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A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
Melléklet:  2  db 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Magyar  Testgyakorlók Köre (adószám:  19804651-2-42;  székhely:  1087 Budapest,  Salgótarjáni út  12-
14.) 2019.  július  05.  napján kérelmet nyújtott  be Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkor-
mányzathoz  (a  továbbiakban: Önkormányzat). Kérelme alapján  2019.  július  29.  napjától  2019.  augusztus 
07.  napjáig  a Budapest  VIII. kerület, Csokonai utca páros oldalának (Rákóczi út — Népszínház utca közöt-
ti szakasz) parkolósáv területét, valamint  a Budapest  VIII. kerület, Csokonai utca páratlan oldalán lévő 
parkolósávban  2  db gépjárműnyi közterületet kíván igénybe venni. Ezen kívül  2019.  július  29.  napjától 
2019.  augusztus  07.  napjáig  a Budapest  VIII. kerület, Diószegi  Samuel  utca (Orczy út — Sárkány utca 
közötti szakasz)  es 2019.  július  30.  napján  a Budapest  VIII. kerület,  Sport  utca,  Budapest  VIII. kerület, 
Százados út  (Sport  utca - Ciprus utca közötti szakasza),  Budapest  VIII. kerület, Asztalos Sándor utca 
(Ciprus utca -  Brüll  Alfred  utca közötti szakasza),  Budapest  VIII. kerület,  Brüll  Alfréd utca  es a Budapest 
VIII. kerület, Salgótarjáni utca (Asztalos Sándor utca - Hungária körút közötti szakasza) vonatkozásában 
a  Budapesti Rendőr-főkapitányság közreműködésével az érintett útszakaszok lezárását kívánja végrehaj-
tani  a 2019.  évi  15.  Maccabi  Europa  Játékokkal kapcsolatos rendezvény lebonyolítása céljából. 

A  kérelmező rendelkezik érvényes forgalomtechnikai tervvel. 

A  közúti közlekedésről szóló  1988.  I. évi törvény végrehajtásáról szóló  30/1988.  (IV.21.)  MT  rendelet  7. 
§  (1)  bekezdése értelmében a rendőrség a közút kezelőjének hozzájárulásával zárhatja le a körutat és kor-
látozhatja annak forgalmát. 

II. A  beterjesztés indoka 

Tekintettel arra, hogy a megjelölt közterületek az Önkormányzat tulajdonában vannak, így a forgalom 
korlátozásához és a terület lezárásához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A Budapest  VIII. kerület, Csokonai utca (Rákóczi út — Népszínház utca közötti szakasz), Diószegi  Sa-
muel  utca (Orczy út — Sárkány utca közötti szakasz),  Sport  utca, Százados út  (Sport  utca - Ciprus utca 
közötti szakasza), Asztalos Sándor utca (Ciprus utca -  Brüll  Mfréd utca közötti szakasza),  Brüll  Alfred 
utca és  a  Salgótarjáni utca (Asztalos Sándor utca - Hungária körút közötti szakasza) az Önkormányzat 
tulajdonában  van,  ezért  a  forgalomkorlátozáshoz és  a  terület lezárásához szükséges az Önkormányzat 
hozzájárulása. 

A  döntésnek Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs. 
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IV. Jogszabályi környezet 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. 
(XI.06.) önkormányzati rendelet  7.  mellékletének  1.1.11.  pontján alapul. 

A  közúti közlekedésről szóló  1988.  I. évi törvény végrehajtásáról szóló  30/1988.  (IV.21.)  MT  rendelet  7. 
(1)  és  (2)  bekezdése rögzíti:  „A  rendőrség, a tűzoltóság és a  Magyar  Honvédség a közút kezelójének 

hozzájárulásával zárhatják le a közutat és korlátozhatják (elterelhetik) annak forgalmát. Azonnali intéz-
kedést igénylő esetben -  ha  a kezelő hozzájárulása nem szerezhető be - a közút kezelőjét haladéktalanul 
értesíteni 
(2)  Az (I) bekezdésben meghatározott esetekben a közút lezárása és a forgalom korlátozása (elterelése) 
érdekében szükséges intézkedések megtételéért és a kihelyezett jelzések eltávolításáért a kihelyező szervek 
felelősek.  A  kihelyezés okának megszűnésekor el nem távolított közúti jelzések eltávolításáról - a kihelyező 
szervek értesítése mellett - a közút kezelője gondoskodik." 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a  Magyar 
Testgyakorlók Köre (adószám:  19804651-2-42;  székhely:  1087 Budapest,  Salgótarjáni út  12-14.)  részére 
a  2019.  évi  15.  Maccabi Európa Játékokkal kapcsolatos rendezvény lebonyolítása érdekében 

1. a  Budapest  Közút Zrt. által jóváhagyott forgalomtechnikai terv megléte esetén a  Budapest  VIII. 
kerület, Csokonai utca páros oldalának igénybevételére (Rákóczi út — Népszínház utca közötti 
szakasz) a parkolósáv területére vonatkozóan, valamint a  Budapest  VIII. kerület, Csokonai utca 
páratlan oldalán  2  db gépjárműnyi terület igénybevételére  2019.  július  29.  -  2019.  augusztus  07. 
napja között, 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  július  15. 

