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

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 

ELŐ TERJESZTÉS 

......sz. napirerd 

d 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  március 25-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Boros  Gabor  Szabolcs, Gyuricza  Ramona  ügyintézők 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet:  16  db 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
Az elmúlt időszakban a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalhoz az 
alábbi - a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának 
rendjéről szóló  37/2017.  (IX.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 célj a: 
Közterület-használat helye: 
Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 
Közterület-használat díja összesen: 
Díjfizetés ütemezése: 

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

2019.  március  25. —2019.  április  30. 
szórólaposztás 
Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  1.  szám előtt 
1  fő 
310,-  Ft/f6/nap + ÁFA 
11.470,- Ft  + ÁFA  (310,- Ft  *  1  fő  *37  nap) 
egy összegben 

Tényállás:  A Humana  Kft.  2019.  március  08.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás — előre egy összegben teljes díjfizetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy a  Budapest V111.  kerület, Corvin köz L szám elött szórólaposztás céljából kívánja 
használni a fenti közterületet. 

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

2.  
Közterület-használó, kérelmező: • 

A  1érelemben foglalt közterület-használat 
ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 
Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 
Közterület-használat díja összesen: 
Díjfizetés ütemezése: 

_ 
HANSA  Mt.  -------

 

(székhely:  1116  gudapest, Bazsaliko 

2019.  március  25. —2019.  április  30. 
konténer elhelyezése 
Budapest  VIII. kerület, Vas utca  10. 
2  db  (10 m2  parkolóhelyenként) 
4.157,- Ft/  db /nap + ÁFA 
307.618,-Ft  + ÁFA  (4.157,- Ft  *2db  *37  nap) 
egy összegben 

ca 58.) 

Tényállás:  A  HANSA Kft.  2019.  március  13.  napján érkezett kérelmében — előre egy összegben teljes 
díjfizetéssel történő - közterület-használati hozzájárulás megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy felújítási munkalatok miatt a törmelék elszállításához a fenti területen  2  db 
konténert szeretne elhelyezni. 
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A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  901/2017. (X.16.)  számú határozatával korábban 
hozzájárult a fenti területre vonatkozó közterület-használathoz  2019.  február  25.  —  2019.  március  14. 
közötti időszakra. 

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

3. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díj a: 

Közterület-használat díja összesen: 

Díjfizetés ütemezése: 

Klostermann  Kft. 
(székhely:  1124 Budapest,  Lejtő út  2.) 

2019.  március  31. —2019.  október  31. 
vendéglátó terasz 
Budapest V111.  kerület, Lőrinc pap térjárda (Krúdy  u. 
szám alatti  11.  társasház homlokzata mentén) 
42 m2 
szezonon belül:  4000,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
szezonon kívül:  1000,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
1.050.000,- Ft  + ÁFA  (4000,- Ft  *  6  hó *  42 m2)  + 
(1000,- Ft  * I hó *  42 m2) 
havonta 

Tényállás:  A  Klostermann  Kft.  2019.  február  27.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás — havonta történő teljes díjfizetéssel való - megadását kéri  a  Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy vendéglátó terasz 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, 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  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  a  közterület 
használatát tűzvédelmi szempontból nem kifogásolja, amennyiben  a  közterületen kizárólag egy  ember 
számára könnyen mozdítható nem rögzített tárgyak (székek, asztalok, virágládák, stb.) helyeznek  el. A 
Városépítészeti Iroda  26-387/2/2019.  ügyiratszámú állásfoglalása szerint  a  közterület-használat nem 
engedélyezhető tekintettel arra, hogy  a  beadott tervből nem derül ki  a  terasz kialakításának módja,  a 
körüljárhatóság biztosítása, valamint  a  környező fák nincsenek ábrázolva. 

Fentiekre tekintettel  a  Gazdálkodási Ügyosztály nem javasolja  a  közterület-használati hozzájárulás 
megadását. 

4. - 
Közterület-használó, kérelmező: Tomgub és Társa Kft. 

(székhely:  1239 Budapest;  Sodronyos  u. 78.) 

A  kerelemben foglalt közterület használat 
ideje. 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díj a: 

Közterület-használat díj a összesen: 

Díjfizetés ütemezése: 

2019.  március  18.;: - 2019.  július  18. 

vendéglátó terasz + napernyő 
Budapest  VIII. kerület,  Corwin  sétány  5.  szám előtti 
közterület 
34 m2  +  34 m2 
szezonon belül:  4000,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
szezonon kívül:  1000,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
391.000,- Ft  + ÁFA  (4000,- Ft  *  2,5  hó *  34 m2)  + 
(1000,- Ft *1,5  hó *  34 m2) 
havonta 
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Tényállás:  A  Tomgub és Társa Kft.  2018.  február  22.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás - havonta történő teljes díjfizetéssel való - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy vendéglátó terasz is napernyő kihelyezése céljából kívánja használni a fenti 
területet. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  1042/2018. (XI 05)  számú határozatával korábban 
hozzájárult a fenti terület-használathoz  2018.  november  05.  -  2019.  február  05.  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 a településképi bejelentési eljárásban előírt feltételek betartása mellett engedélyezhető.  A 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a közterület használatát tűzvédelmi szempontból nem 
kifogásolja, amennyiben könnyen mozdítható tárgyak (székek, asztalok, napernyő) kerülnek 
kihelyezésre. 

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. 

A  Rendelet  21.  §  (1), (2) é  s  (5)  bekezdései értelmében  „A  közterület használatáért közterület-
használati díjat kell fizetni.  A  közterület-használati díjak éves-, havi-, napi- vagy idénydíjak. Tartós 
(legalább  hat  hónapot meghaladó) közterület-használat esetén a Bizottság a jogosult kérelmére 
havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű díjfizetést megállapíthat, 
amennyiben az esedékes díj nettó  10.000  forintnál magasabb." 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás - havonta 
történő teljes díjfizetéssel való - megadását, azzal, hogy a kérelmező a vendéglátó terasz és napernyő 
céljából igénybe vett közterület-használat díját  2019.  március  18.  -  2019.  március  24.  időszakra 
vonatkozóan fizesse meg. 
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Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága-
Köztettilet-használat díj a: 

Közterület-használat díja összesen: 

Díjfizetés ütemezése: 

használat 

Padron Tapas  Mt. 
(székhely:  2094  Nagykovácsi, Eötvös utca  7.) 

2019.  április  01. -2019.  október  31. 
vendéglátó terasz 
Budapest  VIII. kerület, Horánszky  u. 10.  szám előtti 
közterületen -

 

2 m2 
szezonon belül:  2500--  Ft/m2/hó + ÁFA 
szezonon kívül:  500,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
31.000,- Ft  + ÁFAt 2500,- Ft  *  6  hó *  2 m2)  +  (500,-

 

Ft  *  1  hó *  2 m2)  - 
egy összegben 

Tényállás:  A  Padron Tapas Kft.  2019.  február  25.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás - előre egy összegben teljes díjfizetéssel történő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy vendéglátó terasz céljából kívánja használni a fenti területet. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  392/2018. (V.14.)  számú határozatával korábban 
hozzájárult a fenti terület-használathoz  2018.  május  14.  -  2018.  október  31.  közötti időszakra 
vonatkozóan. 
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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 a településképi bejelentési eljárásban előírt feltételek betartása mellett engedélyezhető.  A 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a közterület használatát tűzvédelmi szempontból nem 
kifogásolja, amennyiben könnyen mozdítható tárgyak (székek, asztalok, napernyő) kerülnek 
kihelyezésre. 

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

6. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja 
Közterület-használat díja összesen: 
Díjkiesés, díjelengedés:  

II.  Janos  Pál papa tér  17.  Társasház 
(1081 Budapest,  II. János Pál pápa tér  17.) 

2019.  március  28. -2019.  május  28. 
építési munkaterület (állvány) 
Budapest  VIII. kerület, II. János Pál papa tér  17.  szám 
— Kun utca felőli homlokzat előtt 
136 m2  járda 
420r  Ft/m2/nap + ÁFA 
3.541.440,-Ft  + ÁFA  (420,- Ft  *  136 m2  *  62  nap) 
3.541.440,-Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A  II. János Pál pápa tér  17.  Társasház  2019.  március  07.  napján érkezett kérelmében 
közterület-használati hozzájárulás - teljes díjmenteséggel történő - megadását kéri a Tisztelt 
Bizottságtól tekintettel arra, hogy  Budapest  VIII. kerület, II. János Pál pápa  ter 17.  Társasház 
homlokzatának felújítása miatt állvány elhelyezése céljából szükséges az építési munkaterület 
kialakítása a fenti területen. 

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

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás 
megadását  es  díjmentesség biztosítását. 

Best Solution  Konstrukt  Kft. 
(3021  Lőrinci, Rákóczi utca  65.) 

ana.. 

2019.  április  01.— 2019.  április  30. 
építési felvonulási terület 
Budapest  VIII. kerület, Víg utca  2.  szám 
előtti parkoló sáv 
2  db parkolóhely 
2.650,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon  265r  
Ft/óra/parkolóhely) is  420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
(munkaszüneti napokon) 

építési felvonulási terület munkanapokon összesen 
(10 m2-es  parkolóhelyek esetén): 

7. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 
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83.465,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 2  db 
parkolóhely  x 20  munkanap, azaz  106.000,- Ft) 

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

Közterület-használat díja összesen: 83.465,- Ft  + ÁFA 
Díjkiesés, díjelengedés: 84.000,- Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A Best Solution  Konstrukt  Kft.  2019.  március  07.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás - teljes díjmenteséggel történő - megadását kéri  a  Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy  Budapest  VIII. kerület Népszínház utca  19.  Társasház teljes homlokzat felújítása 
miatt szükséges az építési munkaterület  a  fenti területen. 

A  kérelmező a Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság  821/2018. (D(.05.), 1074/2018.  (XI.12.), 
1165/2018.  (XII.03.) és  28/2018. (I.21.)  számú határozatával kapott közterület-használati hozzájárulást 
a fenti területre vonatkozóan  2018. 10. 05.  -  2019. 03. 31.  közötti időszakra. 

A  kérelmező  a Budapest  Közút  Zn.  által jóváhagyott érvényes forgalomtechnikai tervvel rendelkezik. 

Továbbá a felújítás önkormányzati pályázatból valósul meg, erre való tekintettel kérik a közterület-
használati díj elengedését. 
A  Rendelet  28.§ (3)  bekezdésben foglaltak alapján, a társasházak  es  szövetkezeti lakóházak épület 
felújítási, homlokzat-helyreállítási munkához szükséges közterület használata díjmentes, amennyiben 
nem jár fizető parkolóhely elfoglalásával. Amennyiben a közterület-használat fizető parkolóhely 
elfoglalásával jár, a közterület-használat díja megegyezik a parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj 
összegével. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás 
megadását  es  díjmentesség biztosítását azzal, hogy a díjmentesség nem terjed ki a kérelemben 
megjelölt időszakban igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegére. 

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

2019.  április  01.  -  2019.  május  01. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Rigó  u. 3.  szám előtt 
60  m járda  es 2  db parkolóhely 
2.650,-  Ft/parkolóhely/nap --(munkanapokon 265,-

 

Ft/óra/parkolóhely) és  420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
(munkaszüneti napokon és a járda területén  12 
hónapot meg nem haladó közterület-használat esetén) 

=7,  

építési felvonulási terület munkanapokon összesen 
(10 m2-es  parkolóhelyek eseten): 
83.465,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 20  munkanap 
x 2  db parkolóhely, azaz  106.000,- Ft) 

építési felvonulási terület munkaszüneti napokon 
összesen  (10 m2-es  parkolóhelyek esetén): 
92.400,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 11  nap  x 20 m2) 

építési felvonulási terület járdán: 
781.200,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 31  nap  x 60m2) 

8. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Budapest  VIII. kerület, Rigó  u. 6-8.  szám előtti 
parkolósáv 
2  db parkolóhely 
2.650,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon 265,-
Ft/óra/parkolóhely) és  420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
(munkaszüneti napokon) 

építési felvonulási terület munkanapokon összesen 
(10 m2-es  parkolóhelyek esetén): 
83465,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 20  munkanap 
x 2  db parkolóhely, azaz  106.000,- Ft) 

építési felvonulási terület munkaszüneti napokon 
összesen  (10 m2-es  parkolóhelyek esetén): 
92.400,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 11  nap  x 20 m2) 

Közterület-használat díja összesen: 1.132.930,- Ft  + ÁFA 
Díjfizetés ütemezése egy összegben 

Tényállás:  A  Kreditor  Consult  Kft.  2019.  március  14.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás - teljes díjfizetéssel történő - megadását kéri  a  Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy 
Budapest  VHI. 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. 

9. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Közterületzhasználat díja összesen: 

Díjfizetés-ütemezése: 

Mlinar II Kft. 
(székhely:  1124 Budapest,  Apor Vilmos tér  11-12.) 

2019.  március  27. -2019.  október  31. 
vendéglátó terasz + napernyő 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány  1/A-B.  szám 
előtti járda 
57 m2  +  57 m2 
vendéglátó terasz szezonon belül:  4.000,-  Ft/m2/hó + 
ÁFA 
vendéglátó teras-z szezonon kíVül:  1.000,-  Ft/m2/hó + 
ÁFA 
1.425.000,- Ft  + Ft  *  6  hó *  57 m2)  + 
(1.000,- Ft  *  1  hó *  57 In) 
egy összegben 

Tényállás.  A  Mlinar  H KR. 2019.  március  04.  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  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  es  közbiztonság 
szempontjából nem emelt kifogást.  A  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi 
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szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a könnyen mozdítható nem rögzített tárgyakat (székek, 
asztalok) helyeznek ki.  A  Városépítészeti Iroda állásfoglalása szerint a közterület-használat 
engedélyezhető. 

A  Rendelet  I2.§ (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. 

10. 
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 

TIT Kossuth Klub Egyesület 
(székhely:  1088 Budapest,  Múzeum  u. 7.) 

2019.  április  25. —2019.  április  27. 
rendezvény  IX.  Tudományfesztivál 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány közterületen  a 
Futó utca-Leonardo  da  Vinci  utca közötti szakaszán 
4000 m2 
320,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
3.840.000,- Ft  + ÁFA  (320,- Ft  *  3 nap  *  4000 m2) 
3.840.000,- Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A  TIT Kossuth  Klub  Egyesület  2019.  február  28.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás - teljes clümenteséggel történő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy a  TX  Tudományfesztivál lebonyolítása céljából kívánja igénybe venni a fenti 
közterületet. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület használati hozzájárulás 
megadását és a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet  28.  §  (1)  bekezdés  c)  és  d)  pontjában 
foglaltakra. 

11. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 
KöZterület-liásznáral díja: 

Közterületfhasználat díja összesen: 

Díjfizetés ütemezése: 

Konopiste  2010  Kft. 
(székhely:  1092 Budapest,  Ráday  u. 11-13.  fsz/2.) 

2019.  március  20. —2019.  október  31. 
vendéglátó terasz 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány  2/B.  szám előtti 
(az üzlet előtt és a tér területén) közterületen 
10 m2  +  120 m2 
vendéglátó terasi- szezoncin belük  4.000,-  Ft/m2/hó + 
ÁFA 
vendéglátó terasz szezorton kívül:  1.000,-  Ft/m2/hó + 
ÁFA 
3.282.500,- Ft  + ÁFA (4ow,-  Ft  *  6  hó *  130 m2)  + 
(1.000,- Ft  *  1,25  hó *  130 m2) 
egy összegben 

Tényallás.  A  Konopiste  2010  Kft.  2019.  február  13.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel való - megadását kéri a Tisztelt 
Bizottságtól tekintettel arra, hogy vendéglátó terasz 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, amennyiben a 
vendéglátó teraszt a kereskedő az üzlet nyílászáróinak zárva tartásával üzemelteti.  A  Budapesti 
Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság közlekedés, közrend és közbiztonság 
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szempontjából nem emelt kifogást.  A  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi 
szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a könnyen mozdítható nem rögzített tárgyakat (székek, 
asztalok) helyeznek ki.  A  Városépítészeti Iroda állásfoglalása szerint a közterület-használat 
engedélyezhető. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás — előre 
egy összegben teljes díjfizetéssel történő — megadását azzal, hogy a  2019.  március  20. —2019.  március 
24.  napjára vonatkozó közterület-használat díját a kérelmező fizesse meg, továbbá azzal, hogy a 
kérelmező a  2019.  április  25-27.  napja között a TIT Kossuth Klub Egyesület által a helyszínen 
lebonyolításra kerülő rendezvényre tekintettel a kérelmezett közterületet nem használhatja. 

12. 
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:  

Szuper Jelen Kft. 
(székhely:  1085 Budapest,  Blaha Lujza tér  1-2.) 

2019.  március  15. —2019.  október  31. 
vendéglátó terasz és napernyő 
Budapest  VIII. kerület, Márkus  Emilia u. 2-4  szám 
előtti közterületen 
16 m2  + 3*8  m2 
vendéglátó terasz szezonon belül:  2.500,-  Ft/m2/hó + 
ÁFA 
vendéglátó terasz szezonon kívül:  500,-  Ft/m2/hó + 
ÁFA 

napernyő esetén — amennyiben túl lóg a vendéglátó 
terasz területén:  820,-  Ft/m2/hó + ÁFA 

301.200,- Ft  + ÁFA  (2.500,- Ft  *  6  hó *  16 m2)  + 
(500,- Ft  *  1,5  hó *  16 m2)  +  (820,- Ft  *  7,5  hó *  8 
m2) 

egy összegben 

Tényállás:  A  Szuper Jelen  KR 2019.  február  20.  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  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  Városépítészeti 
Iroda állásfoglalása szerint a közterület-használat engedélyezhető. —== 

A  Rendelet:12.§  (7)  bekezdése értelmében  a  napernyő kihelyezése esetén  a  közterület-használat díja 
0,- Ft,  tekinuttel ana, hogy  a  napernyő vetülete  nein  nyúlik túl  a  vendégeó teraszon. 

Fentiekre tekintettel  a  Gazdálkodási Ügyosztály javasolja  a  közterület-használati hozzájárulás — előre 
egy összegben történő teljes díjfizetéssel való — megadását azzal, hogy  a 2019.  március  20.  —  2019. 
március  24.  napjára vonatkozó közterület-használat díját  a  kérelmező fizesse meg. 

13. 
Közterület-használó, kérelmező: Ugaret Bt. 

(székhely:  1094 Budapest,  Ferenc krt.  29.) 
A  kérelemben foglalt közterület-használat 
ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

2019.  március  05. —2020.  március  05. 
kioszk 
Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 10.  szám előtti 
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Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 
Közterület-használat díja összesen: 
Díjfizetés ütemezése: 

közterületen 
12 m2 

4.540,-  Ft/m2/hó - ÁFA 
653.760,- Ft  + ÁFA  (4.540,- Ft  *  12 m2  *  12  hó) egy 
összegben 

Tényállás: Az Ugaret Bt.  2019.  március  06.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel való - megadását kérte a Tisztelt 
Bizottságtól tekintettel arra, hogy kioszk elhelyezése céljából kívánja használni a fenti területet. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  312/2018. (IV. 23.)  számú határozatával korábban már 
úgy döntött, hogy nem  ad  közterület-használati hozzájárulást, tekintettel arra, hogy az ügyfél nem tett 
eleget a  26-238/2/2017.  iktatószámú településképi bejelentési eljárásban hozott igazolásban foglalt 
kikötéseknek, amelyek szerint „a bedeszkázott nyílászárókat átláthatóvá kell tenni, valamint a 
településképi bejelentési eljárást  2017.  október 01-jétől számított  3  hónapon belül meg kell ismételni." 

A  kérelmező  2018.  május  09.  napján fellebbezést nyújtott be a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság  312/2018. (IV. 23.)  számú határozatával szemben.  A  kérelmező a fellebbezés másodfokú 
hatóság elé terjesztését megelőzően  2018.  június 21-én településképi bejelentési eljárás lefolytatása 
iránti kérelmet nyújtott be a Városépítészeti Irodára, melyben az alábbi feltételekkel vették tudomásul 
a fenti tevékenység végzését a  26-850/2/2018.  iktatószámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
igazolás alapján: „Az ügyfél köteles az utcabútort acél szerkezetű kivitelben készíteni, melynek 
oldalait víztisztán áttetsző üveg, vagy plexi lapok alkothatják, takarásként tejüveg matrica, vagy fólia 
helyezhető el rajta.  A  kioszk legnagyobb megengedett alaprajzi mérete  12  in2  lehet, mely konténerből 
nem alakítható ki. Kioszk elhelyezése a közterülettel határos épület rendeltetését, használatát nem 
zavarhatja, valamint gyalogos utcában csak abban az esetben helyezhető el,  ha  a gyalogos sáv 
szélessége (a biztonsági- és berendezési sávok megtartásával) legalább  5,0 meter  és a gépkocsik 
mozgását lehetővé teszi. 
Kioszk közművezeték védőövezetén belül nem helyezhető el, ügyfél köteles a közműszolgáltatókkal 
dokumentáltan egyeztetett helyszínrajzot, illetve a közműszolgáltató hozzájáruló nyilatkozatáról az 
építmény elhelyezésének szabályosságára vonatkozóan gondoskodni,  es  ezt a Hatóságom felé igazolni 
a döntés közlésének napját követő  60  napon belül." 

Az újonnan felmerülő tényre tekintettel, mely szerint az egyik szakhatóság a tevékenység végzését 
tudomásul vette, a Bizottság a  706/2018.  (VII.  30.)  számú határozatával a közterület-használathoz 
hozzájárulását adta a szakhatósági állásfoglalásban előírt feltételek, így különösen a közműegyeztetés 
teljesítésének véghatáridejéig, azaz  2018.  szeptember  10.  napjáig. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  1016/2018. (X.25.)  számú határozatával úgy döntött, 
hogy nem  ad  közterület-használati hozzájárulást az Ugaret Bt. részére kioszk céljára, tekintettel arra, 
hogy az ügyfél ismételten nem tett eleget a  26-850/2/2018.  iktatószámú településképi bejelentési 
eljárásban hozott igazolásban foglalt kikötéseknek, továbbá felhívta a kérelmezőt a jogellenes 
közterület-használat megszüntetésére  2018.  december  31.  napi határidővel 

A  kérelmez& közműszolgáltatókkal folytatott egyeztetését követően a Főépítész a  26-850/6/2018 
számú véleiffényében ismételten felhívta a kérelmezőt a  26-850/2/2018;. iktatószámú településképi 
bejelentési eljárásban hozott igazolásban foglalt kikötések teljesítésére. -Az Ugaret Bt. a Főépítész 
véleményére figyelemmel kérelmet adott be a kioszk átépítése céljából. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  1236/2018.  (XII.17.),  9/2019. (I.14.)  és a  130/2019. 
(II.18.) számú határozatával korábban hozzájárult a fenti terület - a kioszk átépítése érdekében - építési 
munkaterület céljából történő igénybevételéhez  2018.  december  17.  —  2019.  március  11.  közötti 
időszakra vonatkozóan. 

A  használó  2019.  március  04.  napján jelentette be, hogy hamarabb befejezte az építési munkálatokat. 

A  Gazdálkodási Ügyosztály a kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől 
intézkedett. 
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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  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi 
szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a könnyen mozdítható nem rögzített tárgyakat (székek, 
asztalok) helyeznek ki.  A  Városépítészeti Iroda állásfoglalása szerint a közterület-használat 
engedélyezhető. 

Fentiekre, valamint a településképi igazolásban foglaltakra tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály a 
közterület-használati hozzájárulás - előre egy összegben teljes díjfizetéssel történő - megadását azzal, 
hogy a  2019.  március  05.  -  2019.  március  24.  napjára vonatkozó közterület-használat díját a 
kérelmező fizesse meg. 

14. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

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

használat 

Lakatos Józsefné egyéni vállalkozó 
(székhely:  1074 Budapest,  Alsó erdősor  u. 12.  fsz/5.) 

2019.  január  17.  -  2020.  január  17. 
kioszk 
Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 43.  szám (Metró 
bejáratával szemben) előtti közterületen 
12 m2 

4.540,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
653.760,- Ft  + ÁFA  (4.540,- Ft  *  12  hó *  12m2) 
havi díjfizetés 

Tényállás: Lakatos Józsefné egyéni vállalkozó  2019.  január  08.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás - havi részletekben történő teljes díjfizetéssel való - megadását kéri a Tisztelt 
Bizottságtól tekintettel arra, hogy kioszk (pavilon) elhelyezése céljából kívánja használni a fenti 
területet. 

A  kérelmező korábban a Bizottság  10/2018. (1.15.)  számú határozatával kapott közterület-használati 
hozzájárulást a fenti területre vonatkozóan  2018.  január  16. -2019.  január  16.  közötti időszakra. 

Az NKM Földgázhálózati Kft.  2019.  február  18.  napján  1241150062848.  iktatószámon küldött 
levelében felszólította az Önkormányzatot, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 43.  szám  (Metro 
bejáratával szemben) előtti közterületen elhelyezett felépítményt azonnali hatállyal szüntesse meg az 
alábbiakra való tekintettel. 
A  bányászatról szóló  1993.  évi XLVIII. törvény  32.  §  (3)  bekezdése rögzíti, hogy a biztonsági 
övezeten belül tilos, illetve korlátozás alá esik olyan anyagot, épületet vagy létesítményt - e törvény 
hatálya alá tartozó kivételével - elhelyezni, olyan növényzetet (fát) ültetni, illetve olyan tevékenységet 
folytatni, amelY a v- ezeték biztonságát, az életet, a testi épséget vagy a Vagyonbiztonságot 
veszélyezteti. 
A  bányászatról-  szóló  1993.  évi XLVIII. törvény végrehajtásáról siöló  203/1998.  (XII.19.) 
kormányrendelet (Bt. Vhr.)  19/A.  §  (2)-(4),  valamint  (6)-(7)  bekezdése rögzíti, hogy a biztonsági 
övezeten belübilos - a  19/B §-ban  foglaltak kivételével - az építési tevékenység, továbbá bármilyen 
építmény elhelyezése. 

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. 
A  Rendelet  31.  §  (1)  bekezdése szerint, aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól 
eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más 
tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben 
használ, köteles az Önkormányzat vagy a  32.  § szerinti ellenőrzésre jogosult felhívására a jogellenes 
közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület 
eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat az eredeti 
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állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a 
helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett  8  napon belül nem tesz eleget. 

Fentiek alapján a Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság  157/2019. (11.25.)  számú határozatának  1. 
pontjával elutasította a fenti területre vonatkozó közterület-használati kérelmet, határozatának  2. 
pontjával pedig felszólította a kérelmezőt, hogy a szabálytalan felépítményt  2019.  március  10.  napjáig 
bontsa el; továbbá határozatának  3.  pontjával felhívta a kérelmező figyelmét, hogy a  2019.  január  17.  - 
2019.  február  25.  napja közötti időszakra vonatkozó közterület-használati díjat fizesse meg. 

A  kérelmező megfizette a  2019.  január  17. -2019.  február  25.  közötti időszakra vonatkozó közterület-
használat díjat. 

Az ügyfél által és az NKM Földgázhálózati Kft. által is  2019.  március  13.  napján  1241150064866. 
iktatószámon küldött levelében az alábbi tájékoztatást adta az Önkormányzatnak:  „A  földgázvezeték 
nyomvonala felett jelenleg elhelyezkedő zöldséges pavilont időközben mozgathatóvá tette a 
tulajdonosa, ezáltal biztosítva látjuk esetleges műszaki beavatkozás esetén az objektum nyomvonaláról 
történő eltávolíthatóságát. Társaságunk a megoldást kielégítőnek tartja, így további beavatkozást nem 
tartunk szükségesnek. Fentiek alapján a korábbi levelünkben kérteket részünkről teljesítettnek 
tekintjük" 

Fentiekre, valamint a NKM Földgázhálózati Kft. tájékoztatásában foglaltakra tekintettel a 
Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a NKM Földgázhálózati  KR  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi 
Bizottság  157/2019. (11.25.)  számú határozatának módosítását és a közterület-használati hozzájárulás - 
havonta történő teljes díjfizetéssel való - megadását azzal, hogy a közterület-használati díjat a már 
rendezett  2019.  január  17.  -  2019.  február  25.  időszakon túl  2019.  február  26.  -  2019.  március  24. 
napja közötti időszakra vonatkozóan is fizesse meg a kérelmező. 

15. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

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

GDAT  91 Mt. 
(székhely:  1165 Budapest,  Koronafürt  u. 35. 1/3.) 

2019.  március  26. -2019.  június  26. 
építési munkaterület (építési terület lehatárolása) 
Budapest  VIII. kerület, Kálvária  u. 14-16.  szám és 
Kőris  u. 5/a.  szám előtti járdán 
100 m2 

420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
3.906.000,- Ft  + ÁFA  (420 Ft,-  *  93  nap *  100 m2) 
havonta 

Tényállás:  A  GDAT  91 KW 2019.  március  09.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás - häVi díjfiYetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy 
új építésű társasház kivitelezéséhez szükséges építési munkaterület céljából kívánja használni a fenti 
közterületet. 
A  Bizottság a  870/2018.  (IX.24.) ,  1043/2018.  (XI.05.) és a  1235/2018.  (XII017.) számú határozatával 
korábban hozzajarult a közterület fentiek szerinti használatához  2018.  szeptember  24.  -  2019.  március 
25.  közötti időszakra vonatkozóan. 

