbírálta azt, és a  614/2018. (V11.11.)  számú 
határozatával hozzájárulást adott a kérelmező részére a kérelmében megjelölt tevékenységre, 
időtartamra és helyszínre. 

A  közterület használó a Rendelet  28.  § (I) bekezdés e) pontja értelmében közterület-
használati díj fizetése alól mentesül. 

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 
szaldiatósági — engedélyek (pl. építésügyi, egészségügyi, rendészeti szalchatóságok 
engedélyei) beszerzését és csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt 
előírások megvalósítása eseten érvényes. 

A  közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát, a 
tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és ellenőrzésre jogosult 
személyek felhívására bemutatni. 

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. 
Arnennyiben 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  es  csereterület biztosítására irányuló igény 
nélkül haladéktalanul felhagyni, és az eredeti állapotnak megfelelően a közterület 
tulajdonosának rendelkezésére bocsátani. 

A  jogellenes közterület-használat jogkövetkezményeit a Rendelet  31.  §-a és a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
18/2016.  (VI.02.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 
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SOÓS GYÖRG} 
elnök 

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  es  arról átadás-átvételi jegyzőkönyvet felvenni. 

Továbbá használó köteles a közterület-használat megszűnésekor vagy szünetelések.or az 
általa használt közterületet az Önlcomiányzatnak visszaadni, amit kizárólag az 
Önkormányzat képviselőjének személyes jelenlétében tehet meg, amelyrő l szintén átadás-
átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadást-átvételnél csak a használó nevében teljes 
körüen nyilatkozattétel és kötelezettségvállalás jogával rendelkező személy járhat  eh 

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,  28.  §  (1) 
bekezdés e) pontjában 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. 

Jelen döntés ellen a fellebbezési lehetőség kizárását az  Ala. 82.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja 
biztosítja. 

Budapest, 2018.  július  13. 

SoósGyörgy. 
\  OE,. •  

Városgaziálkodas-i-- es  Pénző yi Bizottság 
elnöke.,  )1/ \ „ 

2012 . •?. 

A  határozatról értesülnek:  
I) a kérelmező, 
2) a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, 
3) a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-
felügyeleti Ljnyosztály 
4) a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági 
Ügyosztály, 
5) a  Budapest  főváros  V111.  kerület Józsefvárosi Polgánnesteri Hivatal Pénzügyi 
Ügyosztály, 
6) irattár 
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Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve.  

Lakcime: irsz. ! ........ 1  Ihelység:  (u..tér): .. : 
szárn: em./ajtó:  

Születési helye. ideje :1  I  1 1  ev ho E  j  I nap, anyja neve:  

e-mail  cím: 

telefon.  

I( IKTAT
t
räIVETT /, Józsegvárúsi önkornninytai PuPgirmeskri 

5  •  9)41 OE/A Kiizpoati !Liató 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal  2018  AUG  30  
Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest KÉRELEM [ • 1Pit e—

 

c: /( 
Dy 

Baross utca  63-67. a  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő - 441-e  
Kérjük  a  nyomtatványt olvashatóan. nyomtailait beifav FtRi. 

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

Kérelmező neve: ...Tega  Bau  Kft telefon:.  .+36209553927  

Kapcsolattartó ügyintéző neve: Várnagy  Tibor  telefon. 

e-mail  cím: . varnagy@orinionway.hu  

0 -.9)161  helység:  ...Budapest.. (u.,  tér). Lenhossek utca  szám: ...40....  em./ajtó:  
tf.a-

 

Cégjegyzek szánt Nyilvántartási szám:...01-09-717319  

Bankszámlaszáma 0  3:0:0:0T0 2: 1:0 5 3  '  2 5 r[ 9' 011 2-1010 : — E ' i 1 11 
Adószáma: I!  OE: 9  T r41 * 1  • 

F41 3 I I . I I I — 

r 7 1 
I 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: telefon'  

Lakcíme: irsz: helység.  (u.,  tér):  szám: em./ajtó:  

Levelezési cím: 

e-mail  cím:  

Székhelye: irsz.: 

Levelezési cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: ......... 