2. a Budapest  VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca (Orczy út — Sárkány utca közötti szakasz) haszná-
latára  2019.  július  29. -2019.  augusztus  07.  napja között,  es a Budapest  VIII. kerület,  Sport  utca, 
Budapest  VIII. kerület, Százados út  (Sport  utca - Ciprus utca közötti szakasza),  Budapest  VIII. 
kerület, Asztalos Sándor utca (Ciprus utca -  Brüll  Alfred  utca közötti szakasza),  Budapest  VIII. 
kerület,  Brüll  Alfréd utca és  a Budapest  VIII. kerület, Salgótarjáni utca (Asztalos Sándor utca - 
Hungária körút közötti szakaszán) használatára  2019.  július  30.  napjára  a  Budapesti Rendőr-
főkapitányság közreműködésével az érintett útszakaszok lezárása céljából. 

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.  július  12. 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 
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BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

DANADA-RIMÁN EDINA 

JEGYZŐ A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI  ES É  ZUGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
S 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI UGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: GYURICZA  RAMONA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYELI NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:  L2-  \-

 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE: 

AP-Arvct 
DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

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

Kérehnezhneve:  Magyar  Testgyakorlók  Köre  Budapest  telefon:  436-1-487-2500 

Kapcsolattartó ügyintézöneve: t telefon: 

e-mail  cím: 

Széldielye: irsz.: 7 !  helyég:  Budapest  közterület: Salgótarjáni utca szám  2-14.  erniajtó:  

Levelezési cím:  1087 Budapest,  Salgótarjáni utca  12-14. 
0ö 0 OEi' Cégjegyzék  &aim/  Nyilväntartási szárn: 

Adószáma:  rit-9:80,4  6.5n '2; 42 
_ • , 

Bankszinkszáma,. j0i2 i 0HidOE -06 -7 0 3 
. ‘" ;o:o . o1o:o,00,o 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kerelmez_öneve:  telefon  

Lakcíme: trsz.' helység"  köztanike sm emiajter  

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilván 

Adószáma: 

BankszámlasAma: ' 

száma: 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmezöneve:  telefon:  

Laken-an:  irsz.: : helység:  közteritlet:  szám: emlajtó:  , 
Születési helye-  ideje:  1 i  év  i  1  iho I nap anyaneve  

e-mail  cím:  

s 

LAGJAM 
, 

KÉRELEM 425 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használa ahoz 

kértik a rorantratványt afrashataaa nromiatolf bet ű vel 41tölteni!  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterides-használati kérehnek elbiralásához, valamint a közterület-használati hozzájárnMsban .fagleitak el-

 

lenörzévéhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, Közteniletlelügwleti Ügyosztálya kezelik az önrendel-

 

kcésijogsóiés  cc  informaciószahadságnil szóló  2011.  éti CVIttörvényalapján. 

Közterület-használat ideje:  20.  i i  4 1.  év[,  6-1: .51i  hó  i  3.  Ö Map 00: 01-tol —  20  i ev! 0,  7  ho 3 0  nap  24:00-ig 

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

Közterület-használat célja:  A 2019.  évi  15.  Maccabi  Europa  Játékok nyitó rendezvényének kiszolgálása 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: db /m2 /fö 

Közterület helye; 

Budapest.  VIII. kerület  Sport  utca, 

Budapest  VIII. kerület Százados  in (Sport u.  és Ciprus  u.)  között, 

Budapest  VIII. kerület Asztalos Sándor utca (Ciprus  u.  és  Brüll  Alfred u.  között), 

Budapest  VIII. kerület  Brüll  Alfred  utca 

Budapest  VIII. kerület Salgótarjáni utca (Asztalos Sándor  tit  és Hungária Körút között) 

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.): valamennyi utca teljes lezáranát kérjük a fent jelölt szakaszokon azzal,  how  a közút zárását 

j19e9e  OE, örében, a közterület-használati kérelem a közúton felüli területeket érinti. i 

