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

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 

ELŐ TERJESZTÉS 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  július 15-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
Készítette: Boros  Gabor  Szabolcs, Gyuricza  Ramona  ügyintézők 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet:  9  db 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

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

1. 
Közterület-használó, kérelmező: Olasz Kultúrintézet 

(székhely:  1088 Budapest, Brody  Sándor  u. 8.) 

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

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

2019.  július  08.- 2020.  július  08. 
egyéb elkerített terület 
Budapest  VIII. kerület, Bródy Sándor  u. 8.  előtti 
közterület (Olasz Kultúrintézettel szemben 
elhelyezkedő közterületen) 
54m2 
320,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
6.324.480,- Ft  + ÁFA  (320,- Ft x 366  nap  x 54 m2) 
6.324.480,- Ft  + ÁFA 

Tényállás: Az Olasz Kultúrintézet  2019.  július  03.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás - teljes díjmenteséggel történő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól, tekintettel arra, 
hogy egyéb elkerített terület - kulturális tevékenység kiszolgálásához szükséges helyfoglalás - 
céljából kívánja használni a fenti területet. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás teljes 
díjmentességgel történő megadását a Rendelet  28.  §  (1)  bekezdés g) pontja alapján. 

2. 
Közterület-használó, kérelmező: ADNT Arquitectura Kft. 

(székhely:  8600  Siófok, Batthyányi  u. 85.) 
A  kérelemben foglalt közterület-használat 
ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

2019.  augusztus  01.- 2019.  december  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Tolnai Lajos  u. 26-30.  szám 
előtti  34 m2  járdán 

Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa  u. 8.  szám előtti 
39 m2  járdán 
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Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa  u. 8.  szám előtti 
30 m2  úttesten 

Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa  u. 8.  szám előtti  7 
db parkolóhelyen  (10 m2  parkolóhelyenként) 

• 103 m2  es 7  db parkolóhely 
bruttó  2.650,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon 
265,-  Ft/óra/parkolóhely) és  420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
(munkaszüneti napokon és a járda területén) 

építési munkaterület: járdán:  6.618.780,- Ft  + ÁFA 
(420,-Ft  *  103 m2  *153  nap) 

építési munkaterület parkolóhelyen-  munkanapokon 
összesen:  1.519.055,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft,-  * 
104  munkanap *  7  db parkolóhely, azaz  1 929 200,-
Ft) 

építési munkaterület parkolóhelven: munkaszüneti 
napokon összesen:  1.440.600,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft 
*70 m2  *49  nap) 

Közterület-használat díja összesen: 9.578.435,- Ft  + ÁFA 
Díjfizetés ütemezése: egy összegben 

Tényállás: Az ADNT Arquitectura Kft.  2019.  július  03.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás — előre egy összegben teljes díjfizetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt 
Bizottságtól tekintettel arra, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa  u. 8.  szám alatt épülő társasház 
kivitelezési munkálataihoz szükséges építési munkaterület céljából kívánja használni a fenti 
közterületet. 

A  kérelmező a Bizottság az  1012/2018. (X.25.),  a  235/2019.  (III.18.) és a  570/2019.  (VI.03.) számú 
határozataival kapott közterület-használati hozzájárulást a fenti területre vonatkozóan  2018.  október 
31.  —  2019.  július  31.  közötti időszakra. 

A  kérelmező érvényes forgalomtechnikai tervvel rendelkezik. 

Az Önkormányzat  2019.  szeptemberében elkezdi felújítani a Tolnai Lajos utcát, a közműegyeztetések 
folyamán a FOGAZ bejelentette a gázhálózat felújítását, melyet  2019.  augusztus  01.  napjától 
kezdenek, tekintettel erre, a Tolnai Lajos  u. 26-30.  szám előtti  34 m2 járdára vonatkozóan nem javasolt 
a közterület-használat megadása az útfelújítás végéig. 

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

3. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Hippie Hops  Kft. 
(székhely:  1111 Budapest,  Zenta  u. 5. 3. em. 4.) 

2019.  július  10.  —  2019.  október  31. 
vendéglátó terasz 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány  2/B.  szám előtti 
(az üzlet előtt  es  a tér területén) közterületen 
10 m2 +81 m2 
vendéglátó terasz szezonon belül:  4.000,-  Ft/m2/hó + 
ÁFA 
vendéglátó terasz szezonon kívül:  1.000,-  Ft/m2/hó + 
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ÁFA 
Közterület-használat díja összesen: 1.274.000,- Ft  + ÁFA  (4.000,- Ft  *  3,5  hó *  91 m2) 
Díjfizetés ütemezése: egy összegben 

Tényállás:  A Hippie Hops  Kft.  2019.  június  24.  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  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi 
szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a könnyen mozdítható nem rögzített tárgyakat (székek, 
asztalok) helyeznek ki.  A  Városépítészeti Iroda állásfoglalása szerint a közterület-használat 
engedélyezhető. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás — előre 
egy összegben teljes díjfizetéssel történő — megadását azzal, hogy a  2019.  július  10.  —  2019.  július  14. 
napjára vonatkozó közterület-használat díját a kérelmező fizesse meg. 

4. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díj a: 
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 A&G  Green Lime Brothers KW 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 is 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. 

A  Bizottság a  2019.  július  08.  napján tartott ülésére a kérelem előterjesztésre került, azonban a 
területet érintő korábbi közterület-használatra vonatkozóan felmerült képviselői kérdés okán határozat 
nem született.  A  kérelemben megjelölt területet érintően az elmúlt években közterület-használati 
döntés nem volt, a Nagy Fuvaros utca más szakaszára született elutasító döntés korábban hatósági 
eljárásra tekintettel. 
Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás — előre egy 
összegben történő teljes díjfizetéssel való — megadását  2019.  július  15.  napjától. 
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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:  

Krúdy utca  12.  Társasház 
(székhely:  1088 Budapest,  Krúdy utca  12.) 

2019.  július  08. —2019.  szeptember  08. 
építési munkaterület (állvány) 
Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  12.  (Krúdy  u. 
felőli oldal) 
68 m2  járda és  7  db parkolóhely (parkolóhelyenként 
10 m2) 
bruttó  5.280,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon 
440,-  Ft/óra/parkolóhely) és  420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
(munkaszüneti napokon és a járda területén  12 
hónapot meg nem haladó közterület-használat esetén) 

építési munkaterület járdán:  
1.799280,-Ft  + ÁFA  (420,- Ft *68 m2  *  63  nap) 

építési munkaterület parkolóhelyen: munkanapokon 
összesen: 
1.280.504,- Ft  + ÁFA (bruttó  5.280,- Ft,-  *  44 
munkanap *  7  db parkolóhely, azaz  1.626.240,- Ft) 

építési munkaterület parkolóhelyen: munkaszüneti 
napokon összesen: 
558.600,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft *70 m2  *  19  nap) 

3.638.384,- Ft  + ÁFA 
2.357.880,- Ft  + ÁFA 
1.280.504,- Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A  Város Gazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  július  3.  napján az ügyfél kérelmét 
711/2019.  (VII.03.) számú határozatával jóváhagyta, amely határozat módosítása szükséges az időszak 
tekintetében, mivel a benyújtott kérelemben  2019.  július  08.  napjától  2019.  szeptember  08.  napjáig 
kérelmezték a területet, azonban adminisztrációs hiba miatt  2019.  július  31.  napjáig került 
megjelölésre a használat ideje. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás 
módosítását. 

6. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

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

Fresh & Healthy  Kft. 
(1076 Budapest, Garay  utca  29-31. 3/5) 

2019.  július  20.  —  2020.  július  19. 
árubemutató pult 
Budapest  VIII. kerület, Népszínház utca  27  szám 
előtti járdán 
1 m2 
3.790,-  Ft/hó/nap + ÁFA 
45.480,- Ft  + ÁFA  (3.790,- Ft x 12  hó  x 1 m2) 
egy összegben 

Tényállás:  A Fresh  &  Healthy  Kft.  2019.  június  27.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel való - megadását kérte a Tisztelt 
Bizottságtól tekintettel arra, hogy árubemutató  pult  elhelyezése céljából kívánja használni a fenti 
területet. 
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A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  726/2017.  (IX.04.) és  617/2018.  (VII.  ii.)  számú 
határozatával korábban hozzájárult a fenti közterület-használathoz  2017.  július  19.  -  2019.  július  19. 
napja közötti időszakra vonatkozóan. 

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

'7. 
Közterület-használó, kérelmező: Toldi Géza egyéni vállalkozó 

(1202 Budapest,  Udvarhely utca  3) 
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.  augusztus  07. 
2019.  augusztus  18. 
2019.  augusztus  28. 
2019.  szeptember  15. 
2019.  szeptember  29. 
2019.  október  05. 
sportpályánál magárusítás 
Budapest  VIII. kerület, Salgótarjáni út (MTK Stadion 
előtt) járdán 
1 m2 

3.440,-  Ft/myalkalom + ÁFA 
20.640,- Ft  + ÁFA  (3.440,- Ft x 6  nap  x 1 m2) 
egy összegben 

Tényállás: Toldi Géza egyéni vállalkozó  2019.  július  05.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel való - megadását kérte a 
Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy sportpályánál történő magárusítás céljából kívánja használni 
a fenti területet. 

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

8. 
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: 

Péter Építő Kft. 
(székhely:  1156 Budapest,  Hunyadvár utca  56. 11./3.) 

2019.  augusztus  01.-2019.  szeptember  30. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Hungária körút  30.  szám Hős 
u.  felőli oldala előtti járdán 
87 m2 

420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
2.228.940,- Ft  + ÁFA  (420 Ft,-  *  61  nap *  87 m2) 
egy összegben 

Tényállás:  A Peter  Építő Kft.  2019.  július  10.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás - előre egy összegben teljes díjfizetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy irodaház kivitelezési munkálatai céljából kívánja használni a fenti közterületet. 
A  Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság az  306/2019.  OV.01.) és  637/2019. (V1.17)  számú 
határozatával korábban hozzájárult a fenti területre vonatkozó közterület-használathoz  2018.  április 
20. -2019. július  31.  közötti időszakra. 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás - előre egy 
összegben történő teljes díjfizetéssel való - megadását. 
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9. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Közterület-használat díja összesen: 
Díjfizetés ütemezése: 

Spontán Presso Kft. 
(1023 Budapest,  Franken  Leo  utca  84. 5/26.) 

2019.  július  10.  —  2019.  október  31. 
vendéglátó terasz és napernyő 
Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  2.  szám előtti 
közterületen 
24 m2 +24 m2 

vendéglátó terasz 
Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  2.  szám előtti 
úttesten 
12 m2 
szezonon belül:  4.000,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
napernyő:  0,- Ft 
1225.000,-Ft  + ÁFA  (4000,- Ft  *  24 m2 * 3,5  hó) + 
(4000,- Ft  *  12 m2 * 3,5  hó) 

504.000,- Ft  + ÁFA 
havi 

Tényállás-  A  Spontán Presszo Kft.  2019.  július  10.  napján érkezett kérelmében a Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság  369/2019.  (IV.15 ) számú határozatának módosítását kérte, tekintettel arra hogy a 
határozatban biztosított  33 m2  +  33 m2  +  17 m2  nagyságú területtől eltérően a fent megjelölt, kisebb 
területen szeretné folytatni tevékenységét. 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 
369/2019.  (IV.15.) számú határozatának módosítását. 

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:  
Hippie Hops  Kft. 1.274.000,-Ft  + ÁFA 
Fresh  &  Healthy  Kft. 45.480,- Ft  + ÁFA 
Toldi Géza egyéni vállalkozó 20.640,- Ft  + ÁFA 
A  & G  Green Lime Brothers  Kft. 18350;  Ft  + ÁFA 
Összesen: 1.358.870,- Ft  + ÁFA 

Tervezett bevétel építési munkálatok esetén: 
ADNT Arquitectura Kft. 7.393.595,- Ft  + ÁFA 
Péter Építő Kft. 2.228.940,- Ft  + ÁFA 
Összesen: 9.622.535,- Ft  + ÁFA 

Díjkiesés díjelengedés: 
Olasz Kultúrintézet 6.324.480,- Ft  + ÁFA 
Összesen: 6.324.480,- 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. 
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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: 
„  (1) A  di:jai a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult köteles 
előre egy összegben megfizetni. 

A  Rendelet  12.  §  (1)  bekezdése szerint: „Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel 
— meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig — adható, legfeljebb  1  évre; a 
településképi bejelentési eljárás során hozott döntésben engedélyezett utcabútoron elhelyezett 
reklámhordozó elhelyezése esetén legfeljebb  15  évre." 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága:  

Olasz Kultúrintézet 
(székhely:  1088 Budapest,  Bródy Sándor  u. 8.) 

2019.  július  08.- 2020.  július  08. 
egyéb elkerített terület 
Budapest  VIII. kerület, Bródy Sándor  u. 8.  előtti 
közterület (Olasz Kultúrintézettel szemben 
elhelyezkedő közterületen) 
54w2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  15. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága:  

ADNT Arquitectura Kft. 
(székhely:  8600  Siófok, Batthyányi  u. 85.) 

2019.  augusztus  01.— 2019.  december  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa  U. 8.  szám előtti 
39 m2  járdán 

Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa  u. 8.  szám előtti 
30 m2  úttesten 

Budapest  VIII. kerület, Déri Miksa  u. 8.  szám előtti  7 
db parkolóhelyen  (10 m2  parkolóhelyenként) 

69 m2  +  7  db parkolóhely 

Felelős: 
Határidő: 

polgármester 
2019.  július  15. 
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2.  nem  ad  közterület-használati hozzájárulást az ADNT Arquitectura Kft. (székhely:  8600 
Siófok, Batthyányi  u. 85.)  részére a  Budapest  VIII. kerület, Tolnai Lajos  u. 26-30.  szám előtti 
34 m2  járda használatára vonatkozóan  2019.  augusztus  01.-2019.  december  31.  közötti 
időtartamra, tekintettel a  N1(14  Földgázhálózati Kft. által végzendő gázhálózat rekonstrukció 
es  az Önkormányzat által végzendő útfelújításra. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  15. 

III. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága:  

Hippie Hops  Kft. 
(székhely:  1111 Budapest,  Zenta  u. 5. 3. em. 4.) 

2019.  július  15.  -  2019.  október 3l. 
vendéglátó terasz 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány  2/B.  szám előtti 
(az üzlet előtt és a tér területén) közterületen 
10 m2  +  81 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  15. 

2.  a  Hippie Hops  Kft. a vendéglátó terasz céljából igénybe vett közterület-használat díját  2019. 
július  10. -2019.  július  14.  napjára vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  15. 

IV. 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  15.  -  2019.  szeptember  30. 
vendéglátó terasz 
Budapest  VIII. kerület, Nagy Fuvaros  u 12  szám 
előtti közterületen 
3 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  15. 

V. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

hogy a  711/2019.  (VII.03.) számú 

Közterület-használó, kérelmező: Krúdy utca  12.  Társasház 
(székhely:  1088 Budapest,  Krúdy utca  12. 

