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fi), r\'/ /t--*.
2ĺb,

TáľE}'; Á' közłĺsségĺ egyiittélés alapvető szabáIyaínak megséľtéséve| kapcsolatos
tigyhen elj árás megindítĺĺsa

v É G z E s
Ertesítem Gouľmet Pĺvo-Vino lđltt.-t (1087 Budapest, Berzsenyi D. u' 2/b), hogy a ktizösségi
eqľiittélés alapvető szabá|yaiľó| és ezek elmulasztásának jogkiivctĹezmřnyeirőI szőÄő18l20l6,(vÍ.0f.) önkoľnnányzatÍ ľendeletben (^ tovćłbbiakbun: 

- 
Rendeĺeĺ) tbglait kłizösségi

egyiitféIési alapvető szabá|yai közül a közterĹilet ľendjét és lakókörnyezetét šľintő előírások
(Ółzkoľrucźłlyza.ĺ tulajdonábąll léy(i kozteľülełnek közterüĺeĺ-hasznalaĺi htlzzáj.árulasban ńeghatározott
mĺźrtĺźket meghaĺadó alapterüleneI nľŘnő haszncźlata) 12.$ a) połtjának megszegéséve| elkiivetett
kłiztisségĺ egyĺi,ttélés alapvető szabá|yaÍnak megsértése ĺigyébón

hĺvatalbóI ható ságomn áń kőzigazgatási h atłí sá gĺ elj áľás indult.

1 Budap-est Főváľos vIII. keľü]et Józsefvárosi Polgármesteľi Hivatal Közteľiilct-fettigyctetĺ
Ugyoszŕáty.Rendészęti trrodájának bejelentése a|apján a közteľĹilet-felĺig,yelők ?0{7, ianuár t7.napjĺín 1332 perckoľ észlclték, a Budapest vlii. keľulet, Beĺzselryi D. u' 2/b. számnál a
vendéglátóegység elĺitt az onkonrrányzat tutajđonában áltó közteniletnek jogellenes, közteľĺĺlet-
használatÍ hozzájárulásban meghatározott méľtéket megha1adó a1apteľiileĺel tiiľÍénő
használatát
A jogellenes közterület-használatot igazoló helyszíni szemléľől sző|ő jegzőkönyvben foglaltak
alapján a Gourmęt Pívo^vino Kft'' (I0B7 Budapest, Berzsenyi ĺl. 2/b ) az tintořmáoy"ut tulu;oonában
ál|ő kőzteriiletet a hatátyos közterü}et-használati bazzáljárujlásban meghaiáľozott méľtéket
meghalaĺló a|apteľiilettel használja.

Egyúttal ĺájékoztatom, hogy Budapest Fováros VIII. keľtj}et Józsefvárosj onkoľmányzat Képviseló-
testületének 1Bl2013. (N.24'} önkományzati ľendeiete a Józsefuaľosi onkoľmányzat tula3donábanl.í1'ii !.,^.'í..iilpŕpIĺ h,lqzĺrál1t{ĺĄl Á5 !1"q71.'i!"ĺ.,i,'"l'. "^.,i;Á,.:l 1,ĺ c /1\';c];;z.,lj;; j';.i,e iiii...
,'1!ki kijzteľíiletet horĺńiárulds lléIkül. vcłgy a hozzt|járulástóĺ eltérő módon, ki)Ionösełl
hozzćijáľuĺđsban ľogzíĺen céItóI,
ĺlozeájćĺľulásban megĺzatározott

|'IJLłUll, KuIonosen a
|,agx/ teyékenységĺől elÚěrő más ĺevékenység kifejtěsěre, ýcłg-v a
mértéket ruegĺĺaladó alapterüleĺhen hasznlžI, kiiteles az

