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

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 

ELŐ TERJESZTÉS 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  július  08-aj ülésére 

Tárgy: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Gyuricza  Ramona,  Boros Gábor ügyintézők 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet:  7  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. (D(.14.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti - 
közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek érkeztek. 

1. 
Közterület-használó, kérelmező: 

A  kérelemben foglalt közterület használat 
ideje: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

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

Katolikus  Shalom  Közösség 
(székhely:  1092 Budapest,  Bakáts  ter 13.) 

2019.  július  15.  —  2019.  július  31. 
2019.  szeptember  01. —2019.  október  31. 
vendéglátó terasz + napernyő + virágláda 
Budapest  VIII. kerület,  Horvath  Mihály tér  7.  szám 
előtti közterületen 
8+8+2 m2 

szezonon belül:  2.500,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
50.000,- Ft  + ÁFA  (2.500,- Ft  *  2,5  hó *  8 m2) 
egy összegben 

Tényállás:  A  Katolikus  Shalom  Közösség  2019.  június  21.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel való - megadását kéri a 
Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy vendéglátó terasz, valamint napernyő és virágláda 
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 és közbiztonság 
szempontjából nem emelt kifogást.  A  Városépítészeti Iroda állásfoglalása szerint a közterület-
használat engedélyezhető.  A  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi szempontból nem 
emelt kifogást, amennyiben egy ember által könnyen mozdítható, nem rögzített székeket, asztalokat, 
virágládákat, napernyőket helyeznek ki. 

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

A  Rendelet  12.  §  (7)  bekezdése szerint amennyiben a napernyő vetülete nem nyúlik túl a vendéglátó 
teraszon, külön közterület-használati díjat nem kell fizetni. 
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Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás — előre egy 
összegben telj es  díjfizetéssel történő — megadását. 

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: 
Díjfizetés ütemezése: 

A  & G  Green Lime Brothers  Kft. 
(székhely:  1083 Budapest,  Baross  u.103.  fsz.) 

2019.  július  10. —2019.  szeptember  30. 
vendéglátó terasz 
Budapest  VIII. kerület, Nagy Fuvaros  u. 12.  szám 
előtti közterületen 
3 m2 

szezonon belül:  2.500,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
18.750,- Ft  + ÁFA  (2.500,- Ft  *  2,5  hó *  3m2) 
egy összegben 

Tényállás: Az AaG  Green Lime Brothers  Kft.  2019.  június  19.  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 
szempontjából nem emelt kifogást.  A  Városépítészeti Iroda állásfoglalása szerint a közterület-
használat engedélyezhető.  A  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi szempontból nem 
emelt kifogást, amennyiben egy ember által könnyen mozdítható, nem rögzített székeket, asztalokat, 
virágládákat, napernyőket helyeznek ki. 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás — előre egy 
összegben 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 díj a összesen: 
Díjkiesés, díjelengedés: 

Budapest  VIII. kerület, József körút  30-32.  szám 
alatti Társasház 
(székhely:  1088 Budapest,  Krúdy  u. 2  .fsz.  1.) 

2019.  augusztus  01.— 2019.  november  15. 
építési munkaterület (felvonulási terület 
állványozás) 
Budapest  VIII. kerület, Bérkocsis  u. 15.  szám előtti 
járda 
35 m2 
420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
építési munkaterület járdán:  (420,- Ft  *  35 m2  *  107 
nap) 
1.572.900,-Ft  + ÁFA 
1.572.900,-Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A Budapest  VIII. kerület, József körút  30-32.  szám alatti Társasház  2019.  június  24.  napján 
érkezett kérelmében közterület-használati hozzájárulás — teljes díjmentességgel történő — megadását 
kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a  Budapest  VIII. kerület, József körút  30-32.  szám 
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alatti Társasház Bérkocsis  u.  felőli oldalának felújítási munkálatai miatt kívánja használni a fenti 
területet. 

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

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

4. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

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

ADFACTOO Kft. 
(székhely:  1193 Budapest,  Bocskai  u. 28.) 

2019'  július  22. —2019.  augusztus  15. 
szórólap osztás 
Budapest  VIII. kerület, Népszínház  u. 8.  szám előtti 
közterületen 
2  fő 
310,-  Ft/fő/nap + ÁFA 
15.500,- Ft  + ÁFA  (310,- Ft  *  25  nap *  2  fő) 
egy összegben 

Tényállás: Az ADFACTOO Kft.  2019.  június  21.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel való - megadását kéri a Tisztelt 
Bizottságtól tekintettel arra, hogy szórólap osztás céljából kívánja használni a fenti területet. 

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

5. 
Közterület-használó, kérelmező: Eu-Line  Építőipari irt. 

(1213 Budapest,  Hollandi  u. 21.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

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

2019.  július  08. —2019.  július  31. 
konténer 
Budapest  VIII. kerület, Rökk Szilárd utca  4.  szám 
előtti járda és parkolósáv 
2  db (parkolóhelyen) 

4.157;  Ft/db/nap + ÁFA 
199.536,- Ft  + ÁFA  (4.157,- Ft x 24  nap  x 2  db) 
egy összegben 

Tényállás:  Az  Eu-Line  Építőipari Zrt.  2019.  június  27.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás - teljes díjfizetéssel történő - megadását kéri  a  Tisztelt Bizottságtól tekintettel 
arra, hogy konténer elhelyezése céljából kívánja használni  a  fenti közterületet. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás előre 
egy összegben történő teljes díjfizetéssel való megadását. 
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6. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete 
(székhely:  1086 Budapest,  Dobozi  u. 31.) 