Közterület használat ideje: 2019.  július  08. -2019.  szeptember  08. 
Közterület-használat célja: építési munkaterület (állvány) 
Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület,  Kitty  utca  12.  (Krúdy  u. 

felöli oldal) 
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Közterület-használat nagysága: 68 m2  járda és  7  db parkolóhely (parkolóhelyenként 
10 m2) 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  15. 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Fresh & Healthy  Kft. 
(1076 Budapest, Garay  utca  29-31. 3/5) 

2019.  július  20. —2020.  július  19. 
árubemutató pult 
Budapest  VIII. kerület, Népszínház utca  27.  szám 
előtti járdán 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  15. 

VII.  A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást  ad  — előre egy összegben 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.  július  17. 

Toldi Géza egyéni vállalkozó 
(1202 Budapest,  Udvarhely utca  3) 

2019.  augusztus  07. 
2019.  augusztus  18. 
2019.  augusztus  28. 
2019.  szeptember  15. 
2019.  szeptember  29. 
2019.  október  05. 

sportpályánál magárusítás 
Budapest  VIII. kerület, Salgótarján ( TK  Stadion 
előtt) járdán 
1 m2 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága:  

Péter Építő Kft. 
(székhely:  1156 Budapest,  Hunyadvár utca  56.1113.) 

2019.  augusztus  01.-2019.  szeptember  30. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Hungária körút  30.  szám Hős 
u.  felőli oldala előtti járdán 
87 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  15. 
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PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE: 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 
ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:
z/  

4g 

"1c4 ItÄ 

JÓVÁHAGYTA: 

ii>" 17 

DANADA-RIMÁN EDINA SOÓS GY 
JEGYZŐ A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI  ES  ZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

IX. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a  369/2019.  (FV.15.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

Közterület-használó, kérelmező: 

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

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

Közterület-használat nagysága:  

Spontán Presso Kft. 
(1023 Budapest,  Franken  Leo  utca  84. 5/26.) 

2019.  július  10. —2019.  október  31. 
vendéglátó terasz és napernyő 
Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  2.  szám előtti 
közterületen 
24 m2  +24 m2 
vendéglátó terasz 
Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  2.  szám előtti 
úttesten 
12m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  15. 

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. johns 12. 
/ 

/ 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: BOROS GÁBOR SZABOLCS, GYURICZA  RAMONA  ÜGYINTÉZŐK 
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Lakcime: irsz.: 
Szilletesi  helye.  —  t — 
e-mail Min: 

szám. emiajtó•  
ve: 

Bayne Kates VIII. lawillet 'mealtime Palenlialiri NWatal 
Goafilitordial Ogyoutity 
1052  SHOOS KÉRELEM  algae  utca  6347. 

a Józsetvirosi önkorminyzat ttelajdonihan  lévő  köztertliet haszoilatahoz 
Kdriak n nyomtontnyt alYantatdan. tnomtalan baffle, *Wirral!  

Gazdasági  abailaágak agriai sag, tssqw 'ás egyób szenrentek eseMben: 
Kérelmedi new;  Olasz  Kultárintizet, Igazgató  mien: ľ 
Kapcsolatlarto tie/juke/5 wave: 
e-mail 1St: 
Székhelye:  irsz.: 
Levelezési  c' 
Cégjefflölc ezlingNyilvintartési seize 
Adore-1m: F3 010151a 6 I 

Imam 

2919 JÚL Ü3, 

Ledr.  áj 
CS 11Z <7.. Gir,„ 

Egyéni  Mania  esetében 
Kemal-le/6 neve:  telefon:  
I  altelme: irst• 
Levelezési  c 
e-mail  cím. 

r-

 

J 
 Idetarlikt szám: erafajtó:  

    

Välla/kozá nyilväntartási 
Adószáma:  F- 177 

, 

Megan 
KireArnczö never  telefon: 

Megjegyzés:  Fee  adatat  köziOse a Iceizteralai-kaszatihe Midge elbiretedhoz, valamini a kaierület-hannálaa h druid:ban  foglaltak  el-

 

lenórnfakinez szakadgesek Az ached= a Paleinnesten »Wahl! Gaskiltaxittai diem Közterineffitagyeleri ügyoutfitya ca *fatal Onrendel-

 

lerisy meal Liz mt arfonnándearbadegralszób32011. Eat Cal torminyalazien 

Közterület-haszaidat  ideje:  20P [9]. év1  71 hó [°18  napt41 - 2 ' ,oóv ro-Fi napig 
(Több időpont,-  helyszin esetio 'Sink listit mellaeinil) 
Közterillet-Imasuilat cleat  Parkoló 
Kimásanatel  étintett  közterillet nausea 20m X 2,70  im e«. 
Közterület  hem Budapest. VIII. }tract, Brody Baader  utca  8.mána tiötti 
Seta (its zöldterttleten yaw! elkülönitett parked eaten 
Nlegjegvzés  (Egyéb  tiny, körühltény5  sth.): 
M (last KaMititézet kulturilistevilanysere imams a kratemet-bagmeati djj  alól mentességet kér 

kérelem benyújtása  n 

A  kerelmezö tudomásul veszi,  bogy 
- a kérelem benyújtätz nem ingositia M a köztelnet bmn datztra• 
- a Józsefvárosi önkormányzat Merle:nib=  lee  közterriletek basznál 

Is - let  használatára. 

k  rondjröJ szóló 



Budapest, 2019. iv 07. 1,4 03. sap. 
KÉSEL/41M ALÁÍRÁSA 

-  2  - 
37/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet21. g  (1)  bekezddeeszerint a köztellet használatäen közterttlet-lutszsuilati dljat  Metes  fizetni, 
- a közterületen kizarólag a kereskedelmi tevékenységek vtgalsenek &ItsIttdenül szóló  210/2009. (1X.29.)  Kormányrendelet  12. (1) 
bekezdése alapján a rendelet  5.  melleklettiben nu:ghetto:tat Oszmékek érusahaték. 

A  kérelenthez a kérelmezőnek az alibbi melléleteket SI matelais:  (A  csatolt antliikletet kérjek X-el  Jane) 

1. A  közterületen folytatni kívitet mts4gttIMS figlegnala egyneeti  Oldest  másoletit 
-  espial  wilhdkozie esetón:  Matt« 

 

- gazdasigi almiság,Legyiniedi  Waft  3önape«  Wee  rtgebbiettikeiventitor,  Skid  eímp14d4nyt1_____ 

 

- tireadekni  Es era  ezmeezetek mealiben: a milvilatertieba-Wleillicat igazolósitidtatot, 

 

- Eistemel6k  met&  6stermeliki igazolvinyt. 

 

- vendöglitó tenisz  *mitt.  esibin,.az  am  üzesneketni  Wane)  Icareekedeltni/vendighkóegyat$ tványei bejelentés köteles ke-
reskedelmi tevikenység bejeleatás« igazoló dokumentumot vagy a  MOWS'  Bagticklyt 

 

2. Az igényelt területre  weeded  méretezett belyszint ibrizoló vázlatati alaelYmi attrepabile  tall  a  Snore MSS*  le-
A Mahlon  az igényelt területnek - a szükséges nuketekkel - úgy kell szerepelnie, hogy  sneak  nag:4i* elltelyezkedése  *aka 
telmäen megailapit)ató Itmen. 
neutsz, KIOSZK ESE1t ,1: annak szelessége, hosszúsága; a  Wren,  kioszk szélének az épület honillekzad itlitál  its *Nab 
stale«  való távolsága; team  ante  annak re üzletnek a bejáratttál való távolsága, amelyildtez tatto1115 metetben Sere. 