sx 1084 Buđapest, Német u. 15. @ 459-21100
rvrvrvjozscfvar os.hu
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{h*arĺnányzat ýügy ľ 35. $ szerínÍř elleniírzłźsľe jĺłgosuĺt .felhíuására a jtlgellelles kiizteriilet-
Iłaszftáĺqtot halar]éktglanul negsxiłłĺtetni, továbbá kdľtaĺanítás néIkiil kčiteles a közteriłIet eredeti
áĺlapotdnak helyreáĺĺítiisára, E kiitelexettség elĺtulasztásą esetén az onkormónyzat az eredeti
ĺźIĺapot helyreáIlítłźsłtt a kłitelexettséget eĺmulasztó kölĺ;ségéľe elvégeztetheti, amennyíben ű
heĺyľeállíÍĺísrł vonatkox,lífelhívásnak cz érinÍeĺÍ 8 napon beliłĺ nem tesz elegeÍ.,'

Á' kiiztcľiilet.has;:nálatáró| és rendjéľől szóló łinkormányzati ľendelet |0.$ (1) bekezdése szerint
kőztęriilet.}rasłnáiati hozzńjáľtrlást annak kell kérnie, aki a közterĺiletet használni kÍvánja.

Továbbá a Rendelet Í2.$ a) pontjában foglaltak alapján:
,,12" s Aki az on]ĺormú'rylzat ĺulaidonábąn ĺĺltó
il) k:özteľiileĺet hozzájaruĺds néĺkiil, va4y a hoaĺtjáĺalłtsĺól ekérő młíĺloll, kiittjnĺjsen ą
hozaájciľuĺdsllan ľogzítetÍ céItól, vag,l tevékenységĺ(Íĺ eIĺéľĺ.Í łnás Íevékenység kifejtésére, vągl ű
hozz,óilźľulłí'sbĺln_meehatároz,olt mértéket meghaladó alanteriiletben hąsznáI megsérĺi a kiizösségi
együĺĺélćs alapveĺő szabalyćĺt, teľmészetes saenély esetć,n kétszázezer foríntig, jtlý ,személy és jogi
szełnélyisćggel nenl rendeĺ'kező szervezel esetén kétmilli(l forintig te],jedő kozigazgatasi bírsággal,
l,(Ig.y oĺyene?eľ foľintig teľjedő helyszíni bíľsággal sújtható.''

Az eliáľás hivatalbó] tcjrténó nregindításával kapcsolatosan a kĺivetkezőkľőltąjékoztatom:

Az eljárás nregindításának napja: 2817. januáł. f5.

Áz ügy ikÍató'szćłtru:

A: iig'i171["5 ,roro' Méreg Eva

H ivat al i e ĺ éľheĺős ége :

Az ĺigyintézési hatáľidőbe nem számító ĺdőtaľtamok:

- a hatáskÖl'i vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamínt azelljáró hatóság kijelolésének iĺlőtaľtama,
- a jogsegélye$árás itlőtar1ama, továbbá a nyilvános, vagy olyarr adatnak, amelyet valamely hatóság,

bĺróság Vagy a Magyaľ országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendsz.eręsíteĹ1 nyilvántartásának
tarta1maz-ĺiake|1, az adatnak a nyilvántaftásbó] történő beszerzéséhęz szĺĺkséges idĺĺ,

- a hián1pótlásra, illetvę a téĺyá1lás tisztázásához szükséees adatok közléséľe irányutó fellrívástól az
annak teljesítéséig teľjedő idő,

- a szakhatóság eljárásának idotartama,

- aZ eljárás ÍblÍl.tggesztésének időtanama,

- a bizonyítékok ismertetésének iclőtartama,
. a hatóság míĺköđését legalább egy te|jes napľa ellehetet}ęnítő Ĺizemzavar vagy más elháríthatatlan

esemćny időtaľtama,
. a kérelenr, a döntés és egyéb iľat Íbľdításáboz sziikséges idő,
. a szakélt<ĺi vélemény elkészítésének idötałtana,
- a hatóságí rnegkeresés vagy a dorrtés postára adásának napjátóI annak kézbęsítéséig terjedó ĺdőtartam^

vaIanri.nt a hircletméný, továbbá a kéz}esítési meghatalmazott és a kózbesítési ĺigygondnok útján
tiĺI1énő közlés id őtaľtama'