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



Előadjuk,  hoe  az MTK,  mint  közhasznú jogállású sportegyesület Alapszabályban rögzített közhasznú célja, hogy hozzájárul  a 
hazai sportélet céljainak megvalósításához, melynek érdekében nemzetközi tevékenységet folytat, nemzetközi versenyeket, 
mérkőzéseket, kupákat rendez.  A  fenti közhasznú tevékenysége alapján az MTK szervezésében kerül megrendezésre  2019. 
július  29.  és augusztus OT napjai között Budapesten  a 2019.  évi  15.  Maccabi  Europa  Játékok  (a  továbbiakban: EMG  2019). 
Az  EMG  2019  egy zsidó  sport-,  vallási és kulturális esemény, mely egyben  Budapest  első multisport eseménye.  Az  EMG 
2019  keretében több,  mint 30  ország közel  2500  sportolója versenyezhet egymással több,  mint 20  sportágban.  Az  EMG  2019 
kiemelt budapesti nemzetközi sporteseménynek minősül, hiszen kiemelt nemzetközi és nemzetközi érdeklődésre számot tartó 
sportesemény, mely kiemelt nemzetközi szerepére tekintettel méltán szolgálja Magyarország  es Budapest  sportéletét, sport-
érdekét.  Az  EMG  2019  versenysorozatai tíz budapesti és két vidéki helyszínen kerülnek megrendezésre, az EMG  2019  kultu-
rális és vallási programjai pedig  Budapest  számos pontján kerülnek megtartásra.  Az  EMG  2019  nyitórendezvénye  a 1087 
Budapest,  Salgótarjáni út  12-14.  szám alatti Új Hidegkuti Nándor Stadionban kerül megtartásra, az EMG  2019  központi ver-
senyhelyszíne  a Budapest 1083.  Ludovika  ter 2.  szám alatt található  Ludovika  Campus,  ezt meghaladóan busszal történő 
szállítás okán szükség  van a  Csokonai utca használatára  is. Az  MTK az EMG  2019  megfelelő szintű lebonyolítása érdeké-
ben, valamint biztonsági célból közterületfoglalási kérelmeket nyújt  be a  fenti helyszínek körüli utcák vonatkozásában 
A  résztvevők, valamint  a  verseny-  es  egyéb helyszínek nagy számára tekintettel az MTK számos közterület-foglalás iránti 
kérelmet nyújtott és nyújt  be a  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek részére, mely közterületfoglalások díja je-
lentős mértékben megnövelik  a  sportesemény költségvetését. 
Mindezek alapján, tekintettel arra, hogy az EMG  2019  megrendezése, megfelelő szintű lebonyolításához szükséges közterü-
let-foglalás az MTK közfeladat ellátásához, közhasznú tevékenységeinek végzéséhez kapcsolódik, valamint  an-a,  hogy  a  köz-
terület-használati, -foglalási díjak mértéke Jelentős terhet jelent az MTK-ra nézve, kérjük  a  Tisztelt Polgármesteri Hivatalt, 
hogy szíveskedjen az MTK által fizetendő közterület-használati díját méltányosságból elengedni, amennyiben erre nem lát-
nak lehetőséget, úgy csökkenteni. 

Előadjuk, hogy a forgalomtechnikai engedélyek megkérése folyamatban van. 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 

A  kerelmezo 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 közterület-használati díjat köteles fizetni, 
— a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének felteteleiröl szóló  210/2009.  (IX.29.) Kormányrendelet  12.  §  (1) 
bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek árusíthatók. 

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

I.  A  közterületen folytatni ván tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okiratmásolatát: 
- egyéni vállalkozás eseten: vállalkozói igazolványt, 

 

- gazdasági tinsaság, egyéni cég esetén:  30  napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási cimpeldányt, 

 

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

 

- östermelök 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 Engedélyt 

 

2. A-i igenyelt területre vonatkozó méretezett helyszint ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcák 
nak is.  A  vázlaton az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyez-
kedése 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 
merve. 

 

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkerehnekher a helysztn fotó-
ját is esatolni szükséges. 

 

4. Meglévö létesítményi-e vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása eseten -- városképvédelmi szempon-

  

tok figyelembevétele miatt — fényképfelvételt kell becsatolni«  
5. Épitési engedélyhez kötött építmény esetében  miry  építési munkjlato trit ss efügg idet-használat esetében az 
építtetinffl kapon meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekbe o „ 

tósági engedélyt csatolni 
szükséges. 0  ,  

 

Budapest, 2019.  július  04. 



Elö ALÁÍRÁSA 

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

folyamatban 

 

  

Figyelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitaltött kérelenueemtatvány előirt mellékletekcsatolásantal. a pantos  és egvértelndíhelymeghatitrozás, valanünt a megléva léte-
sítményfinaja elengedhetetlen a benyaitott kérelem érdemi elbínikisához! 

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

Magyarország helyi önkományzatairol szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában levő 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.  Kay.  rendelet 
- A  településkép védehneről szóló  34/2017. (1X.14.)  önkormányzati rendelete 

NY1LATKOZAT  

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

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

Kijelenteni  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 közlesekor jogerőre emelkedik. 

Budapest, 2019.  július  04. 



MU Budapest  Zn r., 
Kőbányai Piac  9 

c,Gigot 
O 

'OEit4 
13 

BlumbergeFtent-Car 
Autökölcsönzó 

Wee 
ww4 tau* 

co 
C 

'13 
Lokornotiv U. 

OT-Systems cloud Aventa Payment  kft 
TOE & Data Center Hungäria 

yszertär 

•OE.. 