2019.  július  15.  —  2019.  július  19. 
játszótéri gyermekfoglalkozás 
Budapest  VIII. kerület, Mátyás téri játszótér 
27 m2 
320,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
43.200,-Ft  + ÁFA  (320,-  Ft*27 m2  *5 nap) 

Tényállás: Az Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete  2019.  június  19.  napján érkezett kérelmében 
közterület-használati hozzájárulás - teljes díjmentességgel történő - megadását kéri a Tisztelt 
Bizottságtól tekintettel arra, hogy játszótéri gyermekfoglalkozás céljából kívánja használni a fenti 
területet.  A  program a fenti időszakban minden nap  16.30-19.30  között kerül megrendezésre. 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás megadását 
továbbá díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet  28.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjában foglaltakra. 
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Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Közterület-használat díja összesen: 
Díjfizetés ütemezése: 

RusContact Kft. 
(székhely:  1088 Budapest,  Lőrinc pap tér  3.  fszt.  1.) 

2019.  augusztus  01.  —  2020.  július  31. 
Budapest  VIII. kerület, Lőrinc pap tér  3.  szám előtti 
közterületen 
vendéglátó terasz 
45 m2 
szezonon belül:  4.000,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
szezonon kívül:  1.000,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
1.350.000,- Ft  + ÁFA  (4.000,- Ft  *  6  hó *  45  in2) + 
(1.000,- Ft  *  6  hó *  45 m2) 

napernyő 
34m2 

virágláda 
4  db 
0,- Ft 

1.350.000,-Ft  + ÁFA 
havonta 

Tényállás:  A  RusContact Kft.  2019.  június  12.  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 
RusContact Kft. az érintett közterületen korábban rendelkezett közterület-használati hozzájárulással. 

A  Rendelet  12.§ (7)  bekezdése értelmében a napernyő kihelyezése esetén a közterület-használat díja 
0,- Ft,  mivel a napernyő vetülete nem nyúlik túl a vendéglátó teraszon. 
A  Rendelet értelmében a virágláda kihelyezése díjmentes. 
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  Városépítészeti Iroda állásfoglalása szerint a közterület-
használat engedélyezhető.  A  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi szempontból nem 
emelt kifogást, amennyiben egy ember által könnyen mozdítható, nem rögzített tárgyak kerülnek 
kihelyezésre. 

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

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:  
Katolikus  Shalom  Közösség 
AaG  Green Lime Brothers  Kft. 
ADFACTOO Kit. 
RusContact Kft. 
Összesen: 

Tervezett bevétel építési munkálatok esetén: 
Eu-Line  Építőipari Zrt. 
Összesen: 

Díikiesés, díjelengedés:  
Budapest  VIII. kerület József körút  30-32.  szám alatti Társasház 
Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete 
Összesen: 

50.000,- Ft  + ÁFA 
18.750,- Ft  + ÁFA 
15.500,- Ft  + ÁFA 
1.350.000,- Ft  + ÁFA 
1434.250,- Ft  + ÁFA 

199.536r  Ft  + ÁFA 
199.536,- Ft  + ÁFA 

1.572.900,- Ft  + ÁFA 
43.200,- Ft  + ÁFA 
1.616.100,- Ft  +ÁFA 

IV. Jogszabályi környezet 

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

A  közterület-használati díjfizetés ütemezéséről a Rendelet  22.  §  (1)  és  (5)  bekezdései az alábbiak 
szerint rendelkeznek: 
„ (1) A  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. 
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Határozati javaslat 

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

Közterület-használó, kérelmező: Katolikus  Shalom  Közösség 
(székhely:  1092 Budapest,  Bakáts tér  13.) 

A  közterület-használat ideje: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága:  

2019.  július  15.  -  2019.  július  31. 
2019.  szeptember  01. -2019.  október  31. 
vendéglátó terasz + napernyő + virágláda 
Budapest  VIII. kerület,  Horvath Mihaly ter 7.  szám 
előtti közterületen 
8± 8 ±2 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  08. 

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

Közterület-használó, kérelmező: A  & G  Green Lime Brothers  Kft. 
(székhely:  1083 Budapest,  Baross  u.103.  fsz.) 

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

Közterület-használat nagysága:  

2019.  július  10. -2019.  szeptember  30. 
vendéglátó terasz 
Budapest  VIII. kerület, Nagy Fuvaros  u. 12.  szám 
előtti közterületen 
3 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  08. 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága:  

Budapest  VIII. kerület, József körit  30-32.  szám 
alatti Társasház 
(székhely:  1088 Budapest,  Krúdy  u. 2  .fsz.  1.) 
2019.  augusztus  01.- 2019.  november  15. 
építési munkaterület (felvonulási terület - 
állványozás) 
Budapest  VIII. kerület, Bérkocsis  u. 15.  szám előtti 
járda 
35  in2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  08. 

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

Közterület-használó, kérelmező: ADFACTOO Kft. 
(székhely:  1193 Budapest,  Bocskai  u. 28.) 

A  közterület-használat ideje: 2019.  július  22.  -  2019.  augusztus  15. 
Közterület-használat célja: szórólap osztás 
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Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Népszínház  u. 8.  szám előtti 
közterületen 

Közterület-használat nagysága: 2  fő 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  08. 

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

Közterület-használó, kérelmező: Eu-Line  Epítőipari Zrt. 
(1213 Budapest,  Hollandi  u. 21.) 