Ĺ.:'j }084 Budapest. Némęt u. t5. ffi 459-2100
wrvrvjozsefuaros.hu
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Á. hatóság lĺapcsolattaľtásľ* szolgálĺĺ etóľhetősóge : tel.: na-9500/1a7
A hatóság által nyújtott elektľonikus tájékoztatás eléľhetősége: ikf.Đilđhu
Á-z ĺĺgyfél az eljárás soľán nyilatkozatot tehet, vagy a nyĺlatkozattételt megtagadhatja' Az eljárás
bármeĺ;l szakaszában betekinthet az el1árás során keletkezett iratba, Méreg Éva iigyintézónél, ĺelefónon
tĺir1énő eltĺzetes egyeztetést követőęn, ügyfélfogadási idtiben, személyesen, illetve Írásban
rrreghatalrnazoĺt képvíselője úgfu. Az iratbetekintés soľán nrásolatot, kiVonatot készíthet vagy * illeték
Ierovása ru'elleĺ.t _ lnásolatot kérhet, A másolat illetéke magyaĺ nyelr,ű másolat esetén oldalankéut 100
Íbrint. idegen nyelvii másolat esetében 300 forint. A nel,lr hitelesíteĺt fénymásolat il|etéke oldalanként
l00 foľint.

Nem lehet beÍekintenĺ:
- a dcĺntés tervezetćbe
- az olyan íratba, amelyből kcivetkeztetés vonhatĺi le annak a szeméIynek akilétéľe, akire vonatkozóan a

lratóság a természetes szetnélyazonosító adatok és a lakcím zárt kezelését rendelte el,. fe]Irasználói vagy megistnerési engedély hiányában az államtítkot vagy adatot taľtalmazó iratba.- a.f egyéb r,édett adatot tanalma-zó iraÍba, Lla azt az éľintett ađat védelmét. szabźt\yoző törvény kjzárja,
vagy ha a r'édett adat ľnegismerésének hiánya nem akadályozza az iratbętękintésre jogosult szemeiyt
törvényben biztĺ:sított jogai gyakoĺlásában'

Döntésęm ellen önálló ťellębbezésnek helve nincs.

ÄNĐoKOĺ,Ás
tĺivatalbó] 20|7, január 25-éĺ közigazgatási hatósági eljárás indu]t couĺrręt Piyo.vino Kft-vel (l()87 Budapest,
'Btłľz.senyi D.. u. 2/b.) szemben a Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfuáľosi Polgármesteri Hivatal Ktiaerĺlęt.
ÍblĹigyeleti Ügyosztály Ręndészeti lľodájának . 2017. január 20-ćm éł.|ĺezteteu éš z0lĺ, ianuáľ 23.án iktaĺou -
bejeientése alapján a köztenilęt.fęiügyelők 20.1.?, jaĺluáĺ 17. nap1áĺ 1332 peľckor esztěltet a Budapest VIil.
keriilet, 'Beľzsenyi D. u. 2/b. számnál az Onkormányzat tulajdonában ál1ó közfeľĹiletnek iogôllenesen,
kłizteríileť.használati hozzájáľulásban meghatá rozott méľtéket meghaladó aIapteľĺi|ette| tłirténő
használatát,
'& kiizigazgatási hatłísági etrjáľás és szolgáltatás általńnos szabályairót szó|ól fa04, évĺ CXL tłiľvény (a
tĺlyĺjbbialšbgn: Keĺ) 94/Ä' $ (8) bekezdése alapján;
,,řtra au iÍgyfě| a jogséľtést nenr ismeri eln a hatóság köteles hivatalbll meginĺtÍtani a haÍásköľébet.artazó
eljáľást és erľől az iigyfe|et a helyszínen ćľtesíti a 29.$ (5) bekezďésóben meghatáľozott, ľendelkezésľe á||ó
aĺlatok ktĺzlésével.''

