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

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 

ELŐ TERJESZTÉS 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  január 21-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Boros  Gabor  Szabolcs, 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  es  használatának 
rendjéről szóló  37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti - 
közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek érkeztek. 

1. 
Közterület-használó, kérelmező: Best Solution  Konstrukt  Kft. 

(3021  Lőrinci, Rákóczi utca  65.) 

i•  sz. napirend 

2019.  március  01. —2019.  április  30. 
építési felvonulási terület 
Budapest  VHI. kerület, Népszínház utca  19.  szám 
előtti járda 
135 m2 
420,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
3.458.700,- Ft+  ÁFA  (420,- Ft x 135 m2  x 61  nap) 

Budapest  VIII. kerület, Víg utca  2.  szám 
előtti járda 
99 m2 
2.536380;  Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 99 m2  x 61  nap) 

2019.  február  01.— 2019.  március  31. 
építési felvonulási terület 
Budapest  VIII. kerület, Víg utca  2.  szám 
előtti parkoló sáv 
2  db parkoló hely 
2.650,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon 265,-

 

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

építési felvonulási terület munkanapokon összesen 
(10 m2-es  parkolóhelyek esetén): 
166.929,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 2  db 
parkolóhely  x 40  munkanap, azaz  212.000,- Ft) 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 
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építési felvonulási terület munkaszüneti napokon 
összesen  (10 m2-es  parkolóhelyek esetén): 
159.600,-Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 20 m2  x 19  nap) 

Közterület-használat díja összesen: 6.321.609,- Ft  + ÁFA 
Díjkiesés, díjelengedés: 6.154.680,- Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A Best Solution  Konstrukt  Kft.  2019.  január  09.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás - teljes díjmenteséggel történő - megadását kéri  a  Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy  Budapest  VIII. kerület Népszínház utca  19.  Társasház teljes homlokzat felújítása 
miatt szükséges az építési munkaterület  a  fenti területen. 

A  kérelmező a Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság  821/2018. (D(.05.)  ,  1074/2018.  (XI.12.) és 
1165/2018.  (XII.03.) számú határozatával kapott közterület-használati hozzájárulást a fenti területre 
vonatkozóan  2018. 10. 05. -2019. 02. 28.  közötti időszakra. 

A  kérelmező  Budapest  Közút Zrt. által jóváhagyott érvényes forgalomtechnikai tervvel rendelkezik. 
Továbbá a felújítás önkormányzati pályázatból valósul meg, erre való tekintettel kérik a közterület-
használati díj elengedését. 

A  Rendelet  28.§ (3)  bekezdésben foglaltak alapján, a társasházak  es  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 
megadását és díjmentesség biztosítását azzal, hogy a díjmentesség nem terjed ki a kérelemben 
megjelölt időszakban igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegére. 

2. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

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

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

2019.  január  01.  -  2019.  január  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Győrffy István utca  6.  és  8. 
szám előtti járda és zöldterület 
83 m2 

420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
1.080.660,-Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 83m2  x 31  nap) 
egy összegben 

Tényállás:  A  Bau-Vip  General  Kft.  2019.  január  09.  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 kívánja 
használni  a  fenti területet. 

A  kérelmező a Bizottság  875/2018.  (LX.24.) és  1140/2018.  (XI.26.) számú határozatával kapott 
közterület-használati hozzájárulást a fenti területre vonatkozóan  2018. 09. 24.  -  2018. 12.31.  közötti 
időszakra. 

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, azzal, hogy a kérelmező az építési 
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munkaterület céljából igénybe vett közterület-használat díját  2019.  január  01.  —  2019.  január  20. 
napjára vonatkozóan fizesse meg. 

3. 
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:  

Puskin utca  20.  Társasház 
(1088 Budapest,  Puskin utca  20.) 

2019.  január  21. -2019.  március  14. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Puskin utca  20.  szám előtti 
parkolósáv 
2  db parkoló hely 
5.280,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon 440,-

 

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

építési felvonulási terület munkanapokon összesen 
(10 m2-es  parkolóhelyek esetén): 
324.283,- Ft  + ÁFA (bruttó  5.280,- Ft x 2  db 
parkolóhely  x 39  munkanap, azaz  411.840,- Ft) 

építési felvonulási terület munkaszüneti napokon 
összesen  (10 m2-es  parkolóhelyek esetén): 
117.600,-Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 20 m2  x 14  nap) 

441.883,- Ft+  ÁFA 
117.600,- Ft+  ÁFA 

Tényállás:  A  Puskin utca  20.  Társasház  2019.  január  14.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás - teljes díjmenteséggel történő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy  Budapest  VIII. kerület, Puskin utca  20.  Társasház belső teljes homlokzat 
felújítása miatt szükséges anyag mozgatás és deponálás céljából az építési munkaterület a fenti 
területen. 

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 
megadását és díjmentesség biztosítását azzal, hogy a díjmentesség nem terjed ki a kérelemben 
megjelölt időszakban igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegére. 

4. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat helye: 

Tianhai Ingatlan Project Kft. 
(székhely:  1032 Budapest,  Ágoston  u. 2. 8. ern. 44.) 

2019.  január  31.  —  2019.  február  15. 
építési munkaterület (felvonulási terület - mélyépítési 
munkálatok) 
Budapest  VHI. kerület, Bacsó  Bela u. 3.  szám előtt  32 
m jardan  es  úttesten 

Budapest  VIII. kerület, Bacsó  Bela u. 2.  szám előtt  6 
db parkolóhelyen 
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Közterület-használat nagysága: 32 m2 + 6  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 m2) 

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

építési munkaterület: járdán:  215.040,- Ft  + ÁFA 
(420,- Ft  *  32 m2  *16  nap) 

építési munkaterület parkolóhelyen' munkanapokon 
összesen:  150.236,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft,-  * 
12  munkanap *  6  db parkolóhely, azaz  190.800,- Ft) 

építési munkaterület parkolóhelyen: munkaszüneti 
napokon összesen:  100.800,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft 
*60m2  *4  nap) 

Közterület-használat díja összesen: 466.076,- Ft  + ÁFA 
Díjfizetés ütemezése: egy összegben 

Tényállás:  A  Tianhai Ingatlan Project Kft. 2019január  10.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel való - megadását kéri a 
Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Bacsó Béla  u. 3.  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 történő teljes díjfizetéssel való — megadását. 

5. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Tianhai Ingatlan Project Kft. 
(székhely:  1032 Budapest,  Ágoston  u. 2. 8. em. 44.) 

2019.  február  16. —2019.  november  15. 
építési munkaterület (ideiglenes villanydoboz 
kihelyezése) 
Budapest  VIII. kerület, Bacsó  Bela u. 3.  szám előtti 
járdán 
3 m2 
420,-  Ft/m2/nap + ÁFA (járdán) 

építési munkaterület: járdán:  343.980,- Ft  + ÁFA 
(420,- Ft  *  3 m2  *273  nap) 

Közterület-használat díja összesen: 343.980,- Ft  + ÁFA 
Díjfizetés ütemezése: egy összegben 

Tényállás:  A  Tianhai Ingatlan Project Kft. 2019.január  10.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel való - megadását kéri a 
Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Bacsó Béla  u. 3.  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 történő teljes díjfizetéssel való — megadását. 

4 



Vajdahunyad  25.  Ingatlanforgalmazó Kft. 
(székhely:  1083 Budapest, Prater u. 6-8.) 

2019.  február  01.— 2019.  december  01. 
építési munkaterület (állványozás — építési 
felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad  u. 25.  szám 
előtti járdán 
18 m2 

420,-  Ft/m2/nap + ÁFA (járdán) 

építési munkaterület: járdán:  2.298.240,- Ft  + ÁFA 
(420,- Ft  *  18 m2  *304  nap) 

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: 2.298.240,- Ft  + ÁFA 
Díj fizetés ütemezése: egy összegben 

Tényállás:  A  Vajdahunyad  25.  Ingatlanforgalmazó Kft.  2018.  december  21.  napján érkezett 
kérelmében közterület-használati hozzájárulás — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel való - 
megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad  u. 
25.  szám alatt épülő társasház kivitelezési munkálatai miatt kívánja használni a fenti területet. 

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

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

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

Tervezett bevétel építési munkálatok esetén: 
Best Solution  Konstrukt  Kft 
Bau-Vip  General  Kft. 
Puskin utca  20.  Társasház 
Tianhai Ingatlan  Project  Kft. 
Tianhai Ingatlan  Project Kit. 
Vajdahunyad  25.  Ingatlanforgalmazó  Kit. 
Összesen: 

Díjkiesés, drielengedés:  
Best Solution  Konstrukt  Kit 
Puskin utca  20.  Társasház 
Összesen: 

166.929,- Ft  + ÁFA 
1.080.660,- Ft  + ÁFA 
324.283,- Ft  + ÁFA 
466.076,- Ft  + ÁFA 
343.980,- Ft  + ÁFA 
2.298.240,- Ft  + ÁFA 
4.680.168,- Ft  + ÁFA 

6.154.680,- Ft  + ÁFA 
117.600,-Ft  + ÁFA 
6.272.280,- Ft  +ÁFA 

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

A  közterület-használati díjfizetés ütemezéséről a Rendelet  22.  §  (1)  és  (5)  bekezdései az alábbiak 
szerint rendelkeznek: 
„  (1) A teat  a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és  motion  a jogosult köteles 
előre egy összegben megfizetni. 
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A  Rendelet  12.  §  (1)  bekezdése szerint: „Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel 
— meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig — adható, legfeljebb I 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 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 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: Best Solution  Konstrukt  Kft. 
(3021  Lőrinci, Rákóczi utca  65.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Kérelemben foglalt közterület-használat 
ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága:  

2019.  március  01. —2019.  április  30. 
építési felvonulási terület 
Budapest  VIII. kerület, Népszínház utca  19.  szám 
előtti járda 
135 m2 

Budapest  VIII. kerület, Víg utca  2.  szám 
előtti járda 
99 m2 

2019.  február  01. —2019.  március  31. 
építési felvonulási terület 
Budapest  VIII. kerület, Víg utca  2.  szám 
előtti parkoló sáv 
2  db parkoló hely 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  január  21. 

II. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

Kérelemben foglalt közterület-használat 
ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága:  

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

2019.  január  21. -2019.  január  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Győrffy István utca  6.  és  8. 
szám előtti járda és zöldterület 
83 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  január  21. 
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2. a  Bau-Vip  General  Kft. építési munkaterület céljából igénybe vett közterület-használat díját 
2019.  január  01. -2019.  január  20.  napjára vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  január  21. 

III. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság Úgy dönt, hogy 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: Puskin utca  20.  Társasház 
(1088 Budapest,  Puskin utca  20.) 

Kérelemben foglalt közterület-használat 
ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága:  

2019.  január  21. -2019.  március  14. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Puskin utca  20.  szám előtti 
parkolósáv 
2  db parkoló hely 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  január  21 

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: Tianhai Ingatlan Project Kft. 
(székhely:  1032 Budapest,  Ágoston  u. 2. 8. em. 44.) 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

2019.  január  31.  -  2019.  február  15. 
építési munkaterület (felvonulási terület - mélyépítési 
munkálatok) 
Budapest  VIII. kerület, Bacsó  Bela u. 3.  szám előtt  32 
m2  járdán  es  Úttesten 

Budapest  VIII. kerület, Bacsó  Bela u. 2.  szám előtt  6 
db parkolóhelyen 

Közterület-használat nagysága: 32 m2 + 6  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 m2) 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  január  21. 