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

Közterület-használat nagysága:  

2019.  július  08. —2019.  július  31. 
konténer 
Budapest  VIII. kerület, Rökk Szilárd utca  4.  szám 
előtti járda és parkolósáv 
2  db (parkolóhelyen) 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  08. 

VI. A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást  ad  — teljes díjmentesség biztosításával — az alábbiak szerint: 

Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete 
(székhely:  1086 Budapest,  Dobozi  u. 31.) 

2019.  július  15.— 2019.  július  19. 
játszótéri gyermekfoglalkozás 
Budapest  VIII. kerület, Mátyás téri játszótér 
27 m2 

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  08. 

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

Közterület-használó, kérelmező: RusContact Kft. 
(székhely:  1088 Budapest,  Lőrinc pap tér  3.  fszt. I.) 

Közterület használat ideje: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága:  

2019.  augusztus  01.— 2020.  július  31. 
Budapest  VIII. kerület, Lőrinc pap tér  3.  szám előtti 
közterületen 
vendéglátó terasz 
45 m2 

napernyő 
34 m2 

virágláda 
4  db 

Felelős: 
Határidő: 

polgármester 
2019.  július  08. 
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KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: GYURICZA  RAMONA,  BOROS GÁBOR OGYINTÉZŐK 

OEN 

BETERJESZ1rÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

N  EDINA SC:JOS GYÖ >-

 

rző A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI  É ZŰGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
DAN 

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE: 

DR. MES AR ERIKA 
ALJEGYZŐ 

Cr_47 

4-t 

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.  július  03. 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 
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Lakcíme: irsz.: 

Levelezési cím: 

e-mail  cím: 

1  helység:  közterület:  szám: em./ajtó:  

4-2 

NTATÁSRA ÉRKEUTT 

2019 ‚ JÍ)1.. 24. 

Vállalkozó nyilvántartási száma: 
E 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma. 

telefon:  

szám:	 em./ajtó:  

nap anyja neve:  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz.: helység:  közterület: 

Születési helye • ideje: 1 1 J  I év 

e-mail  cím: 

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

Kérelmező neve: .1(9.kin  (r..)  .... S .   telefon: _ 
Kapcsolattartó ügyintéző neve: - • - telefon. - 

e-mail  cím: 
1  "1- "  

Székhelye: irsz.: I  0  rjj helység.  közterület: szám. emlajtó:  
Levelezési cím  2±-4-K A r TED,.  
Cégjegyzék szárn/ Nyilvántartási száin: :()  Q0. bi  4 

T • T - • , • T T 
Adószáma: 1  gj 4/4,-  

Bankszámlaszáma:!1  2 C51(3:46., 0; 

n 

o ro op o (h7ygs 6 
Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  telefon:  

I  •Cl napig 

4 4P t5-4(z2U2 

Q._ 

s ( 1-i (fl (-4,4-42rT 

Buda?est Fdváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gaidálkodási 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!  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban ,laglaltah 
ellenärzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterületfelügyeleti Ügyosztálya kezelik az információs amen-
delkezési jogrril  es  az infannriciriszabadságról szrilri  2011.  évi CX11. törvény alapján. 

Közteriilet-használat ideje  2f  ./f c  . év FQ hó naptól —  20 4 j:.  év 

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

Közterület-használatcélja'.....KA V E  7-6 -  " 1-2  ()'-  4  2
7QÍ25Z 

Kérelemmel érintett közterület nagysága:2"7-1g nt  4- 5L  i'n< VI29-"CrOEld1)41- db  /m2  /fő 
Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület ....L-t  0 1  Wa'-1  VI  ill  li,l dl4  J 1Z  ei  szám előtti 
járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb  tiny,  körülmény, stb.):  

 

av  

 

 

(4\'  

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 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-vételüketgazoló okiratot, 

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

2. Az igényelt területre vonatkozó 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 Ibtóját 
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 
épittetőtöl kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni 
szükséges. 

 

6. Közút igénybevétele esetén — a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon túl — a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechni-
kai vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest,  Bánk bán utca  8-12.) 
h tip ://li ud apest kozu th u 

 

Figyelmeztetés:  ,4  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékietek csatolásán MI a pontos és egyértelmü helymeghatározás, va-
lamint a meglévő létesítmény Pea  elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 
A  közterület-használatot — különösen — az alábbi jogszabályok szabályozzák: 

Magyarország helyi önkomiányz2tairól 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.(X1112.)  önkormányzati rendelet 
— Budapest  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Főv. Kgy. rendelet 
— A  településkép védelmérő l szóló  34/20  I  7. (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. 

Budapest, 20!).3.  év  06h6 .221  nap. r n „IKE 
ÉRELMEZŐ  ALÁÍRÁSA  r 
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Budapest  Főváros vüi. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest K  ÉR EL  EM Baross utca  63-67. 

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

inuksphrer. cj, JoHook. 

közterület:  

telefon:  

szám:	 emlajtó:  

; hó  1 , nap anyja neve:  

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

Kérelmező neve:  A E  P r‘E  V2-0 T‘4  Ce- •V telefor 

Kapcsolattartó ügyintéző neve: telefon•  

e-mail en__ 

Székhelye: irsz.:  0  g helység  "SAD  PR OE." ST  közterület D-C3  S UTCPOE  szám  C5  3  em./ajtó: ' 

Levelezési cíM:  k° • R  P-Og 4C-V414  Ao&.  c\-•  C-..un)  

Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szátn• !D.*: s ,  13!  7.4E,C)OE  4 LT: 

Adószáma: !2 — 

Bankszárnlaszárna: OEP Cj. 4  — 2 214 A  Al — 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve.  

