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

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály   sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS TO r-r —

 

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  június 24-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Gyuricza  Ramona,  Boros  Gabor  ügyintézők 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet:  5  db 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

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

Közterület-használat díja: 

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

Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa  u. 15.  szám 
alatti Társasház 
(székhely:  1084 Budapest,  Déri Miksa  u. 15.) 

2019.  július  15. —2019.  július  19. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa  u. 15.  szám előtt 
105 m2  járda és  7  db parkolóhely (parkolóhelyenként 
10 m2) 
bruttó  2.650,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon 
440,-  Ft/óra/parkolóhely) és  420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
(munkaszüneti napokon  es  a járda területén  12 
hónapot meg nem haladó közterület-használat esetén) 

építési munkaterület iárdán:  220.500,- Ft  + ÁFA 
(420,- Ft *105 m2  *  Snap) 

építési munkaterület parkolóhelyen: munkanapokon 
összesen:  73.031,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft,-  *  5 
munkanap *  7  db parkolóhely, azaz  92.750,- Ft) 

293.531,-Ft  + ÁFA 
220.500,- Ft  + ÁFA 
73.031,- Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa  u. 15.  szám alatti Társasház  2019.  május  22.  napján 
érkezett kérelmében közterület-használati hozzájárulás — teljes díjmentességgel történő — megadását 
kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa  u. 15.  szám alatti 
társasház homlokzat felújítási munkálatai miatt kívánja használni a fenti területet. 

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



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

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

2. 
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: 
Díj fizetés ütemezése: 

GDAT  91  Kft. 
(székhely:  1165 Budapest,  KoronaRirt  u. 35. 1/3.) 

2019.  június  27. —2019.  szeptember  25. 
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 
3.822.000;  Ft  + ÁFA  (420 Ft,-  *  91  nap *  100 m2) 
havonta 

Tényállás.  A  GDAT  91  Kft.  2019.  június  12.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás — havi díjfizetéssel 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.),  1235/2018.  (XII.17.) és a  282/2019. (111.25.) 
számú határozatával korábban hozzájárult a közterület fentiek szerinti használatához  2018.  szeptember 
24.— 2019.  június  26.  közötti időszakra vonatkozóan. 

A  Rendelet  21.  §  (1), (2) é  s  (5)  bekezdései értelmében  „A  közterület használatáért közterület-
használati dijat kell fizetni.  A  közterület-használati dijak 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. 

3. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 
Közterület-használat díja összesen: 
Díjmérséklés  (30%): 
Díjfizetés ütemezése: 

Wölfinger  Laszlo  egyéni vállalkozó 
(székhely:  1083 Budapest,  Illés  u. 4.  fsz.  5.) 

2019.  július  01.— 2020.  június  30. 
pavilon (hírlap — könyv árusítása) 
Budapest  VIII. kerület, Práter  u.  — Szigony  u.  sarkán 
(35728/39.  hrsz.) 
4 m2 
4 540,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
217.920,- Ft  + ÁFA  (4 540,- Ft *4  m2 *12  ho) 
65.376,- Ft  + ÁFA 
havi részletben 

Tényállás: Wölfinger László egyéni vállalkozó  2019.  április  15.  napján érkezett kérelmében 
közterület-használati hozzájárulás — a teljes közterület-használati díj  30  %-kal csökkentett díjának 
havonta történő megfizetésével való - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy 
pavilon elhelyezése céljából kívánja használni a fenti területet. 
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A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztálya a 
kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől intézkedett. 
A  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi szempontból nem emelt kifogást.  A  Hatósági 
Ügyosztály Igazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást.  A  Budapesti Rendőr-
főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság közlekedés, közrend és közbiztonság szempontjából 
nem emelt kifogást.  A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Városépítészeti Ügyosztálya a közterület-használattal szemben nem emelt kifogást. 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület használati hozzájárulás — a teljes 
közterület-használati díj  30  %-kal csökkentett díjának havonta történő megfizetésével való — 
megadását a Rendelet  28.§ (1)  bekezdés g) pontja alapján. 

4. 

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat díja: 

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

Bádog- Dob Kft. 
(székhely:  1113 Budapest,  Bocskai út  78. 1. em. 3.) 

2019.  július  01. -2019.  augusztus  31. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Salétrom  u. 2C- 6.  szám előtt 
39 m2  (1,1 m2  +  36,8 m2  +  1,1 m2)  járda  es 4  db 
parkolóhely  (10 m2  parkolóhelyenként) 

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

építési felvonulási terület járdán:  
1499.160,- Ft  + ÁFA  (620,- Ft x 62  nap  x 39 m2) 

építési felvonulási terület munkanapokon összesen 
(10 m2-es  parkolóhelyek esetén):  
367.245,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 44  munkanap 
x 4  db parkolóhely, azaz  466.400,- Ft) 

építési felvonulási terület munkaszüneti napokon 
összesen  (10 m2-es  parkolóhelyek eseten):  
446.400,- Ft  + ÁFA  (620,- Ft x 18  nap  x 40 m2) 

2.312.805,- Ft  + ÁFA 
1.387.683,- Ft  + ÁFA 
925.122,- Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A  Bádog Dob Kft. június  17.  napján érkezett kérelmében közterület-használati hozzájárulás 
60%-os díjmérsékléssel történő megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól, tekintettel arra, hogy  Budapest 
VIII. kerület, Salétrom  u. 4.  szám alatt új családbarát iroda építése miatt szükséges a munkaterület 
elhelyezése a fenti területen. 