A jogellenes kiiztęnílet-hrrszná|atot igazoló helyszíni szemléľől sző|ó jegyzĺ5könyvben foglaltak alapján
Goumet Pivo-vłro Kfl' (1087 Budapest, Berzsenyĺ D, u' 2/b.) az łinkoľmányzat tulajdonában állrí
kiizteľÍiletet a hatályos kłizteľület.lrasznátati hozzájáľulásban meghalározott mértéket meghaladĺí
alapteľiiletfel használja. A jegyzőkiinyvben foglaltak alapján nevezett két paľkolóhelynyi teľiiletđt foglal
el a kłiz.teľĺiletb{íI' a |rejelentésbell szeľep}ő méľések a}apján 3,7 m x 3,4 m alapterü|etet, mindösszesęn
12,28 mz alapteľületef használ. A szabályszegés alátá:nasztáĺira a Ĺejelentéshez fotófęlvételt málleteltet.

Á jogel}enes közteľĺitret-hasznáIat a Renđelet l2.$-ában foglalt közteľtilet rencljét és lakókörnyezetét séľtő
szabályszegés' Aki irz Onkormáĺyzat tu}ajđonában álIó közteľü|etet hozzájárulás néIkii1, vagy a
ł-lozzájilľulźĺst.ől eltérő módon, kĺllönÖsen a hozz'ájáĺu|źtsbaIl ľögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más
ĺevékenysóg kiÍ.ejtésére, vagy a hozzájáľu|áslran meghatáľozott nréľtéket meghaladłí a|apteľĺi.łetben
hasznáI. ľregséľfi a kłiziisségi eg-vüttélés alapvetiĺ szabályait.
A Renđelet 5. $ (l) * (2) bekezdéseí alapján: r.\ közösségi együttélés alapvető szabáIyát séľtő magataľtás nriatt
folytatott közigazgatási haĺósági eljárás kizárólag hivatalbóI indut lakossági beje|ent'ésre, uugy u hatóság
észle]óse alapján, Az (1) bekezđés szeľinti ki5zigazgatásí hatósági eljárás:
a) a kÔzcisségi együttélés a|apveto szabályát sér1ő cselekmény eĺkovetésétcĺl" a hatóság tudomására
jutásátĺi1'

b) mulasztással torténŐ tnegvalÓsítás esętén a ĺeljesĺtésĺe nyitva álló határidö lejáltától,

í\< i084 Budapesĺ, Néruet u. 15. w 459-2|00
rł,wrv j ozsc1.varos. hu
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c) jogellenes állapot fenntaĺtásával tÖŕénó nregvalósítás esętén a kĺizĺisségi eg),üttéléS a|apvetĺĺ szabá|yźlt
sérťő állapot fęnnállása alatt vagy annak lnegszüntetésétol
szánrítotÍ 30 napon belül indítható.

A Relldelet 6. $ (ĺ) _ (2)bekezđéseí alapján ktĺz-össégi egyiiĺéiés alapvető szabá|yait megséľtővel szembelr
kozigazgaÍási bíľság vagy helyszíni bíĺság kiszabásának varr lrelye.
Kozigazgatási bírság kiszabására ajegyző, a helyszĺni bíľság kiszabásáľa a Budapest Józsefvárosi Po}gáľmesteri
Hi.v:ata].Kozĺeĺíil.et-felrigyeleü Ügyosztály közterülęĺfelĹigyelője jogosuIt.

A. Ke1, a hivatalból indult eljárásban az isnrert ügyfelet az. e|só eljáľási cselekmény clvégzésétő|. a kérelemĺe
indult eljáĺá.sban - az eljárás megindíÍásĺfua irányuló kćľe]nret benyujtó ügyÍelet kivéve - az ismert iigyfelet a
kéľelem beérkezésétol számított nyolc napon beliil értesíteni kell.

