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

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály   sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  február 04-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Boros  Gabor  Szabolcs, Gyuricza Ramóna ügyintézők 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet:  3  db 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

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

1. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Közterület-használat díja összesen: 
Díjfizetés ütemezése 

Kreditor  Consult  Kft. 
(székhely:  1085 Budapest,  Rigó  u. 3.) 

2019.  február  04. -2019.  február  15. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Rigó  u. 3.  szám 
előtti parkolósáv 
8  db parkolóhely 
2.650,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon 265,-

 

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

építési felvonulási terület munkanapokon összesen 
(10 m2-es  parkolóhelyek esetén): 
166.929,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 10  munkanap 
x 8  db parkolóhely, azaz  212.000,- Ft) 

építési felvonulási terület munkaszüneti napokon 
összesen  (10 m2-es  parkolóhelyek esetén): 
67.200,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 2  nap  x 80 m2) 
234.129,- Ft  + ÁFA 
egy összegben 

Tényállás:  A  Kreditor  Consult  Kft.  2019.  január  28.  napján érkezett kérehnében közterület-használati 
hozzájárulás - teljes díjfizetéssel történő - megadását kéri  a  Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy 
Budapest  VIII. kerület, Rigó  u 3  szám alatti új építésű Társasház kivitelezési munkálataihoz 
szükséges az építési munkaterület elhelyezése  a  fenti területen.  A  Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság  a 1007/2018. (X.25.)  számú határozatával korábban hozzájárult  a  fenti közterület 
járdaszakaszának használathoz teljes díjfizetés mellett  2018.  november  01.- 2019.  március  30.  közötti 
időszakra. 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás — előre egy 
összegben történő teljes díjfizetéssel való — megadását. 
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2. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

ARAN Invest  Kft. 
(székhely:  1082 Budapest, Leonardo  da  Vinci u. 10.) 

2019.  január  01.  -  2019.  június  16. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Tömő  u. 58.  szám előtt  82 m2 
járdán és úttesten 
82 m2 
420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
építési munkaterület: járdán és úttesten:  5.751.480,-

 

Ft  + ÁFA  (420,- Ft  *  82 m2  *167  nap) 

Közterület-használat díja összesen: 5.751.480,- Ft  + ÁFA 
Díjfizetés ütemezése: egy összegben 

Tényállás.  Az  ARAN Invest  Kft.  2019.  január  28.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás - előre egy összegben teljes díjfizetéssel történő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Tömő  u. 58.  szám alatt épülő társasház kivitelezési 
munkálatai miatt kívánja használni a fenti területet. 
A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  825/2018. (D(.05.)  számú határozatával korábban 
hozzájárult a fenti terület-használathoz  2018.  szeptember  05.  -  2018.  december  31.  közötti időszakra 
vonatkozóan. 

A  kérelmező érvényes forgalomtechnikai tervvel rendelkezik. 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás - előre egy 
összegben teljes díjfizetéssel történő - megadását,  anal,  hogy a kérelmező az építési munkaterület 
céljából igénybevett közterület-használati díjat  2019.  január  01. -2019.  február  03.  közötti időszakra 
vonatkozóan fizesse meg. 

3. 
Közterület-használó, kérelmező: 

A  kérelemben foglalt közterület-használat 
ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 
Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 
Közterület-használat díja összesen: 
Díjkiesés, díjelengedés esetén: 

Budapest  VIII. kerület  IBA u. 36. snip'  alatti 
Társasház 
(székhely:  1083 Budapest,  Illés  u. 36.) 

2019.  február  01. -2019.  február  28. 
építési munkaterület I. ütem (állvány) 
Budapest  VIII. kerület, Illés  u. 36.  szám előtti járda 
70 m2 
420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
823.200,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 28  nap  x 70 m2) 
823.200,- Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A Budapest  VIII. kerület Illés  u. 36.  szám alatti Társasház  2019.  január  22.  napján érkezett 
kérelmében közterület-használati hozzájárulás - teljes díjmentességgel történő - megadását kéri a 
Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Illés  u. 36.  szám alatti Társasház 
homlokzatának felújítása céljából kívánja igénybe venni a fenti területet. 

A  kérelmező a Bizottság  975/2018. (X.08.)  és  1234/2018.  (XII.17.) számú határozatával  2018.  október 
08.  -  2018.  december  31.  közötti időszakra már kapott közterület-használati hozzájárulást a fenti 
területre vonatkozóan. 

A  Társasház  2018.  december  14.  napján ismételten közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet 
nyújtott be. Tekintettel arra, hogy a Bizottság  2018.  december  18-2019.  január  13.  napja között nem 
tartott ülést, ezért a Polgármester  16-1677/8/2018.  ügyiratszámon kiadott határozatával hozzájárult a 
fenti terület további használatához  2019.  január  01.  -  2019.  január  31.  közötti időszakra vonatkozóan 
figyelemmel a Rendelet  15.  §  (3)  bekezdés a) pontjára, miszerint a polgármester első fokon dönt, 
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amennyiben a Bizottság  16  naptári napon át nem ülésezik, vagy összehívott ülése nem volt 
határozatképes. 

A  kérelmező érvényes forgalomtechnikai tervet nyújtott be. 

