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

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály   sz. napirend 

C) 

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:  7  db 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

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

ELŐ TERJESZTÉS 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  január  28-aj ülésére 

1. 
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: 

Közterület-használat díja összesen:  

Totalhouse Hungary Kft. 
(székhely:  1064 Budapest,  Podmaninczky  u. 57. 
2/14.) 

2019.  február  01.  —  2019.  március  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Bacsó  Bela u. 13.  szám előtt 
76 m2  járdán  es  úttesten 
Budapest  VIII. kerület, Bacsó Béla  u. 10-12.  szám 
előtt 
6  db parkolóhelyen 

bruttó  2.650,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon 
265,-  Ft/óra/parkolóhely)  es 620,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
(munkaszüneti napokon) 

építési munkaterület járdán és úttesten a beruházás  12 
hónap után:  620,-  Ft/m2/nap + ÁFA 

építési munkaterület járdán és úttesten beruházás  
megkezdését követő  12  hónap után:  2.780.080,- Ft  + 
ÁFA  (620,- Ft  *  76 m2  *59  nap) 

építési munkaterület parkolóhelven munkanapokon 
összesen:  500.787,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft,-  * 
40  munkanap *  6  db parkolóhely, azaz  636.000,- Ft) 

építési munkaterület parkolóhelyen a beruházás első 
12  hónap után munkaszüneti napokon összesen: 
706.800;  Ft  + ÁFA  (620,-  Ft*60 in2  *19  nap) 

3.987.667,- Ft  + ÁFA 
Díjfizetés ütemezése: egy összegben 
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Tényállas:  A  Totalhouse Hungary Kft.  2019.  január  16.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás - előre egy összegben teljes díjfizetéssel való - megadását kéri a Tisztelt 
Bizottságtól tekintettel arra, hogy építési felvonulási terület céljából kívánja használni a fenti területet. 
A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  1099/2017. (X11.18.), 110/2018.  (II.21.),  299/2018. 
(IV.23.),  547/2018.  (VI.27.),  702/2018.  (VII.30.),  874/2018.  (IX.24.),  1006/2018. (X.25.)  is 
1162/2018. (X11.03.)  számú határozatával korábban hozzájárult a fenti területhasználathoz  2018. 
január  08. -2019.  január  31.  közötti időszakra vonatkozóan. 

A  kérelmező érvényes forgalomtechnikai tervvel rendelkezik. 

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

2. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja:  

Nyolepipa Bt. 
(székhely:  1061 Budapest,  Jókai  ter 8.) 

2019.  március  02.- 2020.  március  01. 
virágláda 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány  (36286  hrsz.) 
Lidl áruház bejárata melletti járdán 
5 m2 
0,-  Ft/m2/hó 

Tényállás:  A  Nyolcpipa Bt.  2019.  január  18.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás - teljes díjmentességgel történő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel 
arra, hogy virágládák elhelyezése céljából kívánja használni a fenti területet. 

A  Rendelet  8.  §  (1)  bekezdés  j)  pontja szerint nem kell közterület-használati hozzájárulást kérni 
virágláda (legfeljebb két darab,  de 2 m2-t nem haladja meg) elhelyezéséhez és fennmaradásához. 
Tekintettel arra, hogy a kérelmező  5 m2  alapterületű virágládát kíván elhelyezni a fenti 
közterületen, közterület-használati hozzájárulást kell kérni. Ez esetben a Rendelet  1.  sz. 
mellékletének  16.  pontja értelmében a közterület-használat díjmentes. 
A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság  50/2018. (1.29.)  számú határozatával korábban 
hozzájárult a fenti területhasználathoz  2018.  március  02.  -  2019.  március  01.  közötti időszakra 
vonatkozóan. 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás - teljes 
díjmentességgel történő - megadását. 

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: 
Díjfizetés ütemezése: 

Vidák Kamilla egyéni vállalkozó 
(székhely:  1088 Budapest, Kitty u. 11.) 

2019.  február  02.- 2020.  február  02. 
kioszk (virág-ajándék) 
Budapest  VIII. kerület, Lőrinc pap  ter-  Mária  u. 
sarka előtti közterületen 
4 m2 
4.540,-  Ft/m2/hó -  ÁFÁ 
217.920,- Ft  + ÁFA  (4.540,- Ft  *  4 m2  *  12  hó) 
havi díjfizetés 

Tényállás: Vidák Kamilla egyéni vállalkozó  2019.  január  09.  napján érkezett kérelmében 
közterület-használati hozzájárulás - havonta történő teljes díjfizetéssel való - megadását kérte 
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a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy nyílt szerkezetű pult (virág-ajándék árusítás) 
elhelyezése céljából kívánja használni a fenti területet. 

A  Gazdálkodási Ügyosztály a kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények 
beszerzése felől intézkedett. 
A  Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást.  A 
Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság közlekedés, közrend és 
közbiztonság szempontjából nem emelt kifogást.  A  Városépítészeti Iroda a közterület-
használat ellen nem emelt kifogást. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  82/2018. (11.05.)  számú határozatával korábban 
hozzájárult a fenti területhasználathoz  2018.  február  05.  —  2019.  február  01.  közötti időszakra 
vonatkozóan. 

Fentiekre, valamint a településképi igazolásban foglaltakra tekintettel a Gazdálkodási 
Ügyosztály a közterület-használati hozzájárulás - havonta történő teljes díjfizetéssel — 
megadását. 

4. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Közterület-használat díja összesen: 

Díjfizetés ütemezése: 

Iguana IT KU. 
(székhely:  1088 Budapest,  Krúdy  u. 9.) 

2019.  április  01.— 2020.  március  31. 
vendéglátó terasz + napernyő 
Budapest  VIII. kerület, Krúdy  u. 2-4.  szám előtti 
közterület 
21 m2 ± 16m2 
szezonon belül:  4000,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
szezonon kívül:  1000,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
630.000,- Ft  + ÁFA  (4000,- Ft  *  6  hó *  21 m2)  + 
(1000,- Ft  *  6  hó *  21 m2) 
egy összegben 

Tényállás: Az  Iguana IT  Kft.  2019.  január  16.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel való - megadását kéri a Tisztelt 
Bizottságtól tekintettel arra, hogy vendéglátó terasz és napernyő kihelyezése céljából kívánja használni 
a fenti területet. 
A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  1049/2017.  (XII.11.), a  357/2018. (V.02.)  és az 
1231/2018.  (XII.17.) számú határozataival korábban hozzájárult a fenti terület-használathoz  2017. 
december  14— 2019.  március  31.  közötti időszakra vonatkozóan. 

A  Gazdálkodási Ügyosztály a kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől 
intézkedett. 
A  Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a 
vendéglátó teraszt a kereskedő az üzlet nyílászáróinak zárva tartásával üzemelteti.  A  Budapesti 
Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság közlekedés, közrend és közbiztonság 
szempontjából nem emelt kifogást.  A  Városépítészeti Iroda állásfoglalása szerint a közterület-
használat engedélyezhető.  A  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a közterület használatát 
tűzvédelmi szempontból nem kifogásolja, amennyiben: 

a közterületen (parkolósávban, az úttesten, és a járdán) kizárólag egy ember számára könnyen 
mozdítható nem rögzített tárgyak (székek, asztalok, virágládák, stb.) helyeznek el. 
A  napernyők, árnyékoló szerkezetek kialakítása abban az esetben elfogadható,  ha  azok széleinek 
— kitekert, kinyitott állapotban — függőleges vetületi síkja és a Krúdy utca páratlan oldalán 
található épületek homlokzati síkja közötti szabad távolsága legalább  3,5 meter. A  napernyők, 
árnyékoló szerkezetek tartórúdjai és tartóoszlopai kizárólag a „parkolósávban" helyezhetőek el.  A 
napernyőket, árnyékoló szerkezeteket a vendéglátóhelyek nyitvatartási idején túl csukott, betekert 
állapotban kell tartani. 
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- Az úttestre, a parkolósávba  es  a járdára dobogókat („pallókat") beépíteni, elhelyezni nem lehet. 

A  Rendelet  12.§ (7)  bekezdése értelmében a napernyő kihelyezése esetén a közterület-használat díja 
0,- Ft,  tekintettel arra, hogy a napernyő vetülete nem nyúlik túl a vendéglátó teraszon. 

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

5. 
Közterület-használó, kérelmező: Bálint Irén egyéni vállalkozó 

(székhely:  1047 Budapest,  Baross  u. 28.) 
A  kérelemben foglalt közterület-használat 
ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

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

Közterület-használat nagysága: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat díja: 

Közterület-használati díj összesen: 
Díj fizetés ütemezése: 

2019.  március  07. —2019.  március  08. 
idényjellegű asztali árusítás (nőnapi árusítás) 
Budapest  VIII. kerület, Blaha Lujza tér  1-3.  szám 
(Europeum - József körút sarkánál a második oszlop 
mellett) előtti közterület 
2 m2 

2019.  április  19.— 2019.  április  21. 
idényjellegű asztali árusítás (húsvéti árusítás) 
Budapest  VIII. kerület, Blaha Lujza tér  1-3.  szám 
(Europeum - József körút sarkánál a második oszlop 
mellett) előtti közterület 
2 m2 

2019.  május  03.— 2019.  május  05. 
idényjellegű asztali árusítás (anyák napi árusítás) 
Budapest  VIII. kerület, Blaha Lujza tér  1-3.  szám 
(Europeum - József körút sarkánál a második oszlop 
mellett) előtti közterület 
2 m2 

760,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
12.160,- Ft  + ÁFA  (760,- Ft  *  2 m2  *  8  nap) 
12.160,- Ft  + ÁFA 
egy összegben 

Tényállás: Bálint Irén egyéni vállalkozó  2019.  január  16.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás — teljes díjfizetéssel történő — megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól, tekintettel 
arra, hogy idényjellegii asztali árusítás (nőnap, húsvét, anyák napja) céljából kívánja használni a 
közterületet. 

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: 
b)  nőnap;  c)  húsvét; anyák napja." 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használat - teljes díjfizetessel 
történő - megadását. 
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Közterület-használat nagysága összesen: 

Közterület-használat díja: 

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

2019.  február  01. —2019.  március  31. 
építési munkaterület (építési felvonulási terület  es 
építési konténer elhelyezése parkolóhelyen) 
Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci u.  előtti 
219 m2  úttesten és  120 m2  járdán valamint  5  db 
parkolóhelyen (parkolóhelyenként  10 m2) 

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

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

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

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

2 650,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon, 265,-
Ft/óra/parkolóhely) és  620,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
(munkaszüneti napokon és a járda területén) 

építési munkaterület járdán és úttesten  12  hónapon 
túl:  48.029.540,- Ft  + ÁFA  (620,-Ft x 59  nap  x 1313 
m2) 

munkanapokon összesen  (10 m2-es  parkolóhelyek 
esetén): 
834.646,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 40  munkanap 
x 10  db parkolóhely, azaz  1.060.000,- Ft) 

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

munkanapokon összesen  (13 m2-es  parkolóhelyek 
esetén): 
2.503.937,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 40 
munkanap  x 30  db parkolóhely, azaz  3.180.000,- Ft) 

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

57.140.323,-Ft  + ÁFA 
56.238.906,- Ft  + ÁFA 
901.417,- Ft 

HUNGARY Kft.  2019.  január  16.  napján érkezett 
— teljes díjmentességgel történő — megadását kéri a 

6. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat díja összesen: 
Díjkiesés, díjelengedés: 
ÁFA fizetési kötelezettség: 

Tényállás:  A  PEDRANO  CONSTRUCTION 
kérelmében közterület-használati hozzájárulás 



Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a  Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 47.  szám alatti Társasház 
építése és a Corvin Sétány folytatásához kapcsolódó építési munkaterület (építési felvonulási terület  es 
sitt szállító konténer elhelyezése) céljából kívánja használni a fenti területet.  A  Városgazdálkodási  es 
Pénzügyi Bizottság a  48/2017. (L30.),  a  389/2017. (V.15.),  a  735/2017.  (IX.04.), az  1051/2017. 
(XII.11.), a  250/2018.  (IV.16.), az  526/2018.  (VI.27.),  818/2018.  (DC05.),  1071/2018.  (XI.12.) és a 
1229/2018.  (XII.17.) számú határozataiban korábban hozzájárult a fenti területre vonatkozó közterület-
használathoz  2017.  február  01.  —  2019.  január  31.  közötti időszakban. 