Lakcímeirsz.:, E ' helység:  közterület: 

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: ' 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma-

 

70 AN 2  a 
telefon:  

szám, etnlajtó:  

C.< 

16-  IC,5(( 

Magánszemélyek esetében: 

Lakcíme: irsz.: ľ helység:  

Születési helye.  ideje: 

e-mail  cím:  

Kérelmező neve:  

GZLEY v.«LA\Li\-vn k-) Ctt  
C'lLv (f-L,c3Wc fiQ„20e-

 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzcijärulásban ,ffiglahak 
ellenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti  ügyosztálya kezelik az infinswicias önren-
delkezésijognil és az infOrmációszabadságrál szóló  2011.  évi CX11. törvényalapján. 

Közterület-használat ideje:  2O  AJ  c.  év hói4 naptól -  20 

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

Közterület-használat célja:  f457:32.-T  

Kérelemmel érintett közterület nagysagati 2  ,/„. wwv,  

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület  (VrAeT'Ut.)  R9-04 

Á. 

 

p 3 hó 30  napig 

   

 

A2 

   

db /fő 

szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.):  fl  T etvi-bu  piz 
\)1-1/-  ter  SiCgUIRJOA--) v---

 

. t  ÖCS-'? Pr7  
(1$7:-M -Ls\  ZkL cejLOELe LLEurysver.. (cpc —  

;xi-co.-sewL2Uc 4ucv_12.noov_ pooud N( -‘).`,.s-ineA)-ittc-  Le Rucoecttcoüv.i.  
7AV ," --ea.OENc2-('--2--c- cciLE-C  12>«10  U Et's° g?  ENIESEt "CAVP  

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 

 t\-)  ELLte 
EG  E  Liz  



Budapest, 20  if  év  . hó  nap. 7riez 474c h 
KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA 

— 2 — 

A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
—a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
—a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjérő l szóló 
37/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet  21.  * (I) bekezdése szerint a közterület használatáért közterüle6használati 
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-vételűket 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 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 csata/ni 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 
építtetötöl kapott meghatalmazást és a fogszabályban előirt esetekben a fogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni 
szükséges. 

 

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

 

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

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

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

— Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(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  

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 ügyintézőjétő l 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. 
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telefon-

 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

ideje: 

helység: 

év  

Lakcíme: irsz. 

Születési helye-

 

e-mail  cím:  

hó .... . nap, anyja neve: 

szám: em  /ajtó -

 

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

Kérelmező neve:  Budapest  VIII. József körút  30-32.  Társasház telefon: 

 

'Capes°'aflame.) ügyintéző neve: _ telefon: 

 

e-mail  cím: 

  

Székhelye:  1088 Budapest,  Knidy utcai fsz.l. 
reATA sum ÉkKiEmy 

 

Levelezési cím:  1088 Budapest,  Krúdy utca  2.  fsz.l. 21119 JÜ19 2 

 

Cégjegyzék szám/Nyilvántartási 

Banlcszámlaszáma• 

 

1_1 1 1 1 7 °  8  , ° 

szám:  

° 1 20[0 7  ' r 

 

...... 

 

1 

 

(1, 
(15 not) 

Adószáma:  1218 610 1 81.518E _ 1 

  

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: telefon.  

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

Levelezési cím:  ..... .......... 

e-mail elm. 

Vállalkozó nyilväntartást száma: {I 
1 

- 

Adószáma: — ' ri 
. ..... ...... • 

Bankszámlaszáma:  

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály K  ÉR EL  EM  
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 az  in 
fortnriciós önrendelkezésijogról és az infonnációszabadságrólszóló  2011.  évi  DX.  törvényalapján 

Közterület-használat ideje: 20111 9i ev  10 8  hó  0 1  naptól —  2011 9j  év  11 j  hó 1 5  napig .. 
(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!) 

Közterület-használat célja: építési munkaterület (felvonulási terület és konténer), állványozás, védőtető 

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  34.93  m2/db 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület József krt.  30-32.  szám alatti Társasház Bérkocsis utca felőli oldalán a járdán a 
mellékelt rajz szerint. 

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

A  homlokzatfelítjítás a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  70,18  %-os  támogatásával valósul meg, 
kérjük, hogy  at  adható legmagasabb összegi kedvezményt biztosítsák a közterület-használat dijának meghatározásakor. 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

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

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) 

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

 

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

 

- 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 köte-
les kereskedelmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a Működési Engedélyt 

  

x 2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is.  A  vázla- 
ton  az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyér-
telműen megállapítható legyen (TERASZ, KIOSZK ESETÉN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az 
épület homlokzati falától és a järda szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben merve). 
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez a helyszín fotó-
ját is csatolni szükséges. 

 

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

 

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

 

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

x 

Figyelmeztetés:  

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

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

Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény 
a Józsefvárosi Önkonnányzat 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  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 adataim történő 
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az lejárásban részt vevő 
szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé. 

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

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. 
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S. kertilet József körút  30-32.  társasház 
homlokzatfelújitás 

Mihályka  Peter 

Városkúti út  14, 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás 

Társaságunkhoz érkezett,  „8.  kerület József körút  30-32,  társasház homlokzatfelújítás" tárgyú,  19/8/9 
tervszámú kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel 
adjuk meg: 

• Hozzájárulásunk az  F-3  számú helyszínrajzra vonatkozik. 
Hozzájárulásunk  a  terven piros színnel jelölt valamint e levélben szereplő módosításokkal együtt 
érvényes. 