'-...., ii5,,;1.;l;llcl j;'Ĺcsí|tźĺeĺli Gł,ul'l.ĺĺł:,. ľivĺ:*vllĺti' ĺ,{ľĺ.ĺ, ii.'.iiłĺ iLgyi.ł'iet *z etrjáľás *egĺnĺiíĺásárót. łrz
éĺesítés taĺalmát aKet,29. $ (5) bekezđése és a 33. $ (3) bekezdése alapján határoztam meg'

A Ket. 28/A. s (i).(3) bekezdésére Íigyelemmel hívtam fel az ügyfél Íigyelmét a kapcsolattartás lehetséges
foľmáira és adtanr tájékoztatást a kapcsolattartásra szolgáló eléĺhetőségrőJ, valalnint az ejektľonikus tájékoaatás
elérhetőségéről. Áz iratokba való betekintésről a Ket. 68. $ (1) bekezdése, a 69. $ (i) és (5) bekezdése, míg a
łyilatkozattéte| lehetőségéről a Ket. 5ĺ. $ (l) bekezdése alapján adtam tájékoztatźst, A másolat íl]ętékét az
i11etékckľĺjl szóló l990' évi XCIII. tĺirvény IV. sz. mellék]eĺ 1. pontja szerint határoztam meg.

Dontésemet a hivatkozott jogszabáIyhelyek alapján hoztanr.

Az öĺá11ó felĺebbezést a Ket. 98. $ (3) bekezdése alapjáĺr záĺam ki.

Áz eljáľási cselekmén-v kapcsán eljáľási költség nem merült fe|,ezért annak megáIlapításáról és viselésércll nem
ľendelkeztcm.

I{atóságon hatáskorét és illetékességét a Magyaroľszág helyi önkormányzataiĺól szó]ó 2011. évi CLXXxffi.
tön|ény 8i.$ i) pontja' a 18/20t6.(VI'02.) önkormáayzati rendelet 2'$.a, valanrint a Ket' 21' $ (1) bekezdés c) és
d) pondai alapján áIlapítottam meg.

Bu<lapest 2017 , január 25.

Danada-Rimáĺ Edina

Kaplak; 
..

1.) Ugyfęl
2,) kattár

ť
B*jusz Feľenc

:z< 1084 Budapest, Nénret u. 15. 6 459-2ł00
rvrvlvjozsefvaros.hu
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cégjeg1łzésre jogosult opten cégtár szerinti címe:
I089 Bp., Diószeghy S.u, 36' 2. lph. IV. 20.

Táľgy: Gourmet Pivo-vino Kft. közössé gi egyutté|és szabályainak megsértésével kapcsolatos ügye

H A T A R O Z A T
1. Gouľmet Pivo-vĺno Kft.-t (szétĺJrel5ł l087 Budapest, Berzsenyi D. u. 2/B., adőszźm:2382558I-2-
42, cégtregyzékszám: 01 09 979955) a Budapest Fćváľos, VtrII. kerület, Józsefuárosi onkoľmányzat
tulajdonában lévő k<iztenilet kiizteľü|et-használati hozzáĘárutás nélküIÍ használata' (napernyű)
mĺatt és a Budapest Főváľos, VIII. keľület. jIózsefuárosi onkormányzat tulajdonĺában lévő
közteniletnek éľvényes ktizteľiilet.haszní|ati hozzőfiáru|álsban meghatáľozott mértéket
meghaladó alapteľĺilettel tiiľténő haszná|ata mĺatt

20 0. 0 0 0'-F.Í (kétszázezeľ forint)

közigazgatálsi bíľsr{ g m egfi zeté s éľe kiitelezem.