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

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

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

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

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

Tervezett bevétel építési munkálatok esetén:  
Kreditor  Consult  Kft. 234.129,- Ft  + ÁFA 
ARAN Invest  Kft. 5.751.480,- Ft  + ÁFA 
Összesen: 5.985.609,- Ft  + ÁFA 

Díjkiesés, díjelengedés:  
Budapest  VIII. kerület Illés  u. 36.  szám alatti Társasház 823.200,- Ft  + ÁFA 
Összesen: 823.200,- Ft  +ÁFA 

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

A  közterület-használati díjfizetés ütemezéséről a Rendelet  22.  §  (1) es (5)  bekezdései az alábbiak 
szerint rendelkeznek: 
„ (I)  A  clijat a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult köteles 
előre egy összegben megfizetni. 
A  Rendelet  12.  §  (1)  bekezdése szerint: „ Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel 
— meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig — adható, legfeljebb  1  évre; a 
településképi bejelentési eljárás során hozott döntésben engedélyezett utcabútoron elhelyezett 
reklámhordozó elhelyezése esetén legfeljebb  15  évre." 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

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

Közterület-használó, kérelmező: Kreditor  Consult  Kft. 
(székhely:  1085 Budapest,  Rigó  u. 3.) 
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Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága:  

2019.  február  04. -2019.  február  15. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Rigó  u. 3.  szám 
előtti parkolósáv 
8  db parkolóhely 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  február  04. 

II. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága:  

ARAN Invest  Kft. 
(székhely:  1082 Budapest, Leonardo  da  Vinci u. 10.) 

2019.  február  04.- 2019.  június  16. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Tömő  u. 58.  szám előtt  82 m2 
járdán és úttesten 
82 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  február  04. 

2.  az  ARAN Invest  Kft. az építési munkaterület terület céljából igénybe vett közterület-használat 
díját  2019.  január  01.  -  2019.  február  03.  közötti időszakra vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  február  04. 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Budapest  VIII. kerület Illés ti.  36.  szám alatti 
Társasház 
(székhely:  1083 Budapest,  Illés  u. 36.) 

2019.  február  01. -2019.  február  28. 
építési munkaterület I. ütem (állvány) 
Budapest  VIII. kerület, Illés  u 36  szám előtti járda 
70 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  február  04. 

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  30. 

- dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 
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KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: BOROS GÁBOR SZABOLCS, GYURICZA  RAMONA  ÜGYINTÉZŐK 

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:  2 "--;  

JOGI KONTROLL:  4 '41,4-  • 

ELLENŐRIZTE:  

DR. ESZÁR  ERIKA 
ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

1 611-eaLi-

 

JÓVÁHAGYTA: 

 

     

     

DANADA-RIMÁN EDINA SOÓS G RGY 
JEGYZŐ A  VÁROSGAZDÁLKODÁS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
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telefon.  

telefon: 
Kérelmező neve:  Ittc-» C- Ot\giCt_b..tv.  

Kapcsolattartó ügyintéző neve: 

e-mail  cím: V-12-e/3;cj0,1—( OErr  

O 5-

 

Levelezési  elm: Orl 2-8 (5‘12-e  (OEC  t k. it-r 9-4 

O C 

helység: Lakcíme: irsz: 

Levelezési cím:  

e-mail  cím: 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kételmező neve: 

Vállalkozó nyilvántartási s 

Adószáma 

Banks.úniaszáma: 
,1-1-11 III 

szám: em./ajtó:  

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

LE:1-  Cri-

 

Székhelye: helység: .e) irAerele (u.,tér)  &t tte4 szám:  ö em./ajtór 

Cégjegyzék szám! Nyilvántartási szám  0-106-  20C G 

g - O. C. Ä 

2-

 

8' 5" 5 O 

Bankszámlaszáma: 

Adószáma: 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:     telefon-

 

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

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

 

e-mail  ci 

 

Arkuett: Sl -n: 
11C)/3  

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Melléki t. gyintéző: Előzmény:

 

e 
Gazdálkodási Ügyosztály K AR ELEPIILK 

ts\t _. 

 

közterület használatához 1082 Budapest 

 

Baross utca  63-67. a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában tévő 

Kérjük a ny0Mtaivanyt olvashatóan. nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése  a  Icözterillet-használati kérelmek elbírálásához, valamint  a  közterület-használati hozzájárulásban fog 

laltak ellenőrzéséhez szükségesek  Az  adatokat  a  Polgármesteri Hivatal Gazdálkodást  Nerve  Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az  in 

formációs önrendelkezésijogról ésaz infortnációszahodvágról szólo  2011.  évi CYR törvény alapját 

Közterület-hasznalat ideje:  201 év  oily  hó cit   naptól -  2011  év hó Eig napig 

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

Közterület-használat célja:  C"1  -r-d' -kt-1 taäOE-71\44t-Cr  1)---

 

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  t .-"b  "7  A-  ItY"--°/43  ei" nWdb 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület 0-3, re tírT szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

z 
G2rua2-1c2.-A 



M Ű SZAKI LEÍRÁS 

a VIIIker., Rigó utca  3.  sz. alatti épület átépítéshez kapcsolódó 
KÖZTERÜLETFOGLALÁS 

FORGALOMTECHNIKAI TERVÉHEZ 

A  munkálatok alatt kialaldtandó ideiglenes forgalmi rendet a mellékelt forgalomtechnikai terv 

tartalme7za.  A  kivitelezés során a terven ábrázolt ideiglenes forgalmi rend bevezetése szükséges. 

A  munkálatok alatt a Rigó utca  3.  sz. alatti épület előtti járda, valamint parkolósáv teljes szélességben 

elkorlátozásra kerül, a gyalogos forgalom a túloldali .járdán bonyolódhat. 