• A  forgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelniük  a  vonatkozó, hatályos Útligyi Műszaki 
Előírásoknak, elhelyezésükkor tekintettel kéll lenni  a  vonatkozó jogszabályban rögzített 
előírásokra, különösen  a  magassági elhelyezésre vonatkozó kritériumokra, 

• A  forgalom korlátozását, valandrit az ütemváltásokat megelőzően  72  órával előbb értesíteni kell  a 
BKK  INFO-t  a  bkk.infoejbldc.hu emiail címen, vagy  a +36 1 266 9003  telefonszámon. 

• 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  6p,  fényvisszavető fóliás felületűek legyenek, és tiszta állapotban 

kerüljenek kihelyezésre.  A  jelzőtáblák egymással fedésbe nem kerülhetnek. 
• A  kivitelezés során  a  munkaterületet  a  gyalogosforgalomtól  1,2-2  m magas, összefuggo, rácsos 

elrendezésű, cégjelzéssel ellátott, zárt elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, amely  100 km/h 
szélterhelésnek ellenáll.  A  forgalmi sávok elkerítése történhet önleterhelő terelőkúppal, vagy 
egytagú terelötáblákkal  is.  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  alto  közútra  a 
gyalogos nem terelhető. 

• Az  ingatlanok gépjárművel történő megközelítését  min. 3  m széles közúti provizóriummal 
biztosítani kell. 

• Az  érintett területen lévő ingatlanok tulajdonosait tájékoztatni kell  a  munkavégzés várható 
kezdetéről  es  annak időtartamáról. 
A  munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép,  ember  nem tartózkodhat,  a  munkaterületről 
kikerülő anyag, építési anyag és 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 
akadályozzak, 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 épftés alatti állapottervektől  a  kivitelezés során eltérés válik 
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szükségessé, új forgalomkorlátozási állapottervet kell készíteni, amelyre kezelői hozzájárulásunkat 
meg kell kérni. 

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

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk  6  hónapig, vagy az ebben  a 6  hónapban kérelmezett érvényes 
munkakezdési engedélyben meghatározott időszak végéig irvényes.  A  hozzájárulásunkban megállapított 
feltételekkel szemben kérelemmel  Budapest  Főváros Kormányhivatala  Ill.  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 L törvény  33. is 
34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról  is a  közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984.  (XII.21.)  KM 
rendelet  2. §-a,  valamint  a  (városi helyi közutak kezelésének ás tizemeltetésének szakmai szabályairól, 
továbbá az útépítések,  a  közterületet érintő közmű-, vasút-  es  egyéb építések  is  az útburkolatbontások 
szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  15.)  Föv. Kgy. rendelet alapján,  mint  operativ  kezelői feladatokat 
ellátó szervezet adtuk ki. 

2 
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Múszaki Gazdasági Tervező  äs  Tanácsadó Kft. 

0  m ator ,12, Budapest  Városkúti út  14. 
Tel.:  06-1-275-4586 E-mell:metater@t-online.hu 

Megrendelő: 

Budapest,  VIII. József krt.  30-32. Társasház 
Ügyvezető: 

Farkas  Sander 

Tárgy: 

Társasheiz homlokzatfelú jitás 
Budapest, VIII. József krt. 30-32. 

Bérkocsis utcai homlokzat 

Tervező: 

 

`TAIL, gt,  Lj 

Farkas Sándor 
eäälit(?;1"iit 

ajzcfm: 
'Res  alatti forgalomtechnikai helyszínrajz 

Tervszám: 
19/8/9 

Rajz rn: F —  3 Méretarány :1:500 
Kelt: 

2019.05A 
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00  m. elkorlátozott rakodás1 terület  
•au.  kontener,  161-tok anyegtároles) 

Rá! 

MEGJEGYZÉS: 
Ällenyozással lefoglalt terület: Bérkocsis utca:  29,5 77 

József krt.:  4,2 m2 
Rakodási terület Rákóczi téren:  9  rn2 

1 

(ape 



Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 
1062  Bpdapest 
Baross utca  63-67. KÉRELEM 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában Jévő közterület használatihoz 
hériük a nyomtatványs olvashatóan. nyomtatott betavel  

Közterület-hasnuilat ideje:  20 9 é MN 2 2 8 9 0 5 hó hó . év napig naptól —  20 

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 
Kérelmező neve: ADFACTOO 

Kapcsolattartó ügyintkzö  new:  - telt. _ 

e-mail  cím:  Adam Prager  ,.  

Székhelye: írsz.. 1111 3  helység  Budapest közterület Bocskai utca 

xrATÄ tilearr 

:am: 28. 

Levelezési  u.a  
0 1 0 9 9 4 9 6 9 

2 3 0 3 8 4 5 

4 O  O  4  O  ii  O  O 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérehrica  new:  telefon: 

Lakcime: 

Levelezési ohm 

e-mail thy  

Vállalkozó nyllväntartási száma: 

Adószáma:  

Banlezámlasguna: 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  telefon.  

