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Tárgy:

ELŐTERJEsZTÉs

aYáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|7. áryrilis 10.i üléséľe

Javaslat közteľĺilet-h aszná|ati kéľelmek elbíľálásáľa
Előterjesztő: dľ. Galambos Eszter ugyosztźúyvezető
Készítette: GyuriczaRamóna és Boros Gábor Szabolcs ügyintézők
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egyszeru szavazattobbség szükséges.
Melléklet: 15 db

Tisztelt Y árosgazdállkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivata|hoz az
alábbi - a Jőzsefvźrosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek haszná|atźró| és használatának
rendjéről sző|ő I8l2013. (rV.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) szeľinti -
közterti let-h asznźiati hozzźýáru|ás iránti kérelmek érkeztek.

t.

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefu árosi onkormányzat
Váro s gazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźrya

Előterjesĺő: Gazdálkodási Ügyosztály

Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közteľület-hasznźiat
ideje:
Közterü let-hasznźůat c é|j a:

Közteľület-haszná|athelye:

Közterü let-hasznáIat nagy s ága:

Közterület-h aszntůat dij a:

Fekami Bt.
( l 087 Budapest, Hungári a kĺ>rtÍ 2-4.)

20l7. május 0|. -f0I7. szeptembeľ 30'
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Vas utca 2' szám e|ótti
közterület
18 mf (z db parkolóhely)
munkanapokon 5 280,- Fťparkolóh e|y l nap
munkaszüneti (a parko| óhely terĺ'i leté n) 3f0,-
Ft/m'lnap + AFA
munkanapokon összesen:906 331,- Ft + AFA (bruttó
5 280 Ft'- xl09 munkanap xf db parkolóhe|y, azaz I

151 040,- Ft)
munkaszüneti napokon cisszesen: 281 600'- Ft + AFA
(nettó 320 Ft,- x 4,4 munkaszüneti nap x f0 m2)

1 187 931,- Ft + AFA

20|7 , mźýus 0|. _ f017 . szeptember 30.
napernyő
Budapest VIII. keri.ilet, Vas utca 2.

I8 m, (2 db parkolóhely)
820,-Ft/m,lhó + AFA
73 800,- Ft + ÁFA (820,- Ft * 18 m2 * 5 hónap)
| 261 

,731,- 
Ft + ÁFA

havi díjfizetés

Képviselő-te stületének

Kĺjzterület-h asznźiat díj a összesen :

A kérelemben foglalt közterület-haszná|at
ideje:
Közterii let-h aszná|at cé|j a:

Kozteľület-h asznźůat he lye :

Kö zterü let-h asznä| at nagy s źtga:

Közterü let-h aszná|at díj a:

Közterület-h aszná|at díi a összesen:
Díjfizetés ütemezése:

Tényállás: A Fekami Bt. f017. március 29. napjźn érkezett kérelmében a Ytrosgazdálkodási és

Pénzugyi Bizottság a |61lf01,7. (III'l3.) száműhatźrozatáĺak módosítását kéri tekintettel ana,hogy



április hónapban nem kívánja még igénye venni a területet. Továbbá kéte, hogy a közterület-haszná|at
díja a vendég1'źúó terasz dijáva| keľüljön megállapításľa.
A Ręndelet 20. s (3) bekezdése éľtelmében az a jőzsefváľosi székhelytĺ egyéni vźů|a|koző vagy
gazdálkodó szervezet, melynek vezetó tisztségviselője józsefuárosi állandó lakóhellyel ľendelkezik,
egy paľkolóhely nagyságú közteľtilet-haszná|at igényig a polgármester külön döntése a|apján az e
rendelet szerinti köztertilet-h asznáIati díj fizetésére kdteles.
A Rendelet ételmében ezen döntés meghozata|apolgáľmesteľi hatáskörbetartozik.

Fentiekre tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosztá|y javasolja a köztertilet-hasznźůati hozzźljáru|ás
időtaľtamának módosítasát.

f.
Kĺjzteľtilet-h aszná|ő, kéľelmező :

A kérelemben foglalt közterĹilet hasznä|at
ideje:
Közteľti let-h aszná|at c é|j a:

Kĺizterület-h asznźiat helve :

Gouľmet Pivo-vino Kft.
(székhely: 1087 Budapest, Berzsenyi Dániel utca
f/8.)

2014. július 27.-20|7.július 26.
vendéglátó terasz
Buda^pest VIII. kerület, Berzsenyi Dániel utca2lB.
10 m.(parkolóhelyen)

Közerület-h asznźilat nagy sága:

Tényállás: A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a 94812014. (IX.01') szźtmű hatétrozatá.ľal'
közterület-haszná|ati hozzájéru|ást adott a Gourmet Pivo-vino Kft. részére vendéglátő terasz
elhelyezésének céljából.
AzlJgyfé|nek haľminc napot meghaladó közterület-használati díjtartozása van, továbbá a Józsefuárosi
Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Ügyosztálya közigazgatźsi hatósági eljáľást
kezdeményezett az Üryféllel szemben, tekintettel arra,hogy a kozterület-haszná|atihozzźĄźrulásban
meghatározott tertilet nagysźąátő| nagyobb területet vett igénybe.

A Rendelet 14. $ (3) bekezdés a) pontja éľtelmében a közterület-hasznźiati hozzájźtru|ást vissza kell
vonni, akinek harminc napot meghaladó közterület-használati dijtartozása van és azt írásbeli fe|szólítás
ellenére nyolc napon belül nem ťlzeti meg'
A Rendelet 14. s (3) bekezdés b) pontja éľtelmében a kĺjzterĹilet-használati hozzź|áru|źst vissza kell
vonni, a hozzájárulásban vagy a közteľület-haszntiatra, vagy aZ ezze| kapcsolatos tevékenységekľe
vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatt.

A Rendelet 16. $ (1) bekezdése értelmében, ha a közterü|et-hasznźiatihozzájáru|ás megszűnikvagy
szünetel, a jogosult kárta|anítási igény nélkiil köteles a közterület eredeti á||apotát _ kiilönösen annak
tisztaságźú - haladéktalanul helyreá||itani. A 34. $ (1) bekezdés togziti, hogy e kötelezettség
elmulasztása esetén az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását aköte|ezettséget elmulasztó
költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon beltĺl
nem tesz eleget.

A fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztá|y javasolja a közterület-haszná|ati hozzájáru|ás
visszavonásált f0I7. április l0. napjával, azza|, hogy az addig esedékes kĺjzterü|et-haszná|ati díjat az
Ügyfél köteles megfi zetni.

Továbbá az LJgyosnály javasolja, hogy a Bizottság határozatban szólítsa fel a Gourmet Pivo-vino
Kft.-t, hogy a határozat kézhez:léte|ďő| szźtmított 8 napon belül bontsa e| a vendéglátó teraszt.
Amennyiben a társaság 8 napon nem tesz eleget ahatározatźtban foglaltaknak, kérje fel a Józsefuáľosi
Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a vendéglátó terasz közterület haszná|ő kĺiltségén történő elbontásĺára.



3.
Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A kéľelemben foglalt közteľtilet-haszná|at
ideje:
Közterület-h aszná|at c é|ja:
Kĺjzterület-h aszná|at helve :

Közterület-haszná|atnagysága:
Köztert'ilet-h aszná|at dij a:

Díj kiesés díjmentesség esetén:

Csíkszeľeda Egyesĺilet
(2484 Agźrd' Csend utca 10.)

2017.június 10.
kultuľális rendezlłény (Kórusok Ejszakája)
Budapest VIII. kerület, Lőrinc pap tér, Pollack
Mihály^tér, Mikszáth Kálmán tér
2953 m"
3f0,-Ftlmf lnap,+ÁFA
g44 960,- Ft + ÁFA (3fo,- Ft * 2953m2* 1 nap)

Vĺncĺta Magyaľoľszáę KÍt.
(székhely: 1082 Budapest, Corvin sétány f/B')

f0I7 . ápri|is 12' _2017 . novembeľ 01.
vendéglátó terasz
napernyő
áľubemutató
Budapest VIII. kerület, Coľvin sétány f/B, szám e|ottj
közterĺileten
9+30 łf m2

szezonon kívül: 210,- Ft/mzlhő + ÁFA
szezonon beltil: 2 080,- Ft/mzlhó + ÁFA
napernyő: 8f},-Ftlmf lhó + ÁFA
árubemutató: 3 790,- Ftlmf lhő + Áp,ą
32f 435,- Ft + AFA (2Io,- Ft * 9 m'* 0,5 hó; +

(2 080,-Ft * 9 m2 * u Ęu)+ (820,-Ft * 30 m, * 6,5

hó) + (3 790,- Ft * 2 m" * 6,5 hó)
havi díjfizetés

Tényállás: A Csíkszereda Egyesü|et f0I7. február 13. napján érkezeÍt kérelmében közterület-
haszná|ati hozzájźtru|ás - teljes. díjmentességgel tĺiténó _ megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel ana,hogy a Kórusok Ejszakäja kultuľális programot szeretnék megľendezni.
A Kórusok Ejszakája egy olyan rendezvény, ahol újszerĹĺ megvi|ágitásban mutatják be az amatór
kóruszene sokszíniĺségét és egyben Józsefuáľos építészeti kincseit is megszólaló ablakokkal és
keľtekkel, megzengetett miĺemlékkel és belső udvarokkal. A Kórusok EjszakéĘa 2013 májusa óta
negyedik alkalommal keľülne megrendezésre Józsefuáľos számos magźtn- és kĺjzintézménye mellett a
Palotanegyedben. A programtervben foglaltak alapján az e|ókésziilet 14.00 - 16.00 fog taľtani a
rendezvény 23 .45 -kor befej eződik.

Fentiek a|apján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-hasznźiatihozzttjźru|ás megadását és
a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet 24' $ (1) bekezdés d) pontjában foglaltakľa.

4.
Közterület-h asznźiő, kérelmező :

A kérelemben foglalt kozteľület-hasznä|at
ideje:
K<izterü l et-h aszná|at cé|j a:

Közterület-h aszná|at he lve :

Közterül et-h aszná|at nagys ága :

Közterület-h asznźiat díi a:

Közteľület-h asznźiat díja összesen:

Dijflzetés ütemezése:

Tényállás: A Vincita Maryaľoľszág Kft' 20|7. március 22. napján érkezett kérelmében koztertilet-
használatihozzájáru|ás _ havonta töľténő teljes díjfizetéssel - megadását kéľte a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel ana, hogy vendéglátó terasz, napernyő és árubemutató elhelyezése célrjźtból kívánja
használni a fenti tertiletet.
A Budapest Fóváros VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztźiya a
kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől intézkedett.
A Hatósági lJgyosná|y Igazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a
vendéglátó teraszt a kereskedő csak az uz|et nyi|ászáľóinak zárva tartásával üzemelteti. A Budapesti
Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság közlekedés, közrend és kozbiztonság



szempontjából nem emelt kifogást. A Vrárosépítészeti Iroda véleménye a|apjźn a közterület-haszná|at
engedélyezhető.

Fentiekre tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosztá|y javaso|ja a könerület-haszná|ati hozzźtjárulás -
havonta tĺjľténő teljes díjfizetéssel - megadását.

3.
Közteriilet-haszntůó, kérelmező: Concoľde Events Kft.

(székhely: l213 Budapest, Pálma u. 4.)
A kéľelemben foglalt közteľület-hasznźůat
ideje: 2017 . ápri|is 19, -2017. źqril'isŻ4'
Közterület-haszná|at cé|ja: Corvin Szezonnyitó Sörfesztivál
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány Futó u. -Nagy

Templom u. között elhelyezkedő közterületen
Köztertilet-haszntiatnagysága: 251 m.
Közteriilet-h asznźlirat diji 32},-Ft/m2/nap.+ ÁFA
Közterület-hasznźiatdíja összesen: 481 920,-Ft+ AFA (320,-Ft* 25I m, * 6 nap)
Díjfizetés titemezése: egy összegben

Tényállás: A Concoľde Events K:ft. f0I7 ' március ff . napján érkezett kérelmében közterület-
haszná|ati hozzá$áru|ás _ maximális díjkedvezménnyel történő - megadását kéľte a Tisztelt
Bizottságtól tekintettel arua, hogy a ,,Coľvin Szezonnyitó Sörfesztivál'' elnevezésrĺ rendezvény
megtartása céljából kívánja használni a fenti tertiletet.
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztá|ya a
kéľelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől intézkedett.
A Hatósági |Jgyosztźiy ĺgazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást. A Budapesti
Rendőr.főkapitányság VIII. keľületi Rendőrkapitányság kĺizlekedés, közrend és közbiztonsźry
szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi Polgármesteri
Hivatal Városépítészetilrodźja a közterület-haszná|attal szemben nem emelt kifogást.
A kéľelmező maximális díjkedvezményt kért a közterület-haszntiat díjának megá||apitásźra.

A Rendelet f4. $-a tarta|mazza a díjkedvezmény megadásának feltételeit, azonban kére|mezó á|tal
igényelt kozterület-haszná|atihozztĘáru|ás nem sorolható eryik kategóriába sem.

Fentiekľe tekintettel a Gazdálkodási Üryosztály javasolja a közterület-haszná|ati hozzźtjáru|ás teljes
díjfi zetéssel történő megadását.

6.
Kĺizterület-hasznźiő, kéľelmező: HsB 2010 Kft.

(székhely: 1145 Budapest, Jávoľ u. 5/b.)
A kérelemben foglalt közterĺilet-haszná|at
ideje: 2017 . ápri|is 18. _f0|7 . október 3l.
Közterület-haszná|at cé|ja: napernyő
Közterület-hasznźńat helye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 1/B. szám előtti

kĺjzterületen
K<izterület-hasznźl|atnagysága: 5I m2

Közterület-h asznźiat díja: 8}O,-Ftlmzlhó + ÁFA
Közterület-hasznáiat díja összesen: 27I 830,. Ft + AFA (820,- Ft*5l m,*6.5 hó)
Díjfizetés ütemezése: egy ĺisszegben

Tényál|ás: A HSR 20l0 Kft. f017. mźrcfts 27. napján érkęzeÍt kéľelmébęn köztertilęt-haszná'|ati
hozzájźtniás - egy osszegben torténő teljes díjfizetéssel - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel arta,hogy napernyő elhelyezése céljából kivánja használni a fenti területet.



