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

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 

ELŐTERJESZTÉS 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  augusztus 21-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:  12  db 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

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

24 sz. napirend 

1. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

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

LGT Magdolna Kft. 
(székhely:  1164 Budapest,  Felsőmalom  u. 20.1/103.) 

2019.  augusztus  29. -2019.  november  29. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Magdolna  u. 38.  szám előtt 
58 m2  járda 
Budapest  VIII. kerület, Lujza utca  11.  szám előtt 
66 m2  járda 
420,-  Ft/m2/nap + ÁFA (járda területén  12  hónapot 
meg nem haladó közterület-használat esetén) 

4 843440r Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 93  nap  x 124 m2) 
2.906.064,- Ft  + ÁFA 
1.937.376,-Ft  + ÁFA 
havonta 

Tényállás:  A  LGT Magdolna  KR. 2019.  augusztus  07.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás — díjmérsékléssel, havi részletekben történő díjfizetéssel való - megadását kéri 
a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy  Budapest  VIII. kerület, Magdolna  u. 38.  szám alatti új  45 
lakásos Társasház kivitelezési munkálataihoz szükséges az építési munkaterület elhelyezése a fenti 
területen. 

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

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás havonta 
történő díjfizetéssel való megadását és a közterület-használati díj 60%-kal történő mérséklését. 

1 



2. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Közterület-használat díja összesen: 

Díjfizetés ütemezése: 

használat 

Tomgub is Társa Kft. 
(székhely:  1239 Budapest,  Sodronyos  u. 78.) 

2019.  szeptember  02.— 2019.  december  02. 
vendéglátó terasz + napernyő 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány  5.  szám előtti 
közterület 
34 m2 +26 m2 
szezonon belül:  4000,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
szezonon kívül:  1000,-  Ft/m2/hó + ÁFA 
306.000,- Ft  + ÁFA  (4000,- Ft  *  2  hó *  34 m2)  + 
(1000,- Ft  * I hó *  34 m2) 
egy összegben 

Tényállás:  A  Tomgub és Társa Kft.  2019.  augusztus  07.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel való - megadását kéri a 
Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy vendéglátó terasz és napernyő kihelyezése céljából kívánja 
használni a fenti területet. 

A  Gazdálkodási Ügyosztály a kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől 
intézkedett. 
A  Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a 
vendéglátó teraszt a kereskedő az üzlet nyílászáróinak zárva tartásával üzemelteti.  A  Budapesti 
Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság közlekedés, közrend és közbiztonság 
szempontjából nem emelt kifogást.  A  Városépítészeti Iroda állásfoglalása szerint a közterület-
használat a településképi bejelentési eljárásban előírt feltételek betartása mellett engedélyezhető.  A 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a közterület használatát tűzvédelmi szempontból nem 
kifogásolja, amennyiben könnyen mozdítható tárgyak (székek, asztalok, napernyő) kerülnek 
kihelyezésre. 

A  Rendelet  12.§ (7)  bekezdése értelmében a napernyő kihelyezése esetén a közterület-használat díja 
0,- Ft,  tekintettel arra, hogy a napernyő vetülete nem nyúlik túl a vendéglátó teraszon. 

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

3. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Pelle  &  R Bt. 
(székhely:  1083 Budapest,  Szigony utca  34.) 

2019.  augusztus  22. —2020.  augusztus  21. 
napernyő 
Budapest  VIII. kerület, Szigony utca  34. 
2 m2 
820,-  Ft/m /hó + ÁFA 
19.680,-Ft  + ÁFA  (820,-Ft  *  2 m2  *  12  hó) 
egy összegben 

Tényállás:  A  Pelle  &  R Bt. 2019.  augusztus  09.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás — előre egy összegben teljes díjfizetéssel történő — megadását kérte  a  Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy napernyő elhelyezése céljából kívánja használni  a  fenti közterületet, amelyre 
korábban már rendelkezett engedéllyel. 

A  Városépítészeti iroda állásfoglalása szerint a napernyő fennmaradásához a közterület használata 
engedélyezhető, a Szigony  u. 34.  szám alatti társasház felújításának megkezdéséig. 
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Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás — előre egy 
összegben történő teljes díjfizetéssel való — megadását. 

4. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Közterület-használat díja összesen: 
Díjkiesés, díjelengedés:  

Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kft. 
(székhely:  1034 Budapest,  Bécsi út  96. B.  ép.) 

2019.  október  16. —2019.  október  17. 
rendezvény 
Budapest  VIII. kerület, Tavaszmező utca  17-19. 
522 m2  járda 
320,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
334.080,- Ft  + ÁFA  (320 Ft,-  *  2  nap *  522 m2) 

Budapest  VIII. kerület, Szűz utca (Magdolna utca — 
Tavaszmező utca közötti szakaszán) parkolósáv 
19  db parkoló 
parkolóhely munkanapon  (10 m2-es  parkolóhelyek 
esetén):  
79.291,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 2  munkanap  x 
19  db parkolóhely, azaz  100.700,- Ft) 
413.371,- Ft  + ÁFA 
413.371,- Ft  + ÁFA 

Tényállás: Az Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kft.  2019.  augusztus  12.  napján érkezett 
kérelmében közterület-használati hozzájárulás — teljes díjmentességgel történő — megadását kérte a 
Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy az évek óta sikeresen megrendezett Őszi Állásbörze 
elnevezésű rendezvény megtartása céljából kívánja használni a fenti közterületet. 

A  kérelmező érvényes forgalomtechnikai tervet nyújtott be a kérelem mellékleteként. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás 
megadását, továbbá a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet  28.  §  (1)  bekezdés g) pontjában 
foglaltakra. 

5. 
Közterület-használó, kérelmező: Budapest  VIII. kerület, Nap  u. 28.  szám alatti 

Társasház 
(székhely:  1084 Budapest,  Nap  u. 28.) 

2019.  augusztus  20. —2019.  szeptember  08. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Nap  u. 28.  szám előtt 
33  rn2  járda és  5  db parkolóhely (parkolóhelyenként 
10 m2) 
bruttó  2.650,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon 
265,-  Ft/óra/parkolóhely) és  420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
(munkaszüneti napokon és a járda területén  12 
hónapot meg nem haladó közterület-használat esetén) 

építési munkaterület járdán:  
277.200,-Ft  + ÁFA  (420,-Pt *33 m2 * 20  nap) 

építési munkaterület parkolóhelyen: munkanapokon 
összesen: 
135.630,-Pt  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft,-*13  munkanap 
*  5  db parkolóhely, azaz  172.250,- Ft) 

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

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

építési munkaterület parkolóhelyen: munkaszüneti 
napokon összesen: 
147.000,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft *50 m2 * 7  nap) 

559.830,- Ft  + ÁFA 
424.200,- Ft  + ÁFA 
135.630,- Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A Budapest  VIII. kerület, Nap  u. 28.  szám alatti Társasház  2019.  július  19.  napján érkezett 
kérelmében közterület-használati hozzájárulás — teljes díjmentességgel történő — megadását kéri a 
Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Nap  u. 28.  szám alatti társasház 
homlokzat felújítási munkálatai miatt kívánja használni a fenti területet. 

A  kérelmező a Bizottság az  710/2019.  (VII.03.) számú határozataival kapott közterület-használati 
hozzájárulást a fenti területre vonatkozóan  2018.  július  08.— 2019.  augusztus  19.  közötti időszakra. 

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

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

6. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Budapest  VIII. kerület Vas  u. 7.  szám alatti 
Társasház 
(székhely:  1083 Budapest,  Vas  u. 7.) 

2019.  augusztus  31. -2019.  szeptember  30. 
építési munkaterület (aluljárós állvány elhelyezése) 
Budapest  VIII. kerület, Vas  u. 7.  szám előtt 
49 m2  járda 
420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
637.980,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 31  nap  x 49 m2) 
637.980,- Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A Budapest  VIII. kerület Vas  u. 7.  szám alatti Társasház  2019.  augusztus  12.  napján 
érkezett kérelmében közterület-használati hozzájárulás - teljes díjmenteséggel történő - megadását kéri 
a Tisztelt Bizottságtól, tekintettel arra, hogy  Budapest  VIII. kerület, Vas  u. 7.  szám alatti Társasház 
felújítása miatt szükséges a munkaterület elhelyezése a fenti területen. 

A  kérelmező a Bizottság az  426/2019. (W.29.)  számú határozataival kapott közterület-használati 
hozzájárulást a fenti területre vonatkozóan  2018.  május  06. —2019.  augusztus  30.  közötti időszakra. 

A  felújítás TÉR_KÖZ pályázatból valósul meg erre való tekintettel kérik a közterület-használati díj 
elengedését. 
A  Rendelet  28.§ (3)  bekezdésben foglaltak alapján, a társasházak és szövetkezeti lakóházak épület 
felújítási, homlokzat-helyreállítási munkához szükséges közterület használata díjmentes, amennyiben 
nem jár fizető parkolóhely elfoglalásával. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás teljes 
díjmentességgel történő megadását. 
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Közterület-használat díja: 

Közterület-használat díja: 

DVM Fővállalkozás Kft. 
(székhely:  1052 Budapest,  Tiirr István utca  8.) 

2019.  július  01. —2019.  december  16. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Mosonyi  u. 4.  szám előtti 
járdán, úttesten, és parkoló sávban 
137 m2  járda és úttest +  4  db parkolóhely  (10 m2 
parkolóhelyenként) 

járda és úttest:  420,-  Ft/m2/nap 
9.724.260;  Ft  + ÁFA  (420,- Ft  *  137 m2  *169  nap) 

parkolóhelyen munkanapokon összesen  (10 m2-es 
parkolóhelyek esetén): 
1.001.575,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 120 
munkanap  x 4  db parkolóhely, azaz I  272 000,- Ft) 

parkolóhelyen munkaszüneti napokon összesen  (10 
m2-es  parkolóhelyek esetén): 
823.200,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft x 49  munkaszüneti nap 
x 40 m2) 

2019.  december  17. —2019.  december  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Mosonyi  IL 4.  szám előtti 
járdán, úttesten, és parkoló sávban 
137 m2  járda és úttest +  4  db parkolóhely  (10 m2 
parkolóhelyenként) 

járda és úttest  12  hónap után:  620,-  Ft/m2/nap 
1.274.100,- Ft  + ÁFA  (620,- Ft  *  137 m2  *15  nap) 

parkolóhelyen munkanapokon összesen  (10 m2-es 
parkolóhelyek esetén): 
58.425,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft x 7  munkanap  x 
4  db parkolóhely, azaz  74.200,- Ft) 

7. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

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

Közterület-használat nagysága: 

parkolóhelyen munkaszüneti napokon összesen  (10 
m2-es  parkolóhelyek esetén): 
198.400,- Ft  + ÁFA  (620,- Ft x 8  munkaszüneti nap  x 
40 m2) 

Közterület-használati díj összesen: 13.079.960,- Ft  + ÁFA 
Díjfizetés ütemezése: egy összegben 

Tényállás:  A  DVM Fővállalkozás  KR. 2019.  augusztus  12.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás - teljes díjfizetéssel történő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel 
arra, hogy egy  3  csillagos  312  vendégszobás szálloda kivitelezéséhez szükséges építési munkaterület 
céljából kívánja használni a fenti területet. 

A  kérelmező a Bizottság az  1193/2018.  (XII.10.) számú határozataival kapott közterület-használati 
hozzájárulást a fenti területre vonatkozóan  2018.  december  17.— 2019.  június  30.  közötti időszakra. 

A  kérelmező rendelkezik a  Budapest  Közút Zrt. által jóváhagyott forgalomtechnikai tervvel. 
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A  Rendelet  24.§ (2)  bekezdésben foglaltak alapján amennyiben a közterület használata fizető 
parkolóhely elfoglalásával jár, abban az esetben a fizetendő díj napi összege megegyezik a területre 
érvényes I óra parkolási díj és a díjköteles időszak szorzatának összegével parkolóhelyenként. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás előre 
egy összegben történő teljes díjfizetéssel való megadását, azzal, hogy a kérelmező az építési 
munkaterület céljából igénybe vett közterület-használat díját  2019.  július  01. —2019.  augusztus  20. 
közötti időszakra vonatkozóan is fizesse meg. 

Közterület-használat díja: 

Háromszög Bt. 
(székhely:  1133 Budapest,  Vój  u. 13.) 

2019.  augusztus  23.— 2019.  szeptember  07. 
építési munkaterület (anyagtárolás - rakodás) 
Budapest  VIII. kerület, Krúdy  u. 15.  szám előtti 
parkoló sávban 
1  db parkolóhely  (10 m2  parkolóhelyenként) 

parkolóhelyen munkanapokon összesen  (10 m2-es 
parkolóhelyek esetén): 
45.732,- Ft  + ÁFA (bruttó  5.280,- Ft x 11  munkanap 
x 1  db parkolóhely, azaz  58.080,- Ft) 

8. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

parkolóhelyen munkaszüneti napokon összesen  (10 
m2

-es  parkolóhelyek esetén): 
21.000,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft x5  munkaszüneti nap  x 
10 m2) 

Közterület-használati díj összesen: 66.732,- Ft  + ÁFA 
Díjfizetés ütemezése: egy összegben 

Tényállás:  A  Háromszög Bt.  2019.  augusztus  09.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás - teljes díjfizetéssel történő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy 
építési munkaterület elhelyezése céljából kívánja használni a fenti területet. 

