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

sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 
<, ) 

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2018.  december 10-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Boros Gábor Szabolcs, Gyuricza Ramóna ügyintézők 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet:  5  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. (D<.14.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti - 
közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek érkeztek. 

1. 
Közterület-használó, kérelmező: Szatmáriné Bajnóczi Mónika egyéni vállalkozó 

(székhely:  1084 Budapest,  Víg  u. 35. f. 4.) 
A  kérelemben foglalt közterület-használat 
ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Közterület-használati díj összesen: 
Díjfizetés ütemezése: 

2018.  december  04. —2018.  december  23. 
idényjellegű asztali árusítás (karácsonyi árusítás) 
Budapest  VIII. kerület, Blaha Lujza  ter 1-3.  szám 
(Europeum - József körút sarkánál a parkolóház 
bejáratát jelző tábla mellett) előtti közterület 
3 m2 

760,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
45.600,- Ft  + ÁFA  (760,- Ft  *  3m2  *  20  nap) 
45.600,- Ft  + ÁFA 
egy összegben 

Tényállás: Szatmáriné Bajnóczi Mónika egyéni vállalkozó  2018.  december  05.  napján érkezett 
kérelmében a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  1095/2018.  (XI.19.) számú határozatának 
módosítását kérte a fentiek szerint. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  1095/2018.  (XI.19.) számú határozatával korábban 
közterület-használati hozzájárulást adott Szatmári Kálmán egyéni vállalkozó részére a fenti területre és 
időtartamra vonatkozóan, azonban az Opten Kft. által üzemeltetett Cégtár nyilvántartása szerint 
Szatmári Kálmán egyéni vállalkozó  2018.  november  29.  napján törlésre került. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL törvény (Ákr.)  120.  §  (1)  bekezdése 
szerint  „Ha  a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a 
közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől számított 
egy  even  belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja." 

A  Rendelet  9.  §  13.  pontja alapján „nem adható közterület-használati hozzájárulás árusító asztal 
elhelyezésére, kivéve a következő ünnepek előtti maximum  20  napos alkalmi árusítást, vagy a 
sportpályáknál sporteseményekhez kapcsolódóan történő árusítást: 
a) karácsony — szilveszter..." 
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Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 



Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 
1095/2018. (XI 19)  számú határozatának visszavonását és a közterület-használat — előre egy 
összegben teljes díjfizetéssel történő - megadását. 

Maria  utca  6.  Társasház 
(1085 Budapest, Maria  utca  6.) 

2018.  november  01. -2019.  január  31. 
építési felvonulási terület 
Budapest  VIII. kerület,  Maria  utca  6.  szám 
előtti járda 
42 m2 

Budapest  VIII. kerület, Mária utca  7.  szám 
előtti parkoló sáv 
3  db parkoló hely 

5.280,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon 440,-
Ft/óra/parkolóhely) és  420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
(munkaszüneti napokon és a járda területén) 

építési felvonulási terület járdán:  
1.622.880,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 92  nap  x 42 m2) 

építési felvonulási terület munkanapokon összesen 
(10 m2-es  parkolóhelvek esetén):  
773.291,- Ft  + ÁFA (bruttó  5.280,- Ft x 62  munkanap 
x 3  db parkolóhely, azaz  982.080,- Ft) 

2. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat díja: 

építési felvonulási terület munkaszüneti napokon 
összesen  (10 m2-es  parkolóhelyek esetén):  
378.000,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 30  nap  x 30 m2) 

Közterület-használat díja összesen: 2.774.171;  Ft  + ÁFA 
Díjkiesés, díjelengedés esetén: 2.000.880,- Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A Maria  utca  6.  Társasház  2018.  december  4.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás - teljes díjmenteséggel történő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy  Budapest  VIII. kerület,  Maria  utca  6.  Társasház felújítása miatt szükséges az 
építési munkaterület a fenti területen. 

A  kérelmező rendelkezik a  Budapest  Közút Zrt. által jóváhagyott forgalomtechnikai tervvel. 

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

A  Rendelet  28.§ (3)  bekezdésben foglaltak alapján, a társasházak és szövetkezeti lakóházak épület 
felújítási, homlokzat-helyreállítási munkához szükséges közterület használata díjmentes, amennyiben 
nem jár fizető parkolóhely elfoglalásával. Amennyiben a közterület-használat fizető parkolóhely 
elfoglalásával jár, a közterület-használat díja megegyezik a parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj 
összegével. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás teljes 
díjmentességgel történő megadását, azzal, hogy a díjmentesség nem terjed ki a kérelemben megjelölt 
időszakban igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegére, továbbá azzal, hogy a 
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2018.  november  01.  —  2018.  december  09.  napjára vonatkozó a parkolási díját a kérelmező fizesse 
meg. 

3. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat díja: 

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

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

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

építési munkaterület munkanapokon összesen  (10 m2-
es  parkolóhelyek esetén):  
79.291,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x19  munkanap  x 
2  db parkolóhely, azaz  100.700,- Ft) 

építési munkaterület munkaszüneti napokon összesen 
(10 m2-es  parkolóhelyek esetén):  
100.800,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 12  munkaszüneti nap 
x 20 m2) 

Közterület-használat díja összesen: 180.091,- Ft  + ÁFA 
Díjkieses, díjelengedés esetén: 180.091,- Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A  Swietelsky Magyarország Kft.  2018.  november  29.  napján érkezett kérelmében 
közterület-használati hozzájárulás - teljes díjmentességgel történő - megadását kéri a Tisztelt 
Bizottságtól tekintettel arra, hogy egy  89  lakásos Új társasház kivitelezéséhez szükséges irodakonténer 
elhelyezése céljából kívánja használni a fenti területet. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  393/2018. (V.14.), 823/2018.  (IX.05.) és a  1048/2018. 
(XI.05.) számú határozatával korábban hozzájárult a fenti közterület-használathoz teljes díjfizetés 
mellett. 

A  Rendelet  24.§ (2)  bekezdésben foglaltak alapján amennyiben a közterület használata fizető 
parkolóhely elfoglalásával jár, abban az esetben a fizetendő díj napi összege megegyezik a területre 
érvényes  1  óra parkolási díj és a díjköteles időszak szorzatának összegével parkolóhelyenként. 
A  Rendelet  28.§ (2)  bekezdése szerint az Új építésű ingatlan kialakításával járó beruházások esetében a 
Bizottság az e rendelet  1.  melléklete alapján megállapított közterület-használati díjat legfeljebb 60%-
kal csökkentheti azzal, hogy amennyiben a közterület-használat fizető parkolóhely elfoglalásával jár, 
és a mérsékelt közterület-használati díj összege az igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő parkolási 
díj összegét nem érné el, a közterület-használat díja megegyezik a parkolóhelyek után fizetendő 
parkolási díj összegével. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás előre 
egy összegben teljes díjfizetéssel történő megadását, azzal, hogy a kérelmező az igénybe vett 
parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegét  2018.  december  01.- 2018.  december  09.  közötti 
időszakra vonatkozóan is fizesse meg. 