Adószáma:  H t I 

Bankszámlaszáma:1 

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 Közterületfeleveleti Ügyosztálya kezelik az  in 
fin-m.6(16s önrendelkezésijogról ésaz információszabadságnitválá  2011.  évi CX11törvényalapján 

Közterület-használat ideje:  201 8  év  0 F9  hó  2  I 4 ľ  naptól —  2011 9  . év 91  hó 2[4 1  napig 

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

Közterület-használat célja: Építési  es  felvonulási terület  

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 120 ct '-&()

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület....Tolnai Lajos utca  1  szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy: ...Úttesten és járdán  

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

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 árusíthatók. 

A  kérelemhez a kérelmezönek 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 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  at  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  at  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. 

 

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  Zn.  központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest,  Bánk bán utca  8-12.) 
httP:übudapestkozut.hu 

 

FiEvelmeztetés:  

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

A  közterület-használatot — különösen —  at  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.)  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,  at  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  at  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, 2018.  év  08  hó 29nap. 

'YOE 
Va4-de ř 46`4, 

KÉRELMEWALÁÍRÁSA 
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FORGALOMTECHNIKAI ZGATÓSÁCOE 

CiMZett: Orinion Way  Kft. nyíl", mint 

iktatószÁm: 

18US6598 

46 /8382-2 /2018 
cam 2642  Nógrád firgy: 

dgyintizii: 

8.  kerület Tolnai Lajos utca  1.  közterület-

 

foglalás 

Ember Attila 

Váci utca  62. 

A  Társaságunkhoz érkezett,  „Budapest 8.  kerület Tolnai Lajos utca  1.  közterület-foglalás" tárgyú kiviteli 
tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást az alábbi feltételekkel adjuk meg. 

Az  ideiglenes jelzőtáblák ép, fényvisszavető fóliás felületűek legyenek, és tiszta állapotban kerüljenek 
kihelyezésre.  Az  Útügyi Műszaki előírásokban foglaltakat  be  kell tartani, különös tekintettel  a  magassági 
elhelyezésre vonatkozó kritériumokra. 
Hozzájárulásunk  a  terven piros színnel jelölt valamint e levélben szereplő módosításokkal együtt 
érvényes. 
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  a  páros oldali járdán,  a 
terv szerinti táblázással.  A  forgalom alatt álló közútra  a  gyalogos  nein  terelhető. 
A  munkaterületen kívül, forgalmi sávban munkagép,  ember  nem tartózkodhat,  a  munkaterületről kikerülő 
anyag, építési anyag  is  törmelék nem tárolható. 
A  bontott és az építési anyagot minden esetben kalodában kell elhelyezni. 
A  jóváhagyott tervtől eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon lehet.  A  tervtől eltérő munkavégzés, 
vagy feltételeink  be  nem tartása esetén hozzájárulásunk érvényét veszti. 
Amennyiben  a  kezelői hozzájárulással ellátott építés alatti állapottervektől  a  kivitelezés során eltérés válik 
szükségessé, új forgalomkorlátozási állapottervet kell készíteni, amelyre kezelői hozzájárulásunkat meg 
kell kérni. 
Az  ideiglenes „Megállni tilos" jelzőtáblákat hatályba lépésük előtt legalább  48  (legfeljebb  72)  órával ki 
kell helyezni,  es  kiegészítő táblán fel kell tüntetni  a  hatályba lépés időpontját. 

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

Budapest, 2018.  szeptember  6. 