Lakchne: irsz.:  helység  közterület sent emlajtó-

 

Születési helye- ideje:  év  hó  nap areja neve:  
e-mail  city  

Megjegyzés; Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közteridet-haszncilati hozzájárulásban foglaltak el-
lenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik aziennációsönrendel-
kezistiogről ásaziennácitivAadegnilszáló2011. évi COL  enemy  alagján 

 

helység:  kedmillet 

   

szánt em./ajtó-

 

Jinseiv:írosi 
-4- rern ,r-e 

HI 

7 
4‘22 4  71 /64 
3OEkt: 

9-

 

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

Közterület-használat célja: Szórólaposztás (egy nemzetközi pénzügyi szolgáltató a  Western Union  termékét népszersitö mar-
keting kampány elvégzése)  A  Wesern  Union  az ADFACTOO Kft. bízza meg a kampány elvégzésével, hoszteszekkel 
együttműködve elvégezze. 

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  2  fő naponként db  /m2  /fő 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület Népszínház  ii. 8. vim Sid  járdán 

járcián, úttesten, zöldtedileten  yaw  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.): a szórólaposztást  2  fő hosztesszel oldanánk meg, akik egy táblát is tartanának. Á tábla  'tie-
rce kb. 50 x 50 cm 



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 is használatának rendjéről szóló 
37/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet  21.  §  (1)  bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-lvsználati 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 esatolnia:  (A  esstolt mellékletet kérjük X-el jelölni) 

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

 

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

 

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

 

- őstermelők 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 Müködési 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, KJOSZK ESETÉN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, ldoszlc szélének az épület homlokzati falától és a járda 
szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, amelxikhez  tartozik; méterben mérve. 

 

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

 

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

 

5. Epitési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összeaggő közterület-használat esetében az épitte-
MO 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, Bank ban  utca  8-12.) 
hten://budapestkozut.hu 

 

flevelineztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtalvány és az előírt mellékletek csatolásán tál apontos és egyértelmű helymeghatározás, valamint a megl évő léte-
sitinényjotója elengedhetetlen a benyújtott  Medan  érdemi elbirálásáhazI 

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

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

37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
- Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007001.12.)  önkormányzati rendelet 
- Budapest  Riváros rendezési szabalyzatárol szóló  5/2015. (11. 16.)  Föv. 1Cgy. 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 igy tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az eljárásban 
részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé. 

Kérehnem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási ügyosztály ügyintézőjétöl tájékoztatást kaptam 
—amelyet tudomásul vettem — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabá-

 

lyi rendelkezéselatl, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, va-
lamint a hivatali elérhetőségről. 

Kijelentem,  hogy kérelmem teljesítése eseten az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2W 6.  évi CL. törvény  82.  §  (2) 
bekezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 

Tudomásul  veer  hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekorjo9ire emelkedik. 
Budapest, 20...1U  . év9h:  MS  Z.  C."(nap. .. eArel 

KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA 
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1.50 - 3 .009,0 

0.000,01 - 151100000 5.300,00 

o  feladott összeg 
3,5%-a 

50.000,01 - fedee 

Ma, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina,  Bulgaria, 

(-Cletus,  Cseh Köztársaság, Észtország, Fehéroroszország, 

Fo, Horvátország, Izrael, Kazahsztán, KIrgizisztán, 

sveS, Lengyelország, Lettország, Litvánia,  Macedonia, 

rarország, Moldova, Montenegró, Oroszország, Románia, 

ria, Szlovákia, Szlovénia, Tádzsikisztón, Törökország, 

nenisztán, Ukrajna, Üzbtsgisztán. 

üldött  összeg  (HUF) Átutalási (HUF) 

35.000,00 9 91M30 

1,5.00401 - 70.000,00 1,90Ú0 

Popom -  e.009.00 3.700,00 

$0.909,0)  -  400;600.00 9.900)00 

feladott összeg 
4OEL-a 

m más országba. 

üldött összeg  (HUF) Átutalási dij (HUF) 

OE5.000,01 - 70.000,00 3.000,00 

nem  Union  dljat számlthot fel a volutonemek átváltásáért..  A 
nvetitte szolgáltató kivólasztásakor gondoson hosonlItsa össze 

utallbs1 dIjokat, mind  oz (heads)  orfolyamokatl  A tack 
si árfoiyamokmörkötól, csatornától  es  szolgáltatóhelytöl függően 

tényező miatt eltérhetnek.  A  désuc  Os  árfotyamok előzetes 
H  nélkül módosulhotnok. 
Western Union Holdings  Inc. M  right's reserved. 

Küldj pénzt 
a világon 
bárhova 
már  990 
forintért*. 

loo.000P%  I - 
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Vällalkozó nyilvántartási száma: L. 
Adószáma : I -1 

I  i 

em./ajtó:  

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

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 
kökitik a nvotntgtványt alvoshatönn, bet ű vel kitölteni!  

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

Kerchief:5 neve  EU  - LtE te-ri telefon:  , 
Kapcsolattartó ügyintéző neve:  telefon.  
e-mail  cím: • 

helység. 

be, 
efOE P  • 

"re Eeeter ktitizi•erti.blet:  -5714ettnW  :Tat  ÄsRAdäzior  eOEns,  
szám: 

 

em./ajtó:Székhelye: 

 

irsz.:  [42_21,4 

Levelezési cím:  Á&91- 
Cégjeuzék szárn/ Nyilvántartási szám: ro f All  I AI °I [04_4 431 

 

„, Adószarna: 2 '1 

 

JOE 01- 1,1_[41 

  

/6  -5-4/_294d9: 2  a 4 
Bankszámlaszina: 

  

e e t  -[110 r  % -  4112  1.1(3  

  

4  r 
Egyéni vállalkozás esetében: 

Kerelmezű neve:  

Lakcíme: irsz: L I helység:  közterület  

Levelezési cím:  
e-mail  cím:  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz.: [  f helység: 

Születési helye- 

 

    

    

 

szám: emiajtó:  

  nap anyja neve: 

 

 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kerelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak el-
lenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti ügyosztálya kezelik az információs enrendel-
kezésijográl ás az infitnnációszabadságról szóló  2011.  évi  OIL  törvényalapján 

Közterület-használat ideje:  20 41711  évi  —6"  hó ginaptól —  20  I) év joj  hó  11. ,(1  napig 
(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!) 