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

A  Józsefvárosi Önkormányzat  es  Corvin Zrt. között  a  Corvin Sétány projekt keretszerződés közös 
megegyezéssel történő lezárása tárgyában  2014.  szeptember 15-én létrejött megállapodás  (a 
továbbiakban Megállapodás)  4.1  pontjának e) alpontja értelmében az Önkormányzat vállalta, hogy  „a 
csereszerződések alapján  a  FUTUREAL  I  által megszerzett illetve az Önkormányzat által korábban 
átadott még  be  nem épített ingatlanokon végzett építési munkák („Munkák") ideje alatt ingyenes 
közterület foglalási engedélyt  ad a  Befektető vagy az építtető részére az erre irányuló kérelemben 
megjelölt területre", ezért  a  díjmentesség  a  Rendelet  28.  §  (1)  bekezdés g) pontja alapján biztosítható. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kieső parkolási díj ÁFA tartalma  901.417,- Ft,  amelyet az 
ügyfél köteles megfizetni a határozatban megjelölt bankszámlaszámra. 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás megadását és 
a díjmentesség biztosítását. 

7. 
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 
1  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): 
162.142,- Ft  + ÁFA (bruttó  5.280,- Ft x 1  db 
parkolóhely  x 39  munkanap, azaz  205.920,- Ft) 

építési felvonulási terület munkaszüneti napokon 
összesen  (10 m2

-es  parkolóhelyek esetén): 
58.800,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 10 m2  x 14  nap) 

220.942,- Ft+  ÁFA 
58.800,- Ft+  ÁFA 

Tényállás:  A  Puskin utca  20.  Társasház  2019.  január  16.  napján érkezett kérelmében a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság által megadott  30/2019. (I.21.)  számú határozat módosítását 
kéri tekintettel arra, hogy az anyag beszállításra és deponálásra folyamatosan történik, így elegendő  1 
parkolóhely. Ezáltal a másik parkolóhelyet nem vonnák el a lakosságtól. 

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 
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elfoglalásával jár, a közterület-használat díja megegyezik a parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj 
összegével. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 
30/2019. (I.21.)  szánni határozatának módosítását, a közterület-használati hozzájárulás megadását  es 
díjmentesség biztosítását azzal, hogy a díjmentesség nem terjed ki a kérelemben megjelölt időszakban 
igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegére. 

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:  
Vidék Kamilla egyéni vállalkozó 
Iguana IT  Kft. 
Bálint kén egyéni vállalkozó 
Puskin  u. 20.  Társasház 
Összesen: 

Tervezett bevétel építési munkálatok esetén: 
Totalhouse Hungary Kft. 
Összesen: 

Díjkiesés, díjelengedés:  
Pedrano  Construction  Hungary Kft. 
Puskin  u. 20.  Társasház 
Összesen: 

217.920,- Ft  + ÁFA 
630.000,- Ft  + ÁFA 
12.160,- Ft  + ÁFA 
162.142,- Ft 
1.022.222,- Ft  + ÁFA 

3.987.667,- Ft  + ÁFA 
3.987.667,- Ft  + ÁFA 

56.238.906,- Ft  + ÁFA 
58.800,- Ft  + ÁFA 
56.297.706,- Ft  +ÁFA 

Áfa fizetési kötelezettség:  
Pedrano  Construction  Hungary Kft. 901.417,- Ft 

Ft 901.417 Összesen: ,-  

IV. Jogszabályi környezet 
A  Rendelet  15.  §  (1)  bekezdése értelmében a közterület-használattal — hozzájárulással  es  elutasítással 
— kapcsolatos önkormányzati hatósági eljárásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint első 
fokon a Városgazdálkodási  es  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  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 

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

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

Totalhouse Hungary Kft. 
(székhely:  1064 Budapest,  Podmaninczky  u. 57. 
2/14.) 

2019.  február  01. —2019.  március  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Bacsó  Bela u. 13.  szám előtt 
76 m2  járdán  es  úttesten 

Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Bacsó  Bela u. 10-12.  szám 
előtt 

Közterület-használat nagysága: 6  db parkolóhelyen 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  január  28. 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  január  28. 

Nyolepipa Bt. 
(székhely:  1061 Budapest,  Jókai tér  8.) 
2019.  március  02. —2020.  március  01. 
virágláda 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány  (36286  hrsz.) 
Lidl áruház bejárata melletti járdán 
5 m2 

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

Közterület-használó, kérelmező: Vidák Kamilla egyéni vállalkozó 
(székhely:  1088 Budapest,  Krúdy  u. 11.) 

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

Közterület-használat nagysága: 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  január  28. 

2019.  február  02. —2020.  február  02. 
kioszk (virág-ajándék) 
Budapest  VIII. kerület, Lőrinc pap tér- Mária  u. 
sarka előtti közterületen 
4 m2 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 
Felelős: polgármester 

Iguana IT  Kft. 
(székhely:  1088 Budapest,  Krúdy  u. 9.) 

2019.  április  01.— 2020.  március  31. 
vendéglátó terasz + napernyő 
Budapest  VIII. kerület, Krúdy  u. 2-4.  szám előtti 
közterület 
21 m2  +  16 m2 
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Határidő: 2019.  január  28. 

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

Közterület-használó, kérelmező: Bálint Irén egyéni vállalkozó 
(székhely:  1047 Budapest,  Baross  u. 28.) 

A  közterület-használat ideje: 2019.  március  07. —2019.  március  08. 
Közterület-használat célja: idényjellegű asztali árusítás (nőnapi árusítás) 
Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Blaha Lujza tér  1-3.  szám 

(Europeum - József körút sarkánál a második oszlop 
mellett) előtti közterület 

Közterület-használat nagysága: 2 m2 

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

Közterület-használat nagysága: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  január  28.  

2019.  április  19. —2019.  április  21. 
idényjellegű asztali árusítás (húsvéti árusítás) 
Budapest  VIII. kerület, Blaha Lujza tér  1-3.  szám 
(Europeum - József körút sarkánál a második oszlop 
mellett) előtti közterület 
2 m2 

2019.  május  03.— 2019.  május  05. 
idényjellegű asztali árusítás (anyák napi árusítás) 
Budapest  VIII. kerület, Blaha Lujza tér  1-3.  szám 
(Europeum - József körút sarkánál a második oszlop 
mellett) előtti közterület 
2 m2 

VI. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.  közterület-használati hozzájárulást  ad  — teljes díjmentességgel — az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat nagysága: 

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

2019.  február  01.— 2019.  március  31. 
építési munkaterület (építési felvonulási terület  'es 
építési konténer elhelyezése parkolóhelyen) 
Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci  u.  előtti 
219 m2  úttesten és  120 m2  járdán valamint  5  db 
parkolóhelyen (parkolóhelyenként  10 m2) 
Budapest  VIII. kerület,  Prater u.  előtti  252 m2 
úttesten,  138 m2  járdán,  5  db parkolóhelyen 
(parkolóhelyenként  10 m2),  valamint a gépészeti 
áruház előtti  30  db parkolóhelyen (parkolóhelyenként 
13 m2) 
Budapest  VIII. kerület, Bókay  Janos u.  előtti  108 m2 
úttesten és  108 m2  járdán 
Budapest  VIII. Corvin sétány meg nem épített 
területéből  368 m2  közterületen 
1313 m2  +  10  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 
m2)  +  _30  db parkolóhely (parkolóhelyenként  13 m2) 

Közterület használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 
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KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: BOROS GÁBOR SZABOLCS, GYURICZA  RAMONA  ÜGYINTÉZŐK 

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:  )1- 1 

JOGI KONTROLL: 

E L NŐRIZT •  f 
WOE2,1• 

MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

DAN ÁN EDINA SOÓS 

JEG ő A  VÁROSGAZDÁLKO e 'SI  É. P  NZüGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  január  28. 

2.  a kieső parkolási díj ÁFA tartalmát a  Budapest  VIII. kerület,  Leonardo Da  Vinci  u.  -  Prater u. 
előtti szakaszon található  40  db parkolóhely vonatkozásában köteles megfizetni a közterület-
használatról szóló határozatban megjelölt bankszámlaszámra. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  január  28. 

VH. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy módosítja a  30/2019. (I.21.) 
számú határozatát és 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.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  január  28. 

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

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  25. 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 
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telefon: 
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e-mail  cím: 

telefon:  

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérehnező neve:  

Lakcíme: irsz:  helység  közterület szám: em./ajtó:  

Levelezési cím:  

e-mail  cím: 

H 
.15zindny: 

I Meneklet: 
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Józsetvárosi PoisiroJecteri  fav.tial  

H212Adószáma:  2  

BanIcszámlaszáma: I I 

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: 
r 

PT  
Bankszárnlaszáma: OE 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  telefon.  

Lakcíme: helység.   közteriilet szám: em./ajtó:  

Születési helye. ideje:  r j   v  I hó  nap anyja neve:  

e-mail  cím:  

Levelezési cím: 

Cégjegyzék szám/Nydvántartási szám: 
In r Lb Li_ 

--- T,Tp 

T 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási ügyosztály 
1082 Budapest 

KÉRELEM Baross utca  63-67. 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérlak a nyomtatványt olyashatáan, nyomtatott bet ű vel kitölteni!  

• 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak elle-
nőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti ügyosztálya kezelik az itiormáciás.  önrendelke-
zésijográl és az irufonnáciös' zabculságról szó/ó  2011.  éviCXII. törvényalapján 

/3 

Közterület-használat ideje:  204j.  évIOI2Ihó  [c  7/naptól —  20 

(Több időpont- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!) 

Közterület-használat célja:  fr-1 V0/1/11  L Ř1I  7-ÍZ" Ill Fr 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: VC /in'  

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület..  .71 'C g  

hó  [j4  napig 

db /m2 /fő 

szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.):  

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 
•3310  
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A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet  21.  §  (1)  bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat köteles fizetni, 
— a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  210/2009.  (IX.29.) Kormányrendelet  12.  § (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 • akorlására 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 köteles ke-
reskedelmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a Működési Engedélyt 

 

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

 

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

 

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

 

5. Epítési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építte-
tőtől 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 forgalomtechnikai 
vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest,  Bánk bán utca  8-12.) 
htto://budapestkozut.hu 

 

Fiuvelmez-tetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány ds az előírt mellékletek csatolósán tilí a pontos S egyértelma helymeghatározás, valamint a meglévő léte-

 

sítményfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CL300C1X. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéröl szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.(X11.12.)  önkormányzati rendelet 
Budapest  főváros rendezési szabályzatán5lszóló  5/2015.  (II.  16.)  Föv. Kgy. rendelet 
A  településkép védelméről szóló  34/2017. (1X.14.)  önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam 
- amelyet tudomásul vettem  - az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabá-
lyi rendelkezésekről, jogaimról  es  kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, va-
lamint a hivatali elérhetőségről. 

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

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

Budapest, 20.e.  év i2dhó nap. 

   

KÉRELIVIEZÖ ALÁÍRÁSA 
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BUDAPEST KÖZÚT 

 

  

FORGALOMTECHNIKAI IGAZGATÓSÁG 

nyilv.  swim: 

ildatánnin: 

tárgy: 8.  kerület Bacsó Béla utca  13.  közterület-

 

foglalás, toronydaru állítása, betonozás 

címzett: 

egyintfaó: 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás 

Társaságunkhoz érkezett,  „8.  kerület Bacsó Béla utca  13.  közterület-foglalás, toronydaru állítása, 
betonozás" tárgyú, KT13/2018 tervszámú kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg: 

• Hozzájárulásunk e levélben szereplő módosításokkal együtt érvényes. 
• A  forgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó, hatályos Úttigyi Műszaki 

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

• 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. 
• A  gyalogosforgalom munkaterülettől elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell, akadály esetén 

min. 1  m széles provizóriummal vagy a terv szerinti  tell*  Icilelyezésével át kell küldeni a 
túloldali járdára.  A  forgalom alatt illó közútra a gyalogos hosszirányban nem terelhető. 

• A  lezárások időpontjaival kapcsolatban kérjük a „szomszédos"  (17-23.  sz.) ingatlan 
épitőjének tájékoztatását. 

• A  teljes lezárás előtt az érintett területen lévő ingatlanok tulajdonosait szintén tájékoztatni 
kell a munkavégzés várható kezdetéről és annak időtartamiról. 

• 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 - 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. 

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

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. 



 

BUDAPEST KÖZÚT 

 

  

Forgalomtechnikai kezelői hozzájáridásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLWIX. törvény  23.  §  (4)  bekezdés  1.  pontja, a köztiti 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 tizemeltetésének szakmai szabályairól, 
továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút-  es  egyéb építések és az útburkolatbontások 
szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  15.)  Főv. Kgy. rendelet alapján, mint operatív kezelői feladatokat 
ellátó szervezet adtuk ki. 

Budapest, 2018.  november  16. 