A  Bizottság a  430/2018. (V.28.), 860/2018.  (IX.17.),  1238/2018.  (XII.17.) és a  427/2019.  (IV.29.) 
számú határozatával korábban hozzájárult a közterület fentiek szerinti használatához  2018.  május  29.  — 
2019.  június  30.  közötti időszakra vonatkozóan. 

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

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használ hozzájárulás 60%-os 
díjmérsékléssel történő megadását. 

5. 

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: 
Díjfizetés:  

Orczy  tit 42.  Társasház 
(székhely:  1089 Budapest,  Orczy út  42.) 

2019.  július  01.— 2019.  július  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Orczy út  42  szám — Vajda 
Péter utca felőli homlokzat előtt 
96 m2  járda és  2  db parkolóhely (parkolóhelyenként 
10 m2) 
bruttó  2.650,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon 
265,-  Ft/óra/parkolóhely) és  420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
(munkaszüneti napokon  es  a járda területén  12 
hónapot meg nem haladó közterület-használat esetén) 

építési munkaterület iárdán:  1.249.920,- Ft  + ÁFA 
(420,- Ft  *  96 m2  *  31  nap) 

építési munkaterület parkolóhelyen: munkanapokon 
összesen:  95.984,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft,-  *  23 
munkanap *  2  db parkolóhely, azaz  121.900,- Ft) 

építési munkaterület parkolóhelven: munkaszüneti  
napokon összesen:  67.200,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft  *  20 
m2  *8  nap) 

1.413.104,- Ft  + ÁFA 
1.317.120,- Ft  + ÁFA 
95.984,- Ft  + ÁFA 

Tényállás: Az Orczy  fit 42.  Társasház  2019.  június  17.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás — teljes díjmentességgel történő — megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Orczy út  42.  szám — Vajda Péter utca felőli homlokzat 
felújítási munkálatai miatt kívánja használni a fenti területet. 

A  Bizottság a  209/2019.  (III.11.) számú határozatával korábban hozzájárult a közterület fentiek 
szerinti használatához  2019.  március  11.-2019.  június  30.  közötti időszakra vonatkozóan. 

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

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás 
megadását és díjmentesség biztosítását azzal, hogy a díjmentesség nem terjed ki a kérelemben 
megjelölt időszakban igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegére. 
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II. A  beterjesztés indoka 
A  beérkezett kérelmek elbírálása, valamint az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt 
Bizottság hatáskörébe tartozik. 

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

Tervezett bevétel:  
Wölfinger  Laszlo  egyéni vállalkozó 152.544,- Ft  + ÁFA 
Összesen: 152.544r  Ft  + ÁFA 

Tervezett bevétel építési munkálatok esetén:  
Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa  u. 15.  szám alatti Társasház 
GDAT  91  Kft. 
Bádog- Dob Kft. 
Orczy út  42.  Társasház 
Összesen: 

Díjkiesés, díjelengedés:  
Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa  u. 15.  szám alatti Társasház 
Bádog- Dob Kft. 
Orczy út  42.  Társasház 
Összesen: 

73.031,-Ft  + ÁFA 
3.822.000,- Ft  + ÁFA 
925.122,- Ft  + ÁFA 
95.984,- Ft  + ÁFA 
4.916.137,- Ft  +ÁFA 

220.500,- Ft  + ÁFA 
1.387.683,- Ft  + ÁFA 
1.317.120,-Ft  + ÁFA 
2.925.303,- Ft  +ÁFA 

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) es (5)  bekezdései az alábbiak 
szerint rendelkeznek: 
„ (I)  A  dijat 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 

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: 

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

Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa  u. 15.  szám 
alatti Társasház 
(székhely:  1084 Budapest,  Déri Miksa  u. 15.) 
2019.  július  15.  —  2019.  július  19. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa  u. 15.  szám előtt 
35 m2  járda és  7  db parkolóhely (parkolóhelyenként 
10 m2) 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  június  24. 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  június  24. 

GOAT 91  Kft. 
(székhely:  1165 Budapest,  Koronafúrt  u. 35. 1/3.) 

2019.  június  27.- 2019.  szeptember  25. 
építési munkaterület (építési terület lehatárolása) 
Budapest  VIII. kerület, Kálvária  u. 14-16.  szám és 
Kőris  u. 5/a.  szám előtti járdán 
100 m2 

III. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.  közterület-használati hozzájárulást  ad  - a teljes közterület-használati díj  30  %-kal csökkentett 
díjának havonta történő megfizetésével - az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága:  

Wölfinger László egyéni vállalkozó 
(székhely:  1083 Budapest, Ines u. 4.  fsz.  5.) 
2019.  július  01. -2020.  június  30. 
pavilon (hírlap - könyv árusítása) 
Budapest  VIII. kerület,  Prater u.  - Szigony  u.  sarkán 
(35728/39.  hrsz.) 
4 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  június  24. 

IV. A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - 60%-os díjmérséklés 
biztosításával - közterület-használati hozzájárulást  ad  az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  június  24. 

Bádog- Dob Kft. 
(székhely:  1113 Budapest,  Bocskai út  78. 1. em. 3.) 