 

3. Az elhelyend  Mein  épftnetty, létesítmény, berendezés müsztdci  lefties«  és terveit; tarasalcitrelnediter a lalyszin fotáját is 
csatolni szükséges 

 

4. Meglévő littesfMtényre vonatkozó IMStelleßlearantiati horeartibla  musette  main - viresképvédebni szempontok fi-
gyelembevétele miatt - tanyluiptidvdtelt kell bectatolni. 

 

S. tplirlst engedélyhez  WNW  Oftesiany eseldben vagy  *AM  mwtkálatokkal özrzeigge kliztertlat-használat esetében az elm-
tötól kaptitt meghatalmazást  Os  a fogszabayban  elf»:  esetekben  (doge&  épletigyi hatósági engedélyt  amain!  szokséges. 

 

6.  KUM Innybevétek esetén - a  2.  pontban foglalt helyszimalzon MI -a vonatkozó helyszínt eibrazoló forgalonsteelmlkai 
vázrajzot. amely beszerezhető a  Budapest  Közút  Zit.  Miami' ögyfillszolgálatan  (1115 Budapest, sink ban  utca  8-  I. 2.) 
htto://budeoestkirculdie 

 

Sigyelmeztetés:  

hiázmalaind kaNtat késelemnyantatványés a s elölrtmellaletak csatakbáratil a paiasés egyérteheheleneghatároztuvolanetarmeglivőkko-
TitményfouWa dengedseteder a baysYtou luirelen érdent eibéralasti.  Ire 

A  közterület-basnvklatot - különösen - az alábbi jogszatnilyok szabltlyozzálc 

Magyarország helyi önkármányzatairál szóló  2011.  évi C1XXXIX.törvény 
a Józservárosi onkorrnämmt tulajdonelban lévő köztaületelc hesmillatiról  es  használatának rencljáról  site 
37f2017. (1X.14.)  önkonnimyzati  meet 
lózsefiráros Kerületi Építi Szabályzatárdl  Sid 66/2007.0U1.12.)  elnkormánYzali  modeler 

- Budapest  faváros rendezési szabályzatiel sa516  5f2015.  (II.  16.)  Fi5v. Kity. rendelet 
A  településkép védelméről szóló  34/2017. (1X.14.)  önkormányzati rendelete 

PIYILATKOZAT  

Alulirott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából hozzájáralok  személyes adataiin törté-
nő kezelesehez, valamint ahhoz, hogy az igy tudomásra jutott személyes adamimat a Polgárrnesteri Hivatal az eljárásban 
részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérese végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé. 

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodisi ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam 
-amelyet tudtsmásal vettem - az eljárás meginditásának napjáról, az ügyintézési hat/trig:145ra az ügyemre irányadó jogszabá-
lyi rendelkezésekrá I, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá köklezettségem elmulasztáninak jogkövetkezményeiről, va-
lamint a hivatali elérhetőségről. 

Kijelentem, hogy kérelmem teljesítése esetén az általános közigazgatási rendtartásról SZ616  2016.  évi CL. törvény  82.  §  (2) 
bekezdés  h)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 

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

TITLITO 

'Juliano 
cUUÜ R A 

Mirdif 

Istituto Italian° di Cultura di Budapest  
Budapesti Olasz  Ku/túrintézet 

Prot.n.417/A/27 

Budapest  Főváros 
VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Ügyintéző : Boross  Gabor  Szabolcs 

Tisztelt Boross  Gabor  Szabolcs úr! 

Hivatkozással a Külgazdasági és Külügyminisztérium Protokoll Főosztályának 
2019.  július 2-án kelt levelére csatolom a kitöltött, aláírt kérelmet az Olasz 
Kultúrintézet előtti parkoló közterület-használatára vonatkozóan, melyet 
tekintettel kulturális tevékenységünkre díjmentesen kérelmezünk. 
A  kitöltött aláírt formanyomtatvány mellett csatolmányban találja a méretekkel 
ellátott helyszínrajzot, valamit diplomáciai intézménként- cégjegyzékszámunk 
és aláírási címpéldányunk nem lévén - a nagykövetség igazolását illetve az Olasz 
Külügyminisztérium által kiadott jóváhagyást. 

Várjuk szíves tájékoztatását. 

Budapest, 2019. Anus 3. 
Tisztelettel: 

1088 Budapest - Brekly Still/Mr it R - PT 368- Tel. 
nov.iiebudapestesteriat 
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Latallelptrnt rovaros VIII.  Kennet  Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest 
Baross utca  63-67. KÉRELEM 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 
Kdrlt.k a nvomtatvanvt otyashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni]  

itgo_/1 

tti  
Cégjegyzék szám/ NyilväntattäsIszám.  j • 1 H [.1. 
Adószáma: lllllllll lii 
BanIcszámlaszárna. 

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 
KernImezü neve: ADNT.Araitactura t.  ha. KI'  telefoi.  

8600  Siófok. Batthyány  1.1. 85. 
Kapcsolattartó ügyintéző neve: Maszáter.2.5.5401494-14 telefon:— • - - 

e-mail  cím: 

Székhelyeirsz.:  (1111  helység:  köztetiilet• szám: em./ajtó:  

Levelezési cím: 

Cégjegyzékszám:  14-09-315189 
1(8 Ii J04.43923:50526789:611511035  

..... .1[1_11_ Bankszámlaszáma: 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  telefon:  

Lakcíme: irsz.:j j  helység:  közterület szám: emlajtó:  

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: j  I _ ľ i 
. ..... 

Kérelmező neve:  

 közterület:  

év hó 

Magánszemélyek esetében: 

I  l  helység: Lakcíme: irsz.: 1 

Születési helyc ideje: 

e-mail  cím: 

telefon:  

szám: em./ajtó:  

anyja neve:  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglalt' 
ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az informáciris önre 
delkinihijognólás az informáciészabanivágról szólé  2011.  évi CX11. törvény alapján. 

Közterület-használat ideje:  20(( naptól -  20  !( év(?)2_i 

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

Közterület-használat célja: e r 1r81

 

O air! nap 

  

    

    

       

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  

Közterület helye:  Budapest,  VHI. kerület  erfortici-i 
járdán, úttesten, zöldterületen vagy: rf,;(c.,, - 

db /m2 /fő 

szám elön es id • 

Megjegyzés (Egyéb  tiny,  körülmény, stb.):  
cAOE 

A  kérelem benyújtása  new  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.  ti  (1)  bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati 
díjat köteles fizetni, 
—a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésértek feltételeiröl szól 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet  12.  ti  (1) 
bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározottierinékekaraSithatók. 

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, aláirási 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 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 
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 helyszin 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 előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni 
szükséges. 

 

6. Közút igénybevétele esetén — a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon túl — a vonatkozó helyszint ábrázoló forgalomtechni-
kai vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest, Bank ban  utca  8-12.) 
http://b ud a pestkoz  u  th  u 

 

Figyelmeztetés:  A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán tül, a pontos S egyértelmű helymeghatározás, va-
lamint a meglévő létesitményfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CD00{1.X. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/200742(11.12.) 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 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  ,  bogy  kérelmem teljesítése esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóe2016. évi CL. törvény  82.  § 
(2)  bekezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 41". 