ÓA4/1k 
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Műszaki Leírás 
Budapest,  VIII. kerület Bacsó Béla utca  13.  szám betonozás, 
anyagszállítás, toronydaru építés idejére az utca lezárása 

közterületfoglalás 
Forgalomkorlátozási terv 

A  VIII. kerületben a Bacsó  Bela  utca  13.  számnál lévő építkezésnél időszakosan, 

alkalmanként  1-2  napig az utca teljes keresztmetszetű lezárása szükséges többször. 

A  korábbi forgalomkorlátozás szerint pedig az ingatlan előtt olyan jellegű lezárás 

szükséges, amely mellett a forgalom el tud haladni egy nyomon. 

A  munka fázisoktól függően betonozás esetén vagy toronydaru állításnál szükséges az 

utcát lezárni.  A  lezárásokra közterülethasználati megállapodást kell kötni a kerületi 

Önkormányzattal. 

A  két állapotra, közterületfoglalás melellett elhalad a forgalom és az ingatlan előtt teljes 

lezárás betonozás vagy toronydaru állítás miatt, ezekhez készítettünk forgalomkorlátozási 

tervet. 

Az utcában a 17-23.számnál is megkezdődött egy építkezés, a két beruházás 

területfoglalását egymással időben egyeztetni szükséges.  A 17-23.  épületek előtt jelenleg 

csak a járdarész van lefoglalva,  de  az ingatlan előtt  kb 30  méteren  2.9  méteres 

elkorlátozás lesz, amely mellett az áthaladás biztosított marad. 

Minden ütemben a gyalogosközlekedést a szemközti oldalra kell átterelni.  A  munkaterület 

előtt úton folyó munkák  es  útszűkület veszélyt jelző táblákat ki kell helyezni. 

Az utcaszakaszon a jelölt területeken a megállást meg kell tiltani a teljes keresztmetszetű 

lezárás alatt mivel azt a gépjárművek a betonozás vagy toronydaruállítás idején nem 

tudják a lazárt szakaszt elhagyni. 

A  megállni tilos táblák alatt kiegészítő táblán jelezni kell a tilalalom időtartamát, időpontját. 

A  páros oldalon lévő  2  db mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére kijelölt 

várakozóhelyeket erre az időszakra szintén le kell takami, ezt a terven jelöltük. 

A  Bérkocsis utcai kereszteződésnél  mär  megállni tilos táblák a kereszteződésnél lezik a 

nagyteherautók közlekedése miatt szükséges megállási tilalmakat. 

A  forgalomkorlátozási terv alapján a munkálatok alatt az ideiglenes közúti jelzőtáblákat 

ki kell helyezni.  A  kivitelezés teljes időtartama alatt gondoskodni kell arról, hogy a 

munkaterületen a KRESZ, valamint az útéptési munkahelyek elkorlátozására vonatkozó 

intézkedésekben foglalt  es  a hatóságok által előirt forgalomtechnikai  es  egyéb 

rendelkezéseket betartsák.  A  kivitelezés megkezdését megelőzően a forgalomtechnikai 

tervekben előírt táblázást, elkorlátozást el kell végezni.  A  munkavégzés során a 

munkahelyek elkorlátozására ép, jó állapotú korlátokat kell alkalmazni. Az alkalmazott 



útelzáró eszközökön fel kell tüntetni a munkát végző vállalat nevét és címét.  A 

munkaterületeket éjjel is jól láthatóan ki kell világítani. 

Ezen terv az érvényes előírásoknak a  2/1984. (1.29.) KM-BM  számú, valamint a a  20/1984. 

(X11.21.) KM  számú rendeletben foglataknak megfelel.  A  kivitelezés idejére vonatkozó, 

részletes, tételes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi 

elöirásokat, és a MVSZ elöirásokban kidolgozott intézkedéseket a kivitelezőnek kell 

elkészítenie  es  betartásukat ellenőrizni. 

Budapest, 2018  november 



Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz: [ -T-Er -

 

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

telefon.  

helység. Kett szám: em./ajtó:  

A.F.0'54m} Ztoigärmtsteri 141ve4rel  

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

Kérelmező neve: Nyolcpipa Bt telefon.  

Kapcsolattartó ügyintéző  new.   telefon: 

e-mail  cím:  

q helység:  ....Budapest...  (u., tér): ...Jókai tér  szám:  .8 em./ajtó:  2/5 Székhelye: irsz.:11[  016 

Levelezési cím:  

Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám 01-06-786837  

Bankszámlaszáma: 51-6P .  ' 3  — ' '''''''' 

Adószáma:  r2 T[311615  i  21214  _  12j._ [-4j21 

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

lhelység:  

ideje: 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: üti  Li 
Születési helye.  

e-mail  cím: 

telefon'  

 szám: em./ajtó:  

nap, anyja neve:  

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
r  / I  Gazdálkodáslügyosztály K  ÉRELEM  1082 Budapest 

Baross utca  63-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában  NW;  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 
fonnációs önrendelkezésijogi-ól ésaz infortnációszabadságra szóló  2011.  évi OHL törvényalapján. 

Közterület-használat ideje:  201  [  9  ] év  0 ho L0  2  naptól —  202r6  . év  b hó [Öri]  napig 

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

Közterület-használat célja: ....virágládák, szemetes elhelyezése  

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 5 m2/db 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület  szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy: ....Corvin sétány  (36286  hrsz.), Lidl mellett  

Megjegyzés ( Egyéb  tiny,  körülmény, stb.): 

A  városgazdálkodási és pénzügyi bizottság  ..16-132/2018..  ügyiratszámú határozata alapján jóváhagyott közterület-használati 
engedély hosszabbítását kérelmezem változatlan feltételekkel és elrendezéssel további egy évre  (2019.03.02-2020.03.01)  

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 



(5  ALÁÍRÁSA 

— 2 — 

A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának 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  kéreletnbez 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, K  
- társadalmi is egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüket igazoló okiratot, 

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

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  es  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 jogerds 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://budanestkozut.hu 

 

Figyelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán tál, 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 CUO0CDC 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. (IL 16.)  Föv. Kgy. rendelet 
A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam —amelyet tudo-
másul vettem — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezések-
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. 

Budapest, 20.a..  év c.k hó  %  nap. 

Nyolcpipa 
p.,  Jókai tér  8 

365224-2-42 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOOS GYÖRGY 
einäk 

Ügyintéző: Boros  Gabor  Szabolcs Tárgy: közterület használati hozzájárulás 
Tel.:  459-2230 Ügyiratszám: 
Fax: 459-2276 
e-mail:  borosgsz@jozsefvaros.hu 

HATÁROZAT 

Nyolcpipa Bt. (adószám:  24365224-2-42,  székhely:  1061 Budapest,  Jókai tér  8. 2/5.)  — a 
továbbiakban: kérelmező — közterület használat iránt előterjesztett kérelmének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  50/2018. (1.29.)  számú határozatával helyt adott és 

2018.  március 02-től 2019.  március 01-ig 

hozzájárulok 

a  Budapest,  VIII. kerület,Corvin sétány  (36286  hrsz.) — L dl áruház bejárata melletti  5 m2 
járda viragláda céljából történő igénybevételéhez. 

A  kéreltnező közterület-használati díj megfizetés alól mentesül. 

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

1NDOKOLÁS 

A  kérelmező közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) 
2018.  január  17.  napján. Kérelme szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő  Budapest, 
VIII. kerület, Corvin sétány  (36286  hrsz.) — Lidl áruház bejárata melletti  5 m2  járdát 
virágláda céljából kívánja igénybe venni. 

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

A  kérelem formai és egyéb tartalmi szempontból megfelelt a Rendelet  14.  §  (4)  és  (5) 
bekezdéseiben írt követelményeknek, a Rendelet által előírt mellékleteket kérelmező 
csatolta.  A  Rendelet  15.  § (I) bekezdése értelmében a kérelem elbírálására hatáskörrel 
rendelkező  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága önkormányzati hatósági jogkörben 
eljárva  2018.  január  29.  napján tartott ülésén elbírálta azt, és a  50/2018. (1.29.)  számú 
határozatával hozzájárulást adott teljes díjmentesség biztosításával a kérelmező részére a 
kérelmében megjelölt tevékenységre, időtartamra és helyszínre. 
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BUDAPEST  F Ő VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

)(t`c; GtöRGY 
C  f n 

Virágláda esetén a Rendelet mellékletének  16.  pontja értelmében a közterület-használat 
díjmentes. 

A  közterületet használó köteles a használat céljára engedélyezett területet  es  annak 
környezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, rendezett állapotban tartani, és 
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. Az 
önkéntes teljesítés elmaradása esetében a rendelkező részben foglalt közterület használata 
jogellenes közterület használatnak minősül, amelynek jogkövetkezményeit a Rendelet  3  I. §-
a  es  a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló  18/2016.  (VI.02.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 

A  rendelkező részben foglalt döntés a Rendelet  6.  §  (2)  bekezdés  8.  pontjában,  12.  §  (1) 
bekezdésében,  16.  §  (3)  bekezdésében,  17.-21.  §-aiban,  22.  §  (1)  bekezdésben,  24.  §  (1) 
bekezdésében foglalt jogszabályi előírásokon alapszik, melyet a döntéshozó az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény a  80-81.  §-ai szerinti határozatban 
rendelt kiadni. 

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

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

Budapest, 2018.  január  30. 

1  -- //  ‚Y , 

. .... ' Soós György 

n
 Városga:zdálkodási .ó! Pénzügyi Bizottság 

or őy ke /" iii1H  JAN 3  fi-

 

',....../ - I :>. 

.1002 Budape3t. Fiaruss u 63-67. '14ebn. 04 459 100 

JÓZSE-WAleaS 
(OE' faTPÜL® 

IDŐ SBARÁT 
ÖNKORMÁNYZAT 

E C‘` iu 

L  

(42:2_ 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÓS GYÖRGY 
elnők 

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

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  telefon:  

Lakcíme: irsz.: helység:  közterület szám: em./ajtó:  

Születési helye  ideje ev hó nap anyja neve:  
e-mail  cím: 

Józservárosi Polgár  lasten  Hivatal 
K AR  ELE szam: 

a  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévo_kiiiiérilleehänálatáhoW 
me&met. Kérjük  a  nyomtatványt otvashatóan,o of o'e  I v -7-ed•irt 

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

111 

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

Kérelmező neve:  

Kapcsolattartó ügyintéző neve: 

e-mail  cím:  

Széldielye: írsz.:  1 

Levelezési cím: 

Cégjegyzék szám/ Nyilvántartási szám:  1 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma:1_,.... 

I 

ö ireft.9 Criitza 

helység:  közterület- szám: emlajtó:  

Egyéni vállalkozás esetéb : 
017711  

Lakeírne: - helység: !() özterület. 

Levelezési cím: 

e-mail  cím: 

Vállalkozó nyilvántartási száma.  ' 

Adószáma: 

Bankszámlaszama' • , 

Kérelmező neve: V ida 
Lc-L.  44 

3 p \Gri  Lc . . kiC-p 
Nc) 

telefon: 

telefon:  

szám: emlajter 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak elle-
nőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az információs önrendelke 
zésijogról ésaz információszabadságrólszóló  2011.  évi CXII. törvényalapján. 

Közterület-használat ideje:  201-k 9  .  é,/ 0  hó Q2naptól  —  20 tell.  év  [0 4 ho 0  ;24  napig 

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

Közterület-használat célja: ef,szer el2Ctlf  LS  ,  Kr e19  d/7 et-i66:k  
1172  Kérelemmel érintett közterület nagysága: db  /m2  !fő 

t( . 
Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület Of  Inc  .  par,  -(dr ‚4'&(/ 0  '  LA-  szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb  tiny,  körülmény, stb.):  

Hi  'tJÁzd: 

 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 

2_4 



A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
— a kérelem benyújtása  new  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. (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) 

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 köteles ke-

reskedelmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a Működési Engedélyt 

 

2. Az igényelt területre vonatkozó méretezett helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is. 

A  vázlaton az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedése 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 fotóját is 

csatolni szükséges. 

 

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén — városképvédelmi szempontok fi-

 

gyelembevétele miatt — fényképfelvételt kell becsatolni. 

 

5. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építte-

tőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előirt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni szükséges. 

 

6. Közút igénybevétele esetén — a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon túl — a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai 

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 és egyértelmű hebAneghatározás, valamint a meglévő léte-

sítményfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXDC. törvény 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról  es  használatának rendjéről szóló 

37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
- Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.(2(11.12.)  önkormányzati rendelet 

- Budapest  föváros 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 törté-

nő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az eljárásban 

részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé. 

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam 

—amelyet tudomásul vettem  — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabá-

lyi rendelkezésekről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, va-

lamint a hivatali elérhetőségről. 