03 

ki.ht.1 
Q

e ,,,,ACHAT  Premium 
5 Y Budapest 

Kft  9 9 Achat Bistrorante 

Datation TáncSport 
Egy et es  Tánciskola 

BKV Előre  Sport Club 

Laptopmus 

Dubai 

01?  bankautomata 

3a1 preview°. 

tu  OE. • I  r  

Nyitó rendezvény: 
• Budapest VEIL, Sport  utca — biztonsági szempontból 
• Budapest  VIII, Százados utca  (Sport u.  és Ciprus  u  között)-- buszokparkolása 
• Budapest  VIII, Asztalos Sándor utca (Gprus  u. Es  Brüll  Alfred u.  között) — buszok parkolása 
• Budapest  VIII., Bnill Alfréd utca —  VIP  parkolás 
• Budapest VIM,  Salgótarjáni utca az Asztalos Sándor útt ól a Hungária körútig terjedő szakaszig — 

biztonsági szempontból 

.41 

mzetvedelmi 
Egyetem 

9 

9 Dancestatil 

T e 

• 9 0X-trr 



dwelt Új Ridegkúti Nándor  Stadion 8788 aim: 

   

Ortagoiot 

 

art: 1087 Budapest 
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Csokonai utca) 

  

Ogyürti88 Váneza  Felicia 

A 2019.  évi  15.  Maccabi  Europa  Játékok rendezvényéhez kapcsolódóan a mellékelt vázlatrajzokon 
ábrázolt területen megvalósuló autóbusz parkolással kapcsolatban forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg. 

Forgalomtechnikai kezelői véleményünk  6  hónapig, vagy az ebben a  6  hónapban kérelmezett érvényes 
közterület-használati engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes. 
Az úttartozékokban kár nem keletkezhet. Az esetleges károk helyreállítása a kérelmező feladata. 
Az Országos Mentőszolgálat, a Katasztrófavédelem, valamint az érintett intézmények, szervezetek is az 
ingatlanok tulajdonosai előzetesen tájékoztatandók. Az étintett kerületi önkormányzatokat illetve a 
használaton kívül helyezett kizárólagos várakozóhelyek  es  koncentrált rakodóhelyek „tulajdonosait" 
(használóit) szintén előzetesen tájékoztatni szükséges. 

Az érintett útszakaszokon „Megállni tilos" jelzátáblák  es  helyenként kiegészítő táblák helyezendők ki a 
mellékelt vázlatrajzok szerint illetve alattuk kiegészítő táblán fel kell tüntetni a hatályának pontos 
kezdeti- is végidőpontját (rendezvény ideje) a parkelönészek kiürítése céljából. Az ideiglenes „Megállni 
fibs-  jelzótáblákat hatályba lépésük előtt legalább  48  (legfeljebb  72)  órával ki kell helyezni.  A 
helyszinrajzokon megjelölt jelzátablákat nem átlátható fóliával ideiglenesen le kell takarni. 
Az autóbuszok  as  utca működését sehol sem akadályozhatják, egyszerre annyi busz tartózkodhat  as 
utcában, amennyi elfér a számukra biztositott parkolóban. 
A  rendezvény után  as  eredeti forgalmi rendet kell helyreállítani! 
A  jóváhagyott közterület-használati kérelemtől eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon lehet.  A 
tervtől eltérő munkavégzés, vagy feltételeink be nem tartása esetén hozzájárulásunk érvényét veszti. 
Tárgyi közterület-használati kérelmet a tulajdonos Önkormányzattal dokumentáltan szükséges egyeztetni, 
a közterület-használati engedélyt  as  Önkormányzattól meg kell kérni. 

A  hozzájárulásunkban megállapított feltételekkel szemben kérelemmel a  Budapest  Főváros 
Konnánytivatala  lit.  Kerületi Hivatalához lehet fordulni. 
Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  23.  §  (4)  bekezdés I. pontja, a közúti közlekedésről szóló  1988.  évi L törvény  33.  is 
34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról  es  a közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984. (X1121.) KM 
rendelet  2.  §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének  es  üzemeltetésének szakmai szabályairól, 
továbbá az útépítések, a közterületet érintő vasút- és egyéb ipitesek  es  az útburkolatbontósok 
szabályozásáról szóló  34;2008.  (VII, I  5.)  Főv. Kgy. rendelet alapján, mint Operatív kezelő adtuk ki. 

Budapest, 2019.  július  8. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási Ügyosztály 
1082 Budapest  
Barass  utca  63-67. KÉRELEM 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

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

Kérelmező neve:  Magyar  Testgyakorlók  Köre  Budapest  telefon:  +36-1-487-2500 

Kapcsolattatto ügyintéző neve: elefon: 

e-mail chi: 

Székhelye: ;  Of L7  helység  :Budapest  közterület: Salgótarjáni utca , 14. entiajtó:  

Levelezési cím:  1087 Budapest,  Salgótarjáni utca  12-14. 
c!:!  L''E Cégiegyzék szám/ Nyilväntatási szám: rol 0 2 0700 15 

AdÓSZiMa: 0'4  6rs1 L  2 _: 4 

Bankszámlaszárna:  1 .  !  2 0! 1,0  ! !  6 !  —;  5 0 1 0  I  3  !  5:0 (3 o oi 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kémimező neve:  telekin:  !.„ 
Lakcíme: irsz.:3 ! helység:  közterület szám: emlajtó:  

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: ! 

Adószáma:  3  ! 