A  Rendelet  2L  § ( I ),  (2) é  s  (5)  bekezdései értelmében  „A  közterület használatáért közterület-
használati díjat kell fizetni.  A  közterület-használati díjak éves-, havi-, napi- vagy idénydíjak. Tartós 
(legalább  hat  hónapot meghaladó) közterület-használat esetén a Bizottság a jogosult kérelmére 
havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű díjfizetést megállapíthat, 
amennyiben az esedékes díj nettó  10.000  forintnál magasabb." 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás - havonta 
történő teljes díjfizetéssel való - megadását. 
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16. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat helye: 

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

2019.  április  01. —2019.  május  31. 
építési munkaterület (építési felvonulási terület és 
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, Práter  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) 

Közterület-használat díja: 

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

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:  49.657.660,- Ft  + ÁFA  (620,- Ft x 61  nap  x 1313 
m2) 

munkanapokon összesen  (10 m2-es  parkolóhelyek 
esetén): 
876.378,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 42  munkanap 
x 10  db parkolóhely, azaz  1.113.000,- Ft) 

munkaszüneti napokon  (12  hónapon túl) összesen: 
1.178.000,- Ft  + ÁFA (nettó  620,- Ft x 19 
munkaszüneti nap  x 106 m2)  - 

munkanapokon összesen  (13—m2-es  parkolóhelyek 
esetén): 
2.629.134,- Ft  + ÁFA (bnntó  2.650,- Ft x 42 
munkanap  x 30  db parkolóhely, azaz  3.339.000,- Ft) 

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

58.935.372,- Ft  + ÁFA 
55.429.860,- Ft  + ÁFA  F 3.505.512 Ft 
946.488,- Ft 

Közterület-használat nagysága Összesen: 

Tényállás:  A  PEDRANO  CONSTRUCTION  HUNGARY Kft.  2019.  március  13.  napján érkezett 
kérelmében közterület-használati hozzájárulás — teljes díjmentességgel történő — megadását kéri a 
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Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Práter  u. 47.  szám alatti Társasház 
építése  es  a Corvin Sétány folytatásához kapcsolódó építési munkaterület (építési felvonulási terület és 
sitt szállító konténer elhelyezése) céljából kívánja használni a fenti területet.  A  Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság a  48/2017. (I.30.),  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.  (LX.05.),  1071/2018.  (XI.12.), 
1229/2018.  (XII.17.) és a  44/2019.  (I  28  ) számú határozataiban korábban hozzájárult a fenti területre 
vonatkozó közterület-használathoz  2017.  február  01. —2019.  március  3  L 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.  § (I) bekezdés g) pontja alapján biztosítható. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kieső parkolási díj ÁFA tartalma  946.488,- Ft,  amelyet az 
ügyfél köteles megfizetni a határozatban megjelölt bankszámlaszámra. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  beérkezett kérelmek elbírálása, val az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt 
Bizottság hatáskörébe tartozik. 

III. A  döntés  cilia,  pénzügyi hatása 

A  döntés célja a beérkezett kérelmek Bizottság által határidőben történő elbírálása. 

Tervezett bevételek:  
Humana  Kft. 
Tomgub  es  Társa Kft. 
Padron Tapas Kft. 
Mlinar  H  Kft. 
Konopiste  2010  Kft. 
Szuper Jelen Kft. 
Ugaret Bt. 
Lakatos Józsefné egyéni vállalkozó 
Összesen: 

Tervezett bevétel építési munkálatok esetén: 
HANSA Krt. 
Best Solution  Konstrukt  Kft. 
Kreditor  Consult  ItiT. — 
GDAT  91  Kft. 
Összesen: 

Díikiesés, díjelengedés:  
II.  Janos  Pál papa tér  17.  Társasház 
Best Solution  Konstrukt  Kft. 
TIT Kossuth  Klub  Egyesület 
Pedrano  Construction  Hungary Kft. 
Összesen: 

Díjkiesés, díjelengedés:  
Pedrano  Construction  Hungary Kft. 
Összesen: 

11.470,-Ft  + ÁFA 
391.000,- Ft  + ÁFA 
31.000,- Ft  + ÁFA 
1.425.000,- Ft  + ÁFA 
3.282.500,- Ft  + ÁFA 
301.200,- Ft  + ÁFA 
653.760,- Ft  + ÁFA 
572.040,- Ft  + ÁFA 
6.667.970,- Ft  + ÁFA 

307.618,- Ft  + ÁFA 
83.465,- Ft  + ÁFA 
1.132.930,- Ft  -dk:FA 
3.906.000,- Ft  tÁFA 
5.430.013,- Ft ÁFA 

3.541.440,-Ft  + ÁFA 
84.000,- Ft  + ÁFA 
3.840.000,- Ft  + ÁFA 
55.429.860,- Ft  + ÁFA 
62.895.300,- Ft  + ÁFA 

3.505.512 Ft 
3.505.512,- Ft 
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Áfa fizetési kötelezettség:  
Pedrano  Construction  Hungary Kft. 946.488,- Ft 
Összesen: 946.488,- Ft 

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 és Pénzügyi Bizottság dönt. 
A  Rendelet melléklete meghatározza a közterület használatok utáni fizetendő díj mértékét. 

A  közterület-használati díjfizetés ütemezéséről a Rendelet  22.  §  (1)  és  (5)  bekezdései az alábbiak 
szerint rendelkeznek: 
„  (1) A  díjat a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult köteles 
előre egy összegben megfizetni. 
A  Rendelet  12.  §  (1)  bekezdése szerint: „Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel 
— meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig — adható, legfeljebb I 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 közterület-használati 
hozzájárulást  ad  — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel — érvényes 
forgalomtechnikai terv megléte esetén az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: Humana  Kft. 
(székhely:  1072 Budapest,  Rákóczi  tit 42.) 

Közterület-használat ideje: 2019.  március  25.— 2019.  április  30. 
Közterület-használat célja: szórólaposztás 
Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  1.  szám előtt 
Közterület-használat nagysága: 1  fő 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

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

Közterület-használó, kérelmező: HANSA Kft. 
(székhely:  1116 Budapest,  Bazsalikom utca  58.) 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használatcélja: 
Közterület-használät helye: 
Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

2019.  március  25.— 2019.  ápri1is30. 
konténer elhelyezése 
Budapest  VIII. kerület, Vas utca  10. 
2  db  (10 m2  parkolóhelyenként) 

III. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem  ad  közterület-használati 
hozzájárulást, tekintettel arra, hogy a Városépítészeti Iroda  26-387/2/2019.  ügyiratszámú 
állásfoglalása szerint a beadott tervből nem derül ki a terasz kialakításának módja, a 
körüljárhatóság biztosítása, valamint a környező fák nincsenek ábrázolva: 
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Közterület-használó, kérelmező: Klostermann  Kft. 
(székhely:  1124 Budapest,  Lejtő út  2.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

2019.  március  31. -2019.  október  31. 
vendéglátó terasz 
Budapest  VIII. kerület, Lőrinc pap tér járda (Krúdy  u. 
szám alatti  11.  társasház homlokzata mentén) 
42 m2 

IV. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. közterület-használati hozzájárulást  ad  - havonta történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak 
szerint 

Közterület-használó, kérelmező: Tomgub  es  Társa Kft. 
(székhely:  1239 Budapest,  Sodronyos  u. 78.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

2019.  március  25.  -  2019.  julius  18. 
vendéglátó terasz + napernyő 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány  5.  szám előtti 
közterület 
34 m2  +  34 m2 

2. a Tomgub is Társa Kft. a vendéglátó terasz és napernyő céljából igénybe vett közterület-
használat díját  2019.  március  18. -2019.  március  24.  időszakra vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

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

Közterület-használó, kérelmező: Padron Tapas Kft. 
(székhely:  2094  Nagykovácsi, Eötvös utca  7.) 

Közterület használat ideje: 2019.  április  01.- 2019.  október  31. 
Közterület-használatcélja: vendéglátó terasz 
Közterület-használat-helye: Budapest  VIII. kerület, Horánszky-sur  10.  szám előtti 

közterületen 
Közterület-használatagysága: 2 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

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

Közterület-használó, kérelmező: II. János Pál papa  tit-  17.  Társasház 
(1081 Budapest,  II. János Pál pápa tér  17.) 

Közterület-használat ideje: 2019.  március  28. -2019.  május  28. 
Közterület-használat célja: építési munkaterület (állvány) 
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Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

Budapest  VIII. kerület,  H.  János Pál papa  ter 17.  szám 
—Kun utca felőli homlokzat előtt 
136 m2  járda 

VII. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást  ad  teljes díjmentességgel az alábbiak szerint, azzal, hogy a díjmentesség nem 
terjed ki a kérelemben megjelölt időszakban igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő 
parkolási díj összegére: 

Közterület-használó, kérelmező: Best Solution  Konstrukt  Kft. 
(3021  Lőrinci, Rákóczi utca  65.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

2019.  április  01. —2019.  április  30. 
építési felvonulási terület 
Budapest  VIII. kerület, Víg utca  2  szám 
előtti parkoló sáv 
2  db parkolóhely 

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

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

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

Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: _polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

2019.  április  01. -2019.  május  01. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Rigó  u. 3.  szám 
előtt 
60 m2  járda  es 2  db parkolóhely) 

Budapest  VHI. kerület, Rigó  u. 6-8.  szám 
előtti parkolósáv 
2  db parkolóhely 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület használat ideje: 
Közterület-használat célj a: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

Mlinar  H  Kft. 
(székhely:  1124 Budapest,  Apor Vilmos tér  11-12.) 

2019.  március  27. —2019.  október  31. 
vendéglátó terasz + napernyő 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány  1/A-B.  szám 
előtti járda 
57 m2  +  57 m2 
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X. A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást  ad  - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: TIT Kossuth Klub Egyesület 
(székhely:  1088 Budapest,  Múzeum  u. 7.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

2019.  április  25. -2019.  április  27. 
rendezvény D< Tudományfesztivál 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány közterületen  a 
Futó utca-Leonardo  da  Vinci  utca közötti szakaszán 
4000 m2 

M. A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága:  

Konopiste  2010  Kft. 
(székhely:  1092 Budapest,  Ráday  u. 11-13.  fsz/2.) 

2019.  március  25.- 2019.  október  31. 
vendéglátó terasz 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány  2/B.  szám előtti 
(az üzlet előtt  es  a  ter  területén) közterületen 
10m2 + 120m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

2. a Konopiste  2010  Kft. a vendéglátó terasz céljából igénybe vett közterület-használat díját 
2019.  március  20. -2019.  március  24.  napjára vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

3. a Konopiste  2010  Kft. a  2019.  április  25-27.  napja között a TIT Kossuth Klub Egyesület 
által a helyszínen lebonyolításra kerülő rendezvényre tekintettel a kérelmezett közterületet 
nem használhatja. 

XII.  A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ágy dönt, hogy 

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

Közterület-használó, kérelmező: Szuper Jelen Kft. 
(székhely:  1085 Budapest,  Blaha Lujza tér  1-2.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

2019.  március  25. -2019.  október  31. 
vendéglátó terasz és napernyő 
Budapest  VIII. kerület,  Markus Emilia u 2-4.  szám 
előtti közterületen 
16 m2  + 3*8  m2 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

2.  a Szuper Jelen  KR  a vendéglátó terasz céljából igénybe vett közterület-használat díját  2019. 
március  15. -2019.  március  24.  napjára vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

XIII. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

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

Közterület-használó, kérelmező: Ugaret Bt. 
(székhely:  1094 Budapest,  Ferenc kit  29.) 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 
Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

2019.  március  25. -2020.  március  05. 
kioszk 
Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 10.  szám előtti 
közterületen 
12 m2 

2.  az Ugaret Bt. a kiosz céljából igénybe vett közterület-használat díját  2019.  március  05.  - 
2019.  március  24.  napjára vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

XIV. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.  módosítja a  157/2019. (11.25.)  számú határozatát és közterület-használati hozzájárulást  ad  - 
havonta történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: Lakatos Józsefné egyéni vállalkozó 
(székhely:  1074 Budapest, Also  erdősor  u. 12.  fsz/5.) 

Közterület-hasznat ideje:- 2019.  március  25. -2020.  január  17. 
Közterület-használat célja: kioszk 

Budapest  VIII. kerület, Szigony  u 43  -iälS1  m  (Metro 
Közterület-használat helye: bejáratával szemben) előtti közterületen 
Közterület-használat naesága: 12 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

2.  Lakatos Józsefné egyéni vállalkozó a kiosz céljából igénybe vett közterület-használat díját a 
már rendezett  2019.  január  17.  -  2019.  február  25.  időszakon túl  2019.  február  26.  -  2019. 
március  24.  napja közötti időszakra vonatkozóan is fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 
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XV. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást  ad  — havonta történő teljes díjfizetéssel — az alábbiak szerint: 

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

Közterület használat ideje: 2019.  március  26.— 2019.  június  26. 
Közterület-használat célja: építési munkaterület (építési terület lehatárolása) 
Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Kálvária  u. 14-16.  szám és 

Kőris  u. 5/a.  szám előtti járdán 
Közterület-használat nagysága: 100 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

XVI. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

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

Közterület-használó, kérelmező: Pedrano  Construction  Hungary  Mt. 
(székhely:  1082 Budapest,  Práter  u. 29/a.  fszt.  21.) 

Közterület használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25=-

  

2019.  április  01.  —  2019.  május  31. 
építési munkaterület (építési felvonulási terület és 
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 V111.  kerület, Bókay János  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. a kieső parkolási44 ÁFA tartalmát a  Budapest  VIII. kerület,  Leonardo Da  Vinri  u.  -Práter  u. 
előtti szakaszon táalható  40  db parkolóhely vonatkozásában köteles megfizetrii a közterület-
használatról szólólhatározatban megjelölt bankszámlaszámra. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  március  25. 

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.  március  22. 

 

ItY6 
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KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: BOROS GÁBOR SZABOLCS, GYURICZA  RAMONA  ÜGYINTÉZŐK 

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: t--; 
JOGI KONTROLL: V.Atf2-" ( 
ELLENŐRIZTE: 

R.  M  ZAR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

DANA  IA-RIMÁN  ED A SOÓS GYÖRG 

JEGYZŐ A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉN ÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
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a .1 0 napig ItO hó Közterület-használat ideje:  201 ß;  év  103  hó naptól —  201i  I. 

(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát mellékelnilt 

Közterület-használat .,2"-"19--OE"--;LIA‘j  D74.31";  

) 4) A m2/db Kérelemmel érintett közterület nagysága: — 

, —szám előtti Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület  =C3

 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgännesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 

K  ÉR ELEM  1082 Budapest 
Baross utca  63-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

T 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

enyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 
JÓZSEFVÁROSI  POL SIBAL 
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2019 MARC 08. 
se, e 2-0  
Sign '  

telefon  

szánrc  emiajtó:  

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

Kérelmező neve:  WIANA  \91\ K  telefon.0 
Kapcsolattartó ügyintéző neve:    telefon:  

e-mail  cím:  

Székhelye: irsz.: Ti1 helység: .V-X7KP€'27  (u.,  tér): t12--M1-d  cti tikTV szám:  j-la,  em./ajtó: 

Levelezési  elm:  IA  • e),  

ck 

cégiegyzék szárn/Nyilvántartás.  iszátn: e9- 62 8u-  '23 

Bankszámlaszkna: LOELL  4 1.I 010  Lehe ,  — L91 On 

Adószáma: ri[1:2:111-81.LirGZ:g1 — vj-

 

:OE..1-,;(<  [OEf Treferosi Polgármesteri Flivabt 
Pvt„-

 

ÉrlötMÄRC  12. 
szám: 

Ko -1OEN3 
Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: LI, helység:  tér): 

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: 11_11_1 
Bankszámlasztna:r- i  r 

. L. 

         

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  teleforr  

Lakcime: irsz.  u L I, helység:  (u.,  tér): 
r- i 

   

szám: em./ajtó:  

 

Sfirletési helye. ideje :1 1  év L L. 

 

1 nap, anyja neve:  

e-mail  cím:  

Me gje gya Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbirálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog 
laltak ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik  ea in 
formáciás önrendelkezésijogi-ól és azinfonnációszabadságról szóló  2011.  évi  CCU.  törvényalapján 

Me Retie ügyintézo: blözmeny: 



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) 

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

 

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

 

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

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

   

2. Az  igényelt területre vonatkozó helyszint 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, hosszósága;  a  terasz, kioszk szélének az 
épület homlokzati falától és  a  járda szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek  a  bejáratától való távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben mérve). 
3. Az  elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez  a  helyszín fotó-

  

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

 

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

 

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

 

Figyelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl, apontos és egyénelmühelymeghatározás, valamint a meg-
lévő létestünényfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLX3C1OX. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 

— Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
Budapest  föváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Föv. Kgy. rendelet 

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

NYILATKOZAT  

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

.a7 
Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri HivAl 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 jogkövetkezményeköl, valamint a hivatali elér-
hetőségről. 

Ki lentem, 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, 201$ écr? hó  'C OE 8  nap. 

HUMANA 
Kereskedelmi Kft. 

' kóczi út  42. 
apest  H-1072 

m:  12688652-2-42 

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

Kerelmező neve: KS' r Fr•  
Kapcsolattartó ügyintéző neve:  

e-mail  cím:  

telefon:  

telefon:  

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 és az irdbingációszabadságról szóló  201].  évi CXIL törvényalapján. 

Közterület-használat ideje:  2011, 9  év:  0 3  ! hó  2 5—naptól —  20  V  13  év 

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

Közterület-használat célja  KO  LK  EL ÁII AT 

T-POE'N-2 
1 (:).-

 

db  /m2  !fő 

szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  Ph P ‚1'  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.):  

m benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 

ÁGIS (4319-0-1-A y r 

3 014 I hó napig 

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

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

Kérjük' a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni!  

Kérelemmel érintétt közterület nagysága:  
Közterület helye: helye:  Budapest,  VIII. kerület  vet} $  vie, 

e-mail  cím:  
FE S E i E 
, L 1 •11.1 

( 
.. 

I I ! BanIcszámlaszárna: ; 

Adószáma: 

Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám:1 

31 
' 1 7  

Bankszáiilaszánia ľ 1  1 _ 
• .... 

Székhelye: 

Levelezési cím:  

helység: ...................t  8A f  iicom  szám:  4.5-9  em./ajtó:  
67servárosi Polgärmesteri Hivatal 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: 

Lakcíme írsz.: 

Levelezési cím: 

 telefon:  

helység-  közterület szám: em./ajtó:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: I 

helység:  közterület:  

év 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve.  

Lakcíme: 

Születési helye ideje: 

e-mail  cím: 

telefon:  

szám: emiajtó:  

nap anyja neve:  

A kérel 
2019  MAU  3, 

SLIM ÁG' 4-   
Sign  

JEESEW GIS1-POLGÁRMESTERIala 
51 
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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. (1X.29.)  Kormányrendelet  12.  §  (1) 
bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek árusíthatók. 

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

I.  A  közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására 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  es  a járda 

: szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, amelyikhez tartozik; méterben mérve. 
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását  es  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 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.) 
littp://budapestkozut.hu 

 

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 önlconnányzatairól szóló  2011.  évi CD000.X. 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. 01. 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, válamint 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. 

Kiielentem  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, 211(.2.. évc23 hó / 3   nap. 
KÉRELMEZÓ ALÁÍRÁSA 
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Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 

Kérelmező neve: ti,J2.2P21S2,1-4.4(414  K+4  telefon:  

Kapcsolattartó ügyintéző neve: .... telefon:  

e-mail  cím:  - OE'Lk. o 
Székhelye: irsz.: !9‘.11.‘i  helység:  Q . közterület: iteej kr. f szám: emiajtó: 

Levelezési cím: et  

Cégjegyzék  earn/  Nyilvántartási szám: I  í  ja [31.1-3  hit  IS I 
Adószáma:  1  1CLpi3 [-- ...... "c  t io • f 

r I.. .9' 9L9 h IP .1"..c is 
Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: 

Lakcíme: írsz.: 

Levelezési cím: 

e-mail  cím: 

 telefon:  

helység:  közterület: szám: ern  Jaj tó:  
»zscivarasi  Pe) 

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma.  E  1 1  " 

Bankszámlaszáma: 1[1J ľ . 
.. .... 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  telefon:  
r , 

Lakcíme: irsz.: „...... 1  helység:  közterület szám: em./ajtó:  

Születési helye  ideje: .I.  1  I I.I óv  I_L..,..] hó  Inap anyja neve:  

e-mail  cím.  

T-. . 

.t 

Budapest  Föväros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 

)1  ( 1082 Budapest 
K  ÉR EL  EM  Baross utca  63-67. 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbirálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak  eh 
mirzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az információs önrendelt 
zésijognál és az információszabaclstigról szóló  20/I,  éviCXII. törvény alapján 

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

r 
Közterület-használat ideje:  20  (  19 1.  évp  13  , hó  21 1'  Inaptól 

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

Közterület-használat célja:  kite leows
to

 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: ik^•2- 

Közterület helye-  Budapest,  VIII. kerület.. pir,rl e'kerf4ilib`g3r, 

— 20 [ 4 év L,(101hó  13F1 napig 

20,4)  
db  /m2  /1 

szám előt 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy'  

Megjegyzés (Egyéb tény, körühnény, stb.): q/I aigeLliCe C224)‘;  

lem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 
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kérelmező tudomásul veszi, hogy 
• a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
7/2017. (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) 
.ekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek árusíthatók. 

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

.  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 östennelöi igazolványt. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

. Epítési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építte-
5tő1 kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni szükséges. 

 

. Közút igénybevétele esetén - a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai 
äzrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest,  Bánk bán utca  8-12.) 
ft.  ://buda estkozut.hu 

 

'iavelmeztetés:  

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

közterület-használatot - különösen - az alábbi jogszabályok szabályozzák: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLOE0OGX. törvény 
• a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 

37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
• Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatiról szóló  66/2007.(X11.12.)  önkormányzati rendelet 

Budapest  föváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015. (11. 16.)  Föv. Kgy. rendelet 
A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

üulírott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából hozzájárulok  személyes adataim törté-

 

iő valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat  a  Polgármesteri Hivatal az eljárásban 
észt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé. 

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

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

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

tudapest, 2O.. é9 hó IQ  nap. 
KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA 
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BUDAPESTI RENDÖR-FÖKAPITÁNYSÁGmelleklet' 
VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 

Rendészeti Osztály 

Ügyszám:  01080/223/2019.  ált. Tárgy: szakhatósági állásfoglalás 
Hiv. szám:  16-628-1/2019.  
Ügyintéző: Boros Attila Balázs  r.  hdgy. 
Tel.:  477-37-00  /  48-124 

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. Hencz Adrienn! 

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

A  Klostermann  Kft. kérelmet nyújtott  be a  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
közterület használatához, melyben kitelepülésének engedélyezését kérte  2019.  március  31.  naptól — 
2019.  október  31.  napig  a Budapest  VIII. kerület, Lőrincz  pap  téren  (a  Krúdy utca  11.  szám előtt)  a 
járdán  42  négyzetméter területre. 

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

Budapest, K.m.f. 
Tisztelet*: 

Dr.  Hudak  Péter  r.  százados 

Rendészeti osztályvezető 

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

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

RZSNE0 3.90,97.1 (01080-5913,4885-BU3ERJ-677401071-E01)55EC563613-5913.4903) 
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FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
KÖZÉP-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 

Tárgy: Szakmai vélemény 
szám:  16/628-1/2019.  

(Gyuricza Ramóna) 
Ügyintéző: Csáti Gábor tű. hdgy. 
Telefon:  459-2300/94204 
e-mail:  fki.kozeppest@katved.gov.hu 

JóZSEEVABBSt PCSBABAIESTEN HIVATAL 
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Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefváros Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Ügyosztály 
dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető részére! 

Budapest  
Baross  u. 63-67. 
1082 

u•garitESteri iiivatal 

Értesítem, hogy a  Budapest,  VIII. kerület Lörincz pap  ter,  Krúdy utca  11.  számú társasház 
homlokzata melletti  Klostermann  KR.  (Székhely:  1124 Budapest,  Lejtő út  7./  mfszt  2., 
cégjegyzékszám:  01 09 329015)  által üzemeltetett vendéglátóhely közterület használat 
ügyében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztitfavédelmi 
Kirendeltséghez küldött megkeresését megvizsgáltam, azzal kapcsolatban az alábbi szakmai 
véleményt adom: 

A Budapest,  VIII. kerület Lörincz pap  ter,  Krúdy utca  11.  számú társasház homlokzata 
melletti  Klostermann  Ka  (Székhely:  1124 Budapest,  Lejtő út  7./  mfszt  2.,  cégjegyzékszám: 
01 09 329015)  által üzemeltetett vendéglátóhely teraszának a benyújtott iratok alapján 
történő kialakítását tűzvédelmi szempontból nem kifogásolom, amennyiben egy ember által 
könnyen mozdítható, nem rögzített székeket, asztalokat, virágládákat, stb. helyeznek ki, 
közvetlenül az épület homlokzata mellett. 

A  fenti tájékoztatásom nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak. 

Kérem tájékoztatásomban foglaltak szíves tudomásul vételét. 
Budapest,  elektronikus bélyegző szerint 

Gétzi Béla tűzoltó ezredes 
kirendeltség-vezető 

megbízásából és nevében: 

Kiss Levente tűzoltó alezredes 
hatósági osztályvezető 

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

E-mail: fki.kozeppest@katved.gov.hu 
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BUDAPEST  FŐVÁROS  VIM  KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

HATÓSÁGI ÜGYOSZTÁLY 

IGAZGATÁSI IRODA 

  

Ügyiratszám:  05-1077/2/2019. 
Ügyintézö: Áj Tünde 
Telefon:  459-2171 
Email:  ajtunde@jozsefvaros.hu 
Hivsz.:  16/628-1/2019.  

Tárgy: közterület-foglalási kérelem 

Gazdálkodási Ügyosztály Jtízstiviirosi Polgármes Hi ata 
C--

 

Szám: 
4. 

El

 

őzmény: éző,  

Helyben 

Tisztelt Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 

Hivatkozással hozzánk érkezett megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk: 

Klostermann  Kft. 

Budapest  VIII. kerület, Lőrincz  pap  tér 
(Krúdy  U. 11.  számú társasház Lörinez  pap  téri homlokzata mellett) 

42 m2  vendéglátó terasz 

(2019.  március  31.- 2019.  október  31.  között) 

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

az alábbi kikötéssel: 

a vendéglátó teraszt a kereskedő csak az üzlet nyílászáróinak zárva tartásával 

üzemeltetheti. 

A  Klostermann  Kft.  7943/2019  szám alatt szerepel hatósági nyilvántartánkban 
— „JAROMIR  A  TEMPLOMHOZ" elnevezéssel —  a Budapest  VIII. kerület, Krudrutca  11. 
szám alatti üzlet tekintetében.  Az  üzlet nyitva tartási ideje hétfő-vasárnap:  11.00  -  22.110  óráig. 

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: 

n!  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  S  459-2100 1 
www.jozsefvaros.hu 

q11 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető részére 



Budapest, 2019.  március  14 

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

Tisztelettel: 

To ab 
irokayhetö 
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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 meter, 

ac)  a legalább  3,0 meter  széles, vagy ennél nagyobb méretű 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 

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

bb)  burkolathoz nem rögzíthetőek, 

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

bd) céglogón kívül egyéb feliratot, reklámot nem tartalmazhatnak, 

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

be  mobil  elemekből állók legyenek, 

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

c) Terasz téliesítése 

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

cb) Teraszok téliesítése csak tárgyév október  31.  és 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 
víztiszta üveg vagy •átlátszó plexi  betet  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 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 tevékenységét a 
kereskedelemről szóló  2005n.'  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.). 



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

Kérennező neve: 7.Q,7./ÉJB e r  telefon:  

Kaprsolattartó ügyintéző neve: . telefon: 

e-mail  cím: 

Székhelye: itsz.:  i4 1J  yi helység .n.  közterület 
es JajOES"FeS 1/764,;ázserv.äro:-rUelp,,•bi etImietiiit itat Levelezési cím.  -/i3g,  5,2  50PRiek djOE  074 1J2 1 

Twke7ett: ,  

Cégjegyzék szám/ Nyilvántartási szám:  I'D ! OE)  if°  ( -91  '5  10 3'1(  H-61  z  

Adószáma:  17-!611  '? ;  .3 5  iOEZ ;:e;—  i-Z  : _  f 3: 

Bankszámlaszárna.4  4 '3 .20  af4 E1' , _ Et 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  telefon:  

Lakcíme: irsz.: 1  helység:  közterület*  szám: emlajtó:  

Levelezési cím:  

e-mail  cím: 

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma:1 

1 ( 
E 

2 E 
: E 

helység:  közterület. 
• • F ev ó ideje:  1 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz.:  

Születési helye-

e-mail  cím: 

telefon:  

szám. em./ajtó:  

anyja neve:  

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 

-4:<) 
cekkkae 

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

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

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához valamint a közterület-használati hozzájándásban foglaltah 
ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az információs önren 
delkezésijogról és az infortnációszabadvágról szólá  2011.  évi  all  törvény alapján. 