Kijelentem,  hogy kérelmem teljesítése esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény  82.  §  (2) 

bekezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 

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

Budapest, 2019 . Ai() hó nap. 
KÉRELMEZÓ ALÁÍRÁSA 



BUDAPEST  FŐVÁROS 
KEROLET 

JÓZSEFVÁROSI 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 

Vidák Kamilla Iktatószám: 
Ügyintéző: Szomolányiné Kocsis Beatrix 

Telefon:  45-92-157 
e-mail:  szomolanyineb@jozsefvaros.hu 

Tárgy:  Budapest  VIII. Lőrinc pap téren történő mozgóárusítás 

IGAZOLÁS 

településképi bejelentési eljárásban 

Vidák Kamilla bejelentö személy kérelmére,  2017.  szeptember 19-en indult településképi 
bejelentési eljárásban, a Lőrinc pap téren  (36710  hrsz.) történő mozgóárusítás tárgyban 
benyújtott dokumentációt átvizsgáltam  es  a fent megjelölt építési tevékenység végzését 
tudomásul veszem az alábbi kikötéssel: 

A mobil  pavilon végső színezése előtt .Bejelentő köteles a Városépítészeti Iroda 
munkatársával helyszíni színegyeztetést tartani. 

A  településképi bejelentési eljárás során kiadott igazolás a közléstő l számított  6  hónapig 
érvényes. 

Jelen településképi döntésemmel szemben a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Önl«)nnányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezni az átvételtől számított  15  napon 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott igazolás nem mentesíti az építtetőt más 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi 
igazolás polgárjogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás során meghozott igazolásban foglaltak megszegése eseten 
településképi kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése és 
végre nem hajtása eseten  50 000  forintig terjedő bírság kiszabása rendelhető el. 

IN  

Vidák Kamilla bejelentő személy, a  26-810/1/2017  ügyiratszámú kérelmében a településkép 
védelmérő l szóló  2016.  évi LXXIV. törvény (a továbbiakban Tktv.)  10.§ (1)  és  (2)  pontja, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról  es  a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 8.) Korn.  rendelet (a továbbiakban  'Fr.  Korm. rend.) 
26/B  § (  1  ) a) pontja, valamint az építésüggyel összefüggő egyes helyi önkormányzati 
hatósági eljárások részletes szabályairól szóló  5/2013. (11.10.)  önkormányzati rendelet  6.§-a 
F2 1082 Budapest,  Baross  u 63-67. lit 459.2100 
www.jozsefvaros.hu 
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BUDAPEST  FŐVÁROS 

VM. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI 
POLGÁRMESTERI  H NATAL 

alapján településképi bejelentést tett hatóságomhoz, a  Budapest, V111.  kerület Lőrinc pap 
téren történő mozgóárusításra,  mobil  pavilon elhelyezésre vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt és annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy az 
megfelel a  Tr.  Korm. rendelet  26/B.  §  (2)  bekezdésében, valamint a  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének az építésüggyel összefliggö 
egyes helyi önkormányzati hatósági eljárások részletes szabályairól szóló  5/20] 3.  (II.10,) 
önkormányzati rendelet  1.  mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

Az építési tevékenység a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) szóló 
66/2007.  (XII.12.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a kikötés 
teljesítésével a településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerinti 
kikötéssel az építési tevékenységet tudomásul veszem. 

Nyomatékosan figyelmeztetem az Építtetőt, hogy a jelen döntésem nem jogosítja fel az 
építési tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési 
tevékenység településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó,  es  nem mentesít 
azon egyéb engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket 
egyéb jogszabály a kérelmező által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír. 
Jelen hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
igazolásom a Tktv.10.*  (1)  S  (2)  pontján, valamint a  Tr.  Korm. rend.  26/C.§ b)  pontján 
alapul. 

A  fellebbezési jogról a Tktv.  10.* (3)  pontja és az  5/2013. (11.10.)  önkormányzati rendelet 
13/A.§-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.§ (4)  pontja,  es 11§-a  rendelkezik. 

Budapest, 2017.  szeptember  25. 

dr:Kocsis Máté' d;OEc, 

polgármisier fel inazejból 

tritr 
Iványi 

föépitész, dodavezetö 

[a 1082 Budapest.  Baross  It 63-67. S459-2100 
wwwjozsefvaros.hu 
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Üdvözlettel: 

VÁROSEPITESZETI IRODA 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Gazdálkodási ügyosztály 

dr. Henez Adrienn 
ügyosztályvezető 

Helyben 

Iktatószám: 
Ügyintéző: Szomolányiné Kocsis Beatrix 
Telefon: 459-2157 
e-mail: szomolanyineb@jozsefvaros.hu 

Tárav: Vidák Kamilla Lőrinc pap téren mozgóárusító kioszk létesítése 

Tisztelt ügyosztályvezető Asszony! 

Tájékoztatom, hogy Vidák Kamilla a  26-810/2/2017  számú igazolásnak megfelelően 
alakította ici a mozgóárusító kioszkot.  2018.  január 12-én helyszíni színegyeztetésen került 
kiválasztásra a szín, melynek megfelelően a színezés megtörtént. 

Budapest, 2018.  február  1. 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. lit 459-2100 
www.jozsefvaros.hu 
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el: 

r.  alezredes 
sztályvezeto 

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
Kerületi R.encletrkapitányság 
Rendészeti Osztály 

Ügyszám:  01080/562-112/2017,  áltt 

dr. Henez Adrienn 
ügyosztályvezető 

Budapest  Főváros VIH. kerület 
Józsefvárosi önkon-nanyzat 
Polgármesteri Hivatala 
Gazdálkodási Úgyosztály 

Budapest 
Baross utca  63-67. 
I  0 8 2 

Tárgy; szakhatósági allásferd2t 4. 

ügyintéző: 
Tel.: -  
Email; @budapest.police.hu 

szám:  16-937/2/2017. 

Tisztelt  Jr.  llenez Adrienn! 

Tájékoztatom, hogy a fenti számon hatóságomhoz érkezett megkeresésben foglaltakat 
megvizsgáltam, melynek során az alábbiakat állapítottam meg: 

Vidal(  Kamilia kérelmet nyújtott be a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület 
használatához, melyben kitelepülésének engedayezését kérte  2017!  október  01.  naptól --•  2018. 
október  01.  napig a  Budapest  VIII. kerület, Lőrinc pap tér.  Maria  utca, valamint a Lőrinc pap tér - 
Krúdy utca sarkánál lévő területre a járdán összesen  4  négyzetméter területre. 

A  fenti helyszínen közbiztonsági  es  közlekedési szempontból a kitelepülés ellen hatóságom 
kifogást nem emel. 

Budapest, 2017  október  02. 

Cím:  1084 Budapest  Víg  u. 36"1431 Bp. Pf.:161 
Telefon:  477-3700; Fax: 477-3724, 48-401 

e-mail: 08rk@budapest.police.hu 
ItZSNEO, 911.R8 (411180-531OES.P8./31OEIF,Iti 5005 
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BUDAPEST  FŐVÁROS 

VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 
 

VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODA 

   

   

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Gazdálkodási Ügyosztály 

dr.  Beau  Adrienn 
ügyosztályvezető 

Helyben  

Iktatószám: 
Ügyintéző: Szomolányiné Kocsis Beatrix 
Telefon: 4592-157 
e-mail: szomolanyineb@jozsefvaros.hu 

Táruv:  Vidák Kamilla e.v., közterület használati kérelme — Lőrinc pap tér — Mária utca sarkán 
közterületen  mobil  kioszk létesítése 

Hiv. szám:  16-57/2019. 

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 

Köszönettel vettem tárgyi témában tett megkeresését.  A  településkép védelméről szóló 
34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a kioszk 
(korábban pavilon) elhelyezését. 

Tájékoztatom, hogy ügyfél a kioszkra 2017-ben településképi bejelentési eljárást folytatott le, 
melyet a  26-810/2/2017  számú igazolásban az alábbi feltétellel tudomásul vettünk: 

„A mobil  pavilon végső színezése előtt Bejelentő köteles a Városépítészeti Iroda 
munkatársával helyszíni színegyeztetést tartani." 

Fentiek alapján megállapítom, hogy benyújtott helyszínrajz alapján a közterület használat 
engedayezhető. 

Budapest, 2019.  január  18. Üdvözlettel: 

E 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. it 459-2100 
www.jozservaros.hu 
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ziDr Hudak Péte{ szösISK FLA 

.01080/223-5/2019.M. 

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 

Rendészeti Osztály 

Ügyszám:  01080/223/2019.  ált. Tárgy: szakhatósági állásfoglalás 
Hiv. szám: 
Ügyintó7ő.  0—_ 

Tel.: _  
Email: ebudapest.police.hu 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Gazdálkodási Ügyosztály 

Budapest 
Baross utca  63-67. 
1 0 8 2 

Tisztelt dr. Hencz Adrienn! 

Tájékoztatom, hogy a fenti számon hatóságomhoz érkezett megkeresésben foglaltakat 
megvizsgáltam, melynek során az alábbiakat állapítottam meg: 

Vidäk Kamilla (egyéni vállalkozó) kérelmet nyújtott be a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterület használatához, melyben kitelepülésének engedélyezését kérte  2019. 
február  02.  naptól —  2020.  február  02.  napig a  Budapest  VIII. kerület, Lőrincz pap tér -  Maria  utca 
sarkánál a járdán  4  négyzetméter területre. 

A  fenti helyszínen közbiztonsági és közlekedési szempontból a kitelepülés ellen hatóságom 
kifogást nem emel. 

Budapest,  K.m.f. 

Rendészeti osztályvezető 

RZSNE02  90.97.1  (01090-5959.4271.BUJER1•67.65 

HEM. Ugyck an-mat 2311631 I chink 

Tisztelettel: 
Dr. Hudák  Peter r.  százados 

Cím:  1084 Budapest  Víg  u. 36.,1431 Bp. Pf.:16I 
Telefon;  477-3700; Fax: 477-3724, 48-401 

e-mail: 08rk@budapest.police.hu 

-E01)55EC563613-5858.4299) 



2018. 01. 3 Nyomtatás 

Minerva Térinformatikai Rendszer 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata 

Méretarány:100 

A  térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható  fell  Készült az Miami alapadatok felhasználásával. 
Engedély száma 

Budapest, 2018  január  31 

httpl/minubi01/minerva/bp8kedajaxploVajaxplot.php 



BUDAPEST  F Ő VÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SO65  (iv ö R (3  '{ 

tylnök 

Ügyintéző: Boros  Gabor  Szabolcs Tárgy: közterület használati hozzájárulás 
Tel.:  459-2230 Ügyiratszám:  16- 223/2018. 
Fax: 459-2276 
e-mail:  borosgsz@jozsefvaros.hu 

HATÁROZAT 

Vidák Kamilla egyéni vállalkozó (adószám:  60998682-1-42,  levelezési cím:  1088 
Budapest,  Lőrinc pap tér  3.)  — a továbbiakban: kérelmező — közterület használat iránt 
előtedesztett kérelmének a Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság  82/2018.  (II.05.) 
számú határozatának I. pontjában részben helyt adott és 

2018.  február 05-től 2019.  február 01-ig 

hozzájárul 

a  Budapest  VIII. kerület, Lőrinc pap tér — Mária  u.  sarka előtti  4 m2  közterület nyílt 
szerkezetű pult (virág-ajándék árusítása) céljából történő igénybevételéhez.  A 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  82/2018. (11.05.)  számú határozatának  2. 
pontjával továbbá úgy döntött, hogy a kérelmező építési munkaterület céljából igénybe vett 
közterület-használatának díját  2018.  február  01. es 2018.  február  04.  közötti időszakra 
vonatkozóan is fizesse meg. 

Az önkormányzati hatóság kötelezi a kérelmezőt arra, hogy közterület-használati díj címén 
fizessen meg  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat K8cfl  Bank Zit.-
nél vezetett  10403387-00028592-00000002  számú számlájára  217.920,- Ft  + ÁFA, 
Összesen bruttó  276.758,- Ft,  azaz kétszázhetvenhatezer-hétszázötvennyole forint 
közterület-használati díjat havi bontásban azzal, hogy egy hónapra eső díj összege 
18.160,- Ft  + ÁFA, összesen  brut-US 23.063,- Ft,  azaz huszonháromezer-hatvanhárom 
forint, amelyet minden hónap  6.  napjáig kell megfizetni. 

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

IN DO  KOL ÁS 

A  kérelmező közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkonnányzathoz (a továbbiakban: Önkonnányzat)  2018.  január 
31.  napján. Kérelme szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő  Budapest  VIII. kerület, 
Lőrinc pap tér —  Maria u.  sarka előtti  4 m2  közterületet nyílt szerkezetű  pult  (virág-ajándék 
árusítása) céljából kívánja igénybe venni. 