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: Tianhai Ingatlan Project Kft. 
(székhely:  1032 Budapest,  Ágoston  u. 2. 8. em. 44.) 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

2019.  február  16. -2019.  november  15. 
építési munkaterület (ideiglenes villanydoboz 
kihelyezése) 
Budapest  VIII. kerület, Bacsó  Bela u. 3.  szám előtti 
járdán 
3 m2 
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JÓVÁHAGYTA: 
\ 

OOS GYÖRGY 

JEGYZŐ A  VÁROSGA KJDÁSÍ ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

DANADA-RimÁ DINA 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  jartuár  21. 

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

Közterület-használó, kérelmező: Vajdahmead  25.  Ingatlanforgalmazó  Mt. 
(székhely:  1083 Budapest, Prater u. 6-8.) 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága:  

2019.  február  01.  —  2019.  december  01. 
építési munkaterület (állványozás — építési 
felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad  u. 25.  szám 
előtti járdán 
18 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  január  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára: 

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2019.  január  16. 
„itie,We C—

 

dr. HenciAdrienn 
ügyosztályvezet

ő 
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KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: BOROS GÁBOR SZABOLCS, GYURICZA  RAMONA  ÜGYINTÉZŐK 

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:  111-44'  la 2-  Ln--; 

JOGI KONTROLL:  4.4,2t-A4-1• 

ELL  NŐRIZTE: 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 



Magánszemélyek esetében: 

Kételmező neve:  telefon.  

Lakelme:  Irv- 1  1 Jhelys (a, t& , vAny a/ajtó:  

Születési helye ideje:[  7-1  eV LI  i  hó L nap, amja neve:  _ 
e-mail  cím:  

Widow
 T 

Kapcsolattartó ügyintéző neve:  

e-mail  cím:  

irsz:17S 

Levelezési cím: (4. 33 32. 

helység:  .gh-?C . (tt,tér): 

11111 ci ick1:14PE -C r- CI VA 11°Y  

Cégjegyzék szám/Nyilviantanási szám. 
Bankszámlaszáma: - te if{cf I  

Adószáma: tl  151 -  

[[1 1 

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

Kérehnező neve• ß Sob-- 71.0  f"-J  #420.Sr erm.Lr 

Banksgunlaszáma:1 1111_, 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: telefon.  

Lakcíme: irsz.:  r  i-F -1  helység' _ térY  

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma:  _r 

Adószáma: 

szám- cm/ajtó:  

- r 

varos i Pffigärmesteil Hivatal 

/AM 02. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 1 OE ügyintez6: Előzmény: 
Gazdálkodási ügyosztály 
1082 Budapest 
Baross utca  63-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

KÉRELE M' vr)(2,-	  

Kérjük a nyomtatvány' olvashatóan. nyomtatott bet ű vel kitölteni!  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérebnek elbirálásához, valamint a közterület-használati ho=ájándásban fog 
faltak ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közteridet-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az  in 
foonáciás önrendelkezésijogra irfonnáciászabarbágraszáló201l.éviCJ7L tehvényalaiyan r  „ 
Közterület-használat ideje.  2011g1  év MI naptól -  201131.  év hó  13-10-1  napig 
(Több időpont,- helyszín eseten kérünk listát mellékelni!) 

Közterület-használatcélja-  e? I `TE:-S1 T'FLVO kg-44-A:Sl MCI  ° II- A  -reg-La-E-1.." 
Kérelemmel érintett közterület nagysága: “s-t  99  12mb 

Közteriilet helye:  Budapest,  VIII. kerüle L4 ' i?) ' #  V4 (1(  ot • szám előtti 
járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.): 

TAI  17-SAS 4-14 j..2.4  LTA  , l-ta yg_e t_i_OELÍA  
 EC ?i' Ti AÍLI Njk-ATeludi.4.E T • 

-r. 

A  kerelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

om_iy 
 



luti Konstrukt  Ktt. 
Lri Óczi.u. as. 

p 0-09;035509 
aSurizikker.210 

Budapest, 20.1 .  év  Pi hó nap. 

A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
a  kérelem benyújtása  nein  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 esatolnia:  (A  esatolt 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  nein  régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldán 

 

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

 

- österrnelök esetén östermelői igazolványt. 

 

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

 

2. Az  igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell  a  környező utcáknak  is. A  vázla-
ton az igényelt területnek -  a  szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyér-

 

X telműen megállapítható legyen (TERASZ, IGOSZK ESETÉN: annak szélessége, hosszúsága;  a  terasz, kioszk szélének az 
épület homlokzati falától  is 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  is  terveit; teraszkérehnekhez  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  is 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  ban  utca  8-12.) 
http://budapestkozut.hu 

 

Figyelmeztetés:  

A  hiáwtalanul kitöltött kérelemnyomtatvcity ás  or  előírt tnellékletekcsatolásána, a pantos  is egyértelmű helymeghatározás, valamint a meg-
(évő litesinné9fOtója elengedhetetlen a bemetott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

Magyarország helyi önkormányzátairól szóló  2011.  évi CLXXX1X. 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  tőváros rendezési szabälyzaniról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Főv, Kgy. rendelet 

A  településkép védelméről szóló  34/2017. (IX.  I 4.)  önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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

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

Kilelentem,  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. 



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

Kérelmező neve: 'ST  Sob-tert.ork-)  t0051),- ut IL-Tr  • telefort. 
.^ -t 

  

Kapcsolattartó ügyintéző neve: . f  a ICJ  

e-mail elm: 

Széldielye: irsz:  bi j  helység.  1.2)11-1  Kg— ter).  ILA (44—‘3 I (-4 • szfun.  CS-)  em./ajtó:  

Levelezési It it.A3ESTOE  C \II 3) /\ iKrYl. 43  —31  
Cétegyzék snim/  Nyilvántartási  warn.  40  0 3 

BankszámlasAna: 4 - 111-ird..,11a_ 8r$111131.1C1  - 1 -11-1.1 
Adószáma:  LIL248IW  - 1z1  - 01 

r  

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező  nave. telefon:  

Lakcime irst helység:  (u), tä)  szám: einfajtó:  

Levelezési cím:  

e-mail  din:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

szárna Li
 BanIcszámlaszáma.1 

± m2/db 

 

   

v OEQ  
eii-ol_c; 

szám előtti 

  

UaRf WrnneSien fli vatal 
,g,e-T-77-iTir 

Is-7 74,2_  I Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal i  lend 
Gazdálkodási Ügyosztály K AR  ELE M! 1082 Budapest 
Baross utca  63-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévo-közter—file 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  telefon.  