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

9-

 

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat díja: 

Közterület-használati díj összesen: 
Díjfizetés ütemezése: 

ASI  Group 1967  Kft. 
(székhely:  1204 Budapest,  Mártírok útja  290.) 

2019.  augusztus  20. —2019.  szeptember  21. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület,  Horvath Mihaly  tér  15.  szám 
előtti járdán 
44 m2 

építési munkaterület járda esetén:  420,-  Ft/m2/nap 
609.840,- Ft  + ÁFA  (420,- Ft  *  44 m2  *33  nap) 

609.840,- Ft  + ÁFA 
egy összegben 

Tényállás: Az ASI  Group 1967  Kft.  2019.  augusztus  08.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás - teljes díjfizetéssel történő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel 
arra, hogy építési munkaterület elhelyezése céljából kívánja használni a fenti területet. 
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Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás előre 
egy összegben teljes díjfizetéssel történő megadását, azzal, hogy a kérelmező az építési munkaterület 
céljából igénybe vett közterület-használat díját  2019.  augusztus  20.  napjára vonatkozóan is fizesse 
meg. 

10. 
Közterület-használó, kérelmező: ARAN Invest  Kft. 

(székhely:  1082 Budapest, Leonardo  da  Vinci u. 10.) 
A  kérelemben foglalt közterület használat 
ideje: 2019.  június  17. —2020.  március  31. 
Közterület-használat célja: építési munkaterület (felvonulási terület) 
Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Tömő  u. 58.  szám előtt  82 m2 

járdán és úttesten 
Közterület-használat nagysága: 82 m2 

Közterület-használat díja: 420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
építési munkaterület: járdán és úttesten9.953.160,-  Ft 
+ ÁFA  (420,- Ft  *  82 m2  *289  nap) 

Közterület-használat díja összesen: 9.953.160,- Ft  + ÁFA 
Díjfizetés ütemezése: havonta 

Tényállás: Az  ARAN Invest KR. 2019.  augusztus  13.  napján érkezett kérelmében közterület-használati 
hozzájárulás — havonta, teljes díjfizetéssel történő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel 
arra, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Tömő  u. 58.  szám alatt épülő társasház kivitelezési munkálatai 
miatt kívánja használni a fenti területet. 

A  kérelmező érvényes forgalomtechnikai tervvel rendelkezik. 

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás — havonta, 
teljes díjfizetéssel történő — megadását, azzal, hogy a kérelmező az építési munkaterület céljából 
igénybevett közterület-használati díjat  2019.  június  17.  —  2019.  augusztus  20.  közötti időszakra 
vonatkozóan is fizesse meg. 

11. 
Közterület-használó, kérelmező: Pedrano  Homes  Kft. 

(székhely:  1082 Budapest, Prater u. 29/A.  fsz.  21.) 

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

2019.  augusztus  21.— 2019.  szeptember  30. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Bacsó  Bela u. 16.  szám előtt 
3  db parkolóhely és a Bacsó Béla  u. 18-20.  szám 
előtti  1  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 m2) 
4  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 m2) 
bruttó  2.650,-  Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon 
440,-  Ft/óra/parkolóhely)  es 420,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
(munkaszüneti napokon. 

építési munkaterület parkolóhelyen: munkanapokon  
összesen:  242.047,- Ft  + ÁFA (bruttó  2.650,- Ft,-  * 
29  munkanap *  4  db parkolóhely, azaz  307.400,- Ft) 

Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat díja: 

parkolóhely igénybe vétele munkaszüneti napokon: 
201.600,-Ft  + ÁFA  (420,- Ft *40 m2 * 12  nap) 

Közterület-használat díja összesen: 443.647,- Ft  + ÁFA 
Díjkiesés, díjelengedés: 201.600,- Ft  + ÁFA 
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Díj fizetés: 242.047,- Ft  + ÁFA 

Tényállás:  A  Pedrano  Homes  Kft.  2019.  augusztus  08.  napján érkezett kérelmében közterület-
használati hozzájárulás — teljes díjmentességgel történő — megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól 
tekintettel arra, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Bacsó Béla  u. 17-23  szám alatt épülő Társasház 
kivitelezési munkálatai miatt kívánja használni a fenti területet. 

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

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás előre 
egy összegben történő díjfizetéssel való megadását és a közterület-használati díj 60%-kal történő 
csökkentését. 

12. 
Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

Közterület-használat díja összesen: 
Díjkiesés, díjelengedés: 

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

2019.  szeptember  01.- 2019.  november  30. 
építési munkaterület (Corvin  5  Irodaház) 

Budapest  VIII. kerület, Tömő  u. 24-30.  szám 
előtti  146 m2  járdán 

Budapest  VIII. kerület, Tömő  u. 24-30.  szám 
előtti  138 m2  úttesten 

Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 27-33.  szám 
előtti  400 m2  közterületen (járda  es  telekhatár 
közötti területen) 

Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 27-33.  szám 
előtti  125 m2  közterületen (Szigony  u. 18. 
számmal szemben elhelyezkedő járdán és 
úttesten) 

Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 27-33.  szám 
előtti  125 m2  közterületen (Szigony  u. 20-22. 
számmal szemben elhelyezkedő járdán és 
úttesten) 

934 m2 
620,-  Ft/m2/nap + ÁFA  (12  hónapon túl, 
munkaszüneti napokon) úttesten és a járda 
területén 

építési munkaterület: járdán:  53.275.360,- Ft  + 
ÁFA  (620,- Ft  *  934 m2 * 91  nap) 

52.696.280,- Ft  + ÁFA 
52.696.280,- Ft  + ÁFA 
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Tényállás:  A  Pedrano  Construction  Hungary Kft.  2019.  augusztus  07.  napján érkezett kérelmében 
közterület-használati hozzájárulás — teljes díjmentességgel történő - megadását kéri a Tisztelt 
Bizottságtól tekintettel arra, hogy a Corvin  5.  Irodaház építése és a  Budapest  VIII. kerület Corvin 
sétány folytatásához kapcsolódó munkaterület (építési felvonulási terület) céljából kívánja használni a 
fenti területet.  A  területen semmilyen munkagép és építőanyag nem kerül elhelyezésre, csak az 
építkezéssel kapcsolatos munkavégzésre használják. Az első tervek alapján a területen  2  irodaház 
került volna kialakításra  C5  és  C6  munkanéven. Az építési engedély módosítása után a területen  1 
irodaház épül. Az építkezés első üteme során igényelt területekhez a második ütem megkezdésével 
szükséges további területek használata is. 

A  kérelmező a lakosságot az ideiglenes jelzőtáblák hatályba lépése előtt  48  órával köteles értesíteni. 
A  Kft. érvényes  Budapest  Közút Zrt. által jóváhagyott forgalomtechnikai tervet nyújtott be a kérelem 
mellékleteként. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat és a Corvin Zrt. között Corvin-Sétány projekt keretszerződés közös 
megegyezéssel történő lezárása tárgyában  2014.  szeptember 15-én létrejött megállapodás 
(továbbiakban: Megállapodás)  4.1.  pontjának e) alpontja értelmében az Önkormányzat vállalta, hogy 
„a csereszerződések alapján a FUTUREAL I. által megszerzett, illetve az Önkormányzat által 
korábban átadott még be nem épített ingatlanokon végzett építési munkák („Munkák") ideje alatt 
ingyenes közterület foglalási engedélyt  ad  a Befektető vagy az építtető részére az erre irányuló 
kérelemben megjelölt területre." 

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

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 bevételek:  
Tomgub és Társa Kft. 306.000,- Ft  + ÁFA 
Pelle  &  R Bt. 19.680,- Ft  + ÁFA 
Összesen: 325.680,- Ft  + ÁFA 

Tervezett bevétel építési munkálatok esetén:  
LGT Magdolna Kft. 
Budapest  VIII. kerület, Nap  u. 28.  szám alatti Társasház 
DVM Fővállalkozás Kft. 
Háromszög Bt. 
ASI  Group 1967  Kft. 
ARAN Invest  Kft. 
Pedmao  Homes  Kft. 
Összesen: 

Díjkiesés, díielengedés:  
LGT Magdolna Kft. 
Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Budapest  VIII. kerület, Nap  u. 28.  szám alatti Társasház 
Budapest  VIII. kerület Vas  u. 7.  szám alatti Társasház 
Pedrano  Homes  Kft. 
Pedrano  Construction  Hungary Kft. 
Összesen: 

1.937.376,-Ft  + ÁFA 
135.630,- Ft  + ÁFA 
13.079.960,- Ft  + ÁFA 
66.732,- Ft  + ÁFA 
609.840,- Ft  + ÁFA 
9.953.160,- Ft  + ÁFA 
242.047,- Ft  + ÁFA 
26.024.745,- Ft  + ÁFA 

2.906.064,- Ft  + ÁFA 
413.371,- Ft  + ÁFA 
424.200,- Ft  + ÁFA 
637.980;  Ft  + ÁFA 
201.600,- Ft  + ÁFA 
52.696.280,- Ft  + ÁFA 
57.279.495,- Ft  + ÁFA 
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IV. Jogszabályi környezet 

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

A  Rendelet melléklete meghatározza a közterület használatok utáni fizetendő díj mértékét. 

A  közterület-használati díjfizetés ütemezéséről a Rendelet  22.  § (I) és  (5)  bekezdései az alábbiak 
szerint rendelkeznek: 
„ (1) A  díjat a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult köteles 
előre egy összegben megfizetni. 

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

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást  ad  — 60%-os díjmérsékléssel és havi díjfizetéssel - az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: LGT Magdolna Kft. 
(székhely:  1164 Budapest,  Felsőmalom  u. 20.1/103.) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  augusztus  21. 

2019.  augusztus  29. -2019.  november  29. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Magdolna  u. 38.  szám előtt 
58 m2  járda 
Budapest  VIII. kerület, Lujza utca  11.  szám előtt 
66 m2  járda 

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. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  augusztus  21. 

Tomgub is Társa Kft. 
(székhely:  1239 Budapest,  Sodronyos  u. 78.) 

2019.  szeptember  02. —2019.  december  02. 
vendéglátó terasz + napernyő 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány  5.  szám előtti 
közterület 
34 m2  +  26 m2 

III. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást  ad  — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel — az alábbiak szerint a 
Szigony  u. 34.  szám alatti társasház felújításának megkezdéséig: 
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Közterület-használó, kérelmező: Pelle  &  R Bt. 
(székhely:  1083 Budapest,  Szigony utca  34.) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  augusztus  21. 

2019.  augusztus  22. -2020.  augusztus  21. 
napernyő 
Budapest  VIII. kerület, Szigony utca  34. 
2 m2 

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

Közterület-használó, kérelmező: Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kft. 
(székhely:  1034 Budapest,  Bécsi  tit 96. B.  ép.) 

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

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  augusztus  21.  

2019.  október  16. -2019.  október  17. 
rendezvény 
Budapest  VIII. kerület, Tavaszmező utca  17-19. 
522 m2  járda 
320,-  Ft/m2/nap + ÁFA 
334.080,- Ft  + ÁFA  (320 Ft,-  *  2  nap *  522 m2) 

Budapest  VIII. kerület, Szűz utca (Magdolna utca - 
Tavaszmező utca közötti szakaszán) parkolósáv 
19  db parkoló 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  augusztus  21. 

Budapest  VIII. kerület, Nap  u. 28.  szám alatti 
Társasház 
(székhely:  1084 Budapest,  Nap  u. 28.) 

2019.  augusztus  20.- 2019.  szeptember  08. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Nap  u. 28.  szám előtt 
33 m2  járda és  5  db parkolóhely (parkolóhelyenként 
10 m2) 

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

Közterület-használó, kérelmező: Budapest  VIII. kerület Vas  u. 7.  szám alatti 
Társasház 
(székhely:  1083 Budapest,  Vas  u. 7.) 

Közterület-használat ideje: 2019.  augusztus  31. -2019.  szeptember  30. 
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Közterület-használat célja: építési munkaterület (aluljárós állvány elhelyezése) 
Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Vas  u. 7.  szám előtt 
Közterület-használat nagysága: 49 m2  járda 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  augusztus  21. 

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

Közterület-használó, kérelmező: Háromszög Bt. 
(székhely:  1133 Budapest,  Vój  u. 13.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  augusztus  21. 

2019.  augusztus  23. -2019.  szeptember  07. 
építési munkaterület (anyagtárolás - rakodás) 
Budapest  VIII. kerület, Krúdy  u. 15.  szám előtti 
parkoló sávban 
1  db parkolóhely  (10 m2  parkolóhelyenként) 

VIII.  A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

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

Közterület-használó, kérelmező: ASI  Group 1967  Kft. 
(székhely •  1204 Budapest,  Mártírok útja  290.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  augusztus  21. 

2019.  augusztus  21. -2019.  szeptember  21. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület,  Horvath Mihaly ter 15.  szám 
előtti járdán 
44 m2 

2. az ASI  Group 1967  Kft. az építési munkaterület céljából igénybe vett közterület-használat díját 
2019.  augusztus  20.  napjára vonatkozóan is fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  augusztus  21. 