Közterület-használat ideje:  20,1 j  . év  9 3  hó Ii ,y  1  naptól —  20 

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

Közterület-használat célja: reet71.5-
Kérelemmel érintett közterület nagysága:  5  <‘  
Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület....aat..4!..grz,414,1 

-t  
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járdán,  úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.):  A_Ja.)-ey9—
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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 (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 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 
egyértelműen 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 terve teraszkérelmekhez a helyszínfotóját 
is csatolni szükséges. 

 

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

 

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

 

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

 

Figyelmeztetés:  A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előirt mellékletek csatolásán túl, a pontos és egyértelmű helymeghatározás, vala-
mint a meglévő létesítmény fotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

— Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017. (1X.14.)  önkormányzati rendelet 

— Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XII.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 tör-
ténő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az eljárásban 
resit  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 jogsza-
bályi rendelkezésekről, jogaimról is kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, 
valamint 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, 204..1. évO.Z hó nap. 

   

KÉRELNIEZÓ ALÁÍRÁSA 
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A.20  TERVEZETT HOMLOKZAT  ES  ALAPRAJZ  M=1:100 
Budapest,  Corvin -  California Coffee Company 

2018.07.12. 
Lamm  Péter  (A 01-0461) 
Budapest, 1026.  Virág árok  12. 
Tel.:  +36-30-365-15-37 
email: lammpe@gmail.com 
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Józservárosi  Polgármesteri  'firsts! 

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
Kerületi Rendórkapilányság 
Rendészeti Osztály 

Ügyszám:  01080/223/2019.  ált. Tárgy: szakhatósági állásfoglalás 
Hiv. szám:  16-601-1/2019.  
Ügyintéző: Troanffilnialázs  r.  hdgy. 
TeL:  477-37-00  /  48-124 

Email:  borosab@budapest.police.hu 

dr. Henez Adrienn 
ügyosztályvezető 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Gazdálkodási Ügyosztály 

Budapest  
Baross utca  63-67. 
1082 

Tisztelt dr. Henez Adrienn! 

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

A  Tomgub és Társa Kft. kérelmet nyújtott be a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
közterület használatához, melyben kitelepülésének engedélyezését kérte  2019.  március  18.  naptól — 
2019.  július  18.  napig a  Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány  5.  szám előtt a járdán  34 
négyzetméter területű vendéglátó teraszra  es 34  négyzetméter területű napernyőre. 

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

Budapest, K.m.f. 
Tisztelettel: 

Dr.  Hudak  Péter-r.  százados 

Rendészeti osztályvezető 

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

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

RZSNEO J.90.97.1  (010804901.5547-BWER1477241670-E0D55EC5636B-59013582) 

Hmuc. ügyek senmat23063]: I  deal,: 
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HATÓSÁGI ÜGYOSZTÁLY 

IGAZGATÁSI IRODA 

Ügyiratszám:  05-926/2/2019 
Ügyintéző: Aj Tünde 
Telefon:  459-2171 
Email:  ajtunde@jozsefvaros.hu 
Hivsz.:16/601-1/2019.  
Tárgy: közterület használati kérelem 

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető részére 

Helyben 

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 

Hivatkozással hozzánk érkezett megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk: 

Tomgub és Társa Kft. 

Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány  5. 34 m2  vendéglátó terasz, 

34 m2  napernyő, 

(2019.  március  18. —2019.  július  18.) 

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 nem kifogásoljuk, 

az alábbi kikötéssel: 

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

A  Tomgub és Társa Kft.  7713/2018  szám alatt szerepel hatósági nyilvántartásunkban — 
„California COFFEE COMPANY"  elnevezéssel —  1082 Budapest  Corvin sétány  5. A.  Ih.  fszt.  
3.  szám alatti üzlet tekintetében. Az üzlet nyitva tartási ideje:  H-P: 07.00-22.00;  Szo-V-
08.00-22.00. 

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- és berendezési sávok megtartásával — 
legalább  2,0  m, 

E 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. lit 459-2100 1 
www.jozservaros.hu 
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ab)  a gyalogos-sáv szélessége az árkád alatt is legalább  2,0 meter, 

ac)  a legalább  3,0 meter  széles, vagy ennél nagyobb méretű 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 

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

bb)  burkolathoz nem rögzíthetőek, 

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

bd) céglogón kívül egyéb feliratot, reklámot nem tartalmazhatnak, 

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

60 mobil  elemekből állók legyenek, 

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

c) Terasz téliesítése 

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

eb) Teraszok téliesítése csak tárgyév október  31. es  tárgyévet 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 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 beleloglalni, 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.), illetve az esetlegesen 
felmerülő panaszok elkerülése érdekében a vendéglátó teraszt csak  10.00  órától 
üzemeltethetik. 

Budapest, 2019.  március  04. 

Tisztelettel: 

E  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 459-2100 
www,jozsefvaros.hu 
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FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
KÖZÉP-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 

Tárgy: Tájékoztatás a Tomgub is Társa 
által kérelmezett  Budapest  VIII. kerület, 
Corvin sétány  5.  szám előtti közterület 
használat ügyében. 
ügyintézii: Szendi Rebeka tű. fhdgy. 
Telefon:  459-2300/94208. 
E-mail:  tki.kozeppest@katved.gov.hu 
Hivatkozási  slim: 16/601-1/2019. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Polgármesteri Hivatala 
Gazdálkodási Ügyosztály 

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

Budapest  
Baross  u. 63-67. 
1082 

Értesítem, hogy a Tomgub  es  Társa Kft. (szh.:  1239 Budapest,  Sodronyos utca  78.)  által 
kérelmezett,  Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány  5.  szám előtti  32+32  in2  nagyságú 
(vendéglátó terasz és napernyő) közterület használata ügyében a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez küldött megkeresését 
megvizsgáltam, azzal kapcsolatban az alábbi szakmai véleményt adom: 

A  Tomgub és Társa Kft. által kérelmezett,  Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány  5.  szám előtti 
32+32  in2  nagyságú közterület használatát a benyújtott iratoknak megfelelő kialakításban 
tűzvédelmi szempontból abban az esetben nem kifogásolom,  ha  kizárólag egy személy által 
könnyen mozdítható, nem rögzített tárgyakat (székek, asztalok, napernyők stb.) helyeznek ki. 

A  fenti tájékoztatásom nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak. 

Kérem tájékoztatásomban foglaltak szíves tudomásul vételét. 

Budapest,  elektronikus bélyegző szerint. 

Tisztelettel: 
Geezi Béla tűzoltó ezredes 

kirendeltség-vezető 
megbízásából és nevében: 

Kiss Levente tűzoltó alezredes 
hatósági osztályvezető 

Terjedelem: I oldal 
Melléklet. - 
Továbbitva. Hivatali kapun 
Kapják: I.  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Ügyosztály 

(1082 Budapest,  Baross utca  63-67.) 

Cím:  1081 Budapest,  Dologház  u. 3. 1443 Bp.  Pf.:  154. 

Telefon:  +36(1) 459-2324 Fax: +36(1) 459-2457 

E-mail: fki.kozeppest@katved.gov.hu 
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BUDAPEST  FŐVÁROS 
KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Gazdálkodási Ügyosztály 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

Helyben 

Iktatószám:  26-383/2/2019 
Ügyintéző: Szomolányiné Kocsis Beatrix 
Telefon: 4592-157 

• o  anyineb@jozsefvaros.hu :Juis  f-ys.r.o 
ÄG 1  oilpue 

Tárgy:  Tomgub és Társa Kit., közterület használati kérelme — Corvin sétány  5.  szám előtti 
közterületen vendéglátó terasz, valamint napernyő létesítése Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

Hiv. szám:  16-601/2019. 

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony 

Érkezett: S ám: 
46— G' ,91 1 

Melléklet; 

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

Tájékoztatom, hogy az ügyfél vendéglátó terasz, valamint napernyő létesítésére településképi 
bejelentési eljárást folytatott le, melyet a  26-929/4/2018  sz. határozatban az alábbi feltétellel 
tudomásul vettünk: 

„Csak a vendéglátóhely neve jeleníthető meg a teraszon, mely reklámot nem tartalmazhat.  A 
terasz mellett a  2  m szabad járdaszélességet biztosítani kell. Ügyfél köteles minta nélküli, bézs 
színű napernyőponyvát elhelyezni.  A  vendéglátóhely neve csak a napernyőponyva függőlegesen 
lelógó drapériáján, szoknya részén jeleníthető meg, mely reklámot nem tartalmazhat.  A 
napernyőponyva függőlegesen lelógó drapériája, szoknya részének legalacsonyabb pontja nem 
lehet alacsonyabban, mint  2,5  méter. Kiemelt szegélyű terasz (pódiummal, vagy dobogóval) nem 
létesíthető." 

Fentiek-  alapján megállapítom, hogy benyújtott helyszínrajz alapján a terasz és a virágládák 
közterület használata engedayezhető, a naperny5 közterület használata csak a fent leírt 
feltétellel engedélyezhető 

Budapest, 2019.  március  08. 

El  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 459-2100 
www.jozsefearos.hu 



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

Kérelmezőneve:  PAO  IL' 0 T e  PAS V tr- telefon: 

Kapcsolattartó ügvintéző neve: _ —   telefon.  

e-mail  cím:  •- - - 

Székhelye: irsz.: helyseg: közterület 'STU trf  cc- szánt emlajtó: LAG-Y(60u iiks I 

Tvd4. 1 4. t. 

445- 1 11 
Adószáma:  „21[21164  

r " i t -I, OE". 
Bankszárnlaszáma:I/R e I Li [pip " .. — 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  telefon: 

Lakcímeirsz.1 [ 

Levelezési cím:  

e-mail  cím: 

.. helység  közterület szám: emiajtó:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: rii 
Adószáma: H  „ L — ..  

l Bankszámlas 
.7 

'Til záma: — 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve-  telefon: 
} 

Lakcúne: irsz.:  f  L  Í I helység'  közterület szám: em./ajtó:  , 
Születési helye- ideje: [ [ _ I _I év  I [  1  hó  [ . [ _ nap anyja neve:  

e-mail  cím: 

Cégjegyzék szám/ Nyilväntartási szám:  Ák} H S 

Levelezési cím: "  2ob UC-11‹,PU6S1 

..... ............ - Tib-P 3 

Jót ftedsOETSif niesterVM v gal 

- 20 IA év  it  jhs5  1;31  Ílj  napig 

te  

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdáinodási Ügyosztály 
1082 Budapest  
Baross utca  63-67. K  ÉR EL  EM 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatihoz 
Kérjük a nyomtatvánvt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni!  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak elF 
nörzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az itfomiciciós önrendeli 
zésijogrblés azinformációszabaclságról  suite, 2011.S C171.  törvényalapján. 

Közterület-használat ideje:  20  [  4.1%  év[i9  Lt.  hó  9  Aj naptói 

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

Közterület-használat célja:  

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb ):  

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 

41( MS‘ 
.9-eytto— t 

1-\ triy,  Csl in k Lk. 
db  /m2  /1 

szám előt 



)„ kérelmező tudomásul veszi, hogy 
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
.7/2017. (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) 
OEekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek árusíthatók. 

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

.  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-
eskedelmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a Működési Engedélyt 

 

,. Az igényelt területre vonatkozó méretezett helyszint ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is. 
). vázlaton az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyér-
elműen megállapítható legyen. 
'ERASZ, KIOSZK ESETÉN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az épület homlokzati falától és a járda 
zélétöl való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, amelyikhez tartozik; méterben mérve. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

i'levelmeztetés:  

I hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány S az előírt mellékletek csatolásán PA a pontos és egyértelmű helymeghatározás, valamint a meglévő léte-
itmény fotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

közterület-használatot — különösen — az alábbi jogszabályok szabályozzák: 

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

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

NYILATKOZAT  

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

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

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

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

3udapest, 20 iv . . hó nap. 12,Qclik2 etztLe Wv,c-e9L 
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»espies GenenSee1ve16 la Icapcso4aitait,6 ;doh  bútor  (1) 
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(4 



Érk 
Rr 0 1 a-

 

Mijé,klen gyintéző: 

-01n—

 

Előzmény: 

-uL,,,nr4ES tiWATA-LI 
4 

,AS i-"FriP 2 O. 
•............... 

X013rtillOGICIOSSMSITErt 
nit_tee 

ova iDr.Hudák Per r. eels [SKJia 
01080/223-3720194dt. 

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
VIII. Kerületi Rendörkapitányság 

Rendészeti Osztály 

Ügyszám:  01080/223/2019.  ált. 

dr. Henez Adrienn 
ügyosztälyvezető 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkonnányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Gazdálkodási ügyosztály 

Budapest  
Baross utca  63-67. 
1 0 8 2 

Tárgy: szakhatósági állásfoglalás 
Hiv. szám:  16-607-1/2019.  
Ügyintéző:—B—Oros  Attila Balázs  r.  hdgy. 
TeL:  477-37-00  /  48-124 

Email:  borosab@budapest.pohce.hu 

Józsefvárosi Polgärmesteri Hivatal 
C_--

 

Tisztelt dr. Henez Adrienn! 

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

A  Padron Tapas Kft. kérelmet nyújtott be a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
közterület használatához, melyben kitelepülésének engedélyezését kérte  2019.  április  01.  naptól — 
2019.  október  31.  napig a  Budapest  VIII. kerület, Horianszky utca  10.  szám előtt a järdän  2 
négyzetméter területre. 

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

Budapest, Km.f. 
Tisztelettel: 

Dr. Hudák  Peter r.  százados 

Rendészeti osztályvezeto" 

Cim: 1084 Budapest  Víg  u. 36.,I43 I Bp. Pf.:161 
Telefon:  477-3700; Fax: 477-3724, 48-401 

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

R2SNE0_3.90.97.1 (01080-5901.5585-BUJERJ-677241898-EODSJEC5636B-$901.5641) 

HIIKK. Ouekszínu[23063); I dareb; 



BUDAPEST  FŐVÁROS  PM.  KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

HATÓSÁGI ÜGTOSZTÁLY 

IGAZGATÁSI IRODA 

s7t  
Melléklet: 

,,,ytAril
y' ummasay:  

Lk ; Rkc 

OEI:6115g7 ........................ 1 ...... .... 

Ügyiratszám:  05-928/2/2019. 
Ügyintéző: Aj Tünde 
Telefon:  459-2171 
Email:  ajtunde@j ozsefvaros.hu 
Hivsz.:  16/6071/2019. 

Tárgy: közterület-foglalási kérelem 

Gazdálkodási Ügyosztály Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal G-

 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető részére 

Helyben 

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 

Hivatkozással hozzánk érkezett megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk: 

Padron Tapas Kft. 

Budapest  VIII. kerillet, Horänszky  u. 10. 2 m2  vendéglátó terasz 

(2019.  április  01.- 2019.  október  31.  között) 

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

az alábbi kikötéssel: 

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

A  Padron Tapas Kft.  4719/6/2014  szám alatt szerepel hatósági nyilvántartásunkban — 
s-,-,PADRON TAPAS BÁR" elnevezéssel - a  Budapest  YJI. kerület, Horánszky  u. 10.  szám 
Talatti üzlet tekintetében. Az üzlet nyitva tartási ideje liétfő-szombat:  17.00  -  23.00  óráig; 

vasárnap: zárva. 

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: 

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

21, 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  iS  459-2100 
www,jozsefvaros.hu 

1 



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, 

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-jellegü anyagokkal és szerkezettel nem 
határolhatók le, 

bb)  burkolathoz nem rögzíthetőek, 

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

bd) céglogón 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 és kiüritési 
útvonalak fenntartásának biztosítása 

c) Terasz téliesítése 

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

eb) Teraszok téliesítése csak tárgyév október  31.  és 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 
víztiszta üveg vagy. átlátszó plexi betét anyag használatával. Á 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 dobogóval) nem létesíthető.  A  terasznak a járda 
szintjéhez dobogóval történő csatlakozása csak abban az esetben megengedett,  ha  a 
közterületi kitelepülés a parkolósávban létesül." _ 

 megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a_icereskedelini tevékenységét a 
kereskedelemről szóló  2005.  évi CLXIV. törvény előtyásainak betartásával folytathatja, 

.ovábbá, hogy a vendéglátó teraszon a zeneszolgáltatás tiLos,  ill.  tevékenységükkel a lakosság 
nyugalmát nem zavarhatják (zaj, szag, nyitva tartás, rendeevények, stb.). 

Budapest, 2019.  március  04. 

Tisztelettel: 

S  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  is'  459-2100 2 
www.jozsefvaros.hu 
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NYTIBItipun érkezett 

2019  MARC  1 4, 

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGAWSÁG 
KÖZÉP-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 

Tárgy: Tájékoztatás a  Budapest  VIII. kerület, 
Horánszky utca  10.  sz. előtti közterület 
használat ügyében. 
Ügyintéző: Szendi Rebeka tű. fhdgy. 
Telefon:  459-2300/94208 
E-mail:  fki kozenpest@katved gov hu 
Hivatkozási  swim: 16/607-1/2019. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Polgármesteri tvárosi polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály —  

OE '»H 
I3udapest 
Baross  u. 63-67. 
1082 te( 

Értesítem, hogy a Padron Tapas Kft (szh.:  2094  Nagykovácsi, Eötvös L.  U. 7.) Budapest  VIII. 
kerület, Horánszky utca  10.  szám előtti  2 m2  nagyságú közterület használata ügyében a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez 
küldött megkeresését megvizsgáltam, azzal kapcsolatban az alábbi szakmai véleményt adom: 

A  Padron Tapas  KR Budapest  VIII. kerület, Horánszky utca  10.  szám előtti  2 m2  nagyságú 
közterület használatát a benyújtott iratoknak megfelelő kialakításban tűzvédelmi szempontból 
abban az esetben nem kifogásolom,  ha  kizárólag egy szmély által könnyen mozdítható nem 
rögzített tárgyakat (székek, asztalok, stb.) helyeznek ki. 

A  fenti tájékoztatásom nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak. 

Kérem szakmai véleményem szíves tudomásul vételét. 

Budapest,  elektronikus bélyegző szerint. 

Tisztelettel: 
Géezi Béla tűzoltó ezredes 

kirendeltség-vezető 
megbízásából és nevében: 

Kiss Levente tűzoltó alezredes 
hatósági osztályvezető 

Terjedelem I oldah --

 

Melléklet: 
Továbbitva Hivatali kapun 
Kapják: I.  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Polgárniesteri Hivatala Gazdálkodási Ügyosztály 

(1082  13tapest, Baross utca  63-67.) 

Cím:  1081 Budapest,  Dologház  u. 3. 1443 Bp.  Pf.:  154. 

Telefon:  +36(1) 459-2324 Fax: +36(1) 459-2457 

E-mail: fki.kozeppest@katved.gov.hu 
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El5zmény: 

— Horánszky utca  10.  előtti 

BUDAPEST  FŐVÁROS 
VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

26-385/2/2019 
Szomolányiné Kocsis Beatrix 
4592-157 
szomolanyineb@jozsefvaros.hu 

Józsetvá rest Potgárrnesteri JIivaaI 

Budapest  Főváros VIII. kerület Iktatószám: 
Józsefvárosi Önkormányzat Ügyintéző: 
Polgármesteri Hivatala Telefon: 

Gazdálkodási Ügyosztály e-mail: 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

Helyben 

Um:  Padron Tapas Kft. közterület használati 
közterületen vendéglátó terasz 

Hiv. szám:  16-607/2019. 

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 

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

Tájékoztatom, hogy az ügyfél terasz létesítésére településképi bejelentési eljárást folytatott le, 
melyet a  26-471/2/2018  sz. határozatban az alábbi feltétellel tudomásul vettünk: 

„Csak a vendéglátóhely neve jeleníthető meg a teraszon, mely reklámot nem tartalmazhat.  A 
terasz mellett a  2  m szabad járdaszélességet biztosítani 

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben nyílászárót szeretne cserélni, felújítani, valamint 
cégért, cégfeliratot, klímát, napernyőponyvát szeretne beszerelni, településképi bejelentési 
eljárást kell lefolytatnia a munkálatok megkezdése előtt."" 

Fentiek alapján megállapítom, hogy benyújtott helyszínrajz alapján a teraszra vonatkozóan a 
közterület használat engedélyezhea. 

Budapest, 2019.  március  13. 
-• 

Üdvözlettel: 

211082 Budapest,  Baross  u. 63-67. lit 459-2100 
www.jozsetvaros.hu 
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Gazdasági tarsaságok egyéni cég, társadalmi ás egyéb szervezetek esetében: 
Kérchozzömvegfir  Sag  h 6Z 27 it/te  P4(  piapa- ér Á ľ. teen: 
Kapcsolattate ügyintézörteve ‚•-. 7. 
e-mail  dint - 
Szahnlye: LLLIJ  helység:   10->e:  szám: em./ajtó: 
Levelezési cím: . pes...U:.OE:/Á /4 ail  
Cégjegyzék  eta»! Nyilvániattási  

Adósterna: Z ' .289 ÁÁi 91A — 

Bankszimlasitima. — 2. 0 /1141YolgloiD 

- 111V2 

Egyéni vállalkozás esetében: 
Kiettnező neve: Seim  

1 I Lakcíme: irsz: 

Levelezési  cite  

e-mail elm-

 

Vállalkozó nyilvántartási süma  

Adószáma: 

helység:  bkrY szám: em./ajtó: 

.107 Iterest P.o WI-muter' Hi vats/  

Magánszemélyek esetében: 
Keene:n:3 neve telefon: 

sett: 

e-mail  cím: ....... .......... .... ...... ..... ..... ............. .......... ....... 
Megjegyzés: Fenti adatok  Mitre  a ktaterület-használati kérelmet eibirtilizsához, vakmant a ktalertletaasználaa tozzeámilásaan fog laltak ellenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterülettelügyeleti Ügyosztálya kezelik az  in ibrmáció s önrendelkezésijogró és az  info, imaidezabadságról  nab 2011.  évi  au.  tötven y  aktpján 

Közteridet' -használatideje:  201  git  év ÄojI  hó ,kigInapted —  201  „S év  i0  OE.5  116  L napig 
(Főbb időpont- helyszín esetén kérünk listát rielldrelnil)  
Közten'ilet-hasnuilat célja: (  5 25  Ft 141  (  k  ce:t ji.t _  

inC	 m2/db 

em/ajtó:  

évi hó nap, anstja neve:  

Kérelertmtel &Melt  közterület 

3 

FT] Bankszámlaszáma: 

Születési helye: ..... . ...... ideje: 

Közterhlet* helye:  Budapest, VIM  kerület    .Pd / YOE - szám elötti 
Inc LIJ agbf 

kérele  7S '  • ' jogosít fel a közterület használatra. J  EEVA  P 
51. 

2019 MC 07. 
sae.   G  104  L  
Sign 7,2\Ä•71.`""OE—  I  

Budapest  Főváros  VW.  icerületJázsehrirosi ruigaggiwb ri Hivatat 
Gazdálkodási ügyesztály 
1032 Budapest 
Baross utca  6347. 

KÉRELEM 
a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatihoz 

Kérjak a nyomtatványt olvashatelan, nyozetatott betfivel kitölteni! 

járda'n, úttesten, zöldterületen vagy: ....... 



A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő keaterületek használatáról  es  használatának  reedier&  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 feltételeiról szóló  210/2009. (I)129.)  Kormányrendelet 
12.  §  (1)  bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek ärusithatólc 

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 vállaficonis esetén: vállalkozói igazolványt, 

 

- gazdasági tarsaság, egyéni cég esetén:  30  napnál nem régebbi cégkivonatot,  Wallis'  címpéldányt, 

 

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

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt üzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes bejelentés köte-
les kereskedelmi tevékenység bejelentés« 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 igények területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyér-
telműen megállapítható legyen (TERASZ, KIOSZK ESETÉN: annak szélessége, hosszúsága; a  texas;  kioszk szélének az 
épület homlokzati falától és a jánzla 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 terasz*érebnekhez a hebezin foto-
ját is csatolni szükséges. 

 

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

 

S.  Epitési engedithez kötött építmény esetében yagy épitési munkalatokkal összegge közterület-hasztütlat esetében az 
építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszab4ban  elan  esetekben a jogerős épüésügyi hatósági  enge  csatolni 
szükséges. 

 

6.  Közút igénybevétele esetén — a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon  tut  — a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechni-
kai vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút  Zit  központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest>  Brink bin  utca  8-12.) 
httn://budanestkozuchtt 

 

Irevelmatetés:  

A  hiánytalcand kitatött Urelemnyonnalnitn, ésaz  ears  tnellékktek csatotásán  fig  a pantos  Seé yed.' heemeghalározá s, nzlanzint a meg-
ktesitményfotója eletedhetetlen a benyüjtott kérelem ánlerni elbkülásához! 

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

Magyarország helyi önlconnányzatainál szóló  2011  évi CL410057C.. törvény 
a Józservítrosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017. (1X1 4)  önkormányzati rendelet 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XIL12.) önkormányzati rendelet 
Budapest %yams  rendezési szabályzatáról szóló  5/2015. (IL 16.)  Főv. Kgy. rendelet 
A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal (laz Wades' ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam —amelyet tudo-
nuisul vettem — az eljárás meginditásának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezések-
ről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elér-
hetőségről. 

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

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

Budapest, 20.g..  év  Pij•hó  or  nap. 

V-`2 



Minerva Térinformatikai Rendszer 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata 

Méretarány:10C. 

A  ere tájekoz tag! jellegó. másolata semmilyen hivalelos eitárásban nem használható lel!  Ad 
Engedély szime: 

az  Merril ailigadalok febaszniffisivai. 

Budapest, 2019  március  06 ( 14-, -1"•te--7 
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II.  Janos PM  pipa téri?. sz. alatti Társasház 
1081 Budapest,  II. János Pál papa  ea- 17. 

ÉTA-SZÁM Kft. közös képviselő útján 
1081 Budapest,  II.  linos  Pál papa  ter 16.11/22. 

Dttatdigém:  26-1062/3/2018 
Ügyintéző: Szornolányiné Kocsis Beatrix 
Telefon:  45-92-157 
e-mail:  szomolanyineb@rjozsefveros.hu 

Tim: 11.  János Pál pápa  ter 17.  sz. alatti Társasház ügyfél  Budapest  VIII. kerület, II. János 
Pál pápa tér  17.  szám alatti társasház utcai honalokrarhonk felújitása 

HATÁROZAT 

településképi bejelentési eljárásban 

IL  János  Pill  pipa tér  17.  sz. alatti Tirsaithe - közös képviselőjeként eljáró  LTA-
SLIM left. (1081 Budapest, IL  János  PM  pipa  Or 16. 11/224  cégjegyzékszám:  01 09 
870962;  adószám;  13743651243)  - ügyfél késelmére,  2018.  augusztus 23-án indult 
településképi bcielentesi eljárásban, a  Budapest  VIIL kerület,  H.  János  PM  pipa tár  17. 
szám Matti  (34757 braze)  tkrusbiz  Wad  homlokzatinak felújitisa tárgyban benyújtott 
dokumentációt átvizsgáltam  Es  az abban meedölt épitési tevékenység végzését tudomásul 
varzens az alább) fettétellel: 

A  homlokzat felújitásakor ftgyelembe keli venni a  6812017.  sz. tervtanácsi véleményt  A 
homlokzat végső szfnezése előtt az Épittetó köteles a VárosiTítészeti Iroda, valamint a 
Budapest  Ft:Wilms önkormányzata illetékes munkatársával helyszíni színegyeztetést tartami a 
Közös képviselő. a Kivitelező. valamint a Tervező részvételével. 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belli] a BPdapest Föväros VIII. kerillet 
Józsefvárosi önkormányzat Képvise16-testületéhez  (1082 Budapest, Banns  utca  63-67.) 
címzett,  de  Hatósigonal benyújtandó,  5.000.-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel 
lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentadti az ügyfelet más 
jogszabályokban előirt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módositás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen települeslcépi 
határozat polgki jogi igényt nem dönt el. 

A  településkept eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése maim 
településképi kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése és 
végre nem hajtása esetén  1.000. 000  forintig terjedő bírság kiszabása rendelhető el. 