2019.  július  01. -2019.  augusztus  31. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Salétrom  u. 2C- 6.  szám előtt 
39 m2  (1,1m2  +  36,8m2  +  1,1m2)  járda és  4  db 
parkolóhely  (10 m2  parkolóhelyenként) 

V. 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: 

6 
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di Solis Gyö 

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: LLOE' 

ELLENŐRIZTE: 

ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

DANADA-Rtm DINA 

JEGYZŐ A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS ÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

Közterület-használó, kérelmező: Orczy út  42.  Társasház 
(székhely:  1089 Budapest,  Orczy út  42.) 

2019.  július  01.— 2019.  július  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Orczy út  42.  szám — Vajda 
Péter utca felőli homlokzat előtt 
96 m2  járda  es 2  db parkolóhely (parkolóhelyenként 
10 m2) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  június  24. 

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.  június  21. 
("A 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

KÉSZÍTETTE:

 

GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: GYURICZA  RAMONA,  BOROS GÁBOR ÜGYINTÉZŐK 
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gimarr-st Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdáricodási ügyosztály 
1082  Budaoest 
Baross utca  63-67. 

KÉRELEM 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

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

Kérelmező neve  16S Li-CW* 4 \ "let 4 4  
"r-g L-- )p Q&-' e_k_Qst_ L  telefons-  r OE,  • 

e-mail  cím:  

Székhelye: itsz.:  ;LP helység: i ‘tril HiöiztebTilleCtOE."-

 

Levelezési cím:  OE1P  0 2--  f'r I‘j,  cHe-t--  IA;  • 

Cégjegyzék Si *n' - ; • -.te  

Adószáma: Aeggr,7.(4: .4:  

Bankszkniasä.k:.1. QA CYré )  

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  telefon:  - - - 
Lakcíme: itsz.: _ . helység:  közterület:  szám: 

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyi.lyántarAsj s?.átpat:OE. : 

Adószáma: 
rr re rr rr  

Bankszámlaszáma: 

r-t  •r• r r r  

em./ajtó:  

A"»100  

Magánszemélyek esetében: 

Kérdmező neve:  telefon:  

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

Születési helye-  ideje: év hó nap anyja neve:  

e-mail  cím:  

telefon:  

Kapcsolattee 

szám: emlajtó:  
ASe  cuLelet  A 

IKTCÁSRA ÉRKEZETT 

r 
•OE, -2019  MAI  2 . 

Pr' rg,Y7 , 

cen-A-Inb GA,  

) 1162914  S. 
tele ffi  

oa_o _ 

A‘r--41,Le4 
Q.P- rt- ALacti 

/ 

Kérjük nyomtatványt olvashatóan. nyomtatott bet ű vel kitölteni!  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak el-
lenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az információs önrendel-
kezésijogrólés az információszabadságról szóló  2011.  évi CX11. törvényalapján 

Közterület-használat ideje:  20j . év,  pi-hó l?..Wnaptól -  20 0 hóPir.A napig 

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

Közterület-használat célja: Letecu: 1-n
i

tOE
p
 T-Acroa-, 

-o„sp—t-eiobt 
Kérelemmel erd Wei tt 

ar  közterihet nagysága: 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület  

zöldterületen vagy: 

Megl (Ejéb
ok

tény,  Wien  én stb.). 

Ofh, 

db /m2 /fő 

zárn előtti 

e_tirs  
4L4 -at:\ Antc-fik L t 

tzt_ GU° a_  
4--570 

lit-0ces-OE-41  l\rirc>Le, 
Nua-ri 'ftio 99-
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A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 

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

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

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, n tOE\ 

 

1,- ll—tr, - társadalmi és egyéb szervezetek esetében:  a  nyilvántartásba-vételüket igazoló okiratot, -01‘e—AcHakeA4- - i 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 ESETEN: annak szélessége, hosszúsága;  a  terasz, kioszk szélének az épület homlokzati falától és  a  járda 
szélétő l való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek  a  bejáratától való távolsága, amelyikhez tartozik; méterben mérve. 

X 

  

3. Az  elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez  a  helyszín fotóját  is 
csatolni szükséges. 
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén — városképvédelmi szempontok fi-
gyelembevétele miatt — fényképfelvételt kell becsatolni. 

 

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

 

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

 

Figyelmeztetés:  

,4  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az eló'ú-t mellékletek csatolásán túl, a pontos ás egyértelmű helymeghatározás, valamint a meglévő léte-

 

sítményfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

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

— Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.(X11.12.)  önkormányzati rendelet 
- Budapest  föváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015. (H. 16.)  Föv. Kgy. rendelet 

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

NYILATKOZAT  

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

 

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

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

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

Korlátolt Felelössé ű Járaság 
Tudomásul veszem,  hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jo 
Bud t  apes, 20 év(C)4 e lb t  nap. Ceuieg, 

14EIMMT11:14377925t2142•• 
KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA 



cf,\  
/:Szántai Anikó:/ 

létesítménymérnök 

telefon:  +36 1776.6134 
fax:.  36 1 776-6212 
web: www.budapestkozut.hu 
e-mail: budapestkozutesbudapestkozut. 

rORGALON41 

dmzett: Társasház  1084  Déri Miksa utca  15. 

1084 Budapest 

 

WI 

nyilv. szám: 19US4027 
iktatószám:  46  /  005209-0002 /2019 
tárgy: 8.  kerület Déri Miksa utca  15. 

 

Déri Miksa utca  15. 

 

agyintéző: Szántai Anikó 

 

A Társaságunkhoz érkezett, „Budapest VIII. kerület Déri Miksa utca 15. utcai homlokzat 
veszélytelenítése" tárgyú kérelemre az alábbi forgalomtechnikai kezelői véleményt adjuk. 