Bankszámlaszáma: 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  telefon: 

Lakcíme: irsz.: L  "2  .. _ 3 h  ység:  közterület szám:  em.(a 3tó  

Születési helye: ideje: „. ? ev iho nap anyja neve:  

e-mail  cím:  

kérjük a ntbmtatveintt olvashathan, nvointatgtt bet ű vel kin ltenit  

Megjegyzés: Fena adatok közlése a közterfilet-használati kérvIrnek elbírálásához, valainint a közteriilet-luiszniilini hozzájániláshan Jog/a/kik el-
lenőrzéséhez szüksegesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterületfelieeleti Cibiosztálya Fezelik az infbnikietos iiniendel-

 

kezésifognWcisaziennáciásrabadnittölszóló201.1. eV törieny alapján. 

Közterület-használat ideje:  201 1 ! 9  év:  0! 7  hó  1 2 9  inap  00:  00-tól —  20; , 
(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!) 

Közterület-használat célja:  A 2019.  évi  IS.  Maccabi  Europa  Játékok nyitó rendezvényének kiszolgálása 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: db  /rd  /fő 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület Csokonai utca (Rákóczi  u.  felől a páros oldalon a Népszínház utcáig, illetve a párat-
Ian  oldalon  2  gépjármű részen a buszok kikanyarodás érdekében) 

Megjegyzés (Egyéb tény, körülményr, stb.): 

A  teljes utca zäiását nem kérjük.1<izáólag a buszok közlekedése okán szükséges, hogy a Csokonai utcán kizárólag a Ralcoczi utca felöl 
nézve a páratlan oldalon parkoljanak a gépjárművek, illetve a buszok kikanyarodása érdekében a Csokonai utca Népszínház felöli részen 
a Rákóczi utca felől  nerve jobb  oldalon is legyen két gépjánniinyi területhasználati lehetőség. 

Előadjuk, hogy az  MIX,  mint közhasznú jogállású sportegyesület Alapszabályban rögzített közhasznú célja,  bogy  hozzájárul a 
hazai sportélet céljainak megvalósításához, melynek érdekében nemzetközi tevékenységet folytat, nemzetközi versenyeket, 
mérkőzéseket, kupákat rendez.  A  fenti közhasznú tevékenysége alapján az MTK szervezésében kerül megrendezésre  2019. 
július  29.  és augusztus  07.  napjai között Budapesten a  2019.  évi  15.  Maccabi  Europa  Játékok továbbiakban: EMG  2019). 

---2!!  nap  24:00-ig 

/3-
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Az EMU  2019  egy zsidó sport-, vallási és kulturális esemény, mely egyben  Budapest  első multisport eseménye, Az EMG 
2019  keretében több, mint  30  ország közel  2500  sportolója versenyezhet egymással több, mint  20  sportágban, Az EMU  2019 
kiemelt budapesti nemzetközi sporteseménynek minősül, hiszen kiemelt nemzetközi és nemzetközi érdeklődésre számot tartó 
sportesemény, mely kiemelt nemzetközi szerepére tekintettel méltán szolgálja Magyarország  es Budapest  sportéletét, sport-
érdekét. Az EMU  2019  versenysorozatai tíz budapesti és két vidéki helyszínen kerülnek megrendezésre, az EMU  2019  kultu-
rális és vallási programjai pedig  Budapest  számos pontján kerülnek megtartásra.  A2  EMU  2019  nyitórendezvénye a  1087 
Budapest,  Salgótarjáni út  12-14. s2ä111  alatti új Hidegkuti Nándor Stadionban kerül megtartásra, az EMU  2019  központi ver-
senyhelyszíne a  Budapest 1083.  Ludovika  ter 2,  szám alatt található  Ludovika  Campus,  ezt meghaladóan busszal történő 
szállítás okán szükség van a Csokonai utca használatára is. Az MTK az EMU  2019  megfelelő szintű lebonyolítása érdeké-
ben, valamint biztonsági célból közterületfoglalási kérelmeket nyújt be a fenti helyszínek körüli utcák vonatkozásában 
A  résztvevők, valamint a verseny-  es  egyéb helyszínek nagy számára tekintettel az MTK számos közterület-foglalás iránti 
kérelmet nyújtott és nyújt be a hatáskörrel  es  illetékességgel rendelkező szervek részére, mely közterületfoglalások díja je-
lentős mértékben megnövelik a sportesemény költségvetését. 
Mindezek alapján, tekintettel arra, hogy az EMU  2019  megrendezése, megfelelő szintű lebonyolításához szükséges közterü-
let-foglalás az MTK közfeladat ellátásához, közhasznú tevékenységeinek végzéséhez kapcsolódik, valamint arra, hogy a köz-
terület-használati, -foglalási díjak mértéke jelentős terhet jelent az MTK-ra nézve, kérjük a Tisztelt Polgármesteri Hivatalt, 
bogy  szíveskedjen az MTK által fizetendő közterület-használati díját méltányosságból elengedni, amennyiben erre nem lát-
nak lehelőséget, úgy csökkenteni. 