Lakcime: irsz. elyseg  (14  gt. , szám.  em  /ajtó.  

Születési helye ideje:ljJj évLji hó! j nap, amja neve:  

e-mail  cím:  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a köztejület-használati két-e/inak elbírálásához, valamint a közterület-ha,sználati hozzájárulásban fog-
laltak ellenőrzéséhez szükségesek. Az adagokat a Polgármesteri Hivatal Gtadálkodást Illetve Közterületlelügveleti ügyasztálya kezelik  =in 
_fonntíciás önrendelkezésifogról és  as  itiformációszabadságrálsztiló  2011.  ád CXŰ tönány alagign. r T., Közterület-használat ideje:  201  ji ev  (0 ho o!  naptól —  201i31.  év  031  hó  3 4  j  napig 

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

Közterület-használat célja: W.T's  til-Ws t 1.4 ÄTZ.442,..  .LET  

Pi  ügyinT:ala El6zménY: 97----] 

Kérelemmel érintett közterület nagysága; 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület. 

járdán, úttesten, edierületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

s(40 (49s 



Solution  Konstrukt  Kit. 
tiolókerköszi u. 65. 

ipmzékszam:10-09-035509 
erlätig.2231-2-10 

A  kérehnező 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 használatiért közterület-használati díjat 
köteles fizetni, 

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

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

I.  A  közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feogosító 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: anyilvántartásba-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 szélesség; 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. 

 

S. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy epaest munkálatokkal összefüggő közterulet-hasznalat esetében  or 
építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a Jogerős építésügyi hatósági engedélyt csata/ni 
szükséges 

 

6.  Közút igénybevétele eseten -- 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.) 
httn://budapestkozuthu 

 

Fieelmeztetés:  

A  hiánytalarml kitöltött Mrelemnyonitamchw és  or  előírt mellékletek csatolásán  tut,  a pontos és egyértelmű heättneghatározás, valamint a meg-
lévőlétesítmény fotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

— ' Magyarország helyi önkonna'nyzaturól szóló  2011.  évi CLOEGOUX. törvény 
— a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról is használatának rendjéről szóló 

'  37/2017.  (IX.14.) önkormányzatirendelet 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(X11.12.)önkormányzatirendelet 

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

NYILATKOZAT  

Murton,  az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából harálúrulok  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. 

Kételmern benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam -amelyet tudoi-
masul vettem  — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezések-
rőli jogaimról  es  kötelezettségeinnöl, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elér-
hetőségről. 

Ki lentem, hogy kérelmem teljesítése eset  en  az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény  82.  §  (2) ba-

 

ke de's b)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 
1 

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

Budapest, 20./3 . év94 hó  Ce  nap. 



BUDAPEST KÖZÚT 

FORGALOMTECHNIKAI CAZGATÓS,t 

címzett: Best Solution  Konstrukt  KR nyav.  Minn 

iktató  stain: 

 

cím: 1144 Budapest tárgy: 

ügyintéző: 

8.  kerületNépszínház utca  19.  homlokzat 
felújítás Gvadányi utca  33-39. 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás 

Társaságunkhoz érkezett,  „8.  kerület Népszínház utca  19.  társasház homlokzatfelújitás" tárgy, 
BS/N1/18/ I tervszámú kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi 
feltételekkel adjuk meg: 

• Hozzájárulásunk az  N-2, N-3, N-4  számá helyszínrajzra vonatkozik. 
• Hozzájárulásunk az e levélben szereplő módosításokkal együtt érvényes. 
• Hozzájárulásunk csak a tulajdonos önkormányzat közterület foglalási engedélyével együtt 

érvényes. 
• A  forgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó, hatályos Útügyi Műszaci 

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

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

• A  forgalom korlátozását, valamint az ütemváltásokat megelőzően  72  órával előbb értesíteni kell a 
RICK INFO-t a bkk.infoailbk.k.hu  e-mail  címen, vagy a  +36  I  266 9003  telefonszámon. 

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

• A  jelzőtábla módosítások  es  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,  es  tiszta állapotban 
kerüljenek kihelyezésre.  A  jelzőtáblák egymással fedésbe nem kerülhetnek, 

• A  kivitelezés során a munkaterületet/felvonulási területet a gyalogosforgalomtól  1,2-2 in 'nag,  s, 
összefüggő, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott, zárt elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, amely  100 
km/h  szélterhelésnek ellenáll. Megfelelő éjszakai megvilágítást kell alkalmazni. 

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

• Az ingatlanok megközelítését biztosítani kell. 
• Az érintett területen lévő ingatlanok tulajdonosait tájékoztatni kell a munkavégzés várh  o 

kezdetéről és annak időtartamáról. 
• A  munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületrjől 

kikerülő anyag, építési anyag és törmelék  nein  tárolható. 
• A  terelés életbe lépését követően, a kezdeti időszak tapasztalatai alapján Társaságunk a forgal 

rendben szükség esetén módosításokat rendelhet el, melyet a kivitelezőnek jáváltagy tt 
forgalomtechnikai terv alapján haladéktalanul - amennyiben időjárás körülmények  n in 
akadályozzák, akkor  24  órán belül - végre kell hajtania. 

tejefon: +361776-613 

TOE,natiänehkozntha- , 
athnodapp,stkonitehadaiws-eiot: 

IR 
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• A  jóváhagyott tervtő l eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon lehet.  A  tervtől eltérő 
munkavégzés, vagy feltételeink  be  nein  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 kezelő i 
hozzájárulásunkat meg kell kérni. 