3 



4. 
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:  

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

2018.  december  01. —2018.  december  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 73.  szám előtti 
közterületen 
89 m2  járda +  4  db parkolóhely  (10 m2 
parkolóhelyenként) 

járdán  12  hónapon túl:  620,-  Ft/m2/nap 
1.710.580,- Ft  + ÁFA  (620,- Ft  *  89m2  *31  nap) 

parkolóhelyen munkanapokon összesen  (10 m2-es 
parkolóhelyek esetén): 
158.583,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 19  munkanap 
x 4  db parkolóhely, azaz  201.400,- Ft) 

parkolóhelyen munkaszüneti napokon összesen  (10 
m2

-es  parkolóhelyek esetén): 
297.600,- Ft  + ÁFA  (620,- Ft x 12  munkaszüneti nap 
x 40 m2) 

2.166.763,- Ft  + ÁFA 
1.300.058,- Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A  Swietelsky Magyarország  KW 2018.  november  29.  napján érkezett kérelmében 
közterület-használati hozzájárulás - teljes díjmenteséggel történő - megadását kéri a Tisztelt 
Bizottságtól tekintettel arra, hogy egy  89  lakásos új társasház építése céljából kívánja használni a fenti 
területet, amellyel összefüggésben az ingatlan előtti járda és gépjármű behajtó-közterület szintén új 
burkolatként épül meg. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  149/2017. (111.06.),  a  267/2017. (IV. 10.),  a  254/2018. 
(IV.16.), a  824/2018.  (LX.05.) és a  1049/2018.  (XL05.) számú határozataival korábban hozzájárult a 
fenti közterület-használathoz teljes díjfizetés mellett. 

A  Rendelet  28.§ (2)  bekezdésében foglaltak alapján az új építésű ingatlan kialakításával járó 
beruházások esetében a Bizottság az e rendelet  1.  melléklete alapján megállapított közterület-
használati díjat legfeljebb 60%-kal csökkentheti azzal, hogy amennyiben a közterület-használat fizető 
parkolóhely elfoglalásával jár, és a mérsékelt közterület-használati díj összege az igénybe vett 
parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegét nem érné el, a közterület-használat díja 
megegyezik a parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegével. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás előre 
egy összegben történő díjfizetéssel való megadását és a közterület-használati díj 60%-kal történő 
csökkentését, azzal, hogy a kérelmező közterület-használati díj 60%-kal mérsékelt összegét  2018. 
december  01.-2018.  december  09.  közötti időszakra vonatkozóan is fizesse meg. 

DVM Fővállalkozás Kft. 
(székhely:  1052 Budapest,  Türr István utca  8.) 

2018.  december  17.  —  2019.  június  30. 
építési munkaterület (irodakonténer elhelyezése) 
Budapest  VIII. kerület, Mosonyi  u. 4.  szám előtti 
járdán, úttesten, és parkoló sávban 

5. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat díja: 

137 m2  járda és úttest +  4  db parkolóhely  (10 m2 
parkolóhelyenként) 

járda  es  úttest:  420,-  Ft/m2/nap 
11.277.840,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft  *  137 m2  *196  nap) 

parkolóhelyen munkanapokon összesen  (10 m2-es 
parkolóhelyek esetén): 
1.110.079,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 133 
munkanap  x 4  db parkolóhely, azaz  1 409 800,- Ft) 

parkolóhelyen munkaszüneti napokon összesen  (10 
m2

-es  parkolóhelyek esetén): 
1.058.400,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 63  munkaszüneti 
nap  x 40 m2) 

Közterület-használati díj összesen: 13.446.319,- Ft  + ÁFA 
Díjfizetés ütemezése: egy összegben 

Tényállás:  A  DVM Fővállalkozás Kft.  2018.  november  16.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás - teljes díjfizetéssel történő - megadását kéri  a  Tisztelt Bizottságtól tekintettel 
aua,  hogy egy  3  csillagos  312  vendégszobás szálloda kivitelezéséhez szükséges építési munkaterület 
elhelyezése céljából kívánj a  használni  a  fenti területet. 

A  kérelmező rendelkezik a  Budapest  Közút Zrt. által jóváhagyott forgalomtechnikai tervvel. 

A  Rendelet  24.§ (2)  bekezdésben foglaltak alapján amennyiben a közterület használata fizető 
parkolóhely elfoglalásával jár, abban az esetben a fizetendő díj napi összege megegyezik a területre 
érvényes  1  óra parkolási díj és a díjköteles időszak szorzatának összegével parkolóhelyenként. 

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

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

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

Tervezett bevétel:  
Szatmáriné Bajnóczi Mónika egyéni vállalkozó 45.600,- Ft  + ÁFA 
Összesen: 45.600,- Ft  + ÁFA 

Tervezett bevétel építési munkálatok esetén: 
Maria  utca  6.  Társasház 
Swietelsky Magyarország Kft. 
Swietelsky Magyarország Kft. 
DVM Fővállalkozás Kft. 
Összesen: 

Díjkiesés díjelengedés:  
Maria  utca  6.  Társasház 
Swietelsky Magyarország Kft. 
Összesen: 

773.291,- Ft  + ÁFA 
180.091,- Ft  + ÁFA 
866.705,- Ft  + ÁFA 
13.446.319,- Ft  + ÁFA 
15.266.406,- Ft  + ÁFA 

2.000.880,- Ft  + ÁFA 
1.300.058,-Ft  + ÁFA 
3.300.938,- Ft  +ÁFA 
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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) es (5)  bekezdései az alábbiak 
szerint rendelkeznek: 
„ (1) A  díjat a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult köteles 
előre egy összegben megfizetni. 

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

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

I. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. visszavonja az  1095/2018.  (XI.19.) számú közterület-használati hozzájárulást, és közterület-
használati hozzájárulást  ad  — egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: Szatmátiné Bajnóczi Mónika egyéni vállalkozó 
(székhely:  1084 Budapest,  Víg  u. 35. f. 4.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  december  10. 

2018.  december  10. —2018.  december  23. 
idényjellegű asztali árusítás (karácsonyi árusítás) 
Budapest  VHI. kerület, Blaha Lujza tér  1-3.  szám 
(Europeum - József körút sarkánál a parkolóház 
bejáratát jelző tábla mellett) előtti közterület 
3 m2 

2. Szatmáriné Bajnóczi Mónika egyéni vállalkozó az idényjellegű asztali árusítás céljából igénybe 
vett közterület-használat díját  2018.  december  04.  —  2018.  december  09.  napjára vonatkozóan 
fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  december  10. 

II. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.  közterület-használati hozzájárulást  ad  - teljes díjmentességgel — az alábbiak szerint, azzal, 
hogy a díjmentesség nem terjed ki a kérelemben megjelölt időszakban igénybe vett 
parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegére: 

Közterület-használó, kérelmező: Mária utca  6.  Társasház 
(1085 Budapest, Maria  utca  6.) 

Közterület-használat ideje: 2018.  december  10.- 2019.  január  31. 
Közterület-használat célja: építési felvonulási terület 
Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Mária utca  6.  szám 
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előtti járda 
Közterület-használat nagysága: 42 m2 

Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület,  Maria  utca  7.  szám 
előtti parkoló sáv 

Közterület-használat nagysága. 3  db parkoló hely 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  december  10. 

2.  a  Maria  utca  6.  Társasház az építési munkaterület céljából igénybe vett parkolóhelyek díját 
2018.  november  01. -2018.  december  09.  napjára vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  december  10. 