IN DO  KOLÁS 

II. János  PM  pápa  ter 17.  sz.. alatti Társasház - közös képviselőjeként eljáró ÉTA-SZÁM Kit 
- ügyfél a  26-1062/2018  ügyiratsziunú kérehmlben a településkép védelméről szóló  2016. 
évi LXXIV. törvény (a továbbiakban Tktv.)  10. (1)  bekezdés a) pontja is  (2)  bekezdése, a  
2 1082 Budapest, St= u. 63-67. it 459-2100 1 
www.jozsetvaros-hu 



BUDAPEST  FÖVÄROR 

Via  KEROLET 

JÓZSEIVÁROSI 

POLG ÁRAIESTERI HIVATAL 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési strateftról M a 
településrendezési eszköz5kr61, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézrnényekröl szóló  314/2012. (Xi. 8.) Korn.  rendelet (a továbbiakban  Tr. Kann.  rend.) 
26/B.  §  (1)  bekezzlis a) pontja, valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Kevise16-testületerit a településkép védelmérbl szóló  34/2017. (IX. 14.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  72.  §  2.  pontja alapján településképi 
bejelentést tett hatóságomhoz, a  Budapest  VIII. kerület,  IL Janos Pal  pápa  ter 17.  szám alatti 
társasház utcai homlokzatának felújítására vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt ős annak mellékleteit átvizsgálva megállapitottarn, hogy az 
megfelel a  Tr. Korn.  rendelet  26/B.  §  (2) es (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  homlokzatfeljutás a Rendeletben foglaltaknak megfelel. Az építési tevékenység a 
telePüléslikPbc  ezért a fenti feltétellel tudomásul veszern. 

Az ügy szempontjából kiemelten fontos az a  tiny,  hogy a  IL Mum  Pál  pips Or 17.  stinn 
alatti építmény a településkép videlmen51 sz,516  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet  2 
melléklet  2,)  pontja szerint Kerületi területi videlem alatt 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet,  bogy  a jelen döntései"  net  jogositja fel sz 

eítési tevékenység azonnali. feltétel nélküli megkezdésére. Döntésein a tervezett építési 
tevékenység telepilleképi megfelelbségének vonatkozásában irányadó. is nem mentesít 
awn  egyéb engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésénekkittelezenséeealtil, melyeket 
egyéb jogszabály az ügyfél  Mud  tervezett eltési tevékenység megkezdése esetére előír. 
Jelen hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének  sent 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
hatitrozatom a Tktv.10. § (I) bekezdés a) pontján és  (2)  bekezdése. valamint a  Tr. Korn. 
rend.  26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartisnil 
szóló  2016.  évi CL törvény  116.  §  (1)  bekezdése. valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valinnint 
a Tktv.  10.  §  (3)  bekezdése  es  a Rendelet  82.  §-a. a döntésben foglaltak megszegéséröl 
Tktv.  10.  §  (4)  bekezdése,  es 11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az 
illetékekről szóló  1990.  ivi XCIII. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet ás illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdése) pontja is a  10.§ (1)  bekezdee. 
a) pontja. továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

Budapest.  20187s2ep1einber  04. 
dr. Sara Botond 

polgármester nevében ás megbizásából 

1082 Budapest, Hamm u. 63-67. S 459-2100 2 
www.jorservaros.hu 
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FORGALOMTECHNIKAI IGAZGATÓSÁG 

chime*: Metróber Tervező és Tanácsadó  KR. nyilv. smarm 19USI097 
iktatószAm: 46 / 1919-2 / 2019 

am: 1132 Budapest firgy: 

ligyintie 

8.  kerület  II. Janos Pal papa ter 17.  ideiglenes 
forgalomtechnikai terv 

Ember Attila 

Wei út 28. 

Társaságunkhoz érkezett,  „8.  kerület II. János Pál papa tér  17.  ideiglenes forgalomtechnikai terv" tárgyú, 
2083.  tervszámú kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi 
feltételekkel adjuk meg: 

Az ideiglenes jelzőtáblák ép, fényvisszavető fóliás felületűek legyenek, és tiszta állapotban kerüljenek 
kihelyezésre. Az Útügyi Műszaki előírásokban foglaltakat be kell tartani, különös tekintettel a magassági 
elhelyezésre vonatkozó kritériumokra. 
A  kivitelezés során a munkaterületet zárt,  min. 1,5  m magas, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott 
elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, amely  100 km/h  szélterhelésnek ellenáll. Megfelelő éjszakai 
megvilágítást kell alkalmazni. 
A  gyalogosforgalom munkaterülettől elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell, akadály esetén a rajz 
szerinti kialakítású  min. 1  m szélességű védőtetős gyalogosfolyosóval.  A  forgalom alatt álló közútra a 
gyalogos nem terelhető. 
A  munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről kikerülő 
anyag, építési anyag és törmelék nem tárolható. 
A  bontott és az építési anyagot minden esetben kalodában kell elhelyezni. 
A  jóváhagyott tervtől eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon lehet.  A  tervtől eltérő munkavégzés, 
vagy feltételeink be nem tartása esetén hozzájárulásunk érvényét veszti. 
Amennyiben a kezelői hozzájárulással ellátott építés alatti állapottervektől a kivitelezés során eltérés válik 
szükségessé, új forgalomkorlátozási állapottervet kell készíteni, amelyre kezelői hozzájárulásunkat meg 
kell kérni. 
Az ideiglenes „Megállni tilos" jelzőtáblákat hatályba lépésük előtt legalább  48  (legfeljebb  72)  órával ki 
kell helyezni, és kiegészítő táblán fel kell tüntetni a hatályba lépés időpontját. 

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 lehét 
fordulni. 
Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  23.  §  (4)  bekezdés  1.  pontja, a közúti közlekedésről szóló  1988.  évi I. törvény  33.  és 
34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti-jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984.  (XII.21.)  KM 
rendelet  2.  §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kzelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, 
továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások 
szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  15.)  Főv. Kgy. rendelet alapján, mint Operatív kezelő adtuk ki. 

Budapest, 2019.  február  25. 
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A Budapest  VIII. kerület, II. János Pál pápa  ter 17.  alatti társasház homlokzat felújítási 

munkái miatt szükséges a jelen ideiglenes forgalomkorlátozási terv, amelyet a fenti 

Társasház megrendelésére készítettünk el. 

Az ingatlan sarokház, amelynek homlokzatát két ütemben újítják fel. 

1. A  tér felőli homlokzat felújításához az érintett oldali járda teljes foglalása 

szükséges; a gyalogosforgalom ebben az ütemben a parkolósávban ideiglenesen 

kialakításra kerülő  min. 1,50  m szabad szélességű kordonon közlekedhet a 

munkaterület mellett.  A  kordon lehatárolása állékony acél korlátelemekkel 

történik. 

2. A  Kun utcai homlokzat felújítása idején a gyalogos forgalom átterelésre kerül a 

túloldali járdára. 

A  forgalomkorlátozás várhatóan  2019.  március végétől mintegy  2x2  hónapon át tart. 

A  két munkafázishoz tartozó ideiglenes forgalomkorlátozással kapcsolatos további 

tudnivalók az  É —1, 2.  sz. tervlapokon szerepelnek 

A  közterület foglalások a vonatkozó engedély szerint történhetnek. 

A  parkolás korlátozásáról a tényleges időpont előtt  72  órával  Id  kell helyezni a 

figyelmeztető táblákat! 

A  gyalogosforgalmat akadálymentesen, folyamatosan biztosítani kell, szükség 

esetén botlásmentes provizóriumok alkalmazásával. 

A  munkakezdést követően  a  terven lehatárolt területen belül folyik  a  munkavégzés. 

Csak szabványos, ép felületű és jelzésképi, tiszta elkorlátozó elemek, valamint 

forgalomtechnikai eszközök használhatók. Valamennyi kihelyezett, rögzített elemnek 

biztosítani kell az  MSZ  20188/1  szerinti szélterheléssel szembeni ellenállást. 

Az ideiglenes állapothoz kapcsolódó KRESZ táblák meglétét a korlátozás időszakában 

rendszeresen ellenőrizni, szükség esetén pótolni kell.  A  jelzőtáblák, jelzőlámpák 

láthatóságát folyamatosan biztosítani kell. 

Tsz.:  2083.  Műszaki leírás 2/3 



A  sárga villogó jelzőfénnyel ellátott sávos terelőtáblák kihelyezését a munkák 

megkezdése előtt a kezelői hozzájárulással ellátott terv szerint kell elvégezni. 

A  munka megkezdése előtt  72  órával a kivitelezőnek  e-mail  —ben értesíteni kell a 

BKK  INFO  —t a bkk.info@bkk.hu címen, vagy a  36 1 266-9003  telefonszámon.  A 

tárgyi munkálatok befejeztével az eredeti forgalmi rendet kell helyreállítani. 

A  munka végzése során minden olyan rendelet és előírás betartandó, amely a 

biztonságos munkavégzést szolgálja (az MVSZ előírásokban kidolgozott 

intézkedéseket a kivitelezőnek kell elkészítenie, és betartásukat folyamatosan 

ellenőrizni). 

A  munkaterületeket úgy kell jelezni és megvilágítani, hogy rossz látási viszonyok 

között,  ill,  sötétedés után is láthatóak legyenek.  A  munkavégzés gépei munkaidőn 

kívül csak forgalommentes területen tárolhatók.  A  deponált anyagokat úgy kell 

elhelyezni, hogy esetleges kidőléssel, elcsúszással, stb. a gyalogos,  ill.  közúti 

forgalomra ne jelentsenek veszélyt. 

A  munkaterületen minden felelősség a munkát végző céget terheli. 

Tsz.:  2083.  Műszaki leírás 3/3 
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A  II. János  Pal  papa tar  17.  alatti társasház horrdokzatának felújítási 

munkáihoz szükséges a jelzett közterület foglalás. 

A  forgalomkorlátozás várhatóan  2019.  március végétől mintegy  2 

hónapon át tart, és nem egyidejű a II.  Janos  Pál papa téri homlokzati 

oldal felújításával, ami szintén mintegy  2  hónap átfutási idejű. 

A  közterületfoglalás a vonatkozó engedély szerint történhet. 
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. A  kérettnező tudomásul veszi,  bogy 
- a kérelem benyújtása  nun  jogosaja e a közterület has-in latter% 

a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában levő közterületek használanSról  es  hasmilatimak rendjel szóló 
37/2017. (IX. 14)  önkonnényzati rendelet  21.  § (I) bekrId64.- szerint a közterület basználatfiért közterületehaszoilati díjat 
köteles fizetni, 

közterdleten Idminálag  4  kereskedelmi tevékenYsegek végzésének (tittle/eh&  sat, 210/2009.  ax.29.) Komierendelet 
12, (1)  helteadese elalljátt a rendelet  5  melleldetehen meghateozott  Verna*  kusitbatók. 

A  kérelembez  a  kérelinestInelt az alábbi mellileteket  keil  eastainia:  (A Stet  tnelladetet kérjük 

L. A.höfl  ten  fellytatni vint tevekenység gYskot ' ite egyszerű okirat m 1 
- egyéni villalkozás r4ánv4iWSoz6l igazolványt, 

 

- gazdasigi  *snag,  egyéni cég esetén:  30 wail neat  régebbi cevonatot, alábilsi -6111)616En 

 

tarsadakni is egyéb szenmzetek e,setóben: a nyllvántnrtás' 'vétdüket.igszo1óokiratot, 

 

-  &tame&  esetén őstermelői igazolványt. 

 

- vendéglátó terasz  Weakest mein, at  ezt üzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes bejelentéti köte-
les kereakedelmi tevékenység bejelenteet it...16 dokumentninot vagy a Működési Engedélyt 

 

2. Az  (*yet  teraletre vonatkozó helyszint ibrizoltS viziatot, amelyen szerepelnie  keg  a környező utcáknak is  A  vázla-
ton az igényelt baraletaelt - a snlicSeges id:mead - ügy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyér-
telműen megállapitható legyen (TERASZ, KIOSZK ESETEN: annak szaessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének  at 
épület homlokzati  &Una es  a járda szélétől való távolsága; terasz  mean  annak az IlZletnele a bejáratától való távolsága 
entelYildiez tattozik; méterben mérve). 

% 

3. Az elhelyezni kívánt epitmeny, létesIlmény, berendezés mtlszaki t is terveit; teraszkéretmekhez a hebmeinfatá-
at is csatolni szükséges. 

 

4. Méévö létesitmenyre vonatkozó közterület- ti hozzáj meaújítása eseteln - városkevédebni szempontok 
fig lembevetele miatt-'- fényképfelvételt kell becsa 

 

5. Építész engedilyher  &Witt  építmény esetébenvagy építési munkálmokkal &szein?! közterid et-hezettátat esetében (Zr 
épittetötöl  Wort  meghatabncerást  4  a jog/cube= eldirt esetekben  edger'  épitésell hateise engede7yt esmolni 
szükséges. 

 

6. Közút igénybevétele esetén- a  2.  pontban fog  It  helyszkirajzontal - a vonatkozó helyszint ábrazoló forgalomtechni-
kid vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút  Zit  központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest  Bánk  ban  utca  8-12) 
htte://budapestkozathu 

 

Flavelmeztetis:  

A  hiánsaland kilatin libelemnymmavioty á az  elan  melléldetekcsmolásim ng a poems es, el "helyineghtaroz4 valamint arneg-
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A  közterület-használatot különösen - az alábbi jogszabályok szabályozzák: 

Magyarország helyi önkomninyzatairól szóló  2011.  évi CLX/OGX. törveny 
a Józservárosi Onktmünyzat tulajdonában lévő köztentletek basználaOról és használatanak rendjéről  ad() 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzalizaldelet 
Józsefváros Kenileti  tiniest  Szabélyzatáról szóló 66/2007.(X11.12.)önkearrityzatirendelet 
Budapest  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015,01. 16) fly. Kay.  rendelet 
A  településkép vedelméről szóló  34/2017,  OX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

_Alulbott, az általam benyújtott közterillet-basználati loh-elmem elbirálásának céljából hoz.zzilárulok  személyes adataim történő 
--kezelésébez, valamint ahhoz,  he-y-  az így tudomásra jutott személyei adataimat  a  Polgármesteri Hivatal az lejárásban részt vevö 

szakhatásági állásfoglalások bekérése végett továbbiísa az illetékes hatóságok fele. 

benyújtásakor a Polg;ar'  nested  Hivatal Crazdálkodási Ügigosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam -amelyet 
másul vettem  - az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési hatétridőröl, az ügyenare irányadó Jogszabályi rendelkezések-
röl, jogaimról  es  kötelezettségeinuel, továbbá kötelezettségem elmulasztásinak jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elér-
hettiségről. 

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

Tudomásul veszem  bogy  ezáltal az Ugyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre emelkedik. 

Best Solution  Konstrukt  Kft. 
3021  törinci, Rakácti a. 
Cédepzákaresni 
Aciószárn  145428 Budapest, 20  . év  004 nap, 
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•Ire Mihályka  Pelter 

Forgaloniteclusikaikezikli hozzájárulis 

Társaságunkboz érkezett, „t kerület Nipszinház utca 19 társasház hotrdolczatfelüjitis"  tier% 
BS/N/18/1  tervszámu kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzítjándásunkat az alábbi 
feltdtelekkil adjuk meg: 

• Hozzájándisunk az  N-2, N-3, N-4  számú helyszimajzra vonatkozik. 
• Hozzájátulisunk az e levélbert szereplő irtódosításokkal együtt érvényes. 
• Hozzijitrulásunic csak a tulajdonos ifenkorminyzat köztetükt foglahisi engedélyével együtt 

őrvényes. 
• A  forgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó, hatályos thügyi Műszaki 

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

• Hozzájárulásunk •ósak a tulajdonos önkormányzat köztertilet foglalási engeddlyével együtt 
étvényes. 
A  forgalom korkitozas' valamint az ütemváltásokat megelözken  72  órával előbb értesíteni kell a 
SICK INFO-t a blcItinfo©bkk.hu  e-mail Mitten,  vagy a  ±361 266 9003  telefonszámon. 
Az ideiglenes „Megállni  tiles"  jelzőtáblákat hatályba lépésük előtt legfeljebb  72  órával,  de 
legkésőbb  48  Órával korábban ki kell helyezni, ás kiegészítő táblán fel kell tüntetni a hatályának 
ponies  kezdeti- is végidőpontját. 

• A jelzötibla módositások és a munkatertilet elkorbitozása egyidőben végzendő el. 
• Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása után a munka azonnal megkezdendő, az ettől való eltérés 

engedély nélküli munkavégzésnek tekintendő. 
• Az ideiglenes jelzőtáblák ép, fényvisszavető  %This  felületűek legyenek, is tiszta állapotban 

kerüljenek kihelyezésre.  A  jelzötäblák egymással fedésbe nem kerülhetnek. 
• A  kivitelezés során a munkaterületetifelvonulási területet a gyalogosforgalomtól  1,2-2  m magas, 

össze-Rig0, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott, zárt elkorlátozó elemson-al kell lehatárolni, amely  100 
•km/h  szélterhelésnek ellenáll. Megfelelő éjszakai megvilágítást kell alkalmazni. 

• A  gyalogosforgalom munkaterülettől elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell, akadály-esetén 
min.  I  in  széles akadálymenies provizóriummal M kell vezetni.  A  forgalom alatt álló közútra a 
gyalogos nem terelhető. --

 

• ingatlanok megkörel  nisei  biztosítani kell. 
• TAz érintett területen lévő ingatlanok tulajdonosait tájékoitatni kell a munkagzés várható 

-itezdetéről és annak időtartamáról. 
• •-A  munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartázkodhat, a nunikaterületről 

kikerülő anyag, építési anyag is törmelék nem tárolható. 
• 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 
akadilyozzák, akkor  24  órán belül - végre kell bajtania. 



Szabó Gábor 
forgalomtechnikai igazgató 

es 
forgalo techru főosztályvezető 

BUDAPEST U.  KÖZÚT 

• A  jóváliagyott tervtől eltérni csak Társasigunkkal egyeztetett módon lehet.  A  tervtől eltérő 
munkavégzés, vagy feltételeink be nem  tease  eseten bouijärulasunk érvenyit veszd. 
Amennyiben a k•7•18i hozzájárulással ellátott épités alatti állapottervektől a kivitelezés során 
eltérés válik szükségessé, új forgalomkorlátozás, állapottervet kell készíteni, amelyre kezelői 
hozzájárulásunkat meg kell  kind. 

• Az ideiglenesen kihelyezett forgalomtechnikai eszközők a kivitelezés befejezése után  24 &in 
belül eltávolítandók. 

Forgalomtechnikai keaelői hozzájánthisunk  6  hónapig, vagy az ebben  a6  hónapban kérelmezett érvényes 
munkalcezdési engedelyben meghatározott időszak végéig érvényes.  A  hozzájáruhisunkban Megállapított 
feltételekkel szemben kérelemmel 13udapest Főváros KomvInyhivatala  Ill  Kerületi Hivatala Közlekedés 
Felügyeleti Főosztályhoz  Whet  fordukti. 

Forgalomtechnikai kezelői ho77ájárulásunIcat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLX3001 tőrvény  23.  §  (4)  bekezdés  1.  pontja, a ktizei kőzlekedésről szedó 1988 évi I törvény  33. es 
34.  §-ai, az utak foty,alomszabitlyozásáról  es  a közit' jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984. (X11.21.) KM 
rendelet  2.  §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és lizemeltetésének szakmai szabályairól, 
további az útépítések, a közterületet érintő vasút- és egyéb építések és az faburkolatbontások 
szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII,  15.)  Főv. Kgy rendelet alapján, mint operatív kezelői feladatokat 
ellátó szervezet  ado& Id. 

Budapest, 2018'  november  27. 
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Megrendelő:  Budapest,  II /81Cpszinház  u. 19.  Társasház 

Társasház homlokzatfelújitás 
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Egyén1 yállakozás esetében: 
'<Stutz& 

4 e,fflee,iriaie.w.m4f4",* 

Maginszetnélyek esetében: 
Kitelmezönem  

 

telefon:  

 

Laker  irsz. 

Születési he 

t-mali  elm 
Megjegyzés; Fenti adatok  Wilds'  a köztertilet-használati kéreüttek elaretlazdhoe, valamint a kitzteralet-használatt  hazed  feirtddreban  fig  
laltak ellettórzéséhez stükségesek Az adatókat a Polgárnzesteri Hivatal Gazdfilkodasi, illetve közterfiletlelügyeleti ügyasztdbm kezelik az in-
fonnácitir önrenclegezésijogred  ism  itionntieMszaleadvdell szeild  2011. OW MIL forty ale& 

Közteriilet-basználat ideje:  201  E év hirs bH  naptól —  20 
(Több időpont- helyszfn esetén kérünk listát 

_Közterület-használat célja:  ire  Ti6‘ Lida  29OELPYTQW--

 

Kérelemmel érintett-f.dizteKilet nady—sága:  

Közterület helye:  Budapest,  WU. klitilet. 

járdán, úttesten, zöldtnEeten vagy:  

  

m2/4b 

 

   

   

szám előtti 

   

     

Megjegyzés ( Egyéb  tiny,  körülmény, stb.): 

    

O O 5 hó O  napig 

Q I 

kérelem henyálása  nein  jogosít fel  a  közterület használatra. 
Vir  NI 

7019 Kitt 4. 
szint 

Sinn  : 

krz )1-0  



- 2 - 
A  kérehnezt5 trdomásul  yeses  hog 
- a icirelem beilyájtása nem jogosilja fel a közterelet használatára, 

e Iózsefvirosi önkormányzat tulajdoniban lévő Icötterületek hasmidatáról  as  használatinak djéről szóló 
37/2017 (IX  14)  nnketratlyzati readelet  21.  t  (1)  bekenitise  surfs  a  közterület haspálatfiert köztertgetrhasználati  &jet 
köteles  natal, 
a köztertgeten 1**,64 a kereskedelmi tevelcenralgek  %tweed's*  fektteleing  au% 210/2009. (1)129.)  Kormigyrendelet 
12. (I) bekezdése alapján a rendekt  5.  mellékletében meghatározott termékek árusfthatók. 

A  kérelambez a kértlinezöneicaz  *MN  mellálateket kell csatehdat csatelt mellékletet kérjük X-el jelölni) 

aterületen folytaMH ‚tttevékéiys4lSat feljogosttó mufti okirat mast:date 
• -egyéni vÁllalkozÁs esetém vállalkozói igazolványt, ,. 

 

gazdasági társasig, &esetén )OnnU nemrésebbi cigkiVortattit.  Semi  envetanytOE. 

 

- társablad e egyéb szervezetek esetében; a niiivintertásha-vételüket igazoló okkatot 

 

- östennellgt esetén ßstermelig rgazolványt 

 

, L vendéglátó terasz létesítése esetén, ez azt üzemeltetni kivánó áteteskedelmi/veadágiátó egység érvenyes bejelemia köte- 
les kereskedelmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a Milködési Engedélyt 

r 

2. Az igények  *Metre  vonatkozó helyszint ábrázoló váziatot, amelyen szerephile kell a környező utcáknak is.  A  vázla-
ton az igények területnek - a szükséges méretekkel - ügy kell szerepelnie,  bogy  annak nagysága, elhelyezkedése egyer-
telmüen megállapithan5 legyen (TERASZ, KIOSZK ESETEN: annak szélessége, hosszásáp; a terasz, kioszk szélének az 
épület homlokzati  WS&  es  a járda szélétől való tavolsága;  term  eseten annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, 
amelyikhez tartozik; meterben mérve).  

 

3. AZ  elhelyezni ldvánt építmény, létesítmény, deüszakflelrásáf ils terve> r bne helyszin fotó-

 

St  is csatolni szükséges, 

 

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-harmálati hozzájárulás meprittisa eseten - váro pvidelmi szempontok 
figyelembevétele miatt --, fényképfelvételt kell becsatolni. 

 

5.Apwsi engedélyhez  WM  4oltmény esetében vagy éphési munkálatokkal  Mize n 4  közterület-használat esetében az 
épittelötöl  *apart  meghatabnazitst  its  ajogszabályban  eh»:  esetekben alogerds eltésügyi hatósági engedidyt  =OW 
szükséges. 

 

6. Ronk  igénybevétele esetén  -at  pOtaban foglalt helyszínrajzon  al  - a vonatkozó helyszka Ábrázoló forgalomtechni-
kai vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest, Bank  bán utca  8-12.) 
httat//budanestkozathu 

 

Figyelmeztetés:  

hitblYtdand  Mama  lebelemnymntalvá  y  is azelőirtmellékletekcsatolásdntid, a pantos  ezyértelmü hebnneghatározás, valamint a meg-
lee  létesitznény fitója dengedhetetien a bemetott kére-lent érdemi eiblrálásához! 

A ület-használatot különösen  -at  alábbi jogszabályok szabályozzák: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi COODUIC. törvény 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Icözterttletek hasztálatáról használaninak rendje I szóló 

37/2017.  (IX.14.) önkorrnányzati rendelet 
- Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.(X11.12.)  önlconnálnzati rendelet 
- Budapest Rhinos  rendezési szabályzatáról szóló  5/2015. (11. 16.)  Föv. Kgy. rendelet 
- A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

Mulírott,  at  általam benyújtott közteru et-használati kérelmem elbírálásának céljábóriffizza/antlok személyes adataim történő 
kezeléséhez, valämint ahhoz, hogy az  fry  tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az lejárásban részt vevő 
szakhatósági áteifoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé. _ 

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazda  o  ast- gyosztály ügymtezojetól tajékoztatást kaptam -amelyet lu(o-
nuisul vettem  - az eljárás megindításának napjáról,  at  ügyintézési határidöről,  at  agyemre irányadó jogszabályi rendelkezések-
ről, jogaimról is kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem eltnulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elér-
hetőségről. 

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

ithliisE ITOR  CONSULT
 Kit 

Tudomásul veseetn,  hogy ezáltal  at  ü gyetnben hozott határozat mmak közlésekor jWröre emel. 

1085 Budapest  Rigó  u. 3. 
___rn•  25205504-2-42 

Budapest, 20-15..
• 

 év e he nap. 
mieciam lzuvl  1512623.00" 5 

Latta) A  ileASA 
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itiguoist Fetus VaL bad 4öSeetel Polgánneitari 
traeceicodisi Carmody KÉRELEM  
Dimes Ulm 83-17.a  äóneMrosi önitormányzat tulajdonában lévő közterület használatihoz 

k trio k  a  n m.latiáÄys eolvas.itolOon, ogointta ltsti OeS4v.“.  41101  tsp." 

Megjegyzés:  Fenn  adatok közlése a közteridet-használati kirelmek elblrálás Mot,  valamint a közlendet-használati hozzájántlásban fog tollak ellentlirzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási. illetve Közterület felügyeleti ügyosztálya kezelik az in-

 

formációs önrendelkezei ijogról és  cc  Nformációszetbaisdgról szóló2011.61C111. törvinyaleán. 

Köztettlet-hasznalat ideje:  201 év  Oh  hó  0 j  naptól -  20179.  év 
(Több időpont,- helyszíneseten-leedmk listát mellékelni!) 
Közterület-használat célja•  

Kérelemmel énetett közterület nagysága: ffldb_7' 
Közterület heleBudepest, VIII. kerület...... Vrc   szám előtti 

31  Aklu-ciét  
Megjegyzés ( Egyéb  tiny,  körülmény, stb.): 

.4:10e1e1.tbenyújtása nem jogosít M a közterület használatra. 
t1in0rdESTERI HIVATAL 

_ 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy: 



-  2  - 
A  kérelmező tudomisul veszi, hoZY 
- a kérelem benyüjtása nem jogosMa felt közterOlet hasznilatánt, 

a Józseferosi önkormeat tulajdenitban lévő közterttletek lutamtlatáról S  Mudded*  rendjéről szóló 
37/2017. (IX. 143  önkormányzetti rendelet  21.  I (I) bekezdése szerint a közterület basználatiert közterület-hasíaneti díjat 
kOteles fizetni, 

- a lablettlleten kizárólag a keresIcedelmi tevékenységek utgaseek felottelehel azóló  210/2009. (1X.29.)  Kormán)nadelet 
12.  §  (1)  bekezdése  gap*  a rendelet  3.  ittellikieltben meghatározott terrekelt antsithatók. 

A kireIembea a larelitterhick am ilábbá mellaettloet ken csataida: csatat mellékkeet kérjülc X-el >NW) 

L  A  köztendeten folytatni ktvánt teveceityggfflkorlásint f*Mgesíltó egyszeril okirat  Wade*.  _ 
- erpáni villalkOzás  matt:  vällalkoZói igazolványt 

 

-  *Seel  1arsus/4g, egyéni oéteset&  30  nap* nem régebbi celdvonatot, alálnisi clamildányt, 

 

-- tiriadahni is egyéb szervezetek esetében: a nyilvintsnásba-vaelüket igazol6 okiratot , 

 

- - östertnelők esetim östermelői igazolványt. 

 

- vendéglátó  terms  Nitesitése entita,  as  azt üzemeltetni ichsintricereskedebnikendiglátó egységtrobayes bejelentés köte-
les kereskedelmi tevékenység bejelentés* ig_azoló dokumentumot vagy a  Maddest  Engedélyt 

 

2. At  igények területre vonatkozó helyszlnt ibnIzoló vázlatot, amelyen szeimpelnie kell a kömyezó utetkaelc is.  A yule 

 

ton  az igényelt területnek- a szükséges  meet***  - ügy kell szerepelnie, hogy annak nagysági, elhelyezkedése egyór-
Widen megállapítható  learn  (TERASZ, KIOSZK ESETEN: annak szélessége, hosszasitgat a terasz, kioszk szélének az 
épület homlokzati falától is a  lards  széléted való távolsiga; terasz esetén annak az üzlentek a bejáratától való távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben  nerve). 
3. Az elhelyezni Idviint építinény, létesítmény, berendezés műszaki leírását **vet; teMtz*elmekj2ez aJ4yszIn fdó.. 
jrit is csaroiniszükséges. 