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

1022  Budai--60:6  Bar0ss  u. 63- 67.  • Ta216-n.  06 1 45?  21Ce • 1.0-00a0:pdgarny (-‘6+,_rejozefva..006.100i • www6'25ef.rarris. •,t.; 
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BUDAPEST  F Ő VÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI  A  S 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SC:5S C'ORCY 
clnok 

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.  § (I) bekezdése értelmében a kérelem elbírálására hatáskörrel 
rendelkező  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága önkormányzati hatósági jogkörben 
eljárva  2018.  február  05.  napján tartott ülésén elbírálta azt, és a  82/2018. (11.05.)  számú 
határozatával hozzájárulást adott a kérelmező részére a kérelmében megjelölt tevékenységre, 
időtartamra és helyszínre. 

A  közterület-használati díj nyílt szerkezetű  pult  esetében a Rendelet I.a. pontja alapján 

került meghatározásra.  A  közterület-használati díj számítása az alábbiak szerint alakul: 
4.540,-  Ft/in2/  hä  - havi  m 2  használati díj - alapulvételével került meghatározásra, azaz 
4.540,- Ft  *  4 m2  *  12 .116  +  AEA. 

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 költségen 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  es  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 

IC*2 BL.dapet, Bat, u 63-67 •  Telefon.  06 I 459 2I09 • 2-ma1[. - vy loz:4ate:s.Hu 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

CYCJRCY 

Rendelet  31.  §-a  es  a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeirő l szóló  1812016.  (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 szinten 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  4.  pontjában,  12.  * ( I) és 
(2)  bekezdésében,  16.  *  (3)  bekezdésében,  17.-21.  §-aiban,  22.  § (I) bekezdésben,  24.  §  (1) 
bekezdésében foglalt jogszabályi előírásokon alapszik, melyet a döntéshozó az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló  2016.- évi CL. törvény a  80-81.  §-ai szerinti határozatban 
rendelt kiadni. 

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

Jelen döntés ellen a fellebbezési lehetőség kizárását-az-4.kr.  82.  *  (2)  bekezdés  b)  pontja 
biztosítja. 'ir 

Budapest, 2018.  február  06. 

s György 
VároSgazdál dási és Pénzügyi Bizottság 

elnöke 

A  határozatról értesülnek: 2818 :Irpn 

1) a kérelmező, 
2) a BRIX VIII. kerületi Rendőrkapitányság, 
3) a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgannesteri Hivatal Közterület-
felügyeleti Ügyosztály 
4) a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági 
Ügyosztály, 
5) a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri flivatal Pénzügyi 
Ügyosztály, 
6) irattár 
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BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

HATÓSÁGI ÜGVOSZTÁLY 

IGAZGATÁSI IRODA 

Ügyiratszám: 
Ügyintéző: Aj Tünde 
Telefon:  459-2171 
Email:  ajtwide@jozsefvaros.hu 
Hinz.: 16/57-1/2019. 

Tárgy: közterület-foglalási kérelem 

Gazdálkodási Ügyosztály 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető részére 

Helyben 
Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 

Hivatkozással hozzánk érkezett megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk: 

Vidal(  Kamilla Aranka e.v. 

Budapest  VIII. kerület, Lőrinc pap tér— Mária utca sarka 
4 m2  nyílt szerkezetű  pult 

(2019.  február  02. —2020.  február  02.  között) 

részére a közterület használatba adását a fenti időszakban a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló  34/2017. 
(1X.14.)  önkormányzati rendelete  23.§  bekezdésében rögzítettek betartása mellett 
kereskedelmi szempontból  twin  kifogásoljuk, 

Vidal(  Kamilla Aranka  es. 6238/2/2015  szám alatt szerepel hatósági nyilvántartásunkban — 
„Zöldség-Gyümölcs-Virág" elnevezéssel —  Budapest  VIII. kerület, Lőrinc pap tér — Krúdy 
Gy.  u.  sarok; Lőrinc pap tér —  Maria u.  sarok alatti kereskedelmi tevékenység tekintetében. 
Nyitva tartási ideje: hétfő-vasárnap: Lőrinc pap tér Krúdy Gy.  u.  sarka: 11.00— 17.00 

Lőrinc pap tér—  Maria  utca sarka: 17.00  —  20.00 

Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló  34/2017. 
(IX.14.) önkormányzati rendelete  23.§  bekezdése értelmében: 

„Vendéglátó terasz és közterületi kitelepedés elhelyezése 

a) Vendéglátó terasz közterületen, közterületre nyíló magánterületen vagy közhasználat 
céljára átadott magánterületen csak abban az esetben létesíthető,  ha: 

aa) a gyalogos sáv szélessége — a biztonsági-  es  berendezési sávok megtartásával — 
legalább  2,0  m, 

ab)  a gyalogos-sáv szélessége az árkád alatt is legalább  2,0  méter, 

ac)  a legalább  3,0  méter széles, vagy ennél nagyobb méretű terasz esetében legalább  2,0 
méter széles felületen a körüljárhatóság biztosítható, 

DA  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  S  459-2100 
www.jozsefvaros.hu 

   



ad)  az egyirányú utcában, az egyirányú gépkocsi közlekedés mellett, amennyiben úttesten, 

az utca mindkét oldalán megengedett a parkolás a teljes közterület szélessége a  9,0 
métert eléri vagy meghaladja. 

b) Terasz oldalai 

ba)  1,0  méternél magasabb nem ideiglenes-jellegű anyagokkal és szerkezettel nem 
határolhatók le, 

bb)  burkolathoz nem rögzíthetőek, 

bc) átláthatóságát biztosítani kell, víztiszta üveg vagy átlátszó plexi betét 
anyaghasználatával, 

bd) ceglogón kívül egyéb feliratot, reklámot nem tartalmazhatnak, 

be) nem készülhetnek olyan anyagból, amely a közterületi burkolat sérülését, 
elszíneződését okozhatja, 

bf)  mobil  elemekből állók legyenek, 

bg) térelválasztó funkciója esetén az üzemeltető kötelezettsége a tűzoltási S kiürítési 
útvonalak fenntartásának biztosítása. 

c) Terasz teliesítése 

ea)  Teraszok, kitelepülések téliesítése nem azonos a kioszk létesítésével. 

eb) Teraszok teliesítése csak tárgyév október  31.  és tárgyevet követő év március  1. 
között, településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően lehetséges. 

cc) A  téli szezonban max.  120 cm  magasságig határoló szerkezet, szélfogó építhető fel 
víztiszta üveg vagy átlátszó plexi betét anyag használatával.  A  téliesített szezon 
elteltével a terasz tulajdonosa, üzemeltetője köteles az eredeti állapotba 
visszaállítani a közterületet, amennyiben ennek nem tesz eleget, a hatóság 
elbontatja a teraszt szerkezeti elemeivel együtt. 

d) kiemelt szegélyű terasz (pódiummal vagy dobogóvil) nem létesíthető.  A  teraSznak a járda 
szintjéhez dobogóval történő csatlakozása csak abban az esetben megengedett,  ha  a 
közterületi kitelepülés a parkolósávban létesül." 

A  megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevékenységét a 
kereskedelemről szóló  2005.  évi CLXIV. törvény előírásainak betartásával folytathatja, 
továbbá, hogy a vendéglátó teraszon a zeneszolgáltatás tilos,  ill.  tevékenységükkel a lakosság 
nyugalmát nem zavarhatják (zaj, szag, nyitva tartás, rendezvények, stb.). 

Budapest, 2019.  január  22. 

Tisztelettel: 

IH  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  S  459-2100 
www,jozservaros.hu 
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Jozse i va rosi Pole Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest 
Baross utca  63-67. K  ÉRELEM 

Kérjük a nyom tatványt olya  ha Jan n o  ta 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lé oVközterület 

e  ü  ei PteAa 

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

Kérelmező neve: IGUANÄ  IT  i!fr telefon: 

Kapesolattartó ügyintéző neve: 

e-mail  cím: 

telefon: 

Székhelye: irsz.: ,0!  8 helység. közterület: 

Levelezési cím: (A  

Cégjegyzék szám/ Nyilvántartási 

 

;OE. 

szám: 

.... 

• • 
9 

9 

118 4'4 I 
Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

   

Egyéni vállalkozás esetében: 

  

3  szám: . emlajtó:  

  

  

  

Kérelmezó neve:  telefon:  

Lakcíme: irsz.H I. helység:  közterület: szám: emlajtó: 

Levelezési cím:  

e-mail  cím: 

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 
; 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz.: ' helység:  közterület: 

Születési helye  ideje: év 

telefon:  

szám: emlajtó:  

I nap anyja neve:  

e-mail  cím:  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak elle-
nörz.éséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az információs önrendelke-
zésijogról és az ihfonnáciászabadságredszólA 2011.  évi  CM!.  törvény alapján. 

Közterület-használat ideje:  20 4  :s  1.  e \/  ()Lit  i hó i / naptól —  20  Q  ev  013 1  hó napig 

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

Közterület-használat célja:  ve1kU-dek ,:'  I U05-7-. 1  Licrey 
Kérelemmel érintett közterület nagysága:  &Q.2-  '. oll.  UA-9—  j  kJape-  14 -  ' 4COEOE tt.k.2-  db /m' /fő 
Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület.  41  42.ci,  pg. -  it  szám előtti 
járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.):  

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 

3eg 



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. (I2(.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) 

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

 

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

 

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

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

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

 

4. Meglevő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén — városképvédelmi szempontok fi-

 

gyelembevétele miatt — fényképfelvételt kell becsatolni. 

 

5. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építte-
tőu'd kapott meghatalmazást és a jogszabályban előirt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni szükséges. 

 

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

 

Figyelmeztetés:  

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

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

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

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

NYILATKOZAT  

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

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam 
-amelyet tudomásul vettem - az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabá-
lyi rendelkezésekről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, va-
lamint a hivatali elérhetőségről. 

Kijelentem  hogy kérelmem teljesítése esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény  82.  §  (2) 
bekezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 

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

Budapest, 20 9..  év  Phi)  la  nap. 

  

KÉRELMEZŐ  ALÁÍRÁSA 
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telefon'  

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

Kérelmező neve:  6uj l  IT ITT  
Kapesolattartó ügyintéző neve: 

e-mail  cím: ..1 vi  le."'"*" ir.yrr• 

Székhelye: helység: (u., ter). )t‘ 

Levelezési cím:  

e-mail  cím: 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz. ihelység  

Születési helye ideje: 

e-mail  cím:  

 szám: em./ajtó:  

hóL----Li nap, anyja neve:  

telefon-

 

Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám. 

1
 ..,...  1  

. . 1 } . , 
Bankszámlaszáma:  1 1  : I ' I L. 

Adószáma: 5&Á 9.........L — A-  Y,-.1-(,5(e2Y,  OE: 1(>  

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve.  telefon*  

Lakcíme: irsz.:1 ' helység.  (u»  ter) Sm. el  /ajtó.  

Levelezési cím: 'OE inritijsi  ii,u)14 

fit 

telefon.  

szánt . . em./ajtó:  

1 24•4m7  
1 201h0V116. ___, 1809 

e born  Ga20.1! 

" [ ri  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

lICI'AT,r,, Éicv  IT 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 6 K  ÉRELEII I . U. ' atOE  i..... 0 1082 Budapest 
Baross utca  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.  .4z  adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti ügyosztálya kezelik az  in 
formacto önretdelkezésijogról  es  az  info üszab gnűlszáló l I  Zvi  CX7I. torvényalapián 

Közterület-használat ideje:  201 naptól —  20113 1  év  141  hó LI  4  napig 

(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listáttmellékelni!) 

Közterület-használat célja: . teiCA*e-  4  Weedit  
Kérelemmel érintett közterület gysága: . As,4 asz).21..ip,..i..Aopeve4;,1C..m2/db 
Közterület helye:  Budapest,  VIII. rkerület.. 41./Yik - -1 .1  

järdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb tény, kör'übniany, stb.): 

szám előtti 

A  kérelem benytájtása nem jogosít fel a közterület használatra. 



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

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéról szóló 
37/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet  21.  §  (1)  bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat 
köteles fizetni, 
a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének 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 egyszerü 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 igazolván t. 

 

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 igenyelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is.  A  vázla-
ton az igenyelt 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  es  a járda szélétől való távolsága; terasz eseten annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, 
amel ikhez tartozik; méterben mérve). 
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását is terveit; terasZkéreltnekkez a helyszín fotó-
pit  is csatolni szükséges. 

 

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén —lvárosképvédelmi szempontok 
figyelembevétele miatt — fen ke felvételt kell becsatolni. , 

 

5. Epítési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az 
épittelőtöl 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://budapestkozollm_ 

 

Figyelmeztetés:  

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

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXDC. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról  es  használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 

— Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XL1.12.) 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 hoziztikirulok  személyes adataim történő 
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgarmgsteri Hivatal az lejárásban reszt vevő 
szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé. 