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

F  rgalomtechnikai kezelő i hozzájárulásunk  6  hónapig, vagy az ebben  a 6  hónapban kérelmezett érvényes 
m$inkakezdési engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes.  A  hozzájárulásunkban megállapított 
f  Itételekkel szemben kérelemmel  Budapest  Főváros Kormányhivatala  III.  Kerületi Hivatala Közlekedés 
F  lügyeleti Főosztályhoz lehet fordulni. 

F  tgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011,  évi 
C X_XXIX. törvény  23.  §  (4)  bekezdés  1.  pontja, a közúti közlekedésről szóló  1988.  évi L törvény  33.  is 

. §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984. (X11.21.) KM 
ndelet  2.  §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, 

továbbá az útépítések, a közterületet érintő vasút- is egyéb építések és az útburkolatbontások 
s abályozásáról szóló  34/2008. (V11. 15.)  Föv. Kgy. rendelet alapján, mint operatív kezelői feladatokat 
e látó szervezet adtuk ki. 

udapest,  2018.  november  27. 



Best Solution  Konstrukt  K 

lege"dcul:  Budapest,  VIII. Népszínház  u. 19.  Társasház 

Társasház homlokzatfelújítás 
Budapest,  VIII. Népszínház  u. 19 

Rajzolni: Építés alatti forgalomtechnikai helyszínraj 

BS/N/18/1 MéretaltY' 1:500 gags/kw N -4 

Tárgy: 

Kovács-Szatmári  Cecilia }Cc t" 2018.11.10. 
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Best Solution  Konstrukt  Kft. 

egrendeld:  Budapest, st  VIII. Népszínház  u. 19.  Társasház 

TärgY: Társasház homlokzatfelújítás 
Budapest, V111.  Népszínház  u. 19. 

Építés alatti forgalomtechnikai helyszínrajz 

Teryszól BS/N/18/1 KleretelellY;  1:500  Rajazám:N  -2 

Kovács-Szatmári  Cecilia  Kelt 2018.11.10. 

KÉ-1Q01-12519  
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Bankszámlaszáma:  Ä 

Adószáma: Á iK3IOJ  
4 afe_AIL - 

B vti - Ng) 

helység: 
telefon:  

(1,  e). szám: em./ajtó:  

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

Kérelmező neve: v19  telefoir  --VIC.)6  A 1-49—  D9CG-

 

Kapcsolattartó ügyintéző neve:     telefon: 

e-mail  cím:  - - 

Székhelye: irsz.: JJ  helység: aiiLVDPle5T  (u.,  tér): M szám: Q  H em  /ajtó•  
Levelezési cím: hno.c,)  VriviVesTk vovsz)(--•/ M.  U 04 
Cégjegy-hk szám/Nyilvántartási szám OÁ —  °S (12-OECX) itO 

T "  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: [  

Adószáma• - L. 
Bankszimszáma:1  T  I1]-[ 1111-r[T1  

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmezö neve:  

Lakcíme: irsz.: ErTi_ 
Levelezési cím: 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme irsz.  Li  
Születési helye.  

telt  

(11.,e).  szám: em./ajtó:  
I]  év  r hó LE nap, anyja neve:  

e-mail  cím:  

he 

ideje: 

Józsefvirosi P61 
Érkezeit Troy7.7" 

I 
Budapest  Föväros VIII. kerület Józsefvárosi Polgännesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest 
Baross utca  63-67. 

KÉRELEM 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában  1 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomt t -o-

 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog 
laltak ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatolcat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az  in 
fonnációsönrendelkezésijoge ésazinfolmációszabadságrálszóló  2011.  évi  CIE  törvényalapján. 

Közterület-használat ideje.  201 81  év  [J]  1115 [914  naptól —  201[g  év hó  [NA  napig 
(Több időpont- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!) 
Közterület-használat célja: c5T I F-5.1,»  0 1,3  W-Ks  Te 1út-s5T  
Kérelemmel érintett közterület nagysága: -+  A '3  -----  erb  m2/db 

Közteriilet helye:  Budapest,  VIII. keiiilet  @ Yc$QFiy USTV (OE?  szám előtti 
*áik_Lán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

(e.0 ' A 3  siabgnk) 
eAuxii\-4.  

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 



A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatara, 

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, 

 

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

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is.  A  vázla-
ton az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyér-
telműen megállapítható legyen (TERASZ, KIOSZK ESETEN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az 
épület homlokzati falától és a järda 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. 

 

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 helyszint ábrázoló forgalomtechni-
kai vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest,  Bánk  ban  utca  8-12.) 
http.//budapestkozut.hu 

 

Figyelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött ker.  elemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl a pontos és egyértelmühebnneghatározás, valamint a meg-
lévő létesítményfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

A  közterület-használatot - különösen - az alábbi jogszabályok szabályozzák 

- Magyarország helyi önkormktyzatairol szóló  2011.  évi CLX200X. 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.(3C/12.)  önkormányzati rendelet 

Budapest  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Riv. 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 S 
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. 

Alielentem,  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, 20Á3  év  P«  hó  09  • nap. (-4 k)c, 11,,•-i-- Li\ ekk\--Q-SaL,-) 
KÉRELNIEZÓ  ALÁÍRÁSA 
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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  As  a zöldterület rovására, természetesen a 

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

közterület foglalást - egyszintes konténer elhelyezésre- a kivitelezd kibővíthesse. 

Budapest, 2018.szeptember 13. 

Közös képvľselő 



Születési helye.  ideje: év hó nap, anyja neve:  

M o eii&ccct  2 Levelezési cím: . .4PS a-  49-19 

VC).  Oecs 
agjegyzék szárn/NyilvAnti.ttá,sisizarp;,.-

 

BankszárniagAma: :  :1:40: 0:0:: 4:  

Adószáma: - - 

yak,  egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 
n\-\-\--i4c  Pd et  irüu kui.  

it4 o-C4 elet  
telefon'  

telefon: solattartó  ügyintéző neve: 
... 