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

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  december  10. 

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

2. a kérelmező az igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegét  2018. 
december  01.-2018.  december  09.  közötti időszakra vonatkozóan is fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  november  19. 

IV. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság Úgy dönt, hogy: 

1.  közterület-használati hozzájárulást  ad  - előre egy összegben, 60%-os díjmérsékléssel történő 
díjfizetéssel - az alábbiak szerint 

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  december  10. 

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

2018.  december  10. -2018.  december  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 73.  szám előtti 
közterületen 
89 m2  járda +  4  db parkolóhely  (10 m2 
parkolóhelyenként) 
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SOÓS GYÖRGY 
A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

ff DANAD EDINA 

JEGYZ 

2. a kérelmező közterület-használati díj 60%-kal mérsékelt összegét  2018.  december  01.-2018. 
december  09.  közötti időszakra vonatkozóan is fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  december  10. 

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

Közterület-használó, kérelmező: DVM Fővállalkozás Kft. 
(székhely:  1052 Budapest,  Türr István utca  8.) 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.  december  10. 

2018.  december  17.— 2019.  június  30. 
építési munkaterület (irodakonténer elhelyezése) 
Budapest  VIII. kerület, Mosonyi  u. 4.  szám előtti 
járdán, úttesten, és parkoló sávban 
137 m2  járda és úttest +  4  db parkolóhely  (10 m2 
parkolóhelyenként) 

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.  december  07. 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: BOROS GÁBOR SZABOLCS, GYURICZA RAMÓNA ÜGYINTÉZŐK 

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: LÁLÁLPLA. 

ELLENÖRIZT • 

g Jľ  ;". 
DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

BETERJESZ ÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 
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szám előtti 

7112/db 

g-Zunowtt  

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

Székhelye: 

Levelezési cím: 
V -  helység: i   (u., ter):  szám: em./ajtó:  . ... . 

Lakcíme: íjij  heb . _ 
Levelezési cím: *LA-  a--

 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kételmező neve: sS2-scirM42-2̀  eOE-e

 

 (11., <So-- szám: • em./ajtó:  

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

Kérelmező neve: telefon.  

Kapcsolattartó ügyintéző neve:  telefon:  
e-mail  cím:  

Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szánr  

e-mail  cím.  qe±e n o.  

Vállalkozó nyilvántartási száma:  -513 

Adószáma:  

BanIcszárnlasguna: H  

t telefon.  0C-P  2L co  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  telefony  

 szánt em./ajtó:  

nap, anyja neve:  

Lakcíme: irsz.  helység. 

Születési helye. ideje: _ .. 
e-mail  cím: 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog 
laltak ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az  in 
,formációs  onrendelkezesijogml és  as info mmiciószabadságról szólo  2011.  évi CX11, törvény alapján 

Közterület-használat ideje:  201121  év fOERIzi hó naptól -  2042  . év  [42.  hó 
(Több időpont- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!) 

Közterület-használat célja: &I.&f E ŁtéGL k-Mte  CS C2-41(;)  442-tcs ľ',9'3  

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 

Közterület helye:  Budapest,  VHI. kerület  et4h94  4-t-024 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy: A-OE  

Megjegyzés ( Egyéb tény, Körülmény, stb.): 
ijin-rgAr e -tm-C  44  io1i t 4, ro,t7  242",  44 O9. C_epiecte  

rt›n,  -4e-c ati-tc:Z2  Jr-

 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel  a  közterület használatra. 
2018 DEC 05. 

( 
bOECt> C f‘dOE-̀ ' COE- ( (b° CAS  G& t Z  CYCIL COE)  OG  I 453 MO 

14 3 napig 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest  
Baross utca  8342. 

KÉPELEM 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 



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

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről Sze/6 
37/2017.  (LX.  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: annalc szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az 
épület homlokzati falától  es  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 összeffiggő közterület-használat esetében az 
építtetőtől 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 Zrt. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest,  Bánk bán utca  8-12.) 
http://budapestkozut.hu 

 

Fivelmeztetés:  
A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány S az előírt mellékletek csatolásán tzih a pontos és egyértelmű helymeghatározás, valamint a meg-
lévő létesítmény fotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLX.OEOGX. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról is 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 hozzájárulok  személyes adataim történő 
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az igy tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az lejárásban részt vevő 
szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé. 

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

Kijelentem,  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 jogeröre emelkedik. 
bzatinsiriné  B. Winks  Ev. 

Cinl.1081.13P Víg  u 35 
Adászhni  6939398I-1-42 
Nyilv.t.szám:53118558 

210?  éve— hó  er   nap. % (—^,—
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Szatmári Kálmán 
(3123  Cered, KOSSUTH ÚT  41.)  Adószám:  68278603-1-32 

Cégkivonat  2018.12.05.-i  időállapotban 

I Általános adatok 

• Azonosító:  1297025145 

Az Opten által generált egyedi azonosító! 

• Cégforma: Egyéni vállalkozók 

• Alakulás dátuma:  2017.05.12. 

• Törlés hatálya:  2018.11.29. 

Adatok egyéb forrásból: 

Állapot: Megszűnt 

Adószám:  68278603 

Viselt név: SZATMÁRI KÁLMÁN 

Vállalkozói tevékenység kezdete:  2017.05.12 

Vállalkozói tevékenység vége:  2018.11.21 

Nyilvántartási szám:  51511326 

Aktualizálás dátuma:  2018.12.04. 

Gazdálkodási  forma:  Egyéni vállalkozó. 

A  fenti adatok nyilvántartása nem a Cégbíróság hatáskörébe tartozik. 

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszeréből származnak, amely cégek esetén a Cégközlönyben megjelent hivatalos 
adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb forrásból származó hivatalos  es  gyűjtött információk láthatók. 

Lekérdezés időpontja:  2018.12.05 07:57 
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési  (Wilma: 2018.12.01. 

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma:  2018.12.05 07:14 
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2018 NOV 28. 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

sobs  GYÖRGY 
elnök 

Ügyintéző: Boros Gábor Szabolcs Tárgy: közterület használati hozzájárulás 
Tel.:  459-2230 Ügyiratszám:  16- 1684/2018. 
Fax: 459-2276 
e-mail:  borosgsz@jozsefvaros.hu 

HATÁROZAT 

Szatmári Kálmán egyéni vállalkozó (adószám:  68278603-1-32,  székhely:  3123  Cered, 
Kossuth Lajos út  41.  levelezési cím:  1084 Budapest,  Víg  u. 35.  fszt.  4.)  — a továbbiakban: 
kérelmező — közterület használat iránt előterjesztett kérelmének a Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság  1095/2018.  (XI.19.) számú határozatával helyt adott  es 

2018.  december 04-től 2018.  december 23-ig 

hozzájárul 

a  Budapest  VIII. kerület, Blaha Lujza  ter 1-3.  szám (Europeum — József körút sarkánál a 
parkolóház bejáratát jelző tábla mellett) előtti  3 m2  közterület idény jellegű asztali árusítás 
(karácsonyi árusítás) céljából történő igénybevételéhez. 