Forgalomtechnikai kezelői véleményünk  6  hónapig, vagy az ebben a  6  hónapban kérelmezett érvényes 
közterület-használati engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes. 
A  parkoló tervezett kiürítése miatt „Megállni tilos,  35m"  jelzőtábla kihelyezése szükséges, amelyet 
hatályba lépése előtt legalább  48  (legfeljebb  72)  órával ki kell helyezni, és kiegészítő táblán fel kell 
tüntetni a hatályba lépés időpontját. 
Az ideiglenes jelzőtábla ép, fényvisszavető fóliás felületű legyen, és tiszta állapotban kerüljön 
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  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. 
Az úttartozékokban kár nem keletkezhet. Az esetleges károk helyreállítása a kérelmező feladata. 
A  jóváhagyott közterület-használati kérelemtől eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon lehet.  A 
tervtől eltérő munkavégzés, vagy feltételeink be nem tartása esetén hozzájárulásunk érvényét veszti. 
A  gyalogosforgalmat a túloldali járdára kell átterelni piktogramos jelzéskép kihelyezésével. 
Tárgyi közterület-használati kérelmet a tulajdonos Önkormányzattal dokumentáltan szükséges egyeztetni, 
a közterület-használati engedélyt az Önkormányzattól meg kell kérni. 

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 I. törvény  33.  és 
34.  §-ai, az utak forgalomszabályozARAról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984.  (XII.21.)  KM 
rendelet  2.  §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, 
továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások 
szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  15.)  Főv. Kgy. rendelet alapján, mint Operatív kezelő adtuk ki. 

Budapest, 2019.  május  28. 

vénytArsasag 

méntökségvezető 

zOE501 L:e
 1:2,1:::9L4

..12
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RtutapestRözút 
Urteilen MOködöRészvénytärsaság 
céglegyzékszám: 0140:047164 
postatfnt Budapest  Közút  2rt. Budapest Pf. 86. 1518 



FORGALOMTECHNIKAI KEZELCi HOZZÁ-l.fliPTE.AS 
A Budapest  Közút Zd. mint nz  operativ  közhtkezelői 
feladatokat  egad)  szervezet e terifhoz 

me des  nélkül _ kisérőlevel nélkül _ ideiglenes 
kiserölevelle_ veglegas 

L /520.9  6P-01 forgalmi rondkent s  amen  hozzajantl. 
A  hozzajárulás  5  honapi, örvényes. Amennyiben a 
kérelmező a hozzÁjárulásban megállapitott feltételekkel 
nem ert egyet, úgy a közlekedési hatósághoz fordulhat 
kárelemmel. 

A  Fővárosi orikomianyzat nevében: 

Budapes 2 2019 WU 2 Q. 
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Egyéni vállalkozás esetében; 

Kitt,  neve:  

Lakeíme: irsz.:1 1  helYség  
Levelezési cím:  

e-mail  cím: 

(14 ter)- 

Łakcime:irslLl I I helység  
Születési helye ideje: r 
e-mail  cím: 

Vint em./ajtó:  

 nap, anyja neve:  

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

Kéreltnező neve: s (GDAT  91 Mt)  telt_ 

Kapesolattartó ügyintéző neve 

e-mail  cím:. zOE:Ruzzrr 
emlajtó: 113 

2019  JOE2 P0534 
15 C4,1 

3 1 916 8 offó 

  

: 

      

telefon:  

szám:  em./ajtó:  

 

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: 

Banksrámlaszárna• 

' 

Szeldielye: irsz.: helység  Budapest  Koronaftirt  u. 

Levelezési cím:  1165 Budapest  Koronafürt  u. 35.  emJajtó:  1/3 
Cégjegyzók snim/Nyilvántartási  szám:  01-09-868648 
Bankszámksgunz  [11 019111810-pp] _101010{010 01015 

Adószáma:  [1 31619 9151211 14 21  —  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve: telefon:  

Budapest  Föväros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási ügyosztály KüR ELEM  1082 Budapest 
Baross utca  63-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

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

 

formációs önrendelkezésijogról és crz információszabadságról szóló  201].  évi  0211  törvény alapján 

Közterület-használat ideje:  201 

 

9J év 016 hó rif211/1 naptól — 2011 9 I. év 0 hó 

 

2.151 napig 
(Főbb 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.S/a.szám előtti 

iárdán, úttesten, zöldtettileten vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb  tiny,  körülmény, stb.): Kőris  5/a  előtt —  '70m2,  Kálvária  u. 14-16  előtt—  302. A  közterület haszná-
latért kiszaúnhizott  bided  dijat havonkénti bontásban szeretnénk fizetni. 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

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

T 



GUM-WI  Ingallanlolgalrnazó 
kereskedelmi Kft 

t, Koreearletr.  37-

 

12.6M521-2-42 

—  2  — 
a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (DC  14.)  önkormányzati rendelet  21.  §  (1)  bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat 
köteles fizetni, 
a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  210/2009.  (TX.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 folytami 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, 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 four).-
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 összeftiggő közterület-használat esetében  ca 
építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni 
szükséges. 