A  közterületfoglaláshoz a terület tulajdonos önkormányzattal közterület-használati megállapodást kell 

kötni.  A  munkálatok után az eredeti forgalmi rendet kell helyreallítani. 

A  kivitelezés megkezdése előtt két nappal értesíteni kell  a  BKK  INFO-t  a  317-1173-as telefonszámon 

és  a  bldc.infoe,bkk.hu  email  címen!  Az  általános munkavédelmi előírásokon túl  a  forgalomkorlátozás 

más különleges kitételt nem igényel. 

Ezen 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. (11.5.)  KPM-BM számú rendeletben 

(KRESZ) és a  20/1984 0(11.21.) KM  számú rendeletben foglaltaknak megfelel. • 

Budapest, 2018.  július 

PRETZ ATTILA 
tervező 

kamarai azonosító :  01-7156  / 1CtrT 
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0.8 2 helység:  Budapest (u.,  tér):  Leonardo  da  Vinci  szám:  ...10...  cm/ajtó:  

cm/ajtó:   szám. 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  telefon:  

Lakcíme: irsz.  helység. 

Születési helye  

e-mail  cím:  

nap, anyja neve:  hó: 

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

Kérelmező neve:  ARAN Invest  Kft telefon:t 

telefon: - 

e-mail  cím: 

Székhelye: irsz.: 

Levelezési cím:  

Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám :01-09-299954  

Bankszlniaszam. a.  1  I  5 0 0 0 9 2  _ I  1 0 9 7 

Adószáma:  2 4 8 4 3 64 5  _ 4 2 

Kapcsolattartó ügyintéző neve: 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  telefon.  

Lakcíme: irsz: helység.  (u., ter).  szám: emlajtó:  

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

száma: Vállalkozó nyilvántartás 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

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

Kér/tik a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-haszmálati hozzájáruhisban  Jag 
laltak ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti tigvosztálya kezelik  cc in 
fotIlkid(SS önrendelkezésijogitil is az informácirizabadságrrilszáló  2011.  évi  GM  törvényalapján 

.... ,_._ 
Közterület-használat ideje:  201  .  9  : év :° . I : hó  0  -  1:  naptól —  201:  9  :.  0/ •06:  ho  :  1 6 . , napig 

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

Közterület-használat célja: .Építési és felvonulási terület  

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  82 m2/db 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület.. .Tömő utca  58 szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 
A  meglévő közterület használatot szeretnénk meghosszabbítani  

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 



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

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

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

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

 

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

 

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

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

S. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési nninkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az 
építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős épitésiigvi hatósági engedélyt csatolní 
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.) 
httn://budanestkozuthu 

 

Figyelmeztetés:  

hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az  eta./  mellékletek csatolásán  la  a pontos és egyértelma helymeghatározás, valamint a meg-
lévő létesitinémtfotóla elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához!  

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

— Magyarorszáo 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 védelmérő l szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály 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 jogkövetkezményeirtil, valamint a hivatali elér-
hetőségről. 

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

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

Budapest, 2019 . ev 01 hó 21 nap. 
i/dw 27,4o9.-

KÉRELMEZO ALÁÍRÁSA 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÖS GYÖRGY 
elnök 

Ügyintéző: Boros Gábor Szabolcs Tárgy: közterület használati hozzájárulás 
Tel.:  459-2230 Ügyiratszám:  16-1440/2018. 
Fax: 459-2276 
e-mail:  borosgsz@jozsefvaros.hu 

HATÁROZAT 

ARAN Invest  Kft. (aciószárn:  24843645-2-42,  levelezési cím:  1082 Budapest, Leonardo  da 
Vinci  u. 10.)  — a továbbiakban: kérelmező — közterület használat iránt előterjesztett 
kérelmének a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  825/2018.  (IX.05.) számú 
határozatának  1.  pontjával helyt adott  es 

2018.  szeptember 05-től 2018.  december 31-ig 

hozzájárul 

a  Budapest  VIII. kerület, Tömő  u. 58.  szám elő tti  112  in2  járda és úttesten, valamint a 
Budapest  VIII. kerület, Tömő  u. 35-37.  szám előtti  10  db parkolóhely  (10 m2 
parkolóhelyenként) építési munkaterület (felvonulási terület) céljából történő 
igénybevételéhez.  A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  825/2018.  (IX.05.) számú 
határozatának  2.  pontjával továbbá Úgy döntött, hogy az építési munkaterület elhelyezése 
céljából igénybe vett közterület-használatának díját a kérelmező  2018.  szeptember  03.  — 
2018.  szeptember  04.  közötti időszakra vonatkozóan a kérelmező fizesse meg. 

Az önkormányzati hatóság kötelezi a kérelmezőt arra, hogy közterület-használati díj címen 
fizessen meg  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat KezH  Bank  Zrt.-
nél vezetett  10403387-00028592-00000002  számú számlájára a határozat kézhezvételétől 
számított  10  napon belül egy összegben nettó  8.951.824,- Ft  + ÁFA, összesen bruttó 
11.368.816,- Ft,  azaz tizenegymillió-háromszázhatvannyoleezer-nyoleszáztizenhat 
forint közterület-használati díjat. 

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

INDOKOLÁS 

A  kérelmező közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) 
2018.  augusztus  22.  napján. Kérelme szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő  Budapest 
VIII. kerület, Tömő  u. 58.  szám előtti  112 m2  járdát és úttestet, valamint a  Budapest  VIII. 
kerület, Törnő  u. 35-37.  szám előtti  10  db parkolóhelyet  (10 m2  parkolóhelyenként) építési 
munkaterület (felvonulási terület) céljából kívánja igénybe venni. 