Előadjuk, hogy a forgalomtechnikai engedélyek megkérése folyamatban van. 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 

A  kerelmezö tudomásul veszi,  hog). 
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában  'evil  közterületek használatáról  es  használatának rendjéről szóló 
37/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet  21.  §  (1)  bekezdése szerint a közterület használatáén közterület-használati díjat köteles fizetni, 
- a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  21012009.  (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, x_  
- östermelök eseten őstermelői igazolványt. 

 

- vendéglátó terasz létesítése eseten, az azt üzemeltetni  Myatt()  kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes bejelentés köteles ke-
reskedelmi tevékajelenteset igazoló dokumentumot vagy a Működési Engedélyt 

 

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

x 

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

 

4. Meglevő létesitinényre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén - városképvedeltni szempontok fi-

 

gyelembevétele miatt -- fényképfelvételt kell becsatolni. 

 

5. Építési engedejihez kötött építmény esetében yagy építési murtk álatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építte-
tótól kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős épilésiigyi hatósági engedélyt csatolni szükséges. 

 

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

 

Fievelmeztetés:  

A  hiiinytalanul kitöltött kérelentnyinntatványés az előírt mellékletek evatoldscin tűt  op 
.shinétryfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbinikisához!  

Budapest, 2019.  július  04. 
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A  köz-terillet-használatot - különösen - az alábbi jogszabályok szabályozzak: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX, törvény 
a Józsefvámsi önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról ás használatának rendjéröl szóló 
37,2017. (IX .1 4.)  önkormányzati rendelet 

— Józsefvárcis Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
Budapest  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16)  röv. 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  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 ügyintézöjétől tájékoztatást kaptam 
-amelyet tudomásul vettem  - az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabá-
lyi rendelkezésekrök jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, va-
lamint a hivatali elérhetőségről. 

Kilelentem,  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.  július  04. 
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A 2019.  évi  IS,  Maccabi  Europa  Játékok rendezvényéhez kapcsolódóan a mellékelt vázlatrajzokon 
ábrázolt területen megvalósuló autóbusz parkolással kapcsolatban forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg. 

Forgalomtechnikai kezelői véleményünk  6  hónapig, vagy az ebben a  6  hónapban kérelmezett érvényes 
közterület-használati engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes. 
Az úttartozékokban kár nem keletkezhet. Az esetleges károk helyreállítása a kérelmező feladata. 
Az Országos Mentőszolgálat, a Katasztrófavédelem, valamint az érintett intézmények, szervezetek és az 
ingatlanok tulajdonosai előzetesen tájékoztatandók. Az étintett kerületi önkormányzatokat, illetve a 
használaton !civill helyezett kizárólagos várakozóhelyek is koncentrált rakodóhelyek „tulajdonosait" 
(használóit) szintén előzetesen tájékoztatni szükséges. 

Az érintett útszakaszokon „Megállni tilos" jelzőtáblák  es  helyenként kiegészítő táblák helyezendők ki a 
mellékelt vázlatrajzok szerint, illetve alattuk kiegészítő táblán fel kell tűntetni a hatályának pontos 
kezdeti- és végidőpontját (rendezvény ideje) a parkolóriszek kiürítése céljából. Az ideiglenes „Megállni 
tilos" jelzőtáblákat hatályba lépésük előtt legalább  48  (legfeljebb  72)  órával ki kell helyezni.  A 
helyszínrajzokon megjelölt jelzőtáblákat nem átlátható fóliával ideiglenesen le kell takarni. 
Az autóbuszok az utca működését sehol sem akadályozhatják, egyszerre annyi busz tartózkodhat az 
utcában, amennyi elfér a számukra biztosított parkolóban. 
A  rendezvény után az eredeti forgalmi rendet kell helyreállítani! 
A  jóváhagyott közterület-használati kérelemtől eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon lehet.  A 
tervtől eltérő munkavégzés, vagy feltételeink be nem tartása eseten hozzájárulásunk érvényét veszti. 
Tárgyi közterület-használati kérelmet a tulajdonos Önkormányzattal dokumentáltan szükséges egyeztetni, 
a közterület-használati engedélyt az Önkormányzattól meg kell kérni. 

A  hozzájárulásunkban megállapított feltételekkel szemben kérelemmel a  Budapest  Főváros 
Kormányhivatala  111.  Kerületi Hivatalához lehet fordulni. 
Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXX1X. törvény  23.  §  (4)  bekezdés I. pontja, a közúti közlekedésről szóló  1988.  évi I. törvény  33.  és 
34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984. (X11.21.) KM 
rendelet  2.  §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének  es  üzemeltetésének szakmai szabályairól, 
továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút-  es  egyéb építések és az útburkolatbontások 
szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  15.)  Főv. Kgy. rendelet alapján, mint Operatív kezelő adtuk ki. 

Budapest  Közút 
2irtk6n0en Működő Részvénytársaság 
cégjegyzékszám:  01-10-047164 
posted= Budapest  Közút ZVI  Budapest  Pf  86. 1518 

telefon  +361 776-6134 
fax: + 36 1776.6212 
web: www.budapestkozuthu 
e-mail: budapestkowt@budapestkozut.hu 
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KÉRELEM 
a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük
 

a nyomtatványt olvashatóan nyomtatott befüvel kitölteni! 