 

4. Meglevő letesítményre vottatkoz3 közterület-haSználati hozzájárulás  me lase  esetén- varoskevédebni szeMpontok 
figyelembevisele  naiad  - fényképfelvótekkell beesatolni. 

 

$.  east  engedilyhez kötött eame esetében vagy  @Mai  namketiatekkalösszeggig kszteralet-hasentrtiat esetibo  at 
dpktmetta kapm meghatalmazást is a Jopeabeyban  Wirt  metekben a jager5s ifplastigyi hatásági agederlyt  =Mini 
szaksigas, 

 

6,  Kit* ígénybevettle esetén - a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon túl- a vonatkozó helyszint ábrázoló fortaimktebtd-
kai vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Ktralt  Zn.  központi egyfeszolgálatin  (1113  13pdapest,  Bank  bán utca  8-12.) 
htta://budanestkozut.hu 

 

Figyelmeztetés:  

A  hiánytalanut  Molten  lonetemnyomtatvány az dal manakin/coral°  n nil  a pant egyértebna mirnameg-

 

iévt	 
a meg-

 

létedinténykea eiengedhetellon a beriyújtott  &elm  érelemi elbkflásáhozi 

A  közlmület-használatot - különösen - az alábbi jogszabilyok szabályozzik: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CWOOCIX. törvény 
- a széló Józservárosi önkoimanyzat tulajdonában levő közterületek használatáról is haszn rendjéről 

37/2017. (I3(.14.)  önkormányzati rendelet 
- Józsefváros Kertiletieftési Szabályzatin51 szóló  66/2007.(X1.12.)  önkormányad rendelet 
- Budapest  ZOE/taros rendezési szabályzatáról száló  5/2015, (IL 16.)  Föv. Kgy. rendelet 
- A  teleptileskép védelméről szóló  34/2017. (1X.14.)  önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

Alultrott, az'MiBlamlznyújtott közterület-használati kérelrein ellyirálásának céljálnal_ hozztinfralok  személyes adataim történ6 — 
kezeléséhez,Valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott szetnelyes adataimat a Polgármesteri Hivatal  at  lejárásbán részt vevő -  _  
szalchatéssigi411ásfoglalások bekérése végett továbbítsa  at  illoTekes hatóságok felé. 

Kérelmem Jenyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási ügyosztály ügyin reftjótól tájélcoztatást kaptam -amelyet tado-
maw!  venom  -  at  eljárás megindításának napjáról,  at  ügyintézési határidörül,  at  ügyemre irányadó jogszabályi rendélkezések- = 
ről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elér-
hetiíségrül. 

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

Tudanufsal veszem  hogy ezáltal azügyemben hozott határozat annak ltüzlésekor jogerőre erdeffiiirm  CONSULT Kt 
1085 Budapest, WO U. 
AdószárM  25206504-242 
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TERVLAND Kft. fenv• szány I 9US1746 
tkimászim:  46  /  002597-0002  /  2019 

tim: 2030  Érd tiro: 8.  kerület Rigó utca  3.  közterület-foglalás 

 

Ferenc  u. 26. 

agyaniza: Molnar  Csaba 

A  Társaságunkhoz érkezett,  „Budapest 8.  kerület Rigó utca  3.  közterület-foglalás" tárgyú kiviteli 
tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást az alábbi feltételekkel adjuk meg. 

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

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

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

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

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

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

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

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 
CLXXXIX. törvény  23.  § (4) bekezdés  1.  pontja,  a  közúti közlekedésről szóló  1988.  évi ttörvény  33. is 
34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és  a  közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984.  (XII.21.)  KM 
rendelet  2. §-a,  valamint  a  ftivárosi helyi közutak kezelésének  es  üzemeltetésének—szakmai szabályairól, 
továbbá az útépítések,  a  közterületet érintő közmű-, vasút-  es  egyéb építések  éí  az útburkolatbontások 
szabályozásáról szótá  34/2008.  (VII.  15.)  Főv. Kgy. rendelet alapján,  mint  Operativ  kezelő adtuk ki. 

Budapest, 2019.  március  12. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

a VuLker., Rigó utca  3,  sz. alatti épület átépítéshez kapcsolódó 
KÖZTERÜLFTFOGLALÁS 

FORGALOMTECHNIKAI TERVEHEZ 

A  munkálatok alatt kialakítandó ideiglenes forgalmi rendet a mellékelt forgalomtechnikai terv 

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

A  munkálatok alatt a Rigó utca  3.  sz. alatti épület előtti járda, valamint  10 meter  hosszan a 

parkolósáv, illetve az ellenkező oldali parkolósáv  JO  m hosszan elkorlátozásra kerül, a gyalogos 

forgalom a páros oldali járdán bonyolódhat, 

A  közterületfoglaláshoz a terület tulajdonos önkormányzattal közterület-használati megállapodást kell 

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

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

és  a  hiskjuroteikkjiti  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. 01.5.)  ICPM-BM számú rendeletben 

(KRESZ) és a  20/1984  (XII.21.)  KM  számú rendeletben foglaltaknak megfelel. 

Budapest, 2019.  február 

PRETZ ATTILA 
tervező 

kamarai azunosítÓ :  01-7156/  KÉ-T 
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KaKsolanartá iileint(26  neve:  

e-mail elm: .  

Székhelye: /OE\ hel 

27 . i57:t 1,2 Bankszámlaszárna: i , — 1...L • • 

Adaszanta: ' 3i 

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

Kérehnező neve: IOE-•-• I h,29c1--

 

Cr1   (u., ter f- \j‘LlÁ1--X3  TrA; . J2.  szám:  M -12-  cm/ajtó: 

ci,"‘  \Q._  
cl  

Levelezési cím:  

CI*grzék szám/ Nyi vántartási s*n: ........ 

telefon. 

szánt cm/ajtó:  

JózseferiF041 .144g(1r.ruestzri 

Ysig: 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kádmező neve: 

Lakcíme: irsz: 

Levelezési cím: 

e-mail elm:  

tér).  

teJefon-

telefon: 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve: telefon.  

Lathe:  irsz.t helység' (u  ,  ter)  szám: em./ajtó:  

Säiletési helyr. ideje•. ev . . , „  h nap, anyja neve:  

e-mail  din:  

n2/db 

-T. GvAsa 
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Budapest  Főváros VIff. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatat 
Gazdálkodási Ugyosztály 
1082  BudaPeet 
Baross utca  63-87. 

KÉRELEM 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a 'one fatrci fly!  olvashatóan,  nyonitatott bettiv COE ö  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbirálásához, valamint a közterület-használati hazzájántMshan Jég-
Jonah  ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Köztefflet-Jelügyeleti rigyosztálya kezelik az  in 

,finnMeitisömrndAkezásijogröl ésaz itycatmáciászabadvigrrilszáló  2011. törvány  dap*. 

Közterület-használat ideje:  201 1  év IL. I hó 2ľ T naptól —  201H.  év I A, hó jr  1 napig 

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

Közterület-használat célja:  V  

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 

Közterület helye:  Budapest,  VIII, kerület 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megj OEzés Egyéb ténx, körülmény, stb.): 
c":, 

C c.)  

  

S18111  előtti 

  

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 



A  kérelinező tudomásul veszi,  bogy 
— a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 

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

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

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

1. A  közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerit 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 dolcumenturnot vagy a Működési Engedélyt 

 

2. Az igenyelt 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-

  

tehniien megállapítható legyen (TERASZ, KIOSZK ESETÉN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az 
épület homlokzati falától  es  a járda szélétől  yak',  távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben mérve). 
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását is terveit; teraszkérelmekhez a helyszín fotó-
/át is csata/ni 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 
építtetőtöl kapott meghatalmazást és a jogszabályban előirt esetekben a jogerős épitésügyi hatósági engedélyt csatolni 
szükséges. 

 

6. Közút igénybevétele eseten -- a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon túl — a vonatkozó helyszint ábrázoló forgalomtechni-
kai vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút  Zit.  központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest, Bank ban  utca  8-12.) 
littp://budapestkozut.hu 

 

Figyelmeztetés:  

.4  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtaminy és az előírt mellékletek csatolásán túl, a pantos  és egyértelmű helymeghatáenzas,valamint a meg-
lévő létesítményfottya elengedhetetlen a benyítitott kérelem érdemielbírálltsához! 

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

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

37/2017.  (IX.1.4.) önkormányzati rendelet 
— Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.(X11.12.)  önkormányzati rendelet 
- Budapest  töváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Főv. Kgy, rendelet 
- A  településkép védelméről szóló  34/2017.(13(.14.)  önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

Alulírott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmen elbírálásának céljából hozzájárulok  személyes adataim törtenő 
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  twig-
maul  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. 

Pielentem,  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 verem  hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre emelkedik. 

Budapest, 20 hó nap. 
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FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
KÖZÉP-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 

ügyrdtkapun érkezett 

2019  MARC  18. mentimausenuseieskenem COE, 
" ‚Kiss Levente tű. alez [SK]em  

35150/3421-1/2019. O. 

Cid-Qr-rarb--trt-t! 

JOZSEEV,920 I l'OLG ÄRPM SI tel HIVATAL 
Z2. 

Tárgy: Szakmai vélemény 
Hiv. szám:  16-484/2019, 
(Boros  Gabor  Szabolcs) 
Ügyintéző: Csáti Gábor tű. hdgy. 
Telefon:  459-2300/94204 
e-mail:  fki.kozeppest@katved.gov.hu 

Józsefvárosi 1'o1gh3).esteri flivaüA 
Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefváros Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Úgvosztál Érkezett: 

 

S .{.1: 

 

Jr.  Henez Adrienn ügyosztályvezető részére! 

  

ügyintt, 

 

4 (5 
I ElíSztnény: 

 

Budapest CĽ  \ Y2(3 

 

Baross  u. 63-67. 
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Értesítem, hogy a  Budapest,  VIII. kerület Corvin sétány  1/A.  szám alatti Milnar  H  Kft. 
(Székhely:  1124 Budapest,  Apor Vilmos tér  11-12.,  cégjegyzékszám:  01 09 321814)  által 
üzemeltetett vendéglátóhely közterület használat ügyében a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez küldött megkeresését 
megvizsgáltam, azzal kapcsolatban az alábbi szakmai véleményt adom: 

A Budapest,  VIII. kerület Corvin sétány  1/A  szám alatti Milnar  H  Kft. (Székhely:  1124 
Budapest,  Apor Vilmos  ter 11-12.,  cégjegyzékszám:  01 09 321814)  által üzemeltetett 
vendéglátóhely teraszának a benyújtott iratok alapján történő kialakítását tűzvédelmi 
szempontból nem kifogásolom, amennyiben egy ember által könnyen mozdítható, nem 
rögzített székeket, asztalokat, virágládákat, stb. helyeznek ki, közvetlenül az épület 
homlokzata mellett. 
A  napernyők, árnyékoló szerkezetek kialakítása abban az esetben elfogadható,  ha  azok 
széleinek — kitekert, kinyitott állapotban —nem lógnak túl a járdán.  A  napernyőket, árnyékoló 
szerkezeteket a vendéglátóhelyek nyitvatartási idején túl csukott, betekert állapotban kell 
tartani. 

A  fenti tájékoztatásom nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak. 
Kérem tájékoztatásomban foglaltak szíves tudomásul vételét. 
Budapest,  elektronikus bélyegző szerint 

Géezi Béla tűzoltó ezredes 
kirendeltség-vezető 

megbízásából és nevében: 

Kiss Levente tűzoltó alezredes 
hatósági osztályvezető 

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

E-mail: fki.kozeppest@katved.gov.hu 
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jür hiudäk Peter r szös (SKias 'J 
01080/223-43/2019.ált. 

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
Kerületi Rendőrkapitányság 
Rendészeti Osztály 

Ügyszám:  01080/223/2019.  ált. Tárgy: szakhatósági állásfoglalás 
Hiv. szám:  16-654-1/2019. 
Ügyintéző: Boros Attila Balázs  r.  hdgy. 
Tel.:  477-37-00  /  48-124 

Email:  borosab@budapest.police.hu 

Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Gazdálkodási Hgyosztály 

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: 

A  Mlinar  H  Kft. kérelmet nyújtott be a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület 
használatához, melyben kitelepülésének engedélyezését kérte  2019.  március  27.  naptól —  2019. 
október  31.  napig a  Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány utca  1/a,  szám előtt a járdán  57  +  57 
négyzetméter területre. 

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

Budapest, K.m.f. 
Tisztelettel: 

Dr. Hudak Peter r.  százados 

Rendészeti osztályvezető 

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

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

FL2.SNE0  ‚90.97.1  (01080.5913.3797.BUJERJ-677395653.800558C5636B-5913,3813) 

HIIKK Ugyck számup.1063) I darab. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS 

VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORIVIANYZAT 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

VAROSEPITESZETI IRODA 

 

   

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Gazdálkodási Ügyosztály 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

Helvben 

Iktatószám: 
Ügyintéző: 
Telefon: 
e-mail: 

26-177/2/2019 
Szomolányiné Kocsis Beatrix 
4592-157 
szomolanyineb@jozsefvaros.hu 

Tárgy:  Mlinar  H  Kit közterület használati kérelme — Corvin Sétány  1/a.  szám előtti 
közterületen vendéglátó terasz, valamint napernyő létesítése 

Hiv. szám:  16-654/2019. 

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 

Köszönettel vettem tárgyi témában tett megkeresését.  A  településkép védelméről szóló 
34/2017. (1X.14.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  23.§  szabályozza a 
vendéglátó teraszok elhelyezését. 

Tájékoztatom, hogy a Corvin sétány  1/a.  épület egységes  beige  színű, a Rendelet  53.§ (6) 
bekezdésének megfelelő napernyőkkel kapott építési engedélyt, miszerint „Az építmény 
homlokzatára szerelt árnyékoló ponyván, ponyva előtetőn a cégfeliraton kívül reklám 
megjelenítése nem megengedett. E felirat reklámcélú felületként beleszámít a homlokzaton 
megjelenő összes reklámfelületbe.". 

Tájékoztatom továbbá, hogy az ügyfél napernyő létesítésére településképi bejelentési eljárást 
folytatott le, melyet a  26-172/2017  sz. igazolásban kikötés nélkül tudomásul vettünk. 

Fentiek alapján megállapítom, hogy benyújtott helyszínrajz alapján a teraszra, valamint a 
napernyőre vonatkozóan a közterület használat engedélyezhető. 

Budapest, 2019.  március  14. 

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



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

Kérelmező neve: TIT Kossuth Klub Egyesület telefon:  061-338-4295 

Kapcsolattutó ügyintéző neve: L telefon:  +36-20-

 

, e-mail  cím:  info@kossuth-klub.hu 

Ezsrfvdresi Polgärraesteti Hivatal 

Székhelye: írsz:  1 0I8 8  helység:  Budapest  közterület Múzeum utca?. ; 
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:  01-02-0002360 

Adószálna: .  1 1  
Bankszámlaszátna: i ö ' 7OE° : 6 . _ Fió' óTo{b151 i 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve.  telefon:  

Lakcíme: itsz.:! helység:  közterület siam emlajtó:  

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartás' szárna: 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma: ' 

Magánszemélyek esetében: 

Lakcíme: írsz.: ' helység.  közterület 

Születési helye.  ideje: ' é 

e-mail  cím:  

telefon:  

szám: emiajtó:  

nap anyja neve:  

Kérelmező neve:  

hó 

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

a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 
Karla*  a nyomtatványt olvashalaan, nyomtatott bel ű vel kitölteni!  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban föglaltak elle-
ttörzéséhez szükségesek. Az adatolcat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterületlölügveleti ügyoszicilya kezelik az információs onrendelke-

 

zesijogróles az információszahadságrril szálö  2011.  évi törvény alapján 

Közterület-használat ideje:  20 1 1 9  év, 0ľ41ó 25  Inaptól —  20 iv  O4hó  2 napig 

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

Közterület-használat célja:  IX.  Tudományfesztivál lebonyolításához közterület foglalási engedély igénylése. 

Kérelemmel érintett-közterület nagysága:  kb: 4.000  nm 
_e-ütV;-/ 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület Corvin sétány Futó utca - Nagy Templom utca-  Leonardo  da  Vinci utca —Belm-34- ic't• 
tees-wee  által hatáT.olt területe 

Megjegyzés (Egyéb  tiny,  körülmény, stb.): 

Tekintettel a Kossuth  Klub  közművelődési intézmény  státuszára, lehetőségeik szerint szíveskedjenek dijmentességet biztosítani. 



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.  § (I) bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat köteles fizetni, 
— a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  210/2009.  (IX.29.) Kormányrendelet  12.  § ( 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) 

I.  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, x 

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

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt üzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes bejelentés köteles ke-

reskedelmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy  a  Működési Engedélyt 

 

2. Az  igényelt területre vonatkozó méretezett helyszint 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  is a  járda 

szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek  a  bejáratától való távolsága, amelyikhez tartozik; méterben mérve. 

 

3. Az  elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását  is  terveit; teraszkérelmekhez  a  helyszin fotóját  is 

csatolni szükséges. 

 

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

gyelembevétele miatt — fényképfelvételt kell becsatolni. 

 

5. Épitési 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 helyszint ábrázoló forgalomtechnikai 

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

h ttn://bu d a  nes tkozu th u 

 

Fiavelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán  nil,  a pontos és egvértelmű helymeghatározás, valamint a meglévő léte-

sítmény jótója 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 is 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 hatósMok felé. 

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály. ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam 

—amelyet tudomásritvettem — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyetnre irányadó jogszabá-

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

 

lamint a hivatali elérhetőségről. 

Kijelentem,  bogy  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 közlések* jogeröre edik. 
4.0SSif 

Budapest, 2019.  év  02  hó  27  nap. etze "  
KÉR EL beli.NIRÁSA kr 



NAGYTEMPLOM STREET 

LEONARDO  STREET 



bet ű vel. kitölteni! Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyámtatött 

Ki 
Budapest  Föväros VIII. kerület Józsefvárosi Polgánnested Hivatal 
Gazdalkodási ügyosztály K  ARELEM  1082 Budapest 
Berms  utca  6347. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában I 

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

Kérelmezőneve: QtC9F  z  ft/fr . telefon:  

Kapcsolattartó ürzyintéző neve: 

e-mail  cím:  

yse3. érj: . ... .... szám: ef 4.4.3em./aj to: .47, Szeichelye: ixsz: P.. — t 

Levelezési  elm.  
Cégjegyzik szám/Nyilväntattäsi sdim . 

Bankszámlaszáma  [ L1 J_   U -Hi 11 -  
.  --  ii--  

telt ........... 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: 

Lakcime: irsz.: 

Levelezési &rm  
 cím:  

Vállalkozó nyil számm  [_L1 
Adószáma: I n  - f1 ;  m  
Banlenimlaszáma: un 
Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lt -íme: itsz 
Születési helyt ideje: 
e-mail Min:  

felt  

szian: em/ajtó-

 

hó nap, anyja neve -

 

1.1  I I lielYség: 41.,tery weitrr ern../ajtó;  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elblrálásához valamint a közterület-használati hozza/árulásban fog 
leltek ellenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgámtesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közteralet-faiveleti egvasztálya kezelik az  in 
fimnációs önrendelkezésijagrál ésozágomhdrivehazivigröl szóld  2011.  év C7L tárványalapján. 

Közterülét-hasmillat ideje  201 év Le ,hó naptól —  201 há 

(Több időpont,- helyszín esettn kérünk  list*  mellékelni!) 

Kérelemmel  &Weft  közterület nagysága: . .. : . . 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület t.:002 Uirk.) CE i TÄ y  
járdán, nnesten, zöldterületen vagy rrd ‘') e -1—̀ 91"2 e‘t1  Cr4  E-74  214' 1g 7 

 

körülmény, stb.): 
fir2  r.),...;141  Ärj g1:101.2  VeLe'de-FIF:  e4."  

 . 4SL2a 4 

fr. -‚c 9 ű vc2tx..)  

A  kérelem benyújtása nem jogost fel a közterület hasznälatra. 

fps  e 

fg;(1 wing 

r 
Közterület-használatcélja: ere  (3-  P1̀2 4. ( 11-  I 

Megjegyzés(Egyéb1té 
OEN k0a 42 

A Tek2AlsZ  
(-C 02 v r A 2 usi OEtrOE4:7 c6.erer-

 

v z   

30-

 

szám előtti 
err"( 

11 sg— LtS  

&Wed 

ügyin[C:z6: Előzmény: 
OYOOE 



KtRELMR.2.6 ALAI:RASA 

- 2 - 
A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület haszu4latára, 
- a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról  Cs  használatának rendjéröl szóló 

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

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

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

1. A  köztertleten folytatni  ;dent  tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okirat másolatát: 
- egyéni vállalkozás  sateen:  villaUtozói igazolványt, 

 

- gazdasaili  Mask,  egyéni  cis meet 30 wad  nem régebbi cérzkivonatot altírási cimpéldányt, 

 

- táreaálthtli Setyöb szervezetek esetébert: aelvéntartásba-vételüket igazoló okiratot, 

 

- őstermelők  web= őstennelői igazolványt. 

 

- vendéglátó terasz létesítése  mein,  az azt üzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység  Sodom  bejelentés  Mt.-
les kereskedelmi tevékenységbejelentesét ' • : oló dokumentumot vagy a Működési Engetélyt 

 

2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábnizoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező  =can* is.  A  vázta-
ton az  leaven  területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyér-
tehnően megallapitható legyen (TERASZ„ KIOSZK ESETEN: annak szelessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szelének az 
épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolsága, terasz esetén annak az üzletnek a bejárattól való távolsága, 
amelyikhez  tarmac;  méterben mérve). 

 

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leinisit is terveit; teraszkérelmekhez a helyszín »M-
e  is csatolni szükséges. 

 

4. Meglevó létesfunényre vonatkozó köztezület-használan hozzájárulás meglgítása esetén - városképvédelmi szempontok 
figyeleanbevitele miatt- fényképfelvételt kell becsatolni. 

 

S. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy eftisi mtatlailatokkal 6sszq92gg5 lciaterii let-hasznidal esetében  at 
dpítteatól kapott meghatalmazást is a jogszabályban eiáirt esetekben a »gods  kpitisksil hatósági engedélyt csatolni 
szükséges. 

 

6.  Köztit igénybevétele esetén - a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon tál - a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgekronechni-
kai viarajzot amely beszerezhető a  Budapest  Közút Zrt központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest Bank  bán  MCA 8-12.) 

 

fieyelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitölse rairelannyomtaminyásaelart melkildetekaatolásánoll a pantos  ds egyértelma helymeghatározág valamMt ameg-
live; létesimtényjotója elengeelheteden a berzytOttlatrektn érdend elbbtilásáhazi 

A  közterület-Iv sználatot - különösen - az alábbi jogszabilyok szabályozzák: 

- Magyazország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi  MOOT(  törvény 
- a lózsefiehosi önkonnényzat tulajdonában levő közterületek használatától  es  használatának rendjéről szóló 

37/201'7.  (IX.14.) önlesrmányzati rendelet 
- Józsefvfure Kerületi Építési Szabályzabiról szóló  66/2007.(X1.12.)  önlenmányzati rendelet 
- Budapest  fováros rendezési szabályzatáról szóló5/2015. (II.  16.) NW.  Kgy. rendelet 
- A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (DC.14.) Önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

Alulirott,  at  általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából koadidrulek személyes adataim  tenet 
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az lejezésben részt vevő 
szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa  at  illetékes hatóságok fele. 

Kérelmem benyűjtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály egYieténkiétól tájékoztatást kaptam  -amelyet 
massif  vettem -  at  eljárás megindításinak napjáról, az ügyintézési határidöröl,  at  ügyemre irányadó jogszabályi resztlellonstsek-
ről, jogaimról és kötelezettségeiron51, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiröl, valamint.a  Woe  eler-
hetéségrel. 

Kilelentem hogy kérelmem teljesítése eset  in at  általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törveny  82.  §  (2)  be-
kezdés  b)  pontja alapján a fellebbezitsi jogomról lemondok. 

Tudomásul veszem  hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerdreernelkohl. 

Budapest, 2045. • iv° .416 
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Ügyiratszám:  054001/2/2019. 
Ügyintéző: iikj Tünde 
Telefon:  459-2171 

ajtunde@jozsefvaros.hu 
Hivsz.:  16-484/2019. 

Tárgy: közterület-foglalási kérelem 

Gazdálkodási Ügyosztály 

dr.  Berea  Adrienn 
ügyosztályvezető részére 

Helyben 
Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 

Hivatkozással hozzánk érkezett megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk: 

Konopiste  2010  Kft. 

Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány 9,6+120 m2  vendéglátó terasz 

(2019.  március  20.  —  2019.  október  31.  között) 

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

az alábbi kikötéssel: 

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

A  Konopiste  2010  Kft.  6625/2016  szám alatt szerepel hatósági nyilvántartásunkban — 
„NEKED CSAK NYOLC!" elnevezéssel—Budapest VIII. kerület, Futó  u. 34-36. B.  Ih.  186. 
szám alatti üzlet tekintetében.  Az  üzlet nyitva tartási ideje: minden  nap: 11.00-24.00  óra 

Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének  a  településkép 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-  es  berendezési sávok megtartásával — 
legalább  2,0  m, 

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

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  g  459-2100 
www.Jozsefvaros.hu 



ac)  a legalább  3,0 meter  széles, vagy ennél nagyobb méretű 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 

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

bb)  burkolathoz nem rögzíthetőek, 

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

bd) céglogón 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 funIcciója esetén az üzemeltető kötelezettsége a tűzoltási is kiürítési 
útvonalak fenntartásának biztosítása. 

c) Terasz téliesítése 

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

eb) Teraszok téliesítése csak tárgyév október  31.  és 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 
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 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 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.), illetve az esetlegesen 
felmerülő panaszok elkerülése érdekében a vendéglátó teraszt csak  10.00  órától 
üzemeltethetik. 

Budapest, 2019.  március  07. 

Tisztelettel: 

L>4 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  'a  459-2100 
wwwjozsetvaros.hu 
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VUL KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

 VÁROSKPITÉSZETI IRODA 

   

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Gazdálkodási Ügyosztály 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

Helyben  

lktatószám: 

Ügyintéző: 
Telefon. 

e-mail: 

26-380/2/2019 

Szomolányiné Kocsis Beatrix 
4592-157 

szomolanyineb@jozsefvaros.hu 

Tán":  Konopiste  2010  Kfl. közterület használati kérelme — Corvin sétány  4/b.  előtti 
közterületen vendéglátó terasz, valamint napernyők létesítése 

Hiv. szám:  16-484/2019. 

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 

Köszönettel vettem tárgyi témában tett megkeresését.  A  településkép védelméről szóló 
34/2017. (1X.14.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  23.§  szabályozza a 
vendéglátó teraszok elhelyezését. 
Tájékoztatom, hogy a Corvin sétány  4/b.  épület egységes  beige  színű, a Rendelet  53.* (6) 
bekezdésének, miszerint „Az építmény homlokzatára szerelt árnyékoló ponyván, ponyva 
előtetőn a cégfeliraton kívül reklám megjelenítése nem megengedett E felirat reklámcélú 
felületként beleszámít a homlokzaton megjelenő Összes reklámfelületbe." megfelelő 
napernyőkkel kapott építési engedélyt. 

Tájékoztatom azonban, hogy az ügyfél a nem közvetlen üzlethez kapcsolódó, Corvin sétányon 
elhelyezésre kerülő napernyők létesítésére településképi bejelentési eljárást nem folytatott le. 

Fentiek alapján megállapítom, hogy benyújtott helyszínrajz alapján a teraszra a közterület 
használat engedélyezhető, azonban a napernyőkre vonatkozóan a közterület használat nem 
engedélyezhea. 

Ügyfél tájékoztatott, hogy a napernyőkre vonatkozóan településképi bejelentési eljárást tervez 
lefolytatni, amennyiben arra elkészül a határozat, az abban foglaltaknak megfelelően a 
közterület használat engedélyezhető lesz. 

Budapest, 2019.  március  08. 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. it 459-2100 
www.jozservaros.hu 
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BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 

Rendészeti Osztály 

Ügyszám:  01080/223/2019.  ált. Tárgy: szakhatósági állásfoglalás 
Hiv. szám:  16-484/2019. 
Ügyintéző: Boros Attila Balázs  r.  hdgy. 
Tel.:  477-37-00  /  48-124 

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. Hencz Adrienn! 

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

A  Konopiste  2010  Kft. kérelmet nyújtott be a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
közterület használatához, melyben kitelepülésének engedélyezését kérte  2019.  március  20.  naptól — 
2019.  október  31.  napig a  Budapest  VIII. kerület, Corvin sétányon a járdán  120  +  9,6 
négyzetméter területű vendéglátó teraszra. 