IX. A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

ARAN Invest  Kft. 
(székhely:  1082 Budapest, Leonardo  da  Vinci u. 10.) 

2019.  augusztus  21.- 2019.  március  31. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Tömő  u. 58.  szám előtt  82 m2 
járdán és úttesten 
82 m2 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  augusztus  21. 

2.  az  ARAN Invest  Kft. az építési munkaterület terület céljából igénybe vett közterület-használat 
díját  2019.  június  17.- 2019.  augusztus  20.  közötti időszakra vonatkozóan fizesse  meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  augusztus  21. 

X. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást  ad  - előre egy összegben, 60%-os díjmérsékléssel történő díjfizetéssel - az 
alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: Pedrano  Homes  Kft. 
(székhely:  1082 Budapest, Prater u. 29/A.  fsz.  21.) 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő. 2019.  augusztus  21. 

2019.  augusztus  21.- 2019.  szeptember  30. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Bacsó Béla  u. 16.  szám előtt 
3  db parkolóhely és a Bacsó  Bela u. 18-20.  szám 
előtti  1  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 m2) 
4  db parkolóhely  (10 m2  parkolóhelyenként) 

XI. 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  kérelemben foglalt közterület használat 
ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  augusztus  21. 

DVM Fővállalkozás Kft. 
(székhely:  1052 Budapest,  Türr István utca  8.) 

2019.  augusztus  21. -2019.  december  16. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Mosonyi  u. 4.  szám előtti 
járdán, úttesten, és parkoló sávban 
137 m2  járda és úttest +  4  db parkolóhely  (10 m2 
parkolóhelyenként) 

2W 9.  december  17.- 2019.  december  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Mosonyi  u. 4.  szám előtti 
járdán, úttesten, és parkoló sávban 
137 m2  járda és úttest +  4  db parkolóhely  (10  in2 
parkolóhelyenként) 

2.  a DVM Fővállalkozás Kft. az építési munkaterület céljából igénybe vett közterület-használat 
díját  2019.  július  01.  -  2019.  augusztus  20.  közötti időszakra vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  augusztus  21. 
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A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy — teljes díjmentességgel — 
közterület-használati hozzájárulást  ad  az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

A  közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága:  

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

2019.  szeptember  01.- 2019.  november  30. 
építési munkaterület (Corvin  5  Irodaház) 

Budapest  VIII. kerület, Tömő  u. 24-30.  szám 
előtti  146 m2  járdán 

Budapest  VIII. kerület, Tömő  u. 24-30.  szám 
előtti  138 m2  úttesten 

Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 27-33.  szám 
előtti  400 m2  közterületen (járda és telekhatár 
közötti területen) 

Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 27-33.  szám 
előtti  125 m2  közterületen (Szigony  u. 18. 
számmal szemben elhelyezkedő járdán és 
úttesten) 

Budapest  VIII. kerület, Szigony  u. 27-33.  szám 
előtti  125 m2  közterületen (Szigony  u. 20-22. 
számmal szemben elhelyezkedő járdán és 
úttesten) 

934 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  augusztus  21. 

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.  augusztus  14. 

_ 
dr. Hénez Adrienn 
ügyosztályvezető 

f 
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KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: BOROS GÁBOR SZABOLCS, GYURICZA RAMÓNA ÜGYINTÉZŐK 

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: Icím:11.4 InT-g--

 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE: 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 
ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

RIMÁN EDIN SOÖS G 
JEGYZŐ A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZÜGYFBIZOTTSÁG ELNÖKE 

COE 
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3.9a10 jarda cur0 0.51  

tdefon:  

szám:	 em./ajtó:  

nap anyja neve:  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcime irsz.: helység:  közterület:  

Születési helye • ideje: év 

e-mail  cím-

 

• Levelezési cím: 

4 

(01214 o 4 0 OOST  

Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám:  0 it  gi 

Adószáma: 'CS-2- '4 9 sr- 2  -  2 

Bankszámlaszáma  4 2  e 4c C'  4  • ' Pri2 , , 

e-mail  cím: 
Li ke met: 

21119  AUG  08. 

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

Kérelmező neve: .  LET  1-1A1c2(31v‘a_ f#   telefon:L  

Kapcsolattartó ügyintéző neve:  
, 

e-mail  cím:  . 

Székhelyeirsz.: ' OE1  6 4  helység: 3 (ALICkafett közterület-Telgakwalosm 

teleforr  

szám• em./ajtó:  - 

--

 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve-  telefon:  

Lakcíme: írsz.: 

Levelezési cím:  

• helység:  közterület:  szám: em./ajtó: 
JÓ:OE, efváros: Polgármesteri Hivatal 

Ő: n  El5zmény;_
e

 Mendkle.: Vállalkozó nyilvántaitási száma: 

Adószáma: 

Bankszámlaszáma-

 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak 
ellenőrzéséhez szükségeset. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az információs önren-
delkezésijogrólésaz infotánációszabactvágról szóló  2011.  ég  OIL  törvény alapján. 

Közterület-használat ideje:  204 9  . év.  oil 81hó 2 9  naptól —  20 4I. é 4Á  hó  24,  napig 

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

Közterület-használatcélja- tter-ri  et  

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 424 nil C.S I  2 SC en 2  ) db  /m2  /fő 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület ofha  b• 3€ 24. A  szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.):   °Idol On  Ck+C-C( — bk..; 2  ot Ct+cat.- _s cf-ko  /4_  tei tk  

gay' zekels 

 

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

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

ifelarid rioloLsck 

m benyújtása nem jogosít fel a közterület haszne
i
tara. 

magdolna Kft. 
1164 Budapest,  Felsőmalom  U. 2 

Bankszámlaszám: 
12010611-01552021-001000054 

G2
 

Adószám.  25524145-2.42 
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A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
— a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
— a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet  21.  *  (1)  bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati 
díjat köteles fizetni, 
—a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  210/2009.  (IX.29.) Kormányrendelet  12.  *  (1) 
bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek árusíthatók. 

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

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

 

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

 

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

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

2. Az igényelt területre vonatkozó 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 is a 
járda szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, amelyikhez tartozik; méterben 
mérve. 

 

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

 

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

 

5,  Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az 
építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előirt esetekben a jogerős épitésügvi 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.) 
littp://budapestkozuth  u 

 

Figyelmeztetés:  A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előirt mellékletek csatolásán túl a pontos és egyén e/mű helymeghatározás, vala-
mint a meglévő létesítményfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

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

— Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(X11.12.)önkormányzati rendelet 
Budapest  föváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Föv. Kgy. rendelet 
A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

Alulírott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából hozzájárulok  személyes adataim tör-
ténő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgánnesteri 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 jogsza-
bályi rendelkezésekről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, 
valamint a hivatali elérhetőségről. 

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

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

Budapest, 20/13... évQ.eló nap. 

Le Magdolna Kft. 
1164 Budapest,  Felsőmalom  u. 20. 1/103 

Bari m: 
‘...er rn‘sig268:9- 
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BUDAPEST 
(.! 

KOZUT 

 

  

FORGALOMTECHNIKAI IGAZGATÓSÁG 

cimzett: VITO-MA Bt. 'env.  szám: 

iktatószám: 9 

 

can: 1238 Budapest tärgy: 

ügyintéző: 

8.  kerület Magdolna utca 
foglalás 

38.,  közterület-

 

Templom utca  70 

A  Társaságunkhoz érkezett,  „Budapest 8.  kerület Magdolna utca  38.,  közterület-foglalás" tárgyú kiviteli 
tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást az alábbi feltételekkel adjuk meg. 

A  Lujza utca és  a  Magdolna utca egyszerre nem zárható.  Az  alkalomszerű lezárások ideje  maximum 2 
nap  lehet!  A  teljes lezárások előtt  72  órával előbb értesíteni kell  a  BKK  INFO-t  a  bkk.infoe,bkk.hu  e-
mail  címen, vagy  a +36 1 266 9003  telefonszámon. 
Az  ideiglenes jelzőtáblák ép, fényvisszavető fóliás felületűek legyenek, és tiszta állapotban kerüljenek 
kihelyezésre.  Az  Útügyi Műszaki előírásokban foglaltakat  be  kell tartani, különös tekintettel  a  magassági 
elhelyezésre vonatkozó kritériumokra. 
Az  ideiglenes „Megállni tilos" jelzőtáblákat hatályba lépésük előtt legalább  48  (legfeljebb  72)  órával ki 
kell helyezni, és kiegészítő táblán fel kell tüntetni  a  hatályba lépés időpontját. 
A  kivitelezés során  a  munkaterületet zárt,  min. 1,5  m magas, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott 
elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, amely  100 km/h  szélterhelésnek ellenáll. 
Megfelelő éjszakai megvilágítást kell alkalmazni. 
A  gyalogosforgalom munkaterülettől elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell, akadály esetén  min. 1  m 
széles provizóriummal át kell vezetni.  A  forgalom alatt álló közútra  a  gyalogos nem terelhető. 
A  munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép,  ember  nem tartózkodhat,  a  munkaterületről kikerülő 
anyag, építési anyag 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. 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk  6  hónapig, vagy az ebben a  6  hónapban kérelmezett érvényes 
munkakezdési engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes.  A  hozzájárulásunkban megállapított 
feltételekkel szemben kérelemmel a  Budapest  Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalához lehet 
fordulni. 
Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  23.  §  (4)  bekezdés  1.  pontja, a közúti közlekedésről szóló  1988.  évi I. törvény  33.  és 
34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984.  (XII.21.)  KM 
rendelet  2.  §-a, valamint a fővárosi helyi közutak 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. 
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Az ingatlanok forgalmát biztosítani kell! 

VITO-mA  Bt. 1238 Budapest,  Templom utca  70. 
Tel: 06-20-9171-873 

Tárgy: 

Budapest,  VIII. ker. Magdolna utca  38.  szám 
közterületfoglalás 

Részmavelet Forgalomkorlátozási helyszínrajz Datum: 2019. 81889 
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Méretarány: 
M  1:500 
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Budapest  Főváros 
VIII. kerület józsefvárosi önkonninyzat 
Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság 

Soós György részére 

Tárgy: méltányossági kérelem — LGT Magdolna Kft 

Tiszteli Elnök  134 

Az alábbi méltányossági kérelemmel fordulunk Önhöz: 
Az  1..G1'  Magdolna Kft a VIII. Magdolna utca  38.  sz. alatt - új építésű ingatlan beruházásként - építene fel egy  45  lakásos társasházat. 

Miltanyos eljárást szeretnekk kérni a közterület használati díjak inegállapításánál. 

Szíves megértését S segítségét előre is köszönjük 

Budapest, 2019.05.08. 
es„,,ter 4 

"leeest  :Wok», 
sehallefee : eft 0:7:015

R554
5>wi 

zOE ( M ,10000.5- kne LGT Magdolna Kft 
Bognár Bence 



hó 

közterület: 

év 

telefon:  

szám: em./ajtó:  

anyja neve:  

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz.: helység.  

Születési helye  ideje: 

e-mail  cím: 

Lakcíme: irsz: 

Levelezési cím:  

e-mail  cím: 

helység:  közterület:  szám: em./ajtó:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma:  OE 
_ 

Bankszámlaszáma: 

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

Kételmező neve. 7-Qn  6-PB .gs'  FAA' / -f7-

 

Kapcsolattartó ügyintéző neve: J*2  ••1  

COE COE" • 4  .• • 

Székhelye: irsz.:  7 1 5  helység: 

Levelezési cím:  

Cégjegyzék szám/ Nyilvántartási szám  :01 z:4:1Cr.;  6 

Adószáma:  16 .1.  3 3 r L 
Bankszámlaszáma:4  '7  t dil —  ZS  ;e "{ e 

13,  közterület 91/ ie 57./47:C7.4.-  szám...... em./ajtó:  
jv(r et 

0 A7 -17 

e-mail  cím: 

telefon.  • 

telefon . 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  telefon: 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbirálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak 
ellenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti ügyosztálya kezelik az információs önren 
delkezési jogo")1 és az infannációszabadságról szóló  2011.  évi törvényalapján. 

Közterület-használat ideje:  204 5  . év  0  e hó  11  [ 2  naptól —  20 

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

Közterület-használat eaja: ./(if.t ofer  
Kérelemmel érintett közterület nagysága: prn.31-1  

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület...Cak. 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.):  

trlannatitilMESTERIAVAL 
51  A  kerelTA  m benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 

2019  AUG  a 7 
szam 524-5  
Sign • 

nap . év 119 1_ hó 

db  /m2  /fő 

szám előtti 

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

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában  level  közterület használatához 
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betgvel 4itölteni!  

AY CO4 I 2.op. 4 9 



— 2 — 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Figyelmeztetés:  A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos és egyértelma helymeghatározás, va-
lamint a meglévő létesítmény fotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

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

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

A  településkép védelméről szóló  34/2017. (1X.14.)  önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam 
—amelyet tudomásul vettem  — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jog-
szabályi rendelkezésekről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezmé-
nyeiről, valamint a hivatali elérhetőségről. 