•AtCOE "' G n, 
Tudomásul veszem  hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogonA 
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telefon:  +361 776-6134 
• fax: 36 1 776-6212 
web: www.buclapestkozuthu 
e-mail: budaPestkozut@budapestkozut 

CcP6AL(1Wi1 F 1.1“..7.COE—g% I OSA 

címzett: Tringber Besz. és Üzemeltető Kft. 

dim 1097 Budapest  
Külső mester  u. 21. 

nyílt szám: 18US5030 
iktatószán:  46  /  6511-2  /  2018 
iires: 8.  kerület Déri Miksa utca  8. 

oeyistézs: Ember Attila 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás 

A  Társaságunkhoz érkezett,  „Budapest  VIII. Déri Miksa  tit 8.  (Tolnai Lajos  u. 26-30.  beépítés, ideiglenes 
forgalomtechnikai kialakítása,  1-5  ütem" tárgyú kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulást az alábbi feltételekkel adjuk meg. 

— Az ideiglenes jelzőtáblák ép, fényvisszavető fóliás felületűek legyenek, és tiszta állapotban 
kerüljenek kihelyezésre. Az üttigyi Műszaki előírásokban foglaltakat be kell tartani, különös 
tekintettel a magassági elhelyezésre vonatkozó kritériumokra. 
A  kivitelezés során a munkaterületet zárt,  min. 1,5  m magas, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel 
ellátott elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, amely  100 km/h  szélterhelésnek ellenáll. Megfelelő 
éjszakai megvilágítást kell alkalmazni. 

—  A  gyalogosforgalom munkaterülettől elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell, a tervben 
ábrázolt munkaterületek kialakítása után a helyszínrajzra pirossal rájavított táblák kihelyezésével 
kell a gyalogosokat a túloldali járdára átterelni. 
A  munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről 
kikerülő anyag, építési anyag és törmelék nem tárolható. 

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

munkavégzés, vagy feltételeink be nem tartása esetén hozzájárulásunk érvényét veszti. 
Amennyiben a kezelői hozzájárulással ellátott építés alatti állapottervektől a kivitelezés során 
eltérés válik szükségessé, új forgalomkorlátozási állapottervet kell készíteni, amelyre kezelői 
hozzájárulásunkat meg kell kérni. 

—  A  munkaterületek kijelölt parkolóhelyeket is elfoglalnak, ezért ezen helyek kiürítését megállási 
tilalom elrendelésével kell biztosítani. Az ideiglenes „Megállni tilos" jelzőtáblákat hatályba 
lépésük előtt legalább  48  (legfeljebb  72)  órával ki kell helyezni, és kiegészítő táblán fel kell 
tüntetni a hatályba lépés időpontját. 
A  lezárással érintett területen  (5.  ütemben a Tolnai Lajos utca Déri Miksa és Bérkocsis utcák 
közötti szakaszán) lévő ingatlanok tulajdonosait tájékoztatni kell a munkavégzés várható 
kezdetéről és annak időtartamáról. 
A  Kerületi Rendőrkapitányságot tájékoztatni szükséges a lezárásról és annak időpontjairól. 

— Hozzájárulásunk a terven piros színnel jelölt valamint e levélben szereplő módosításokkal együtt 
érvényes. 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk  6  hónapig, vagy az ebben a  6  hónapban kérelmezett érvényes 
munkakezdési engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes.  A  hozzájárulásunkban megállapított 
feltételekkel szemben kérelemmel a  Budapest  Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalához lehet 
fordulni. 

Budapest  Közút 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
cégjegyzékszám:  01-10-047164 
postacím;  Budapest  Közút Zrt.  Budapest  Pf.  86. 1518 



Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  23.  *  (4)  bekezdés  1.  pontja, a közúti közlekedésről szóló  1988.  évi L törvény  33.  és 
34.  Fai, az utak forgalomszabályozásáról 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, 2018.  július  11. 
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Budapest  Főváros %mt. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest 
Baross utca  63-67. 

a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lesi közterület használatához 

bitelab a Ort1101.111OE tInet olvathatettn. nrattitatott bet ű vel  

KÉRELEM  

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

Kerelinehi  Hew:  H.  i'?"?  C. ticip T • 
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telefon: 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kendmezi nr.bve.  telekar  

takcime:  list.:  • been*:  letterellet satin: em./ajtó:  

Leveleteki cím:  

c-mai I  vim:  
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Vállalkozó nyilvántartási  seine: 1 
• , 

Adoszfuna: 

Bmakszámlaszáma: 

_ 

Maganszemelyek esetben: 

Kádmező neve:  

fatkchne: irsz.: t_ I. _  1_ 1 

Születési helye:. . • ....... • • • 

emmil cím: . ..... .. 

Itiegjetnéd: Fenti at/crab . 
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1 száló  WI 6.  é,i  CL törvény  82. 

A  kérelmezii tudomásul veszi.  hog) 
- a kérclem henyiginsa nem jogositja lel a közterület használatára. 
-a Józservairosi önkormányzat tulajdonában léyö közterületek használatáról  its  használatának rendjéról szóló 
37 2017. (IX. 14,1  önkormányzati rendelet  21. (I) bekezdése szerint a közterület ha.sználatzión közterülei-haszJulati 
díjai köteles fizetni. 
- a közterületen kizirólag a kereskedelmi tevékenységek egzésének feltdteleirol szóló  210:2009.  (IX.29.)Konnanyrendelet  12  e  tit 
bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározon tennékek árusithaták. 

A  kérelemhez a kerelmezünek az alábbi melléleteket kell esatolnia:  (A  esalolt melléklelet kérjük X-eljelölni) 

I.  A  közterületen folytatni kitänt tevéketiakgyakorlästira feljogosító egyszerű okirat másoladt; 
--.- 1 

1 
-7 • égveni vállalkozás esetén vállalkozói igazolványt, 

z__gazdasatii.hirsaság. egyéni cég esetén:  30  napnál nem régebbi cégkivonatot. alnirási eimpéldányt. -t-- i 
-i- -4 

- tätsadalmi  es  egyéh szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüket igazoló okiratot. 
1 - östermelók esetén östennelin igazolványt. í 

- vendeglató terasz létesítése eseten, az. azt üzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes bejelentes köte- 
les kereskedelmi tevékenyseibeielentését igazoló dokumentumot vagy a Működési Engedelyt 

—I 

2. Az igényelt területre vonatkozó méretezett helyszint ábrázoló vizlatot amelyen szerepelnie kell a kümYezó utcáknak 
is.  A  vázlaton az igenyelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága. elliel)ezkedese 
egyérlehtnien megállapitható legyen. 
TERASZ. KIOSZK EsErüN: annak szélessége, boss/Cie:4a;  n  terasz, kioszk szélének az. épület homlokzati falától  es  a 
jártJa szélétial  veto  távolsága; terasz esetén annak  at  üzletnek a bejáratától való távolsága. amelyikhez tanozik;  mewl-ben 
mén e.  
3. Az elhelyezni kívánt építmény. létesítmény. berendezt  Shad  leírását és terveit; sera.vzkérehnekhez a helvszin  finnan 
b  c3abilni szüleéges. 
4. Meglévő letesitményre vonatkozó köztaillet-használati hozzájáruhis megújítása eseten - városképvédelmi szempontok 
figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni. 
S EpitéSi engedélyhez  kale(  építmény esetében vagy ép/tál munkálatakkal os.ctiltiggcl kettertilet-hasmilta estitt;bi'll a: 
irphimital kapait nteghtitaIntazást  4S'  a jagezabályban előirt sehticben a fan& eitóstigvi hatósági tilgt ‚1'!'' esatobti 
szükséges. . 