Gazdasági társas 

Kérelmező neve: 

e-mail  cím:  -- - - 

ratif- T Székhelye: irsz.: hely ég  k--  '®tér):  szám -  — em./ajtó: 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  teleforr  

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

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  
. . 

Vállalkozó nyilyáretasri sz.árna:,  1.•  •L -t •, ••• -t 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 
g • I 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  telefon'  

Lakcíme: irsz. helység: ,..„ (u.,er)•    szám. em./ajtó: 
1 1 

e-mail  cím:  

.a.C ,OE.din)úttesten, zöldterületen vagy: 

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

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-
fornuiciós önrenclelkezésijogról és  cm  infortnációszabecigrölszáló 2011 éviCX11. törvény alapján 

Közterület-használat ideje: ideje:  201 .éve,  4;  hó ' äptól -  20 i2..  év p...OE: 
(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát mellékelni! 

a tisbeti. n /LW Közterület-hasznettii 

ÌC'irel)mna jérintettitöztkulet nagysaggl A 9 A  
Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület.. T  L 

OE 

-4 
0-4671.,  aktte_.“ 

s  x 
1 ,Y—OE  szám előtti 

VL.  

m7db 

itikt 

hó napig 

iLic_,3 'et_ .:u_a_te.-1-1-C(c7 
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äOEtc, 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály K ER  EL  EM 
1082 Budapest a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához Baross utca  63-67. 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni!  

(17 1, ct-1  
w-et-k_ttL e u.-12._  

P-kks o 
n o. JO I t>4.-11 Ii 



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 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, 'ü `V4  cr. i at.e31  4 1 4- X 
- őstermelők eseten őstermelői igazolványt. 

 

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

 

2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is.  A  vázla-
ton az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértel-
műen 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 is 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 előirt esetekben a jogerős építés ügyi hatósági engedélyt csatolni 
szükséges. 

 

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

 

Figyelmeztetés:  

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

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(X11.12.)önkormányzati rendelet 
Budapest  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.(I1. 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 igy tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az lejárásban részt vevő 
szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé. 

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

POSITUS Közös képviseletet ellátó 
Korlátolt Felelősségű Társaság  

1082 Budapest,  Nap  u. 6. 
Cégiegyzekszeint  01-00-901:2•48 

Atiószam; 1,32,77k4S.2,42 

I 3 k  Budapest, 20  c  évo ho nap. 
KÉRELMEZŐ  ALÁÍRÁSA 



KÉRELMEZÖ ALÁÍRÁSA 

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 évQ.A hó nap. 

POSITUS Közös képviseletet ellátó 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

I u82 Budapest.  Nap  u, 6. 
Cégjegyzékszám:  01-09-901248 

Ademeni  1437792ß.2.42 
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POSITUS Közös Képviseletet ellátó Kft. 
1082 Budapest,  Nap  u. 6.  félemelet L tel./fax:  (06-1)788-46-93, 
mobil: 06-70-426-2985, 06-70-426-2986 E-mail.:  skoda.karolyeposituskft.hu / egervari.edina@oosituskft.hu 

Tárgy:  1088 Budapest,  Puskin  u. 20.  sz. Társasház kérelem a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterülei 
használatához 

Budapest  Főváros VIII. Kerületi 
Józsefvárosi Önkormányzatnak 
Gazdálkodási Ügyosztály 

Boros Gábor Szabolcs Ügyintéző 
Gyuricza Ramóna Ügyintéző 

1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

Tisztelt Címzett! 

A 1088 Budapest,  Puskin  u. 20.  sz. Társasház közös képviseletét cégünk látja el. 

A  Társasház képviseletében  2018.  június  22-i  napon felújítási pályázatot nyújtottunk be a Józsefvárosi Önkormányzat 
fete. A  pályázat kedvező elbírálás alá esett.  A  Támogatási Szerződés mindkét fél részéről  2018.  július  30-i  napon aláírásra 
került. 
A  belső udvari homlokzat felújítási munkálatai  2019.  január  15-i  nappal megkezdődnek.  A  felújítási munkálatokkal 
megbízott kivitelező Architektor Kontroll Kft. képviseli Ordas  Zoltan (1121 Budapest,  Zsigmondy V.  u. 15/a.)  az építési 
anyag és az építési törmelék, sitt szállítása miatt a Társasház bejárati kapuja előtti  (8,00  m hosszú és  2,5  m széles 
területen) járdaszakasz területfoglalását kérelmezi.  A  kérelem időszaka  2  hónap, mivel az építőanyag szállítása 
folyamatosan fog történi. 
A  kérelmezett időszak:  2019.01.14.  napjától -  2019.03.14.  napjáig.  A  feltüntetett időszak területfoglalásának 
költségmentességét kérelmezzük. 

Az építési anyag szállításakor biztosítva marad a gyalogos és a személygépkocsi forgalma mind a járdaszakaszon mind az 
úttesten. 
A  Társasház képviseletében a kérelem mellé csatoljuk a szükséges mellékletek hitelesített másolatát. 

Budapest, 2019.  január  10. POSITUS Közös képviseletet ellátó 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

1082 Budapest,  Nap a,  6. 
Cegjegyzékszánt  01-09-901248 

Adötizeun;  1437792S242 

Tisztelettel: 

PtAk.LA) 

  

közös képviselet 

Melléklet: 1  pl. KÉRELEM  (3  lap) 
I pl. Google térkép  (1  lap) 
1  pl. térkép vázrajz  (1  lap) 
1  pl. felújítási pályázat támogatásáról tájékoztató  (1  lap) 
1  pl. Támogatási Szerződés  (3  lap) 
1  pl. közös képviselet megválasztásáról készült jegyzőkönyv 

 

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

szám előtti Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület 

járdán, úttesten,  zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb  tiny,  körülmény, stb.): 

P.A-e-ö) tA  3  

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal I  U Gazdálkodási Ügyosztály 
K  ÉR ELEM 

• 
1082 Budapest 
Baross utca  63-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

nap, anyja neve:  

 szám: em./ajtó:  
1 

aof,tL Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám.  