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

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

Budapest, 204  . év hó nap. 
ELMEZÖ ALÁÍRÁSA 

fsiä,  

27 
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c
puclapest,  Corvin  - California Coffee Company 

Lamm Peter (A 01-0461) 
Budapest, 1026.  Virág árok  12. 
Tel.:  ±36-30-365-15-37 
email: lammpe@gmail.com 
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gauciapest rovaros  Viii. ;mullet  Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási ügyosztály 
1082 Budapest 

K  ÉR EL E M 
c (  (( 

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

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni!  

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 
Kére1mez5 neve: 9_  ,   telefon:  

r  a o Kapcsolattartó üuvintéző neve:     telefor_ 
e-mail cum  

Székhelye: A  ioM1 lielységau köztertilet CION  Y  Sm:  34  em./ajtó:  
Levelezési cím: (It  • °I • 

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
rkezett• 

2019 Al16 13, 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérehnező neve:  telefon: 

Lakcírne: irsz: 
LJ  

Levelezési  elm*  

e-mail  cím: 

 

helység-  közterület szám: em./ajtó:  

 

Vállalkozó nyilvántartási száma: 
1 

Adószáma: ;  

Bankszámlaszárm 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  teleforr  

Lakcíme: irsz.: I. helység:  közterület szám: em./ajtó:  
-- T- 1 

Születési helye ideje:  1 i  iv  I  •1 1 anyja neve:  L  -.4 

e-mail  cím: 
Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak el-
lenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti ügyosztálya kezelik  ca  irformációs önrendel-
kezésijogról és az itformációszabadságról szóló  2011,  évi CXII törvényalapján 

7 4. 
Közterület-használat ideje:  2O  9  év10 hó jpi4naptoi -  20 [02_,C1.  év  [die  hó le napig 
(Több időpont- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!) 

Közterület-használat célja:  444\9€ 9-N Ni° "- M r\  QrlÄt  
‘11 9̀- C110  Kérelemmel érintett közterület nagysága: db  /m2  /fő 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület Gamy u  szám előtti 
járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.):  

30261718e4tentekireeraRkt1lvATAL  

51  A  kérele»i benyújtása nem jogosít fel  a  közterület használatára  
2019  AUG  09. 

sArn 5 330  S  
Sir 

 

  

1 

Mellékle 

Szám: 
ic14,62,99-4  

Ü  yintéz6: El6zmeny: 



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.  (IX29.) Kormányrendelet  12.  § (I) 
bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek árusíthatók. 

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

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

 

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

 

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

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

6. Közút igénybevétele esetén — a  2.  pontban foglalt helyszínrajzon túl — a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai 

 

vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest,  Bánk bán utca  8-12.) 
http://budapestkozut.hu 

Fievelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány  A  az előírt melléldetek csatolásán  tú1  a pontos és egyértelmű helymeghatározás, valamint a meglévő léte-
sítményfotója elengedhetetlen a benyujtott kárelem érdemi elbírálásához! 

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

Magyarország helyi önkormányzatairál szóló  2011.  évi CIJOOCIX. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatától és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkonnányzati rendelet 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.0(11.12.)  önkormányzati rendelet 
Budapest  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (I.  16.)  Föv. Kgy. rendelet 

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

NYILATKOZAT  

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

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

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

Tudomásul veszem  hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor joge  1, edik. 

KER5  
Sp, )14  a  13 

1 ) C) o 9 Ate r 2 
Budapest, 20 év hö nap.  00,0  
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BUDAPEST  FOVÁROS 
VIM  KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

 

VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODA 

   

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Gazdálkodási Ügyosztály 

dr. Henez Adrienn 
ügyosztályvezető 

Helyben 

Iktatószám: 
Ügyintéző: 
Telefon: 
e-mail: 

26-1087/2018 
Szomolányiné Kocsis Beatrix 
4592-157 
szomolanyineb@jozsefvaros.hu 

Táruv:  Pelle&R Bt. közterület használati kérelme — Szigony utca  34.  szám előtti 
közterületen napernyő fennmaradása 

Hiv. szám:  16-1476/2018. 

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! 

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

A  napernyő fennmaradásához a közterület használata engedélyezhee a Szigony utca  34. 
szám alatti Társasház felújításának megkezdéséig. Azt követően a napernyő jelenlegi 
formájában nem tartható meg, annak kialakításakor a Rendeletben meghatározott 
követelmények az irányadóak, melyhez településképi bejelentési eljárás lefolytatása 
szükséges. 

Budapest, 2018.  szeptember  kJ. 

Üdvözlettel: 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. la 459-2100 
www.jozservaros.hu 



Magánszemélyek esetében: 

Kérd mező neve:  

I .akeúne: izsz.• helység: 

Születési helye•  

e-mail  cím: 

 közterület:  

ideje: . 

telefon: 

szám em./ajtó:  

nap anyja neve:  hó 

INOUCIbt ugyosztaty 
1082  put:impost  
Baross utca  83-67. KÉRELEM 

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

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

Kézelmezö neve: ..019PIX g evidemA, ..... telefon: 
Kapcsolaitartó ügyintéző neve: /. -- telefon' 

e-mail  cím: 

Széldielye: irsz.: I 541  helység: .341.4{q..pe51 kez ..... • , 3  _ • 
Levelezési 56f   { encrboo7-z 
Cégjegyzék százn/Nyilvántartási szám: I ICI. 

Adószáma: 

Bankszámlaszázna: .. I . .. . , _ 

   

smut: 

9' 78 -c-p2c24  
emlajtó:  

 

 

    

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  telefon:  
Lakcúne: irsz.: I I helység  közteriilet•  szám:  
Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

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 informriciós önren-

 

delkezésijogrólésazinfolmációszabadságrólszóló  20/l.  éti töryén yalapján. 

Közterület-használat ideje:  201i   
év FJhó4If naptól —  20  415i .éviii hó  7( 4  napig 

(Több időpont,- helyszín esetén  k ' listát mellékelni!) 

Közterület-használat célja: bcdtk.C..  Ay tat" bega  er4-64   A440 244  
Kérelemmel érintett közterület nagysága:  4.9  .1.52g144,-

 

2-e?4,“dit  Lo224,OEA 42/6- wri-pepyx,  

JÓZSEFVÁROSI polmeetteretein 
51. 

benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 

em./ajtó:  

; ; Bankszámlaszáma: • „ 

Vállalkozó nyilvántaztási száma: 

Adószáma: 
Érkezett.' 

2019ÁU6 13. 

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal- •  v:"  tOE 

Ügyintéző: 

ergkOkll fiLar  

Szám: 

26-7/_3_38— 2_2  
Előzmény: 

• EA 

db  /m2  /fő 
Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület 7.-01UP;)(-22-  e2  tt ,  42.- 44  j “OErop-  OE1-( szám előtti 
járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Menetrrühnény, stb.): 
-7  

2019  AUG  12. 
Szám 534. 2-........ 
sign  • Al(332,1 a_01 



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

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

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

 

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

 

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

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

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

 

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez a helyszín 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://budapestkozutha 

 

Figyelmeztetés:  A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos S egyértelmű heffineghatározás, va-
lamint a meglévő létesítmény fotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

— Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény 
— a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról ás használatának rendjéröl szóló 

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

Budapest  főváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.) Foy.  Kgy. rendelet 
A  településkép védelméről szóló  34/2017. (1X.14.)  önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam 
—amelyet tudomásul vettem — az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jog-
szabályi rendelkezésekről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezmé-
nyeiről, valamint a hivatali elérhetőségről. 

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

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

Budapest, 20.e. éve rhó nap. 



Budapest, 2019.  július  10. 
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FORGALOMTECHNIKAI IGAZGATÓSÁG 

címzett: Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit 
Kft. 

szám: 

Iktatószám: 

19US5284 

46 /6525-2 /2019 
eim: 1034 Budapest tárgy: 8.  kerület Tavaszmező utca  12-17.  - Szűz utca 

 

Becsi  tin 96. B.ép. 

antaka: 

1-7. 

Ember Attila 

Társaságunkhoz érkezett,  „Budapest  VIII. kerület Tavaszmező  u. 12-17.  és Szűz utca  1-7.; 23.  Óbudai 
Egyetem Állásbörze, parkolás és rakodás" című "Közterület-használati kérelmére" forgalomtechnikai 
szempontból az alábbi kezelői véleményt adjuk: 

• A  kérelmet a területileg illetékes a Polgármesteri Hivatallal dokumentáltan szükséges egyeztetni. 
• A  közterület nem közlekedési célra való igénybevételére a területileg illetékes Polgármesteri 

Hivatal adja ki az engedélyt. 
• Forgalomtechnikai kezelői véleményünk csak a kérelemben jelzett időtartamra,  2019.  október  16-

án 900  és október 17-én  23'  óra között érvényes. 
• A  jóváhagyott közterület-használati kialakítástól eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon 

lehet. 
• Jelen vélemény birtokában, és az érintett Önkormányzat számára történő közterület használati díj 

megfizetése után a kijelölt terület elfoglalható. 
• A  közterület elfoglalását „Megállni tilos" jelzőtáblával kell jelezni, az ideiglenes „Megállni tilos" 

jelzőtáblát a hatályba lépése előtt legalább  48  órával (legfeljebb  72  órával) korábban kell 
kihelyezni, és kiegészítő táblán fel kell tüntetni a hatályba lépés időpontját. 

• A  közterület használat során a gyalogosok részére a járdán legalább  1,5 meter  szabad 
keresztmetszeti szélességet kell biztosítani.  A  gyalogosok rövid ideig várakozhatnak, biztonsági 
okokból megállíthatók. 

• A  közterület használat után az eredeti forgalmi rendet haladéktalanul helyre kell állítani az 
ideiglenes táblák eltávolításával (letakarás, beforgatás nem elfogadható).  A  közterületet a 
szennyeződésektől, hulladékoktól megtisztított állapotban kell visszaadni a forgalomnak.  A 
biztonságos közlekedést akadályozó tárgyak nem maradhatnak a közterületen 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk  6  hónapig, vagy az ebben a  6  hónapban kérelmezett érvényes 
munkakezdési engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes.  A  hozzájárulásunkban megállapított feltételekkel 
szemben kérelemmel  Budapest  Főváros Kormányhivatala III. kerületi Hivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Utügyi 
Osztályhoz 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  1.  törvény  33.  és  34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és a 
közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984.  (XII.21.)  KM  rendelet  2.  §-a, valamint a fővárosi helyi közutak 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 kezelői feladatokat 
ellátó szervezet adtuk ki. 

Budapest  Köztit 
Zártkönlen Működő Részvénytársaság 
cégjegyzéltszárn:  01-10-047164 
postacfrn:  Budapest  Közöt Zrt.  Budapest  Pf.  86.1518 

telefon:+36 1776-6134 
fax: + 36 1 776-6212 
web: www.budapestkozut.hu 
e-mail: budapestkozut@budapestkozuthu 



; KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI VÉLEMÉNY 

KÉRELEM (BPKF001) OEI  9 u  OEL)"  h 
Kérem, hogy az alábbi paraméterekkel rendelkező 

közterület használati véleményt szíveskedjenek 

megadni részemre. 

BUDAPEST  KÖZÚT  Zn. 
02-  tl£ 

Ért: 2019 101 08. 

es-21-17 

Kérelem célja: D Konténer elhelyezés 12I  Közterület foglalás 

D Egyéb: 

e-mail  címe:  címe: (a2212 TOE/Jai.'" t.0 - 
•  

Kérelmező adatai 

Jiad Ey dcti4  k  c7P Pf2avr  
pontos címe: 

telefonszáma: .. 579 
 (c- 5g. clq  

neve. 

Jóváhagyás kézbesítésének módia (megfeleld ielölendöj 

Személyes átvétel az ügyfélszolgálaton  (1115. Bp.  Bánk  ban  utca  8-12) 
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A  térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem 
használható  fell  Az ingatlanok közhlteles adatalt a földhivatalok szolgáltatják. 
Engedélyszám: FF/232/1/2015 
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Budapest Alvaro* Vat ettletJózservárosi Polonneateri tevatal I 
Gazdálkoatagyesztály 173 Inn »UMW K  ÉRELEM  Sams  utca  63-67. 