Közterület-használat célja: tEe evf-d-4-e-, 
Kérelemmel érintett közterület nagysága: due(   db /m2 /fő 
Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület  g•A t e- ZJ  L4! 7...12 Lit c 41. i„  szám előtti 
járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  ?A  t Yr0 OE1er3i  et/  
Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.).  

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 

4 

e.2.4
 



A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
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 másolatit: 
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt, 

 

- gazdasági társaság, egyéni cég esetén:  30  napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, >Z 
- társadalmi  es  egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüket igazoló okiratot 

 

- östermelök esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

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

) 4,  

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berindezéS műszaki leirásátés terveit; teraszkérelmekhez a helyszín fotóját is 
csatolni szükséges. 

 

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

 

5. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összeiggő közterület-használat esetében az építte-
AR kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerös építésügyi hatósági engedélyt esatolni szükséges. 

 

6. Közút igénybeyétele esetén — a  2.  pontban foglalt helyszinrajzon túl — a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai 
vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest, Bank ban  utca  8-12.) 
httn://buda  ties tkozu t. li u 

 

Figyelmeztetés:  

A  hiánytalamti kitöltött kéreletnnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán a, a pantos  és egyértelmű helymeghatározás, valamint a meglévő léte-
sítményjötőja elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLADOCIX. törvény 
a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról is használatának rendjéról szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007(X11.12.)  önkormányzati rendelet 
Budapest  föväros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015. (IL 16.)  Föv. Kgy. rendelet 
A  települöskép 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 is 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, 2019  év9G. hó nap. hi 
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Budapest  Favaros VIII. kertiletJózsefvänzrsi Polgiluflreatsrl Hivatal 
Gazdálkodási Ugyosztály 
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 S egyéb szervezetek esetében: 

Kérehnezőneve UDVt-tAlpse- g_ü  6-  1-éx9FTVA12-e)3t 6-YCit-EZ-E2_F telefon: 

Kapcsolanartó Ügyintéző neve  

e-mail  cím: 

Szekhelye: ;4 hdység. Ł  közterwet, 

  

telefon-

 

  

tt) t30 2-I lATC.,t4 szám-  -; 71‘  • ern Jajtó: 

  

    

Level ezési  cím-  40e G BRADAPEsk 'poet zt z,frc,« 34. • ec 

Cégjegyzek száin/Nyilvánartási main: LL!! ľ 1_1_1 
rrr ľ 1 

Adószáma 1I 151.4 1- Vi H .2-• 

Bankszámlaszámalif -4510  /@JHhi -  i.5- C1012-1/11 
a 

202 JON 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmezőneve- 

 

I 
Lakcíme: irsz: L."! helység-   közterület 

   

telefon: 

szánt em  /ajtó -

 

   

   

Levelezésicím: ...... ..... ....... .............. ....... ...... ....... ..... ......  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási szátna:  1 1 
1 1 1 , t 

Adószáma: 1 [ I 1  -  1  I - ' 

1.-7 i  T  "1--  ,  -1  i I 1 -7  I  c-T- r 2-9-1 F Bankszámlaszáma:  

4 —  433—

 

Magánszemélyek esetében: esetében: 

Kérelmező neve: . .... ...... ....... ..... ................................. telefon: ...... ..... ..... 

Lakcíme- ! , helység.  közterület szám. em  /ajtó-

 

t -t-

 

Születesi helye- . ideje: ' I ho  LiHnap  anyjaneve:  

e-mail  cím: ....... .... ...... ......... ...... .... ....... ............... .............. ...... ...... ............ 
Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek e/bírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak elle-
nőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Clgyosztálya kezelik  at  információs önrendelke-
zésijogról  es at  információszabadságról szóló  2011.  évi  0211.  törvényalapján. 

Közterület-használat ideje  20{413j.  évt0 hó 141-5-:-Hnaptól -  20  told. év hó  [4191  napig 

(Több időpont- helyszín eseten kerünk listát mellékelni!) 

Közterület-használat OE6i rr 52t2)1-12- t-1  6-Y 52-M  G LI=  ILO  CTULAM t b5 Pr-m a-42-AM 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: ..... ........... ...... ....... . ......... ...... ........ ............. db  /m2 /115 
t 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület.  H A  TYA S  T&2I  JAI  TS2-o P_  számelőtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.):  
•--•TeJk. S22QJ(C'FA cOE-yepOE-i ktct-it_,  A -1ST 52_  rdP2-Giv koi  055•0, 5A  Te--3kt kiAT  

r  S Li2j.) e  -gi TOD  Tb-IUSTET  Ho.  sJui,t,..1 ki.?"  EAT  I ,  s2,4*-4(..k (LP A El  DJ-  ftEif:.1  
..1!!  .. . s itEit,Z19  \it  S  for-LA Litt 245 r, TAIL  T- tk,(9 tkrurtet: F(S-.?  13A  ELdAsIDA•c; 

-Fee,  t--N ) t k  2- KiArG 5 i-k-AL 1AV-EINT  

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 és használatának rendjéről szóló 

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

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

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

 

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

 

- társadalmi  es  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 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, KTOSZK ESETEN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az épület homlokzati falától és a járda 
szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, amelyikhez tartozik; méterben mérve. 