092 Budapest %fuss u. 63-67. • Ttlefon. 06 459 2100 • E-rna: poigarrnesterejozsgvaro5.  hu  • :•rfl'Zdf-C.S. hi I  
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI  AS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÓS GYÖRGY 
elnök 

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

A  kérelem  formal  és egyéb tartalmi szempontból megfelelt a Rendelet  14.  §  (4)  és  (5) 
bekezdéseiben írt követelményeknek, a Rendelet által előírt mellékleteket kérelmező 
csatolta.  A  Rendelet  15.  §  (1)  bekezdése értelmében a kérelem elbírálására hatáskörrel 
rendelkező  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkoonányzat Képviselő-
testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága önkormányzati hatósági jogkörben 
eljárva  2018.  szeptember  05.  napján tartott ülésén elbírálta azt, és a  825/2018.  (IX.05.) 
számú határozatával hozzájárulást adott a kérelmező részére a kérelmében megjelölt 
tevékenységre, időtartamra és helyszínre. 

A  közterület-használati díj parkolóhelyek tekintetében munkanapok esetén  a  Rendelet  24.  § 
(2)  bekezdése alapján került meghatározásra.  A  közterület-használati díj számítása az 
alábbiak szerint alakul:  brutto  2.650,-  Ft/db/munkanap - napi db használati díj - 
alapulvételével került meghatározásra, azaz  2.650,- Ft  *  10  db *  82  munkanap. 

A  közterület-használati díj parkolóhelyek tekintetében munkaszüneti napok esetén  a 
Rendelet  1.  számú mellékletének  2.a.  pontja alapján került meghatározásra.  A  közterület-
használati díj számítása az alábbiak szerint alakul:  420,-  Ft/m2/munkaszüneti  nap  - napi  m2 
használati díj - alapulvételével került meghatározásra, azaz  420,- Ft  *  100 m2  *  38 
munkaszüneti  nap  + ÁFA. 

A  közterület-használati díj járda és úttest esetén  a  Rendelet  1.  számú rendeletének  2.a.  pontja 
alapján került meghatározásra.  A  közterület-használati díj számítása az alábbiak szerint 
alakul:  420,-  Ft/m2/nap - napi in2  használati díj - alapulvételével került meghatározásra, azaz 
420,- Ft  *  112 m2  *  120 nap  ± ÁFA. 

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

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

A  közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát, 
valamint a díjfizetési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumot (havonta,  

1002 Budapest,  Baros.  u. 63-67.  • Telefon:  06 1 459  21CO • E-martpolgarrnesterOlozsefvaros. hu • vemetsseillyaros. hu  2 
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SOÓS GYÖRGY 
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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. 

Amennyiben az építési munka végzése esetén,  ha  a közterület-használat a járda teljes 
szélességét érinti és a gyalogosok közlekedése a másik oldalon levő járdára nem terelhető át, 
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 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 
kart megteríteni.  A  közterület használó köteles az engedélyezett időtartam lejártát követően 
a közterület használatával minden kártalanítási  es  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  es  a közösségi együttélés alapvető szabályairól  es  ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló  18/2016.  (VI.02.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 

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

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 szinten 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.  *  (1)  és 
(2)  bekezdésében,  16.  §  (3)  bekezdésében,  17.-21.  §-aiban,  22.  §  (1)  bekezdésben,  24.  §  (1)-
(2)  bekezdésében foglalt jogszabályi előírásokon alapszik, melyet  a  döntéshozó az általános  
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közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény a  80-8L  §-ai szerinti határozatban 
rendelt kiadni. 

Hatáskörömet a Rendel  et 15.  § (I) bekezdése állapítja meg. 

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

Budapest, 2018.  szeptember  07. 

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 VIII. 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, társadalmi és egyéb szervezetek esigen 
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K -érelmező neve: Illés utca  36.  sz. Társasház (közös képviselő  Flamingo  Kft).
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Levelezési cím:  Flamingo  Kft.  1078 Budapest,  Murányi utca  24 

Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám.  

)03 

Kapcsolattartó ügyintéző neve: telefon: 

e-mail  cím: info@tarsashazak.com 

Székhelye: írsz.:  1 ö {1i1  helység:  Budapest. (u.,  tér): Illés utca szám:  36.  emlajtó:  

Bankszámlaszáma: 11 lib rä  ° °TT' 
AdóSma  27 &TiiIőJfÍ1 FYI 

;Cr3 
(9-> (:),0 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: telefon.  

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

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: ... 
BankszámlaszAma• 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve: 

Lakcíme: írsz. 

Születési helye. ideje: 

e-mail  cím:  

telefon: 

(u-  tér)  szám: em./ajtó:  
I [ 

év   nap, anyja neve:  _ hól  

]he 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal I ti  
Gazdálkodási ügyosztály K  ÉRELEM  1082 Budapest 
Baross utca  63-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatihoz 

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 adatoka a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az  in 
formáciás önrendelkezésijogrol és az infonnációszabadságról szóló  2011.  évi  CHI  törvényalapján 

4.
J

 1  '  -0721 f  Közterület-használat ideje •  201  r  ev h  rö f naptól —  201i 9  . év I  0 2 116, 2 1 81  napig • 1.._ 
(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!) 