Gazdasági társaságok, egyéni cég társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 
Kerehnezd neve 2  cet TQ:-P o‘. tolt : 
Kapcsolattart5 ügyinter6 neve  ..  Y   telefon 

Swalelye: irsz.: wJJhelYság 
Levelezési  elm:  

Cégjegyzék  staitinsfyilvaigaii Sent 

— 

 közterület szám: em./ajtó:  

graltreig Adósztima: 

Banked=laminar 

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Érkezett: Szám; 

2019  AUG  05.  
Mellalet. ügyintéző: klázmény: r  • 2ÉJA  

Egyéni vállalkozás esetében: 
Kiselmezö  nave:  

Laken= in:  

Levelezési  elm: 

e-mail elm:  

telefon:  

közterület szám: emi,ajtó:  helYse 

Váflalkbzb tryilvantartási saki& 

Adószárna: 

Benkszámleszáma: 

Magánszemélyek emewirshoo• 

Mick/teat!, neve:  telefon:  

Lakcíme: itsz.: hel-0 48-    közterillet salmi em./ajtó:  
óv 

MeglegyZés:  Pena  adatok lcözlése a közterül t-használatt kérelmek elbirálásához, yak:mint a közterület-használati hozzálárulásbanfelaltak ei-

 

lenörzéséha sztamégenek Az adatakm a Polgánne test Hivatal Gazdeklkodási,  Nerve  KörtergetiClügyelett ügyosztálya kezelik  or *melds  it/trey/el-
kezésiJogra az ii0MtácititzabadságnIlszóló  2011.  évi OtIltörvény alepján 

ri nap sea  neve: Születésihelye•  

e-mail elm:  
idej 

Közterillet-luusaidat ideje: 20[Lb. ev  0  h  [51Fnapról =  20  I 3.eV T ó  (51  napig 
(Több idea* esetén Icerünk  Hs*  m  DeWitt° 
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a Józsefváros I Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 
rink  a nyomtatványt divas/said:lan, nyomtatott  b_ Alive! *Winn, f  

Kérdernmel  elated  közterület nagysäga: 

Közterület helye  Budapest  VIII. kerület  

le  ideate%  zöldtertileen ere  

Közterület-használat  ea: 

t i 1 0‘..,Lei.- \AN.C‘Nus..).  cji, Z ia L%-) r-N+.  C -1-r- \‘, -li  
.,,,,, f/- ea_A- too--tk L 1  e.)..t,-. 4  . 4  2_  
Leisi rcztaQ  -pc„Lc„.4t. ek t74 c., ,....„,„6,...kcci-m-kb\: ..•c.,,t?0,40,..„  ul  

pc-*-:.t.erace.kf.4  -----e-cek4  ed, D L  vikot;e•fc.,1..-%; Vulaoc-cyf \A‘e,14) •  : 

db /m2  /Íb 

szárn  deal 

Tiagunutrrentirteithis
i benyú

 
nem jogosít fel a közterület használatára  

2019  »le te, 
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Budapest, 20  I  éve. hó  Q • nap. 

— 2 — 

A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
— a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a köztenllet használatára, 
— a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017. (TX. 14.)  önkormányzati rendelet  21.  § (I) bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati dijat 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 ärusithatók. • 

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

I.  A  közterületen folytatni  )(Want  tevékenység gyakorláséra  fee Itolm_Syszecaolcirat in/isolate: 
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt, 

 

. gazdasági társaság, egyéni cég esetén:  30  napnál nem régebbi cégkivonatot, alálnbi cimpéldányt, 

 

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

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. _ 

 

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

 

2. Az igényelt területre vonatkozó méretezett helyszint ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is. 
A  vázlaton az igényeit területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, ellelyeAtmése egyér-

 

telnillen megállapítható legyen. , 
TERASZ, KIOSZK ESETgN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az épület homlokzati falától és a járda 
szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a 64:jai/at/not való távolsága, amelyikhez tartozik; méterben mérve. 

 

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását  es  terveit; teraszkérelmekhez a helyszínfotója  is 
csatolni szükséges. 

 

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

 

5. eftési engedtthez kötött  di-timidity  esetében vagy ekesi munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében  at  építte-
Ma kapott meghatalmazást is a jogszabályban előírt esetekben a jogerős épitésügyi hatósági engedélyt csatolni szükséges. 

 

6. Közút igénybevétele esetén — a  2.  pontban foglalt helyszinrajzon túl — a vonatkoz6 helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai 
vázrajzot, amely beszerezhető a  Budapest  Közút  Zn.  központi ügyfélszolgálatán  (1115 Budapest,  Mink  bin  utca  8-12.) 
Ittin://budanestkozutbu 

 

Flutvelmeztetés;  

A  hiánytalamil kitattm kierelemnyomtatvány és az  elan  mellékletek csatolástin  ail,  a pontos ér egyerebnahelymeghatározás, valamat t a meglévő léte-
sItményfotaa elengedheteden a bet:yew kérelem érdenü elbbaásához! 

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

Magyarország helyi önkormányzatain5Iszóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény 
- a Józsefierosi önkormányzat tulajdcseban lévő közterületek használatáról is használatának rendjéröl szóló 

37/201.7. (IX .14.)  önkorinanyzatirendelet 
- Józsefváros Kerületi gpftisi Szabályzatáról szóló 66/2007.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
- Budapest  föváros rendezési staelyzater5lszóló  5/2015. (11. 16.)  Föv. Kgy. rendelet 
- A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (DC.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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

nő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az igy tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az eljárásban 

részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok fele. 

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. 

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

Tudomásul  venom  hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekorjogergemlisclik. 
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Budapest  Főváros VIII kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal V / Gazdálkodási Úgyosztály K  ERELEM ------\  1082 Budapest  
Baross utca  63-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni 

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 
Kérehnező neve:  Budapest  VIII. Vas utca  7.  Társasház telefon: • 

Kapcsolattartő Ügyintéző neve: tly telefon: 
e-mail  cím: iroda@nyolckor.hu 

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

2 015)6 

(11-4-T2 
1  

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmezőneve: telefon: 

Lakcíme: irsz:T  helység' tér)- szám: em./ajtó:  
Levelezési cím:  

e-mail  cím: 

Székhelye:  1I  Budapet,Kródy utca  2.  fsz.l. 

Levelezési cím:  1088 Budapest, &tidy  utca  2.  fszl. 

Cégjegyzék szám/Nyilvántamisi  &Mtn.  

Bankszámlaszámat [LI  7  °  8  1  °  11 
Adószáma: 2  81718  9E719 i 8 _  1 

Érkezett: I  Szám: 
2019A0& 13. /61t43 0 

Ügyintéző: I  Előzmény 

7 GIMMIt 'Creet E A  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: [   

Bankszámlaszáma:1  LiI  

            

            

           

           

           

              

              

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme • irsz. 1 1  helység.  

telefon:  

 szám: em./ajtó:  

nap, anyja neve:  Születési helye ideje: 
e-mail  cím: 

     

(Több időpont- helyszín esetén kérünk listát Mellékelni!) 

Közterület-használat célja: építési mi.mkaterület (felvonulási terület és konténer), 

* rn it  r" Kérelemmel ér' ott közterület nagysága: 49-9;m 2/db let0 1j.. d  0— 

Közterület helye: Budapegt, VILL kerület Vas  u. 7,  szám alatti Társasház előtt 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy: járdán  a mellékelt rajz szerint. 

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

A  projekt önkormányzati támogatással valósul meg atR KÖZ pályázat), kétjük, hogy a társasháznak  at  adható legmaga-
sabb közterület-használati dukedvezményt biztosítsák  A  magas közteriiletfoglaltisi  di]  a projekt megvalósulását veszélyezteMé 
Jelen kérelemmel a társasház a  2019.  május 8-án hozott  16/1130-1/2019  számú közterülethasználati hozzájárulásról szóló 
határozatban megkapott terület továbbhasználattit  kb::  Jelen kérelem a korábbitól pusztán csak a közterület használat 

korábbi beadvány tartalmazza. 
JÓZSEFVÁROSI' fellikf4itiA7At 

erelem benyújtása nem jogosit fel a közterület használatra. 
2019  AUG  11 

stam- 5-3  
Sign  •   / 6/ 0 5° 19-C  fr5 

Megjegyzés: Fend adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbirálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban jog 
laltak ellenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti ügyosztálya kezelik az  in 
jolts  önrendelkezésijogní1 és az infonnációszabadságta szól6  2011.  évi CÁIJ tötvény alapján 

Közterület-használat ideje:  201 [ 9  év  1 01 8  hó [3JIJ  naptól 201[91.  év  r61:  -9-1  hó  1 3  61  twig J 

ozás, védőtető 

/919 AU6 1 2.7d-kut4)\ trn..  „ 
.(aD 



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.  (LX.29.) Kormányrendelet 
12.  § (I) bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek árusíthatók. 

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

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

 

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

 

- társadalmi és egyéb szervezetek esetében:  a  nyilvántartásba-vételüket igazoló okiratot, x 
- östermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

2. Az  igényelt területre vonatkozó 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 ESETEN: annak szélessége, hosszúsága;  a  terasz, kioszk szélének az 
épület homlokzati falától és  a  járda szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek  a  bejáratától való távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben mérve). 

x 

3. Az  elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez  a  helyszín fotó-

ját  is  csatolni szükséges. 

 

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

 

S. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az 

épittetőtöl kapott meghatalmazást és  a jogszabályban előirt esetekben  a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni 

szükséges. 

 

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

x 

Figyelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos éi egyértelmű hebsneghatározás, valamint a meg-
lévő létesítményfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem e:nlemi elbinilásához!  

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CDOCGX. törvény 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14) önkormányzati rendelet 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.0:11.12)  önkormányzati rendelet 
Budapest  fiváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Föv. Kgy. rendelet 
A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam —amelyet tudo-
másul vettem  az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemrstirányadó jogszabályi rendelkezések-
ről, jogaimról is kötelezettségeimröl, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetk(aményeiröl, valamint a hivatali elér-

 

hetöségről.  cP 

Ki* lentem hogy kérelmem teljesítése eset én az általános közigazgatási rendtartásróLve  20 fat„  évi CL. törvény  82.  §  (2)  be-

 

kezdés  b)  pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok. ' Or . 9- 
0  0 d 4t 0-

 

+  cp-

 

Tudomásul veszem  hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogeröreeRte 
\-D o 4 p• 

Budapest, 2019.  augusztus  12.   5? 
KÉRELmige 

e  



Um: 

tirn2,eu: METATOR 

1125 Budapest 
Városkútit  14. 

elk. aim  _ _ _ 

Ildatéseikez 

tárgy: 8.  kerület Vas utca  7.,  társasház 
hongokzatfelújítása 

FORGALOMTECHNIKAI 

Társaságunkhoz érkezett,  „8.  kerület Vas utca  7.,  társasház homlokzatfelújítása" tárgyú,  19/8/4  tervszámú 
kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat  LIZ  alábbi feltételekkel adjuk 
meg: 

Az ideiglenes jelzőtáblák ép, fényvisszavető fóliás felületűek legyenek, is tiszta állapotban kerüljenek 
kihelyezésre. Az otügyi Műszaki előírásokban foglaltakat be kell tartani, különös tekintettel a magassigi 
elhelyezésre vonatkozó kritériumokra. 
A  kivitelezés során a munkaterületet  Lin, min. 1,5  m magas,  rams  elrendezésű, cégjelessel ellátott 
elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, amely  100 km/h  szélterhelésnek ellenáll. Megfelelö éjszakai 
megvilágítást kell alkalmazni. 
A  gyalogosforgalom munkaterülettöl elhatárolt szabad mozgásit biztosítani kell védőtetővel védett 
gyalogos-folyosón, akadály esetén  min.  I m széles provizóriummal kell átvezetni.  A  forgalom alatt álló 
közútra a gyalogos nem terelhető. 
A  munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről kikerülő 
anyag, építési anyag is törmelék nem tárolható. 
A  bontott is az építési anyagot minden esetben kalodában kell elhelyezni. 
A jóváltagyott 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  Ivies  alatti állapottervektől a kivitelezés sonin  cities  válik 
szükségessé, Új forgalomkorlátozási állapottervet kell készíteni, amelyre kezelői hozzájárulásunkat meg 
kell kérni. 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk  6  hónapig, vagy az ebben a  6  hónapban kérelmezett érvényes 
munkakezdési engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes.  A  hozzájárulásunkban megállapított 
feltételekkel szemben kérelemmel a  Budapest  Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalához lehet 
fordulni. 
Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  23. 4(4)  bekezdés I. pontja, a közúti közlekedésről szóló  1988.  évi I. törvény  33.  is 
34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról is a közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984.  (XII21.)  KM 
rendelet  2.  §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének is üzemeltetésének szakmai szabályairól, 
továbbit az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- is egyéb építő ek is az útburkolatbontások 
szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  15.)  Fiiv. Kgy. rendelet alapján, mint Operatív kezelő adtuk ki. 

Budapest, 2019.  március  25. 

ogyv stóf:/ 
memölcsigvezető 

/:Ember Attila:/ 
létesítmény-főmérnök 

»loaaiet itait 
-;zaiikalaiaMageas Red 

01-10047164 
:OEöstädtin"BuiiipistKözezn:.ziwdebeste>$.1$18  

telefon:  +36 .4 716-64 4 I 
fax  <4  3,e127e-6232 - 

> 5veb:v4vnev,tits #4pestkozehu 
< -e-mall:bildapenkeüttebirilapestkozut.hu 
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JELMAGYARAZAT 

9 meglévá KRESZ táibla 

, 4 4 tervezett KRESZ tábla 

MEGJEGYZÉS: 

A  védötetövel lefedett járdaszakasz területe:  49,92 

sk_6‘0\ 

metator Műszaki Gazdasági Tervező és Tanácsadó Kit. 
1125 Budapest  Városkúti  tit 14. 