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézöjétöl tájékoztatást kaptam —amelyet tudo-
másul vettem — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőröl, az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezések-
ről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetk zményeiröl, valamint a hivatali eler-
hetöségről. 

Kiielentent  hogy kérelmem teljesítése eset én az általános közigazgatási rendtartásról szóI6  2016.  évi CL. törvény  82.  §  (2)  be-
kezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 

Tudomásul verem  hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre melkedik. 

Budapest, 2018... es,  OE:14. hó nap.  p . . ...... . 
KÉ LIVIEZÖ ALÁÍRÁSA 
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"A  JOEtKiss Levente tü. afez  [SRI, 

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
KÖZÉP-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 

Tárgy: Szakmai vélemény az  Iguana IT  Kit, 
Budapest  VIII. kerület, Krúdy  U. 2-4. 
közterület használat ügyében 

..... 
E-mail:  fktkozeppest®katved.gov.hu 
Hivatkozási szám:  16-325/2018. 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefváros Polgármesteri Hivatala 
Gazdálkodási Ügyosztály 

Budapest 
Baross  u. 63-67. 
1082 

Tisztelt Címzett! 

Értesítem, hogy az  Iguana IT  MI.  (1088 Budapest,  Krúdy Gyula  u. 9.) Budapest  VIII. kerület 
Krúdy  u. 2-4.  szám előtti közterület (vendéglátó terasz is napernyő) használat ügyében a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez 
küldött megkeresését megvizsgáltam, amelyre az alábbi szakmai véleményt adom: 

Az  Iguana IT  Kft. részéről a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy  u. 2-4.  szám alatti közterületen a 
benyújtott iratoknak megfelelő kialakításhan a közterület használatot tüzvédelmi szempontból 
az alábbiak teljesülése eseten nem kifogásolom: 

• A  közterületen (a parkolósávban, az úttesten, és a járdán) kizárólag egy ember számára 
könnyen mozdítható nem rögzített tárgyakat (székek, asztalok, virágládák, stb.) 
helyeznek el. 

• A  napernyők, árnyékoló szerkezetek kialakítása abban az esetben elfogadható,  ha  azok 
széleinek — kitekert, kinyitott állapotban — függőleges vetületi síkja és a Krúdy utca 
páratlan oldalán található épületek homlokzati síkja közötti szabad távolsága legalább 
3,5  rn.  A  napernyők, árnyékoló szerkezetek tartórúdjai és tartóoszlopai kizárólag a 
„parkolósávban" helyezhetőek el.  A  napernyőket, árnyékoló szerkezeteket a 
vendéglátóhelyek nyitvatartási idején túl csukott, betekert állapotban kell tartani. 

• Az úttestre, a parkolósávba, és a járdára dobogókat („pallókat") beépíteni, elhelyezni nem 
lehet. 



A  fenti szakmai vélemény nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak. 

Kérem szakmai véleményem szíves tudomásul vételét. 

Budapest,  elektronikus bélyegző szerint 

Tisztelettel: 
Géczi  Bela  tűzoltó ezredes 

kirendeltség-vezető 
megbízásából és nevében: 

Kiss Levente tűzoltó alezredes 
hatósági osztályvezető 

Terjedelem. 2  oldal 
Melléklet: - 
Továbbitva: Posta SZEJSZ /  Nova  SZECISZ rendszeren! elektronikus levélben / Hivatali kapun/Cégkapun keresztül 
Kapják: I Clinzett 

Wm: 1081 Budapest,  Dologház  u. 3. 1443 Bp.  Pf.:  154. 
Telefon:  +36(1>459-2324 Fax: +36(1) 459-2457 

E-mail: fl(i.kozeppest@katved.gov.hu 



BUDAPEST  FÖVÄROS  Viii. It  ERBLET 
JÓZSEFVÁROS! 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Gazdálkodási Ügyosztály 

HATÓSÁGI ÜGYOSZTÁLY 

IGAZGATÁSI IRODA 

Ügyiratszám 
Ügyintéző: dr.  Bodnar  usatia 
Telefon:  459-2174 
Email:  bodnares@jozsefvaros.hu 
Hivsz.:16-1809/2018 
Tárgy: közterület használati keretem 

dr. liencz Adrienn 
ügyosztályvezető részére 

Helyben 
Tisztelt Ügyosztályvezető Asszonyi 

Hivatkozással hozzánk érkezett megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk: 

IGUANA IT  Kft. 

Budapest  VIII. kerület, Krúdy  u. 2-4. 21 m2  vendéglátó terasz 

16 m2  napernyő 

(2019.  január  01. -2019.  december  31.) 

részére a közterület használatba adását a fenti időszakban a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telepidéskép védelméről szóló  34/2017. 
(1X.14.)  önkormányzati rendelete  23.§.  bekezdésében rögzítettek betartása mellett 
kereskedelmi szempontból nem kifogásoljuk, 

az alábbi kikötéssel: 

a vendéglátó teraszt a kereskedő csak az  Met  nyílászáróinak zárva tartásával 
üzemeltetheti. 

IGUANA IT  Vendéglátó Kft.  741012/2017  szám alatt szerepel hatósági nyilvántartásunkban 
— „Aldente  On the Road- street food"  elnevezéssel - a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy Gyula 
utca  4.  szám alatti üzleCiekintetében. Az üzlet nyitva tartási ideje:  H-P: 08.00-22.00;  Szo: 
09.00-22.00;  V:  :larva. 

Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének a teleptiliskip védelméről szóló  34/2017. 
(IX.14.) önkormányzati rendelete  23.§  bekezdése értelmében: 

„Vendéglátó terasz  es  közterületi kitelepedés elhelyezése 

a) Vendéglátó terasz közterületen, közterületre nyíló magánterületen vagy közhasználat 
céljára átadott magánterületen csak abban az esetben létesíthető,  ha: 

aa) a gyalogos sáv szélessége — a biztonsági- is berendezési sávok megtartásával — 
legalább  2,0  m, 

ah)  a gyalogos-sáv szélessége az  Licari  alatt is legalább  2,0  méter, 

rti<2 1082 Budapest, Berms u. 63-67. 459-2100 
www jozsefs'areskei 1 



ac)  a legalább  3,0  méter széles, vagy ennél nagyobb meretü terasz esetében legalább  2,0 
meter  széles felületen a körüljárhatóság biztosítható, 

ad)  az egyirányú utcában, az egyirányú gépkocsi közlekedés mellett, amennyiben úttesten, 
az utca mindkét oldalán megengedett a parkolás a teljes közterület szélessége a  9,0 
métert eléri vagy meghaladja. 

b) Terasz oldalai 

ha) 1,0  méternél magasabb nem ideiglenes-jellegű anyagokkal és szerkezettel nem 
határolhatók le, 

bb)  burkolathoz nem rögzíthetőek, 

be) átláthatóságát biztosítani kell, viztiszta üveg vagy átlátszó plexi  betet 
anyaghasználatával, 

lx!)  céglogón kívül egyéb feliratot, reklámot nem tartalmazhatnak, 

be) nem készülhetnek olyan anyagból, amely a közterületi burkolat sérüléset, 
elszinezódéset okozhatja, 

be  mobil  elemekből állók legyenek, 

hg)  térelválasztó funkciója esetén az üzemeltető kötelezettsége a tűzoltási  es  kiürítési 
útvonalak fenntartásának biztosítása. 

c) Terasz téliesitése 

ca)  Teraszok, kitelepülések téliesítese nem azonos a kioszk létesitésével. 

eb) Teraszok téliesitese csak tárgyév október  31. es  tárgyévet követő év március I. 
között, településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően lehetséges. 

cc) A  téli szezonban max.  120 cm  magasságig határoló szerkezet, szélfogó építhető fel 
viztiszta üveg vagy átlátszó plexi betét anyag használatival.  A  téliesített szezon 
elteltével a terasz tulajdonosa, üzemeltetője köteles az eredeti állapotba 
vis.száállitani a közterületet, 'amennyiben ennek neni tesz eleget, a hatóság 
elbontatja a teraszt szerkezeti elemeivel együtt. 

d) Kiemelt szegilya terasz (pódiummal vagy dobogóval) nem létesíthető.  A  terasznak a járda 
szintjéhez dobogóval történő csatlakozása csak abban az esetben megengedett,  ha  a 
közterületi kitelepülés a parkolósávban létesül." 

A  megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevékenységet a 
kereskedelemről szóló  2005.  évi CLXIV. törvény előírásainak betartásával folytathatja, 
továbbá, hogy a vendéglátó teraszon a zeneszolgáltatás tilos,  ill.  tevékenységükkel a lakosság 
nyugalmát nem zavarhatják (zaj, szag, nyitva tartás, rendezvények, stb.), ietys az esetlegesen 
felmerülő panaszok elkerülése érdekében a vendéglátó teraszatesak órától 
üzemeltethetik. 44 

OE 
a ‘ 2% 

Budapest, 2018. 11. 15. 0 e
t. 

Tisztelettel: O 

irodavezetee 

1082 Budapest,  Baross  u. 6347.  S  459-2100 
wwwjózzigval 2 



_ 
BUDAPEST  FŐVÁROS 

VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODA 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Gazdálkodási Ügyosztály 

Jr.  Henez Adrienn 
ügyosztályvezető 

Helyben  

Iktatószám: 

Ügyintéző: Szomolányiné Kocsis Beatrix 
Telefon: 4592-157 

e-mail: szomolanyineb@jozsefvaros.hu 

Tare,:  Iguana IT  Kft. közterület használati kérelme — Krúdy utca  2-4.  szám előtti közterületen 
vendéglátó terasz létesítése 

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 

Köszönettel vettem tárgyi témában tett megkeresését.  A  településkép védelméről szóló  34/2017. 
(X.14.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  23.§  szabályozza a vendéglátó 
teraszok elhelyezését. 

Fentiek alapján megállapítom, hogy benyújtott helyszínrajz alapján a közterület használat 
engedélyezhető. Felhívom figyelmét, hogy a Rendelet  23.§ d)  pontja alapján kiemelt szegélyű 
terasz (pódiummal vagy dobogóval) nem létesíthető. 

Felhívom figyelmét továbbá, hogy ugyanerre  a  területre már  a  Beni-Loni-Adi Kft  is  adott  be 
közterület-foglalási kérelmet. 

Budapest, 2018.  november  19. 

Üdvözlettel: 

2 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 2459-2100 
www.jozsef-varos.hu 
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BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 

Rendészeti Osztály 

Ügyszám:  01080/66/2018.  ält. Tárgy: szakhatósági állásfoglalás 
Hiv. szám:  16-1809/2018. _ 
Ügyintéző: - . 
Tel.:  477-3  /-uv -te-iz-J 

Email:  borosab@budapest.police.hu 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Gazdálkodási Ügyosztály 

Budapest 
Baross utca  63-67. 
1 0 8 2 

Tisztelt dr. Ilencz Adrienn! 

Tájékoztatom, hogy a fenti számon hatóságomhoz érkezett megkeresésben foglaltakat 
megvizsgáltam, melynek során az alábbiakat állapítottam meg: 

Az  Iguana IT  Kft. kérelmet nyújtott be a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület 
használatához, melyben kitelepülésének engedélyezését kérte  2019.  január  01.  naptól --  2019. 
december  31.  napig a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  2-4,  szám előtt a gyalog- és 
kerékpárúton  21  négyzetméter területű vendéglátó teraszra  5 16  négyzetméter területű 
napernyőre. 

A  fenti helyszínen közbiztonsági S közlekedési szempontból a kitelepülés ellen hatóságom 
kifogást nem emel. 

Budapest, 2018.  november  08. 
Tisztelettel: 

Kovacs Tibor r.  alezredes 

Rendészeti osztályvezető 

Cím:  1084 Budapest  Víg  u. 36.,1431 Bp.  Pf  :161 
Telefon:  477-3700; Fax: 477-3724, 48-401 

e-mail: 08rk@budapest.policalw 

RzsNOE:02.9o.97 I ,{11080.5790,4731.13WERS661193024-EOZWEC567C13-3790.4825) 

HIRn Ugycl. számajtieril I darab. 
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BUDAPEST  F Ő VÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

s ó%  COE  ORGY 
(OEHL;L 

Ügyintéző: Boros  Gabor  Szabolcs Tárgy: közterület használati hozzájárulás 
Tel.:  459-2230 Ügyiratszám:  16-1732/2018. 
Fax: 459-2276 

borosgsz@jozsefvaros.hu 

HATÁROZAT 

Iguana IT  Kft. (adószám:25484159-2-42, székhely:  1088 Budapest,  Krúdy  u. 9.)  — a 
továbbiakban: kérelmező — közterület használat iránt előterjesztett kérelmének a a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  1231/2018.  (XII.17.) számú határozatának  1. 
pontjával helyt adott és 

2018.  december 17-től 2019.  március 31-ig 

hozzájárul 

a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy  u. 2-4.  szám előtti közterület  21 m2  vendéglátó terasz és  16 
rn-  napernyő elhelyezése céljából történő igénybevételéhez  A  Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság  1231/2018.  (XII.17.) számú határozatának  2.  pontjával továbbá úgy 
döntött, hogy a vendéglátó terasz céljából igénybe vett közterület-használatának díját  2018. 
december  14.  —  2018.  december  16.  közötti időszakra vonatkozóan a kérelmező fizesse meg. 