 

t Könit igénybevétele .e4tey; eik2...OntbiMpOltibelY:tzbtrejzon.tül - a vonatkozó helyszint Abrazolo fmgalonitechni-
kai vtarajzot; amelY'§eaierez.lteit3-it'OEBticlatiA"t'Tdiät'zii?Weenti ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest. Bank ban mete 8-12.) 
httn://hudapeatkoilian‘  'il:' ... " - .' - Y 1.": '";•" 
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Boros  Gabor  Szabolcs 

Feladó: Bartha Balázs <bartha_balazs@t-online.hu > 
Küldve: 2019.  június  21. 16:15 
Címzett Boros  Gabor  Szabolcs 
Tárgy: Terasz kérelem 
Mellékletek: imageljpeg; image2jpeg; imageljpeg; Terasz helyszínrajz  V8  kisebb 2019jpg 

Kedves Gábor!! 

Csatolva küldöm a  Hippie Hops  Kft terasz kérelmére vonatozó dokumentumokat.  A  konopiste  2010  működése a 
korvin sétányon üzemeltetett" Neked csak S" helyen megszűnik, melyet a  Hippie Hops  Kft vesz át. 

Személyes egyeztetésünk alkalmával jeleztük a változást. 

A  kérelemben valamivel kisebb terasz szerepel a jelenleginél figyelembe véve a jelentősen megemelkedett díjazást. 

Üdvözlettel 

Bartha Balázs 

Mentes a vírusoktól. www.avast.com 



Kérelmező neve:  A EP  LtrkE.  \-2a9-0P-A E-Q-S 'K  telefon:  

Kapcsolattartó ügyintéző neve telefon. 

e-mail elm: 

Lakcúne: írsz.: helység:  közterület  

Kérd mező neve.  telefon:  

szám:  ern./ajtó:  

anyja neve:  

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

Székhelye: g  Vs  helység: 9.  .... közterület 0- szám: em  Jajtó: .i.V57.;OE., 

Levelezési cím:  k° 21. R.,  R9 Q$ Lsso eÄ•c•-•  
Cléljegyzék számiNyilväntartisi szánn  04 ő Sl ' 3 Ő4 T 

[2i3l- 

Bikszamlasdum  '4 ogiob4  -:2„) 2l 2  LI 2l2OE 41 ,A.  -  :C.)0; 0  OlCDi g  
Ádó száma: 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakehne: irsz: lielység:  közterület  szám: emlajtó:  

Levelezési 

e-mail dui:  -  /a;  
Vállalkozó nyilvántartási száma: . . , . 
Adószáma: 

BankS7álnlaSlánla: 

Magánszemélyek esetében: 

e-mail Lim:  

1 hó Születési helye.  ideje: 

JON a 
telefon.  

LA17-2,5A  \Ark.,  

db 1m2 /fő 

I 
—.----- 1 

Budapest  Főváros Viil. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest K  ÉR ELEM Baross utca  63-67. 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

kérjük a nyonitatudnyt olvashatóan nyomtatott beli/vet kitölteni! 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbirálásához. i'a/amint a köztertilet-hasznalati hozzajandásban Jog/adlak 
ellemirzésehez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri  Hi  vatal Gazdálkodási, Wet' s? Közteriiletlelügyelell ügyasztáliz; kezelik az információs önren 
delkázásijogtril és az inlönnáciászabadseignil szálá  20/l.  évi Min*,  alapján. 

Közterület-használat ideje: 2ti . év hó4 c 
(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!) 

Közterület-használat célja: ÁSEURL iZ  K  trac.\--gs.  FQIWnL -k-.2E-rtG  KA-  e 

naptól --  20 !( 3,. Gs 3 Flo 

-Sek-A3.-Ck \ 
Kérelemmel érintett közterület nagysága:	 7_ 11  Wvvent  

0i  napig "...; 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület  1,-) l\  RT)422-,S szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

 7 01‘.12- tL1r N30-1-)v-- f)1 LxlJV ELáiv c ite- '.(1_01tuu as,  
ts-3jc)El-VP-, {2_4 UV"  4  ‘-4 0 6 -‘"? \7„  eV-CT --SX2cOEr)3z&UL-4 31 14 74-3-1:  -47c4,34tk-OEV CC, f ur 6_  

v c< Li4\ jr,Z 1v » YaLKr t.7?-e 10,3(Lpt• Py U 11S 1, 01. 6 -7 1  1-(110  

it(2“) f‘,2 c t: V_ r21--) 0  Olf (Y.Z. i'félisi.-_-05Mtz. Le 1..Lcoe-OEnt k3(,)11:- Ll1a-LCOE,  

Ci:RULOE  N —OE“)' Q- lttv AZ C-`7  LUt. -9?ée.'s}  gta fl,s0  "“WAnx auk 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 

Megjegyzés (Egyéb tény, körüttnény, stb.):  h 1:2  n cz_Lus-  vie A R  



S  06 Budapest, 20  • OE  ev ho  • nap. 
KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA 

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 üzemi, 
-a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének fellételeiröl 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  l  jelölni) 

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

 

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

 

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

 

- östermelök esetén östermelöi igazolványt. 

 

- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt üzemeltetni kiváno kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes bejelentés köte-

 

les kereskedelmi tevékenyse = bejelenteset i vazoló dokumentumot  va 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, K.IOSZK 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 épitmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszlcérelmelchez  a  helyszín fora ját  
is  csatolni szükséges. 

 

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

 

5. Ikpitési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összelüggő közterület-használat esetében az 
4)10'8160  kapott meghatalmazást és  a  jogszabályban előirt esetekben  a  jogerős építésügyi hatósági engedélyt esatolni 
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  ban  utca  8-12.) 
ht  . ://buda e tkozut.hu 

 

Figyelmeztetés:  4  hiálivtalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és előírt mellékletek csatolásán túl, a ponios és everteln helytneghatünnis.va-
lamint a meglévő létesítmény fotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásáhos!  

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 rendjérő l 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.)  Főv.  Kg,)'.  rendelet 

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

NYILATKOZAT  

Alulírott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából hozzájárulok  személyes adataim 
történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az 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 CItörvény  82.  § 
(2)  bekezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 

Tudomásul veszem  hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogeröre emelkedik. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármested Hivatal 
Gazdálkodási ügyosztály 
1%-te -[4.—  a.  nest 
Baross utca  63-67. KÉRELEM 

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

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbirálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak el-
lenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az itfortnáciás önrendel-
kezésijogról és  as  információszabadságról szóló  2011.  évi CX11 törvény alapján 

I I Közterület-használat ideje:  201  I . evp  3-1 ho 01[[ 

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

Közterület-használat célja: (44 (c2-7.-60 —

 

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület t<- (/' • 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.): 
La_oi..-402.7,531 kr,,:.71.4.rr-t,,  ‘zi.ü..40......-5„  &S(  
1  (.,,,a,..92  .  v  (., [2,1YÁt.:,; L Le &

 

01-, --t  \  na:cikver,  - «
-4-yut eci2  L 
' 

k-z-   0,0 0  S .(1,71,1_, 

4 : e2  Qt  a l, < L U   el4e4 

1-ck-zkoe 

benyújtása nem nem jogosít fel a közterület használatára. 
IKTATÁSRAÉRKEZEIT 

2019 JON 17. 

`[41' [,[•`",1H•>>>1.:3,‘f elf:91We ttheei  

A  kérd 

hAZ.25  

(ü» 
  W'örrt--
c4 24[ iidb  /m2  /fő 

szám előtti 

r2-0ch-t  

 telefon: Kapcsolattartó ügyintéző neve-

 

e-mail  cím:  

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 
-o ti (2.  ,  

dOE 
Kérelmező neve: telefon:  

Székhelye: irsz. 
L [ helység:  közterület szám: em./ajtó:  

Levelezési cím:  

Cégjegyzék szám/Nyilväntartási 

Adószáma: 

  

szám: 

" [ 

  

I I I I 

— 

4 

Bankszámlaszáma: 1 

   

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  

 

tlefon: 

Lakcíme: irsz: [ ...... hetység:  körület szám: em ./aj tó : 

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma• [[[[[[[[[![[_[[[[[[[ ...... [ ....... .[ 
r -TT . , ' 

Adószáma: „ — 1i  — I I 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  
• i Lakcíme: nsz.: I. I 

Születési helye.  ideje: I 

e-mail  cím: 

elYség  közeület 

[7_ 

telefon-

 

szám: emlajtó:  

anyja neve:  

- Goo it  

1 Banicv.ámlaszáma: 



A  jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
Kiadva:  2019.  július  4. 