A Rendelet 11. $ (4) bekezdés i) pontjának értelmében az 5. $ esetén a telepĹilésképi bejelentési
eljárásról szóló önkormányzati rendeletben szabźůyozott döntést a közterület-használati hozzájáru|ás
iránti kérelemnek tartalmaznia kell.
Az ngyfé| f0I7. március 27. napján települĘsképi bejelentési eljáľást kezdeményezett, ame|y

eljárásban a fent megjelölt tevékenységet az onkormányzat kikötés nélkül tudomásul vette.

Fentiekre tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosĺály javasolja a közterület-használati hozzźĘźru|ás teljes
díj ťrzetéssel töľténő megadásáÍ..

7.
Köztertilet-h aszntĺ|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület-haszná|at
ideje:

Kö zterti let-h aszná|at c é|i a:

KözterĹilet.h aszntiat helye :

Közterü let-hasznáIat nagy sága:
Közterület-h asznźiat díj a:

Díjkiesés, díj elengedés esetén :

8.
Közteriilet-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közteriilet-hasznźiat
ideje:
Kö zteľtilet-h asznźi at cé|j a:

Közterii let-h aszná|at he lye :

Kĺjzteľület-h aszná|at nagy s źtga:-

Kĺjzterü let.h aszná|at díj a:

Közteľület-h aszná|at díj a összesen:
Díjfizetés ütemezése:

Táľsak a Teleki Térért Egyesület
(székhely: 1086 Budapest, Teleki Lász|őtér 4.)

f0I7 ' ápri|is 15. _ 2077 . december 31. kĺjzött hetente
pénteken szombaton 10.00-18.00 kĺjztitti
időszakban
Híd a Kultúrák Között ,,Sok Színű Józsefváros''
(egybeköwe a Teleki Tangó Közösségi Gardrób
Vásánal (baba-mama csere.bere))
Budapest VIII. kerület, Teleki Lász|ő tér
100 m'
32O,-Ft/m2/nap + ÁFA
2 432 000,- Ft + AFA (320,- Ft*100 m'*76 nap)

Magyaľ Epítő Zrt.
(székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.)

2017 . źryril'is 21. - 2017. május 10.

építési munkaterület (homlokzati állvány)
Budapest VIII. keľület, Diószegi Sámuel u.38-4f ,

szám előtti kozterületęn
195 mz
4f0,-Ft] m,/nap + Ápł
1 638 000,- Ft + ÁFA (420,-Ft*1g5 m2*20 nap)
egy összegben

Tényállás: A Társak a Teleki Térét Egyesület 2017. március 27. napján érkezett kérelmében
köztertilet-haszntůatihozzźĄáru|ás megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a Híd a
Kultúrák Között 

',Sok 
Színű Józsefuáros''elnevezésű program megtaľtása céljából kivánja használni a

fenti teľületet. A rendemény minden héten, pénteken és szombaton 10:00 _ 18:00 között kerülne
megtartásra.
Progľamok: ifiúsági és gyerek pľogľamok, nyitott könyvtár, rajz, |<reatív dekorációs rendezvények,
egybekötve a Teleki Tangó Közĺisségi Gaľdľób Vásárral (baba mama cserebeľe).
Fentiek a|apjäna Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a kĺjzterület-hasznźiatihozzźtjáru|ás megadását és

a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet24. s (l) bekezdés d) pontjában foglaltakra

Tényállás: A Magyar Épitó Zrt. 20|7. mfucills 27. napján érkezett kérelmében köztertilet-hasznźiati
hozzájtrulrźts - teljes díjfizetéssel töľténő - megadásátkérte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arca,hogy
a Ludovika Campus új szállásépületének homlokzati hőszigetelési munkák elvégzése céljából kívánja
használni a fenti közterületet. A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság a |6412017 . (III. 13 .) számtl
határozatában koľábban hozzźłjáru|t a fenti területre vonatkozóan kĺizteľiilet-haszná|athoz 2017.
máľcius |6. _20|,7. április 20.kozotti idószakban, azonban atervezettnél több időt vesz igénybe a
kivitelezés.



A kérelmező a homlokzati á||vźný a gyalogosfoľgalom biztosításáva|he|yezi el a közteľületen'

Fentiek a|apján a Gazdá|kodási Ügyosztźiy javasolja a közteľület-használati hozzájźru|ás - teljes
díjfizetéssel történő - megadását.

9.
Köztertilet-h aszntiő, kéľelmező :

A kérelemben foglalt kĺjzterület-hasznźiat
ideje:
Közterü let-h asznźůat cé|j a:

Közteľti let-h asznźĺ|at helve :

Közterület-h aszná|at nagy s ága:
Közterü let-h asznźiat dij a:

Közterület-h aszntiat díja összesen :

10.
Kĺjzterület-h asznźiő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közteľület-hasznźiat
ideje:
Kĺjzterĺi let-h aszná|at cé|j a:

Közterü l et-h asznźĺ|at helye :

Közteľü l et-h asznźiat nagy s ága:
Közteľü let-h asznéiat díj a:

Közterület-h aszná|at díj a összesen:

Budapest VIII. kerĺilet Dobozi u. 11. szám alatti
Táľsasház
(székhely: 1086 Budapest, Dobozi u. 11.)

2017. źlpri|is 18. _f017. május 26.
építési munkaterület (felvonulási teľtilet 5 db
parkolóhelyen és védőtető elhelyezése járdán)
Budapest VIII. kerület' Dobozi u' 1 1. elótti
közteľületen
50 +24 mr
építési munkaterület : 4f0,- Ft/ m2 l nap + ÁFA
védőtető: 820,-Ftl m./hó + AFA
848 5f0,- Ft + ÁFA (42o,- Ft * 50 m, * 39 nap) +

(820'- Ft*fŁm"*I,5 hő)

Tisoľt Kft.
(székhely: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. f5. 5.

em. 13.)

20|7 . ápri|is If . _ 20|7 . szeptember 01 .

vendéglátó terasz
Budapest VIII. kertilet, Népszínház u. 42-44. szám
előtti köĺeľületen
6mz
szezonon kívĺil: 210,- Ft/mzlhő + ÁFA
szezononbelül: 2 080,- Ft/m2lhó + ÁFA
50 550,- Ft + ÁFA (210,. Ft * 6 m2 * 0,5 hó) +

Tényállás: A Budapest VIII' keriilet, Dobozi u. 11. szám alatti TársashźűŻĺI7. március 27. napján
érkezett kérelmében közterület-hasznźńatihozzájáru|ás - teljes díjmentességgel töľténő _ megadását
kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arľa, hogy a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 11. szám alatti
tźlrsasház felrijításához kapcsolódó építési munkateľület (homlokzati á||vány elhelyezése) céljából
kivánja használni a fenti teľületet.

Az50 m2 parkolóhelyre eső építési munkaterületnemtartozik díjťrzető ĺivezetbe.

Kérelmező a közterületet-használatot teljes díjmentességgel kéri, tekintettel aľra, hogy önkormányzati
támogatásban részesült a munka e|végzéséhez.
A Rendelet 24. s (1) bekezdés b) pontjának értelmében a BizoÍtság a megźi|apított közterĹilet-
haszná|ati díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedheti a fővárosi, ĺinkormányzati vagy állami
pźiyázaton elnyeľt támogatásból történő épĹilet felúj ítások esetében.

Tekintettel arra, hogy építési munkálatok esetén a közteľtiletek nagymértékben káľosodhatnak, így a
Gazdźikodźtsi Ügyosztá|y a közterület-használati hozzájtlrulás megadását teljes díjfizetés mellett
javasolja. A Társasház a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak alapján külön kéľelemmel a
közteľület-haszntńat díjának I00%-át visszaigényelheti, amennyiben a kĺjztertiletet az źlwéte|ekor
fennálló eredeti állapotában bocsátja az onkormányzat rendelkezésére és ezt szakvélemény ttmasztja
a|á.



Díjfizetés ütemezése:
(2 080'- Ft* 6 mf * 4 hó)
egy összegben

Tényállás: A Tisort Kft' 2017. március 22' napján érkezett kéľelmében közterület-haszná|ati
hozzź$źĺruilźts _ egy összegben történő teljes díjfizetésse| - megadását kéte a Tisztelt Bizottságtó|
tekintettel arra, hogy vendéglátó terasz, napernyő és árubemutató elhelyezése cé|jából kívánja
használni a t'enti területet.
A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal Gazdá|kodźtsi Ügyosztálya a
kérelem beérkezését kĺjvetően a hatósági vélemények beszerzése felől intézkedett.
A Hatósági Ügyosztály lgazgatási lroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a
vendéglátó teraszt a kereskedő csak az üzlet nyílászźtrőinak zárva tartásával tizemelteti. A Budapesti
Rendőr-fókapitányság VIII. kertileti Rendőľkapitányság közlekedés, kcizrend és közbiztonság
szempontjából nem emelt kifogást. A Városépítészetitroda véleménye alapjan a közterület-haszná|at
engedélyeńető.

Fentiekľe tekintettel a Gazdźńkodási Ügyosaály javasolja a közterü|et-haszná'|ati hozzájáru|ás teljes
díj fi zetéssel toľténő megadását.

11.
Közterület-h aszĺźůő, kérelmező :

A kéľelemben foglalt köztertilet-hasznźiat
ideje:
Közteľtilet-h aszná|at c é|j a:

Közterület-h aszná|at helve :

Közterĺi let-h aszná|at nagy sága:
Közterü let.h aszná|at díi a:

Közterület-h aszná|at díj a összesen :

Díjfizetés ütemezése:

BľĹVen Kft.
(székhely: 1l39 Budapest, Röppenýiĺ u. 56.)

2017 . ápri|is 0I. _ f0I7. augusztus 3 1.

vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Corvin sétány flA. szám e|otti
játdź4
f0 m"
szezonon kívü|: 210,- Ft/mzlhő + Áľĺ.
Szezonon belül: 2 080,- Ft/m2lhó + ÁFA
170 600,- Ft + ÁFA (flo,-Ft* f0 m'* 1 hó) +

(2 080,- Ft * 20 m2 * 4hő)
havi díjfizetés

Tényállás: A BrĹVen Kft' 20|7. március 01. napján érkezett kérelmében kozterület-hasznźiati
hozzá$źlru|źts -teljes díjfizetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel ana,hogy
vendéglátó terasz céljából kívánja hasznźůni a fenti teľületet.
Azůz|ethe|yiséget és ahozzáhrtozó vendéglátó teraszt korábban a Bombay Expressz Kft. bérelte.

A Budapest Főváros VIII. kertilet Jőzsetvárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének |4|120|6.
(vI.02.) szźlműhattlrozata a|apján a Bombay Expľess Kft-nek bruttó 468 394,- Ft köztęrület.haszná|ati
dijtartozása van a Corvin Sétány Kft. felé, amely követelést a Buđapest Főváros VIII. keľület
Józs efu áro s i Önkormány zatr a enge dmény eztek.

Az opten cégnyilvántartás tanúsá ga szerint,jelenlegi kére|mező (Bri-Ven Kft.) és az egykori használó
(Bombay Expressz Kft') kĺĺzött több azonosság is fellelhető.
Mind két cég székhelye, főtevékenysége, valamint ügyvezetője megeryezik egymással.
Tekintettel a két cég közötti egyezésekľe feltételezhető, hogy a Bri-Ven Kft. közterület-használati
d íj fi zetési k<jtelezettségét nem tudj a telj esíteni.

Továbbá a Rendelet 8. $ 11. pontja alapján nem adható közterület-haszná|ati hozzájáru|ás, ha a
hozzájárulźtst kérőnek közterĺ'ilet-hasznźiati dijtartozźsa Yan' vagy a rész|etťlzetési megállapodásban
rogzített részleteket három hónapot meghaladóan nem fizeti.
A Gazdálkodási Ügyosztá|y számos egyeztetést kezdeményezeÍt a dijtartozás rendezése éľdekében'
azonban kéľelmező a mai napig a közterület-haszná|at díját nem ťlzette meg.



Fentiek a|apjźn a Gazdá'|kodási Ügyosztáiy nem javasolja a közterület-haszná'|ati hozzźtjáru|ás
megadását.

12.
KöZteľĹilet-h aszná|ő, kér e|mező :

A kérelemben foglalt közteľület haszná|at
ideje:
Közteľĺilet-h aszná|at cé|j a:

Közteľtilet-h aszná|at helye :

Közterület-h asznźiat nagy sága:
Közterület-h aszná| at dija:.

Közteľület-h asznźiati díi osszesen:

Díjfizetés ütemezése:

WII\'E & DINE Kft.
(székhely: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u.62.)