Közterület-használat célja: homlokzat felújítás miatt homlokzati állvány 

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  70  m2/db 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület Illés utca  36.  szám előtti 

járdán,  úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb  tiny,  körülmény, stb.): 
A  társasház pályázaton elnyert támogatásból finanszírozza a homlokzat felújítást, melyet 2018-ban kezdtünk meg. Az I. ütem az 
Illés utca felőlioldal, melynek csak a járdarészét használjuk.  A  munkálatok már csak  1  hetet vennének igénybe ezen az oldalon, 
ha  az időjárás ezt megengedi. 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 
0-4 9r -
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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  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.  (LX.29.) Kormányrendelet 
12.  §  (1)  bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek árusíthatók. 

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

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

 

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

 

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

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

5. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az 
építtetőtől 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 forgalomtechni-
kai vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest,  Bánk bán utca  8-12.) 
http://budapestkozut.hu 

 

Figyelmeztetés:  

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

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

Magyarország helyi önkonnányzatairról szóló  2011.  évi CL7000X. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterilletek használatáról  es  használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.0(1112.)  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 adataimat a Polgármesteri Hivatal az lejárásban részt vevő 
szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok  fete. 

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

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

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

FLAMINGÓ KFT. 
1078 Budapest 

Murkryi utca  24. 
qc  

KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA 

Budapest, 20.4B..  ével, hó .. nap. 



2019. 01. 30. Nyomla tab 

Minerva Térinformatikai Rendszer 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata 

Méretarány:399 

A  Watte  lekoztald  Mega.  masorata semmilyen hiva e::rassa- OE1ti1 hasznalhala lelKészött az álan aiapaaatok lebasználásivaL 
Engedély száma: 

Budapest, 2019  január  30 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

ligyintéző:  Boros  Gabor  Szabolcs 

Tel.: 459-2230 

Fax: 459-2276 

e-mail: borosgsz@jozsefvaros.hu 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 
SOÓS GYÖRGY 
einök 

Tárgy: közterület használati hozzájárulás 

Ügyiratszám:  16-167712018. 

HATÁROZAT 

Budapest  VIII. kerület, Illés utca  36.  szám alatti Társasház (adószám:  27011041-1-42, 
székhely:  1083 Budapest, Wes u.36.;  levelezési cím:  1087 Budapest,  Murányi  u. 24.)  -- a 
továbbiakban: kérchnező közterület használat iránt előterjesztett kérelmének a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  975/2018. (X.08.)  számú határozatának  1. 
pontjában helyt adott  es 

2018.  október  08-tál 2018.  november 30-ig 
hozzájárul 

a  Budapest  VIII. kerület, Illés  u. 36  szám előtti  70 m2  járda és  7  db parkolóhely 
(parkolóhelyenként  10  ra2) építési munkaterület (I. ütem - állvány) céljából történő 
igénybevétel ébez. 

A  kérelmező közterület-használati díj megfizetés mentesül. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  975/2018. (X.08.)  számú határozatának  2. 
pontjában foglaltak szerint a díjmentesség nem terjed ki a kérelemben megjelölt időszakban 
igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegére. 

Az  önkormányzati hatóság kötelezi  a  kérelmezőt arra,  bogy  közterület-használati díj címen 
fizessen meg  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat K&H  Bank  Zn.-
nél vezetett  10403387-00028592-00000002  számú számlájára  a  határozat kézhezvételétől 
számított  10  napon belül egy összegben nettó  555.039,- Ft  +ÁFA, összesen bruttó 
704.900,- Ft,  azaz hétszáznégyezer-kilencszáz 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  Polgármesteri 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 a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) 
2018.  szeptember  28.  napján. Kérelme szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő  Budapest 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOC'S GYÖRGY 
elnök 

VIII. kerület, illés  u. 36  szám előtti  70 m2  járdát és  7  db parkolóhelyet (parkolóhelyenként 
10 m2)  építési munkaterület  (1.  ütem - állvány) céljából kívánja igénybe venni. 

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

A  kérelem fonnai 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.  október  08.  napján tartott ülésén elbírálta azt,  es  az  975/2018. (X.08.)  számú 
határozatával hozzájárulást adott  a  kérelmező részére  a  kérelmében megjelölt tevékenységre, 
időtartamra és helyszínre. 

Kérelmező  a  közterület-használati hozzájárulás megadását teljes díjmentességgel kérte, 
tekintettel arra,  bogy a  felújítás önkormányzati pályázatból valósul meg. Tekintettel arra, 
hogy az építési munkálatok fizető parkolási övezetbe tartozik és  a  használó azt ingyenesen 
használja  a  Rendelet  28.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja értelmében közterület-használati díj 
fizetése alól mentesül azonban  a  Rendelet  28.  §  (3)  bekezdése alapján  a  díjmentesség nem 
terjed ki  a  kérelemben megjelölt időszakban igénybe vett parkolóhelyek  man  fizetendő 
parkolási díj összegére. 

A  közterület-használati díj parkolóhelyek tekintetében munkanapok esetén  a  Rendelet  24.  § 
(2)  bekezdése alapján került meghatározásra.  A  közterület-használati díj számítása az 
alábbiak szerint alakul:  brutto  2.650,-  Ft/db/munkanap - napi db használati díj - 
alapulvételével került meghatározásra, azaz  2.650,- Ft  *  7  db  *38  munkanap. 

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

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

A  közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát, 
valamint a díjfizetési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumot (havonta, 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VI/1. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI  ES 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÖS GYÖRGY 
Min 

negyedévente, vagy félévente történö díjfizetés esetén valamennyi befizetést igazoló 
dokumentumot) a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és 
el lenörzésre jogosult személyek felhívására bemutatni. 