Az önkormányzati hatóság kötelezi a kérelmezőt arra, hogy közterület-használati díj ebén 
fizessen meg  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat K&H  Bank  Zrt.-
nél vezetett  10403387-00028592-00000002  számú számlájára a határozat kézhezvételétől 
számított  10  napon belül egy összegben nettó  45.600,- Ft  + ÁFA, összesen bruttó 
57.912,- Ft,  azaz ötvenhétezer-kilencszáztizenkettő forint közterület-használati díjat. 

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

INDOKOLÁS 

A  kérelmező közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat)  2018.  október 
01.  napján. Kérelme szerint az Önkonnányzat tulajdonában lévő  Budapest  VIII. kerület, 
Blaha Lujza tér  1-3.  szám (Europeum — József körút sarkánál a parkolóház bejáratát jelző 
tábla mellett) előtti  3 m2  közterületet idény jellegű asztali árusítás (karácsonyi árusítás) 
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. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÓS GYÖRGY 
elnök 

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 Önkormányzat Képviselő-
testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága önkormányzati hatósági jogkörben 
eljárva  2018.  november  19.  napján tartott ülésén elbírálta azt, és  1095/2018.  (XI.19.) számú 
határozatával hozzájárulást adott a kérelmező részére a kérelmében megjelölt tevékenységre, 
és helyszínre. 

A  közterület-használati díj idény jellegű asztali árusítás esetén a Rendelet  1.  számú 
mellékletének I  .b.  pontja alapján került meghatározásra.  A  közterület-használati díj 
számítása az alábbiak szerint alakul:  760,-  Ft/m2/nap - napi  m2  használati díj - 
alapulvételével került meghatározásra, azaz  760,- Ft  t  3 m2  *  20  nap + ÁFA. 

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

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

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

A  közterület használatra vonatkozó jogosultság megszűnése után használó köteles a 
közterület eredeti állapotát kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani. 
Amennyiben a közterület-használat során a használattal összefüggésben a terület 
megrongálódik, abban kár keletkezik, illetve a használó a közterület-használattal másnak 

kart okoz, úgy a közterület használó a rongálódást saját költségén köteles helyreállítani és a 

kart megtéríteni.  A  közterület használó köteles az engedélyezett időtartam lejártát követően 

a közterület használatával minden kártalanítási és csereterület biztosítására irányuló igény 
nélkül haladéktalanul felhagyni, és az eredeti állapotnak megfelelően a közterület 
tulajdonosának rendelkezésére bocsátani. 

Az önkéntes teljesítés elmaradása esetében a rendelkező részben foglalt közterület 
használata jogellenes közterület használatnak minősül, amelynek jogkövetkezményeit a 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÖS GYÖRGY 
elnök 

Rendelet  31.  §-a és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló  18/2016.  (VI.02.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 

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

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

A  rendelkező részben foglalt döntés a Rendelet  6.  §  (2)  bekezdés  11.  pontjában,  12.  § (I), 
(5), (7) es (8)  bekezdésében,  16.  §  (3)  bekezdésében,  17.-21.  §-aiban,  22.  §  (1)  bekezdésben, 
24.  §  (1)  bekezdéseiben 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 Áh.  82.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja 
biztosítja. 

Budapest, 2018.  november  22. 

A  határozatról értesülnek: 

Polgármesteri . vatal Közterület-

 

4) a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági 
Ügyosztály, 
5) a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Ügyosztály, 
6) irattár 

1) a kérelmező, 
2) a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, 
3) a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
felügyeleti Ügyosztály 
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Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 

telefon:  +36 (70) 213-3443 

telefon:  +36 (70) 213-3443 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

sirCt  
Ügyintéző:  n  Előzmény: 

Bankszámlaszáma: ! I  1 ....... 

Adószáma: 1 2 i 8 i 9 1 0 

Kérelmező neve:  Budapest  VIII. Mária utca  6.  Társasház 

Kapcsolattartó ügyintéző neve: Tokai Gergely 

e-mail  cím: iroda@nyolckor.hu 

Székhelye:  1088 Budapest,  Krúdy utca  2.  fsz.l. 

Levelezési cím:  1088 Budapest,  Krúdy utca  2.  fsz.l. 

Cégjegyzék szám/ Nyilvántartási szám -

 

7:01 810 0!1 

6f11018i _ 1 
I 

tit zetz. •, ••• 
2Lni 

Melléklet: 

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma:
r 

, { 

. 

Adószáma: 

BanIcszámlaszáma: L 

helység: 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: 

Lakcíme: irsz.: 

Levelezési cím: 

telefon -

 

 (u., ter).  szám: em./ajtó:  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: itsz.  1 'helység (ate)._  szám. em  /ajtó-

 

Születesi helye ideje .1  i  . LI év  i : hó L : I nap, anyja neve:  

e-mail  cím: 

telefon -

 

A  projekt önkormányzati támogatással valósul meg; kérjülc, hogy a társasháznak az adható legmagasabb közteriilet-használati 
díjkedvezményt biztosítsák.  

A  kérelemb em  jogosít fel a közterület használatra. 

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

KÉRELEM 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájándásban fog 
laltak ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az  in 
formáciés önrenddkezésijográl és az infom2ációszabadságralszóló  2011.  évi  Cat  törvény alapján 

r--  . 
Közterinet-használat ideje:  2011 8  F év  11 11  hó  1011  naptól —  201 ev  1011  hó  1311  napig 

----

 

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

Közterület-használat célja: építési munkaterület (felvonulási terület és konténer) 

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  42 m2  járda +  3  db parkoló 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület  Maria  utca  6.  szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb  tiny,  körülmény, stb.): 



Budapest, 2018.  november  29. Ke3re:r7tr, " 
KÉRELmtztí ALA 

Tudomásul veszem,  hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre emelkedik. 
,Njofc Kör Tár:., 

N n c: 

4G 

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

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

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

 

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

 

- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüket igazoló okiratot, x 
- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

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

x 

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 

x 

Figyelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvály és az előírt mellékletek csatolásán tál, a pantos  S 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 CDOOCIX. törvény 
a Józsefvárosi Önkonnányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
17/2017.  (IX.14.) önlconnányzati rendelet 

— Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.(X1.12.)  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 történő 
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 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 én az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény  82.  §  (2)  be-
kezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 



BUDAPEST KÖZÚT 
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nY1114 18US3512 
moms= 46  /  4800-2  /  2018 
orgy: 8.  kerület  Maria  utca  6.  társasház 

hotutolczatfelujitás 

e METATOR 

an: 1125 Budapest  
Városkati át 14, 

Nellie: Ember Attila 

A  Társaságunkhoz érkezett,  "8.  kerület  Maria  utca  6.  társasház homlokzatfelójitás" tärgyá, 
18/8/4  tervszámn kiviteli tervdokurnentacióra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást az alábbi 
feltételekkel adjuk meg. 

• Az ideiglenes jelzőtáblák ép, fényvisszavető fólitts felületűek legyenek, és tiszta állapotban 
kerüljenek kihelyezésre. Az ütügyi Műszaki előirisokban foglaltakat be kell tartani, különös 
tekintettel a magassági elhelyezésre vonatkozó Icritériumolaa. 

e A  kivitelezés  soda  a mtmkateraletet kart,  min. 1,5 in  magas, rácsos elrendezésű, cégielzéssel 
ellátott elkorlátozó elemsorral kell lehatároltd, á  y  lop  Ism  szélterhelősnek ellenáll. Megfelelő 
éjszakai megvilágítást kell alkalmazni. 