2017. áryrilis 15. _ 2018. április 14'
vendéglátó terasz
3 db napeľnyő
Budapest VIII. keľület, Bródy Sándoľ u. 2I. szám
előtti köĺerÍileten
f3 +28m2
szezonon kívül: 210,- Ft1m7lhő + Áľe
szezonon belül: 2 080,- Film2lhó + AFA
napernyő: 9f},.,FÍ!mzlhó + ÁFA
5gI 541,- Ft + ÁFA (2I0,-Ft*f3 m2*6 hó) + (2 080,-
Ft*23 m2*6 hó) + (820'- Ft*28 m2*1f hő)
egy összegben

Tényállás: A WINE & DINE Kft' 2017. március f0. napján érkezett kérelmében közterület-hasznźiati
hozzájáru|źls _ egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - megadását kéľte a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel arra,hogĺ vendéglátó terasz cé|jából kívánja használni a fenti területet.
Fenti közterületre a Yźlrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a 676lf016. (vI.27.) számtl
határozatźnal koľábban hozzźĄáru|źsát adta a The Masala Zone Kft, 2016. június 06-tól 2017' június
06-i g vendé g|átő ter asz elhelyezése célj ából.
A kérelmezo 2017. március f0. napján benyújtott kérelméhez csatolt nyi|atkozatában tź|ékoztatta a
Gazdźikodási Ügyosztályt, hogy a The Masa|a Zone Kft.-től 2076' szeptembeľ 20. napjától vette tú az
üzlet üzemeltetését. Az iiz|et üzemeltetojének vá|tozźls bejelentésének napjáig a The Masala Zone
Kft.-nek 378 080,- Ft közterület-haszná|ati dij tartozása keletkezett.

Kérelmező (WINE & DINE Kft') fenti taríoztls megfizetését 2017. május 0l. napjáig egy összegben
váI|a|ta.

A Rendelet 11. $ (4) bekezdés i) pontjának éľtelmében az 5. $ esetén a településképi bejelentési
eljárásľól szóló önkormátnyzati rendeletben szabtiyozott döntést a közterület-hasznźiatihozzźĘáru|ás
iránti kérelemnek tartalmaznia kell.
Az iigyfé| f0I7 ' február f3. napján településképi bejelentési eljárást kezdeményezett, ame|y eljárásban
a fent megjelölt tevékenységet azÖnkormányzat kikötés nélkül tudomásul vette.

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal Gazdálkodási Ügyosztá|ya a
kérelem beéľkezését k<jvetően a hatósági vélemények beszerzése felől intézkedett.
A Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást azza| a
kikötéssel, hogy a vendéglátó teraszt a kereskedő csak az üzlet nyílászźtrőinak zárva tartása mellett
üzemelteti. A Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal Városépítészeti
Irodája a k<izterület-hasznźiattal szemben nem emelt kifogást azza| a kikötéssel, hogy a telepiiléskép
védelméről szó|ő 2016. évi LXXIV. törvény 14. s (2) bekezdése a|apjáĺ a helyi építési szabá|yzat
településképi követelményeit, valamint az épitészeti örökség helyi védelméľől szóló, a reklámok,
reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, a|ka|mazásának k<ivetelményeiről, feltételeiről és
tilalmáról szóló és a településképi véleményezés, illetve a településképi bejelentési eljárás sajátos
jogintézményekről szóló önkormányzati rendeletet f017. szeptembeľ 30-ig lehet a|ka|mazni. 2017.
október 0l. után azujonnan megalkotott településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet
a|ap1án a korábbi teleptilésképi bejelentési eljáľásban hozott igazolások felülvizsgálásra kerülnek, ezért
a napernyőre vonatkozó településképi bejelentési e|jttrástf017. oktőbeľ 01-jétől szźtmított 3 hónapon



belül meg kell ismételni. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság
közlekedés, közrend és közbiztonság szempontjából nem emelt kifogást.

Fentiek alapján a Gazđá|kodási Ügyosztźůy javasolja a Városgazdźůkodási és Pénzüryi Bizottság
676lf0I6. (vI.27.) száműhatźrozatttnakvisszavonását, va|amint a WINE & DINE részére köztertilet-
hasznźůatihozzź$źru|áls - teljes díjfizetéssel történő - megadását azza|,hogy a The Masa|a Zone Kft,.
2016. június 06. - 2016. szeptember 20. napja közötti időszakra vonatkozó kozterület-hasznáůatbő|
eľedő díjtaltozást2Ü|1. május 01. napjáig egy összegben megfizeti.

13.
Köztertilet-h asznáůő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület haszná|at
ideje:
Közteľü let-h asznźiat c é|j a:

Köĺerület-h asznźúat helye :

Közterület-h asznźiat nagys ága :

Közteľület-h aszná|at dii a:

A kérelemben foglalt kĺjzteľület haszná|at
ideje:
Kĺjzterü let-h asznźiat cé|j a:

Közteľü let-h aszná|at helve :

Közterü let.h aszná|at nagy s ága:

Kĺjzterü let-h asznáIat dij a:

swIETELsKY Magyaľország Kft.
(székhely: 1117 Budapest, Iľányi József ltca 4-20.
BépületV.emelt )

f0|7. március 06. -2017. április 16.

építési felvonulási teľület
Budapest VIII. kerĹilet, Práteľ utca 73. szám előtti
közterület
43 m2 járda
4f0,-Ft/m'lnap,+ AFA
7 58 52o,- Ft + ÁFA @ettő 420 Ft,- x 4f nap x 43 mf)

2017. ápri|is I7. _2018. március 18.

építési felvonulási terület
Budapest VIII. kerület, Prźúer utca 73. szám előtti
közterület
|2! m2 (89 m2 jáľda_ úttest és 4 db parkolóhely 10

m')
2 650,- Ft/parkolóhe|y/nap (munkanapokon, 265,-
Fťórďparkolóhely), munkaszüneti napokon és jáľdán
a beruházás első 12 hónapjáig 420,- FtJm.lnap +

ÁFA , munkaszüneti napokon és járdán a beruházás
megkezdését követő |2 hőnap után 6f0,-Ft/m2lnap +

AFA

mun
hónapjáig: I 86| 260,- Ft + AFA (bruttó 2 650 Ft,- x
223 munkanap x 4 db parkolóhe|y, azaz 2 363 800,-
FĐ
munkaszüneti napokon a beruházás első 12 hónapjáig
összesen: 1 680 000,- Ft + AFA (nettő 420 Ft,- x 100
munkaszüneti nap x 40 m.)
jáľdát és úttestet érintő közterületen a beľu,házás első
12 hónapjáig összesen: If 073 740,- Ft + AFA (nettó
4fOFt,-x323 napx 89 m2)

munkaszüneti napokon a beruházás - megkezdését
követő 12 hónap után: 66 772,- Ft + AFA (bruttó 2
650 Ft,- x 8 munkanap x 4 db parkolóhe|y, azaz 84
800,- Ft)
munkaszĺineti napokon a beTuházás első 12 hónapjáig
összesen: 124 000,- Ft + AFA (nettó 620 Ft'- x 5

munkaszĺineti nap x 40 m2)
iárdán a beľuházás első 12 hónapjáig összesen:
7|1 340,- Ft + AFA (nettő 620 Ft,- x 13 nap x 89 m,)



Tényállás: A SWIETELSKY Magyarország Kft' f0|7' március 29. napjźtn érkezett kéľelmében a
Yárosgazdźtlkodási és Pénztigyi Bizottság az I49lfłJI7. (lll.06.) számű hatźrozatźnak módosítását kéri
tekintettel arra, hogy a megállapított közterület-hasznáIat díj magas, ezért kérik a díjfizetés ütemezését
havi részletekben töľténő fizetésre módosítani, továbbá kéľik a megállapított díj mérséklését is.

Tekintettel ana, hogy építési munkálatok esetén a közteľületek nagyméľtékben káľosodhatnak, így a
Gazđá|kodási Üryosztá|y a megźůlapított közterĺilet-hasznźůati díj mérséklését nem javasolja. Az
ügyfél a Rendelet 26. $ (l) bekezdésben foglaltak a|apján külĺjn kérelemmel a közteľület-haszntiat
befizetett díjat visszaigényelheti, amennyiben a közterületet az źtvéte|ekor fennálló eredeti állapotában
bocsátja az onkormányzat ľendelkezésére és ęrt szakvélemény támasztja alá. A közterület.haszná|ati
díj méľtékére való tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-hasznźńati díj 12 havi
részletekben töľténő megťlzetését.

Közterület-h aszntiat díj a összesen :

Díj ťrzetés titemezése :

14.
Köĺerü let-h aszntůő, kér e|mezo :

A kérelemben foglalt közterület-haszná|at
ideje:
Köztertilet-h asznźiat cé|ja:
Közterület-h aszná|at he lve :

Kĺjzteri'ilet-h aszná|at nagy sága:
Köztertilet-h aszná|at đíj a:

Közteľĺilet-h aszná|at díia összesen:

Díjfizetés ütemezése:

16 5f3 llf,-Ft + AFA
17 28I 63f,-Ft+ ÁFA
havi díjfizetés

Sáľgabaľack TMRW lfft.
(székhely: f6f7 Zebegény, Ady Endre utca 18)

f0I7 . ápri|is 0I. -f0I7 , október 31.
vendéglátó tetasz
Budapest VIII. kerĹilet, Bľódy Sándor utca 17. szám
előtti közteľületen
2mz
szezonon kívül: 210,- Ftlmzlhó + ÁFA
szezonon beltil: 2 08o,- Ft/m2lhó + ÁFA
25 380,. Ft + ÁFA (zlo,-Ft*z mf*! hó) + (2 080,.
Ft*2 m2*6 hó)
egy összegben

Tényállás: A Sárgabarack TMRW Kft.. f0|7. március 0ó. napján érkezett kérelmében közteľület-
hasznźiati hozzźĘáru|ás _ egy összegben történő teljes díjfizetéssel - megadását kérte a Tisztelt
Bizottságtól tekintettel arľa, hogy vendéglátó terasz elhelyezése céljából kivźnja használni a fenti
területet.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal Gazdźt|kodási Ügyosztálya a
kérelem beérkezését k<ivetően a hatósági vélemények beszerzése felől intézkedett.
A Hatósági IJgyosztźúy lgazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a
vendéglátó teraszt a kereskedő csakaz üzlet nyílászźlrőinakzárvatartásával üzemelteti. A Budapesti
Rendőľ-fókapitźnyság VIII. keľtileti Rendőrkapitĺányság közlekedés, közrend és közbiĺonság
szempontjából nem emelt kifogást. A VárosépítészetiIroda véleménye a|apján a közterület-haszntiat
engedélyezhető.

A vendéglátóegység az Apricot kźnéző nevet viseli, amely a Bródy Sándor utca I7. szám a|aĺt
ta|ál|hatő atetovźt|ő szalon és az élelmiszer bolt k<izĺjtt. A Hatósági Ügyosztály tźtjékoztatatása szeľint a
kávéző nyitvatartási ideje H-P: 07.00-17.00, Szo: 08.00-l6.00, V: Záwatart.

A Gazdálkodási Ügyosztály javasolja Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsźry 2|Ilf017. (rV.03.)
számű hatźrozatźnak módosítźsát, a közterület-haszná|ati hozztýárulrás teljes díjfizetéssel töľténő
megadását azza|, hogy a f0I7. április 01' _ 20|7. április 10. napja közĺitti időszakra vonatkozó
közterület-haszná|atdíjatkéľelmezőmegfizeti.
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15.
Köztertilet-h aszná|ő, kér e|mezó :

A kérelemben foglalt köZteriilet-hasznä|at
ideje:
Közterü let-h asznźiat c é|ja:
Közterület-h aszná|at helye :

Kö zterti let-h aszná|at nagy sttga:
Közterti let-h aszná|at dij a:

Közteľület-h aszná|at díj a <isszesen:
Díjfizetés titemezése:

Ágfalvi Imľe egyéni vállalkozó
(2100 Gödöllő, Batthyány út 25/a'
adő szám: 49 9f 8 5 67 -2 -3 3 \

f0I7' źtpri|is f5' _ 2017 . május 12.

konténeľ
Budapest VIII' keľtilet, Coľvin Sétány közterületen
(szökőkútnál)
1db
3 30o,- Ft/dblĺap + Áp.ł.
59 400,- Ft + AFA (3 300,- Fttl db*18 nap)
egy <isszegben

731,-FT+ AFA
322 435'- Ft + ÁFA
48| g20,- Ft + ÁFA
27I830,- Ft + ÁFA
638 000'- Ft + ÁFA
848 5f0,- Ft + AFA

50 550,- Ft + AFA
591541,- Ft+AFA

17 f81632,-Ft+ ĄFA
25 380,- Ft + AFA
59 400,- Ft + ÁFA

2 43f 000,- Ft + AFA
g44960,- Ft + ÁFA

3376960,- Ft + ÁFA

Tényállás: Ágfalvi Imre egyéni vállalkozó 2017' źryrilris 5' napján érkezett kérelmében k<izterĺilet-
haszná'|ati hozzźtjárulrźts _ egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - megadását kérte a Tiszelt
Bizottságtól tekintettel arra, hogy a Coľvin Sétány szökőkútjának javítását végzik a fenti időszakban a
Futureal megbízásából.

Fentiek a|apjźna Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közteľtilet-haszná|atihozzájáru|áts megadását.

il. A beteľjesztés indoka
A beérkezett kérelmek e|birźiása, valamint az e|óterjesztés tátrgyźtban a dĺjntés megjlozata|a a Tisztelt
Bizottság hatásköľébe tartozik'

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása
A döntés cé|ja abeérkezett kérelmek Bizottság álta|hattriđőben történő elbírálása.

Tervęzett bevétel:
Fekami Bt. 1261
Vincita Magyarország Kft .

Concorde Events Kft.
HSB 2O1O Kft.
Magyar Épitő Zrt. 1

Budapest, VIII. kerĺilet Dobozi u. 11. szám alattiTźrsasház
Tisort Kft.
WINE & DINE Kft.
SWIETELSKY Magyarország Kft .