-  e t 7 4 E 

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

Kérelmező neve: 7  I Ak)  kt4r   VT F  telefon. 

Kafrsolattartó ügyintéző neve: t  unit  x.-e4 - 

e-mail  cím: L • 
Székhelye: irsz.:  0 :3 :2 )  helység: (u.,  tér)- 4osen  
Levelezési cím:  izt• 

szám: emlajtó:ä.444 

Bankszámlaszáma'  !0+1 ;0 • 6651  — 

Adoszama  2&  

telefon.  

helység:  (u.,  tér):  szám: em./ajtó:  
ikseivärmj .(Joip.J v:er'OE TOE,/  ;Jti,li 

Erkez,rtp.„ '  

,At 
3OE  er G-

 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakchne: irsz.:1 1 

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma. 

fittyint Melléklet; 

—  r-

 

telefon: 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve: 

Lakcíme: irsz. 

Születési helye•  

e-mail  cím: 

 telefon.  
i
helység:  

ideje: L.. 

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 
fonnációs önrendelkezésijogról ésaz Mfbrmációszabadscrigrólszóló  2011.  évi CX11. törvényalapján. 

Közterület-használat ideje:  2011  , ev 4  naptó 2011g ,. e rOEÄ!  110 l  — ' viZ hó  /5  napig 

ft,(4:Trtieu , 

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

• 
Kérelemmel érintett közterület nagysága: Z34  - G.,2  

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

Közterület-használat célja: 



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

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

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

 

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

 

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

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is.  A  vázla-
ton az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyér-

  

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

 

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

 

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

 

6.  Közút igénybevétele esetén — a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon  till  — 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 előirt 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 CLX/OCDC. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 

— Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
Budapest  fóváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Főv. Kgy. rendelet 
A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

Alulírott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbirálásának céljából hozzájárulok  személyes adataim történő 
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az lejárásban  resit  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 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, 204.a. óv OÄ nap. t -

 

KÉRELMEZŐ  ALA SA 



Budapest, 2018.  június  8. 

 

BUDAPEST KÖZÚT 

 

  

  

FORGALOMTECHNIKM IGAZGATÓSÁG 

nYliv• szám:  18U83949 

iktatószám:  46  /  5365-2  /  2018 
(hej: 8.  kerület Bacsó Béla utca  3. 

közteliiletfoglalás 

címzett: Takata  Lilla 

1025 Budapest 
Csatárka  fit 72. 

iielatizö: Ember Attila 

Társaságunkhoz érkezett,  „8.  kerület Bacsó  Bela  utca  3.  közterületfoglalás" tárgyú,  F-
V111/2/2018  tervszámú kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi 
feltitelekkel adjuk meg: 

• Jelen terv szerinti forgalomtechnikai eszközöket (jelzőtábla, burkolati jel) csak 
szakkivitelező kivitelezheti.  A  forgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelniük a 
vonatkozó, hatályos fhügyi Műszaki Előírásoknak, elhelyezéstikkor különös tekintettel kell 
lenni a vonatkozó jogszabályban rögzített, magassági elhelyezésre vonatkozó kritériumokra. 

• Az ideiglenes jelzőtáblák ép, fényvisszavető fóliás felületűek legyenek,  es  tiszta állapotban 
kerüljenek kihelyezésre. 

• A  parkolóhelyek kiürítése érdekében az ideiglenes „Megállni tilos" jelzőtáblákat hatályba 
lépésük előtt legalább  48  órával (legfeljebb  72  órával) korábban kell kihelyezni, és 
kiegészítő táblán fel kell «hitetni a hatályba lépés időpontját. 

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

• A  bontott és az építési anyagot minden esetben kalodában kell elhelyezni. 
• A  terelés életbe lépését követően, a kezdeti időszak tapasztalatai alapján Társaságunk a 

forgalmi rendben szükség esetén módosításokat rendelhet el, melyet a kivitelezőnek 
jóváhagyott forgalomtechnikai terv alapján haladéktalanul 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. 

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  111.  kerületi Hivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály üttigyi 
Osztályhoz lehet fordulni. 
Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23. 

§  (4)  bekezdis  1.  pontja, a közúti közlekedésről szóló  1988.  évi I. törvény  33.  S  34. §-aí,  az utak forgalomszabályozásáról S a 
közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984.  (XII.21.)  KM  rendelet  2.  §-a, valamint a fövárosi helyi közutak kezelésének 
üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- is egyéb építések S az 
útburkolatbontások szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  15.)  Föv. Kgy. rendelet alapján, mint  operativ  kezelői feladatokat 
ellátó szervezet adtuk ki. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

A  jelen kiviteli tervdokumentáció a  Budapest  VIII., Bacsó  Bela  utca  3.  sz. alatti 
munkálatokhoz kapcsolódó közterületfoglalás ideiglenes forgalomkorlátozási tervét 
tartalmazza. 

A  munkálatok ideje alatt a Bacsó  Bela  utca  3.  sz. előtt teljesn hosszban kerül a járcla valamint 
az úttest részben elfoglalásra.  A  járművek közlekedésére  4,20 meter  biztosítható  az úttestből. A  iezárás időtartama alatt megállási tilalmat kell elrendelni a terven jelölt módon mely 
táblákat a lezárás előtt  72  órával kell a pontos időtartam megjelölése mellett kihelyezni. 
A  gyalogosokat 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 
fóhával 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 

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 az  1/1975.  (II.5.) KPM-BM 

számú (KRESZ), a  20/1984 (X11.21.) KM  számú, a  3/2001.0.31.),  a  4/2001.0.31),  valamint a 

11/2001.(111.31.)  KÖV1M rendeletben foglaltaknak megfelel. 