,  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkódási ügyosztály 
1082 Budapest  
Berm  utca  63-67. 

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

Kéreirnek neve:  Magyar  Testgyakorlók  Köre  Budapest  telefon:  +36-1-487-2500 

Kagesolattattó ügyintéző neve telefon: 

e-mail  cím: 

Székhelye: irsz  if 0  íri-f '' helység  :Budapest  közterület :Salgótarján utca szárn:  12-14.  emlajtó: .. 

Levelezési cím:  1087 Budapest,  Salgótarjáni utca  12-14. 
I rr  

Céljegyzek  man)/  Nyilvántamisi siam °  1;  °  2  I ° °  0 1 ; 

AdissrAma: '180651 - 242  

Bankstiaszána  1  i  ói  2 ;  0l, 0, 076 Y011  • 0 3 i-5 
. ; • 

f 

0.0 O0000000 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  telefon:  

Lakcime: irsz:; helység  közterület szám: em. 'ajtó 

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: 

Bankszámlaszárna, 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve.  telefon:  

Lakeírne: trsz.: belység-  közterillet  szain: emiajtó:  

Születési helye.  ideje: iv  i i  ! M ! .nap anyja neve:  

e-mail  cím:  

OE 08 i ! nap  24:00-ig 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a kózieridet-használati kérelmek elbirálciseihoz, valamint a közterillet-használati ho-.:24órulásban fog/a /tat  el-
lenárzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-/ügyeleti ügvosztálya kezelik az alionnriciás önrendel-
kaavijogralávaz infonntioniszahadságnaszóló  201I. ái C471  tönánvalapján. 

Közterület-használat ideje:  26 1  T9  év  0 hó  12 9  bap 00: 00-tol - , , „  20 

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

Közterület-használat célja:  A 2019.  évi  IS.  Maccabi  Europa  Játékok nyitó rendezvényének kiszolgálása, buszok parkolása 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: db /m2  ;fő 

Közterület helye:  Budapest, V111.  kerület Diószegi  Samuel  utca (Orczy úttól Sárkány utcáig terjedő szakaszban) 

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.): a Diószegi  Samuel  utca lezárását kérjük a fent jelölt szakaszon azzal,  bogy  a közút zárását a 
Rendőrség végzi hatósági jogkörében, a közterület-használati kérelem a közúton felüli területeket érinti. 

Előadjuk. hogy az m-ric, mint közhasznú jogállású sportegyesület Alapszabályban rögzített közhasznú célja, hogy hozzájárul a 
hazai sportélet céljainak megvalósításához, melynek érdekében nemzetközi tevékenységet folytat, nemzetközi versenyeket, 
mérkőzéseket, kupákat rendez.  A  fenti közhasznú tevékenysége alapján az MTK szervezésében kerül megrendezésre  2019. 
Julius 29. ea  augusztus  07.  napjai között Budapesten a  2019,  évi  15.  Maccabi Európa Játékok (a továbbiakban: EMG  2019). 
Az EMG  2019  egy zsidó sport-, vallási és kulturális esemény, mely egyben  Budapest  első multisport eseménye. Az EMG 
2019  keretében több, mint  30  ország közel  2500  sportolója versenyezhet egymással több, mint  20  sportágban. Az EMG  2019 
kiemelt budapesti nemzetközi sporteseménynek minősül, hiszen kiemelt nemzetközi  es  nemzetközi érdeklődésre számot tartó 
sportesemény, mely kiemelt nemzetközi szerepére tekintettel méltán szolgálja Magyarország  es Budapest  sportéletet, sport-
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-  2  - 
érdekét.  Az EMU 2019  versenysorozatai tíz budapesti és két vidéki helyszínen kerülnek megrendezésre, az  EMU 2019  kultu-
rális ás vallási programjai pedig  Budapest  számos pontján kerülnek megtartásra.  Az EMU 2019  nyitórendezvénye  a 1087 
Budapest,  Salgótarjáni út  12-14.  szám alatti Új Hidegkuti Nándor Stadionban kerül megtartásra, az  EMU 2019  központi ver-
senyhelyszíne  a Budapest 1083.  Ludovika  ter 2.  szám alatt található  Ludovika  Campus,  ezt meghaladóan busszal történő 
szállítás okán szükség  van a  Csokonai utca használatára  is. Az  MTK az  EMU 2019  megfelelő szintű lebonyolítása érdeké-
ben, valamint biztonsági célból közterületfoglalási kérelmeket nyújt  be a  fenti helyszínek körüli utcák vonatkozásában 
A  résztvevők, valamint  a  verseny-  es  egyéb helyszínek nagy számára tekintettel az MTK számos közterület-foglalás iránti 
kérelmet nyújtott és nyújt  be a  hatáskörrel  es  illetékességgel rendelkező szervek részére, mely közterületfoglalások díja je-
lentős mértékben megnövelik  a  sportesemény költségvetését. 
Mindezek alapján, tekintettel arra, hogy az  EMU 2019  megrendezése, megfelelő szintű lebonyolításához szükséges közterü-
let-foglalás az  MIX  közfeladat ellátásához, közhasznú tevékenységeinek végzéséhez kapcsolódik, valamint arra, hogy  a  köz-
terület-használati, -foglalási díjak mértéke jelentős terhet jelent az MTK-ra nézve, kérjük  a  Tisztelt Polgármesteri Hivatalt, 
hogy szíveskedjen az MTK által fizetendő közterület-használati díját méltányosságból elengedni, amennyiben erre nem  Jai-
nak lehetőséget, úgy csökkenteni. 