Szerve&si és Képviselői Iroda 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

JEGYZÖKÖNYVI KIVON AT 

Készült: A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  július 3-án (szerda)  13.00 
órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as termében 
megtartott  4.  rendkívüli üléséről 

Napirend  2.1.  pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
Előterjesztő. dr. Hencz Adrienn — Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

711/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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: Krúdy utca  12.  Társasház 
(székhely:  1088 Budapest,  Krúdy utca  12.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 

2019.  július  08.  —  2019.  július  31. 
építési munkaterület (állvány) 
Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  12.  (Krúdy  u. 
felőli oldal) 
68 m2  járda és  7  db parkolóhely 
(parkolóhelyenként  10 m2) 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

K.m.f. 

Soós György s.  k. 
Bizottság elnöke 



Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: • 

Bankszámlaszáma: 

Lakcíme: 

Levelezési cím: 

e-mail  cím: 

helység:  közterület:  szám. em./ajtó:  

IlaKtetttigElati 

1019 JüN 26. 
[ig  iÚN 2 

11-  if 0 
Luc, Le-n-

 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz.: ! helység:  közterület'  

Születési helye • ideje: 

e-mail  cím: 

ev 

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

KÉR EL.  EM  Baross utca  63-67. 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kerlin  a nyomtatyrinyt olvashatóan nyomtatott nett/Pei kitölteni]  

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

Kérelmező neve: -FOE-  e  9 

Kapcsolattartó ügyintéző neve:  l; 

e-mail  cím:  Fee'  

Székhelye: irsz.: helység:  közterület: szám: emlajtó:  

Levelezési cím: 

.resh &Healthy KFt 19768p., Gamy u. 29-31. 3. em e  .•• Adószenr.25953714-1-42. 
- • 

telefon:  

telefon: , .  n  ... .... 

2_ 5'8 2611, Cégjegyzék szám/ Nyilvántartási szám: p  
Adószáma:  2 59  yllZ  3—  .1 z  

Bankszámlaszáma:: : • 

Egyéni vállalkozás esetében:  

/ -  
'It Llonrriny'  

(  

itindvArosi P 

l'7S1P1JúN 2? 

ggrrne, Eiiwatal C-

 

Kérelmezó neve:  telefon: 

telefon:  

szám: szám: ern./ajtó:  

hó nap anyja neve:  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbirálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak 
ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterületfelügyeleti eigyosztrilya kezelik az információs önren-
delkezésijográl az információszabadságnil szólő  2011.  évi CX11. törvény alapján. 

... , „ 
Közterület-használat ideje:  20 J191.  év  O ľ ho  2.10  E naptól —  20 

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

Közterület-használat célja: et 6 (9  6Ca(  447  /711  

hó  ./ :9.:  napig 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: --t"  db  /m2  /fő 
Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület  /es p-iii 2.a7   CL C4L 4Z»szám előtti 
járde _ri  Attester-4  zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.):  

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 



Budapest, 20  es/ . . hó  nap. 

2019 iül\I 26. 

KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA 

- 2 - 

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-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  kömyezö 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  helyszínfotóját 
is  csatolni szükséges. 

 

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

 

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

 

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

 

http://budapestkozut.hu 

Figyelmeztetés:  A  hiánytalanzdkitöltöttkérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos ás egyértelmühelymeghatározás, va-
lamint a meglévő létesítményfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról  es  használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XII.12.)önkormányzati rendelet 
Budapest  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Főv. Kgy. rendelet 
A  településkép védelmérő l 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. 



OEJ 
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hó 

telefon:  

szám: emiajtó:  

anyja neve.  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz.: helység:  közterület.  

Születési helye>  ideje: év 

e-mail  cím: 

telefon -  

Egyéni vállalkozás esetében: , 
Kérelmező neve: • . Q . • :t<OE: • I. • • • • • •  L2.  • Fi  2 -

 

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

Kérelmező neve:  telefon:  

Kapcsolattartó ügyintéző neve:  telefon:  

e-mail  cím:  

helység.  közterület: szám: emlajtó'  Székhelye: irsz.: ( 
Levelezési cím: 

Cégjegyzék szárn/ Nyilvántartási szám: 

Adósz_árna: E  1 

Bankszámlaszáma: 

Lakcíme: hi:4I2O ľZj helység:  ß P  közterület: S-OE. 1.1  fitzi e(--  9  s szám: em ./ajtó:  

Levelezési cím:  2\ ?c  <2-0 2“ W LT 
e-mail  cím: 

Vállalkozó nyilvántartási száma:  1:2- L•v;s-, 
Adószáma: 4 UIJ  9  — — 

Bankszámlaszáma-

 

BP 

1,IC 720_ 

CritizecQ . 5.6 

Közterület-használat ideje: . óv hó naptól —  20 [ v 
(Több időpont,- helyszín eseten kérünk listát mellékelni!) 

Közterület-használat célja:  yo-p  (94 r m-r ' JOE "1-

 

2_ ig1;= le  

napig 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási ügyosztály 

U (OE ( ,  1082 Budapest 
KÉRELEM Baross utca  63-67. 

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

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-
delkezésijogról ésaz irformációszabadságról szóló  2011.  évi CXII tönéryalaigán. 

db /m' /fő 
Közterülethelye:  Budapest,  VIII. kerület  tt r  SC) (14 S (9-el.."6 ;." szám előtti 

úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.):  

A  kéreltem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 

r  



Budapest,  20Ľ 1 . év,92-16 nap. a (Lc' 
KÉRELMEZÓ ALÁÍRÁSA 

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  albbi  melléleteket kell csatolnia:  (A  csatolt mellékletet kérjük X-el  jelölni) 

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

 

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

 

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

 

- őstermelők esetén östermelői igazolványt. 

 

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

 

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 előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni 
szükséges. 

 

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

 

Fiavelmeztetés:  ,4  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előtti mellékletek csatolásán túl, a pontos és egyértelmű helymeghatározás, va-
lamint a meglévő létesítményfotója elengedhetetlen a benyókott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

— Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CDOOGX. 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.)önkormár'wzati rendelet 
— Budapest  Riváros 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 
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. 





9,-02,21ad-zi 2-ck" 





ŘQf3 7 bit A 3 A e Cégjegyzék szám/Nyilvantartási szám-  COE - 
Bankszámlaszáma: FL.410 li?-1016 [0.* 

Adószáma: 121 j7101103t -  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve.  telefon.  

Lakcíme: asz I helység: 

Sztiletési he1ye ideje:L 

szám: cm/ajtó:  

he) H  nap, anyja neve.  

e-mail elm:  

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

Kérelmező neve:   . telefon.  

telefon:  

e-mail  cím: 

Székhetye: asz.: helység: “TA  OEDVP L sn  5 •  emlajtó:1 / 3 
I ' 

Levelezési cím.  ,52.e 

Kapcsolattattó  ügyintéző  new: ... 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: telefon.  