Az önkormányzati hatóság kötelezi a kérelmezőt arra, hogy közterület-használati díj címén 
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  15.435,- Ft  + ÁFA, Összesen bruttó 
19.602,- Ft,  azaz tizenkilencezer-hatszázkettő forint közterület-használati díjat. 

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

INDOKOLÁS 

A  kérelmező közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat)  2018. 
november  05.  napján. Kérelme szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő  Budapest  VIII. 
kerület, Krúdy  u. 2-4.  szám előtti közterületet  21 m2  vendéglátó terasz  es 16 m2  napernyő 
elhelyezése céljából kívánja igénybe venni. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI  PS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÓS GYÖRGY 
c:nOk 

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

A  kérelem formai és egyéb tartalmi szempontból megfelelt a Rendelet  14.  §  (4)  és  (5) 
bekezdéseiben írt követelményeknek, a Rendelet által előírt mellékleteket kérelmező 
esatolta.  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.  december  17.  napján tartott ülésén elbírálta azt, és  1231/2018.  (XII.17.) számú 
határozatával hozzájárulást adott a kérelmező részére a kérelmében megjelölt tevékenységre, 
időtartamra és helyszínre. 

A  kérelmező  2018.  december  14.  —  2019.  december  14.  közötti időszakra nyújtotta be a 
kérelmét a fenti területre vonatkozóan, azonban a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 
2018.  december  14.  —  2019.  március  31.  közötti időszakra járult hozzá a közterület-
használathoz, tekintettel arra, hogy a kérelemben megjelölt területtel azonos területet érintő 
1161/2018. (X11.03.)  számú határozata még nem jogerős. 

A  közterület-használati díj  21 m2  vendéglátó terasz tekintetében a Rendelet  1.  számú 
mellékletének le. pontja alapján került meghatározásra.  A  közterület-használati díj 
számítása szezonon kívül az alábbiak szerint alakul:  210,-  Ft/m2 / hó - havi  m2  használati díj - 
alapulvételével került meghatározásra, azaz  210,- Ft  *  21  in2  *  3,5  hó ÁFA. 

A  Rendelet  12.  §  (7)  bekezdése szerint amennyiben a napernyő vetülete nem nyúlik túl a 
vendéglátó teraszon, külön közterület-használati díjat nem kell fizetni. 

A  vendéglátó teraszokon az üzletek tulajdonosai kötelesek jól látható helyen tájékoztatást 
nyújtani a közterületi kiszolgálás lejártának idejéről. 

A  közterületet használó köteles a használat céljára engedélyezett területet és annak 
környezetet folyamatosan tisztán, balesetmentesen, rendezett állapotban tartani, ás 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. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

Sods  GYÖRGY 
dnök 

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 összefiiggésben 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 
kárt megtéríteni.  A  közterület használó köteles az engedélyezett időtartam lejártát követően 
a közterület használatával minden kártalanítási és esereterület biztosítására irányuló igény 
nélkül haladéktalanul felhagyni, és az eredeti állapotnak megfelelően a közterület 
tulajdonosának rendelkezésére bocsátani. 

Az önkéntes teljesítés elmaradása esetében a rendelkező részben foglalt közterület 
használata jogellenes közterület használatnak minősül, amelynek jogkövetkezményeit a 
Rendelet  31.  §-a és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló  18/2016. (V1.02.)  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 és kötelezettségvállalás jogával rendelkező személy járhat el. 

A  rendelkező részben foglalt döntés a Rendelet  6.  §  (2)  bekezdés I. és  15.  pontjaiban,  12.  § 
(I),  (5), (7)  és  (8)  bekezdésében,  16.  *  (3)  bekezdésében,  17.-21.  §-aiban,  22.  *  (1) 
bekezdésben,  24.  §  (1)-(2)  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. 

A  határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Äkr.  116.  §  (2)  bekezdés a) pontja biztosítja. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 
állapítottam meg. 

Budapest, 2018.  december  19. 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÓS CYÖRCY 

1990.  évi XCIII. törvény  29.  §-a alapján 

Sttós Gyi 
Vätegazdálkodási és ügyi Bizottság 

e 

A  határozatról értesülnek:  
1) a kérelmező, 
2) a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, 
3) a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-
felügyeleti Ügyosztály 
4) a  Budapest  Főváros VII!. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági 
Ügyosztály. 
5) a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Ügyosztály, 
6) irattár 
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Gazdasági társaságok egyéni cég, tors9dalmi  es  egyéb szervezetek esetében: 

Kérelmező neve: VOX    telefon. 

Kapcsolattartó ügyintéző neve:  telefon: 

.cretit 

közterület• 

telefon:  

szám  2g em  /ajtó• 

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: , [...T. f  TOE OEY 

Bankszámlaszárna-

 

e-mail  cím:  

e-mail  cím:  

Székhelye: irsz.: , 

Levelezési cím: 

Cégjegyzék szárn/ Nyilvántartási szám: 
HI;  Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 
eni . 

-

 

Egyéni

 

Egyéni vállalkozás esetében: 

2).9td,;(aÁ 
Lakcíme: 01  helyég: :2  
Levelezési cím: 

Kérelmező neve: 

helység:  közterület: szám: emlajtó:  

Kérelmező neve:  

helység:  közterület:  

WS I év I 

Magánszemélyek esetében: 

Lakcíme: írsz.: 

Születési helye-  ideje: 

e-mail  cím:  

telefon:  

szám: emlajtó:  

nap anyja neve:  

-olg uniesierx eivatat 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 

Baross utca  63-67. K  ÉRELEMI ?Pi 1 —  /53 1082 Budapest 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában léi,terület ghoz  El6zmény: 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nvointalott—tr,ta  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak elle-
narzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti ügyosztálya kezelik az információs önrendelke-
zesijogról és az informáciászabadságrólszóló  2011.  évi CX11. törvényalapján. 

Közterület-használat ideje:  202  . e hó 

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

Közterület-használat célja: .  4 JO r  a  tn.)  ÍCN  

naptól — 910 napig 

)•.1(0,5W' •% C7e-eAlCOQ 

db  /rd  /fő 

szám előtti 
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Kérelemmel érintett közterület nagysága: 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület  

járdán, úttesten, zöldterületen vagy: 

Nlegjegyzés (Egyéb tény, körühnény, stb.): .... ... 5(1.er  s ük.L. 7-ct 

?COE-
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A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 



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

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

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

 

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

 

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

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

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

 

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén — városképvédelmi szempontok fi-

 

gyelembevétele miatt — fényképfelvételt kell becsatolni. 

 

5. Építési engedélyhez kötött építmény esetében  yap,  építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építte-
tőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előirt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni szükséges. 

 

6. Közút igénybevétele esetén — a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon túl — a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai 
vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút  Zn.  központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest,  Bánk bán utca  8-12.) 
Imp ://b  udapestkozuthu 

 

Figyelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos és egyértelmű helymeghatározás, valamint a meglévő léte-
sítményfotója 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  es  használatának rendjéről szóló 

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

NYILATKOZAT  

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

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam 
—amelyet tudomásul vettem  — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabá-
lyi rendelkezésekről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, va-
lamint a hivatali elérhetőségről. 

Kite/cistern hogy kérelmem teljesítése esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény  82.  §  (2) 
bekezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 

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

Budapest, 2 e3g-3).2)1145 (f -map. geeia (LC: 
KÉRELMEZÚ ALÁÍRÁSA 





yintező: Előzmény: Relellékle 
K  ÉR EL E 

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

— AU-

 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lév 

Jozsel yams) rolgarrnesteri  Hivatal 

E 1 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

.]: Lakcíme: irsz. : helység..........‚ i 

Születési helye- ideje:  í 

e-mail  cím:  

(u.,  tér).  szám: cm/ajtó:  

nap, anyja neve:  

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  telefon.  

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

Levelezési cím: 

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma. 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  telefon.  

Kérelmező neve: Pedrano  Construction  Hungary Kft 

Kapcsolattartó ügyintéző neve. 

e-mail  cím: 

Székhelye: irsz: I ;  0  !  8  !  2 

Levelezési cím:  U.  a. 

Cégjegyzek szám/Nyilvántartási szám:  01-09-174128 

Bankszámlaszáma: !  i  2i01 ] 0]1 ]]010; 8  _  0 1  ! :  918 T2 4 3  ' 

Adószáma:  2  !  4  !  3 7 8 2  ;  2  E 6  _ !  2  _ !  4  ;  11 

helység:  Budapest (u., ter): Prater  utca szám  29 em  /ajtó: földszint  21. 

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

telefoi. 

telefon: 

I 0 0 5 0 0 010 9] 

tbei2Orz, 
I 1 I I 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel ki 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog-
laltak ellenőrzéséhez szükségesek.  ,47:  adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az  in 

. fonnációs önrendelkezési jogról  Stir  információszabadságról szóló  2011.  évi  C171  törvényalapján. 

Közterület-használat ideje:  201 9  év  0121  hó  0E1] haw'  _ 2011 9 1.ev  0 1 3 !  hó 1 !  napig 

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

Közterület-használat célja: Építőipari kivitelezés 

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  579 m2  úttest és  366m2  járda valamint  368m2  még meg nem épített sétány 
terület,  490m2  parkoló, összesen  1.803m2 

Közterület helye: Kivitelezési terület melletti úttestből és járdából és parkoló helyekből az alábbi területek: 
1. Leonardo  da  Vinci utca: úttestből  219m2,  járdából  120m2,  párhuzamos parkolóból 5db (parkoló helyenként 10m2  össze-

sen  50m2). 
2. Prater  utca: úttestből  252m2,  járdából I  38m2,  párhuzamos parkolóból 5db (parkoló helyenként  10m2,  összesen  50m2) 

45°-os parkolóból gépészeti áruház előtt 30db (parkoló helyenként  13m2  összesen  390m2) 
3. Bókay  Janos  utca: úttestből  108m2,  járdából  108m2 

4. Corvin sétány meg nem épített terülte:  368m2 



Megjegyzés ( Egyéb  tiny,  körülmény, stb.): 
A 2007.07.11-én kelt, Józsefvárosi Önkormányzat és Corvin Zrt között kötött Településrendezési szerződés II.  5.7 
pontja  al  apján a közterület használata díjmentes. 
A  kérelem a  16-479/5/2018  ügyiratszámú közterület használati hozzájárulás meghosszabbítása. 

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 is használatának rendjéről szóló 

37/2017.  (DC.  14.)  önkormányzati rendelet  21.  §  (1)  bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat 
köteles fizetni, 

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

A  két-elemhez 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, 

 

- östermelők 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  vale  távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben mérve). 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Fleyelmeztetés:  

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

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

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 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  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Főv. Kgy. rendelet 
- A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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



Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam —amelyet 
másul vettem vettem  — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezések-

 

ről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elér-
hetőségről. 

Kijelenteni  hogy kérelmem teljesítése eset 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, 2019.  év  01. 66 16.  nap. 

/G4 
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szám: 

iktatészim: 

tirgy: 8.,  kerület Práter utca közterület foglalás 

chnztit 

— 

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

Az ideiglenes jelzőtáblák ép, fényvisszavető föliás felületűek legyenek, is tiszta állapotban kerüljenek 
kihelyezésre. Az Útügyi Műszaki előírásokban foglaltakat be kell tartani, különös tekintettel a magassági 
elhelyezésre vonatkozó kritériumokra. 
Az ideiglenes „Megállni tilos" jelzőtáblákat hatályba lépésük előtt legalább  48  (legfeljebb  72)  órával ki 
kell helyezni,  es  kiegészítő táblán fel kell tüntetni a hatályba lépés időpontját. 
A  kivitelezés során a munkaterületet zárt,  min. 1,5  m magas, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott 
elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, amely  100 km/h  szélterhelésnek ellenáll. Megfelelő éjszakai 
megvilágítást kell alkalmazni. 
A  gyalogosforgalom munkaterülettől elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell, akadály esetén  min. 1  m 
széles provizóriummal át kell vezetni.  A  forgalom alatt álló közútra a gyalogos nem terelhető. 
A  munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről kikerülő 
anyag, építési anyag  es  törmelék nem tárolható. 
A  bontott is 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 
CLXXX1X. 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. (X11.21.) KM 
rendelet  2.  §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, 
továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- is egyéb építések és az útburkolatbontások 
szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  15.)  Főv. Kgy. rendelet alapján, mint Operatív kezelő adtuk ki. 