Sárgabaľack TMRW Kft.
Agfalvi Imre egyéni vállalkozó
Összesen:

Díj kiesés. díjmentessé g:

Taľsak a Teleki Téľét Egyesiilet
Csíkszereda Eryesĺilet
Osszesen:

IV. Jogszabályiktiľnyezet

22 832 939,- Fr + AFA

A Rendelet 12. $-a éľtelmében a közterülęt-használattal _hozzź$árulással és elutasítással _ kapcsolatos
önkormányzati hatósági eljárásban a hivatkozott rendeletben rogzítettek szeľint elsőfokon a
Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatározza a kozterll|et
használatok utáni fizetendő díj métékét.
A közterület-haszná|ati díjfizetés ütemezéséről a Rendelet 18. s (l) - (f) bekezdései az alábbiak
szerint rendelkeznek:
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''(l) A díjat a kozteriilerhasznólati hozzájórulósban rogzített időtartąmra és módon a jogosult köteles
e I őr e e gł o s sze gb en me gfizetni.
(2) Tartós (egalább hat hónapot meghaladó) közteri]lerhasznóIat esetén a Bizottsóg a jogosult
kérelmére havonta, negłedévente vag1ł féIéyente esedékes, eglenlő összegű dffizetést megállapíthat,
amennyiben az esedékes díj 10.000 forintnál magasabb. Ezt a tényt a kozteriilet-haszndlati
hozzój órulásban rogzíteni kell.',
A közteriileti használati díjak csökkentésérol' elengedéséről a Rendelet 24. $ (1) bekezdésę aza|äbbiak
szerint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. meĺléklete alapján mególlapított ktjzterület-használąti díjak korlátlanul csökkenthetőek
vagl elengedhetőek:

a. az onkoľmónyzat érdekében végzett építési, felújítósi munkólatok végzése esetében;
b, a fővárosi, vagl onkormányzati pólyózaton elnyert támogatásból történő épüIet felújítósok

esetében;
c. humanitórius és karitatív célok érdekeben végzett tevékenység esetében;
d. kulturális és kornyezetvédelmi célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgy ítéli meg, hogł az Józsefváros érdekeit

szolgdlja;
Í. bejegłzett politikai pórtok, eglházak és tórsadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendem,źnye esetében;
g. oktatási, tudományos vagl ismeretterjesztő témájúfilmalkotdsokforgatása esetében;
h, a Filmtv. hatálya alá nem tartozó alkotasokforgatása esetén, ahol az igénybeveendő terüIet a

] 5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó terüIetĺi;
i' a Filmtv. hatálya alá nem tartozó alkotások forgatdsa esetén, amelynek időtartama a

kérelmezett időponttóI szómított 30 naptóri napon belül osszességében nem haladja meg a 2
naptári napot.,,

A Rendelet 9. s (1) bekezdése szeľint: ,,Kozterület-használati hozzójórulas csak ideiglenes jelleggel -
meghatórozott időtartamra vag)/ meghatározott fehétel bekovetkeztéig _ adható, Ieýljebb 3 éwe; a
telepüIésképi bejelentési eljárós során hozott dÓntésben engedéĺyezett rekĺámbeľendezés elhelyezése
esetén leýljebb I0 évre.,,

A Rendelet 26.$ (1) bekezdése szerint: ,l Bizottság az építési, szerelési tevékenység végzésére kért
közteriilet-használati hozzójárulósban meghatórozott díj 100%-ót ą hąsznóló kérelmére utólag külon
dontésével visszatéríti, vag/ a közteľület-használati díjat elengedi, amennyiben a használó a
hozzájárulósban meghatározott idő elteltét követő 5 munkanapon beliil a közterüIetet ąz ánételekor
fennólló eredeti áIlapotában bocsátja az onkormányzat rendelkezésére, ĺis ezt szakvéIemény tómasztja
alá. Amennyiben a haszndló szeméIye eltér az ingatlan tulajdonosátóĺ, úgy közos kérelem alapjón van
lehetőség ą visszatérítésről vagł az elengedésről szóló dontés meghozatalára.,,

Fentiek a|apján kérem az a|źbbi hatźtrozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

I. Yárosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 16I/Ż017. (III.13.) számtl
határozatźĺt az a|ź.ŕbiak szerint módosítja:

Kĺjzterü l et-h asznál ő, kér e|mező :

A kĺjzteľület-használat idej e :

Kö zterü | et-h aszĺźiat c é|j a:

Közterü let-h aszná|at h e lve :

Közterü let.h aszná|at n a gysága :

Fekami Bt.
( 1 087 Budapest, Hungária kortÍ 2-4')

f0I7 . mź{ls 0I. _ 2017 . szeptember 3 0.

vendéglátó tęrasz
Budapest VIII. kertĺlet, Vas utca 2. szám e|őtti
közterület
|8 mf ęz db paľkolóhely)
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il. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsétg úry dönt,

1. hogy a Józsefuárosi ÖnkormányzattlilajdonábanIévó közteri.iletek haszná|atźről és használatának
rendjéről sző|ő 18ĺ2013. (rV.24.) önkoľmányzati ľendelet 14. $ (3) bekezdése a|apjźn a Gouľmet
Pivo.vino Kft. közterü|et-haszná|ati hozzájáru|ását 2017 . április 10. napjával visszavonj a azza|,

hogy a megsziinés napjáig a közterület-hasznźĺ|ati dijat a Gourmet Pivo-vino Kft.-nek meg kell
fizetnie.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

2. hatźrozatban felszólítja a Gourmet Pivo-vino Kft.-t (székhely: 1087 Budapest, Berzsenyi Dániel
utca 2lB') a Budapest VIII. kertilet, Beľzsenyi Dániel lltca 2/B. sztĺm a|atĹ elhelyezkedő
vendéglátó terasz elbontásáľa, melynek ahatározatkézheméte|étó| szźmitott 8 napon belül eleget
kell tennie.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2017. április 10.

3. felkéľi a Józsefuáľosi Gazdálkodási K<izpont Zrt-t,hogy amennyiben a Gourmet Pivo-vino Kft. a
hatáltozatkézhezvéte|éto| számitott 8 napon nem tesz eleget a felszólításnak, bontsa el a Budapest
VIII. kerület, Berzsenyi Dániel utca 2lB. szám a|att elhelyezkedo vendéglátő terasrt a közteľület
hasznźiő költségén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy közterület-használati
hozzájáru|ást ad _ teljes díjmentesség biztosításáva| _ az alábbiak szerint:

A k<jzterület-használat ideje:
Köaerület-h aszná|at c é|j a:

Közt erület-h aszntůat helye :

Kĺjzterü let-h aszná|at nagy sága:

Felelős: polgármester
Határidó: 2017. április 10.

Közterület-h asznźió, kéľelmező :

A kĺjzterület-használat ideje:
Kö zteľü let-h aszná|at c é|j a:

Közterü let-h aszná|at he lve :

Közterü let-h aszntiat nagy s ága:

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. április 10.

2017. május 0I._f0I7. szeptember 30.
napemyő
Budapest VIII. keľület, Vas utca 2. szźtm e|őtti
közteľület
18 |Tŕ Q db parkolóhely)

Csíkszeľeda Egyesiilet
(2484 Agárd' Csend utca 10.)

20l7.jrinius 10.

kulturális rendezvény (Kórusok Ejszakája)
Budapest VIII. kerület, Lőrinc pap tér, Pollack
Mihály^tér, Mikszáth Kálmán tér
2953 m'

Iv. Yárosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság rigy dcint, hogy kozterület-haszná|atj
hozzájźru|ást ad - havonta történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:
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Közterület-haszntůő,kérelmęzó: Vincita MagyaľoľszágKÍt.

A közterület-használat ideje:
Közteri.ilet-h asznáilat cé|i a:

K<jzterü let-h aszntil at helye :

Közterület-h aszná|at nagysága :

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. ápľilis 10.

Közterület-h asznźiő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterĺilet-hasznźiat
ideje:
Kĺjzterület-h aszná|at c é|j a:

Közterĺilet- h aszntiat helve :

Kĺjzterület-h asznźiat nagy sága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

A közterület-használat ideje:
KözterĹilet-h asznźiat cé|j a:

Közterület-h aszná|at helye :

Közteriilet-h asznźiat nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

(székhely: 1082 Budapest, Corvin sétźtny 2/B.)

2017 ' ápril.is If ' _ 20 17. november 01 .

vendéglátó tęrasz
napemyő
árubemutató
Budapest VIII. keľület, Corvin sétány f/B. szźm e|ótti
közterületen
9 + 30 +2mz

Concoľde Events Kft.
(székhely: 1213 Budapest, Pálma u. 4.)

f0I7. źtpri|is 19. _2017. źryri|is24.
Corvin Szezonnyitó Sĺjrfesztivá|
Budapest VIII. kerÍilet, Corvin sétány Futó u. - Nagy
Templom u' között elhelyezkedő közterületen
251m'

v. Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság tryy dönt, hogy köĺerület-hasznźiatl
hozzźljźrulrźtst ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szerint:

vI. Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ilgy dönt, hogy közteľülęt-haszná|ati
hozzájáru|źtst ad _ előľe egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|tlbbiak szerint:

Közterület-hasznźiő, kéľelmező: IISB 2010 Kft.
(székhely: 1145 Budapest, Jávor u. 5/b.)

2017. ápri|is 1 8. _ 20l7. október 3 1.

napernyő
Budapest VIII. keriilet, Coľvin sétány 1/B. szám előtti
kĺlztertileten
51 mz

vfl. A Váľosgazdálkodási és PénzĹiryi Bizottság rigy dönt, hogy közteľület-használati
hozzájźru|ást ad - teljes díjmentesség biztosításáva| _ az alábbiak szerint:

14



Kĺjzterület-h aszntúő,kérelmező: Társak a Telekĺ Téľéľt Egyesĺilet
(székhely: 1086 Budapest, Teleki Lász|őtér 4.)

A közterület-használat ideje: 2017. ápti|is 15. _ f0I7. december 31. között hetente
pénteken szombaton 10.00-18.00 k<izötti
időszakban

Közterülęt-h aszná|at cé|ja: Híd a Kulturák Köz<jtt ,,Sok Színíĺ Józsefuáros''
(egybekĺitve a Teleki Tangó Kozösségi Garđrób
Vásárľal (baba-mama cseľe-bere))

Közteri'ilet-h aszníůathelye: Ł9"pľ* VIII. kerület, Teleki Lász|ő tér

Közterĺilet-haszná|atnagysága: 100 m,

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

VIII. Yétrosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĹilet-haszná|ati
hozzájáttu|źtst ad _ előľe egy összegben történő teljes díjfrzetéssel _ az a|ábbiak szeľint:

Közterület-hasznźiő, kérelmező: Magyaľ ú)pítő Zrt.
(székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.)

A közterület-használat ideje: f0I7 . ápri|is 21 . _ 2017 . május 10.

Köĺeri'ilet-hasznźůat célja: építési munkaterület (hom|okzati állvány)
Közterület.hasznáiat helye: Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u.38-42.

szám előtti közteľtileten
KözterĹilet-haszná|atnagysága: 195 m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. április 10.

Ix. Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság tlgy dönt, hogy közterület-hasznźiati
hozzájáru|źlst ad _ előre egy összegben töľténő te|jes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kére|mező: Budapest VIII. keľiilet Dobozi u. 11. szám alatti
Táľsasház
(székhely: 1086 Budapest, Dobozi u. 11.)

A közterület-használat ideje: 2017 ' ápri|is 18. _ 20|7 . mźĄus 26'
Közteľület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (felvonulási tertilet 5 db

parkolóhelyen és védőtető elhelyezése járdán)
Közterület-hasznźiat helye: Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 1 1. előtti

közterĺileten
Kozterület-használatnagysága: 50 + 24 mf

Felelős: polgármester
Határidó: 2017. április 10.

x. Yárosgazdá,lkodási és Pénzügyi Bizottság Ílgy dönt, hogy köĺertilet-haszná|ati
hozzź$áru|ást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Köztertilet-hasznźůő, kéľelmező: Tisoľt I(ft.
(székhely: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u.25. 5.

em. 13.)
A közterület-használat ideje: 2017 . ápri|is |2' _ 2017 . szeptember 0l .

Közterület-hasznáiat cé|ja: vendéglátó terasz
Kozterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület' Népszínház u. 4f-44. szám
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Közteľület-h aszná|at nagy s ága :

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

xI. Yźlrosgazdá.lkodási és Pénzügyi
hozzáj tlrul'źtst az a|źtbbiak szerint :

Közterület-h aszĺá|ó, kérelmező :

A közterület-használat idej e:

Közterü let-h asznáůat cé|j a:

KözterĹilet-h aszná|at helve :

Kö zteľület-h aszná|at nagy sága:

Köztertilet-h aszná|ő, kérelmező :

A közterület használat ideje:
Közterti let-h aszná|at c é|i a:

Közterü let-h aszná|at he lve :

Közterü let-h aszná|at na gys ága :

előtti kĺjĺerületen
6mz

Bizottság úgy dönt, nem ad kozteriilet-hasznáIati

BľĹVen Kft.
(székhely: 1139 Budapest, Röppent5rĺĺ u. 56.)

2017 . źlpri|is 0I. _ 20|7 , augusztus 31'
vendéglátó tetasz
Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 2/A. szám
előttijáľdán
20 m"

WINE & DINE Kft.
(székhely: i211 Budapest, Kossuth Lajos u. 62.)

2017. április l5. _ 2018. ápľilis 14.

vendéglátó tetasz
3 db napeľnyő
Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 2I. szám
elótti közterĺileten
23 +28m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. április 10.

xu. Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt,

1. hogy visszavonja 676/2016. (vI.27 .> száműhatározatáÍ..