Amennyiben az építési munka végzése eseten,  ha  a közterület-használat a járda teljes 
szélességet érinti  es  a gyalogosok közlekedése a másik oldalon lévő járdára nem terelhetö át, 
a használó köteles a gyalogosok számára védötetövel ellátott átjárót kialakítani. 

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

A  közterület használatra vonatkozó jogosultság megszűnése után használó köteles a 
közterület eredeti állapotát kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani. 
Amennyiben a közterület-használat során a használattal összefüggésben a terület 
megrongálódik, abban kár keletkezik, illetve a használó a közterület-használattal másnak 
kárt okoz, ügy a közterület használó a rongálódást saját költségén köteles helyreállítani  es  a 
kárt megtéríteni.  A  közterület használó köteles az engedélyezett időtartam lejártát követően 
a közterület használatával minden kártalanítási ás csereterület biztosítására irányuló igény 
nélkül haladéktalanul felhagyni, is 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  es  ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló  18/2016.  (VI.02.) önkonnányz.ati 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. 

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 képviselöjének személyes jelenlétében tehet meg, amelyről szintén átadás-
átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadást-átvételnél csak a használó nevében teljes 
körűen nyilatkozattétel is kötelezettségvállalás jogával rendelkező személy járhat el. 

A  rendelkező részben foglalt döntés a Rendelet  6.  §  (2)  bekezdés  9.  pontjában,  12.  §  (1)  és 
(2)  bekezdésében,  16.  §  (3)  bekezdésében,  17.-21.  §-aiban,  22.  § (I) bekezdésben,  24.  §  (1) 
is  (2)  bekezdéseiében foglalt jogszabályi előírásokon alapszik, melyet a döntéshozó az 
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BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SCÓS GYÖRGY 
einök. 

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 Ákr.  116.  §  (2)  bekezdés a) pontja biztosítja. 

A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi XCIII. törvény  29.  §-a alapján 
állapítottam meg. 

Budapest, 201.8.  október  12. 

StÍ44 György 
Városgazdálkeasi és Pénzügyi Bizottság 

-?" elnöke 

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 VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági 
Ügyosztály, 
5) a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Ügyosztály, 
6) irattár 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Ügyintéző: Boros Gábor Szabolcs 
Tel.:  459-2230 
Fax: 459-2276 
e-mail:  borosgsz@jozsefvaros.hu 

VÁROSGAZDALKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SCie.)S GYÖR(Y-

 

elnök 

Tárgy: közterület használati hozzájárulás 
Ügyiratszám:  16-1677/2/2018. 

HATÁROZAT 

Budapest  VIII. kerület, les utca  36.  szám alatti Társasház (adószúm:  27011041-1-42, 
székhely:  1083 Budapest,  11les  u. 36.;  levelezési cím:  1087 Budapest,  Murányi  u. 24.)  — a 
továbbiakban: kérelmező közterület használat iránt előterjesztett kérelmének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  1103/2018.  (XI.19.) szúrni' határozatának  1, 
pontjában helyt adott  Cs 

2018.  december  01-01 2018.  december 31-ig 
hozzájárul 

a  Budapest  VIII. kerület, Illés  u. 36  szám előtti  70  in2  járda és  7  db parkolóhely 
(parkolóhelyenként  10 m2)  építési munkaterület (E. ütem - állvany) céljából történő 
igénybevétel éhez. 

A  kerehnezó a közterület-használati díj megfizetése alól mentesül. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  1103/2018.  (XI.19.) számú határozatának  2. 
pontjában foglaltak szerint a díjmentesség nem terjed ki a kérelemben megjelölt időszakban 
igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegére. 

Az  önkonnányzati hatóság kötelezi  a  kérelmezőt arra, hogy közterület-használati díj  °Mien 
Fizessen meg  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat K&II.  Bank  Zn.-
nél vezetett  10403387-00028592-00000002  számú számlájára  a  határozat kézhezvételétő l 
számított  10  napon belül egy összegben nettó  277.520,- Ft  -4-AFA, összesen bruttó 
352.450,- Ft,  azaz háromszázötvenkétezer-négyszázötven forint közterület-használati 
díjat. 

A  határozat ellen - a közléstő l számított  15  napon belül - a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkonnányzat Képviselő-testületéhez címzett,  dc  a Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztályához benyújtott,  5000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott 
fellebbezéssel lehet élni.  A  fellebbezésről a Képviselő-testület dönt. 

INDOKOLÁ S 

A  kérelmező közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) 
2018.  november  05.  napján. Kérelme szerint az Önkormányzat tulajdonában levő  Budapest 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÓS GYÖF,GY 
Q.  Ii  

VIII. kerület, Illés  u. 36  szám előtti  70 m2  járdát és  7  db parkolóhelyet (parkolóhelyenként 
10  in2) építési munkaterület (I. ütem - állvány) céljából kívánja igénybe venni. 

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

A  kérelem formai és egyéb tartalmi szempontból megfelelt a Rendelet  14.  §  (4) es (5) 
bekezdéseiben írt követelményeknek, a Rendelet által előírt mellékleteket kérelm.ező 
csatolta.  A  Rendelet  15.  §  (1)  bekezdése értelmében a kérelem elbírálására hatáskörrel 
rendelkező  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága önkormányzati hatósági jogkörben 
eljárva  2018.  november  19.  napján tartott ülésén elbírálta azt, és az  1103/2018.  (XI.19.) 
számú határozatával hozzájárulást adott a kérelmező részére a kérelmében megjelölt 
tevékenységre, időtartamra és helyszínre. 