Tel.:  06-1-275-4586  E-mail:meta oregt-online.hu 

Megrendelő: 

Budapest,  VIII. Vas  u. 7.  Társasház 
Ügyvezető: 

Farkas Sándor 

Tárgy: 
Tervező: 

36439 Társasház  homlokzatfelú jabs 

Budapest, VIII. Vas u. 7. -TrattigitLi 
Rajzclm: pités alatti forgalomtechnikai helyszínrajz 

Farkas Sándor 
oktápiterrnémők 
KE-K/01-1581 

Tervszám: 
13/ 870( 

Kel Méretarány: 
2019.03. 1:500 

Rajzszám: 
F 



(0 



Kapcsolattartó ügyintézö 
e-mail  cím:  

Székhelye: 
j 1113 

new:  
• » 

a jq 
j  helység:3f2.% ..   közterület  

Levelezési cím: 

 

3 3 4 ? C: OE3  
Cégjegyza sziun/ Nyilvántartási 

I, 
Adószáma: IlLe3 

 

szárn: 

 

/  
—4-(i 
'gig] 

if 
'[4.1474).".e_ig, 

Elz.14"6,(4, $,( .1.2„.,3  T1_  

 

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

Kémlinező  new. eirocrie   telefonF 

telefon•  

Bankszámlaszáma:k V F
,2jIZktd —  512  ((e  f (lepj61 

szám: em./ajtó: 

Egyéni vállalkozas esetében: 

Kérelmező neve:  telefon:  

Lakcíme: ilSZ • L  1 íj  helység:  közterület szám: em./ajtó:  

Levelezési cím:  

e-mail  cím: 

Érkezett: 
Z019 A 

Melléklet: 

Szám• 

611 7:25 —

 

I  0 , yinth6: Előzmény: 

..LAQ ..........  

 

    

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  telefon: 

Lakcime: helység:   közterület szám: em./ajtó:  
Születési helye- ideje: év nap anyja neve:  
e-mail  cím:  

629eksérüfii eigínmsteri liiratat • 
• I Vállalkozó nyilvántartás" szama: Ij_i  1 1 

Adószáma: : L. 1 . 

Bankszámlaszármad Li 11 1 1 -1.  .. 

  

1 1 
I 
I 

j;
 

.. .....  

 

   

• ...mum ...paws • it Votal 

KÉRELEM 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan nyomtatott bet ű vel kitölteni!  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbirálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak 
ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdállwdási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az inPtmációs önren-
delkezésijográl az infonnációszabadságrálszóló  2011.  évi  OW.  törvény alapján. 

Közterület-használat ideje:  2d/ :12  1. eve hó  (2.12.1  naptól 0  e .6H-owl  hó napig 
(Több időpontr  helyszin eseten kérünk listát mellékelni!) 

Közterület-használat  An: get...44-ecti4(  
u(e  e zel  e:{4  zoree4, COEL: 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatára. 

Gazdálkodási Ügyosztály 
1082  BudaPest  
Baross utca  83-67. 

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület  

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb ):  

db  /m2  /fő 

szám előtti 



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

A  kérelemhez a kérelmezőnek 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 őstermelői igazolványt. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

5. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az 
építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban 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.) 
httn://budaPestkozlitiku 

 

Figyelmeztetés:  A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány S az előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos és egyértelmű heöttneghatározás, va-
lamint a meglévő létesítmény fotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLIOLX1X. 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.(X1.12.)  önkormányzati rendelet 

Budapest  fóváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Főv. Kgy. rendelet 
A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.I  4.)  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 rendelkezeselcrő I, jogaimró I 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  erne, 
A d 

Budapest, 20 év . . hó nap. 
MEZŐ  ALAI 

y2, 



2019. 08. 13. Nyomtatás 

Minerva Térinformatikai Rendszer 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata 

Méretarány:342 

A  térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel! Készült az állami alapadatok felhasználásával. 
Engedély száma: 

Budapest, 2019  augusztus  13 

minubi01/minerva/bp8kedajaxplot/ajaxplot.php 



Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve.  telefon-

 

Lakcíme: irsz„   szám: em./ajtó:  

Születési helye.  

e-mail  cím:  

nap, anyja neve: ideje: 

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

Kérelmező neve: ASI  Group 1967  kft 

Kapcsolattartó ügyintéző neve: 

telefon:  4 

cím: 

Szekhelye 0ľ4t helyseg  Budapest  Merok 21

c

0 

Levelezési cím: El() 6-e  

Cégiegyzék sgan/Nyilvánlartási szám:  01 09977133 
Bankszángaszáma:  L TO} 0i4' 8 61 7 3! 1L5  9 

Adászáma-, 12i  317;61 714 

f:Y 010! 9 

S,soo5 
o eie, • Cv-s• • 

LnJ 14131 

telefon: 

italmazottak 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kételmező neve. telefon.  
,--• 

Lakchne: irsz: TU  1  (u., tér)'    ern  lajtó:  

Levelezési  elm:  

e-mail  cím: ... 
Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: LLi 

Bankszámlaszáma:  r 

JOZSTIVakOSIIYaigarniesLeri hivatal V, 

Érkezett: 

1019  AUG  9.  C l_d 2Sq 
Mclkékle": I  kf yinte;;T: 14:15z/116u: 

CA r10,S 

kirOEHIr 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros' Polgárrnesteri  Hyatt! 
Gazdálkodási Ügyosztály KÉRELEM  1082  fludaoest 
Berms  utca  63-67. 8  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő kö 

Kérjük a  n  otntalvdnyt olvashatóan. nyomtatoti bet ű vel 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése  a  közteridet-hctsználatt kérelmek elhirálásához, valamint  a  közterület-használati hozzőktrulásban  fog 
laltak ellenőrzéséhez szükségesek  Az  adatokat  a  Polgármesteti Hivatal Gazdálkodási, illetve Közteritiet-felügyeleti rilotosztálya kezelik  a: in 
Jönnaciás önrendelkezésijogröl és  er.  informácidraindságrálszáló 2011,évi alltörvényalapján, 

Közterület-használatideje:  201 j 91  év I  Of hó 0!  naptól —  201 óv  09F  hó  í2I 11  napig 

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

Köztertilet-használat célja: építési munka terület 

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  2m x 22m 44 m2/db 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület  Horvath  M.  ter  I5.sz. építkezéshez kapesolódóan 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy -

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 

A  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 közteruletek 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 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 mellékietet kérjük X-el jelölni) 

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

 

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

 

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

 

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

 

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását  es  terveit; teraszkérelmekhez a helysz in fotó-
kit is csatolni szükséges. 

 

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

 

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

 

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

X 

Fizvelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány  'es  a előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos és egyértelmű helymeghauírozás,valamint a meg-
lévő létesítményfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény 
a JózsetVárosi 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  fóváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II.  16.)  Föv. Kgy. rendelet 
A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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

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

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

Tudo. másul veszem,  hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre emelkedik. 

•

I   0 8  ü9v 
Budapest, 20 év hó nap. 

KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA 
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ESTON TEAM Tervező,  EOM es  Kereskedelmi  Mr www.estonteam,hu 

Merelid: Bak és Társa Kft. °sum' 2019.  május 
Tiny: Tervazärn 

F-102/2018 
Bp.  VIII. ker.  Horvath  M.  ter 15. Méteteräny: m=1:500 

ingatlan építése %Jaunt 
F-1 

Temázt  Forgalomkorlátozási helyszínrajz Fájin": Horvath 

Tervező: , Takets Lilla 
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elm: 

nyilv. szám: 19US3882 
ikunöszám:  46  /  005020-0002  /  2019 
rimy: 8.  kerület Horváth Mihály tér  15.  közterület-

 

foglalás 

OR1111Mzö: Szántai Anikó 

A  Társaságunkhoz érkezett,  „Budapest 8.  kerület  Horvath Mihaly ter 15.  közterület-foglalás" tárgyú 
kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást az alábbi feltételekkel adjuk meg. 

Az  F-3  rajzon szereplő teljes lezárás maximális időtartama  2  nap, amelyről az érintett 
ingatlantulajdonosokat értesíteni kell. Az ideiglenes jelzőtáblák ép, fényvisszavető fóliás felületűek 
legyenek, és tiszta állapotban kerüljenek kihelyezésre Az Útügyi Műszaki előírásokban foglaltakat be 
kell tartani, különös tekintettel a magassági elhelyezésre vonatkozó kritériumokra. 
A  kivitelezés során a munkaterületet zárt,  min. 1,5  m magas, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott 
elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, amely  100 km/h  szélterhelésnek ellenáll. Megfelelő éjszakai 
megvilágítást kell alkalmazni. 
A  gyalogosforgalom munkaterülettöl elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell, akadály esetén  min. 1  m 
széles provizóriummal át kell vezetni.  A  forgalom alatt álló közútra a gyalogos nem terelhető. 
A  munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről kikerülő 
anyag, építési anyag is törmelék  neat  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 forgalomkorlatozÁsi állapottervet kell készíteni, amelyre kezelői hozzájárulásunkat meg 
kell kérni. 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk  6  hónapig, vagy az ebben a  6  hónapban kérelmezett érvényes 
munkakezdési engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes.  A  hozzájárulásunkban megállapított 
feltételekkel szemben kérelemmel a  Budapest  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 forgalomszabályozieról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984.  (XII.21.)  KM 
rendelet  2.  §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének  es  üzemeltetésének szakmai szabályairól, 
továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások 
szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  15.)  Főv. Kgy. rendelet alapján, mint Operatív kezelő adtuk ki. 

Budapest, 2019.  május  20. 

. /:Szántai Anikól 
létesítménymérnök 



[CA ESTON TEAM 
FORGALO MTEC FIN IKA 

Tervszám:  F-102/2019 

Bp.  VIII. ker.  Horvath  Mihály tér  15. 
Ingatlan építése 

közterület-foglalás 

FORGALOMKORLÁTOZÁSI TERV 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

Meglévő állapot  
A Horvath Mihaly ter  érintett szakasza zsákutcás parkoló.  A  parkoló mindkét oldala merőleges beállású.  A 
15.  sz. felétől a merőleges parkolás a járda igénybevételével történik.  A 15.  sz. előtt széles aszfaltjárda épült. 
A  terület fizető parkolási övezetben található.  A  templom és a  18.  sz. ingatlan felújítása miatt jelenleg is van 
közterület-foglalás.  A  templom körül a gyalogosok közlekedése nem biztosított, ezért a túloldali járdákra 
terelik Őket. Az utcában  BKK  járművek nem közlekednek. 

A  tervezett állapot leírása 
A Horvath Mihaly ter 15.  sz. ingatlan területén építkezés kezdődik.  A  munkához közterület-foglalásra van 
szükség.  A  telek előtti területet elkerítik úgy, hogy az építési palánk mellett a gyalogosok közlekedése 
biztosított. Az elkorlátozás méretei:  22m x 2  m. Az építési forgalom, a kanyarodó mozgások miatt szükséges 
a megállás korlátozása a rajzon látható helyen.  A  gyalogosok közlekedésének biztosítása érdekében pedig 
a kapukihajtó utáni merőleges parkolást a szegéllyel párhuzamosan kell kialakítani, igy a járda egy része 
szabadon marad. Ez az építés ideje alatti állandó közterület-foglalás. 
Betonozás idejére további terület szükséges.  A  kapukihajtó utáni parkolási területre áll a munkagép, ezért az 
F-2  rajzon látható  10m •x 6m  nagyságú területre van szükség. Ekkor a gyalogosok az úttesten, 
gyalogosfolyosón közlekednek. 
A  toronydaru-szerelés idejön a zsákutca lezárandó.  A  teljes parkoló kiürítendő. Az elfoglalt terület  30m x 
15m. 
A  tiltó táblát a munka megkezdése előtt  72  órával korábban ki kell helyezni.  A  kiegészítő táblára a szükséges 
időtartamot kell feltüntetni. 

Munkavédelem 
A  munkaterület elkorlátozandó,  He  a forgalmi helyzet megkívánja, akkor a tervezett jelzések 
elhelyezésén túl intézkedni kell kellően kioktatott és felszerelt jelzőőr felállításáról is. Egyéb 
munkavédelmi intézkedéseket a kivitelezőnek kell eszközölnie. 

TERVEZŐ I NYILATKOZAT 

Alulírott Takáts Lilla kijelentem, hogy a fenti forgalomkodátozási terv az érvényes elöirásoknak, különösen az 
1/1975411.5.)  KPM-BM számú (KRESZ), a  20/19844X11.21.) KM  számú, a  3/2001.(I.31.),  a  4/2001.(I.31.) 
valamint a  11/20014111 13.)  KöViM rendeletekben foglaltaknak megfelel. 

Budapest, 2019.  május 

Takáts Lille 
MK:01-8090/KA-K 

ESTON-TEAM Tervező, Építő ás Kereskedelmi Kft. 

1:713 1025 Budapest,  Csatarka  tit 72. if) 06/30 949-8391 estonteamOupcmailhu .estonteam.hu 



Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási ügyosztály 
1082 Budapest 
Baross utca  6347. 

KÉRELEM 
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

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

Kérelmező neve:  ARAN Invest  Kft telefon: 

Kapcsolattartó ügyintéző neve:   telefon:  4 

e-mail  cím: . 