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

2. közterület-haszná|atihozzájźlru|ást ad _ előre egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak
szerint azza|, hogy a WINE & DINE Kft. (kéľelmezó) tttvá||alja és 20|7. május 01. napjáig egy
összegben megťlzeti a The Masala Zone Kft, 2016. június 06' _ f0|6. szeptember f0. napja közĺjtti
időszakra vonatkozó közteľület-h aszná|atbő| eľedő díjtaľtozást:

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

XIII. Yárosgazdttlkodási és Pénztigyi Bizottsźtgúgy dönt, hogy

1' nem iáruĺ hozzá a 14912016. (III.06.) szźlműhatározata a|apján megáIlapított közteľület _haszná|ati
díj mérsékléséhez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. ápľilis 10.

to



2. a I49/20I7. (III.06.) szźtműhatározatát az a|źbbiak szeľint módosítja:

Kö aerĹilet-h asznźł|ő. kérelmező :

A közterület használat ideje:
Közerü let-h asznźiat cé|j a:

Köaeriilet-h aszná|at helve :

Közteľület-h aszná| at nagy sága:

A köZteľület használat ideje:
Közterület-h aszná|at c é|j a:

Kĺjzterület-h asznźůat helve :

Közteľület-hasznźúatnagysága:

Dijfizetés ütemezése:

Felelős: polgármester
Határidó: 2017. április 10.

xrv. Yárosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtságúgy dönt, hogy

1 . a 2|Il20I7 . (VI.03.) száműhatározattlt az a|ábbiak szerint módosítja:
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerület-használatihozzźĄźrulást ad _
előľe egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|źlbbiak szerint

Közterület-haszná|ő'kére|mezó: Sárgabarack TMRW Kft.
(székhely: 2627 Zebegény' Ady Endľe utca 18)

f0I7 . ápri|is 10. _ 2017 . október 3 1.

vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca I7. szźtm

előtti közteriileten
2m2

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. éryri|is 10.

2. a Sárgabarack TMRW Kft. vendég|átő terasz kihelyezése céljából igénybe vett közteľü|et-haszná|at
diját20I7. április 0I, - f017. április 09. napja közĺjtti időszakľa vonatkozóan fizesse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. ápľilis 10.

Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy közterület-hasznáiati
hozzź!äru|ást ad _ előre egy összegben tölténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

SWIETELSI(Y Magyaľország Kft.
(székhely: 1117 Budapest, Irányi József utca 4-f0.
BépületV.emelt )

f0I7 ' mtrcius 0ó. -f\I.'l. április l6.
építési fe|vonulási teriilet
Budapest VIII. kerület, Práter ltca 73. szám előtti
köZterület
43 m2 jźrda

2017 . źryilis 17 . _ f0I8. március 18.

építési felvonulási terĺilet
Budapest VIII. kerĺilet, Prtúer utca 73. szám előtti
közterĺilet
I29 m2 (89 m2 jĺárda _ úttest és 4 db parkolóhely 10

mt)
havi díjfizetés

A közterület-használat ideje:
Kozteľtil et-h asznźiat cé|j a:

Közterület-h aszntiat he lve :

Közterület-h aszntiat na gys ága :

xv.
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Közterület-h aszná|ő, kéľelmező :

A kérelemben foglalt kĺjzterĺilet-hasznźiat
ideje:
Közteľü let-h aszná|at c é|j a:

Köztertilet-h aszná|at helve :

Közteľtilet-h asznźiat nagy s źrya:

Budapest, 2017. április 05.

Agfalvi Imľe egyéni vállalkozó
(2100 Gödöllő, Batthyány
adő szátm: 49 928 5 67 -2 -3 3)

20|7 . źryi|is 25. _ 2077. mźlus 12.

konténeľ
Budapest VIII. kerület, Corvin Sétány
(szökókitnál)
ldb

rit 25/a.

közterületen

FeIelős: polgármester
Határidő: f0I7. źryri|is |0.

A döntés vé grehaj tását v é gző szew ezeti e gys é g : G azdźiko dás i Ü gyo sztály

A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

ł-.ł4-!-riJLí.*,,,a!,ś
đd $alambos Eszter

Ngyosztáýezető

KÉszÍľpľrp: Gazo,ą,I,rooÁsl Ücyos zT Áliy
LpÍRra: GyunIczl' Rĺľĺóľa És BoRos GÁnon SzasoLcs ÜcynqrÉzo
PÉľzÜcyl FEDEZETET NEM IGÉNYEL" IGAZoLÁS:

JocIroNľRorr: Ąfu'ĄÁĄĄ.

EI-rBNÖRrzrp:

Z01i ÁPR 0 5.

JovÁrĺ,q.cyre:

{*ĺ'źĺ(ui""
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Tisztelt Vá rosgazdá lkodási troda !

1ndok|ás:

Az e|őző évekhez képest tcibb min háromszorosára emelkedett kcizterrilet fog|alási díjat éttermrink
képtelen kiterme|ni.

A2oL7 május I. és foL7 szeptember 31. közötti idősszakot is csak abban az esetben tudjuk igénybe
venni, ha a Polgármester Úr és a Városgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság kérésünket meghal|gatva
egy kedvezményes közterĺilet fogla|ási díjat ál|apít meg.

Budapest ZOt7.O3.ZB
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Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Jrózsefu áľosi Onko rmány zat
Városgazdálkodási és Pénziigyi BŁottsága

Készült:

KözterĹilet-használó. kérelmező :

A közterület-használat ideje:
Közterület -haszná|at cé|j a:

Közterület -hasznźiat helye :

K<jzterület -hasznéůat ĺagy sága:

A közterület-használat ideje:
Közterület-használat célj a:

Ktjzteľül et -hasznźiat helye :

Köztertilet .hasznáIat nagys ága :

JEGYZOKONYVT KIVONAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáry 2017. máľcius 13.án (hétfő)
13.00 őrai kezdettel a Józsefuarosi Polgrírmesteri Hivatal III. emelet 300-as
termében megtaľtott 9. rendes üléséľől

Napirend 2.1. pontja: Javaslat kłizterület.használati kérelmek elbíľálására
Előterjesztő: dr. Gąlambos Eszter - a Gazddlkodási Ügłosztóly vezetője

16112017. (III.13.) sz. Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottságbatározata
(10 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban ttirtént a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đtint, hogy - havonta történő teljes
díjfizetéssel - közteriilet-haszntůatihozztĄźrulást ad az alábbiak szerint:

Fekami Bt.
(1087 Budapest, Hungaria körut 2-4.)
f0I7. ápľilis 0ĺ. _20|7. szeptember 30.
vendéglátó terasz
Buđapest VIII. keľület, Vas utcaZ.
18 m, (2 db paľkolóhely)

2017. ápľilis 0|. _20|7. szeptember 30.
napernyő
Budapest VIII. kerület, Vas utca 2.
18 m, (2 db paľkolóhely)

Felelős : polgĺĺrmester
Hatariđó: 2'017 . marcius 1 3.

A döntés végreh aj tá sát v égző szerv ezeti erység : Gazdálkodási Ügyo sztály

K.m.f.

Soós György s.k.
Bizottság elnĺjke

A jegyzők<ĺnyvi kivonat hiteles.
Kiadva: 2017. maľcius 14.

Url-- G/--l-Ä----=
Bodnĺír Gabľiella
Szervezési és Képviselői Iroda
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BUDAPEST FŐVÁRoS VlIl. KERULET
lozs E F VÁ nos l o N K o RMÁ N y ZAr

|J gyintéző: Gyuricza Ramóna
Tel.z 459-2274
Fax:459-2276
e-mail : gyuticzaľ @jozsefu aros.hu

HATÁRo ZAT

Fekami Bt. (adószám : 283 64672-2-42, székhely: l 087
a továbbiakban: kérelmezó kozerulet haszntiat
Yárosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság 1,6|12017.
adott és

vÁRoscnzoÁlrooÁsI ÉspÉNzÜcvl slzoľĺsÁcł
Soos GYÖRGY
eInök

T áľ gy : kö Zterĺilet hasznáIati ho zzáj źrulás
Ügyiľatszámz |6-166/2017 .

Budapest, Hungaľia krt. f-4. Fsz. 1_
iľźnt előterjesĺett kéľelmének a

(III.13.) számí határozatěnal helý

2017 . ápľilis 01.től 2017 . szeptembeľ 30.ĺg

hozzáiźru|'

a Budapest VIII. kerĹilęt, Vas utca 2. szźml előtti 18 m. közterület vendég|tiő terasz és
napernyő elhelyezése (f ďb paľkolóhelyen) céljából tc!ľténő igénybevételéhez azza|, a
kikötéssel, hogy könnyen mozdítható, nem rcgzített tźrgyak keľiilnek kihelyezésre és a
napeľnyő kihelyezése során _ az épúet színével harmonizálő szinu (homok, beige), minta
nélktili napernyőponyvát helyezhet csak ki. A vendéglátóhely neve csak a napernyő ponyva
fuggőlegesen lelógó drapénájźn, szoknya tészén jeleníthető meg, mely reklámot nem
tartalmazhat.

Az önkormźnyzati hatóság a kcjzteľĹilethaszná|atLának díja címén kötelezi akételmezót arra,
hogy fizessen meg Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuiíľosi Önkormźnyzat K&H Bank
Zrt-né| vezetetl 10403387-00028592-00000002 szźnní számlájfua a hatźnozat
kézhezvételével egyidejűleg egy osszegben nettó 1.502.960,. Ft + ÁFA, iisszesen bruttó
1.908.760'- Ft,. azzz bľuttó egymillió - kilencszáznyo|cezer _ hétszálzhatvan foľint
köZterĹilet-hasznáIatidíjathavibontásban.

Havi bontásban, a közteľĹilet _haszĺäIat havonta esedékes đíja250.493,- Ft + AFA, azaz
3Í8.126,. Ft, háľomszántlzennyolcezer - százhuszonhat foľĺntot, minđen hónap 5. napjáig
kell megfizetni.

E,határozat a kĺjzléssel jogerőssé válik és ellen fellebbezésnek helye nincs.

IND oKo LÁs
A kérelmező közterĹilet-hasznźiatihozzájarulás iranti kérelmet nyrijtott be Budapest Fővaĺos
VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmźnyzathoz (a továbbiakban: onkoľményzat) 2017. februáĺ

l O82 Budapest, Barpss u' 63-67 ' .Te|eíon: 06 | 459 2 l 00 . E-mai|: po|garmestel@jozsefvaros, hu . .wwwjozs"fuu.o.. hu 1
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BUDAPEsT rŐvÁRos VlIl. KERULET
JÔzsľ rvÁRoS l o N KoRptÁN Y ZAT

vÁRos cłzoÁlrco oÁs,t És
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09. napjan. Kéľelme alapján az onkormtnyzat tulajdonában lévő Budapest VIII. keľiilet,
Vas utca 2. szám előtti 18 m, koztęruletet vendéglátó terasz napemyő elhelyezése (2 đb
paľkolóhelyen) elhely ęzése célj ából kívanj a igénybe venni.

A köztertitetek rendeltetéstől eltéľő haszn,źůatźnak szabáIyait a Jőzsefuaľosi onkormányzat
tulajdonában lévő közterületek haszná|atźnól és hasznźt|aténak rendjéről szóló I8lf0I3.
(Iv.24.) önkormányzati renđe|et (a továbbiakban: Rendelet) szabáIyozza meghatarozva)
hogy mely esetekben, mely tevékenységekhezkotelezo a közteľiilet-hasznźl|athozzźljźruLźs
beszeľzése, egyben meghattrozza a kozterilet használat ellenértékét (k<iĺertilet használati
díj), akérelem benýjtásanak és elbírá]asanak ľenđjét is.

A Kérelmező á|tal előterjesĺett kérelem megfelel a Rendeletben foglaltaknak, mivel
Kéľęlmező a Rendelet 5. $ (2) bekezdés 3. pontjában foglalt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából kérte a kozteľĹilet-hasznalatot. A kéľelem formai és egyéb tartalmi szempontból
megfelelt a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben írt követelményeknęk (kérelmező aďataí,
a haszĺtt|at célja, időtaľtama stb), a Renđelet által előírt mellékleteket kérelmező csatolta.
Ezért a Rendelet 12. $ (1) bekezdése értelmében a kéľelem elbíľálásara hatáskĺjľrel
rendelkező ĺinkormányzati bizottság Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosí
Önkormányzat Képviselő-testiiletének Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága
ĺĺnkoľmány zati hatősági j ogköľben elj aĺva _ 2017 . maĺcius 1 3 . napj an tartott ülésén elbírálta
aü', és az 161.12017. (III.13.) szttmuhattnozatáva|hozzĄárulást adott akérelmező tészére,
azza|, a kikötéssel, hogy könnyen mozđíthatő, nem rogzítetttargyak kerülnek kihelyezésre,
valamint a vendéglátő terasz mellett biztosítva legyen 1,5 m széles gyalogossáv.

A köaerület-használati díj megźl|Iapítźlsa napernyő esetében a Rendelet 17. $ -19. $-đ
szeľint' a2. szźmi:' mellékletben foglalt díjtáb|azat 4. pontja4.f. alpontjában foglalt napernyő
(Ft/mz/hő) munkaszüneti napokon 820.ftJrÍł /hó - havi m2 hasntá|ati díj - alapulvételével, a havi
m. hasznćiati díj és az engedélyezett alapterület valamint az engeđélyezett, napokban
szánított időtaľtam szoruataként

A kcjztertil et-haszná|ati díj megállapítása vendéglátó terasz esetében munkasztineti napokon
a Rendelet 17. $ -19. $-ai szerint, a2. számu mellékletben foglalt dijtźhlazat 4. pontja 4.c.
alpontjában foglalt 320-ftlm2 lnaphasnlźtlati díj - alapulvételével és munkanapokon Rendelet
20. $ (2) bekezdésében kerĹĺlt meghatáĺoztsta, a napi m" haszĺtůati díj és az engedéIyezeÍt
alapteriilet vďamint az eĺgedéIyezett, napokbaĺr szźtmitott időtaľtam szorzataként, aIapjtn a
ťlzetenďő díj napi clsszege megegyezik a terülehe érvényes | őrai parkolási díj és a díjköteles
időszak szotzatźnak ĺisszegével parkolóheIyenként, azaz 5 280,- Ft/paľkolóhelyltap
(munkanapokon, 44a,-Ftlőtďpaľkolóhely).