ässes», 
itt-Wykw4.9.. 

Budapest, 2017.  október  17. 
OE,5ffi 
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AM ECA eRGALOMTECEHNIKA 

Tervszám. 

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

forgalomkorlátozás felülvizsgálata 

FORGALOMKORLÁTOZÁSI TERV 

Műszaki leírás 

A  tervezett állapot leírása 
Az építkezés a  Leonardo  da  Vinci utca —  Rater  utca — Bókay  Janos  - Törnti utca tömbben található. 

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

Prater  utca 
Az utca érintett szakasza kétirányú forgalmú.  A  szemben haladókat sárga, ragasztott burkolati jellel 
választották  ei  Az építkezéssel szemben megtiltottak a megállást. Az elkorlátozás a ferde beállású korábbi 
parkoló vonalát követve kiszélesedik.  A  kétirányú forgalom biztosítandó.  A  meglévő veszélyt jelző táblák a 
Bókay utcánál túl közel vannak, ezeket át kell helyezni a parkoló kezdetéhez.  A  Bókay utcai munkaterület 
okozta útszűkület miatt útszükület veszélyt jelző  tibia  kihelyezése szükséges a szigony utcához. 
A Leonardo  utcában északi irányból szintén hiányzik a veszélyt jelző  table. 

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

Munkavédelem 
A  munkaterületet szabványos elkorlátozó-elemekkel kell körbekeríteni  as  a forgalom fele eső végpontját meg 
kell világitani. Amennyiben az építés szünetel (munkaidő végével, vagy egyéb ok miatt) közbiztonsági 
okokból  as  a jarmüközlekedés biztonsága érdekében a munkagépeket  as  egyéb, a forgalmat akadályozó 
járműveket forgalommentes területen kell elhelyezni.  Ha  a forgalmi helyzet megkívánja, akkor a tervezett 
jelzések elhelyezésén túl intézkedni kell kellően kioktatott  es  felszerelt jelzőőr felállításáról is. 
A  kivitelezés idejére vonatkozó, részletes, tételes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség-  as 
környezetvédelmi előírásokat, valamint az MVSZ előírásokban kidolgozott intézkedéseket a kivitelezönek 
kell elkészítenie  es  betartasukat eüenőriznie. 

TERVEZŐ I NYILATKOZAT 

Alulírott Takáts Lilla kijelentem, hogy a fenti forgalomkorlátozási terv az érvényes előírásoknak, a 
2/1984(1.29.) KM-BM  számú, valamint az  5/1987.(V.31.) KM-BM  számú együttes rendeletekkel módosított 
1/1975.(II.5.) KPM-BM számú rendeletben (KRESZ)  es  a  20/1984.  (XII.21.)  KM  számú rendeletben 
foglaltaknak megfelel. 
Budapest, 2017.  szeptember 

TA- 4 t 

ESTON-TEAM Tervező, Építő  its  Kereskedelmi Kft. 

121 1025 Budapest,  Csatárka Ot  72. ral @ WWW ipernall.hu .estonteam.hu 
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BUDAPEST  F Ő VÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÖS GYÖRGY 
e  eel<  

Ügyintéző: Boros  Gabor  Szabolcs Tárgy: közterület használati hozzájárulás 
Tel.:  459-2230 Ügyiratszám:  16-479/5/2018. 
Fax: 459-2276 

e-mail:  borosgszgozsefvaros.hu 

HATÁROZAT 

Pedrano  Construction  Hungary Kft. (adószám:  24378226-2-42,  székhely:  1082 Budapest, 
Prater u. 29/a.  fszt.  21.)  — a továbbiakban: kérelmező — közterület használat iránt 
előterjesztett kérelmének a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  1229/2018. (X11.17.) 
számú határozatának L pontjával helyt adott és 

2019.  január  01-161 2019.  január 31-ig 

hozzájárulok 

a  Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci  u.  előtti  219 m2  úttest és  120  m2  járda, valamint 
5  dh parkolóhely (parkolóhelyenként  10 m2), 

Budapest  VIII. kerület,  Prater u.  előtti  252 m2  úttest,  138 m2  járda,  5  db parkolóhely 
(parkolóhelyenként  10  in2 ), valamint a gépészeti áruház előtti  30  db parkolóhely 
(parkolóhelyenként  13 m2), 

Budapest  VIII. kerület, 1.36kay  Janos u.  előtti  108 m2  úttest és  108 m2  járda, 

Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány meg nem épített területébő l  368 m2  közterület 

építési munkaterület (építési felvonulási terület és építési konténer elhelyezése 
parkolóhelyen) céljából történő igénybevételéhez. 

A  kérelmező közterület-használati díj megfizetése alól mentesül. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  1229/2018.  (XII.17.) számú határozatának  2. 
pontjával továbbá úgy döntött,  bogy  a kieső parkolási díj ÁFA tartalmát a  Budapest  VIII. 
kerület,  Leonardo Da  Vinci  u.  -  Prater u.  előtti szakaszon található  40  db parkolóhely 
vonatkozásában a használó köteles megfizetni az alábbiak szerint: 

A  közterület-használó köteles megfizetni a kieső parkolási díj ÁFA tartalmát - amely 
495.780,- Ft,  azaz négyszázkilenevenötezer-hétszáznyolcvan forint — a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. K&H  Bank  Zrt. által vezetett  1043387-00028870-00000009 
számú számlájára. 

E határozat a közléssel véglegessé válik és ellene fellebbezésnek helye nincs. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÖS GYÖRGY 
einök 

INDOKOLÁS 

A  kérelmező közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) 
2018.  december  12.  napján. Kérelme szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő  Budapest 
VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci  u.  előtti  219 m2  úttestet és  120  in2  járdát, valamint  5  db 
parkolóhelyet (parkolóhelyenként  10 m2), Budapest  VIII. kerület,  Prater u.  előtti  252 m2 
úttestet,  138 m2  járdát,  5  db parkolóhelyet (parkolóhelyenként  10 m2),  valamint a gépészeti 
áruház előtti  30  db parkolóhelyet (parkolóhelyenként  13 m2 ), Budapest  VIII. kerület, Bókay 
Janos u.  előtti  108 m2  úttestet és  108 m2  járdát és a  Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány 
meg nem épített területébő l  368 m2  közterületet építési munkaterület (építési felvonulási 
terület  äs  építési konténer elhelyezése parkolóhelyen) céljából kívánja igénybe venni. 

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

A  kérelem formai és egyéb tartalmi szempontból megfelelt a Rendelet  14.  §  (4) es (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.  december  17.  napján tartott ülésén elbírálta azt, és a  1229/2018.  (XII.17.) 
számú határozatával hozzájárulást adott a kérelinező részére a kérelmében megjelölt 
tevékenységre, időtartamra és helyszínre. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat és Corvin Zrt. között a Corvin-Sétány projekt keretszerződés 
közös megegyezéssel történő lezárása tárgyában  2014.  szeptember 15-én létrejött 
megállapodás (továbbiakban Megállapodás)  4.1  pontjának e) alpontja értelmében nem kell 
közterület-használati díjat fizetni. 

A  díjmentesség nem terjed ki a parkolási díj ÁFA tartalmára, mely a következő számításon 
alapszik: 

Díjmentesség nélkül a közterület-használat díja  40  db parkolóhely tekintetében tárgyi 
időszakban összesen bruttó  2.332.000,- Ft,  amely  495.780,- Ft ÁFÁ-t tartalmaz.  A 
parkolásból származó díjkiesés ÁFA tartalmát a rendelkező részben feltüntetett 
bankszámlára köteles megfizetni. 

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

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

Amennyiben az építési munka végzése esetén,  ha  a közterület-használat a járda teljes 
szelesség& érinti és a gyalogosok közlekedése a másik oldalon levő járdára nem terelhető  at, 
a használó köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót kialakítani. 

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

.esetben visszavonható. 

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

Az önkéntes teljesítés elmaradása esetében a rendelkező részben foglalt közterület 
használata jogellenes közterület használatnak minősül, amelynek jogkövetkezményeit a 
Rendelet  31.  §-a és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeirő l szóló  18/2016. (V1.02.)  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. 
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BUDAPEST  F Ő VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODASI ÉS 
PÉNZÜGYI BiZOTTSÁGA 

SODS  GYÖRGY 
C.  HOE 

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

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

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

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

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

Budapest, 2018.  december  19. 

A  határozatról értesülnek-

 

1)a kérelmező, 
2) a  BREAK  VIII. kerületi Rendőrkapitányság, 
3) a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri vatal Közterület-

 

felügyeleti Ügyosztály 
4) a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági 
Ügyosztály, 
5) a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Úgyosztály, 
6) irattár 
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POSITUS Közös Képviseletet ellátó kft  

1082 Budapest Nan  II  6.  félemelet I. 
mobil: !  E-mail.:  

 

   

Tárgy:  1088 Budapest,  Puskin  ii. 20.  sz. Társasház kérelem a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület 
használatához, módosítási kérelem!  

Budapest  Főváros VIII. Kerületi 
Józsefvárosi Önkormányzatnak 
Gazdálkodási Ügyosztály 

Gyuricza  Ramona  Ügyintéző 

1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

Tisztelt Címzett! 

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

A  Társasház képviseletében  2018.  június  22-i  napon felújítási pályázatot nyújtottunk be a Józsefvárosi Önkormányzat 
felé.  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 megkezdődött.  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 céljából a Társasház bejárati kapuja előtti  (4,00  m hosszú és  2,5  m széles 
területen, összesen  10 m2)  járdaszakasz területfoglalását kérelmezi.  A  kérelem időszaka  2  hónap, mivel az építőanyag 
szállítása folyamatosan fog történi. 
A  kérelmezett időszak:  2019.01.21.  napjától  -2019.03.14.  napjáig  (39  munkanap). 
Az építési anyag szállításakor biztosítva marad a gyalogos  es  a személygépkocsi forgalom mind a járdaszakaszon mind az 
úttesten.  A  Társasház képviseletében a kérelem mellé csatoltuk a szükséges mellékletek hitelesített másolatát. 

A  közterület-használat ideje:  2019.01.21.-2019.03.14. (39  munkanap). 
A  munkavégzés minden héten hétfői naptól — pénteki napig fog tartani. 
A  kérelemmel érintett közterület nagysága:  4  m  x 2,5  m ,---- összesen  10 m2, 1  darab személygépkocsi. 
A  közterület helye:  A 1088 Bp.,  Puskin  u. 20.  sz. Társasház bejárati kapuja előtti járdaszakasz. 

A  közterület-használat idején a munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap)  14  napra kérelmezzük a Társasház 
képviseletében a költésmentesség megállapítását. 

Budapest, 2019.  január  16. 
POSITU5 Közös képviselet ellátó 

Karlatolt Felelösségü Társaság 
1082  13talapem. Nap a. Ó. 

Tisztelettel: 

 

h,,c\ cécikkAi 

    

közös képviselet 

2019.01.14-i  napon benyújtott dokumentációk: 
1  pl. KERELEM  (3  lap) 
1  pl. Google térkép ( I lap) 

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



Dékány Szilvia dr. 

Feladó: Gyuricza  Ramona 

Küldve: 2019.  január  23. 14:15 

Címzett: Dékány Szilvia dr. 

Tárgy: RE:  1088 Bp.  Puskin  U. 20.  módosítási kérelem 

Üdvözlettel 
Gyuricza  Ramona 

ügyintéző 
Tel.:459-2274 

From: _   eposituskft.hu] 
Sent: Wednesday, January 23, 2019 2:14 PM 
To: Gyuricza Ramona 
Subject: Fwd: 1088 Bp.  Puskin  u. 20.  módosítási kérelem 

Továbbított üzenet  
Tárgy:1088  Bp.  Puskin  u 20  módosítási kérelem 

Dátum:Wed,  16 Jan 2019 14:16:20 +0100 
Feladó: posituskft.hu> 

Szervezet:Positus Kit. 
Címzett:GyuriczaR@jozsefvaros.hu 

Kedves Ramóna, 

mellékeljük kérelmünket 

Tisztelettel 

Egervári Edina 
Positus Közös Képviseletet ellátó Kft. 
1085 Budapest,  Nap  U. 6. 
telefon/fax: 

Mentsen meg egy  fäll  Csak akkor nyomtassa ki ezt  a  levelet,  ha  feltétlenül szükséges! 
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