Székhelye: itsz:  1 0 8  ,  2 ,  helység:  Budapest (u.,  tér):  Leonardo  da  Vinci szám:  ...10...  em./ajtó:  

Levelezési cím:  

Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám:01-09-299954  
'1 15 0 0,0 9 2,_1 , 1 0 , 9 75 8; BanIcszárnlaszama: 

, 
Adászáma:  2 478 4,3 6 45  _ 4 2 

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve:  telefon.  

Lakcime irsi; helység:  (u.,  tér).  szám: em./ajtó:  

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma • 

Adószáma: [ 

Bankszámlaszáma: 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  telefon.  

Lakcíme: irsz. , helység. (u  tét).   szám. ern  Jaj to  

Születési helye. ideje: év nap, anyja neve:  

e-mail  cím:  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájáruláshan fog 
laltak ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterüleffelügveleti ügyosztrilya kezelik az in-
formációs önrendelkezésijogról ésaz információszabadságrólszóló  2011.  évi CX11. törvény alapján 

Közterület-használat ideje  201  i 9 iév j  hó  l  '7  I naptól — .  2020:  év  0 3  hó  3[ 1  napig 

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

Közterület-használat célja: .Építési és felvonulási terület  

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  82 m2/db 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület.. .Tömő utca  58 szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 
A  meglévő közterület használatot szeretnénk meghosszabbítani  

A  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 és használatának rendjéről szóló 
37/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet  21.  §  (1)  bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat 
köteles fizetni, 

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

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

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

 

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

 

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

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt üzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes bejelentés 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 való távolsága: terasz esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben mérve). 

 

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását  es  terveit; teraszkérelmekhez a helyszín fotó-
ját is csatolni szükséges. 

 

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

 

5. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az 
építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban 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://budapestkozuthu 

 

FiEyelmeztetés:  

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

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CL)0(XIX. 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 védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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

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

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

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

02_ 
Budapest, 2019.  év  08  hó  13  nap. 

KÉRELMEZŐ  ALÁÍRÁSA 
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Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irsz. ,  Elhelyseg:  

Születési helye- ideje:  LO 
e-mail elm:  

 szám: em./ajtó:  

  hó nap, anyja neve:  

telefon-

 

telt -

 

emlajtó: 

11 
Li-Ti 

Levelezési cím:  

e-mail elm:  

Vállalkozó nyilväntartási száma: 

Adószáma: Erf-f-n  

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

Kérelmező neve: Pedrano  Homes  Kft. telefon: 

Kapcsolaltarto ügyintéző neve: 

e-mail  cím: a 

Székhelye: írsz.: 
J

 08 21  helység:  Budapest  (a,  ter): Prater  utca szánt  29/A,  em./ajtó: fsz.  21. 
—a. —.-  

Levelezési cím:  1082 Budapest>  Futó utca  47-53. 

0 1  0 

jektmémök telefon: 

Bankszámlaszáma: I 2 0 0 1 0 0 8 _ 0 1 4 8 6 2 1 

Adószáma: 2 5 1 

 

0 6 514 

    

4 2 

            

Egyéni vállalkozás esetében; 

 

Kérelmező  new: 

   

Lakcíme: irsz.:Eftri 

   

helység:  te  

Cégjegyzék szára/Nyilvántartási Sin: 01-09-201557  egke. 044  IG  74-(6- //20 :1 
r̀ › Z rägrg-

SR.c76 ett . 

BanIcszámlaszinur 

V V 

A1UJiUG  (3 9.  
Budapest Meares  VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Gazdálkodásl ügyosztály K AR  E L EV 'OEY? „ 97-os  C,̀ ejik 1082 Budapest 
Baross utca  8347. a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betüvel kitölten  

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbirálásrihoz valamint a közteKilet-használaii hozzánindásban . fog 
Ialtak ellenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az 

forrnhciösönrendelkeztijognilésaziribrmáceas-zabadságrólszálá  2011.  évi  CIF.  törvényalapján. 

Közterület-használat ideje:  201  L9i év he) naptól —  201[91  év
 [ --

i  ho 1 31 01  napig L._J 
(Több időpont- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!) 

Közterület-használat  cake  Építőipari kivitelezés * 

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  3  db parkolóhely folyamatos foglalása ** 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület Bacsó  Bela  utca  17-23.  szám előtti 

járdán, úttesten, zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 
* felvonulási terület; őrkonténer, építési konténer, hulladékgyűjtő konténer,  mobil WC es  kerítés, anyagyárolás, munkagépek, 
szállítódaru, autódaru, közmíicsarlakozás létesítése, homlokzati állvány, stb. 

** mellékell ideiglenes forg.  tech,  terv alapján 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 
A  kérelmezá tudomásul veszi, hogy 9 

Pi 5,1 4- 5 k 54  i  30  t  54 At>  4 * es 4 4, 4 



BALOGH JÓZS 
ÜGYVEZETŐ 

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

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

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

A  kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi inelléleteket 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 cím_példányt, 

 

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

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

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

 

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását  es  terveit; teraszkérelmekhez a helyszín foto-
ját is csatolni szükséges. 

 

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

 

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

 

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

 

Figyelmeztetés:  

A  hiánytakmul kitöltött kérelemnyomtatvány els az előírt mellékletek csatolásán  Mk  a pontos S egverteltmi heötmeghatározás, valamint a meg-
lévő létesítmény fotája elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

- Magyarország helyi önkorrnányzatairól szóló  2011.  évi CDOOCIX. törvény 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról  es  használatának rendjét-öl szóló 

37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
- Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.0MA2J 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 lejárásban részt vevő 
szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé. 

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

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

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

Budapest, 2019.  év  07.  hó  24.  nap. 



bist \S PEDRANO 
sh„ ea,„„earifOE, con$tructkfri Pedrano  Homes  Építedpari Korlátolt Fetelösségü Társaság 

1082 Budapest,  Práter utca  29/4.  Int.  21.'\  cégjegyzékszám:  01-09-201557  \ adószám:  25130654-2-42 bankszámtaszém, 12001038-01486214-00100005 

Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 

Városgazdálkodás  es  Pénzügyi Bizottság 

Tárgy: méltányossági kérelem közterület használati hozzájárulás mérséklésére 

Tisztelt Önkormányzat, Tisztelt Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság! 

A  Cordia  Global  Ingatlanfejlesztő Zártkörű Esernyőalap - Cordia  Global 9.  Ingatlanfejlesztö 

Részalap, mint a Bacsó  Bela  utca  17-23.  szám alatti ingatlanon megépülő lakóépület 

(„Lakóépület") beruházója és a Pedrano  Homes  Építőipari Kft., mint a Lakóépület 

kivitelezésének fővállalkozója 

közterületfonlalás díjmérséklése iránti kérelemmel 

fordulunk T. Bizottsághoz. 

Kerelmünk indoklásaként az alábbiakat adjuk elő: 

A  Bacsó  Bela  utca  u. 17-23.  szám alatti ingatlan a T. Önkormányzattól került megvásárlásra 

beépítési kötelezettséggel, így mind beruházó, mind a fővállalkozó közös érdeke, hogy a 

Lakóépület mihamarabb megépítésre kerüljön. Sajnos az utcában lévő másik két kivitelezés 

járműforgalma nagymértékben felbővült, így annak érdekében, hogy a Pedrano  Homes KR 

tartani tudja a szerkezetépítés ütemtervét, továbbá, hogy az utcában a közlekedést 

akadálymentesen tudjuk biztosítani, további  3  parkolóhely lefoglalására kényszerülünk. 

Fentiekből jól latható, hogy ezen helyek megváltása közös érdek, így kérvényeznénk 

maximális kedvezményt a csatolt forgalomtechnikai terven szereplő  3  parkolóhely 

foglalására. 

www.pedranogroup.com 



repo Homes Épit  pari  Kft. 

N, PEDRANO 
iSik, eneentirzi e Cpieerucece 

1082 Budapest.  Prüfer  utca  29/A,  fszt.  21.  \ cégjegydékszám:  01-09-201557 

Pedrano  Homes  Építőipari Korlátott Fetelösségü Társaság 

adószám:  25130654-2-42  \s, bankszámlaszám:  12001005-01485214-00100005 

A  jelen méltányossági kérelmünk pozitív elbírálásában bízva, 

Budapest, 2019.  július  24. 

Tisztelettel, 

n 

Cordia  Global  Ingatlanfejlesztő Zártkörű Esernyőalap - Cordia  Global 9. 
Ingatlanfejlesztő Részalap 

Finext Befektetési Alapkezelő Zrt. 
igazgatósági tag 

Lgyvezető 

www.pedranügroup.ceirn-
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Cégjegyzék szárn/Nyilvántartási szám  
Bankszán.dasziana:  1 6 1 0{0 1 01016 

Adószáma  12611 2 0I21-41-9i  _  12 

1Y Lakcíme: ixsz:  {7{{{ 

Levelezési cím:  

e-mail  cím: 

 (11-,161)'   szám: em./ajtó:  

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

Kérelmezőneve: DVM Fővállalkozás Kft. telefon:. 

Kapcsolattartó ügyintéző neve.  telefon:  

e-mail  cím: . 

Székhelye: irsz• {  110  { 5 helység:  ..Budapest».. (u., ter):  Türr István utca szám: .8.  em./ajtó:  

Levelezési cím: ua.  

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: telefon'  

Vállalkozó nyilvántartási száma: .... {{_{. L 
"-T-Tn 

Adószáma: { ' I — I - L  

Bankszámusz±na.
 

I I I 1 -1 

Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  telefon.  

Lakcíme: irsz {helység: (1.  ter).  szárn: em./ajtó:  
FT
...

 Születési helye' ideje: 1.1 év 61 {{{.{  _{1  nap, anyja neve:  -- -  

e-mail  cím: 

2019 AUG 12. 
rm aL   ••••••••111.11111. 

iGII\ 01.\\ 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási ügyosztály 

K  ÉRELEM : 6  • 1082 Budapest 
Baross utca  63-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog 
laltak ellenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik  as in 
formáciásönrendelkezésijogról és az információszabodstról szóló  2011. dot au.  törvényalejéot 

Közterület-használat ideje  201  191év  101 71  hó  0 1 1  naptól -  201 91.é 1  hó 12  napig 

(Több időpont,- helyszín esetén  Unix*  listát mellékelni!) 

Közterület-használat célja: építési felvonulási terület  

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 177 m2/db 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület....Mosonyi utca  4 szám előtti 

járdán' úttesten,  zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 
Ügyiratszám:  16/1867-1/2018  engedély hosszabbítása, módosítás nélkül  

.JVÁROSI POOMESTBIIHIVAT 
benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

AL 
51. Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal V V -  

'es AUG 13. 
Melleclet: Ügyintéző: zmény: 
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A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
— a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 

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

— a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  210/2009. (1X.29.)  Kormányrendelet 
12.  § (I) bekezdése alapján a rendelet  5.  mellékletében meghatározott termékek árusíthatók. 

A  kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi melléleteket kell esatolnia: 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, X 
- 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 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 ESE1ÉN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az X 
épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejáratitól való távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben mérve). 
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez a helyszín fotó-
ját is csmolni 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 X 
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.) 
htto://budapestkozuthu 

X 

Figyelmeztetés:  

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

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

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLOEGOCIX. 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.(X1.12.)  önkormányzati rendelet 
- Budapest  fóváros rendezési szabályzatáról szóló  5/2015.  (II. 16.)Főv. Kgy. rendelet 
- A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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

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

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

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

Budapest, 2019.  év  08.  hó  10.  nap. 

   

KLRELMEZII ALÁÍRÁSA 



Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: telefon.  

Lalccíme: irsz.:  f J 1  helység:  tér)'  szám: em./ajtó:  

Levelezési cím:  

e-mail  cím:  

Vállalkozó nyilvántartási száma: 

Adószáma: i 
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T 
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Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve:  

Lakcíme: irSZ. 

Születési helye•  

telefoir  

szám: em./ajtó:  

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

Kérelmezőneve: DVM Fővállalkozás Kft. telefon: 

Kapcsolattattó ügyintéző neve:   telefon:  

e-mail  cím: . 

Székhelye: irsz: riTS5  2  helység: .3udapest....  (u., ter). Türr István utca  szám 8 em  /ajtó.  

Levelezési cím: ua.  

Cégjegyzék szánt' Nyilvántartási szánr 01-09302976  
Bankszindaszárna,

 L1 
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Sign  •  

Érkezett

 

AUS 1 a 
MellEklet: 

Szám: 

Előzmény:  4 ügyintézc5: 
%t an, riza P  

Budapest  Fóváros VIII. kerület Józsefváros) Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási ügyosztály K  ÉRELEM  1082 Budapest 
Baross utca  63-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni! 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog 
laltak ellenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az  in 
formációs önrendelkezésijogról és az információsmhedvágkil .rzólé  2011.  évi  au  törvény alapján 

Közterület-használat ideje  201 [9 1  év  0 8  hó 1 1 1 3 1naptól —  201j91.  év T  2  hó  PH  napig 

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

Közterület-használat célja: építési felvonulási terület  

Kérelemmel érintett közterület nagysága: 177 m2/db 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület....Mosonyi utca  4 szám előtti 

járdán, úttesten,  zöldterületen vagy:  

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 
Ügyiratszám:  16/1867-1/2018  engedély hosszabbítása módosítás nélkül  

benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal V  i<7. 