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

A  közterület-használati díj parkolóhelyek tekintetében munkanapok esetén a Rendelet  24.  § 
(2)  bekezdése alapján került meghatározásra.  A  közterület-használati díj számítása az 
alábbiak szerint alakul: bruttó  2.650,-  Ft/db/munkanap - napi db használati díj - 
alapulvételével került meghatározásra, azaz  2.650,- Ft  *  7  db  *19  munkanap. 

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

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

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 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI  ES 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

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 
szélességet érinti és a gyalogosok közlekedése a másik oldalon levő járdára nem terelhető át, 
a használó köteles a gyalogosok számára vedötetővel ellátott átjárót kialakítani. 

A  közterület-használati hozzájárulás a Rendelet  17. §-ban  meghatározott okok miatt 
nicgszünik, a Rendelet  17.  §  (3) es (4)  bekezdéseben valamint a  IS. §-ban  szabályozott 
esetben visszavonható. 

A  közterület használatra vonatkozó jogosultság megszűnése után használó köteles a 
közterület eredeti állapotát kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani. 
Amennyiben a közterület-használat során a használattal összefüggésben a terület 
megrongálódik, abban kár keletkezik, illetve a használó a közterület-használattal másnak 
kart okoz, úgy a közterület használó a rongálódást saját költségén köteles helyreállítani és a 
kart megteriteni.  A  közterület használó köteles az engedélyezett időtartam lejártát követően 

közterület használatával minden kártalanitási  es  csereterület biztosítására irányuló igény 
nélkül haladéktalanul felhagyni,  es  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  es  ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiról szóló  18/2016. (V1.02.)  önkorrnanyzati 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. 

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

Továbbá használó köteles a közterület-használat megszűnésekor vagy szünetelésekor az 
áliala használt közterületet az Önkonnanyzatnak 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 
körüen nyilatkozattétel  es  kötelezettségvállalás jogával rendelkező személy járhat el. 

A  rendelkező részben foglalt döntés a Rendelet Ó. §  (2)  bekezdés  9.  pontjában,  12.  §  (1)  és 
(2)  bekezdésében,  16.  §  (3)  bekezdésében,  17.-21.  §-aiban,  22.  §  (1)  bekezdésben,  24.  §  (1) 
ás  (2)  bekezdéseiében foglatt jogszabályi előírásokon alapszik, melyet a döntéshozó az 

I CM Bans ii. 63-67. • Teleion 06 1 459 210C • Elrei.:roLgarresteajonefveos ha • etweikitakaros. NI 3  

pigagetie 
OTKÉPOLD 

IDŐ SBARÁT 44 
ÖNKORMÁNYZAT 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

S  o (.5S  GYÖAGY 
elnök 

általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény a  80-81.  §-ai szerinti 
határozatban rendelt 

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

A  határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Ákr.  116.  §  (2)  bekezdés a) pontja biztosítja 

A  fellebbezési illeték mértékét az illctékekröl szóló  1990.  évi XCIll. törvény  29.  §-a alapján 
állapítottam meg. 

Budapest, 2018.  november  23. 

Soos György , 
Városgazdálkodási  es  Pénzüyi Bizottság 

elnöke..»' 

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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BUDAPEST  F Ő VÁROS  VIM.  KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÖS GYÖRGY 
einök 

Ügyintéző: Boros  Gabor  Szabolcs Tárgy: közterület használati hozzájárulás 
Tel.:  459-2230 Ügyiratszám:  16-1677/6/2018. 
Fax: 459-2276 
e-mail:  borosgsz@jozsefvaros.hu 

HATÁROZAT 

Budapest  VIII. kerület,  Mks  utca  36.  szám alatti Társasház (adószám:  27011041-1-42, 
székhely:  1083 Budapest,  Illés  ii. 36.;  levelezési cím:  1087 Budapest,  Murányi  u. 24.)  — 
továbbiakban: Kérelmező —a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  1103/2018.  (Xl.  19.) 
számú határozatával megadott, és a  16-1677/2/2018.  ügyszámú határozatba foglalt 
közterület használati-hozzájárulás módosítása iránt előterjesztett kérelmének a 
Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság 4th /2018.  (X11.17.)  számú határozatában helyt 
adott 

2018.  december  01-tűt 2018.  december 31-ig 
hozzájárul 

a  Budapest  VIII. kerület,  [Iles u. 36.  száni előtti  70  tn2  járda építési munkaterület (I. ütem - 
állvány) céljából történő igénybevételéhez. 

A  kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól mentesül. 

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

INDOKOLÁS 

Kérelmező  2018.  november 05-én benyújtott kérelme alapján a Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság továbbiakban: Bizottság)  1103/2018.  (XI.19.) számú határozatával 
úgy döntött, hogy közterület-használati hozzájárulást  ad  előre egy összegben történő teljes 
díjfizetéssel a  Budapest  VIII. kerület Illés  u. 36.  szám előtti  70 m2  járda és  7  db parkolóhely 
(parkolóhelyenként  10 m2)  építési munkaterület (I. ütem - állvány) céljából történő 
igénybevételéhez. 