/:Somogyvári Kristófi /:Ember Attila" 
mérnökségvezető létesítmény főmérnök 

guAjiéstiOiCii 
Zártkörűen  maktide leszvOnyt*Saseg 
céijegyzekeniffi: 01-19.-04716* 
'postaefm: Budapest Köztít Zit Bmdaiiist P .8 . 1 

  

telefory +3,81.976-6134 
fax; +:3.61 .716-23.2 

jOEV,..:vv;kiiääepéstkoiutiai 
Wudapestkozut@budapestkozuthu 



MŰSZAKI LEÍRÁS  

Budapest,  VIII., Tolnai Lajos utca I. 
Közterület foglalási kérelem 

FORGALOMTECHNIKAI TERVÉHEZ 

A  munkavégzés helye az VIII., Tolnai Lajos utca I. 
A  munkálatok kapcsolattartója Várnagy Tibor, elérhetősége:  +36 30 328 9322. 

A  VIII. Tolnai Lajos utca  1.  szám alatt folyó építési munkálatokhoz kapcsolódóan készül  2 
•forgalomterelési terv. Az egyik ütemben daruzási munkálatok folynak, ekkor az utca teljes 
szélességében lezárásra kerül az épület előtt.  A  másik ütemben az építési terület mellett 
haladhat a forgalom. 

Az ideiglenesen kihelyezendő „Megállni tilos" jelzőtáblákat a munkálatok megkezdése előtt 
48  órával ki kell helyezni, feltüntetve rajta a munkálatok pontos időtartamát. 

Forgalomkorlátozáshoz szükséges eszközök 

Az alkalmazott ideiglenes jelzőtáblákat a KRESZ előírásainak megfelelően kell kihelyezni 
Úgy, hogy azok sötétben, rossz látási viszonyok között is láthatóak legyenek. 
A  jelzőtáblákat az út szegélyétől  0,5  méterre kell elhelyezni úgy, hogy a tábla  also  része a 
járda szintjétől minimum  2  méterre legyen. 

A  tervet  a Budapest  Közút Forgalomtechnikai Osztályára kell benyújtani kezelői hozzájárulás 
inegszerzésére és egyeztetni kell  a  BKK  Rendkívüli Forgalomirányítási Managementtel. 

A  munkavégzés pontos időtartamát  a  forgalomkorlátozás megkezdése előtt  72  órával  BKK 
INFO-nak  a 317-80-77,  vagy  a  317-82-88-as telefonszámon  be  kell jelenteni. 

A  munkavégzés alatti forgalomkorlátozás idején minden olyan rendelet  es  előírás betartandó, 
amely  a  forgalom biztonságát szolgálja. 
A  munkavégzés befejezése után az eredeti forgalmi rendet helyre kell állítani.  A  jelzőlámpák, 
jelzőtáblák,  es  egyéb utcabútorok helyreállítása az eredetinek megfelelő állapotban történjen! 
Az  útburkolatot  a  munkavégzést megelőző állapotban, és tisztán kell  a  forgalomnak 
visszaadni. 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
Ezen terv az érvényes szabályoknak, előírásoknak, különösen a  2/1984. (1.29.) KM-BM 
számú, valamint az  5/1987. (V.31) KM-BM  számú együttes rendeletekkel módosított  1/1975. 
(11.5.)  KPM-BM számú rendeletben (KRESZ) és a  20/1984  (XII.21.)  KM  számú rendeletben 
foglaltaknak megfelel. 

Budapest, 2018.08.30. fA_Act 

Takata  Lilla 
old. közi. építőmérnök 
MK.  sz:01-8090/KÉ-K 



IKTATÁSRA ÉRKEZETT 

It.3 JiQb OEPA-gilut*HZ járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  G-9 12- 3z-Z.94,  

Budapest  Fóváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodisi ügyosztály K  ÉREL  EM 
Baross utca  63-87. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Férjük a nyomtatványt olvashataan, nyomtatott bet ű vel kitältenit  

cs>  telefon: Kapcsolanató ügyintéző new: 7  C-72-ric..513(-4-

 

— ritt Qzizttati,".ti  c1m: er.Q2  I Q O 

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

Kémlinező  neve: btif:"-‘/OE   2etti.24.201-n405;  atfei„2„-7,2u.,u„ 

Székhelye:  irsz.: 4 J ; helység.,,b1-(94-cripáT (11., ter). 