* A  gyalogosforgalom munkaterülettől elhatkolt szabad mozgását biztasitani kell, akadály esetin 
min. 1  m szeles provizóriummal  it  kell vezetni.  A  forgalom alatt  5116  közátra e gyalogos nem 
terelheu5. 

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

• A  bontott és az épft4si anyagot minden esetben kalodában kell elhelyezni. 
• A  jóváhagyott tervtől eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon lehet.  A  tervtől eltérő 

mtmlmvégzés, vagy feltételeink be nem tattása esetén hozzájárulásunk érvényút veszti. 
• Amennyiben a kezelői hozzájárulissal ellátott dtif  its  alatti .eillapiattervektől a kivitelezés  sorb 

eltérés  yank  szükségessé, új forgalomkorlato ,si állapottervet kell késziteni, amelyre kezelői 
hozzájárultunkat meg kell  Willi. 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk  6  hónapig, vagy az ebben a  6  hónapban kérelmezett érvényes 
munkakezdési engedélyben meghatározott időszak végéig ervényea.  A  hozzájárulásunkban megállapított 
feltételekkel szemben kérelemmel a  Budapest  Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalához lehet 
fordulni. 
Forgalomteelmikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló  2011.  évi 
CLOEOCKIX. törvény  23,  §  (4)  bekezdés  1.  pontja, a közúti közlekedéstől szóló  !9$&é'4  L törvény  33.  és 
34.  §-ai, az utak forgalomszabályozássiról  es  a köztiti jelzések elhelyezéséről szóló  2011934. (X1121.) KM 
rendelet  1  fa, valarnint a fővárosi helyi közutak kezelésének üzemeltetésének szakmai szabályairól, 
továbbá az utépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút -  tos  egyéb építések  es  az útburkolatbontások 
szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  153  Föv. Kgy. rendelet alaPján, mint  Operativ  kezelő  admit  ki. 

Btidapest,  2018.  június  8. 

/: omogyv 
mémökségvezetö 

:Bieber ttila:/ 
létesitmány-főmérnök 
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Egyéni vállalkozás esetében: 

Kerelinezö neve-  telefon:  

Lakcíme: iisz:1  1 1  helység:  (u., ter). szám -

 

2 

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma:  •11  I 
I  1  I 

I 

Bankszámlaszáma:  1[ 11  II 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve.  telefon:  

Lakcíme: irsz.:  1 I helység.  

Születési helye-  ideje: 

e-mail  cím:  

e'v 

(ti., ter). SAM' . 

ho Lj_f nap,  anyja neve -

 

OZSEFVAROSI 

Szám 
20;Igtitty 0, 

Sian GI,SbC;11( C.,•_ C OE" 

benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

lA4 lkooN 

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

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

kez2918 DEC 0 3 r "G ((i1  
()gybed: Előzmény: 

COEUIr:°1" t."‘ 

meuekiet: 

K rj k a 

KÉRELEM 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

tyntutatvrinyl olvashareian. nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

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

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

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

e-mail  Cím: szekely.veronika@swietelsky.hu 

Székhelye: irsz.: 1i1b}7  12  helység:  Budapest  (a,  ter)  Rákóczi  fit 42. 

Cégiegvzék szám/ Nyilvántartási színi:  01-09-897738  

Bankszámlaszáma:  10918001-00000024-99450009 

Adószáma:  14300327-2-44 

Megjegyzés: benti adatok körlése  a  közterillet-használati kérehnek entilásához, valamint  a  1W:ferti0e4,as:Jean hozzájárulásban  jag 

laltak ellenörzéséher szükvégesek.  Az  „dato/ui!  a  Pol  gát' klivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-fklügyelett Ügyosztálya kezelik  ‚ein 

.ffirmácias onrendelkezésijográl ésar ü?braibeiltszabadiftgról száló  2011,  évi  CA 11  Kneu, alapján 

Közterület-használat ideje: 
IV.  ütem:  2018.  év  12.  hó  01.  naptól —  2018.  év  12.  hó  31.  napig 

Közterület-használat célja: építési-kivitelezési munkához szükséges felvonulási terület, építési konténer tarolása 
Kérelemmel érintett közterület nagysága:  2  db személygépjármű parkoló  at  úttesten  (10  m2/db) 
Közterület helye:  Budapest, V111.  kerület,  Prater  (utea,tér)  75.  szám előtti: járdán, úttesten, 
Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, LEVELEZÉSI CÍM, amennyiben a fenti adatoktól eltér, stb.): 

Tisztelt Bizottság! 

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

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

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



- 2 -  
Bízva kérelinünk és kérésünk pozitív elbiritlásábaü. 

A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
kérelem benyújtása nem jogusítja M a közterület használatára, 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról  es  használatának rendjéröl szóló 
37/2017. (IX. 14.)  önkonntinyzati rendelet  21.  *  (1)  bekezdese szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat 
köteles fizetni, 

• a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének felteteleiröl szóló  210/2009.  (IX.29.) Kormányrendelet 
12. ) bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek avast; hatók 

A  kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi neelléleteket ken esa  while: (A  criatolt mellékletet kérjük X-el jelölni) 

I.  A  közterületen folytatni kiviint tevékenység gyakorlására feljogosiló egyazatioltimt másolatát: 
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt, 

 

- gazdasági társaság, egyéni cég eseten:  30  napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási elmpeldányt„ 
- társadalmi  Es  egyéb szervezetek esetében: I nyilvántartásba-vételüket igazoló okiratot,  . 
- őstennelök eseten  Uterine«  igazolványt. 

 

- vendéglátó terasz litesitése esetén, az  an  üzemeltetni  Wainer  kereskedelmi/vendéglátó egyseg érvényes bejelentés köte-

 

les kereskedelmi tevékenység bejelentés« igazoló doktimentumoi  stagy  a Müldidesi Etwedélyi .. 

 

2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is.  A N  átla-
ton az igenyelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedese egyér-
telmilen megallapítható legyen (TERASZ. K1OSZK ESETÉN: annak szólessége, hosszúsága; a terast, kioszk szélének az 
épület homlokzati lidatól  es  a järda szelétől  yak')  távolstiga. terasz eseten annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, 
amelyikhez tartozik; '»éterben merve). 

 

3. Az elhelyezni  kiwi'',  építmény. létesitmeny. beendezés müszaki lekisät ás lerVcill lentszkérebtlekkez a beöttin Jilin-
jib  is elfnélnt lnik.Ségel 

 

4. Meglévő letesfunényre vonatkozó közterület-használatihozzájárulás megújítása esetén - városképvédelmi szempontok 
figyelembevetele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni. 

 

5. Epitási engedélrhez  Await (Wand" ,  életében virgr cípátla/ numbilatokka/ ös.ceiggz7 közierillet-hautuilat esetében a:. 
elution)?  kapott eteghamlnuctitt és a jogszabályban Alin esetekben a jogerös elté.stel hatásági engedéigt autolni 
eilkséges. 