 

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

 

Fiavelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl a pontos és egyértelmű hebmeghatározás, 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 CLOEDOGX. törvény 
a Józseferosi 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. (IL 16.)  Föv. Kgy. rendelet 
A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (DC.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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

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

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

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

Budapest, 2019. 06. 12. 
KÉRELMEZÓ ALÁÍRÁSA 

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

Kérelmező neve:  

Kapcsolattartó ügyintéző neve: 

e-mail  cím:  

Székhelye: írsz.:1 ! helység:  közterület: szám: em./ajtó:  

Levelezési cím: 

_2 2 
0->tiL0 cyfit  

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: lföffikger  Lick;  telefon: - 

Lakcíme: irsz.:  1083 helység:  Budapest. fill  Illés utca szám: 41Sz.  5 

Levelezési cím:  ...Budapest VIII.Próer  u..52.  (Hírlapos Pavilon) . 

e-mail  cím: 

Vállalkozó nyilvántartási száma:  5 4  ; " 
i  3 4 9  ! 

. I 1...1 

Adószáma: 6  7  -402  • - 

Bankszámlaszáma I  1 7 0  !  5  ;  9 2  ;  7 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  telefon: 

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

Születési helye-  ideje: I nap anyja neve:  

e-mail  cím:  

telefon: 

telefon  -

 

Cégjegyzék szám/ Nyilvántartási szám: ! ( 

Adószáma: : 

Bankszámlaszáma. ;  j 1 

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 olvashalönn, nyomtatott bet ű vel kitölteni!  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése  a  közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint  a  közterület-használati hozzájárulásban foglaltak  eile 
nörzéséhez szükségesek.  A z  adatokat  a  Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az információs önrendelke 
zésijognól és az információszabadságrólszóló  2011.  évi CX.11. törvény alapján. 

, 
0 1 6  I 0 1  napig K nözterület-használat ideje:  20 11 9  F. év  017

1
 hó  .6{  aptól —  0 2 01  év 

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

Közterület-használat  (OM: könyv, egyéb apró árucikk, árusítást', Mobiltelefon, ás áram-Gáz-egyéb jeltöltés 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 4  in2  db  /m2  /fő 
Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület  35728/39.  hrsz. alatti JazseharOSi önkormányzat inhudonaban újért/án létesített 1)(1141011km 
járdán, szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb  tiny,  körülmény, stb.): Kérem a Tisztelt Hivatah,  hog!:  részemre szíveskedjenek biztosítani az idevonatko-
za jogszabályban tneQengcdheu) mértékben a közterületi díj mérséklését,  ha  lehetséges  30%-al  csökkenteni. Az indoklásom-
ban szci•ctném megemlíteni,  hogs,  viszon_vlag kis helyen legalább négv  hide  árusitó helyen van kiadva nnikadési enged éli. 
l/  rlapeirmsitásra. így, mivel a Lapkerjumlék rendszere is meglehelősen alacsony, csak kis haszonnak tudok számolni. 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 



KÉUELMEZÖ ALÁÍRÁSA 

— 2 — 
A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 

a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról  es  használatának rendjéről szóló 

37/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet  21.  *  (1)  bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat köteles fizetni, 
— a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  210/2009.  (IX.29.) Kormányrendelet  12.  §  (1) 
bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek árusíthatók. 

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

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

 

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

 

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

 

- östermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

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

 

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

 

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

  

gyelembevétele miatt — fényképfelvételt kell becsatolni. 
5. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építte-
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.) 
http://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 önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXDC törvény 
— a Józsefvárosi Önkorrnar' lyzat tulajdonában lévő közterületek használatáról S használatának rendjéről szóló 

37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
— Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XII.12.) önkormányzati rendelet 

Budapest  fóváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  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 törte-
nő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az igy tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az eljárásban 
részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé. 

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

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

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

Budapest, 2019...  év  .04.  hó  15.  nap. 



Építész műszaki  
a Budapest,VIIIkentlet  Prater  utca  59  számú ház előtti közterületen létesítendő könyvárusító pavilon építési engedély tervéhez 

Telepítés:  
A  pavilon a  Prater u. 59.  sz.  him  előtti  (Prater u.  Szigony  u.  sarok) a helyszínrajzonjelölt közterületen helyezkedik el. 

Funkcionalis  
A  pavilon egy helyiséges, közvetlen bejárattal rendelkezik. Bruttó területe  4m2. 

Épületszerkezeti kialakítás 
A  pavilon favázas szerkezetű mag,astetős építmény.  A  faoszlopok alsó részt kit oldalról "L" vassal van rögzítve a  15 cm  vtg. beton anyagú lemez-
alaphoz, a felső része ács jellegű csapos kötéssel készül.  A  gyaluit faoszlopok között a bejáratnál mélyen üvegezett középen felnyil6 ajtó van.  A  többi 
oldalnál tömör lábazatos,  also  részen fabetétes faüvegfal készül. Felül ácsszerkezetű kisméretű tetőszerkezet van kialakítva, amely alulról 22mm-es 
Betonyppal van lezárva.  A  szarufák felső deszkaborítást kapnak, kívülről pedig bitumenzsindely lemezfedést.  A  tetőfedés tliggőleges lezárása tagozatos 
deszka lesz.  A  pavilon kívülről körbe egységesen vörösrézlemez lábazatot kap.  A  padlószerkezet  15 cm  helyszínen készített kavicsbeton.  A  pavilon 
padlóburkolata közepes lángterjedésű  PVC. A  pavilon üvegezése 5inm hozott siköveggel történik.  A  pavilon színmintát lásd: 1-es oldalt ábrázoló 
homlokzati terven.  A  faszerkezeteket gomba és hingtnentesitern kell TETOL PB 250g/m2 anyagfelhasznitlässal. 