Levelezési  elm:  

E,OEI%IftetAi'•eli.Karetentiv n 

11. 

Mcllékk'i: n. 

t
 

 (It, t&) ter)•  szám: em./ajtó:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 
1 

Adószáma: ; 

Banksziunlaszáma: 

7  T—  01 U  . .... szám: ÁGA  cm/ajtó:  

Ység: 

Céjjegyzék szám/ Nyilvántaitási szám:. 

Bankszámlaszáma  
. : . ' • : ' - 

Adószáma:  lit "I 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kémlmező neve:  

Lakcíme: usz.:  1 

Levelezési cím: 

e-mail  cím:  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmezőneve:  teieforr  

Lakeime: irsz helység:    szám: em./ajtó:  

Sziiletési helyt ideje:: " év i ho  nap, anyja neve:  

e-mail  cím:  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a krizienilet-használati kérelmek elbirálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog 
leltek ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik  twin 
fonnáciásönnmdelkcésijogrül eSazatforniriciószabadságról szóki  2011.  évi  CM.  törvenyalapián. 

Közterület-használat ideje:  201 ($1  év hó oÁnaptól -  201 év 0  napig 

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

Közterület-használat célja: gT  5  I /-,“ - 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 

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

Megjegyzés ( Egyéb  tiny,  körühnény, 
A  a lag% HKOEL  

 ir•44.1‘.1—  7 kl:›<=72-&bb T ‚Qt ?i 
(1‘,.‘  

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

2018 SLEPT 10 
1082 Budapest 

1L-10 t612_ei 

19\2  in2/db 

JÓZSEFVÁROSI  POLGATOEMESTERI HAUL 
4 

2018 SLEPT 10' 
Á qt,3  SAM' 



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

3712017. (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  at  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, 

 

- östermelök 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  at  üzletnek a bejáratától való távolsága, 

amelyikhez tartozik; méterben merve). 

 

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

 

4. Meglévő letesitményre 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 az 

épittetőtől 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 forgalointechni-

kai vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest,  Bánk bán utca  8-12.) 

http://budapestkozut.hu 

 

Figyelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és cr előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos és egyérteltnü heffineghatewozás, valamint a meg-

lévő litesinnefotója elengedhetetlen a benyüjtott kérelem érdemi elbirálásához! 

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

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLIOOGX. törvény 

- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról  es  használatának rendjéről szóló 

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

- Budapest  Riváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Föv. Kgy. rendelet 

- A  településkép védelméről szóló  34/2017. (1X.14.)  önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

Alulírott, az általam benyújtott közterület-használati kérehnem elbírálásának céljából hozzájárulok  személyes adataim történő 

kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy  at  így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal  at  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 -  at  eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezések-

ről, jogaimról  es  kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elér-

hetösegről. 

Kijelentem.  hogy kérelmem teljesítése eset  en at  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  nap. 

  

KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA 
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12c=  teu..?- m [ Csatolt mellékletek. 

pontos cím: ButllAisa-:57 ice-eiTitvei- a.2.e- c."4 46 . 

e 
Játvähnvás kézbesítésének média (megfelelő jelölendő) 

• Személyes átvétel az ügyfélszolgálaton  (1115. Bp.  Bánk bän utca  8-12) 

• Postai levélben: D  A  levelezési cím megegyezik a kérelmező címével 

• Leveleztei  Urn:"  • "  ' 4 .5  

• E-mailben: 0  Az  e-mail  cím megegyezik a kérelmező  e-mail  címével 

O E-mail  cím:  

Közterület használatra vonatkozó adatok 

terület mérete:  m2 6c3  

időtartam: 2O év  :3 i  LA  S  hó g).?.., nap .......óra perctől 

204g  év OE3 2.  nap óra percig 

Leírás:  

/13 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI VÉLEMÉNY 

KÉRELEM (BPKF001) 
Kérem, hogy az alábbi paraméterekkel rendelkező 

közterület használati véleményt szíveskedjenek 

megadni részemre. 