 

6. Közút igénybevétele esetén •  a2.  pontban foglalt helyszínrajzon túl - a vonatkozó belyrant ábrázoló forgalomtechni-
kai vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút za. központi ügyfélszolgálatán  (Ills Budapest, Bank balk  utca  8-12.) 
htto-//hud-nrestkoill(  1111 

 

Fievelmezietés:  

A  hitatnolanal koala)" kételentmenntatvtaw és eltifinnelltelelek acnoltistin  IX  a puntos dv matebnii hettmeglantitio,iy,  viewed  ,a meg-
lévő Itatsiandnyfutója elengedhetetion a henyújton krelen; étyletni elhiráltisisttuz! 

A  közterület-haszttálatot különösen az alábbi jogszabályok szabályozzák: 

Magyarország helyi örtkormányzatairól szóló  201.1.  évi CLXXXIX. törvény 
a J6z,seőtárosi Önkormányzat tulajdonában  kw,  közterületek használatáról  es  használatának rendjered szóló 
37,2017. (1X.14.)  önkuttuanyzati rendelet 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(X1L12.)önkormányzati rendelet 
Budapest  főváros rendezési szabály-tatáról  szóló  5/2015. (IL 16.)  Föv. Ke. rendelet 
A  településkép védelméről szóló  34/2017. (1X.14.)  önkormányzati rendelete 

NY ILATKOZAT  

Alullrott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmein elbírálásinak céljából boss/kb/Wok  személyes adataim torten/5 
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az Igy tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az lejárásban részt vevő 
szakhatósági ällástbglalások bekérése végett továbbítsa  tu.  illetékes hatóságok  fete. 

Kerelniem bcnyüjtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam -amelyet  ludo-
tutu! %tweak--  az eljárás meginditäsimak napjáról, az ügyintézési határidöröl, az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezések-

ről, jogaimról  es  kötelezettségeimn51, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiröl, valamint a hivatali elér-
hetőségről. 

Kletentem 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  vessels'  hogy ezáltal  at  ügyemben hozott  !tantrum  annak közlesekorjogeriire emelkedik. 

Budapest, 2018.11.25. 
II  

KÉREI.M12.0 ALÁIRASA 
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1082 Budapest 

EM  

Melléklet: r '  

9 -  
téző: n  Előzmén : Baross utca  63-67. 

KÉR EL  
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köztertilet I asználatahoz 

Kérjük a nyomiatranyt olvashatóan, nyomta/ott et'  vel kitölten 

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

Kélehnező neve: SWIEFELSKY Magyarország Kft. telefon:  061/8896300 

Kapcsolattaito ügyintéző neve: Székely  Veronika  munkahelyi mérnök, telefon:  06 1-880-0017 

e-mail  cím: szekely.veronika@swietelsky.hu 

Székhelye: irsz.:  1 0 7 H  helység:  Budapest (u., ter):  Rákóczi  at 42. 

Gágiegyzék szám/Nyilviintartasi szám:  01-09-897738  

Bankszámlaszáma:  10918001-00000024-99450009 

Adószáma:  14300327-2-44 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  telefon: 

Lakcíme: {JJ helysém 

e-mail chit:  

(u.,  (ér). szám.  

Vállalkozó nyilvántarlási száma: 
El .  -min Í 1 1 Adászáma:  LL 1  L L I L L., -  i  I . , . , .11 , 1 BankszámlaSzám , a: I  i  — 

 

  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve. telefon:  

Lakcime: írsz.: helység: e szán......... 

Születési helye.  ideje:  _j v  e  1 ho  Lt;  nap, anyja neve. 

e-mail  cím:  

Megjegyzés:  Pena  arlatok közlése a közterület-hasznáMti kérelmek valamini a közteriilet-hanteilati hozzájti-
ralóshan felaltak elletésé/'er szükségesek 'It  adalokal a Polgármesteri/i/va/al Gazdálkodriet Illetve Közterüleffelügyeleli 
reosztálya kerelik az ihfoundekly onrenclelkezéxijognil és igforegeiászabadeágról szálti  201/.  évi  CAW f  MIS y d  akin 

Közterület-használat ideje: 
IV.  ütem:  2018. Cy 12. ho 01.  naptól —  2018.  év  12. ho 31.  napig 

Közterület-használat célja: építési-kivitelezési munkához szükséges felvonulási terület 
Kérelemmel érintett közterület nagysága:  89  m'  es 4  db személygépjármű parkoló járdán és úttesten 
Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület,  Prater  (utcadél)  73,  szám előtti: járdán, úttesten, 

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

Tisztelt Bizottság! 

Kérjük, hogy tárgyi közterület-használati díj megállapítása, ügyében DÍJMENTESSÉGET megállapítani 
szíveskedjenek. 

Kérésünk alapja, hogy tárgyi ingatlanon - foghíj-beépítésként - egy  89  lakásos aj társasház valósul meg. Az 
ingatlan előtti járda és gépjármű behajtó-közterület szintén  al  burkolatként épül meg. Ez a beruházás a ke-
rület  es  a  Plater  utca értéknövekedését szolgálja. 

Bízva kérelmünk  es  kérésünk pozitív elbírálásában. 

lent benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

231S  NOV  2R 
„,.....  

Setet 



A  kérelmezi tudomásul veszi, hogy 
a kérelem benyújtása  neat  jogosItja fel a közterület használatina. 

- a Józseivárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatiról  é  használatának rendjéröl  sail() 

37/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet  21. (I ) bekezdése szerint a közterület használatáért köztertilet-

használati  ding  kötetes fizetni, 

- a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feleteleireil szóló  210/2009:  (IX.29.) Kur-

inanyrendelet  12.3;  t, I) bekeztlese alapján a rendelet  5.  mellékletében ineghatározon tertnékeli ArusIthatók. 

A  kérelembez a kérelmeztinek az alábbi melléteteket kell csatolnia:  (A  csatolt mellékletet kérjük X-el jelölni) 

I.  A  közterületcu folvtatni klyárii invekenységiyakorlaisára feljogosito egyszerű okiral másolatát: — 
- rayeiti vállalkozás eseten: vállalkozói inazolyányt, __._ 
-.gazdasáni tätsaság, egyéni cég esetén:  30  napnál nem regeti cig,kivonatot aliirist ettupeldányt, 

-_ 
- társadalmi  es  egyéb szervezetek esetében: a nyilväntartásba-vételüket igazoló okiratot, — 
- östermelök eseten tatermelölkazolvinyt. 

- 

- vendéglátó terasz litesItése eseten. az azt üzemeltemi  Meant)  kereskedelmilvendéglato egység initiyes bejelentés köte-

lea kereskedelmi tevékenyses bejelentését igazoló dokumentumot van a Müködési Enzedélyt 

2. A,  igenyelt területre vonaikozó bityszim abiandi vénatot, amelyen szerepelnie kell a környezö uteaknak is.  A  vazIa-7" 

ton  az igetiyeli területnek - a szükséges ineretekkel  '%y  kell szerepelnie,  bogy  annak nagysága, elhelyezkedése egyer-

telmüen inegallapitható legyen (TERASZ, KIOSZK  ESE  liN: annak Kzele3sege, hosszósága; a terasz, kioszk szélének a?  

épület hoodokzati falától és a járda szelétől való távolsága: terasz esetén annak  at  üzletnek a bejaratatól  vale  tayolsága, 

amelyikhez tartozik: méterben mérve). 