X 

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását is terveit; teraszkérelmekhez a helyszínfotóját is 
csata/ni szükséges. 

 

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

 

gyelembevétele miatt — fényképfelvételt kell becsatolni. 

 

5. Epítési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építte-
tótől 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.) 
Irtip://bmIapestkozut, hu 

 

Figvelmeztetés:  

A  hiánytalamil kitöltö t kéreletnnyomMtványés az előírt mellékletek csatolásán tuk a pontos és egyMelmű helymegliaterozat valamint a meglévő léte-
sítmémlbtoja elengedhetetlen a belly:Mon kérelem érdemi elbMilásához! 

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

— Magyarország helyi önkonnanyzatairól szóló  2011.  évi CLXXX1X. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017. (1X14.)  önkormányzati rendelet 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.(X1.12)  önkormányzati rendelet 
Budapest  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015. 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  torte-
nő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az eljárásban 
részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé. 

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

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  in  évQ.G.-hó  49  nap. 

L A 

Uec  
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Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország I Józsefvárosi Gyülekezet 
1086 Budapest,  Dobozi utca  31. 
eniko_vecsey@uctvhadsereg.hul  Mobil +36(20) 439 6987 

Adomänyszámla szOm: 16200106-11580513 

Budapest  Főváros VIII. kerületi 
Önkormányzat 
Gazdálkodási Ügyosztály 
1083 Budapest 
Baross  u. 63-67. 

Datum: Budapest 2019.  június  19. 

Tárgy: Kérelem a térítésmentességre 

Tisztelt Gazdálkodási Ügyosztály! 

Az Üdvhadsereg Józsefvárosi gyülekezete évek óta tart nyári gyermektáborokat a kerületünkben élő gyermekek részére, amelyet 
az Önkormányzat is támogat pályázati támogatás formájában. 

Terveink szerint ebben az évben is, ahogyan az elmúlt két évben, egy különleges programmal is fogunk szolgálni a kerületi 
gyermekek felé. 

Gyülekezetünk  2019.  július  15-19.  között  Wed  péntekig  16.30-19.30  óra között szabadtéri, ingyenes gyermekfoglalkozást tart 
a Mátyás téri játszótéren. (Az igényelt területről a helyszínt ábrázoló vázlatot mellékeltem.) 

A  gyermekfoglalkozáson a gyermekek önkéntesen, szüleik engedélyével vesznek részt.  A  programon minden feltételről 
gondoskodunk a megvalósításhoz. 

Kérem Önöket, hogy a program nonprofit jellegére, és közhasznúságára  veld  tekintettel engedélyezzék, hogy a közterületet 
térítésmentesen vehessük igénybe. 

Támogatásukat előre is köszönjük! 

Üdvözlettel: 

Ve,4 
Vecsey E ikd 
gyülekezetvezető 

Üdvhadsereg Szabadegyház Magyard 
Józsefvárosi Gyülekezet 

(7äVilaitiebl« 
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y_u_SCe krr ACIt-  KT\--  teletbn: . Kérelmező neve-

 

telefon: 

közterület: 

Kapcsolattartó ügyintéző neve:  

e-mail  cím: 

Székhelye: irsz.:
 4 l ., helység:  f  • c__OEI'vc_ s  Pz„„„  3 emlajtó: 

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

Levelezési cím: 4  ' 

Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám: ."( ic  v.) 
f f 

Adószáma:  13S4- 1-  iC3!6 r-f t 4 

Bankszárnlaszám  .4.  G  40,02-4C -  ‘Di„g .9.480c, 

helység: Lakcíme: irsz.: I 

Levelezési cím: 

e-mail  cím:  

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  telefon: 

Vállalkozó nyilvántartási száma:  F 
: • ' 

Adószáma: 
L . 

OE ľ ' 

Bankszámlaszáma: ! 

közterület:  szám:  em./ajtó:  

Magánszemélyek esetében: 

Lakcíme: itsz.: 

Születési helye •  ideje: _ 

e-mail  cím: 

telefon:  

szám:  em./aj tó :  

: nap anyja neve:  

Kérelmező neve:  
, 

i helység:  közterület:  
' 

ev 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak 
ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az információs önren-
delkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011.  évi CX11. törvényalapján. 

Közterület-hásználat ideje:  20 év hó OE(  naptól 

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

Közterület-használat célja: 

db  /1112  /fő 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület ri-SOE szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb)-  

fr 1, 
Kérelemmel érintett közterület nagysága: 2  ,  .‘•2  TYkl.  2  + ek  

- "•OE'ffriff:1-11-; feEeR.,i•vg. 

kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 
• • (11 MATÁsRAtiuTurr 

2019 JON 1 4, 

'40 „ 

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 nyomtatvtin_il olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni!  

0 .  év•  CI, hó napig 

  i jLH d tiii(2-4(  FL_ MOESDA 



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.  ti  (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 terveit.  teraszkérelmekhez a helyszín  foe& 
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  yaw,  építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az 
épittetötöl kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni 
szükséges. 

 

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

 

Figyelmeztetés:  A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos és egvértelma helytneghatározás, ya-
k/mint a meglévő létesítményfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLX.OEOCIX. 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.)  Főv. 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 
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 ügyintézőjétő l 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. 

Kifelentem  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. 

"udapest, 2013  év04 hó .42-  nap. 
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