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

Budapest, K.m.f. 
Tisztelettel: 

Dr. Hudák  Peter r.  százados 

Rendészeti osztályvezető 

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

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

RZSNE0_71.90.97.I (01080-5915,3889-BUJER 73 047-E0055EC563613-5915,3906) 
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FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
KÖZÉP-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 

Tárgy: Szakmai vélemény 
szám:  16-484/2019.  

(Boros  Gabor  Szabolcs) 
Ügyintéző: Csáti  Gabor  tű. hdgy. 
Telefon:  459-2300/94204 
e-mail:  fki.kozeppest@katved.gov.hu 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefváros Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Ügvosztály 

jesttívárosi Polgármestitri  Hivatal 

MÄRE  12. 4Érkezeli19 
Szkfun: 

ko--A4  IL 
dr. Henez Adrienn ügyosztályvezető részére! 

   

ill5nrény: 
Budapest 

tovA \tt,  
—  

e Baross  u. 63-67. 
1082 

Értesítem, hogy a  Budapest,  VIII. kerület Corvin sétány számú téren, forgalomtól elzárt 
területen, a Konopiste  2010  Kft. (Székhely:  1092 Budapest,  Ráday utca  11-13.  pinceszint , 
cégjegyzékszám:  01 09 270521)  által üzemeltetett vendéglátóhely közterület használat 
ügyében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltséghez küldött megkeresését megvizsgáltam, azzal kapcsolatban az alábbi szakmai 
véleményt adom: 

A Budapest,  VIII. kerület Corvin sétány számú téren, forgalomtól elzárt területen, a Konopiste 
2010  Kft. (Székhely:  1092 Budapest,  Ráday utca  11-13.  pinceszint , cégjegyzékszám:  01 09 
270521)  által üzemeltetett vendéglátóhely teraszának a benyújtott iratok alapján történő 
kialakítását tűzvédelmi szempontból nem kifogásolom, amennyiben egy ember által könnyen 
mozdítható, nem rögzített székeket, asztalokat, virágládákat, stb. helyeznek ki, közvetlenül az 
épület homlokzata mellett. 

A  napernyők, árnyékoló szerkezetek kialakítása abban az esetben elfogadható,  ha  azok 

széleinek — kitekert, kinyitott állapotban —nem lógnak túl a járdán.  A  napernyőket, árnyékoló 
szerkezeteket a vendéglátóhelyek nyitvatartási idején túl csukott, betekert állapotban kell 

tartani. 

A  kihelyezni kívánt kő székek szintén ne legyenek rögzítve, illetve közvetlenül a járdára, a 
kerítés mellé kerüljenek kihelyezésre. 

A  fenti tájékoztatásom nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak. 

\ 

93 



Kérem tájékoztatásomban foglaltak szíves tudomásul vételét. 
Budapest,  elektronikus bélyegző szerint 

Géezi Béla tűzoltó ezredes 
kirendeltség-vezető 

megbízásából és nevében: 

Kiss Levente tűzoltó alezredes 
hatósági osztályvezető 

Cím:  1081 Budapest,  Dologház  u. 3. 1443 Bp.  Pf.:  154. 

Telefon:  +36(1) 459-2324 Fax: +36(1) 459-2457 
E-mail: tltkozeppest@katved.gov.hu 
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Lalccíme: irsz.:  F 

Levelezési cím: 

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: .. 

Adószáma:  

Bankszámlasztunaz 

helység.  közterület. szám: em./ajtó: 

Jázsgvárosi.Polgármesterl .l3iYaL4  

........ 

1 i 

     

     

   

   

    

gyintuző: 

  

  

    

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

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 
lidriük a nyomtatványt olvashatóan. nyomtatott bet ű vel kitöttenil  

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

Kérelmező neve.  L'2-uPCI6k  let.  t----  srt itte,x=1—  telefon:: - 

Kapcsolattartó üzvintéző neve: 1‘ -0-v"  t I % telefer •  
.-. 

e-mail  cím: •-- -- 

s Székhelye: irsz.:  1  I I " glj:1  helység.  3'4:M17 ).-SC  közterület 1.(...d-t / \- b/J2  4 1 .?"-- zám:  1
 -  7_ 

erniajtó:  't 
tii- el_ Levelezési cím: •  

Cégjegyzék szám/ Nyilvántartási szám ,  1  , 
[ I 1 i 

Adósgina. I-toligritl 4,72, 
I I Li-

 

       

      

Id 82_ 
ilya 0->  cri 

     

    

.... 

    

     

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve.  telefon:  

Magánszemélyek esetében: 

Kérehnező neve:  telefon:  

Lakcíme: irsz.: helység:  közterült szám: emlajtó:  

Születési helye-  ideje:  1,[ ... , ev hó  Í 1 1
 nap anyja neve:  

e-mail  cím:  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbirálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak 
nörzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti ügyosztálya kezelik az infonnációs önrenclelk 
zásijognál is az infonnációszabadsagról száló  2011.  évi CX11. törvényalapján. 

Közterület-használat ideje:  201  \  19.1. 6413.1  hó Clnaptól -  2011  [3  év [ ( hó 

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

It/Cm  1G t-41.1-4 Közterület-használat célja: 

napig 

efeit-A4t N A P etre_N tS_ 

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  n -11-4''SL  

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület tOEW.  " 9  

N  45,4,  ert...tv a IA 

u -rCe 2 —4  

N 
db  /m2  /fi 

szám előtt 
járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.):  

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  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 ESETEN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az épület homlokzati falától  es  a járda 
szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, amelyikhez tartozik; méterben mérve. 
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez a helyszín fotóját is 
rtsatolni 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-
oőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni szükséges. 

 

6. Közút igénybevétele esetén - a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon túl - a vonatkozó helyszint ábrázoló forgalomtechnikai 
vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest, Bank  bán utca  8-12.) 
!at  ://buda • estkozut.hu 

 

Figyelmeztetés:  

4  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előirt mellékletek csatolásán túl, a pontos és egyértelmű helymeghatározás, valamint a meglévő léte-
sítmény fotója elengedhetetlen a benyújtott kérdem érdemi elbírálásához! 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLOE00OX. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkonnitnyzati rendelet 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.(X11.12.)  önkormányzati rendelet 
Budapest  föváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015. (H. 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-

 

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) 
nekezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 

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

Budapest, 20  I/  és79.21m5  -2' 0  nap. 
 ULA-j-
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BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 

HATÓSÁGI ÜGYOSZTÁLV 

  

IGAZGATÁSI IRODA 

    

Ügyiratszám:  05-1002/2/2019 
Ügyintéző: dr. Bodnár Csaba 
Telefon:  459-2174 
Email:  bodnarcs@jozsefvaros.hu 
Hivsz.:16-546/2019 

Tárgy: közterület-foglalási kérelem 

Gazdálkodási Ügyosztály 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető részére 

Helyben 
Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 

Hivatkozással hozzánk érkezett megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk: 

SZUPER JELEN Kft. 

Budapest  VIII. kerület, Márkus  Emilia  utca  2-4. 16 m2  vendéglátó terasz is 
3x8  m2  napernyő 

(2019.  március  15. —2019.  október  31.  között) 

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

az alábbi kikötéssel: 

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

A  SZUPER JELEN Kft.  410/2/2013  szám alatt szerepel hatósági nyilvántartásunkban — 
„JELEN BISZTRÖ" elnevezéssel —  Budapest  VIII. kerillet, Blaha Lujza  ter 1-2.  (Corvin 
Áruház) szám alatti üzlet tekintetében. Az üzlet nyitva tartási ideje: hétfő - szombat:  11.00  - 
04.00,  vasárnap:  16.00 -02.00. 

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- és berendezési sávok megtartásával 
legalább  2,0  m, 

E  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  lär  459-2100 1 
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ab)  a gyalogos-sáv szélessége az árkád alatt is legalább  2,0 meter, 

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

ba)  190  méternél magasabb nem ideiglenes-jellegű anyagokkal és szerkezettel nem 
határolhatók le, 

bb)  burkolathoz nem rögzíthetőek, 

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

bd) céglogem kívül egyéb feliratot, reklámot nem tartalmazhatnak, 

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

bf)  mobil  elemekből állók legyenek, 

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

c) Terasz téliesítése 

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

eh)  Teraszok téliesítése csak tárgyév október  31. es  tárgyévet követő év március 
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. 

cl) Kiemelt szegélyű 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 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.), illetve az esetlegesen 
felmerülő panaszok elkerülése érdekében a vendéglátó teraszt csak  10.00  órától 
üzemeltethetik. 

Hi 

Budapest, 2019.03.07. 

Tisztelettel: 

avezető" 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  S  459-2100 

www.jozservaros.hu 



     

BUDAPEST  FÓVÁROS 

vm. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

  

VAItOSÉPÍTÉSZETI IRODA 

     

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Gazdálkodási Ügyosztály 

Jr.  Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

Helyben 

Iktatószám: 
Ügyintéző: 
Telefon: 
e-mail: 

26-384/2/2019 
Szomolányiné Kocsis Beatrix 
4592-157 
szomolanyineb@jozsefvaros.hu 

Tara-v.  Szuper Jelen Kit., közterület használati kérelme —  Markus Emilia  utca  2-4.  szám előtti 
közterületen vendéglátó terasz, valamint napernyő létesítése 

Hiv. szám:  16-546/2019. 

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 

Köszönettel vettem tárgyi témában tett megkeresését.  A  településkép védelméről szóló 
34/2017. (1X.14.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  23.§  szabályozza a 
vendéglátó teraszok elhelyezését. 

Tájékoztatom, hogy az ügyfél napernyő cseréjére településképi bejelentési eljárást folytatott 
le, melyet a  26-197/2/2018  sz. határozatban az alábbi feltétellel tudomásul vettünk: 

„Úgyfél köteles minta nélküli, bézs színű napernyőponyvát elhelyezni.  A  vendéglátóhely neve 
csak a napernyőponyva függőlegesen lelógó drapériáján, szoknya részén jeleníthető meg, 
mely reklámot nem tartalmazhat.  A  napernyőponyva függőlegesen lelógó drapériája, szoknya 
részének legalacsonyabb pontja nem lehet alacsonyabban, mint  2,5  méter. 

A  terasz oldalai nem haladhatják meg a  1,0  méteres magasságot, valamint  mobil  ideiglenes 
jellegű anyagokkal és szerkezettel határolhatóak le.  A  terasz oldalai a járdaburkolathoz nem 
rögzíthetőek és víztiszta üveg vagy átlátszó plexi betét anyaghasználatával kell készüljenek. 
Csak a vendéglátóhely neve jeleníthető meg a teraszon, mely reklámot nem tartalmazhat.  A 
terasz mellett a  2  m szabad járdaszélességet biztosítani kell. Kiemelt szegélyű terasz 
(szőnyeggel, pódiummal, vagy dobogóval) nem létesíthető." 

Fentiek alapján megállapítom, hogy benyújtott helyszínrajz alapján a terasz közterület 
használata engedélyezhea, a napernyő közterület használata csak a fent tart feltétellel 
engedélyezhető 

Felhívom figyelmét azonban arra, hogy a homlokzatra elhelyezett reklámtáblát 
("Staropramen") a településkép védelméről szóló  2016.  évi LOEOCIV. törvény alapján ügyfél 
köteles eltávolítani. 

Budapest, 2019.  március  12. Üdvözlettel: 

 

  

M 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. It 459-2100 
www.jozsefearos.hu 
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Egyéni vállalkozás vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  telefon:  

Lakcíme: irsz.: 

Levelezési  elm.  

e-mail  cím: 

Vállalkozó nyilvántartás 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma:1 

helység:  közteriilet szám: em./ajtó: 

józcfvároi Po1,7;1 

........ .. 
I 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  telefon: 

Lakcíme: írsz.: 

Születési helye-

 

e-mail  cím:  

helység:  közterület szám: emlajtó:  

nap anyja neve:  év I ideje: oi 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 

(/  1082 Budapest K  ÉRELEM Baross utca  63-67. 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni!  

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

Kérelmező neve:  UOE9 ate-ek  sb telefon: .! 

Kapcsolattaitó ügyintéző neve.   telefon: .. 

e-mail  cím:  

Székhelye: irsz.: J9 Vi  helység: (gtc1.04iaoti  közterület TC-t-C-1-(  r. itaei‘Li szám: em./ajtó:  

Levelezesi cím: •,,trací,• Teickci  , " r , 

Cégjegyzék szám/ Nyilvántartási szám:  IOU OE3 51,2 t5-11 

Adószáma: I A3 '51-- —; ot hr 4  146, 
I ' I 

I I I T 
Banlcszárnlaszáma: ' } 1 11. t  1 

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 és az informáciászabad vágról szóló  2011.  évi CXII törvényalapján. 

Közterület-használat ideje:  20! évi  01.3[  hó  10  Atnaptól —  201$ To.  év  o  3lhó  a j t napig 

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

Közterület-használat célja:  Vi  C5,2  tOE‘  
Kérelemmel érintett közterület nagysága: 12  uf db  /m2  /fő 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület SZ.e.0.14.1.m. - szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.):  

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 

4-sS42  
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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.  (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) 

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

 

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

 

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

 

- östermelők esetén östermelöi 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 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  ban  utca  8-12.) 
http://budapestkozut.hu 

 

Figyelmeztetés:  

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

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

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLX2OCIX. 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.(XU.12.) önkormányzati rendelet 
Budapest  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Föv. Kgy. rendelet 
A  településkép védelméről szóló  34/2017. (1X.14.)  önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

Alulírott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából hozzákiru/ok  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. 

Kiielentem,  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) g  éveghá  ioc  nap. D ati  

   

KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA 
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BUDAPEST  IFOVÁROS 

VJIL KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODA 

Budapest  Főváros VIII. kerület Iktatószám: 26-416/2/2019 
Józsefvárosi Önkormányzat Ügyintéző:

 
Szomolányiné Kocsis Beatrix 

Polgármesteri Hivatala Telefon: 4592-157 
Gazdálkodási Ügyosztály e-mail: szomolanyineb@jozsefvaros.hu 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

Helyben 

Tárav: Ugaret Bt., közterület használati kérelme — Szigony utca  10.  szám előtti közterületen 
kioszk létesítése 

Hiv. szám:  16-19/2019. 

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 az ügyfél a kioszkra településképi bejelentési eljárást folytatott le, melyet 
a  26-850/2/2018  sz. határozatban az alábbi feltétellel tudomásul vettünk: 

„Ügyfél köteles az utcabútort acél szerkezetű kivitelben készíteni, melynek oldalait víztisztán 
áttetsző üveg vagy plexi lapok alkothatják, takarásként tejüveg matrica vagy fólia helyezhető 
el rajta. 

A  kioszk legnagyobb megengedett alaprajzi mérete  12 m2  lehet, mely konténerből nem 
alakítható ki. Kioszk elhelyezése a közterülettel határos épület rendeltetését, használatát nem 
zavarhatja, valamint gyalogos utcában csak abban az esetben helyezhető el,  ha  a gyalogos 
sáv szélessége (a biztonsági- és berendezési sávok megtartásával) legalább  5,0  méter és a 
gépkocsik mozgását lehetővé teszi. 

Kioszk közművezeték védőövezetén belül nem helyezhető el, ügyfél köteles a 
közműszolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett helyszínrajzot, illetve a közműszolgáltató 
hozzájáruló nyilatkozatáról az építmény elhelyezésének szabályosságára vonatkozóan 
gondoskodni, és ezt a Hatóságom felé igazolni a döntés közlésének napját követő  60  napon 
belül." 

A 26-850/6/2018.  számú főépítészi véleményben igazolva lett a közműszolgáltatók által 
kiadott nyilatkozatok átvétele. 

E  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 2 459-2100 
www.jozsefvaros.hu 



A 26-400/2/2019.  számú főépítészi véleményben elfogadásra került a kioszk kialakítása, 
anyaghasználata, mivel a helyszíni szemlénk alapján a kioszk kialakítását módosítottak, a 
kifogásolt részleteken javítottak. 

A  bütükön lévő OSB lapokat köteles az Ügyfél szintén antracit színüre festeni. Reklámtáblát a 
kioszkon tilos elhelyezni, cégtábla elhelyezése csak településképi bejelentési eljárás 
lefolytatását követően lehetséges. 

Az építészeti megoldás a településképbe illeszkedik, ezért a tervet támogatom. 

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

Budapest, 2019.  március  12. Üdvözlettel: 

[211082 Budapest,  Baross  u. 63-67. lit 459-2100 
www.jozsefvaros.hu 
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Föti,hrtsz 

   

Ugaret Bt. 
Dali Mahmoud 
Budapest 
Ferenc körút  29. 
1094 

Iktatószám:  26-850/6/2018 
Ügyintéző: Szomolitnyiné Kocsis Beatrix 
Telefon: 459-2157 
e-mail:  szomolanyineb@jozsefvaros.hu 

Tirev:  Budapest  VIII. kerület, Szigony utca  10.  szám előtti közterületen kioszk elhelyezése 

FŐ ÉPÍTÉSZI VÉLEMÉNY 

A Budapest  VIII. kerület, Szigony utca  10.  szám előtti közterületen kioszk elhelyezésével 
kapcsolatos, a  26-850/2/2018  sz. határozat feltételeként előírt, a közműszolgáltatók által 
kiadott nyilatkozatok a Városépítészeti Irodának átadásra kerültek. 

Felhívom figyelmét, hogy a határozatban előírt többi feltételt, mely szerint: 

„ Ügyfél köteles az utcabútort acél szerkezetű kivitelben készíteni, melynek oldalait víztisztán 
áttetsző üveg vagy plexi lapok alkothayák takarásként tejüveg matrica vagy fólia helyezhető 
el rajta.  A  kioszk legnagyobb megengedett alaprajzi mérete  12 m2  lehet, mely konténerből 
nem alakítható M. Kioszk elhelyezése a közterülettel határos épület rendeltetését, használatát 
nem zavarhatja, valamint gyalogos utcában csak abban az esetben helyezhető el,  ha  a 
gyalogos sáv szélessége (a biztonsági- és berendezési sávok megtartásával) legalább  5,0 
méter és a gépkocsik mozgását lehetővé teszi." 

is köteles teljesíteni. 

Budapest, 2018.  december  3. 

Üdvözlettel: 

2 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  le  459-2100 
www.jozsefvaros.hu 
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Dr Hudák Peter r szds ISKIs rea,OE , 
et ääaii2a:stlizein.iiti 

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 

Rendészeti Osztály 

Ügyszám:  01080/223/2019.  ált. Tárgy: szakhatósági állásfoglalás 
Hiv. szám:  16-19-1/2019. 
Ügyintéző: Boros Attila Balázs  r.  hdgy. 
Tel.:  477-37-00  /  48-124 

Email:  borosab@budapest.police.hu 

dr. Henez 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: 

Az Ugaret Bt. kérelmet nyújtott be a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület 
használatához, melyben kitelepülésének engedélyezését kérte  2019.  március  05.  naptól —  2020. 
március  05.  napig a  Budapest  VIII. kerület, Szigony utca  10.  szám előtt a járdán  12  négyzetméter 
területre. 

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

Budapest, K.m.f. 
Tisztelettel: 

Dr.  Hudak  Péter  r.  százados 

Rendészeti osztályvezető 

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

08rk@budapest.police.hu 

R.ZSNE0_3.90.97.1 (01(80-5913,791-0U0ER1-677396IIIS-001)55EC563613-5917,3927) 

HUM: Ugyck si4n0123063) I darab. 
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Boros  Gabor  Szabolcs 

Feladó: 
Küldve: 2019.  március  4. 17:22 
Címzett: Boros  Gabor  Szabolcs; Szomolányiné Kocsis Beatrix Éva; kemeny gyulane 
Tárgy: Ugaret Bt. 

Tisztelt Úr/ Hölgy! 

A  mai napon  2019. 03. 04.  befejeződtek a munkálatok a VIII. Szigony utca  10.  szám alatti pavilon 
felújításánál. 
Elkészültek a munkálatokkal.  A  pavilon átalakításra került.  A  holnapi napon küldöm az elkészült pavilonról 
a fényképeket. 

Köszönettel: 
Dali Mahmoud 

Ugaret Bt. 
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5728/36 

A  térkép tájékoztatójellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható  fell 
Engedély száma: 

Élelmiszer Aruilez 

zült az állami ala adatok felhasználásával, 

2019. 03. 05. Nyomtatás 

Minerva Térinformatikai Rendszer 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata 

Méretarány:399 

Budapest, 2019  március  05 

http://minubi01/minerva/bpakedajaxplotiajaxplot.php 44 in 
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BUDAPEST  F Ő VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI  Ls 
PÉNZÜGY! BIZOTTSÁGA 

SOÖS GYÖRGY 
elnök 

Ügyintéző: Boros  Gabor  Szabolcs Tárgy: közterület használati hozzájárulás 
Tel.:  459-2230 Ügyiratszám:  16-411/412018. 
Fax: 459-2276 

e-mail:  borosgsz@jozsavaros.hu 

HATÁROZAT 

Ugaret Bt. (adószám:  21815995-2-43,  székhely:  1094 Budapest,  Ferenc krt.  29.  levelezési 
cím:  1083 Budapest,  Tömő  u. 48-54.)  — a továbbiakban: kérelmező — közterület használat 
iránt előterjesztett keretmének a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság.in  56/2018. 
(XII.17.) számú határozatával helyt adott és 

2018.  december  17-tő! 2019.  január 17-ig 

hozzájárul 

a  Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 10.  szám előtti  16 m2  járda építési munkaterület 
(pavilon átépítése) céljából történő igénybevételéhez. 

Az önkormányzati hatóság kötelezi a kérelmezőt  ant, bogy  közterület-használati díj címén 
fizessen meg  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat K&H  Bank  Zrt.-
nel vezetett  10403387-00028592-00000002  számú számlájára a határozat kézhezvételétő l 
számított  10  napon belül egy összegben nettó  215.040,- Ft  + ÁFA, összesen bruttó 
273.101,- Ft,  azaz kettőszázhetvenháromezer-százegy 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.  december  12.  napján. Kérelme szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő  Budapest 
VIII. kerület, Szigony  u. 10.  szám előtti  16 m2  járdát építési munkaterület (pavilon átépítése) 
céljából kívánja igénybe venni. 

A  közterületek rendeltetéstő l eltérő használatának szabályait a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló  37/2017. 
(1X.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  IS.  § (I) bekezdése értelmében a kérelem elbírálására hatáskörrel 



BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÖS GYÖRGY 
C lnök 

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 4I1MOE/2018. (XII.17.) 
számú határozatával hozzájárulást adott a kérelmező részére a kérelmében megjelölt 
tevékenységre, időtartamra és helyszínre. 

A  közterület-használati díj járda esetén a Rendelet  1.  számú mellékletének  2.a.  pontja 
alapján került meghatározásra.  A  közterület-használati díj számítása az alábbiak szerint 
alakul:  420,-  Ft/m2/nap - napi  m2  használati díj - alapulvételével került meghatározásra, azaz 
420,- Ft  *  16 m2 * 32  nap + ÁFA. 

A  közterületet használó köteles a használat céljára engedélyezett területet és annak 
környezetét folyamatosan tisztán, baleseunentesen, 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  es  csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt 
előírások megvalósítása eseten érvényes. 

A  közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát, 
valamint a clíjfizetési 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. 

Amennyiben az építési munka végzése esetén,  ha  a közterület-használat a járda teljes 
szélességét érinti és a gyalogosok közlekedése a másik oldalon lévő 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) es (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 megtéríteni.  A  közterület használó köteles az engedélyezett időtartam lejártát követően 

1022 Budapest,  Baross  it 63-67. •  Telefon.  06 I 45 00 E-mail: polgarn- rejozsehiaros,  hu  • www.)2‘nefOEfaras.  hu  2 

S 

JCV.S4Fetil 
ujj 

r ř 

Put, IDÖSBARÄT  .e4 
ÖNKORMÁNYZAT 5 



Jelen döntés ellen a fellebbezési lehetőség kizárásáttai  ;Ur. 82.  *  (2)  bekezdés  b)  pontja 
biztositja. t-d 

t 
Budapest, 2018.  december  19. 

BUDAPEST  F Ő VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÓS GvÖRGY 
oin  OK 

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  es  a közösségi együttélés alapvető szabályairól  es  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. 

A  közterület tényleges használatának megkezdése előtt használó köteles az Önkormányzat 
képviselő jével  (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.  *  (1)  és 
(2)  bekezdésében,  16.  *  (3)  bekezdésében,  17.-21.  *-aiban,  22.  * (I) bekezdésben,  24.  * (I) 
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.  * (I) bekezdése állapítja meg. 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 
elnöke 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÖS GYÖRGY 
ei  n ők 

A  határozatról értesülnek:  
I) a kérelmező, 
2) a -BREK 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 

DR.  SÁRA BOTOND 
POLGÁRMESTER 

Ügyintéző: Boros  Gabor  Szabolcs Tárgy: közterület használati hozzájárulás 
Tel.:  459-2230 Ügyiratszám:  16/19-2/2019. 
Fax: 459-2276 
e-mail:  borosgsz@jozsefvaros.hu 

HATÁROZAT 

Ugaret Bt. (lakhely:  1094 Budapest,  Ferenc krt.  29.;  levelezési cím:  1083 Budapest,  Tömő 
u. 48-54.  adószám:  21815995-2-43)  — a továbbiakban kérelmező — közterület használat iránt 
előterjesztett kérelmének helyt adok és 

2019.  január 30-tól  2019.  február 04-ig 

hozzájárulok 

a  Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 10.  szám előtti  16 m2  járda építési munkaterület 
(pavilon átépítése) céljából történő igénybevételéhez. 

Az  önkormányzati hatóság kötelezi  a  kérelmezőt arra, hogy közterület-használati díj címén 
fizessen meg  a Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat K&H  Bank  Zn.-
nél vezetett  10403387-00028592-00000002  számú számlájára  a  határozat kézhezvételétől 
számított  5  napon belül egy összegben nettó  40.320,- Ft  + ÁFA, összesen bruttó 
51.206,- Ft,  azaz ötvenegyezer-kettőszázhat forint közterület-használati díjat. 

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

INDOKOLÁS 

Kérelmező közterület-használati hozzájárulás iránt kérelmet nyújtott be a  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (továbbiakban: Önkormányzat)  2019.  január 
30.  napján. Kérelme szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő  Budapest  VIII. kerület, 
Szigony  u. 10.  szám előtti  16 m2  járdát építési munkaterület (pavilon átépítése) 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 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

. DR.  SÁRA BOTOND 
POLGÁRMESTER 

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

A  közterület-használati díj járda esetén a Rendelet  1.  számú mellékletének  2a.  pontja alapján 
került meghatározásra.  A  közterület-használati díj számítása az alábbiak szerint alakul: 420,-
Ft/m2/nap - alapulvételével került meghatározásra, azaz  420,- Ft  *  16 m2  *  6  nap + ÁFA. 

A  közterületet használó köteles a használat céljára engedélyezett területet és annak 
környezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, rendezett állapotban tartani, és a 
közterület használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási  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, 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  es  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. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 

POLGÁRMESTER 

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, és az eredeti állapotnak megfelelően a közterület tulajdonosának 
rendelkezésére bocsátani. 

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.  §  (1) 
bekezdésében,  16.  §  (3)  bekezdésében,  21. §-ban  és a  24.  §  (1)  bekezdésében és az  1.  számú 
melléklet  2.a.  pontjában foglalt jogszabályi előírásokon alapszik, melyet a döntéshozó az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény a  80-81.  §-ai szerinti 
határozatban rendelt kiadni. 

Hatáskörömet a Rendelet  15.§ (3)  bekezdés  b)  pontja állapítja meg. 

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

Budapest, 2019.  január  30. 

dr. Sara Botond s.k. 
polgármester nevében és megbízásából 

A  kiadmány hiteléül: cOE 
dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

10012 Budapest,  Baross  u. 63-67. •  Telefon:  06 1 459 21 00 • E-mail: polgarmegter©tozsefvaros,  hu  • wdvw.jozsefvaros.  hu 

jóa lPUL 
IDŐ SBARÁT 

i
g 

ÖNKORMÁNYZAT 7( 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POLGÁRMESTER 

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 

4-
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

OR.  SÁRA BOTOND e 
POLGÁRMESTER 

Ügyintéző: Boros  Gabor  Szabolcs Tárgy: közterület használati hozzájárulás 
Tel.:  459-2230 Ügyiratszám:  16/19-3/2019. 
Fax: 459-2276 
e-mail:  borosgsz@jozsefvaros.hu 

HATÁROZAT 

Ugaret Bt. (lakhely:  1094 Budapest,  Ferenc krt.  29.;  levelezési cím:  1083 Budapest,  Tömő 
u. 48-54.  adószám:  21815995-2-43)  — a továbbiakban kérelmező — közterület használat iránt 
előterjesztett kérelmének helyt adok és 

2019.  február 05-től  2019.  február 08-ig 

hozzájárulok 

a Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 10  szám előtti  12 m2  járda építési munkaterület 
(pavilon átépítése) céljából történő igénybevételéhez. 