A kőzigazgatási bíľságot a határozat jogeľőľe emelkedésé tő| számított 15 napon belüt kellmegÍizetnĺe a mellékelt készpénz-átutalási megbízás (csekk) befizetés útjĺĹn; vagy a JĺizsefvárosiPolgáľmesteľĺ llĺvatal K&II Bank Nyľt.-ořl 
'e".tett íołoss 87-50526776.51491051 számiúonkoľmányzatĺ Bíľság alszámlaszálmra io'tooĺ ktizvet|en pénzáúuta|átssa|. A közlennény rovatbanfel keII tĺintetni ahatźrozatszátmát,,kł)zigazgatási bíľság'' megiiegyzéssel.

Amennyiben fizetési kötelezettségének határidőben n".ř t!." eleget, hatóságom elľendeli akilzigazgatási bíľság összegének végľehajtását. Á Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosionkormányzat követelésýt a közigazgatźtsi végrehajtźls śzabá|yai a|apján, adók módjáľa történő
végľehajtás szabá|yaí szerint érvényesítem.

2. Felszĺólítom, hogy a 16-9|21212014. ügyiľatszámon kiadott ktizteľiilet-hasznáIaĺi
hozzájár.o|ásban megha tározott 10 m2 közterület.ňaszľrálatot taľtsa be.

3. Tájékoztatom, hogy a köziisségi együttélés alapvető szabá|yaiľól és ezek e|rnu|asztásánakj-ogkövctkezményeiről. szólĺó 18/201ó.0[.02.) önkärmányzatĺ ľende|etben (a továbbiakban:Rendelet) ó. $ (1) _ ý) b-ek9zdései alapján ktizösségĺ egyiiĺtĺrcs ahpvető szabályait megséľtővd
szemben közigazgatásĺ bíľság vagy helyszíni bíľság ru*"onĺ.ĺoak van helye.

X 1084 Budapest, Német u. t5. 8 459-2110Đ
www jozsefuaros.hu
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A Rendelet 12.$ a) pontjában foglaltak a|apján, aki az onkorrnányzat tulajdonában ćilrő közterĹiletet

hozzáýtru|ás nélkiil, vagy ahozzź|ttru|ästól eltér<í módon, különösen ahozzźĄźru|źsbanrogzitett céltól,

vagy tevékenységtől eltéľő más tevékenység kifejtésére, vagy a bozzájáru|ásban meghatározott

-đ'tet"t meghaladó alapteriiletben használ, megsérti a közösségi egyiittélés alapvető szabźiyźÍ.

természe:es személy esetén kétszázezer fońntig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező

szeweze1 esetén kétmiltió forintig terjedő kozigazgatási bírsággal, ýdE! ötvenezer forintig terjedő

helyszíni oírsággal sújtható.

A hatáľozat a közléssel jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

Ahattrozat bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozássa| . a határozat kézhemételtől

számított 30 napoň belül a Főváľosi Közigazgitźtsi és Munkaügyi BíróstryKözigazgatási Ügyszak

(1027 Buđapest, T<ĺlgyfa u. 1-3., l539 Bp., Pf.63f.) cimzett, de a Budapest Fővaľos VIII. Keľü|eti

t)nkoľmányżat Jegyzőjéhez (1082 Budapest, Baross l. 63-67.) előterjesztett keľesettel ieŁret kéľni. A
bíľósági felülvizsgálat eljaĺás illetéke 30 000 Ft. A keresetlevél benyújtásának a döntésem

végrehajtasara nincs halasztőhatáIya. A végĺehajtás felfiiggesztését abíróságtól kell kénli.

INDOKOLAS
Hivatalból ŻO|7 ' január 15-énközígazgatási hatósági eljaľás indult a Budapest Főváros VIII' keľĺilet józsęfuárosi

Polgĺíľmesľeri Hiłaa|Közterület-feltigyeleti Ugyoszľály Rendészeti Irodájanak - 2017. januór 2a-an érkeztetett

as žolz. januór 23-ón ihatou - bejelentése (észlelése) a|apjźn, mert a köztertilęt-felĹigyelők 2017. janućr |7.