A ľendelkezó tészbeĺ íľt kdzterĹileÍ-hasznáIati díjat a kĺjzteriilet esetleg ténylegesen kisebb
területű hasznáLatźra, illetve a k<jzterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére
tekintet nélktil koteles mesťlzetĺi

A köZteľiĺletet használó kciteles a haszn átat. céIjata engedél yezett terĹiletet és annak
kcĺmyezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, rendezett állapotban tartani, és a

.)
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közteľĹilet hasznáLat időtaľtama a|atI. a szĺikséges állagmegóvási, kaľbantartási és
isnántartási kĺjtelezettségét telj esíteni.

Amennyiben a kĺjzterĹilet.használat soľán a haszná|attal összefiiggésben a teriilet
megľongálódik, abban kaĺ keletkezik, illetve azok másnak kárt okoznak, úgy a közteľtilet
haszná|ő a rongálódást saját kciltségén kcjteles helyreállítani és a káľt megtéríteni.

A közterület használat kapcsán elhelyezni kív:ĺnt létesítmények, berendezések, egyéb
tfugyak biĺonságos elhelyezéséért, őrzéséért a kĺjzteľiiletet hasznáIő felel' azok esetleges
megľongálódása esetén az onkormźnyzat felé káľtéľítési igénnyel nem élhet, a köZteľĹilet-
hasznáIatí jogosultság nem pótolja a jogszabályokban e|oírt egyéb _ hatósági, illetve
szakhatósági - engedélyek (pl. építésiigyi, egészségügyi, rendészeti szakhatóságok
engedélyei) beszerzését és csak a közreműködő szakhatóságok hozzájźlĺu|ásában foglalt
előíľások megvalósítása esetén érvényes.

A köztenilęt-haszná|ati hozzźĄarulás eredeti pé|đźnyát, vagy annak hiteles másolatát,
valamint a díjfizetési kötelezettség teljesítését igazolő dokumentumot (havonta,
negyedévente, vagy félévente töľténő díjfizetés esetén valamennyi befizetést igazo|ő
dokumentumot) a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magáná| taľtani és
ellenőrzésre j o go sult személyek felhívásaĺa bemutatni.

A kĺ'zteľülęt-hasznáIattal jarő jáľulékos kciltségek (p1.: energiadij, vízd1) viselése, illetve
megťrzetése a közterĹilet használó kötelezettsége. Ennek teljesítése érdekében köteles a
megfelelő k<izműszolgáltatókkal a szfü séges me gállapodásokat megkötni.

Amennyiben az építési munka végzése esetén, ha a kozteľület-hasznźtlat a jaĺda teljes
szélességét érinti és a gyalogosok közlekedése a másik oldalon |évő jndara nem terelhető át,
a hasznźůő ktjtele s a gyalo go s ok szźlmźr a védőtetővel ellátott átj aÍ őt kialakítani.

AköZteľiilet-hasznáIatíhozzájárulásmegszűnik:

-hozzźĄarulásbanmeghataľozottidőelteltével;
-ahozzájáru|asbanmeghatérozottfeltételbekĺĺvetkeztével;
-haateľĹiletľe uzemzavar-elháľítás miatt, vagy egyéb fontos kĺjzérdekből sztikség van;
- a hozzźljaľulás alapjźn hasznźt|atba adott kĺĺĺerület fulajdonosą vagy művelési ága
megváitozźlsĺĺnak ingatlan-nyilvantartási bej egyzésével;
- ha a kozteľiileten folytatott tevékenységre jogosító okirat éľvénye vagy hatźiya megszűnik,
vagy ajogosult a tevékenység folytatásaľa való jogosultságát egyébként elveszti;
- a jogosu|t ha\á|ával vagy _ jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező táľsaság
esetén _ jogutód nélküli megszĺĺnésével;
- ha ajogosult bejelenti az Önkormányzatnak, hogy k<izterület hasznźiatáva| éľdekköľében
felmeľĺĺlt méltanyolható okból felhagy.

A közteľĹilet-hasznźt|atihozzájźĺrulást vissza kell vonni, amennyiben ahaszntĺ|ónak harminc
napot meghaladó köztertilet-hasznźůati díjtartozása van és azt irásbe|i felszólítás ellenéľe

|082 .Budapest. Barpss ll,63-67,. Teleíon: 06 l 459 2 | 00 . E-mai|: po|garmesteľ@jozseńraros. hu . vnvw.jozs"fi,u.o,. |.'u , 
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nyolc napon beltilnem ťtzetimeg, továbbá abozzájérulásban vagy aközterĹilet-hasznźiatra,
vagy aZ ezze|kapcsolatos tevékenységekľe vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése
miatt, vagy ha az Önkoľmányzata ktiztenilet más célú hasznosításaról dĺjnt.

A közteľĹil et-hasznźiati hozzájarulás visszavonható, ha azerľe jogosult szervek etjaľásuk
során megźi|apítjfü, hogy a kĺlzterület-haszná|at a helyben érintett lakosság jelentős
ľészének nyugalmát zavatja, valamint közérđekből bármikor.

A köĺeľĺilet hasznźĺIatra vonatkozó jogosultság megszűnése után haszná|ő ktlteles a
köZteľĹilet eredeti á||apotźú kárta\anĺásí igény nélkiil saját költségén helyreállítani.
Amennyiben a kĺjzterü|et-haszná|at során a hasznźiaÍÍal összefüggésben a teľiilet
megrongálódik, abban kaľ keletkezik, illetve azok másnak kárt okoznak, úgy a kĺiztenilet
haszĺéiő a ľongálódást saját költségén kĺiteles helyreállítani és a káľt megtéľíteni. A
kĺjzteľület haszná|ő köteles az engedéIyezett ídőtaľtam lejártźń követően a közteľĹilet
hasznéiatźxal. minden kĺíľtalanítási és csereterület biztosításaľa irányuló igény nélkül
haladéktalanul felhagyni, és az eredeti állapotnak megfelelően a közterĹilet tulajdonosának
rendelkezésére bocsátani.

Az cinkéntes teljesítés elmaradása esetében a rendelkező részben foglalt kcjzteľĹilet
haszná|ata jogellenes köZteriilet hasznźiatnak minősül, amelynek jogkövetkezményett a
Renđelet 34. $-a és a közösségi együttélés alapvető szabá|yairól és ezek elmulasztásának
j o gkö vetke zmény eir oI sző|ő I 8 l 20 I 6 . (v I.02.) ö nkormanyzati rendelet tartalmazza,

Amennyiben a k<!ĺęrĹilet hasznáIő a köZteľĹiletet a jelen hataľozatban megllatźrozott idő
utĺán is haszná|ruI<ĺvźnja, köteles legďább 16 munkanappa| a|ejźltati idő előtt újabb kéľelmet
benyújtani. A közteľületet tovább hasznáIni csak az újabb hozzájźlĺuLás birtokában lehet.

A Rendelet 26. $ (2) bekezdése éľtelmében a koztęľĹiletnek a közterület-haszná|ati
hozzái1áruLźls megkezdésének időpontjában és a lejźrat időpontjában fennálló á|IapotárőI
jegyzőkĺinyvet kell felvenni, melynek mellékletét képezíka fenyképfelvételęk.
A köztenilet tényleges használatanak megkezdése előtt használó köteles az Önkormźnyzat
képviselőjével (1082 Budapest, Baľoss utca 63-67., tel 459-2230) közös állapotfelmérést
végezníésa:ľólźLtadás-źltvételí jegyzőkönyvetfelvenni.
Továbbá haszná|ő köteles a köaeriilet-haszná|at megszűnésekor vagy sztinetelésekor az
źitala hasznáIt közteľĹilętet az Önkoľmanyzatnak visszaađni, 

-amit 
klzźrőIag az

onkoľmanyzat képviselőjének személyes jelenĺeteben tehet meg, amelyről szintéĺ átadás-
átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadást-átvételnél csak a haszná|ő nevében teljes

; könĺen nyi|atkozattétel és kötelezettségvállalás jogával rendelkező személyjarhat el. :

: :. 
.

A rendelkezo részben foglalt đöntés a Rendelet 11. $ (a) és (5) bekezdéseiben foglalt
jogszabályi előírásokon aIapszik, melyet a döntést hoző akozigazgatási hatósági eljarás és
szo|gźitatás általanos sz:abá,|y?ĺról szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71-74.
$ - ai szerint i hatfu ozatban rendelt kiadni.

Á
l087 Budapest.Baross u'63-67' lTeleíon: 06 | 159 2|00 . E-mail: poĺgarmesteĺ@jozsefuaros.hu.'wwwjozsefuaros.hu' -
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A döntést hozó önkormányzati bizottság hatáskĺjre a Rendelet 12.$ (1) bekezdésén alapszik.

Az önkormźnyzatihatóság ahatározatát a Rendelet 1. $, 12. $ (1) bekezdése és 1]. $-23. $-
ai Ket. 19. $ (2) bekezdése alapjáĺhozta meg.

Jelen dĺintés ellen a fellebbezési
biztosítja.

Budapest, 2017 . maľcius 16.

lehetőség kizarását a Ket. 73lA. s (2)bekezdés b) pontja

A hatarozatľól értesiilnek:
1) a kérelmező'
2) a YIIJ.. keľületi Rendőrkapitanyság,
3) a Budapest Főváľos VIII. kerĹilet
feltigye l eti Ű gy o sztá|y
4) a Budapest Főváľos VIII. kertilet
IJgyosztźiy'

Józsefüarosi Polgáľmesteri Hivatal Közteriilet-

Józsęfuarosi Polgármesteri Hivatal I{atósági

{
|082 Budapest, Baross u' 63_67 ' . Teleíon: 0ó | 459 2 I 00 . E-mai|: polgarmestel@jozseńraros. hu . wwwjozsefvaros' hu "

íQE$W
ź/1

" 

ťi''Í'P-#'l äffi}* ffi t -u



BUDAPESr rŐvÁRoS VlIl. rrRÜlrĺ
JozS E F VÁ nos l o N K o RMÁ N y ZAr

vÁąoscl.zoÁlrcooÁsl És
pÉNzÜGYI BlzorrsÁcł
Scos GYT 3.GY
elnök

|) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal Péĺuagyi
Ugyosztály,
6) irattaľ

| 0B2 Budapest, Baross u' 63_67. ,TeIeíon: 06 | 45g 2 l 00 . E-mai|: polgarrnestel@jozsefvaros. hu . woĺ.nłjozs"fuu.o..' hu 6
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T
tsun,ąpesľ FŐvÁnos Vili' renÜlnr

JozsnľvÁnosl FolcÁn ľĺĺsľtxl
Iłlvłľru

KozľľRÜlnľ-ľnl[jcvrlr'rl
Ücvoszrĺly

. .....' koztgnilet-felĺigyelő

6ęegqfe}jeyslő

La paz-o n osíÉĺ' .".t{5.* s...4 j L, 5I.I{ ̂

A köaeliijet.felugyo|ő kÖzigaz8atásí hatóságí eljárás kezdemćĺy-ezese céljábóI a szabályszegésról'jogsértő ál|apotróljegyflkönyvô' veszfel. A jegyzőkonyv a kÖzteńlet.felün,cletröl szóló 1999' oj]'li'ľ^"^.: l:$ Ĺďłňik;ťś!:,;'(;;'TJ'ö,ot,".:., valamínt akozigazgatäsi hatósági eljárás e.s szolgáltatás általános szabályaiľól szóIó zooą. eł; čxl.o.uenv rp's-o,i.p;a.n,l.oä", ".,'

łĹ'iJ''ä?"j-i*::ľJä.ił.ľJ;ľäjaĺnak 
laĺta|máról az ellenörzĺitt szeméIyt, l.ep"ii.ioiet.- 

".KJ;?, i^('ďiä.oao," a|apjáĺl -' az-

Á Ren<le}et 6.ś (2) bekezdese él1eĺmében: ,,Kii:iga:gaĺĺźsi bíl'ság'kisabására a jegl:ő, a helys:íni bírsúg kis:abásiźl.a a BurlapestJózsetvĺźrosí Polgárme"łteri ŕIivata].!özteIklletiłgłeteiĺ Üg,losztál.řkaztert;tet.fe.ttipiíđ1-z-jigosult.,,
Az e|jáľó köfledilet.felÜgyelő tájékoáatja a jetenlévőq hogy a-jeg:yzökÖnyu tĺ.geí'irjĺł, kijavíúset a felvéte| során bármikor kćĺheti. Ajel1nlćvőkettźjćkoLtAljAÍovábbájogaikróléskiĺÍe|essćgel'trtĺi1i.sz...llal.l"tj'

Szabálvszeeég helYe' iđeigj ..s.q':..YJi.:.'3rl+l.Ęl. l'} 
'.. 

..z' l{1" ...ł.*.ł'1.:..?.!.'!.?.,..

Neve:." anyjaneve:

szĺi1.belye,ideje:. '. . állampolgárs ága: '..

I-akcímkártya szerjnti i akcíme:

I.akcímkáľtya szeľinti taĺtózkodási helyę:

szemé7yi azonosító okmány megnevezése / száma:

elérhetosége**:

Taĺ1ózk<ldási belve

Cég (tarsasház) címe:

,,,74,{/ ĺ-,
,,4. {. ,/ {!".ą
/ közterület-ĺ-eltigyeló

ŕ
ú/

0-íł.r

l c Á,sg
kłi2teľüi ef-fe]üg}.elő /sřgédfeltlgycIő intézkedés alá r,ont aláírása
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.ĺ.ársasházi közos

Bua'ąľnsľ }rťjvÁRos vřřĺ. KERÜĹE.I.

Jlzsrpv,ąRosl Pol,c.ÁR r,ĺas.ľenl
ř{lvarĺ't,

I{oz,ľE n'Ü Lsr-r.tlÜ cytI-aľl
lijcvosr'rÍĺĺ,v

képviselet (kozos képviscló) I]eve) cínre (amcnnyiben isn:ert):

Cég kó pviselőjé rĺek (a}kalrnazott}ának) nevę] .