Az  önkormányzati hatóság kötelezi  a  kérelmezőt arra, hogy közterület-használati díj címén 
fizessen meg  a Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat K&H  Bank  Zn.-
nél vezetett  10403387-00028592-00000002  számú számlájára  a  határozat kézhezvételétől 
számított  5  napon belül egy összegben nettó  20.160,- Ft  + ÁFA, összesen bruttó 
25.603,- Ft,  azaz huszonötezer-hatszázhárom forint közterület-használati díjat. 

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

INDOKOLÁS 

Kérelmező közterület-használati hozzájárulás iránt kérelmet nyújtott  be a Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (továbbiakban: Önkormányzat)  2019.  február 
04.  napján. Kérelme szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő  Budapest  VIII. kerület, 
Szigony  u. 10.  szám előtti  12 m2  járdát építési munkaterület (pavilon átépítése) 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 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

• DR.  SÁRA BOTOND . 
POLGÁRMESTER 

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

A  közterület-használati díj járda esetén a Rendelet  1.  számú mellékletének  2a.  pontja alapján 
került meghatározásra.  A  közterület-használati díj számítása az alábbiak szerint alakul: 420,-
Ft/m2/nap - alapulvételével került meghatározásra, azaz  420,- Ft  *  12 m2  *  4  nap + ÁFA. 

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

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

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 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. 
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ÖNKORMÁNYZAT 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SARA BOTOND 
POLGÁRMESTER 

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, és az eredeti állapotnak megfelelően a közterület tulajdonosának 
rendelkezésére bocsátani. 

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.  §  (1) 
bekezdésében,  16.  §  (3)  bekezdésében,  21. §-ban  és a  24.  §  (1)  bekezdésében  es  az  1.  számú 
melléklet  2.a.  pontjában foglalt jogszabályi előírásokon alapszik, melyet a döntéshozó az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény a  80-81.  §-ai szerinti 
határozatban rendelt kiadni. 

Hatáskörömet a Rendelet  15.§ (3)  bekezdés  b)  pontja állapítja meg. 

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

Budapest, 2019.  február  05. 

dr. Sára Botond s.k. 
polgármester nevében és megbízásából 

A  kiadmány hiteléül: a 
dr. Henc z  Adrienn 
ügyosztályvezető 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

. DR.  SÁRA BOTOND . 
POLGÁRMESTER 

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 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÖS GYÖRGY 
elnök 

Ügyintéző: Boros  Gabor  Szabolcs Tárgy: közterület használati hozzájárulás 
Tel.:  459-2230 Ügyiratszám:  16/19-2/2019. 
Fax: 459-2276 
e-mail:  borosgsz@jozsefvaros.hu 

HATÁROZAT 

Ugaret Bt. (adószám:  21815995-2-43,  székhely:  1094 Budapest,  Ferenc krt.  29.  levelezési 
cím:  1083 Budapest,  Tömő  u. 48-54.)  — a továbbiakban: kérelmező — közterület használat 
iránt előterjesztett kérelmének a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  130/2019.  (II.18.) 
számú határozatának  1.  pontjával helyt adott  es 

2019.  február 18-tól 2019.  március 11-ig 

hozzájárul 

a  Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 10  szám előtti  12 m2  járda építési munkaterület 
(pavilon átépítése) céljából történő igénybevételéhez.  A  Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság  130/2019.  (II.18.) számú határozatának  2.  pontjával továbbá úgy döntött, hogy az 
építési munkaterület céljából igénybe vett közterület-használatának díját  2019.  február  09.  — 
2019.  február  17.  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  156.240,- Ft  + ÁFA, összesen bruttó 
198.425,- Ft,  azaz százkilencvennyolcezer-négyszázhuszonöt forint közterület-használati 
díjat. 

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

INDOKOLÁS 

A  kérelmező közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) 
2019.  február  08.  napján. Kérelme szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő  Budapest 
VIII. kerület, Szigony  u. 10.  szám előtti  12 m2  járdát építési munkaterület (pavilon átépítése) 
céljából kívánja igénybe venni. 

D f)4‘ 
7 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. •  Telefon:  06 1 459 2100 • E-mail: polgarmester©jozsefvaros.  hu  • www.jozseNaros.  hu
 1 

2019 FEN 25. IDŐ SBARÁT 
ÖNKORMÁNYZAT 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÖS GYÖRGY 
elnök 

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

A  kérelem formai és egyéb tartalmi szempontból megfelelt a Rendelet  14.  §  (4)  és  (5) 
bekezdéseiben írt követelményeknek, a Rendelet által előírt mellékleteket kérelmező 
csatolta.  A  Rendelet  15.  §  (1)  bekezdése értelmében a kérelem elbírálására hatáskörrel 
rendelkező  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottsága önkormányzati hatósági jogkörben 
eljárva  2019.  február  18.  napján tartott ülésén elbírálta azt, és a  130/2019.  (II.18.) számú 
határozatával hozzájárulást adott a kérelmező részére a kérelmében megjelölt tevékenységre, 
időtartamra és helyszínre. 

A  közterület-használati díj járda esetén a Rendelet  1.  szánni rendeletének  2.a.  pontja alapján 
került meghatározásra.  A  közterület-használati díj számítása az alábbiak szerint alakul: 420,-
Ft/m2/nap - napi  m2  használati díj - alapulvételével került meghatározásra, azaz  420,- Ft  *  12 
m2  *  31  nap + AFA. 

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, 
negyedévente, vagy félévente történő díjfizetés esetén valamennyi befizetést igazoló 
dokumentumot) a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani  es 
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 lévő járdára nem terelhető át, 
a használó köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót kialakítani. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROS! ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SCDÖS GYÖRGY 
elnök 

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

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

Az önkéntes teljesítés elmaradása esetében a rendelkező részben foglalt közterület 
használata jogellenes közterület használatnak minősül, amelynek jogkövetkezményeit a 
Rendelet  31.  §-a és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló  18/2016.  (VI.02.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 

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

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

Hatáskörömet a Rendelet  15.  §  (1)  bekezdése állapítja meg. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI  BS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

60ÖS GYÖRGY 
elnök 

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

Budapest, 2019.  február  21. 

9-1‘83' 
Kyárosgazdál daSi 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 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÖS GYÖRGY 
elnök 

Ügyintéző: Boros  Gabor  Szabolcs Tárgy: közterület használati hozzájárulás 
Tel.:  459-2230 Ügyiratszám:  16/19-1/2019. 
Fax: 459-2276 
e-mail:  borosgsz@jozsefvaros.hu 

HATÁROZAT 

Ugaret Bt. (adószám:  21815995-2-43,  székhely:  1094 Budapest,  Ferenc krt.  29.  levelezési 
cím:  1083 Budapest,  Tömő  u. 48-54.)  — továbbiakban: Kérelmező — a Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság  1236/2018.  (XII.17.) számú határozatával megadott, és a  16-411/4/2018. 
ügyszámú határozatba foglalt közterület használati-hozzájárulás módosítása iránt 
előterjesztett kérelmének a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  9/2019. (I.14.)  számú 
határozatában helyt adott 

2018.  december 29-től 2019.  január 29-ig 
hozzájárul 

a  Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 10.  szám előtti  16 m2  járda építési munkaterület 
(pavilon átépítése) céljából történő igénybevételéhez. 

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  215.040,- Ft  + ÁFA, összesen bruttó 
273.101,- Ft,  azaz kettőszázhetvenháromezer-százegy forint közterület-használati díjat. 

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

INDOKOLÁS 

Kérelmező  2018.  december 12-én benyújtott kérelme alapján a Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)  1236/2018.  (XII.17.) számú határozatával 
úgy döntött, hogy közterület-használati hozzájárulást  ad  előre egy összegben történő teljes 
díjfizetéssel a  Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 10.  szám előtti  16 m2  járda építési 
munkaterület (pavilon átépítése) céljából történő igénybevételéhez. 

A  Kérelmező  2019.  január 07-én kérelmet terjesztett elő a  16-411/4/2018.  ügyiratszámú 
közterület-használati hozzájárulás módosítására amelyben, a  Budapest  VIII. kerület, Szigony 
u. 10.  szám előtti  16 m2  járda építési munkaterület (pavilon átépítése) céljából történő 
igénybevételéhez való hozzájárulást kérte  2018.  december  29.  —  2019.  január  29.  közötti 
időszakra vonatkozóan. 



(yorgy 
, Városgaz fés Pénzügyi Bizottság 

elnöke 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
IÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÓS GYÖRGY 
elnök 

A  Rendelet  15.  §  (1)  bekezdése értelmében a kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező 
Bizottság önkormányzati hatósági jogkörében eljárva, a  2019.  január  14,  napján megtartott 
ülésén elbírálta azt, és a  9/2019. (1.14.)  számú határozatával módosította a  1236/2018. 
(XII.17.) számú határozatát, és hozzájárulását adta a  Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 10. 
szám előtti  16 m2  járda építési munkaterület (pavilon átépítése) céljából történő 
igénybevételéhez  2018.  december  29. —2019.  január  29.  közötti időszakra vonatkozóan. 

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. 

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

A 16-411/42018.  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  8/  §  (2)  bekezdés  b)  pontja biZIO-sitja,; 

Budapest, 2019.  január  17. 

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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Székhelye: írsz.: 

Levelezési cím: 

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

telefon 

Egyéni vállalkozás esetében: , 
e 

Kérelmezőneve: /.1;44kmaab .... eplAegtert) 

Bankszámlaszáma' ľ  

Vállalkozó nyilvántartási szárna: tOE1  3-  gr .r! 
Adószáma: c.  _ • _ 2: 

, • 

[ 1 

Lakcime: irsz.: L  CÁ helység:  en-t• ototioca  (u., ter): „ea  ailera3 aer  szám:  12. 

Lakatos Józselhé 
egyem vallálközo 

1b74 Budapest,  Alsó Erdősor  u. 
68212861-1-4-2 

NAY; 51408363 

Levelezési cím: 

e-mail  cím: 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakeúne: irsz. ' helység: (u  tér).  sztun: em./ajtó:  

Születési helye. ideje:1_ év
I

 1 hó ! i , nap, anyja neve:  
r . , , 1 

e-mail  cím:  

telefon'  

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

Józsefvárosi Polgármesteri  Hine! 

rkezett: S  n 
M 5(5 

Z fly: 
feni 

mi 

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

Kérelmező neve: telefon'  

Karrsolattattó ügyintéző neve:  telefon-

 

e-mail elm.  

Cégjegyzék szám! Nyilvántartási szám 

Bankszámlaszáma:! 

Adószáma: I ! 

I 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyom atott  b 

K É R  -E L E 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonába 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése  a  közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint  a  közterület-használati hozzájárulásban  fog 
laltak  ellenőrzéséhez szükségesek.  Az  adatokat  a  Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az  in 
formációs  önrendelkezésijográl ésaz információszabadságról szóló 2011.  évi  C171.  törvényalapján 

a , Közterület-használat ideje:  201 f2; ev  Q  5  hó  1) naptól  - 240 .  év  101  hó  j 4  napig 

(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!) „ e t 
Közterület-használat célja:  alsetazeacneMeAs41c2.2  t• Jttaz,vt..evea.3. rauwesp‘A.  
Kérelemmel érintett közterület nagysága: 

t 
Közterület helye:  Budapest,  VIII.  kerület..3.14CSD Wid  • U. .14t RCSra  a•sce rot  • szám előtti 4»cetta.soc,  
járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés  (  Egyéb tény,  körplmény,  stb.): 
kei  e  44.4 Aid....ex...›.p eKtA.44....d. Kt.; 

..Seter.“34emehet 
34: 

....145nk  ens. he•-eaLeä a;i6 seaejlez.E.k.e.›.M.  teerw:143. -.4.ge.4.44,5(m4.s4 
teasveAdiont  • 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel  a  közterillettlta itlatra. 
,OEgyent  va  a  cozO 

1b74 t'udntlest,Alsó Erdösor u. 2. 

2.01.9. 01.09 c
Sa ; 9

6
-
9
42 

3  ° 

m2/db 

z 6. Q. eit (oet.olosttot  s  
Kek.aie te2Z5a  jteitui  



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 igenyelt 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, hossZúaaga; a terasz, kioszk szélének az 
epület hbrilliikzati falától és a járda szélétől való távolsága; terasz esetén antiak az üzletnelc a bejáratától való távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben mérve). . . e, ' , ,, ', ,   
3.' Áielhelyezni kívárif építmény, létesítMénY, berendezés-rntisdzaki leírását és terveit; teraszkérelmekhéz  h  helySzín fotó-
ját is csatolni szükséges. 

 

4. Meglévő létesítményre yon4tISP4 közterűlet-használati hozzájárulás megújítása esetén — városképvédelmi szempontok 
figyelembevétele miatt — fényképfelvételt kell becsatolni. 

 

5. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatökkal őssiefitgginetelet-használat esetében az 
építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a joge‘rős épitésügyi hatósági engedélyt csatolni , , . . . 
szükséges. . . ,. , , 

 

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

 

Figyelmeztetés:  

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 CDOCOECDC. 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 %yams  rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Föv.,Kpy. rendelet 
A  településkép vülelniéről szóló  34/2017. Or 14.)  önkormányziti Andelete 

NYILATKOZAT  
. • 

Alulírott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmpm elbírálásának céljából'hozzákirulok személyes adataim történő 
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott szénnélye adataimat a Polgármesteri Hivatal az lejárásban részt vevő 
szakhatósági állásfoglalások bekérése végettigy4btsa az iliebékps hatOságok fele 

Kérelmem benyújtásakor WAlgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztábítigyintézöjétöl 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-

 

• - . 
Kiielentem  hogy kérelmem teljesítése  wt.  "én aZ•általários közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi Ci.;?; tarvény‘82.,-§.(2),bé-

 

kezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jcipomróliéniondok. 

Tudomásul veszem  bQgy ezgiSal-gz ügYéeaben  boast  OEhekiromt armffis közlesekárjogetOreemelkediki. 

Budapest, 20  év . hó nap. 

,KÉRELMEZOALÁÍRÁSA 
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Danada-Rimán Edina 2O1J  H3 15. 
jegyző Iszärn.  

Nemzeti Közművek Hálózat 
..........  ........  

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzata 

1 1U115(116211,11 Budapest 
Baross  u. 63-67. 
1082 

Gist 

1 ritzeti r\oLr-navek 

Tárgy:  Felszólítás a  Budapest,  VIII. ker. Szigony utca  43.  előtt kialakult szabálytalan helyzet 
haladéktalan megszüntetésére 

Tisztelt Danada-Rimán Edina! 

Az NKM Földgázhálózati Kft., mint a  Magyar  Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 
kiadott elosztói engedélyes a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről  es  a 
Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról szóló  21/2018. (IX. 27.)  ITM rendelet  1.  sz. 
mellékletének VII. fejezet  4.1.  a) és  b)  pontja szerint az MBIR-ben foglaltak szerint 
rendszeresen köteles ellenőrizni, illetve ellenőriztetni az üzemeltetésében álló gázelosztó 
vezeték nyomvonalán a szivárgást, a tartozékok meglétét, és a biztonsági övezetben 
betartandó tilalmak és korlátozások teljesülését. 

A  bányászatról szóló  1993.  évi XLVIII. törvény  32.  §  (3)  bekezdése rögzíti, hogy a biztonsági 
övezeten belül tilos, illetve korlátozás alá esik olyan anyagot, épületet vagy létesítményt — e 
törvény hatálya alá tartozó kivételével — elhelyezni, olyan növényzetet (fát) ültetni, illetve olyan 
tevékenységet folytatni, amely a vezeték biztonságát, az életet, a testi épséget vagy a 
vagyonbiztonságot veszélyezteti.  A  tilalmakat és a korlátozások részletes szabályait e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabály állapítja meg. 

A  bányászatról szóló  1993.  évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló  203/1998.  (XII.  19.) 
Korm. rendelet (Bt. Vhr.)  19/A.  §  (2)-(4),  valamint  (6)-(7)  bekezdése rögzíti, hogy 
(2) A  biztonsági övezeten belül tilos 
a) a  19/B. §-ban  foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény 
elhelyezése; 
b) a tűzrakás vagy anyagok égetése; 
c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; 
d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát 
veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása; 
e) a robbantási tevékenység; 
f) anyagok elhelyezése, tárolása; 
g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése; 
h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása. 

NKM Földgázhálózati Kft. 
Cgsz.:  01-09-878954 
Adószám:  13899893-2-44 
Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

1081 Budapest,  II.  Janos  Pál papa tér  20. 
Telefon:  +36 40 474 474 
Fax: +36 1 477-1269 
mkrw.nkmgazhaIozat.hu 

KT-L 
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(3) A  bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák 
biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért  2-2 
méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől 
mért  5-5  méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési  es  a 
korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért  1-1  méteres biztonsági övezet részben tilos 
a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése, 
b) szőlő-  es  egyéb kordonok elhelyezése, 
c) a  0,6  m-nél nagyobb mélységű talajművelés, 
d) a kézzel végzett régészeti feltárás  es  a  19/B. §-ban  foglaltak kivételével egyéb, a felszín 
megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint 
e) a tereprendezés. 
(4) A  biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által véglegesen elrendelt bontási 
tevékenység elvégezhető. 
(6) Az  (1)  bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, 
megrongálása, eltávolítása tilos.  A  biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője 
vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat  es  korlátozásokat köteles 
betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak  es  a korlátozások 
teljesülését veszélyeztetné. 
(7) A  biztonsági övezetre előírt tilalmak  As  korlátozások megtartását az üzemeltető vagy 
megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a 
jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett 
ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles.  A  megtett intézkedéseket és azok 
eredményét — a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul — köteles 
bejelenteni a bányafelügyeletnek. 

Hálózatüzemeltetési osztályunk munkatársai a rendszeres hálózatellenőrzés során észlelték, 
hogy a tárgyi ingatlan előtt lefektetett  es  üzemelő  0,03 bar-os földgázelosztó vezetékünk fölé 
fedett építmény került elhelyezésre (a fényképet  es  helyszínrajzot az elhelyezett építmény 
helyének jelölésével mellékeljük). 

Társaságunk az építési munkákról semmilyen tájékoztatást nem kapott, a kiviteli 
tervdokumentáció az építési munkák megkezdése előtt nem került benyújtásra 
társaságunkhoz, így az részünkről közműegyeztetésre nem került. 

Azon túl, hogy az elosztóvezeték felett szabálytalanul elhelyezett építmény miatt kialakult  es 
fennálló helyzet jogszabályba ütközik, a szabálytalan helyzetből eredően potenciálisan élet- és 
vagyonbiztonságra veszélyes helyzet •is kialakulhat, hiszen az építmény alatt elhelyezett 
elosztóvezeték esetleges meghibásodásából eredő gázszivárgás esetén a földgáz felgyűlhet 
az építmény alatt,  es  szikra hatására belobbanhat/berobbanhat. Az építmény elhelyezése 
gátolja továbbá társaságunk jogszabályban előírt hálózatellenőrzési tevékenységét is, hiszen 
lehetetlenné teszi a szabálytalanul elhelyezett épülettel lefedett nyomvonal 
szivárgásellenőrzést, valamint egy esetleges gázszivárgás korai felismerését és elhárítását. 

Az épület elhelyezésével kialakult szabálytalan helyzet megszüntetése két módon lehetséges: 
- az elosztóvezeték áthelyezésével, 
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NICII4 Földgázhálózati Kit 
hálózati igazgatóság 

Tisztelettel 

Nutózatiizemeltetési 
o's7ziOEtäly 

Odgázhálázati 
hálázati igazgatásit,'‘n. 

on Zs Skrinyár 
hálózati igazga  o 

Rakonczai Balázs 
hálózatüzemeltetési osztályvezető 

3 

- az elosztóvezeték fölötti építmény elbontásával/biztonsági övezeten kívüli 
áthelyezésével. 

A  Bt. Vhr.  23/H.  §-a értelmében az ingatlan tulajdonosa kérheti az engedélyestől az 
elosztóvezeték és tartozéka eltávolítását, átalakítását vagy áthelyezését,  ha  annak műszaki 
feltételei adottak, azok az elosztóvezeték (rendszer) üzemeltetésében jelentős hátrányt nem 
jelentenek, és vállalja az azokkal kapcsolatos költségek viselését. 

A  szabálytalan helyzet társaságunk tudtán és érdekkörén kívül alakult ki, így a megszüntetés 
költsége a Bt. Vhr.  23/H.  §-ára is tekintettel az ingatlan tulajdonosát terheli. 

Kérjük, hogy a szabálytalan helyzet megszüntetéséről haladéktalanul,  de  legkésőbb  30  napon 

, belül szíveskedjenek gondoskodni,  es  a megtett intézkedésekről szíveskedjenek -
társaságunkat tájékoztatni. 

'Tekintettel arra, hogy az épület elbontására társaságunk — lévén nem rendelkezünk hatósági 
jogkörökkel — nem jogosult, kizárólag a tisztelt Önkormányzat, mint a közterület tulajdonosa  es 
az építési hatósági jogkör birtokosa intézkedését tudjuk kérelmezni. 

Amennyiben a fenti határidőn belül nem történik intézkedee a szabálytalan helyzet 
megszüntetése érdekében, társaságunk kénytelen lesz a szükséges hatósági intézkedések 
megtétele céljából haladéktalanul a bányafelügyelethez_fordulni. 

Bízunk benne, hogy a tisztelt Jegyző Asszony haladéktalanul megteszi a szükséges 
intézkedéseket a kialakult szabálytalan, továbbá potenciálisan élet- és vagyonbiztonságra 
veszélyes helyzet megszüntetése érdekében,  es  a fenti hatósági eljárás megindítására nem 
kerül sor. 

Tájékoztatjuk a tisztelt Jegyző Asszonyt, hogy a kialakult szabálytalan helyzetre 
visszavezethető esetleges káreseményekért való felelősségüket kizárjuk. 

Amennyiben nem a tisztelt Jegyző Asszony illetékes a szabálytalan helyzet elhárításához 
szükséges teendők elvégzésére/elvégeztetésére, kérjük, hogy levelünket továbbítsa az 
illetékes szervezet, illetve szervezeti egység részére. 

Melléklet: Nyomvonalrajz  M=1:500 
Fénykép 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Nemzeti Közművek Hálózat 
.16:4:serlián231 rOlgárniestcti C., 

:inhtzt5: II316"zinány: 

Önkormányzata 

Budapest 
Baross  u. 63-67. 
1082 

241t50"06 

Tisztelettel 

Knnyar  Simon 
hálózati igazdetú  

Nemzeti Közművek 
HÁLÓZAT 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 

' 
1

 (5-G  .  4 I-7 41\ ti codöb GArbik 

Budapest, 2019.  március  6. 
Ikt.sz.: 

Tárchr Tájékoztatás a  Budapest,  VIII. ker. Szigony utca  43.  előtt lévő szabálytalan helyzetre 
vonatkozóan 

Tisztelt Danada-Rimán Edina! 

Hivatkozva a  2019.  február  6-än  kelt,  1241150062848  ikt sz. levelünkre, az alábbi 
tájékoztatást adjuk. 

A  földgázvezeték nyomvonala felett jelenleg elhelyezkedő zöldséges pavilont időközben 
mozgathatóvá tette a tulajdonosa, ezáltal biztosítva látjuk esetleges műszaki beavatkozás 
eseten az objektum nyornvontilról törtérő eltávolíthatóságát. Társaságunk a megoldást 
kielégítőnek tartja, Igy további beavatkozást nem tartunk szükségesnek. 

Fentiek alapján a korábbi levelünkben kérteket részünkröl teljesítettnek tekintjük. Segítő 
közreműködésüket ezúton köszönjük! 

NKril Nildgázhälózati Kit. 
hálózati igazgatóság 
ozatüzenteltetési osztály 

Rakonczal Balázs 
hálózatüzemeltetési osztályvezető 

NKM Földgázhálózati Kft. 
Cgsz.:  01-09-878954 
Adószám:  13899893-2.44 
Nyilvántartó Biróság: Fövárosi Törvényszék Cégbirósága 

1081 Budapest. ll. Janos Pal papa  tér  20. 
Telefon;  +36 40 474 474 
Fax: +36 1 477-1269 
www.nkmgazhalozat.hu 
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Hiv. szám:  16-56/2019. 

Tisztelt Ügyosztályvezető  Ass 

-p l . • 
4  - 

yin  téző: 

Vo 
Meizmény: 

f2a  

Erkezttt: 

BUDAPEST  FŐVÁROS 
KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODA 

  

Iktatószám: 
Ügyintéző: 
Telefon: 
e-mail: 

-412a(OE L—C,7 1 9A  J54  `OE 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Gazdálkodási Ügyosztály 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

Helyben  

26-119/2/2019 
Szomolányiné Kocsis Beatrix 
4592-157 
szomolanyineb@jozsefvaros.hu 

6 7 u1'5 . 
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Tárgv:  Lakatos Józsefrié e.v., közterület használati kérelme — Szigony utca  43.  szám előtti 
közterületen kioszk létesítése Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

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 2018-ban településképi bejelentési eljárást folytatott le, 
melyet feltétel nélkül tudomásul vettünk  (2018.01.16.). A  részünkre megküldött képek alapján 
látható vélhetően időszakos OSB körülhatárolást ügyfél köteles leszerelni, vagy plexi/üveg 
anyagúra cserélni, amennyiben jelen kérelemben szereplő közterület használat  1  évnél tovább 
tartana. 

Tájékoztatom továbbá, hogy ügyfél a napernyőre szintén településképi bejelentési eljárást 
folytatott le, melyet a  26-40/3/2018  sz. határozatban az alábbi feltétellel tudomásul vettünk: 

„Ügyfél köteles minta nélküli, bézs színű napernyőponyvát elhelyezni.  A  vendéglátóhely neve 
csak a napernyőponyva függőlegesen lelógó drapériáján, szoknya részén jeleníthető meg, 
mely reklámot nem tartalmazhat  A  napernyőponyva függőlegesen lelógó drapériája, szoknya 
részének legalacsonyabb pontja nem lehet alacsonyabban, mint  2,5  méter." 

Fentiek alapján megállapítom, hogy benyújtott helyszínrajz alapján a közterület használat 
engedélyez/tető. 

Budapest, 2019.  január  21. Üdvözlettel: 

E  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  g  459-2100 
www.jozsefvaros.hu 
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35150/826-112019AL 

Józsefvárosi Polgárroesteri Hivatal 
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Sudapest  
Baross  u. 63-67. 
1082 

Tisztelt Címzett! 

FŐVÁltÖSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
ra kielLIUTASZTRóFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 
to. Tárgy: szakmai vélemény a  Budapest  VIII. 

kerület, Szigony  u. 43.  szám alatti  (metro 
megálló bejáratával szemben) közterület 
használat ügyében 
Ügyintéző:  Kovacs-Fodor Tímea örgy. 
Telefon:  459-2300/94202 
E-mail:  fki.kozeppest@katved.gov.hu 
Hivatkozási szám:  16/56-1/2019. 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefváros Polgármesteri Hivatala 
Gazdálkodási Ügyosztály 

70 9 JAN 2.8, 
5-1L12__ 

Értesítem, hogy a Lakatos Józsefné e.v.  (1074 Budapest, Also  erdősor  u. 12.  fszt.  5.,  a 
továbbiakban: kérelmező)  Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 43.  szám alatti  (metro  megálló 
bejáratával szemben) (nyílt szerkezetű  pult)  közterület használat ügyében a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez küldött 
megkeresését megvizsgáltam, amelyre az alábbi szakmai véleményt adom: 

A  kérelmező részéről a  Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 43.  szám alatt  (metro  megálló 
bejáratával szemben) a  12 m2-es  nyílt szerkezetű  pult  elhelyezését a benyújtott iratoknak 
megfelelő kialakításban tűzvédelmi szempontból nem kifogisolom. 

A  fenti szakmai vélemény nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak. 

Kérem szakmai véleményem szíves tudomásul vételét. 

Budapest,  elektronikus bélyegző szerint 

Tisztelettel: 
Géezi Béla tűzoltó ezredes 

kirendeltség-vezető 
megbízásából és nevében: 

Kiss Levente tűzoltó alezredes 
hatósági osztályvezető 

Terjedelem: I oldal 
Melléklet: 
Továbbítva: Posta SZEÜSZ /  Nova  SZEÜSZ rendszeren / elektronikus levélben / Hivatali kapeCégkapun keresztül 
Kapják: I. Címzett 

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

E-mail: fld.kozeppest@katved.gov.hu 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KEREJLET 

JózsEizvArtosi 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

HATÓSÁGI ÜGYOSZTÁLY 

IGAZGATÁSI IRODA 

Ügyiratszám:  05-278/2/2019. 
Ügyintéző: Aj Tünde 
Telefon:  459-2171 
Email:  ajtunde@jozsefvaros.hu 
Hivsz.:  16/56-1/2019. 