Tűzrendészet' 
A  könyvärusitó pavilon fentiekben leírt helyen helyezkedik el.  A  bejárati ajtaja kifelé nyílik. Szerkezeti leírásából adódóan faszerkezetű  4m2-es 
építmény, Egy személy tartózkodik az építményben,  fay  kiürítési számítást nem mellékelünk. Az építmény tűzvédelme TETOL PB  2500112  anyag 
felhordásával történik.  A  padló burkolata közepes längtededésü. Az építmény közművekkel nem fog rendelkezni. Oltóvíz a  Prater u. 59,  sz. ház előtt T 
300-as alapvezetéken levő tűzcsapról  30m-en  belül biztosítható. Az üzlettérben Idb poroltó készüléket kell elhelyezni. Tűzjelzés vagy mobiltelefonon, 
vagy a  Plus  élehniszerimház irodájából városi telefonon lehetséges. Tüzveszélyességi osztály: "D", mérsékelten tűzveszélyes az OTSZ. alapján. 
Tüzállósági fokozat:  IV.  oszt. a Tetol-FB 250g/m2 felhasználása alapján. Tűzterhelés:  MSZ.-595-7/1994/1  szerinti  normally  értek 1000/W/m2.  A 
területre érvényes Részletes Rendezési Terv a könyvinisító pavilonra csak ideiglenes építési engedély megadását teszi lehetővé. 

Budapest, 1997.  május  4. 
/ /e.  

Baross  Peter 
ép. vez. tervező 
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Cégjegyzék szám/ Nyilvántartási szám: 

Adószáma:  A 31.s/312414 c 
I ; 

BanIcszárrilaszáina.! I  

1 Adószáma: 

Lakcíme: ii-sz.: 

Születési helye.  

e-mail  cím:  

; helység:  közterület  

ideje: I év ( I 

szám:	 ern  .!aj tó  

nap anyja neve:  

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

- Kérelmező neve:  ? tc 'G-- telefon: 

Kapcsolattartó ügyintéző neve:  

cím:  

Széldielye: üsz.: 4 : -4  helység:  közterület szám:  74-2  emlajtó:  

Levelezési cím:  

telefon:  

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  telefon:  

Bankszátnlaszáma: 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve.  telefon: 

.... 

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

Levelezési cím: 

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma:  i 

2  hó  3i41  napig éviß 

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 
tie.riük a nyomtatvanyt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni!  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbirálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban .1bglalta, 
ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti ügyosztálya kezelik az infonmiciás önren 
delkezési jogról és az infonnációszabadságról szóló  2011.  évi CX11. törvény alapján. 

Közterület-használat ideje  2(i  t  .b 1  . év  10  CI.ihó  H '!,.:1  naptól -  20 2 

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

Közterület-használat célja: t C I- 1.1° Li L.'  LA  eq"1 
3c3 ,,..1.  Jp,Je-ö-d, (4 alb .-3 (OE ,0,4,1.L22  Kérelemmel érintett közterület nagysága: 'db  /m2  /fő 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület SA Lc: Teen ...LÁ. 2  a —  G  szám előtt 

járdán, úttesten,  zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb  tiny,  körülmény, stb.):  
1  
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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 rendjérő l 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 feltételeirő l szóló  210/2009.  (IX.29.) Kormányrendelet  12.  § ( I) 
bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek árusíthatók. 

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

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

 

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

 

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

 

- östermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

2. Az igényelt területre vonatkozó 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 terveit; teraszkérelmekhez a helyszín fotóját 
is csatolni szükséges. 

 

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

 

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

 

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

 

Figyelmeztetés:  A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl, a  pantos  és egyértelmű helymeghatározás, va-
lamint a meglévő létesítmény fotája elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbirálásához! 

A  közterület-használatot különösen — az alábbi jogszabályok szabályozzák: 

— Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLOEOEXIX. törvény 
— a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjérő l szóló 

37/2017. (1X.14.)  önkormányzati rendelet 
— Józset-väros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.(X11.12.)  önkormányzati rendelet 
— Budapest  fováros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015. (11. 16.)  Föv.  Kg)'.  rendelet 
— A  településkép védelméről szóló  34/2017. (1X.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 eljá-
rásban 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 jog-
szabályi rendelkezésekről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezmé-
nyeiről, 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. 

(1  • CC • Ito  /7  nap. Budapest, 20 ev . .  
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FORGALOMTECHNIKAI 

elt. 
iktató  Gem: 
HOD': 8.  kerület Salétrom utca  4.  közterületfoglalás 

egyinterin 

Társaságunkhoz érkezett,  „8.  kerület Salétrom utca  4.  köztertiletfoglalás" tárgyú,  F-065/2018  tervszámú 
kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk 
meg: 

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

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

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

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

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

forgalmi rendben szükség esetén módosításokat rendelhet el, melyet a kivitelezőnek 
jóváhagyott forgalomtechnikai terv alapján haladéktalanul végre kell hajtani& 

• 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  Budapest  Főváros Iforminyhivatala  In.  kerületi Hivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi 
Osztályhoz lehet fordulni. 
Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CL/001.1X. törvény  23. 
§  (4)  bekezdés  I.  pontja,  a  közúti közlekedésről szóló  1988.  évi  I.  törvény  33. es 34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról  es a 
közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984. (X1121.) KM  rendelet  2. §-a,  valamint  a  fövärosi helyi közutak kezelésének  es 
üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az (népiesek,  a  közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb épitések és az 
útburkolatbontások szabilyozásáról szóló  34/2008.  (V1L  15.)  Föv. Kgy. rendelet alapján,  mint  operativ  kezelői feladatokat 
ellátó szervezet adtuk ki. 

rttlutry7,1:51,thotköstrag12-11:-Y4t3ilitesi

 er  A

A A

ttila:

 
Budapest, 2018.  április  19. 
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telefon.  - 

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

Kérelmező neve:  I  et  LOEScuiLe  

Kapcsolattartó ügyintéző neve: 

e-mail  cím: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest K  ÉREL  EM 
Baross utca  63-87. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük q lIV011glatVáttV1 olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni!  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak el-
lenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik  as  információs önrendel-
kezésijogról ésaz információszabadságnil szóló  2011.  évi CXU. törvény alapján. 