Kérelmező adatai 

neve: ste_xe  ez  

pontos címe: OEte  %1 ,^ekotes  f 

telefonszáma:  A j  313  "St  — 

e-mail címe: 0 /LYE e OE, )_E-ouet  --5172 -  

erte.A-écii 61 c--

 

( Kérelem célja:  0  Konténer elhelyezés (Közterület foglalt 

Egyéb: 

Kérelem beadásának időpontja:  20.e  év  1 '-' hó  /Up 

lip , I BPKF001 - v2.3 
BLIDAPES1 ik' Zin  I v. 2016.12.15. 

Kérelmező aláírása 

I

Adatgazda:  Budapest  Közút 2rt.'Forgalom.szervezési osztály 
Fljárás(ok): KENYI-FKH 



  

() 

         

-LP  VQ  SCar_22:11D It.  G. 



Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: telefon.  

Lakcíme: helység.  (a,  ter) szám: ern  Jaj to  

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma: I 1 
...... A 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsl  f helység:  u2téri. 
i 

Születési helye ideje:! i v .. ...... 

e-mail  cím:  

telefon:  

szám: emlajtó:  

nap, anyja neve:  

Cégjegyzek szám/Nyilvántartási szárn.  ölt  1 4Z O  to 1{0 

Bankszámlaszáma:  

Adószáma:  12 514 } 2!",4 1 
— 

 

   

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 

KÉR EL  EM 1082 Budapest 
Baross 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: 

Kémlmező neve: TO114 I 7(k A(  70/6' P >OE-  e-Tf.  teleforr  

Kapcsolattartó ügyintéző neve: Feu° 2  .2 c 12741V   telefon:  4-- — 

Nif 

Székhelye: irsz.: b  helység P (,S7Rii.,teo: Pc2R-1,(Nic,2,ey 
, 1 

Levelezési cím: 
K•Of pönit  Ink  

' 2G1&S7EPJ 1 4.  sí t___ 9 job 1 q-• 
N1 

eleiÍ e  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbirálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog 
laltak ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az  in 
formációsönrendelkezésijogrül és az információszabadságrólszóló  2011.  évi Cklitörvényalapján 

Közterület-használat ideje:  201 év b(  hó  ö naptól —  20l év  4  a  hó  51  napig , 
(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát mellekelni!) 

Közterület-használat célja: ti 

e 

Ver S  1/2-7  a-a dez- 7i2-24-gi&  
Kérelemmel érintett közterület nagysága: 3 (9 m2/db 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület CS 2 /4 L4  c  szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

e-mail  cím:  

szám: em./ajtó:VA` 
Polgai 

A  keiretenebenriitása nem jogosít fel a közterület használatra. 
200353EPT 

sdrn•  
sion• 

IKTATA7 tr”...-CEPTT 

gOE— 2 DO AtO 



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.  § (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 menéleteket kell csatolnia:  (A  csatolt 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, aláirási címpéldányt, 

 

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

 

- östermelök esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Figyelmeztetés:  
A  hiánytalanul lcüöltött lcérelemnyomtatvány S 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 CLXXXIX. törvény 
- a Józsefvárosi Önkormänyzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 

37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
— Józgefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.(X1112.)  önkormányzati rendelet 

Budapest  fóváros 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 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. 

Kijelenteni 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. 