Előadjuk, hogy a forgalomtechnikai engedélyek megkérése folyamatban van. 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 

A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
- a kérelem benyújtása nem jogositja fel a közterület használatára, 
- a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában  Wei  közterületek használatáról  es  használatának rendjéröl 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.)Kormanyrendelet  12.  ti (I) 
bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek árusithatók. 

A  kérelemhez a kérelmezönek az alábbi melléleteket kell esatolnia:  (A  esatolt 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 östertnelöi igazolványt. 

 

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

 

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

 

. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását  es  terveit: teraszkérelmekhez a helyszín fotó/át is 
csata/ni szüksees. 

 

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

 

gyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni. 

 

5. Epitési engedélyhez kötött éphmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az épít! a-
tő/öl kapott meghatalmazást és a jogszabeilyban elöin esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni szükséges. 

_ 

 

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

 

finvelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelennütentatvány e'S az előírt mellékletek csatolásán  nil,  a  pawns  és egvértelmű helymeghatánr,ús, valamint a meglch I 
sítmérty.folója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemielbhültisáhozt  

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

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény 
- a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáMl is 

3772017.  (IX.I  4.)  önkormányzati rendelet 
- Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(X1I.12.)önko 

Budapest, 2019.  július  04. 
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Budapest  fováros 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  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 ügyintézöjétől tájékoztatást kaptam 
--amelvet tudomásul vettem  — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidöröl. az ügyemre irányadó jogszabá-
lyi rendelkezésekről, jogaimról  es  kötelezettsegeimröl, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről,  va-
amint  a  hivatali elérhetőségről. 

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

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

Budapest, 2019.  július  04. 
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Váncza  Felicia 

A 2019.  évi  15.  Maccabi Európa Játékok rendezvényéhez kapcsolódóan a mellékelt vázlatrajzokon 
ábrázolt területen megvalósuló autóbusz parkolással kapcsolatban forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg. 

Forgalomtechnikai kezelői véleményünk  6  hónapig, vagy az ebben a  6  hónapban kérelmezett érvényes 
közterület-használati engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes. 
Az úttartozékokban kár nem keletkezhet. Az esetleges károk helyreállítása a kérelmező feladata. 
Az Országos Mentőszolgálat, a Katasztrófavédelem, valamint az érintett intézmények, szervezetek és az 
ingatlanok tulajdonosai előzetesen tájékoztatandók. Az étintett kerületi önkormányzatokat, illetve a 
használaton kívül helyezett kizárólagos várakozóhelyek  es  koncentrált rakodóhelyek „tulajdonosait" 
(használóit) szintén előzetesen tájékoztatni szükséges. 

Az érintett útszakaszokon ”Megállni tilos" jelzőtáblák  es  helyenként kiegészítő táblák helyezendők ki a 
mellékelt vázlatrajzok szerint, illetve alattuk kiegészítő táblán fel kell tüntetni a hatályának pontos 
kezdeti-  es  végidőpontját (rendezvény ideje) a parkolóreszek kiürítése céljából. Az ideiglenes „Megállni 
tilos" jelzőtáblákat hatályba lépésük előtt legalább  48  (legfeljebb  72)  órával ki kell helyezni.  A 
helyszínrajzokon megjelölt jelzőtáblákat nem átlátható fóliával ideiglenesen le kell takarni. 
Az autóbuszok az utca működését sehol sem akadályozhatják, egyszerre annyi busz tartózkodhat az 
utcában, amennyi elfér a számukra biztosított parkolóban. 
A  rendezvény  titan  az eredeti forgalmi rendet kell helyreállítani! 
A  jóváhagyott közterület-használati kérelemtől eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon lehet.  A 
tervtől eltérő munkavégzés, vagy feltételeink be nem tartása eseten hozzájárulásunk érvényét veszti. 
Tárgyi közterület-használati kérelmet a tulajdonos Önkormányzattal dokumentáltan szükséges egyeztetni, 
a közterület-használati engedélyt az önkormányzattól meg kell kérni. 

A  hozzájárulásunkban megállapított feltételekkel szemben kérelemmel a  Budapest  Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalához lehet fordulni. 
Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  23.  §  (4)  bekezdés  1.  pontja, a közúti közlekedésről szóló  1988.  évi I. törvény  33.  és 
34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról  es  a közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984. (X11.21.) KM 
rendelet  2.  §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, 
továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút-  es  egyéb épitisek  es  az útburkolatbontások 
szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  15.) Hy.  Kgy. rendelet alapján, mint Operatív kezelő adtuk ki. 

Budapest, 2019.  július  8. 
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