2018.  június 

TAh 
Takáts Lilla 

Kam.sz.:01-8090/KÉ-T 



kt 

‚77 2 L.Z./ iiV/2///77///21><L  
.  Ns  

1)C1x1 

JELMAGYARÁZAT 

Munkaterület 

Tervezett jelzötőbla 

V Meglévő jelzötabla 



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

KÉR EL  EM 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

P  

telefon.  

szám: em./ajtó:  

nap, anyja neve:  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcime irsz. helység:  (1-1  lér) , 
Születési helye- ideje:, ev 

e-mail  cím: 

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 
Kérelmező neve: --PAU j-pek ' -P  -t • telefon.  

Kapcsolattartó ügyintéző neve:.. 

e-mail  cím: . 
L.J 

Székhelye irsz.:  p helység:   (u., ter)-    szám:  2  emlajtó:Si 

Levelezési cím:  

Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám 01- 05- 30  CO  L1 '3  
Bankszámlaszáma:  

6 OE "tao(2 
Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve telefon  

helység:  (u., ter):  szám: .em./ajtó:  
iiizsehär, ' PaAg(Arraesteri Hivatsi 

Vállalkozó nyilvántartási szánam 

Adószáma: _ 

Bankszámlaszáma ! 

Lakcíme: irsz.: 

Levelezési cím: 

e-mail  cím: Erkezett: 

4. .. 
Mell(Udet;  

Ö/  

Adószáma: 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

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

. fonnációs önrendelkezésijográl és az infimnációszabadságról szóló  2011.  évi OHL törvény alapján. 

Közterület-használat ideje:  201 0  év c3.2i hó  1/1  I naptól — 2011 1fj hó  1 451  napig 
(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!) 

ketditillg. kolik 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 216- m2idb 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület .........%24e5.  ag(P_A-  34.  s szám előtti 
járdán, úttesten, zöldterületen vagy: JcY  f  ae;g4..  

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

2t 

Közterület-használat cetüc).1-1(3,91 s  



Budapest, 20..12.  év akin nap. 
KÉRELMEZŐ  ALM  SA 

L

it

»  

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, 

 

- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüketgazoló 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 eseten annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben mérve). 

 

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

 

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

 

S. Építési 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 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 egyértelmű helymeghatározás, valamint a meg-
lévő létesítményfotója elengedhetetlen a benyzijtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CDOCXIX. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról  es  használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/20071X11.12.)  önkormányzati rendelet 
Budapest  fóváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015. (IL 16.)  Főv. Kgy. rendelet 
A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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

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

Kiielentem  hogy kérelmem teljesítése eset 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. 
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FORGALOMTECHNIKAI IGAZGATÓSÁG 

nyáv. szám:  18U59520 
iktatószám:  46/011946-2/2018 
tarn: 8.  kerület Bacsó Béla utca  3. 

közterületfoglalt 

ügyintéző: Ember Attila 

Társaságunkhoz érkezett,  „8.  kerület Bacsó  Bela  utca  3.  közterületfoglalás" tárgyú,  F-VIII-
10/2018  tervszámú kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi 
feltételekkel adjuk meg: 

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

• 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 
CLXXXI.X. törvény  23.  §  (4)  bekezdés  1.  pontja, a közúti közlekedésről szóló  1988.  évi I. törvény  33.  és 
34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról  es  a közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984.  (XII.21.)  KM 
rendelet  2.  §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, 
továbbá az 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. 

Ł ( D ‘‘,E.$) OZ UT 
Zárttsörüen nlitködö Részvénytársaság 

(Ili BuclaposT  Bank894-2-4 bán  u. 8-12. 
Átkiszam:  23501 3 

AhL_ Bank  siln: UniCtectit  Bank  Hungary  Zit Cégjegyzék skarrá  01-10-047164 

/eomogyvari Kristófi/ iimae".9994°11°N 
mémökségvezető létesítmény-főmérnök 

Budapest, 2019.  január  3. 

/:Ember Attila:/ 
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Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 
Kérehnezö neve: VAJ  b A  HU/POD  74,  1111GA1tÁ  Fort GA  LOE MA Z 0 K  T;  teleforr  
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Adószáma:
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Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: he 

Levelezési cím:  
e-mail elm:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: { I 
í I ( Adószáma : ...... ...... 

Bankszámlaszáma: . .. 
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Magánszemélyek esetében: 

Kételmező neve -

 

leforr  

 

Lakcíme: itsz. r 

    

heg:  (u. tér). szám:  em /ajtó: 

Születési helye• 

  

ideje:LJJLJ év Li 
T 

I hóLJ nap, anja neve:  

 

e-mail  cím:  

  

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal V  1 
Gazdálkodási ügyosztály K  ÉRELEM  1082 landau.% 
,Barosautea  63-67. 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 hozzájárulásban fog 
laltak ellenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az in-
formációs önrendelkezésijogról és az információszabadságra szóló  2011.  évi CILltörvényalapján 

Közteetilet-használat ideje:  201 13  év z ho ,0[4,  naptol 201[2_  . év  [42-hó 

Közteriikt-használat célja: L i'v  r 0 2 45  E  

(Több idöpont,- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!) 
I  Pel-ko uL A

l 
TEtitjtr er 

,",, 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 47- 53 m2/db 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület  Vii-JDA  1-1 1,  ill <4 1-  D Ült szám előtti 
járdán.  , úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

A  kérdem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 
ole,0 

3Q 

T  :41 

napig 



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, 

 

- östennelök esetén őstermelői igazolványt. 

 

7  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  es  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 
figielernbevétele miatt — fényképfelvételt kell becsatolni. 

 

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

 

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

 

Finvelmeztetés:  

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

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

Magyarorszag helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLIO0CDC törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017. (1X.14.)  önkormányzati rendelet 
Józsefváros Kerületi üpftési Szabályzatáról szóló  66/20074701.12.)  önkormányzati rendelet 

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

NYILATKOZAT  

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

Kerelmern benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam —amelyet tudo-
znásrit 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. 

Takla:tern,  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, 20.15 . iv 1.2- hó  43  nap. 
KÉRELMEZÖ ALÁÍRÁSA 
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