Budapest, 204'Le  Mier-Ala nap. 
KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA 
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BP.  VIII. kerület 
Bacsó Béla utca  13.  szám közterületfoglalás 

FORGALOMKORLÁTOZÁSI HELYSZINRAJZ 
Szakági tervező: 

Frei  Attila 

Tare:env 
KTB/2017 

Reiszám: 
TF - 1 

Méretarány: 
1: 500 

2017.  november 
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Egyéni vállalkozás esetében: 

IKTATÁSRAERKEZETI 

urn-777/313  gifU  1 8. 
K ER  EL E 

a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonába lévő kőiterül 

szit-nrts 
.\/1  

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgánnesteri Hivatal  2018 SLEPT 18, 
Gazdélkodisi Ügyosztály 
1082 Budapest 
Baross utca  83-87. 

Outily El&ain : 
haszná atiboz 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott beee lt- kttialteni I 

2018 SZEPT 1, 
8N n /2,z 

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:  
(k> Kérelmező neve: telefon:2j  

............ . szánt  .4 .... emlajtó:  

9-0866 
_ 0. / .-

 

telefon:' 
*7  

Kapcsolattartó ügyintéző neve: 

e-mail  cím: ' 

Székhelye: irsz: 

Levelezési cím: 

4 0 0 0 0 4-

 

Magánszemélyek esetében: 

Kételmező neve:  

ideje: 

(u.,  tér):  

iv 1  hó 

Lakcíme: irsz. 

Születési 

1  cím 

telefon: 

szánt em./ajtó.  

nap, anyja neve:  

Kérelmezeineve•   telefon:  
Lakcíme: ;rm.: belység  •  041411' szám: em./ajtó:  
Levelezési cím:  

e-mail  cím  

Vállalkozó nyil száma: 

Adós7áma• 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog 
la/talc ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti ügyosztálya kezelik az  in 
fonrgiciós önrendelkezésijogról ésaz infomlációszabadságnil szóló  201 I . évi  cat  törvényalapján 

s 

Közterület-használat ideje:  201 év 

(Több időpont,- helyszín k list& 

Közterület-használat célja. 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület  

járdán, úttesten, zöldterületen vagy  

Meets  ( Egyé te, kö 

bet e  c.L. 
1.1/  COEv  

JOLSEtOEJ 

hó naptól —  201W.  év RJ  hó rrii  napig 

elni!) 

•
a 144, 2/  
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Lade( dtbizLk 
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er,  tt.): 
'Aetna*: .... 
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m2mb 4+ 
G-td G \ e. 

4 
A  kér  em  benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

2018  SIEPi  17. 
san: .......... n'f"  
Sign  • 



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.  (DC  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. (1X.29.)  Kormányrendelet 
12.  § (I) bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek árusíthatók. 

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

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

 

- p7aRsägi társaság, egyéni cég esetén:  30  napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, 

 

- társadalmi is 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 

i 

2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is.  A  vázla-
ton az igényelt területnek - a szülcséges 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 Zrt. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest,  Bánk bán utca  8-12.) 
http://budattestkozut.hu 

 

Figyelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az  dart  mellékletek csatolásán túl a pontos S egyértelmű hebsneghatározás, valamint a meg-
lóvő létesítményfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

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

37/2017.  (lX.14.) önkormányzati rendelet 
- Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.(X1.12.)  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 kozziiiáru/ok  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 kötelezettségei» elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elér-
hetőségről. 

Ritelentem  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  ig  evehis  .I7- nap. 
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HOZZÁJÁRULÁS 

Bp.  VIII. Győrffy I.  u.8.  szám alatti épület lakói hozzájárulnak, hogy az épületük előtt lévő 

Önkormányzati tulajdonban lévő közterületen, a járda és a zöldterület rovására, természetesen a 

bejárást nem gátolva, a szomszédos épület, a  Bp.  VIII. Győrffy I.  u.6.  kivitelezési munkáihoz szükséges 

közterület foglalást - egyszintes konténer elhelyezésre- a kivitelező kibővíthesse. 

Budapest, 2018.szeptember 13. 

 L 

  

Közös kép selő 
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