Képvíseletijogviszonya (pl.: tulajdonos / Ĺigyvezetó / a1ka|maz..ot1): .. ' ' ' "

eléľhetĺ}ségex +: (**adat nĺegadds nenl kiiĺele:ő)

ätr' Ä szabáIyszegési ténváI!ás m}eehatárqziĺqą a....Re$*glet .t2.8-ában foglalt szabáIvszegés
(kłĺzteriĺłet-Ę asz.łálat'} esetéł:

Ä Ł<ozteriitet-bąszł.3lať t9!!9gg'*ľgqz, kĺtelepii}ós, paviloĺt, ełőtető' vódótető; hiľdető beľendezés,

{ábla ; építési munkateriilet, á}lvány ; vendóglátás ; áľ*sítás 1 konténeľ ; filľĺforgatás I
iizemĺ<éptele* gép}ńrmĺi Egyéb jelleg.. '. ' ' ' ' ...

ĺ{iił,ĺcľiłĺe*hasznáĺatihozztijóruláskíitelesÍevékenység? "ilg{l.- nem tiltott tevékenység

I{łjzteriitet-haszniilati ĺĺazzlújáľuÍás ktiĺeles tevékenység eseÍén vą.łĺ-e engedélye? Yan nlncs

Ámennyiben van engedóIye, az érványes-e? igen nen

}Ingedély száma:

(még nem hatályos, lejáľt)

K{}zritkeze}ői Łozzáj áľuI źis (amennyib en ilyełĺnel rendeL kezik) szám.a:

Ámenn1liben érvényes ełzgedéIye vaĺ: teniletileg nem lépte tul teniĺetíleg túilépte, hany nm-el? . ' . '

Közterüleĺ-lĺasználati hozzájóľuĺ,usról szóIó határoząt va|x-e a helyszínen? vän nincs

FoľgalomÍechnikai terv vąn-e'? (ha eĺ(íht) van

Helyszínľajz ott yan a helyszínen? fta előíľt) vaÍ}

,,1 ktilÍłjĺdi ellenőľzöĺt személy '. ért, íľ, beszél magyarul"

nincs

nincs

.. ....Ś...Í'.ľ..x...3.'1'-. ^,..?*Ś'..'.łi.T,-i. .t]:Ą*Í #*{.ł . *.. . .. .' ^$-. . . .Ý ' .l ''. ' '. ".t . '...... .

.'....'. .Ą.u'...ęłY:='.:'łu.ĺ'..iłľ.\i.: u L{t .**ĺy:t'pt.ł!...'

g.ľ.łĺ.:.q.=.L ť.**{,:!j.Ę'.':1gĺ'*.'..}'*.qV. :ą1$:.ľ:l'j*.

tll
3Í}. Jogsz*bĺályi }iely ľninősítésel a Reĺ.ĺdelet '.{á... $ pont$aŕt.

k oz-ÍeľĹilet-feli!gyelö /segćdfeliigyelő intćzkedés a.Iá vont aláĺrása
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I.Iry,łĺal

trV. Eizonyŕtásŕ eszlłiizök łĺegp"eItilése:
a) Á heĺyszínrćĺl (cselekményrő!, tényźt}JásróI) készíteťtszáma: ź

...'...'..'. dľ}
b)

].anúk +*+ (amenĺyíbeu van, illetve szrĺksćges).
1, T'anri

Neve
Neve:

Ányja neve: ..
Anyja neve:

I.akcÍme:
l,akcĺme:

Szĺil'helye, iĺíeje:
Szül.helye, ideje: .....

I{o zTER Ü j-ET-FEI.ťiG YEi,ET}
Üc.yoszT,ĺLy

fényképfetrvételek(fotó mellékletek)

2. ].anÚ

tanú aláínása

i

t

I

ĺanú aláíĺása

V. HelyszínÍ bíľság kerü}t ťelaján}ásra:

A feJąjanlott helyszíni bírságot elfogađta:

ffi'r* ffJ'*
ffi't* ffi'*

VI" ix* yĺn atkozattéte}

I,I;:łf#ur"T:ž,fi:1x"s.;ľĺ:ff.x"j'11',T:1s álŕalános szabályaiľóI szó|ó ftt4.évi CXL töľvény (a
,,ĺša az ĺlgyŕé} a jogsérŕésí ĺeľn ismeri ei, a iatós*g kłite|es hivatalbó| rĺregindĺtani * hatásköréb e tartazó:äj|jł'-,J#iť 

az ĺigyfe|et a helyszínen á.tu.}tĺ - zó.s isjľ*i*;äń rnegbatáľozott, renäellĺezesre ál|ó

i{Ytr.ÁT.KÜ,Z,Ąľ:
a} Áz 1. se. nnel}é!ĺietben fogla}t jogaÍnnat és kiiteřezettségeÍmet ťllđomásu} vettem.

b) A a Ket.
v.śzel., hoľľ 

"B.łu'm łĺn
elľnu!*szt;ásá*a!ĺ ;ogl.o"*ffiffi*y*iiĺi-' yol9 

- 
t8/20I;đä.02.)' 

' 
ľenđďet *Ĺpĺĺ'kĺizÍĺazgatási hatósĺ{qi eli4ľás induii uä"iunĺ - j"gy;äkö"";-eľ polaĺnyáÍ átvettemi

intézkeđés ďá vont aláírása

fiJl'J#:ľäůHřä{řľ Éapaszt*ltakaÉ és eIb*ngzotÉakat ketyese* tarta}włazaa, azt e'oÍvasás

Budapesĺ, 2017 .,.' . . ..9.{. .../'t:' '

köz1eni ĺeí-felügyell /seEćĺJfelr,igyelő
lntézkedés aIá vonĺ aláiľása



Jegyzőkôn5ľ 3. sz. me}}ék]ete

. 
I,djékoztatójogokľól és kótelezettśégekről

,i'ájé}<oztatja az ügyfelct a közigazgatźsi hatósági eljárás és śzolgáltatás általáBos szabályairól szó}ĺí 20Ü4. éví CXL'
töľvényben (tovńbbiakban: Ket') foglalt jogaÍró} és kötelezeĺtségeiről, me}yek a kijveĺkezők:

o zz íi1yfe\e.ket a ható.sági eljárásban megĺlleti a lörvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolat]an megkülÔnbözĺetćs
és részĺehaj)ás ĺló]kÜl ke|l elintézni (Ket' 2 $)'

" az' ogyfe|eket megil'leti a tisztesséBcs Ügyiniézéshez,' a .|ogszabá}yokban meghatározon haláridőben hozolt
d<jntós}ez va|ó jog es az e|jilrás során az anyanyelv hasznáJatának joga (Ket' 4.$),

s az Ügyfél kôilles.iihiszemÜen eIjáĺní' Az íigyfé} ĺlaga(arĺása nenl irányulhat a hatóság lĺegĹévesztósére vagy a

ĺlôntéshozata]' .i]ieĺve a végľehailás ĺndoko]atlan kćsJe]ic.lésćre. Az ügyfél .iihiszeműségét aĺ. eljárásban vélęlmezni
keli, a ľosszhiśzeml5ség bizonyítása a halóságol lerłle]j (KeÍ' 6.(i)'

p az vłyfe]rlek joga van ahhoz, hogy az. eljärás során nyllatkozatot tegyen, vagy a nyi.Iatkozattételt megtagadja (Ket.
sl $)'

* ha ĺöľvény nem ĺľja elö az ügyfcl sz.eméIyes eljáľását, helyette töIvényes képviselője vagy- az Llta|a vagy törvényes
képviselóje ál1al meghälalmazott személy, továbbá az iigyfél és képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekĺi
ügý.elek képviseietét nem láthatja elugyanaz a személy (Ket, 40.$ (l)bek.)'

" a?^ ngyfél az e|járás báľmely szakaszában betekintb eÍ az e1jáĺás során ke]etkezett iratba' Ez a jog akkoĺ is megil'|eti
az lsgyťdet, ha korábban nem vett tészt az' eljárásban. Áz iratbetekintés során az arrajogosult másolatot, kivonatot
kész.íthet vagy másolatot kéĺhet (Ket, 68'$' 69'$ (5) bek')'

" az ugyfe| az adaiok megjelölésével kéĺheti az iraibetekintési jog korlátozását üzleÍi es más méltányolható
rĺlagánérdekének vóde]mében (Ket' ó9,$ (2) bek.)'

t a hatósági eljáĺás ta:1ama alaťt - kiilönösen az iratokba valćl betekintés engeóéIyezéséné}, a tárgyalás során, a döntés
szerkesztésénéI és a döntésnek hirdeĺlényi úton való koz]ósénél . a hatóság gondoskod,ik arĺóI, hogy a törvóny
á]ta1 védett titok és a hivatás gyakoľlásához kötott titok (a lovábbiakban együtL: védett adaĺ) ne keľüljón
nyilvánosságĺa, ne juihasson i]letéktelen személy tudomásáĺa, és a szeĺlélyes ađatok védelme biztosítoĺt legyen
(Ket. 17.$ (l) bek')

e a hatóság az e|jźrása soľán jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb ĺésztvevője azonosítása

cé1jábó1 ĺlevének, születési nevének, születési idejének, szüIetési belyének' anyja nevćnek,lakcíménet valamint
külön tŕirvónyben Yagy . torvény fe}batalmazása alapján, az abbaĺ meghatározott k<jrben . heJý önkormányzat
tęndeletében megbatláÍozott személyes adatának kezelésére. A hatóság töľvény eltéľó rendelkezése hiányában
jĺlgosult az e|jlaĺäs iefolytatasához elengeĺ1beietlenül szükséges személyes adatok megísmeľésere és kezeléséĺe. A
hatóság az. e1jtlrása soĺán - jog'szabályban meghatáÍofott módrn és ktjĺben . jogosult az e1jáĺás lefotyatásahoz
szÍikségos véĺ|ett adat megismerésére. A hatóság az e1jźrźs soľán a személyes adatot és a vćdett ađatot . az
ugyaĐafon ügyben folyó, e töÍvényben szaba}yozott cljárások kivételévc] - osak a&koľ továbbíthada más szervhez,
ha azt törvény m€gengedi, vagy ha az érintett ehhezhozzájárult (Ket. 1 7. $ (2) - (5) bek.),

A kĺizteľri}et-felĺigyelő, tájékoztatj* ĺ tanúÍ jogairríl és köte}ezetŕségeirőh

ě köteles tanúvallomást tenni (Ket' 53.$ (2) bek.)

v taĺúként ĺem hallgatható me1 az' akitöl nem váĺható bizonyítékként értékelhetó va|lomás; védett adatnak minősüjó
lényĺb| az, aki nem kapott fclmentćst a litokÍartás alól az ,aĺĺa jogosílott szervtôl vagy személyöJ (Ket. 53.$ (3)

bek )
o a tallúvallomás mcg1agadható, ha a tanr1 az ügyfclek valamelyíkének hozzátaľtozója, r'agy a tanú vallomásával saját

magá1 vagy hozzátartozóját bíincselekmény elkövetésével vádolná (Kcĺ. 53.$ (a) bek.).

,fu



ľ:'ł WWWąV;łĺľ$lffiffi
N.ffiffiffi-ffi
ĺ\]ĺ. išffi!ffi;ĺiťťn ę.Íffiffiffi*i: 'jW:ffi'wxg.włr:-ľY

ľ=*. i.ťę Y:s
e*
.$.š

,,n

r:K- :,:i:::t

-r r \,,
' llllilll li:l.r:. I I r



Ť.,.5;:,\-b.
. ltrl ::





Í|1

'l'

?:.;......|ą
t,,.'lt'r,

/Í

WĄ|4vI



Yí"- i, i ! t\
łĺ' l l,}'.\ Ą'.-ŕ'3jj..!..

, 'i, 
, *" -it :."1,. 

"*-o: . .ť}'. .r...'.. -::-,.'|;:;,r''.1i ',,1ř\"i.ĺł..ť'Ť"lť

. >!u,t1..'V^j.'.ľti".
; '*.- ' 3t-:' -*

!

Euoĺpesľ FÓ\'^Ros víĺĺ. KERł.'jLET
JozsnpvÁnosl PolcÁRľĺEsľBnl

I{ĺ\iÁTÁL

Neve; .. anyja neve:

szĹi1'hc1ye,ĺdeje:' '. . '. á]lampolgársága: . .. '. '

ĺ.-akcímkfu-,ya szeľinti lakcíme :

Ĺ, ak c írn k áĺry*a szelint j tartózko dás i helye :

Szóban közö]t tartózkodási helve:

s zemé lyi azono sító okmány megnevezés e / szám a :

eléľhetcĺsége**:'.''..

KozTĺiRU LET-relÜcypl- g.rĺ

ÜcvoszrÁł-v UL

vr r- [s. iĺ;.ri,n łi
Lapazonosítĺ : .S7lĺ.ľ..ę ł,,ĺ,jł,..ł:!ś.'ť.Lr*ĺ'.6 

e:t G

ĺ'7,L3ĺł'c.łł . .TEGVZőx<oruvvfu G(ozrnn.ul.nT-}ĺĺł,SZľ{ÁŁAT. 
'2.$} /.;\". Ü.!"

Készt!}t 2017. év ?ĺ. 
'VĺiI ke rĹilet,., '$.crĺ'ł-5Łvii''..Đr..J. '...$tcďút/té ,.. ł'ťł.'.',,u*nu, tönénő a ktizossegĺlffi1,- ( -,l\ŕ 

.,Jĺłt

aŁa,pvet(i szabáĺyaiľóI és eľek elľnulasztásánłk jogkŕiveÍkezményeiľőt szĺiló 18/20ló.(VI'02.)
{inÍłoľĺnányzati ľendetretben (a tovtibbiąkban. Rendelet) foglalt szabályszegos tĺľgy.ĺĺan , /?ĺ
'ĺlaĺósagľészérćíIjr,.lenvcull,ląĺĺ.. t-.ľŕ!..(..j.' 