3. Az elhelyezni kivänt építmény. letesitmény, berendezes műszaki leirúsái  es  terveit: teraszkikeltnekS a helys:ialbtri---

 

jiit is ti.satobti szakseNes.. _ 
4. Meglévő läteshmenyre vonatkozó kön, erület-használati hozzájárulás inegiditása esett' - vamsképvedelmi szempontok - 
figyclembeetele miatt • • ut skepfelvételt kell becsatolni. 

S. Epiresi eager/dykes krnii// épírsitrierv esetében  raga  énitéri neankrilmakhal baszefilggö könerülel-luarmilai  neaten it  i---

eirtienital  kapp'  mega's:alma:rig S a jogszabiWyban elliint nefekben a Jewels  dizlidsagni hatósági engslitlyt  samba 

szüksdges. 
6.  Közút igénybevétele eseten - a  2.  pontban foglal' helysztnrajzon túl - a vonatkozó he/flint ábrázoló forgalomtecknt_ 

kai vázrajzot. amely beszerezhelő a  Budapest  Közút  Zn.  központi ügyfőlszolgálatán (I I  15 Budapest, Bank bin  utca  8-la) 

.iIhtt  1 'Mud) eslkoitilitti 

Figyelmenetés:  

ilhiútoralantil kitalliarkdrelemromatamin y cc  dabv mellékletek errialásim  Mt anew lielyi»eghimirmds. ra-

 

/ambit  ariaglévú léresitartyliaWir elengerlhererlert a  &metal  kérelem  bawd  elbirtflacc!  

A  közterfilet-basználatot kiilönösen - az alábbi jogszabályok szabályozzék 

Magyarország helyi önkonnanyzatairól szóló  201  t évi CLXXX1X. törvény 

- a Józsetkinai Änkonnanyzat tulajdonában lévö köztetületek használatáról  Es  használatának reivijerbl Szóló 

37.2017,  (I X.  14.)  önkormányzati rendelet 

Józsefyáros Kuuleli Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(X11.1.2„)önkermányzai rendelet 

- Budapest %yams  rendezési szabályzatáról szóló  52015. (11 16.) Foy. Kg.  rendekt 

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

ILATKOZ AT  

Alulirott, az iltalam benyújtott közterület-használati kérelmein elbinilásának celjábcil hozzákindalc személyes adataiin 

történő kezeléséhez. valamint ahhoz. hogy az így tudomásra jutott személyes adataintat a Polgármesteri Hivatal az le-

jArásban reszt vevő szakhatisági állásfoglalások bekerése végett továbbítsa az illetékes hatóságok fele. 

Kéreltnem henyújtásakor a Polgánnesteri hivatal Gazdálkodási ügyoszlály ügyintézbjétbl tájékoztatást kaptam 

amelyet milanuistil  renew  az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidarbl, az ügyeinre irányadó jog-

szabályi rendelkezésekről, jogaimról  es  kötele-zettségenmöl, továbbá kötelezettsegem elmulasztásának jogkövetkeg, 

menyeiröl, valamint a hivatali elerhetöstgröl. 

Alalentenz,  luny  kérelmein teljesítése eset  en at  általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL.  Ravin)? 82. 

(2)  bekezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogornról lemondok. 

lialimuisst I veszetn.  bogy  ezáltal  at  ilgyemben hozott határozat annak közlesekor jogeröreemelkedik. 

Budapest, 2018.11.25. 
Kg:KELM/es ALÁÍRÁSA 
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helység:  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve: 

Lakcíme: írsz. I 

Születési helye- ideje: 

e-mail  cím: 

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

Kérelmező neve: DVM Fővállalkozás Kft. telefon:.  .+3630491-6348  

Kaprsolattartó ügyintéző neve: Szécsényi László telefon:  

e-mail elm:  ...szecsenyi.laszlo.gy@gmail.com  

Székhelye: irsz I  0 5 2  helység:  ..Budapest.... (u., ter). Türr Istvin utca  szám: 8  .. emiajtó:  

Levelezési cím: 

Cégjegyzék száni/Nyilvántartási szám.  01-09302976  

Bankszámiaszáma: I  6  :  0  :  0 0 0 6 

Adószáma:  2 i ö 4  :  4  — 

19;oioloiololo 0 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: telefon•  

Lakcíme: irsz.: i  1  helység:  (u.,  tér) szám: em./ajtó:  

Levelezési  elm. 

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 
• . 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

telefon -

 

(u.   szám: em./ajtó:  

év hó nap, anyja neve:  

napig 06 hó 13 

pgiu  maw — 

Budapest  Főváros  Viii  kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
I  Ark-i.7.11 

• ---

 

Gazdálkodási Ügyosztály 1(6 
1082 Budapest K  ÉRELE ie  

• 

Baross utca  63-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában I h•Tö kö ide' : 'zn  la  ah 
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomta 

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

Közterület-használat ideje:  2011 8  év  1 i 2 1  hó  AI  naptól —  201i 9 

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

Közterület-használat  cilia: építési felvonulási terület  

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 177  g  m2/db 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület....Mosonyi utca  4 szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy.  

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): ( 
k A (AL  470.7),Icog J  rnt ass4-

 

benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 
2018  NOV  16. 

eitle4y‘ 



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 melléleteket kell csatolnia:  (A  csatolt mellékletet kérjük X-el jelölni) 

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

 

- gazdasági társaság, egyéni cég esetén:  30  napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, X 
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében:  a  nyilvántartásba-vételüket igazoló okiratot, 

 

- őstermelők esetén österinelői igazolványt. 

 

- vendéglátó terasz létesítése eseten, 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  es a  járda szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek  a  bejáratától való távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben merve). 

X 

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. 

X 

Ó. 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.) 
littp://budapestkozuthu 

X 

Fiayelmeztetes: 

A  hiánytalanul argon 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 CDOOGX. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról  es  használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 

— Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(X11.12.)önkormányzati rendelet 
— Budapest  Riváros 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  ludo-
másul vettem — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezések-
ről, jogaimról  es  kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elér-
hetőségről. 

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

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

Budapest, 20/ ev . . ho .  nap. 

ig 



Tame°Mikes konténerek 

tedee 



MŰSZAKI LEIB/IS 

A  jelen kiviteli tervdokumentáció a  Budapest  VII., Baross tér  7-8.  sz. alatti építkezéssel 
kapcsolatos közteriiletfoglalás ideiglenes forgalomkorlátozási tervét tartalmazza. 

A  munkálatok az ingatlan Baross tér felőli oldalán a járda kerül elkorlátozásra.  A 
gyalogosokat gyalogos folyosó kialakításával az úttestre kell vezetni.  A  gyalogos folyosót 
fizikai eszköz alkalmazásával kell a közúti forgalomtól elválasztani, a gyalogos folyosó 
szélessége  2,0 meter. A  gyalogos folyosó a meglévő kerékpársávon kerül kialakításra, mely 
során a kerékpársávot az érintett szakaszon meg kell szüntetni.  A  munkálatok ideja alatt a taxi 
megállóhelyet szintén meg kell szüntetni. 
A  közlekedés biztosításának érdekében ideiglenes, sárga ragasztott útburkolati jeleket kell 
létesíteni. 
Az ingatlan Mosonyi utca felőli részén az ingatlan előtt a járda, a parkolósáv is az úttest egy 
része kerül lezárásra.  A  gyalogosokat a túloldali járdára kell átirányítani.  A  járművek részére 
3,0 meter  biztosítható a megmaradó úttesten. 
Az ideiglenes megállási tilalomra vonatkozó jelzőtáblákat a munkálatok megkezdése előtt  72 
órával kell kihelyezni az időtartam pontos meghatározásával. 
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 forgalomkorlátozási 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  es  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 út 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. 