A  Kérelmező  2018.  december 06-án kérelmet terjesztett elő a  16-1677/2/2018.  ügyiratszámú 
közterület-használati hozzájárulás módosítására, melyben — teljes díjmentesség biztosítása 
mellett - a  Budapest  VIII. kerület, Illés  u. 36,  szám előtti  70 m2  járda építési munkaterület (I. 
ütem - állvány) céljából történő igénybevételéhez való hozzájárulást kérte.  A  Rendelet  15.  § 
(1)  bekezdése értelmében a kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező Bizottság 
önkormányzati hatósági jogkörében eljárva, a  2018.  december  17.  napján megtartott ülésén 
elbírálta azt, és a ,j,",OE.:12018. (XII.17.) számú határozatával hozzájárulását adta - teljes 



/ 
sjlós György 

VárosgazdálkódástSénzügy.  Bizottság 
elnöke 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROS! ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

5005S GYÖRGY 
einök 

díjmentesség biztosításával - a  Budapest  VIII. kerület, Illés  u. 36.  szám előtti  70 m2  járda 
építési munkaterület (I. ütem - állvány) céljából történő igénybevételéhez. 

A  közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályait a Józsefvárosi Önko lanyzat 
tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjérő l szóló  37/2017. 
(IX.14.) önkonnányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza. 

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

A 16-1677/2/2018.  ügyszámú határozat jelen határozattal nem módosított rendelkezései 
hatályukban változatlanul fennmaradnak. 

Jelen döntés ellen a fellebbezési lehetőség kizárását az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló  2016.  évi CL. törvény  82.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja biztosítja.  

Budapest, 2018.  december  19. 

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



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POi.GÁRMEST  ER 

Ügyintéző: Boros  Gabor  Szabolcs Tárgy: közterület használati hozzájárulás 
Tel.:  459-2230 Ügyiratszám:  16-1677/8/2018. 
Fax: 459-2276 
e-mail:  borosgsz@jozsefvaros.hu 

HATÁROZAT 

Budapest  VIII. kerület, Illés utca  36.  szám alatti Társasház (adószám:  27011041-1-42, 
székhely:  1083 Budapest,  Illés  u. 36.;  levelezési cím:  1087 Budapest,  Murányi  u. 24.)  — a 
továbbiakban kérelmező — közterület használat iránt előterjesztett kérelmének helyt adok és 

2019.  január  01-tű! 2019.  január 31-ig 

hozzájárulok 

a  Budapest  VIII. kerület, Illés  u. 36.  szám előtti  70 m2  járda építési munkaterület (L ütem - 
állvány) céljából történő igénvbevételéhez. 

A  kérelmezö a közterület-használati díj megfizetése alól mentesül. 

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

IN  

Kérelmező közterület-használati hozzájárulás iránt kérelmet nyújtott be a  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (továbbiakban: Önkormányzat)  2018. 
december  14.  napján. Kérelme szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő  Budapest  VIII. 
kerület, Illés  u. 36.  szám előtti  70 m2  járdát építési munkaterület (I. ütem - állvány) céljából 
kívánja igénybe venni. 

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

Kérelmező beadványa megfelel a Rendeletben előírtaknak és az abban meghatározott 
dokumentumokat csatolta, amelyek alapján megállapítottam, hogy a közterület-használat 
megfelel a jogszabályi előírásoknak, ezért ahhoz a Képviselő-testülettől biztosított átruházott 
hatáskörömben eljárva hozzájárultam. 

A  közterület használatáért kérelmező a Rendeletben meghatározott díjat köteles fizetni, az 
önkéntes teljesítés elmaradása esetében a rendelkező részben foglalt közterület használata 
jogellenes közterület használatnak minősül, amelynek jogkövetkezményeit a Rendelet  31.  §-
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POLGÁRMESTER 

a és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló  18/2016. (V1.02.)  önkormányzati rendelet tartalmazza. 

A  Használónak a Rendelet  28.§ (3)  pontja értelmében az elfoglalt terület után nem kell 
közterület-használati díjat fizetnie. 

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  es 
tisztántartási kötelezettségét teljesíteni. 

Amennyiben a közterület-használat során a használattal összefüggésben a terület 
megrongálódik, abban kár keletkezik, illetve a közterület használó a használattal másnak 
kart okoz, úgy a közterület használó a rongálódást saját költségén köteles helyreállítani és a 
kart megtéríteni. 

A  közterület használat kapcsán elhelyezni kívánt létesítmények, berendezések, egyéb 
tárgyak biztonságos elhelyezéséért, őrzéseert a közterületet használó felel, azok esetleges 
megrongálódása esetén az Önkormányzat felé kártérítési igénnyel nem élhet. 

A  közterület-használati jogosultság nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb — hatósági, 
illetve szakhatósági — engedélyek (pl. építésügyi, egészségügyi, rendészeti szakhatóságok 
engedélyei) beszerzését és csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt 
előírások megvalósítása esetén érvényes. 

A  közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát, 
valamint a díjfizetési kötelezettség teljesítését 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. 

A  közterület használó köteles az engedélyezett időtartam lejártát követően a közterület 
használatával minden kártalanítási és csereterület biztosítására irányuló igény nélkül 
haladéktalanul felhagyni,  es  az eredeti állapotnak megfelelően a közterület tulajdonosának 
rendelkezésére bocsátani. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POLGÁRMEST 

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

A  rendelkező részben foglalt döntés Rendelet  6.  §  (2)  bekezdés  9.  pontjában,  12.  § (I) 
bekezdésében,  16.  §  (3)  bekezdésében,  21. §-ban  és a  24.  § (I) bekezdésében és a  28.§ (3) 
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.* (3)  bekezdés a) pontja állapítja meg. 

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

Budapest, 2018.  december  20. 

a Betonol 
garmener 

Po I wOE.e.t"e7  

A  határozatról értesülnek:  
1)a kérelmezö, 
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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