;*^ l,3:, ;;'"kJ észlęlték a Ěudapest VIII. kerĹi1ęt,.-Berzsenyi D. u. 2b. szőmnti az OllkormáĺyzaÍ.

tulajdonába-i 7ĺo to"t"rulehęk közteľĺilet-használ ati hozzájárulásban meghatáľozott méľté}ĺet meghaladó

alapteľiiktte| töľténő használatát.

A jogel1elres közterület-használatot igazo|o liel1''színi szemléľől szo|ó jegyzakönyvben ĺogiąłtal alýy
Gourmęt Pivo-vino Kft. (I0s7 Budapest, Berzsełtyi D. u. 2/b.) az önkoľľnányzat tulajdonában álló

kłizteriiletet az éľvényes közteľiitet-használati tiozzájáľulásban meghatározott rnértéket. meghaladó

alaptcľrilette| használjä. A jegyzőkiinyvben lbglaltak a|apján nevezett két paľkolóhe|ynyi teŕĺi.|etet foglal

el á Irtizteľĺi|etbő|, a ue;eleńtěšben szeľep|ő méľések alapján 3,7 m x 3,4 m alapteľületet nĺindösszesen

ĺ.2,58 m2 alapteľüĺetet häsznát. A szabályszegés aláÍámasztasĺáĺa a bejelentéshez fotófęlvétęlt mel!ékeltęk.

A'köziga.zgatásĺ hatóságĺ eljárás és szolgáltatás általános szabályaiľól szőiról 2004. évi CXI.. törvény (a

tovó'bbiat..bgn: Ket) 94lA $ (8) bekezdése alapján:

,,Ha az ĺigy-fé| a jogséľtést nem ismeľi et, a hatóság kiiteles hivatalbó| megindítanĺ a hatáskłiľébe tartozó

óliĺ.ĺ.t ésiľľől az ügyfe|et a helyszínen értesÍti a r9.$ (5) bekezdésében meghatáľozott' ľenđeikezésľe ál|ó

adatok kiiz|éséve|.''

Az, etjárźs ĺnegindítasara vonatkozó végzésünket aMagyar Posta 2017. februáľ 15-én ,,nem kereste'' jelzéssel

visszaktilĺjĺe hĺóságunknak. Az e|jźris megindító végzés nyilatkozattételi lehetőséget tarta|mazott, ennek

érdekében hatóságunk Á"gu,e,"rc 2017. 
-februar zz-en uézbęsíteni a Köztertilęt.felĘyeloti Ügyosztály

Rendészeti Irodájának koierĺilet-feliigyelője által' személyes neveíett székhelyén. Az ezenl.a napon ' kelt

fe1jegyzés szeľini a Magyar Csehó nertĺ venđéglátóegység nyiwataĺási időben zárva vo|t. Lhnek alapján az

"l.;ä'áś 
mrgindító végzésäek a vállalkozás opten cégtáľ szęrinti cég1.egyzésre jogosult címére töľténő postázćsa

toĺéotz0l,.februtr27.éĺ. '..' 
., 

':

Végzésüniiet a Z[Il.március 3-án és fOil. márcíus l0-én próbálta męg aMaqya:PostatéĘbęsiterri. Enól a

cĺlňĺl is ...nem kereste';.'elzéssel éľkezett vissza hi'ĺďaibs éńesÍtéstink.. A.Ket..79.$ (|) bekezdése értelmébęn:

',79. $ (2:) bek. ha az lrat a hatósághoz ,,nem .ke-reśte,, jelzéssel 
.érkezik ni,,ou, 

'nż' 
i,utot _:.'di ę||ęĺkęző

bizonyíEĺig -_ a postai kézbęsítés második rnegkjséľlésénei< ppját iltĺvető iitödih m'unkaĺrapon-i."'"u''ĺt.tt*l.