Lakcíme: írsz.:!  r helység.  (u.,  te.  szánt em./ajtó:  

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: T - 

Bankszámlaszáma: I 

PETER EFATC.5 KR 
1155 BudapPM 

((( 

Gazdálkodási ügyosztály 
KÉRELEM  1082 Budapest 

Baross utca  63-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 
Kértük a nyomtatványt olvashatóan. nyomtatott bet ű vel kitölteni  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elhirtilásához. valamint a közterület-használati hozzájárulásban  jag 
laltak ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve közterület-íé/ügyeleti 12,easztálim kezelik az 
jimnriciós önrendelkezésijogW ás űz informáciörahadságnélszálo  2011.  évi törvény a/apján. 

Budapest  Főváros  Val.  kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

Közterület-használat ideje:  20! év  10181 ho }CI  naptól -  20l  

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

Közterület-használat célja: 4  és C 
84" 

Ic.tti  Id-

  

o hó i3pij  napig 

m2./db Kérelemmel érintett közterület nagysága: 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület  1-itkPuQ4 Z  2-A  I\ , (y{Ass  u-\ r - r7jt., L ) szám eiötti 

.1.L.lan.  Uneaten,  zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

AG/ ATM k231, ésr. A ...€-T ty-S-ens9,A!  -  L ,P 'T ,oit) 4,3 t 05 e-1. ji.„w työ,s 32 R 5AT 

kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 



A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról  es  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 feltételeiről szóló  210/2009.  (IX.29.) Kormányrendelet 
12.  §  (1)  bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek árusíthatok. 

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

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

 

- gazdasági társaság, egyéni cég esetén:  30  napnál nem régebbi eégkivoaatot, aláírási eimpeldány , 

 

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

 

őstermelők esetén östennelői igazolván 

 

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

 

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

 

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását ás terveit; teraszkérelmekhez a helyszin jotó-
jar is csatolni szükveges. 

 

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén városképvédelmi szempontok 
figyelembevétele miatt — fényképfelvételt ken becsatolni. 
S. Epitési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési mzrnkálatokkal összeliiggö közterület-használat esetében az 
épittetötöl kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős 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.) 
littp://budapestkozuthu 

 

Fi2velmeztetts:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomlatváeés  cc  előírt mellékletek csatolásán túl, apontos és egvérteltmihtemeghateirozás,valamint a meg-
lévő létesítmény jöttija elengedhetetlen a &neon.  kéreletnérdemi 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  fóváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015. (IL 16.)  Főv.  Kay.  rendelet 
A  településkép védelmérő l szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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

Kérelmein benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási úgyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam -amelyet tudo-
nubs" vettem — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőrő l, az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezések-
rő l, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali eler-
hetőségrö I. 

Kijelenteni  hogy kérelmem teljesítése esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016.  évi CL. törvény  82.  §  (2)  be-
kezdés  h)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. 

Tudomást" veszem  hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre emelkeciike-z-vonigne;; Ltt. 
tin  gg WApepura, 

isadupng 

2.d>I .91Ic13  233.13 
5 

KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA 
Budapest, 20.0. . évOho ID_ nap. 



ábor 
forgalomtechnikai igazgató 

nes 
forgalomtechnikai kezelő i 

főosztályvezető 

 

Fit.S0A5 

 

címzett; 

 

szimr 

iktató zim: 

 

tímt 1221 Budapest lärgy: 

ügyintéző: 

8.  kerület Hungária körút  30.  társasház  Oat's. 
hosszabbítás 

Mihályka  Peter 

Honfoglalás út  6. 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás meghosszabbítás 

Társaságunkhoz érkezett,  „8.  kerület Hungária körút  30.  társasház építés, hosszabbítás" tárgyú, kiviteli 
tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg: 

A 201 8.  október 4-én,  46/9368-2/2018  iktatószámon kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat 
az eredeti feltételekkel meghosszabbítjuk. 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk meghosszabbítása jelen levelünk kiadásától számíton  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 
CLXXXIX. törvény  23.  *  (4)  bekezdés  1.  pontja, a közúti közlekedésről szóló  1988.  évi I. törvény  33.  és 
34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérő l szóló  20/1984.  (XII.21.)  KM 
rendelet  2.  §-a. valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének is üzemeltetésének szakmai szabályairól, 
továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút-  es  egyéb építések  es  az útburkolatbontások 
szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  15.)  Főv. Kgy. rendelet alapján, mint operatív kezelői feladatokat 
ellátó szervezet adtuk ki. 

Budapest, 2019.  április  3. 

/ 4\  
1),IitErr 

Sturomi 
oszWyvezeto 

S 't.tel4 
tieWáiriestkozut.hu 
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Tisztelt Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság! 

Én Fekete  Andras mint a  Spontán Presszo Kft. (adószám:25931510-1-41 székhely:  1023 Budapest,  Franken 
Leo  utca  84. 5/26.)  ügyvezetője ezúton szeretném kérni  a  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  369/2019. 
(IV.15.) számú döntésének módosítását az alábbiakra tekintettel. 

A  mai nappal határozatban feltüntetett  Budapest  VIII. kerület, Krúdy  u. 2.  szám előtti régi úttesten lévő  17  in-
vendeglátó terasz használatával méretét  12 m2-re szeretnénk csökkenteni továbbá a  Budapest  VIII. kerület, 
Krúdy  u. 2.  szám előtti  33 m2+33 m2  vendéglátó terasz és napernyő területét  24 m2+ 24 m2  nagyságura 
szeretnénk csökkenteni hogy a Társasház kapubejárata előtt szabadon hagyhassuk a területet a lakók és 
gyalogosok számára. 

Budapest, 2019.  július  10. 



Gyuricza Ramóna 

Feladó: Fodor Csaba 
Küldve: 2019.  július  11 12.55 
Címzett: Mácsai Erzsébet 
Másolatot kap: Gyuricza  Ramona 
Tárgy: RE: ellenőrzés kérés 
Mellékletek: EINT_PREPIC_5516395_10jpg; EINT_PREPIC_5516395_9jpg; EINT_PREPIC5516395_ 

8jpg; EINT_PREPIC_5516395_7jpg; EINT_PREPIC_5516395_6jpg 

Nyomon követés jelölője: 
Elintézendő 

Jelölő állapota: Megjelölt 

Jelentés 

Tisztelt Mácsai Erzsébet!  

Utasításának megfelelően a mai napon ellenőrzést hajtottam végre a Krúdy  u. 2. 

sz. alatt található Spontán Presszo Kft. által beadott terasz terület szűkítési 
kérelmének tekintetében. 

Megállapítottam, hogy az ügyvezető (Fekete András) által benyújtott 

kérelemben szereplő területet valóban csökkentette az adott méretre:  17 m2-

rő l  12 m2-re  ill. 33 m2  +  33 m2-ről  24 m2  +  24 m2-re. 

A  helyszínen készült fényképfelvételeket  (5  db)mellékletben csatolom jelen 
jelentésemhez. 

A  címet szúrópróba szerűen fokozott figyelemmel fogom kísérni és ellenőrizni a 
jövőben, hogy betartja-e a terület nagyságára vonatkozó szabályokat. 

Tisztelettel: 

Fodor Csaba 

körzeti rendész 

From: Mácsai  Erzsébet 
Sent: Thursday, July 11, 2019 10:04 AM 
To: Fodor  Csaba;  Bardovits  Gábor 
Subject: FW:  ellenőrzés kérés 

From: Gyuricza Ramona 
Sent: Thursday, July 11, 2019 9:45 AM 
To: Mácsai  Erzsébet 
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