_G*'.Ą 
loť.ĺ5 t.. , ĺĺ i

1" 
' 

i" 
.: 

i.; :*;ś
.'.\.Y^ę.r.F:gĺ-. Í*-.*1i ..' közteni]et-fclügyelő-{ /segédfelĺigyelö 

'

ŕ\ kôzterület.fe]il gye Iő kozi gazgatási hatósagi eljárás kezden
fe'l' A jegyzőiĺo'řyv a koařľĺleĺ-fclugycletĺÖl šzó|o t99g.ľilř.äjźľí,ĺlľ(síĺ:ĺlľľuésĺől, 

jogsónő óllapoľóljegyz.őkÖnyvelvesz
kozigažgłiasĺľ,ut.:uĺgi eljĺ.ĺs * szolgáltatás ältalános szabályaÍľó| szóló 2004. évi CXL ,o*u"ĺ"io,T:}"?;l,ľŁľl,ol.o*tja, v;lanrint a

JĹ'.ä'#:T:liľ:!ľJÍľ];.lťŕľli'ŕí'J'ĺl.''Íľu''n.u] az ;]lenőÉött sz",néIf řei,'li.iáĺi'- á'iä:'1?.śtľíi:kezdáse alapján - az
Á' Renĺíelet łí'S 12) bekezdóse éľtclmébelr: ,,Kö=iga=ga|ási bírsa8'ki,rablźslíra^ a jęgę[, a h3b-s:íni bírstźg kiszabásáŕa a BudapesĺJózseťváro:i Palgármesĺerí ĺ]ivata,I'.Kćizteri)Iet.feliigyeleíĺ Ügłoszúýłazte,ĺ;leĺ;fe,Íĺigyźĺďejisosutt',,
lxz e|jáĺ& ki'zteľüleGfelĺrBye}ő tąiékoztatja a jelenićl'őt' hogy a jegyziĺktlny* ti"ieí'ĺe-íJi kíjavĺtäsát a feĺvéte| soľán bármikoĺ kérhetí. ÁjcItn!évőket tájćkoztatja továbbá jog*ikľóI ós kiĺtelességeii.'tĺř 1i" o' -"iIĺtĺ$.-- 

.---.' .

s3!łŁláIvs.zcEés helye. iđeíe: 
i

ä/a}řEtéĺ.k.qĺlés slá vont matánszeĘ4ólv eseÍén: l

Taľtózkodási helye:

Szóban közölĺ tartózkodási helye: eléľhetősége**:. '..

Cég ueve (tó'rsasház elnevepźse):

ĺ/b} Joe!

Cég (társasház) cílne:

. .{řĘw.ĺ.* ĺ..3. . ' . .i, *..ř

intézkedés alá vont a1áÍĺása



:*,... 
^.j 

iti iJ 
', ".ri 

.i

J'ät$ru
Et'loł ppsĺ ř'ŐvÁĺtos YI,II. xani; lľt

.}ózs nrvÁnosl PĺllcÁRi'ĺĺesrnnl
}řlvÁ.}"Át.

!i ÖzrenÜlĺľ.peĺ.uGysLE rl
UcyoszrÁly

T'ársasházi kozös képviselet (közos képviselő) neve} címe (amennyiben ĺsmelt):

Cég }ĺ'épvĺsetőj é x ek (alkalrnazottj ának) neve : . . .

Képviseletijogviszolrya (pl.: Íuiajdonos i ügyvezeto ĺ a|ka|mazott): ,. . .. '

elédretőségexx (*žadat megadós nenl kötele:ő)

Íľ. .ą sa3.Lä}vszegési ténvál}ás -mgghg]i.ášłzása "a Ręndglet 12's:ábął foglalt szabálvszegés
(ktiztęľtiiet-haszni{Iat} egetén :

r-"*1
Ą közter.lilet:haszmá}at iellege:|j.ęĽ|:/l.ĺ."lepü1és, par'ÍIon, cliĺtető, védőtető; hiľđető beľcnđezés,

Éábła ; építési munkateriilet, ĺĹIlvány ; vendéglĺ{tás ; árusítás ; konténer ; filmfoľgatás i
ŕlzeĺnképteřen gópjáľľniĺ Eg,léhjeĺłeg; ...,'.'.

ĺdłizteriłIet-hasznłiIątihozzájú.rulóskiitelesĺevékenység? igeĺ nem tiltott tevékenység

I{tjzteríilet-ĺlgszĺĺá,Iatí hazzĘárullźs köteĺes tevékenység eseĺén van-e engedélye? van nincs

Amennyiben van engedélye, az érvényes-e? igen nem (még nem hatályos, }ejárt)

Iilrgedéxy szá.xna;

Křir'útkezelői hozzĺíjĺ{ľulás (ałnennyiben' ilyenneĺ ľendelkezik) száľna:

Amennyiben éł.vényes engedélye van: tęríj.Lętńeg nem lepte nil területileg tullépte, hany nm.el? ....

Közteriilet-használati hozzáĺárulásról szóIó hątározatvan-e a helyszínen? van nincs

Forgalomtechnikai tery yąn.e? fta előírĺ)

IIelyszínľajz ott vüfl a helyszínen? (ha elő.íľĺ)

Á kiiaöMi ellenőrzotl szeméĺy : ért, ír, beszélmagyarul.

Ténvá}}ĺ6s {cselekrnóqy} kiirptllrény

łĹi9gészÍt.gs íkł'ztęľti}et-használat).. ĺtletYę Íntézke.q{s.3ló vont kteŁészítése:

van

van

nincs

nincs

äIĺ",}ogszabá}yi kely míľtiĺsĺtése: pontja

intézkedćs alĺt vont aláirása

s#
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íV' tsÍzouyŕÉásĺ eĺzközök megf előlése:
a) A he|yszínről (cse}ekményről,

száma: 
.....9..-". uo

tényállásróI) készített fenyképfelvételek (fotó ĺnel]ékletek)

b)

Tanúk '.ł.'i (arnenĺyiben van. i]]etve sziiłsóges);
i. Tanú

ł\Iđ\,é 2. TanúrYuýv,, 
Neve:.'.

Anyjaneve: 
Anyjaneve:.......

Lakcíme: ' l,akcĺmę:

''...'...'

V' }.ře}yszíłrÍ }rírsá g #''-''äh - ntrá sľa :

A felajánjoit helyszini bírságot elfogadta:

b}Á

Á jegyzőfĺömyv * lłełyszínem É*paszŕa}talra{
uťá ľł egyc{éľÉőřeg alrííľŕ*k.

Budapest, 20l? ' '. '. ^, . .,ł /'.. .{.í:

laĺú ąt;iińg2

ffi*'

intézkeđés a]á vont aiáírasa

és elk angzattaDra t ľľe}yese,, Éaľta}nn az za, zzt e}oÄva sá s

igen

igen ffi n.m

VX. Nyi}*t}ło zatt'éte!

x,Y,Tľ;;,#:ž"'nT,t-ď.ľĺ:ľ"""J.:::1-#lä,:1. általános szabáIyalrĺíl szóló 2004' évi C&, Ítiľvény (c

ii'ĺ?ŕŕ'ĺ.ľ].l.đ 
j;--:j,iff'.j-ľ*''jľ'"J;""H"ľŕľľiä.ä.éľi:H:!lľ,'J"ľľ:ľ*an! a hatáslriiľébe ŕartozó

ađetok köztréséve}.'' q ./|U \J,, utÄęzoesepen meghatáľozoĺt rendetrkezés.. ĺlń

NY&.Ą.?KOZÁT:
a) Áz 1. sa meliéIł}eÉben fog}a}ŕ jogaĺmat és lĺötelezeŕtségcimet ťudonásu} veÉtem.

etrmĺľřasg{ásáłľak jogkiĺvetÍeail-ćnyeĺľől-- s.zo';"]ä;ä16.0ää-J *iffľ--::- 
;ilffľĘs4.g*uea.Íási Łaŕ-{ósĺ{qi ełiéľáq iłśul, tu".*nľĺ * i*ey'őköny"-uďy peĺcĺ*yát átvettęnłi 

J

intézkedés alá vonĺ aláĺĺása
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Jegyzőkön3,v x. sz. me}Ićk}ete

Tĺij ékozt ato j og okľ ó I é s kote l ez e u s é ge kľ ő l

.i'łl)ókazżatja az iigyfclct akózigazgatásĺ hatóságĺ eljáľás és śzolgáItatás á}taláĺlos sz,abáIyairó} sz,ó|ó2ła4. ćvi CXL'
ioíłl,r'"n (tovább-iakban: Ket.) ĺogtalt 1ogĺĺról ós kłittlezetÉségeĺről, melyek a ktivetkezŕĺk:

u az' lj;yfe|cket a hatósági eljáĺasban megilleti a törvény előtĺi egvł:n}őség, ügyeiker jĺldokolatlan megkĺllönbÖztetés

és rés,z.rehajlás nólkij1 kell cljntézni (Ket. 2 $)'

o 32 iigyfe1eke1 megii1eti a tis7-tességes ügyintézésbez,, a jogszabályokban meg)ratározott határidoben hoz,ott

ĺJijlltéiiez való jog ós az e}járás soĺán az anyanye}v használatának joga (Ket. 4.$)'

, a2' tEyréJ kote]ęs .ilhjsze'nĺien e ljáľni. Az Ĺigyfel maga|aĺĺása ncnr iľáĺyulhal a batóság megtévesztésóre vagy a

ciőntéshozaral, !i1etve a végrehajtás jndokolal]an késle}ĺctésere. Az ugyíé) jóhiszernťlségét aa eljárásban vé]elmezni

kc1l, a rosszhíszeműsćg bieoĺlyÍtása a hatóságol terheli (Kct. 6.$)'

. az.ugy'félĺekjogavana}hoz'hogy aze|járássoránnýlatkozatottegyen,vagyanyilatkozattćtelĺmegtagadja(Ket.
s I '$)'

n ha Icrvény nem ĺrja elő az ĺ'igyfć} személyes eljáĺását, helyette töIvćnyes képviselője \^gy a?' általa vagy törvényes

képviselője á)tal meghata|mäfot1 szcmély, továbbá az ügyfél és képviselője egyiitt is eljáĺhal. Az el]enérdekĺi

ugyfelex Ĺépt.ise)etét nem láthatja cl üEyanaz a szemćly (Ket" 40.$ (l) bek')'

- az. ĺigyfél az djäĺás bárĺnely szakaszában betekintbet az eljáľás soĺán keletkezett iratba. Ez a jog akkoĺ is megilleti

^z,:lyť"l"l., 
ha korábban nem vctt részĺ az eljárásban. Az jratbęte*intés soĺáĺl az arra jogosult máso]atot, kivonatot

kész.íthet vagy máso.|atot kérhet (Ket. 68.$' 69.Š (5) bek.)'

" az iigyfél az adatok megjelöléswel kéĺhe\l az iraĺbetekintósi jog korlátozását iiz]eti es más méitányolható

magánérdekének véde,lmében (Ket' 69'$ (2) bek.)'

' a hatóság.í eljárás tartama alatt - ki.ĺlcjnosen az iratokba való beiekintés engedólyezésénéI, a.táĺgyalás során, a dtjntés

sz'",kesziésénćl és a ddntésnek híĺdetméĺyi úton való közlésénél . a hatóság gondosko<lík arról, hogy a törvény

á}ĺal véđett titok és a hivatá.s gyakoľlasához köi'ott titok (a tovúbbiaLłban együtt: védeu adat) ne keriĺljön

nyiivánosságra, ne juthasson illetéktelen szeĺnély tudomására, és a szemé)yes adatok védelme biztosított legyen

(Ket. 17.$ (l)bek')

e a hatĺ3ság az, eljáĺása során jogosult a természetes személy ĺigyfél és az eljarás egyéb ĺésztvevóje azonosítása

cäjábó1nevónek, szüĺctésí nevének, születési idejének, szji}etésí hĄének, anyja nevének, lakcímének, valamint

küĺön torvényben vagy ^ törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott köĺbeĺl . helý ônkormanyzat

rendeletében meghatarozott személyes adatának kezęléséľe. A hatóság töĺvény eltéĺő ŕęndelkezćse hianyában

jogosulĺ az ęl'iarás lefoĺytatasához elengedhetetlenül szĺikséges szeméIyes adatok megismeĺésére és kezelésére. Á
ĺu:to.ag u".5á'á.. soĺan . jogszabályban meghatáĺozott módon-és körben. jogosult az eljáras lefolýaĺásahoz

szĹiksé*ges véttett adat megismeľesére. A haĺóság az eljźlĺás során a személyes adatot és a védctt ađatot . az

ugyunLon ĺĺgyben folyó, e törvényben szabályozott eljárások kiwtelýye] ; <.sak akkoľ továbbĺthatja ĺnás seervhez,

há azt törvény megengeđi, vagy ha af 6,nte1.t ehhez.hozzäjáĺĺlt ff'et' l7.$ (2) - (5) bek.)'

1ĺ közteľii}et-ťeřiigye}ő. tájékazt*tja * tanút jogairó} és kótelezettségeiróIl

o kőteięs tanúvallomást tenni (Ket' 53-$ (2) bek.)

* taĺílkénl nem ha'llgatható me1 az> akitő] nem várható bizonyítékłént értéke]hetö vallomás; véđett adatnak minőstjlő

tényró| az, aki nem kapott fclmentćst a titoktartás dó7 az aĺajogosított szeMől vagy személytô] (Ket- 53.$ (3)

bek.)

o a tan,ávallomás megtagadható' ha a lanú az ĺigyfelek valamelyikének hozzá|^Í1a?Aja, vagy a tanú vallomásával saját

rnagíl:vały ho.lzátxtozójáÍ bitncselekmény elkövetéséVel vádolná (Ket. 53.$ (a) bek.).
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