Tárgy: közterület-foglalási kérelem 

Gazdálkodási Ügyosztály 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető részére 

Helyben 
Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 

Hivatkozással hozzánk érkezett megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk: 

Lakatos Józsefné e.v. 

Budapest  VIII. kerület, Szigony utca  43.  Metró bejáratával szemben 
12 m2  nyílt szerkezetű pult 

(2019.  január  17.  —  2020.  január  17.  között) 

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

Lakatos Józsefné e.v.  7519/2018  szám alatt szerepel hatósági nyilvántartásunkban — 
„ZÖLDSÉG - GYÜMÖLCS" elnevezéssel —  Budapest  VIII. kerület, Szigony utca  43.  szám 
alatti üzlet tekintetében. Az üzlet nyitva tartási ideje: hétfő-péntek:  08.00  -  18.00;  szombat-
vasárnap: zárva. 

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 meter, 

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

FOEA  1082 Budapest  Baross  u. 63-67. 459-2100 
www.jozservaros.hu 



Tisztelettel: 

Budapest, 2019.  január  22. 

ot 
irodavezető 

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, 

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

bd) céglogän kívül egyéb feliratot, reklámot nem tartalmazhatnak, 

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

bf)  mobil  elemekből állok legyenek, 

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

c) Terasz téliesítése 

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

cb) Teraszok téliesítése csak tárgyév október  31.  és tárgyévet 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. 

Kiemeit szegélyü terasz (pódiurnmal vagy dobogóval)  nein  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.). 

E,,71. 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  ZOE  459-2100 
www.jozsefvaros.hu 
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Dr. Hudak Peter f SMS [SKI,* 

01080/223-6/2019.ált. 

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 

Rendészeti Osztály 

Ügyszám:  01080/223/2019.  ált. Tárgy: szakhatósági állásfoglalás 
Hiv. szám:  16-56-1/2019. 
Ügyintéző: Boros Attila Balázs  r.  hdgy. 
Tel.:  477-37-00  /  48-124 

Email:  borosab@budapest.police.hu 

dr.  Rena  Adrienn 
ügyosztályvezető 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Gazdálkodási Ügyosztály 

Budapest  
Baross utca  63-67. 
1 0 8 2 

Tisztelt dr.  }Jena  Adrienn! 

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

Lakatos Józsefné (egyéni vállalkozó) kérelmet nyújtott be a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterület használatához, melyben kitelepülésének engedélyezését kérte  2019. 
január  17.  naptól  —2020.  január  17.  napig a  Budapest  VIII. kerület, Szigony utca  43.  szám előtt a 
járdán  12  négyzetméter területre. 

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

Budapest, K.m.f. 

Tisztelettel: 

Dr. Hudák  Peter r.  százados 

Rendészeti osztályvezető 

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

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

RZSNE0_3.90.97.1 080-5850.4161-BUJER1-67658073(.E0D55EC56368-58511,4262) 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 2019 Mat' 05. 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÓS GYÖRGY 
elnök 

Ügyintéző: Boros  Gabor  Szabolcs 

Tel.: 459-2230 
Fax: 459-2276 
e-mail: borosgsz@jozsefvaros.hu 

Tárgy: közterület használati kérelem 
elutasítása 
Ügyiratszám:  16/56-1/2019. 

HATÁROZAT 

Lakatos Józsefné egyéni vállalkozó (székhely:  1074 Budapest,  Alsó erdősor  u. 12.  fsz.  5. 
adószám:  68212861-1-42)  — a továbbiakban: kérelmező - közterület használat tárgyában 
benyújtott kérelmét a Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság  157/2019. (11.25.)  számú 
határozatának  1.  pontjával elutasította  es 

nem járult hozzá 

2019.  január 17-től 2020.  január 17-ig 

a  Budapest  Főváros VIII. kerület, Szigony  u. 43.  szám (Metró bejáratával szemben) előtti  12 
m2  közterület kioszk céljából történő igénybevételéhez. 

A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság  157/2019. (11.25.)  számú határozatának  2. 
pontjával felszólítja a kérelmezőt, hogy a szabálytalan felépítményt  2019.  március  10. 
napjáig bontsa el. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  157/2019. (11.25.)  számú határozatának  3. 
pontjával felhívja a kérelmező figyelmét, hogy a  2019.  január  17. —2019.  február  25.  napja 
közötti időszakra vonatkozó közterület-használati díjat 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 a  2019.  január  17. —2019.  február  25.  napja közötti 
időszakra vonatkozóan nettó  81.720,- Ft  + ÁFA, összesen bruttó 
103.784,- Ft,  azaz százháromezer-hétszáznyolcvannégy 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) 
2019.  január  09.  napján. Kérelme szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő  Budapest  VIII. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÚS GYÖRGY 
elnök 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  157/2019. (11.25.)  számú határozatának  3. 
pontjával felhívja a kérelmező figyelmét, hogy a  2019.  január  17.  —  2019.  február  25.  napja 
közötti időszakra vonatkozó közterület-használati díjat fizesse meg. 

A  közterület-használati díj  12 m2  kioszk tekintetében a Rendelet  1.  számú mellékletének I.a. 
pontja alapján került meghatározásra.  A  közterület-használati díj számítása az alábbiak 
szerint alakul:  4.540,-  Ft/m2/ hó - havi  m2  használati díj - alapulvételével került 
meghatározásra, azaz  4540,- Ft  *  12 m2 * 1,5  hó + ÁFA. 

A  rendelkező részben foglalt döntés a Rendelet  6.  §  (2)  bekezdés  4.  pontjában,  12.  §  (1)  és 
(2)  bekezdésében,  16.  §  (3)  bekezdésében,  17.-21.  §-aiban,  22.  §  (1)  bekezdésben,  24.  §  (1) 
bekezdésében és a  31.  §  (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. 

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, 2019.  február  28. 

s 

‘ E Spos Gyotte 
Varosgaz a  o  asi  es  Pénzugyi Bizottság 

ekagké 

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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20180108. Nyomtatás 

Minerva Térinformatikai Rendszer 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata 

Méretarány:244 

A  härkap tájékoztató jellega, másolata semmilyen hivatalos elpárásban nem használható  fell  Kea7fill az állami alapadatok felhasználásával. 
Engedély száma: 

Budapest, 2018  január  08 

http://minubiOlírninerva/bp8kerlajaxplottalaxplot.php 



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

Kérelmező neve: ; (GDAT  91  Kft) telefon: - 

Kapcsolattartó ügyintéző neve: o  telefon: ... 

e-mail  cím: . 

Székhelye: irsz.:
1

 1 1
1

6 5 1  helység:  Budapest  Koronafürt  u. 35.  em./ajtó:  1/3 

Levelezési cím:  1165 Budapest  Koronaftirt  u. 35.  em./ajtó:  1/3 

Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám:  01-09-868648 

  

Ba1kszárniaszáma: 1110  911 8M011 

Adószáma: 1
 t
!  316! 919! 5  !  2  ! I _ 12 

_ 

_ 

' 01010[01 6I0 _ 
Ili!! 

I: 4  I  2! 

31916 
I 

 

8 1 0,01-6191 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz.: [ 

Levelezési  elm: 

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartást száma: 
; Adószáma: 

Bankszámlaszáma: 

Qyz_ oks  Qs- Air. 
teleforr  

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

Magánszemélyek esetében: 

Kérehnező neve:  teleforr  

Lakcíme: írsz. ihelység:  (u.  tér):  szám: em./ajtó:  

Születési helye- ideje:„ ev I nap, anyja neve:  

e-mail  cím:  

X V 
ü19  ÁRC  1 1. 

szám.: 
Budapest  Fóváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal f'd3( 
Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest K  ÉRELEM el 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulás  ban 

foglaltak ellenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az 
információs önrendelkezésijogról és az információszabadságról szóló  2011.  évi CX11törvényalapján 

Közterület-használat ideje:  2011 9  I év I  0  !  3  I hó i  2 naptól —  20[ 9  év  0161  hó «I napig 
I , 

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

Közterület-használat célja: Építési terület lehatárolása 

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  100  m2/db 

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

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): Kőris  5/a  előtt —  70m2,  Kálvária  u. 14-16  előtt —  30m2  .  A  közterület 
használatért kiszámlázott bérleti díjat havonkénti bontásban szeretnénk fizetni. 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

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

43' 

Józseivárosi Poigarm ested 

Baross utca  63-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában levi közterület  h  szna a 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 



- 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 végzésenek 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) 

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

 

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

 

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

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Figvelmeztetés:  

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

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

— Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló  2011.  évi CLOE000X. törvény 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról

 
és használatának rendjéről szóló 

37/2017. (1X.14.)  önkormányzati rendelet 
— Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
- Budapest  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Főv. Kgy. rendelet 
- A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

Alulírott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából hozzájárulok  személyes adataim történő 
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az 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 
tudomásul vettem — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabályi 
rendelkezésekről, jogaimról  es  kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a 
hivatali elérhetőségről. 

Kijelentem hogy kérelmem teljesítése eset  en  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 jogeröre emelkedik. 

GDAT9/ ingatlautorgalmazá 
és Kereskedelmi Kfi. 

1165 Budapest,  KomilaKri  p. 35. Adászém. 

Budapest, 2019. 03. 07. 
KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA 





BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
1OZSEEVAROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI  É4 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

5065  GYÖRGY 
elnök 

Ügyintéző: Boros  Gabor  Szabolcs Tárgy: közterület használati hozzájárulás 

Tel.:  459-2230 Ügyiratszám:  16-1549/2018. 
Fax: 459-2276 
e-mail:  borosgszgozsefvaros.hu 

HATÁROZAT 

GDAT  91  Kft. (adószám:  13699521-2-42,  székhely:  1165 Budapest,  Koronaffirt  u. 35.)  —a 
továbbiakban: kérelrnező — közterület használat iránt előterjesztett kérelmének a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  1043/2018. (X1.05.)  számú határozatának I. 
pontjával helyt adott és 

2018.  november 05-töl 2018.  december 24-ig 

hozzájárul 

a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária  u. 14-16.  - Kőris  u. 5/a,  szám előtti  40 m2  járda építési 
munkaterület (építési terület lehatárolása) céljából történő igénybevételéhez.  A 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  1043/2018.  (XI.05.) számú határozatának  2. 
pontjával továbbá úgy döntött, hogy az építési munkaterület elhelyezése céljából igénybe 
vett közterület-használatának díját  2018.  október  24.  —  2018.  november  04.  közötti időszakra 
vonatkozóan a kérelmező fizesse meg. 

Az önkormányzati hatóság kötelezi a kérelmezőt  arm,  hogy közterület-használati díj eimén 
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  1.041.600,- Ft  + ÁFA, összesen bruttó 
1.322.832,- Ft,  azaz egymillió-háromszázhuszonkettőezer-nyolcszázharminekettő forint 
közterület-használati díjat. 

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

IN  

A  kérelmező közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) 
2018.  október  24.  napján. Kérelme szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő  Budapest 
VIII. kerület, Kálvária  u. 14-16.  - Kőris  u. 5/a.  szám előtti  40  m2  járdát építési munkaterület 
(építési terület lehatárolása) céljából kívánja igénybe venni. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGÁZDALKODASI 
PANZÚGYI BIZOTTSÁGA 

SiDÖS GYÖRGY 
cnrjk 

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 kérelmező 
csatolta.  A  Rendelet  15.  §  (1)  bekezdése értelmében a kérelem elbírálására hatáskörrel 
rendelkező  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének Városgazdálkodási  Cs  Pénzügyi Bizottsága önkormányzati hatósági jogkörben 
eljárva  2018.  november  05.  napján tartott ülésén elbírálta azt, és a  1043/2018. (X1.05.) 
számú határozatával hozzájárulást adott a kérelrnező részére a kérelmében megjelölt 
tevékenységre, időtartamra és helyszínre. 

A  közterület-használati díj járda esetén a Rendelet I. számú rendeletének  2.a.  pontja alapján 
került meghatározásra.  A  közterület-használati díj számítása az alábbiak szerint alakul: 420,-
Ft/1-n2/nap - napi  m2  használati díj - alapulvételével került meghatározásra, azaz  420,- Ft  *  40 
m2  st  62  nap + ÁFA. 

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

A  közterület 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 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, 
negyedévente, vagy félévente történő díjfizetés esetén valamennyi befizetést igazoló 
dokumentumot) a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani  Cs 
ellenőrzésre jogosult személyek felhívására bemutatni. 

Amennyiben az építési munka végzése eseten,  ha  a közterület-használat a járda teljes 
szélességét érinti és a gyalogosok közlekedése a másik oldalon lévő 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  IS. §-ban  szabályozott 
esetben visszavonható. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI 
PENZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÓS GYÖRGY 
elnök 

A  közterület használatra vonatkozó jogosultság megszűnése után használó köteles a 
közterület eredeti állapotát kártalanítási igény nélkül saját költségen helyreállítani. 
Amennyiben a közterület-használat  swirl  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  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 és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
j  ogkövetkezinényei 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 elő tt 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 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.  §  (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 
közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény a  80-81.  §-ai szerinti határozatban 
rendelt kiadni. 

Hatáskörömet a Rendelet  15.  §  (1)  bekezdése állapítja meg. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT.' 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOOS GYÖRGY 
elnök 

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

Budapest, 2018.  november  08. 
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:Värosgázdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság 
. elnöke 

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

4 • • itez Avetie•..d. Ku** u 63-67. • Delefon 0'' 459 211:0 • a .rral golgarrtest*Qjoneivarnhu • envectirtervatos. 

• 

IDŐ SBARÁT 
ÖNKORMÁNYZAT 



BUDAPEST  FŐ VÁROS  V111.  KERÜLET 
l Ő ZSEEVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI  BS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SoÖS GYÖRGY 
e!n ök 

Ügyintéző: Soros  Gabor  Szabolcs Tárgy: közterület használati hozzájárulás 
Tel.:  459-2230 Ügyiratszám:  16-1549/2018. 
Fax: 459-2276 

borosgsz@jozsefvaros.hu 

HATÁROZAT 

GDAT  91  kft. (adószám:  13699521-2-42,  levelezési cím:  1165 Budapest,  Koronafürt  u. 35. 
I/3.;  levelezési cím: „GDAT  91  Kft.".  1115 Budapest,  Somogyi  u. 22)  — a továbbiakban: 
kérelmező — közterület használat iránt előterjesztett kérelmének a Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság  870/2018.  (IX.24.) számú határozatával helyt adott és 

2018.  szeptember 24-tő l 2018.  december 24-ig 

hozzájárul 

a Budapest  VIII. kerület, Kálvária  u. 14-16.  — Kőris  u. 5/a,  szám előtti  60 m2  járda építési 
munkaterület (építési terület lehatárolása) céljából történő igénybevételéhez. 

Az  önkormányzati hatóság kötelezi  a  kérelmezőt arra,  bogy  közterület-használati díj címén 
fizessen meg  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat K&H  Bank  Zn..-
Mel  vezetett  10403387-00028592-00000002  számú számlájára  2.318.400,- Ft  + ÁFA, 
összesen  brutto  2.944.368,- Ft,  azaz kettömillió-kilencszáznegyvennégyezer-
háromszázhatvannyole forint közterület-használati díjat havi bontásban azzal, hogy 
egy hónapra eső díj összege  772.800,- Ft  + ÁFA, összesen bruttó  981.456,- Ft,  azaz 
kilencszáznyolcvanegyezer-négyszázötvenhat forint, amelyet minden hónap  6.  napjáig 
kell megfizetni. 

E határozat  a  közlessel véglegessé válik  es  ellene fellebbezésnek helye nincs. 

IN  

A  kérelmező közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) 
2018.  szeptember  10.  napján. Kérelme szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő  Budapest 
VIII. kerület, Kálvária  u. 14-16.--  Kőris  u. 5/a.  szám előtti 6G m2  járdát építési munkaterület 
(építési terület lehatárolása) céljából kívánja igénybe venni. 

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

lÖZSEEVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÓS GYÖRGY 
elnök 

A  kérelem formai és egyéb tartalmi szempontból megfelelt a Rendelet  14.  §  (4) es (5) 
bekezdéseiben irt 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.  szeptember  24.  napján tartott ülésén elbírálta azt,  es  a  870/2018. (1.X.24.) 
számú határozatával hozzájárulást adott a kérelmező részére a kérelmében megjelölt 
tevékenységre, időtartamra és helyszínre. 

A  közterület-használati díj járda eseten a Rendelet  1.  számít rendeletének  2.a.  pontja alapján 
került meghatározásra.  A  közterület-használati díj számítása sz alábbiak szerint alakul: 420,-
Ft/m2/nap - napi  m2  használati díj - alapulvételével került meghatározásra, azaz  420,-. Ft  *  60 
m2 * 92  nap + APA. 

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. 

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  es  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 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 
szélességét érinti és a gyalogosok közlekedése a másik oldalon lévő 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) es (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 összeniggésben a terület 
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BUDAPEST  F Ő VÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOOS GYORCst 

eh r 

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 megtériteni.  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. 

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.) 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 
állapotfölmérést 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 
körüen nyilatkozattétel  es  kötelezettségvállalás jogúval rendelkező személy .järlial 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) 
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. 

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

Jelen döntés ellen a fellebbezési lehetőség kizárását az-A:kr„  82.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja , 
biztosítja. 

13Klapest,  2018.   szeptember  28. 

--,x2trTnit.fik„ 

vSops:Gyorgy 
VárosgazdatkodáSi  es  Pénzügyi Bizottság 
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BUDAPEST  FÖVÄROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSGAZDALKODÁSI ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOOS GYÖRGY 
elnök 

A  határozatról értesülnek:  
1)a  kérd mező, 
2) a I3RFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, 
3) a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvärosi 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 

VÁROSGÁZDÁLKODÁSi ÉS 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

SOÓS GYÖRGY 
elnök 

Ügyintéző: Boros  Gabor  Szabolcs Tárgy: közterület használati hozzájárulás 
Tel.:  459-2230 Ügyiratszám:  16-1978/2018. 
Fax: 459-2276 

e-mail:  borosgsz@jozsefvaros.hu 

HATÁROZAT 

GDAT  91 Mt.  (adószám:  13699521-2-42,  székhely:  1165 Budapest,  Koronafúrt  u. 35.)  — a 
továbbiakban: kérclmező — közterület használat iránt előterjesztett kérelmének a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  1235/2018.  (XII.17.) számú határozatával helyt 
adott és 

2018.  december  25-tő! 2019.  március 25-ig 

hozzájárul 

a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária  u. 14-16.  — Kőris  u. 5/a.  szám előtti  100  in2  járda építési 
munkaterület (építési terület lehatárolása) céljából történő igénybevételéhez. 

Az önkomiányzati hatóság kötelezi a kérelmezőt arra,  bogy  közterület-használati díj címén 
fizessen meg  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  K&11 Bank  Zrt.-
nél vezetett  10403387-00028592-00000002  számú számlájára  3.822.000,- Ft  + ÁFA, 
Összesen bruttó  4.853.940,- Ft,  azaz négymillió-nyolcszázötvenháromezer-
kilencszáznegyven forint közterület-használati díjat havi bontásban azzal, hogy cgy 
hónapra eső díj összege  1.274.000,- Ft  + ÁFA, összesen bruttó  1.617.980,- Ft,  azaz 
egymillió-hatszáztizenhétezer-kilencszáznyolcvan forint, amelyet minden hónap  6. 
napjáig kell megfizetni. 

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.  december  12.  napján. Kérelme szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő  Budapest 
VIII. kerület, Kálvária  u. 14-16.  - Kőris  u.  S/a. szám előtti  100 m2  járdát építési munkaterület 
(építési terület lehatárolása) céljából kívánja igénybe venni. 

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

A  kérelem  format  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,  es  a  1235/2018.  (XII.!?.) 
számú határozatával hozzájárulást adott a kérelmező részére a kérelmében megjelölt 
tevékenységre, időtartamra és helyszínre. 

A  közterület-használati díj járda esetén a Rendelet  1.  számú mellékletének  2.a.  pontja 
alapján került meghatározásra.  A  közterület-használati díj számítása az alábbiak szerint 
alakul:  420,-  Ft/m2/nap - napi  m2  használati díj - alapulvételével került meghatározásra, azaz 
420,- Ft  *  100 m2  *  91  nap + ÁFA. 

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

A  közterület 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, 
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 lévő 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 összefüggésben a terület 
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megrongálódik, abban kár keletkezik, illetve a használó a közterület-használattal másnak 
kart okoz, úgy a közterület használó a rongálódást saját költségén köteles helyreállítani és a 
kart megtéríteni.  A  közterület használó köteles az engedélyezett időtartam lejártát követően 

közterület használatával minden kártalanítási  es  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  es  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. 

A  közterület tényleges használatának megkezdése előtt használó köteles az Önkormányzat 
képviselőjével  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.,  tel:  459-2230  vagy  459-2274)  közös 
állapotfelmerést 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,  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 Äkr.  82.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja 
biztosítja. 

Budapest, 2018.  december  19. 

Só6s György 
Városgazdálkodási  4  Pe'fizügyi Bizottság 

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

KÉRELEM 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betgvel kitölteni! 

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi 

Kérelmező neve: Pedrano  Construction  Hungary 

Kapcsolattartó ügyintéző neve: 

e-mail  cím:  

Székhelye: irsz: !  1  !  018 1 2  I helység:  Budapest (u., 
1 ' 

Levelezési cím:  U.  a. 

Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám:  01-09-174128 

Banks  'zin'ilaszáma: 112 00:1100E8.1_ LOil 
11 

Adószáma: 2.4:317'812,216 _ 12_ ;4 
, . , 1 

és egyéb szervezetek 

Kft 

tér):  Prater  utca szám:  29. 

39812141 3 _10101 5
Ei
0E010

m
[01 9 1 
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esetében: 

em./ajtó: földszint 

Z.,4 4  (.) 

telefon: 

telefon: 

21. 

,,.  
AN 

.l D C 

t) cr-OG 5,1.'"----

           

Egyéni vállalkozás esetében: 

! 

7 

! 

— 

(u., ter). 

i  
j 

E , ! 

 

Józservärpsi 
.. 

Erk eit; 

Melléklet• 

i 1 ] i ! 1 ! 

telefon.  

szám:  
Polgárriest2i 

__—

 

• t 
yinuz6 

0 13, 

em./ajtó:  
ill  vatal 

-.-Lw-re. 

/  6/2--
,16zmény: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz: I helység:    l 
Levelezési cím:  

e-mai I cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: 1 
! t ! 

Bankszámlaszáma ! ' 

      

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz. E 1helység' .......... ........ 

Születési helye ideje :1 j  _ ,I  

e-mail  cím:  

i I ! ! 
(u.,  t): 

é 1 ho,  .  1  .  j nap, anyja neve:  

teleforr  

szám:  emlajtó:  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbirálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog 
laltak ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügveleti Clgvosztálya kezelik az  in 
foonácios önrendelkezésijográl ésaz  info,  mációszabadságböl=obi  2011.  évi  C171.  törvényalapján. 

Közterület-használat ideje:  201  I  9  év  10 1 4 1  hó  10 1 1  naptól —  2011  9  ev  10 1 5  hó 3 1 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  es  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  138m2,  párhuzamos parkolóból 5db (parkoló helyenként  10m2,  összesen  5010 

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

4. Corvin sétány meg nem épített terülte:  368m2 



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

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, 2019.  év  03.  hó  12.  nap. 
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eA  ESTON TEAM 
FORGALOMTECI-INIKA  

 

ESTON TEAM Tervező, Építő és Kereskedelmi Ki' 

MEOW: Pedrano Kit D" nn-  2017.  szeptember 
Tenn: 

Bp.  VIII ker. Práter utca 
Corvin  122/A.  tömb 

forgalomkorlátozás felülvizsgálata 

Tervszint 
F-150/2017 

ts = 
méremnbc 

M1:500 
FlajZszára F-1 

Telvfázi Forgalornkorlátozási helyszínrajz :korlátozási  
Fájlnév 

naves& Takats  Lille elenet 

Vatele old. ke. epltdméMOk 
MK at  oteoeomea 

Ez a terv ez EBBW TEAM Kflazelleml lulajdona, védelmét jogsrabely biztose. 
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Budapest, 2017.  október  17. 

/:Ember Attila:/ 
létesítrnény-főmérnök 

 

131_0APEST 

 

 

i HNIKA3 iG GOE, 

tinizett: Takäts Lilla aye. saint 

adieu:6n: 

17U S6948 

46/9656-2/2017 
tim: 1025 Budapest eraa: 8.  kerület  Prater  utca közterület foglalás 

 

Csatárka út  72. 

anklet): Ember Attila 

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

Az ideiglenes jelzőtáblák  4,  fényvisszavető fóliás felületűek legyenek,  Es  tiszta állapotban kerüljenek 
kihelyezésre. Az Útügyi Műszaki elethisokban foglaltakat be kell tarttmi, különös tekintettel a magassági 
elhelyezésre vonatkozó kritériumokra. 
Az ideiglenes „Megállni tilos" jelzőtáblákat hatályba lépésük előtt legalább  48  (legfeljebb  72)  órával ki 
kell helyezni, és kiegészítő táblán fel kell tüntetni a hatályba lépés időpontját. 
A  kivitelezés során a munkaterületet zárt,  min. 1,5 in  magas, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott 
elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, amely  100  lan/h szélterhelésnek ellenáll. Megfelelő éjszakai 
megvilágítást kell alkalmazni. 
A  gyalogosforgalom munkaterülettől elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell, akadály esetén  min.  I m 
széles provizóriurrunal 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 állapottervektól a kivitelezés során eltérés válik 
szükségessé, CO 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  Fővaros Kormányhivatala III Kertileti Hivatalához lehet 
fordulni. 
Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  23.  §  (4)  bekezdés.  1.  pontja, a közüti közlekedésről szóló  1988.  évi I. törvény  33. es 
34.  §-ai, az utak forgalomszabályozáskói és a közúti jelzesek elhelyezéséről szóló  20/1984.  (XII.21.)  KM 
rendelet  2.  §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésinek szakmai szabályairól, 
továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-,  vase-  és egyéb építések és az útburkolatbontäsok 
szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  15.)  Fő», Kgy. rendelet alapján, mint Operatív kezelő adtuk Ici. 
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ECA ESTON TEAM 
FORGALOMTECHNIKA 

Tervszám:  F-150/2017 

Bp.  VIII. ker.  Prater  utca 
Corvin 122IA. tömb építése 

forgaltimkorlátozás felülvizsgálata 

FORGALOMKORLÁTOZÁSI TERV 

Műszaki  leas 

A  tervezett állapot leírása 
Az  építkezüs  a Leonardo  da  Vinci  UtC2(,-• PMeutta Bókay  Janos  - Tömö 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  rn.  Az  építkezés elkorlátozása  a  járdát  es a  parkolósávot 
veszi igénybe,  Az  elkerftett 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 beruházasában 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 el. Az épltkezéssel szemben megtiltották a megállást Az elkorlátozás a ferde beállású korábbi 
parkoló vonalát követve kiszélesedik.  A  kétirányú forgalom biztositandó.  A  meglevő 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 tábla 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  lave  járda marad szabadon. Az elkorlátozás két végén kapuk működnek.  A 
lezárásánál Mindkét irányból behajtani tilos,  es  Krvéve építési forgalom kiegészítő  table  kihelyezése 
szükséget  A  Tömb utca felől hiányzik a zsákutca  table. A  kétirányú forgalom biztosítása érdekében a 
megállást az egyik oldalon meg keR tiltani. 

Munkavédelem 
A  munkaterületet szabványos elkorlátozó-elemekkel kell körbeirenteni  es  a forgalom  fete  eső végpontját meg 
kell világftani. Amennyiben az építés szünetel (munkaidő végével, vagy egyéb ok miatt) közbiztonsági 
okokból  as  a jamiüközlekedés biztonsága érdekében a munkagépeket és egyéb, a forgalmat akadályozó 
járműveket forgalommentes területen kell elhelyezni.  Ha  a forgalmi helyzet megkívánja, akkor a tervezett 
jelzések elhelyezésen túl intézkedni kell kellően kioktatott  es  felszerelt jelzigir felállításáról is. 
A  kivitelezés idejére vonatkozó, részletes, tételes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség-  es 
környezetvédelmi előlnásoltat valamint az MVSZ elölrásokban kidolgozott intézkedéseket a kivitelezőnek 
kell elkészitenie és betattásukat ellenőrIznie. 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Alulírott Takáts Lilla kijelentem, hogy a fenti forgalomkorlátozási terv az érvényes előírásoknak, a 
201984.0.29.) KM-BM  számú, valamint az  5/1987.(V.31.) KM-BM  számú együttes rendeletekkel módosított 
1/1976.(II.5.) KPM-BM számú rendeletben (KRESZ) és a  20/1984. (X11.21.) KM  számú rendeletben 
foglaltaknak megfelel. 
Budapest, 2017.  szeptember 

(44,4d  

Takäts Lilla 
MK:014090S 

ESTC N-TEAM Tervező, Építő  es  Kereskedelmi Kft. 

21 1025 Budapest, Csatárka 'út 72. 61 06130949-8291 estonteameugmethu 
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