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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városüzemeltetési Bizottságának 99/2021.(XII.15.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, 

Golgota tér - 38812 hrsz. - szám alatti ingatlanon csomagautomata elhelyezéséhez 

 

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja 

az Alza.hu Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly ügyfél kérelme alapján a Budapest VIII. 

kerület, Golgota tér – 38812 hrsz. – alatti ingatlanon, a MOL Nyrt. bérletében lévő 

üzemanyagtöltő-állomáson csomagátvevő automata elhelyezésére. 

 

 A csomagautomata mérete 4,52 méter hosszú, 0,62 méter széles és 2,48 méter magas, 

fémszerkezet. Az elhelyezésre tervezett automata külső megjelenése azonos a mellékelten 

csatolt látványtervvel.  

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal főépítésze a 26/742-

2/2021. iktatószámú határozatával, településképi bejelentési eljárásban a Budapest VIII. 

kerület, Golgota tér – 38812 hrsz. – alatti ingatlanon lévő üzemanyagtöltő-állomáson 

csomagátvevő automata elhelyezését, a megjelölt építési tevékenység végzését tudomásul 

vette. 

 

A munkálatokhoz történő hozzájárulás Budapest VIII. kerület Golgota tér (38812 hrsz.) szám 

alatti ingatlanon a csomagautomata az alábbi feltételekkel és kikötésekkel valósulhat meg:  

 jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, alábbi 

közterületek munkálatokkal érintett területére terjed ki: 

  Budapest VIII. kerület Golgota tér (hrsz. 38812) 

 az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást, a 

mellékelt nyomtatvány adattartalma szerint a szükséges mellékletek csatolásával 

előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,  

 a burkolatok helyreállítása I. osztályú minőségben valósuljon meg, a megfelelő 

rétegrenddel. Amennyiben a bontás során a burkolat sérül, a törött darabokat cserélni 

kell. A burkolatok felfestését a kivitelezés után a helyreállítás során újra fel kell 

festeni, a szabványoknak megfelelően, 

 kötelezi a beruházót/kivitelezőt a bontási helyek megfelelő helyreállítására, melyre a 

beruházó/kivitelező 5 év garanciát vállal. 

 az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 

írásban értesíteni, 

 jelen tulajdonosi hozzájárulás a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. december 22. 



 