TERVEZŐI 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. (1I.5.)  KPM-BM számú rendeletben (KRESZ) és a  20/1984  (XII.21.) KIV1 számú 
rendeletben foglaltaknak megfelel. 

2018.  november 

 

Takáts Lilla 
Kam.sz.:01-8090/K2-2 
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FORGALOMTECHNIKAI IGAZGATÓSÁG 

címzett: Takits Lilla nyih. szám: 

iktató szám: 

18US8729 

46  /  11012-2 /2018 
elm: 1025 Budapest tárgy: 7.  kerület Baross  ter 7-8.  közterületfoglalás 

 

Csatárka  Pt 72. 

ügyintéző: Mihályka  Peter 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás 

Társaságunkhoz érkezett,  „7.  kerület Baross  ter 7-8.  közterületfoglalás" tárgyú,  F-VII-8/2018  tervszámú kiviteli 
tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg: 

• Hozzájárulásunk az  F-VII-8/2018,  és  F-VII-8/2018  számú helyszínrajzokra vonatkozik. 
• Hozzájárulásunk a terven piros színnel jelölt valamint e levélben szereplő módosításokkal együtt 

érvényes. 
• Hozzájárulásunk csak a tulajdonos önkormányzat közterület foglalási engedélyével együtt 

érvényes. 
• Jelen terv szerinti munka a Fiumei úton zajló villamos-vágány felújítási munkákkal egy időben nem 

végezhető. 
• A  forgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó, hatályos Útügyi Műszaki 

Előírásoknak, elhelyezésükkor tekintettel kell lenni a vonatkozó jogszabályban rögzített 
előírásokra, különösen a magassági elhelyezésre vonatkozó kritériumokra. 

• A  forgalom korlátozását, valamint az ütemváltásokat megelőzően  72  órával előbb értesíteni kell a 
BKK  INFO-t a bkk info@bkk.hu  e-mail  címen, vagy a  +36 1 266 9003  telefonszámon. 

• Az ideiglenes „Megállni tilos" jelzőtáblákat hatályba lépésük előtt legfeljebb  72  órával,  de 
legkésőbb  48  órával korábban ki kell helyezni, és kiegészítő táblán fel kell tüntetni a hatályának 
pontos kezdeti- és végidőpontját. 

• A  jelzőtábla módosítások, valamint a munkaterület elkorlátozása egyidőben végzendő el. 
• Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása után a munka azonnal megkezdendő, az ettől való eltérés 

engedély nélküli munkavégzésnek tekintendő. 
• Az ideiglenes jelzőtáblák ép, fényvisszavető fóliás felületűek legyenek, és tiszta állapotban 

kerüljenek kihelyezésre.  A  jelzőtáblák egymással fedésbe nem kerülhetnek. 
• A  kivitelezés során a munkaterületet a gyalogosforgalomtól  1,2-2  m magas, összefüggő, rácsos elrendezésű, 

cégjelzéssel ellátott, zárt elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, amely  100 km/h  szélterhelésnek ellenáll.  A 
forgalmi sávok elkerítése történhet önleterhelő terelőkúppal, vagy egytagú terelőtáblákkal is. Megfelelő 
éjszakai megvilágítást kell alkalmazni. 

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

• Az ingatlanok gépjárművel történő megközelítését  min. 3  m széles közúti provizóriummal 
biztosítani kell. 

• Az érintett területen lévő ingatlanok tulajdonosait tájékoztatni kell a munkavégzés várható 
kezdetéről és annak időtartamáról. 

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

• A  Mosonyi utcában a munkaterület és a szegély között  min 3.5  méter közlekedési felületet kell 
biztosítani. 

• A  terelés életbe lépését követően, a kezdeti időszak tapasztalatai alapján Társaságunk a forgalmi 
rendben szükség esetén módosításokat rendelhet el, melyet a kivitelezőnek jóváhagyott 

Budapest Kpgdt 
ieitIerBeP Mdkddi5 ftészenytársaSOB 
cégegyzeicüdipi Ó1-1fi-1347164'' 
pestacfni:Bddepési Kdzut Zrt. Budapest Pf. 86 1518 

telefon:  +36 1776-6131 
fax:* 36 1 776,6212 
web: ssww.budapestkozut.hu 
e-mail: budapestkozut@budapestkowt.tus 



Budapest, 2018.  november  27. 
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forgalomtechnikai terv alapján haladéktalanul - amennyiben időjárás körülmények nem 
akadályozzák, akkor  24  órán belül - végre kell hajtania. 

• 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. 

• A  sérült, bontott felületen lévő burkolati jeleket azok teljes felületén egységesen, tartós kivitelben 
kell helyreállítani. 

• Az ideiglenesen kihelyezett forgalomtechnikai eszközök a kivitelezés befejezése után  24  órán belül 
eltávolítandók. 

• A  munka befejezése után Társaságunkkal átadás-átvételi bejárást kell tartani, a burkolat is a 
burkolati jelek helyreállítása megfelelőségének, valamit az ideiglenes közúti jelzések 
eltávolításának és az eredeti forgalmi rend helyreállításának ellenőrzése érdekében. 

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 III. Kerületi Hivatala Közlekedés 
Felügyeleti Főosztályhoz lehet fordulni. 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLOEMIX. 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 kezelői feladatokat 
ellátó szervezet adtuk ki. 
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A  hozzájárulás 

BUDAPEST  *KÖZÚT 

bélyegzővel ellátott tervlapokra 
érvén yes. 

2.  7 -1Whälyka Pete 
létesítinenyttvl.ntek 

tonatkozó jelzőtáblákat a 
e előtt  72  órával kell 
Iptitos meghatározásával! 

Budapest, VII. ker.  Baross  ter 7-8. 

TARGY: 

közterület foglalás forgalomkorlátozási terve 

RUZSZAM: 
F—VII--7/2018 

vtrettuere 
1:500 

Talicáts Lilla 
K 01-8090/KE-T /ci-ec OE/ -

 

KELT: 

2018.  november 



across  Gábor tér 

2 
3 34571 

JELMAGYARÁZAT 

7  A 

 

A  megállási tilalo 
munkálatok meg]' 
kihelyezni az  ;dins Munkaterület 

Tervezett jelzeadbla 

Magee,  jelzőtábla 

ee<

 



Tervezett jelzötöblo 

Budapest,  VII. ker. Mosonyi utca  4. 
Meg161,8 jelzötäblo 

A  megállási tilalomra vonatkozó jelzőtáblákat a 
munkálatok megkezdése előtt  72  órával kell 
kihelyezni az időtartam pontos meghatirozásával! 

TARGY: 

közterület foglalás forgalomkorlátozási terve 

101.1ZSZAt 
F—VII-8/2018 

Takóte Lino 
I( 01-8090/1«-T 

SERETOPAVe 
1:500 

2018.  november 
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