161i00-010 



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

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt üzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes bejelentés köte-
les kereskedelmi tevékenység 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 is a járda szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, 
amelyikhez tartozik; méterben mérve). 

X 

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását is terveit; teraszkérelmekhez a helyszín fotó-
ját is csatolni szükséges. 

 

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

 

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

X 

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  ban  utca  8-12.) 
htto://budapestkozut.hu 

X 

Fizvelmeztetés:  

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

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

- MagyaromAg helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLX>O<DC. törvény 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról is használatának rendjéről szóló 

37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet 
— Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
- Budapest :Wares  rendezési szabályzatáról szóló  5/2015. (H.  16.)Főv. Kgy. rendelet 
- A  településkép védelméről szóló  34/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelete 

NYILATKOZAT  

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

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

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

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

Budapest, 2019 . iv 08. hó n.10... nap. 
KÉRELMEZÓ ALÁÍRÁSA 
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Haunt 

FORGALOMTECHNIKAI 

Takts  hula 

to GA TOSAt, 

szám: 19US5929 
littat6  grim: 46 /011012-0006 /2019 

clm: 1025 Budapest tárgy: 

ügyintéző: 

7.  kerület Baross tér  7-8"  közterület-foglalás, 
hosszabbítás 

Mihályka Péter 

Csatárka út  72. 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás meghosszabbítás 

Társaságunkhoz érkezett,  „7.  kerület Baross tér  7-8.,  közterület-foglalás, hosszabbítás" tár ,  F-VII-
8/2018  tervszámú kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi 
feltételekkel adjuk meg: 

A 2018.  november 27-én,  46/11012-2/2018  iktatószámon kiadott forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásunkat az eredeti feltételekkel meghosszabbítjuk. 

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk meghosszabbítása jelen levelünk kiadásától számított  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  1H.  Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztályhoz lehet fordulni. 
Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLOEDOCIX. törvény  23.  §  (4)  bekezdés  1.  pontja, a közúti közlekedésről szóló  1988.  évi  1.  törvény  33.  és 
34.  §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló  20/1984.  (XII.21.)  KM 
rendelet  2.  §-a, valamint a fővárosi helyi közutak 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.)  Föv. Kgy. rendelet alapján, mint operatív kezelői feladatokat 
ellátó szervezet adtuk ki. 

Budapest, 2019.  augusztus  5. 

Budapest  Közút 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
cégjegyzékszám:  01-10-047164 
postacím:  Budapest  Kbzüt 2rt.  Budapest  Pf.  86. 1518 

telefon:  +362 776-6131 
fax: + 36 17766212 
web: www.budapestkozut.hu 
e-mall. budapestkozut@budapesticozut.hu 



MŰSZAKI LEÍRÁS 

A  jelen kiviteli tervdokumentáció a  Budapest  VII., Baross tér  7-8.  sz. alatti építkezéssel 
kapcsolatos közterületfoglalás ideiglenes forgalomkorlátozási tervét tartalmazza. 

A  munkálatok az ingatlan Baross tér felőli oldalán  a  járda kerül elkorlátozásra.  A 
gyalogosokat gyalogos folyosó kialakításával az úttestre kell vezetni.  A  gyalogos folyosót 
fizikai eszköz alkalmazásával kell  a  közúti forgalomtól elválasztani,  a  gyalogos folyosó 
szélessége  2,0  méter.  A  gyalogos folyosó  a  meglévő kerékpársávon kerül kialakításra, mely 
során  a  kerékpársávot az érintett szakaszon meg kell szüntetni.  A  munkálatok ideja alatt  a taxi 
megállóhelyet szintén meg kell szüntetni. 
A  közlekedés biztosításának érdekében ideiglenes, sárga ragasztott útburkolati jeleket kell 
létesíteni. 
Az  ingatlan Mosonyi utca felőli részén az ingatlan előtt  a  járda,  a  parkolósáv és az úttest egy 
része kerül lezárásra.  A  gyalogosokat  a  túloldali járdára kell átirányítani.  A  járművek részére 
3,0  méter biztosítható  a  megmaradó úttesten. 
Az  ideiglenes megállási tilalomra vonatkozó jelzőtáblákat  a  munkálatok megkezdése előtt  72 
órával kell kihelyezni az időtartam pontos meghatározásával. 
A  helyszínrajz tartalmazza  a  területen jelenleg érvényben lévő forgalmi rendet, meglévő 
közúti jelzőtáblákat. 
Az  alkalmazott ideiglenes jelzőtáblákat  a  KRESZ előírásainak megfelelően kell kihelyezni 
úgy, hogy azok sötétben, rossz látási viszonyok között  is  láthatók legyenek. Fényvisszaverő 
fóliával ellátott jelzőtáblákat kell alkalmazni. 
A  kivitelezés ideje alatt  a  forgalomkorlátozási tervnek megfelelő helyekre kell kitűzni  a  for-
galomkorlátozásra figyelmeztető jelzőtáblákat.  A  terv  a  helyszín kitáblázásával foglalkozik, 
ettől eltérni csak az illetékes hatóságok külön hozzájárulásával lehetséges. 
A  munkaterületet minden esetben védőkorláttal kell körülvenni és sárgán villogó lámpával 
megvilágítani. 
A  munkák befejezését követően az eredeti forgalomszabályozást (jelzőtábla, útburkolati jelek, 
stb.) haladéktalanul vissza kell állítani, illetve életbe kell léptetni! 
For2alomkor1átozáshoz szükséges eszközök 
Közúti jelzőtáblák: 
A  táblákat az út szegélyétől  0,5  méterre kell elhelyezni úgy, hogy  a  tábla alsó széle  a  járda 
szintjétől  minimum 2,00  méterre legyen. 
Korlátok: 
Az  MSZ  20190/1988  szerinti piros-fehér sávozású,  a  kivitelező nevének, telephelyének fel-
tüntetésivel.  A  jelzőlámpák, útelzáró deszkák, korlátok tartására szolgáló oszlopok szintén 
piros - fehér sávozásúak. 

BALESET- ÉS MUNKAVÉDELEM 
Minden munkaterületet védőkorláttal és világítással kell ellátni. 
A  munkaterületet úgy kell előjelezni és megvilágítani, hogy az rossz látási viszonyok között 
és éjszaka is látható legyen. 

TERVEZŐ I NYILATKOZAT 
Ezen terv az érvényes szabványoknak, előírásoknak, különösen a  2/1984. (1.29.) KM-BM 
számú, valamint az  5/1987. (V.31.) KM-BM  számú együttes rendeletekkel módosított 
1/1975.  (II.5.) KPM-BM számú rendeletben (KRESZ) és a  20/1984  (XII.21.)  KM  számú 
rendeletben foglaltaknak megfelel. 

2018.  november 

Takáts Lilla 
Kam.sz.:01-8090/K2-2 
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Tervezett jelzótabla 

Meglett jelzötöbla 
A  megállási tilalomra vonatkozó jelzátabläkat a 
munkalatok megkezdése előtt  72  órával kell 
kihelyezni az időtartam pontos meghatározásával! 

Nub 

2018.  november 
Takata  Lilla 
rt. at-axone-) /e-i.  4/4 . 

Budapest,  VII. ker. Mosonyi utca  4. 

Mee 

közterület foglalás forgalomkorlátozósi terve 

IlAfrat 
F—V11-8/2018 
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Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében: 

Kérehnező neve: PEDRANO  CONSTRUCTION  HUNGARY ÉPÍTŐIPARI KFT. 

Kapcsolattattó ügyintéző neve: 

e-mail  cím:  13( 

Székhelye: irsz.:  1  0 8 [2  helység:  Budapest (u.,  tér):  Prater u.  szám:  29/a em.  fszt.  21. 

Levelezési  elm: 1082 Budapest Prater u. 29/a  fszt.  21. 

Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám:  01-09-174128 
Bankszánüaszáma:  I  [017  ül  0  roi2  4  _  61-7 9-16 17-13 3  _  5 
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Magánszemélyek esetében: 

Kérelmező neve: 

Lakcíme: irsz [ 

Születési helye.  

e-mail  cím:  

telefon.  

(u. szám. em./ajtó:  hr  
  hóLl nap, anyja neve:  

-
111helység: 

ideje: L 

Vállalkozó nyilvántartási szama: 

Adószárna: L L LI 
Bankszámlaszáma: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Gazdálkodási ügyosztály K  ÉR ELEM  1082  BudaPest 
Baross utca  63-67. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott bet ű vel kitölteni!  

Egyéni vállalkozás esetében: 

Kérelmező neve: telefon.  

Lakcíme: irsz.: -T  —11  helység.  (u.,  tér).  szám: em./ajtó:  

Levelezési cím:  

e-mail  cím: Jézscfvesi.Poigáieerwvst L/ 

jrkez414..• y , a  ,r Szám: 

-- -----

 

al 9 Alb C  

lle et:	 Elchmány: tA Úgyinz5; 
 

.... 1 M 

I

. e i  [ 

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog-
laltak ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az in-
formációs önrendelkezésHogról és az információszabadságról szólo  20]1.  évi OHL törvényalapján 

Közterület-használat ideje  201  I  01  év  0 01  hó  01 1  I naptól —  201[9].  ev  1  I hó  p 0}  napig 

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

Közterület-használat Corvin  5  Irodaház építési munkái 

Kérelemmel érintett közterület nagysága:  933,5  rn2 

Közterület helye:  Budapest,  VIII. kerület Szigony  u.  - Tömő  u.  által határolt ingatlan körüli közterület 

Megjegyzés ( Egyéb tény, körülmény, stb.): 
A  Tömő utca  24-30.  szám előtti járdán  2  m  x 73 in,  azaz  146 m2 
A  Tömő utca  24-30.  szám előtti úttesten  2,5  m  x 55  m, azaz  137,5 m2 
A  Szigony utca  27-33.  szám előtti járda és telekhatár közötti területen  5  m  x 80 in,  azaz  400 m2 
A  Szigony utca  27-33.  szám előtti járdán és úttesten  (2) x (5  m  x 25  m), azaz  250 m2 

A  Corvin Sétány projekt keretében megvalósuló épületek építéséhez tartozó közterület foglalás dfjmentes! 
A  területet a Corvin  5  Irodaház építéséhez kívánjuk továbbra is használni. 

A  kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület használatra. 

24 

40 



— 2 — 
A  kérelmező tudomásul veszi, hogy 
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, 
- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt. 

 

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

 

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

 

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

 

S. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az 
építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előirt 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, Bank  bán utca  8-12.) 
http://budapestkozut.hu 

 

Figyelmeztetés:  

A  hiánytalanul kitöltött kéreletnnyomtatvány és  as  előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos ér egyértelmű helymeghatározás, valamint a meg-
lévő létesítményfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához! 

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

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

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

NYILATKOZAT  

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

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

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

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

Budapest, 2019.  év  08  hó  07  nap. 

 

 

SIELM ZŐ ALÁÍRÁSA 



Budapest, 2019.  február  6. 
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1055  Budanest tirgy: 8.  kerület Bólcay János utca - Tömő utca - 

 

Kossuth Lajos tér  9. 

ügyintéző: 

Corvin sétány  CS, C6  tömb építési munkálatai 
közterület-foglalás 

Ember Attila 

Társaságunkhoz érkezett,  „8.  kerület Bókay  Janos  utca - Tömő utca - Corvin sétány  C5, C6  tömb építési 
munkálatai közterület-foglalás" tárgyú, KT-59/17  tervszámú kiviteli tervdokumentációra 
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg: 

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

• Az érintett területen lévő ingatlanok tulajdonosait tájékoztatni kell a munkavégzés várható 
kezdetétől  es  annak időtartamáról. 

• Az ideiglenes „Megállni tilos" jelzőtáblákat hatályba lépésük előtt legalább  48  (legfeljebb  72) 
órával ki kell helyezni,  es  kiegészítő  tale  fel kell tetetni a hatályba lépés időpontját. 

• Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása után a munka azonnal megkezdendő. 
• Az ideiglenes jelzőtáblák ép, fényvisszavető fóliás felületűek legyenek, és tiszta állapotban 

kerüljenek kihelyezésre. 
• A  kivitelezés során a munkaterületet  min. 1,5  m magas, összefüggö, rácsos elrendezésű, 

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

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

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

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk  6  hónapig, vagy az ebben a  6  hónapban kérelmezett 
érvényes munkakezdési engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes.  A 
hozzájárulásunkban megállapított feltételekkel szemben kérelemmel  Budapest  Főváros 
Kormányhivatala III. kerületi Hivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztályhoz lehet 
fordulni. 
Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23. 
§  (4)  bekezdés L  pantie,  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 
iizemeltetéséntk szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az 
útburkolatbontások szabályozásáról szóló  34/2008.  (VII.  IS.)  Fő". Kgy. rendelet alapján, mint  operativ  kezelői feladatokat 
ellátó szervezet adtuk  Id. 

( C/t/it--

 

/:Ember Attila:/ 
létesítmény főmérnök 

telefon:  +361 776-6134 
fax: +  36 1 776-6212 
web:  www.budapestkozuthu 

budapesticotut@budapestlenut he 
hv 
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