Közterület-használat ideje:  2019  . évO hóOCA  naptól —  20/ 9  év  0 F  h65 napig 

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

Közterület-használat célja:  I stkC  1.(4 2.-  Atesd•-eUal fdtt!•41% K.%  --oJK cA-Acti.,Q4 .(ack.keteth ĽC 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: Ctit  ;OEZ a  OE"   

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület  0  t  ex-Li  (11" (162-. 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy: likla gQt' Ce(ek.e re cL OEC-)  

egjegyzés (E géb tén körülmén e   
uco) e ',At( 1.01-etioL. 

K"  ;OEttirilESFEßlji•*ii.lj  
A  heiii'étiitibenyui tasA nem jogosít fel a közterület használatára  

2019  .rnm , 
Apt 3o3 

OE: nn  

• It I Actq 9-11 

Lc to (k  ViTa cry CIOE 7- kOEnketit  

db  /m2  /fő 

szám előtti 

telefon:  

Lakcírne: irsz: 

Levelezési cím: 

e-mail  cím:  

helység  közterület: szám: emiajtó:  

év  hó  ideje  nap anyja neve: Születési helye.  

e-mail  cím: a/guy-a-42-r  e- 

 

, z , 
szam: (emlajto:  

6:p , 6imet.tv .  

Cégjegyzék szám! Nyilvántartási szám:  

Adószáma: 2  

BanIcszárnlaszáma•  

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  telefon: 

Székhelye: irsz.: 

Levelezési cím: 

 

—  
X •ri helység: dtt.FLiN közterület: 

(( it(c't j J rec(uwei ct • ( 

Vállalkozó nyilvántartási száma; 

 

Adószáma:  

Bankszámlaszáma:  

       

Magánszemélyek esetében: 

Késelmező neve révida ter-elta--

 

Lakcíme: irsz;  2 61(  helység: közterület:  O ( 
telefon:  

szam  ({  2-  em./ajtó: 



— 2 — 

A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
a Józsefvárosi Önlcormányzat 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 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 egyértel-
műen megállapítható legyen. 
TERASZ, KIOSZK ESETÉN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az épület homlokzati falától és a járda 
szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, amelyikhez tartozik; méterben mérve. 
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását 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 bán utca  8-12.) 
htto://budapestkozut.hu 

 

Figyelmeztetés:  

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

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLOE0OZDC. 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.(X -1.12)  önkormányzati rendelet 
Budapest  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Föv. Kgy. rendelet 
A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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

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

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

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

Budapest, 20.).?..‘.. évC6-  her  ;11,  nap. 



MŰSZAKI LEÍRÁS 

a VIII., Orczy út  42. 
KÖZTER ÜLETFOGLALÁS — épület felújítása 

FORGALOMTECHNIKAI TERVEIIEZ 

Az építés alatt kialakítandó ideiglenes forgalmi rendet a mellékelt forgalomtechnikai terv 

tartalmazza. 

Az Orczy út  42.  számú épület felújítása három ütemben zajlik, a terven jelölt módon. Az elsó' ütemben 

a Vajda Péter utca felőli homlokzat, a második ütemben a sarkon lévő terület, míg a harmadik 

ütemben  at  Orczy út felőli épületrész felújítása történik Az első és harmadik ütemben ideiglenes 

járda létesítése szükséges minimum  1,5  méter szélességben, lépőkőből vagy stabilizált OSB lapokból. 

A járdák kialakításánál nagyon fontos az akadálymentesség biztosítása, így a zavaró oszlopok, drótok 

eltávolítandók, a jelzőtáblák oszlopainál, a villanyoszlopoknál pedig kiemelt figyelmet kell fordítani a 

megfelelő szélességű járda kialakítására. Az Orczy úton a meglévő mozgáskorlátozott parkolóhely és 

a járdafelületek korlátsorral választandók  et  Itt az állványzatot, munkaterületet úgy kell kialakítani, 

hogy minimum  1,2  méter szélességben a gyalogosfelület megmaradjon.  A  második ütemben a 

gyalogosok a meglévő, minimum  2,0  méter szélességű burkolt járdán tudnak haladni. 

Mindhárom ütemben szükséges további felvonulási terület kilakítása, mely a Vajda Péter utcában a 

parkolósávban lesz,  10  méter hosszban. 

A  felvonulási terület biztosítása céljából megállási tilalom beveztése szükséges.  A  megállási 

tilalmakat az adott ütemű munkálatok előtt legalább  72  órával ki kell helyezni, a munkálatok 

időtartamára utaló kiegészítő táblával együtt. 

Az építési munkák során a ki- és bejáratokon a személy és gépjárműforgalmat is biztosítani kelt 

A  munkavégzést követően  at  eredeti végleges forgalmi rendet helyre kell állítani! 

A  vonatkozó rendeleteknek megfelelően  a  tárgyi munka forgalomtechnikai tervét  a Budapest  Közút 

ZRt. Forgalomtechnikai Igazgatóságával, illetve  a  BKK  ZRE. Forgalmi Technológia részlegével 

egyeztettem. 
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FORGALOMTECHNIKAI IffiVZGATÓSÁG 

nyile seam: 

Ikeda swim 

NTKY: 8.  kerület Orczy  tit 42. közterület-foglelás 

agyintez6; 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás 

Társaságunkhoz érkezett,  „8.  kerület Orczy üt  42.  közterület-foglalás" tárgyú, tervszámú kiviteli tervdokumentációra 
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg: 

• Hozzájárulásunk az  F-1  számú helyszínrajzra vonatkozik. 
• Hozzájárulásunk az e levélben szereplő módosításokkal együtt érvényes. 
• Hozzájárulásunk csak a tulajdonos önkormányzat közterület foglalási engedélyével együtt 

érvényes. 
• A  forgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó, hatályos üttgyi Műszaki 

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

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

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

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

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

cégjelzéssel ellátott, zárt elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, amely  100 km/h  szélterhelésnek ellenáll. 
Megfelelő éjszakai megvilágítást kell alkalmazni. 

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

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

• A  munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről 
kikerülő anyag, építési anyag  es  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 
akadályozzák, akkor  24  órán belül - végre kell hajtania. 

• A  jóváhagyott tervtől eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon lehet.  A  tervtől eltérő 
munkavégzés, vagy feltételeink be nem tartása esetén hozzájárulásunk érvényét veszti. Amennyiben 
a kezelői hozzájárulással ellátott építés alatti állapottervektől a kivitelezés során eltérés válik 
szükségessé, új forgalomkorlátozási állapottervet kell készíteni, amelyre kezelői hozzájárulásunkat 
meg kell kérni. 

Budapest  Közút 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
capJegyzekszám:  01-10-047164 
postacin:  Budapest  Közút  2n. Budapest Pi. 86.1516 

telefon:  +36 1 776-6131 
fax: + 36 1 776-6212 
web: www.budapesteozut.hu 
e-mail: budapestkozut@budapesteomehu 



 

BUDAPEST KÖZÚT 

 

  

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

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk  6  hónapig, vagy az ebben  a 6  hónapban kérelmezett érvényes 
munkakezdési engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes.  A  hozzájárulásunkban megállapított 
feltételekkel szemben kérelemmel  Budapest  Főváros Kormányhivatala  III.  Kerületi Hivatala Közlekedés 
Felügyeleti Főosztályhoz lehet fordulni. 
Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXX1X. törvény  23.  §  (4)  bekezdés  1.  pontja,  a  közúti közlekedésről szóló  1988.  évi  I.  törvény  33. es 
34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról  es a  közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984.  (XII.2 L)  KM 
rendelet  2. §-a,  valamint  a  fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, 
továbbá az útépítések,  a  közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések  is  az útburkolatbontások 
szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  15.)  Fő". Kgy. rendelet alapján,  mint  operativ  kezelői feladatokat 
ellátó szervezet adtuk Ici. 

Budapest, 2019.  február  11. 

-Szabo'  Gábor 
forgalomtechnikai igazgató 

ties
forgalomtec gai kezelői 

főosztályvezető 
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ideiglenes, szilärd burkolatil  Jidda 
(például lépökö,  stabilized  OSB lap), 
minimum  1,5 meter  szélességg; 
az akadálymentes gyalogosközlekedés 
érdekében kDln ügyelmet kell  Smell  az 
oszlopok környezetérel 

L ütem 

ütem 

felvonulási terület 
I., II.  es Ill.  ütemben 

-.CC( et/a • 

%%emit  

III. ü em 



ideiglenes. szilárd burkoLsal  >de 
(például lépőkő, stabilize0SE lap), 
minimum  1,5  méter szélessegO; 
az alcadélymentes gyalogosközlekedés 
érdekében külön figyelmet kell fordlani az 
oszlopok környezetérel 
az Orczy  (ton  az akadályt jelentő madzagok, 
alacsony oszlopok, drótok eltévolitandök; 
a mozgäskodatozott várakozóhely  Bs  a 
gyalogos feeletek korláttal elválasztanclilig 

Ill. Clem 
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A  gyalogosok számára biztoshand6 felületekre sem munkage, 
sem  eldest  bontási törmelélc  nein  pakolhatbl 
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Kft. 

 

2030  Érd, Ferenc utca  26.  Tel:  704104053 

 

Budapest  VIII. ker. Orczy üt  42. 
KOZIEROLEFFOGLAtiS — épület felüjítóso 

Ideiglenes forgalomtechnikai helyszinrajz 

rem& he t  
01-7156/#1 

fait  
TÁRSASHÁZ  Crazy  Út  42. 
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Ideiglenesen klhatyezends5  table 

Letakarand6  table 

Munkaterglet védőkorláttal 

Gyalogos gawked:Wm 

Terelb tábla'(  to.)  IdalakItása 

A  klegészlejelaibien a 
a munkehatok Ideje tOntetendb fed 

A  megállats1111almakra vonalkat6 jelzábiblék 
az adolt  Meld  munkálatok kezdete  elan 
legalább  72 erase!  klhelyezendfac 
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