ř"iřlJl.''i;äĺ EJ"k;Ĺpň - ěiiai=^.gindítäsła voňatkozó iégzést2Đ17.' mźrcías'2I. napján.i<éztlesítettnęk

tekintem.

x 1084 Budapest, Némęt u. 15' 8 459-2|00
www.iozsęfvaros.hu
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_____l
Ugyanezen. paragrafus (4) bekezđése alapján a kézbesítési lćlelem megdöntése irĺánti kéľelmęt a cinaętt a
kézbęsítési.r'éleleĺt beáIitáról töÍ1é'nő tudomásszęrzésről szifunított tizénöt napon be!ül, de iegkésőbb a
kézbesítés! ýéie]ęm beálltától szánrított hat hónaposjogvesztö lratariđön belül teľjesahet elő.

Budapest Fíjváros ViII. keľület, Józsefuáľosi onkoľĺirányzat közigazgatási teľületéil, - ä magasabb szintiĺjogszabályok mellętt - a kerületi önkormán5zat tulajdonában áflő-közterületek rándjére vonatkozóan a
Rendeletben fogla|tak az lrányadó szabályok. A jogellenes köztęrĺilet-haszníiat a Rendę]et l2.$.ában foglalt
kĺĺztenilet rendjét és lakókörnyezetét séľtő szabályszegés.
A Rendelet 5. $ (1) - Q) bekezdései alapján: A közösségi együttélés alapvető szabá|yźú sértő magatartás miatt
folytatott kőzigazgatási hatósági eljárás kszárő|ag ľrĺvataluáj inĺlul lakossági bejeientésre, vagy a hatóság
észlelése aiapján. Az(|) bekezdés szerinti közigazgatÄsi hatósági e|járás:
a) a.közösségi egyiittélés alapvető szabá|yáI sértő cselekmény elkövetésétől, a hatóság tudomására
jutásától,
b) mulasztással töľténő megva|ósítás esetén a teljesítésre nyitva álló hatáľidő |ejártáto|,c) jogellenes állapot fenntaľtásával történő megvalósítás ésetén a közösségi 

"gyffielé' 
alapvető szabá|yát

séľtő állapot těnnállása a|att vagy annak megsziintetésétől
szź!fiitott 30 napon belül indítható.

A Ręndelet r' $ (1) _ (2) bekezdései alapjr{n közösségi együttélés alapvető szabálvait megsértővel szemben
közigazgatási bírság vagy helyszíni bírság kiszabásanak 

"u'' 
ľ'!ly".

Közigazgatźtsi bíľság- kiszabásáľa a jegyző, a helyszlni bírság kiszabástra a Budapest Józsefuárosi
Po'lgĺármested Hivatal Közierület-feltigyeleti Ügyosztály közterület-feliígyelője jogosult.

l R:ľ9+:1 t2..t ił pontjában foglaltak a|apján, aN az Önkoľmányzat tulajdonában álló közteľüIetet
hozzaiá'ru|,'ź,s nélkül, vagy a hozzźĄáru|ástól eltérő módcn, különösen a hozzájáru|ásban rögzített céltól, vagy
tevékenységtől eltéľő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzźljárúásĹan meghatáľozott méľtéket
meghaladrí a|apteľüIetben használ, megséľti a ktiztisségňgyüttélés aiapvető szabá|yít,tenĺrészętes személy
esętén kétszázezer forlntig, jogi személy és jogi szeméýséggel nem ľende|kező szervezet'esetén kétmiltiófoľintig te{edő közigazgatási bíľsággal, vagy ötvenezer ľorĺnřĺg terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

Budapest ř.5város VIII. kęľület Józsefuárosi o1kormányzat Képviselő-testĺileténęk a Józsęfuarosi onkoľmányzat
tulajdonábail lévő köztęriilętek használatĺáľól és haszrálatĺínak ľendjéľől l8/2O13. (Iv.24.) önkormányzati
ręnđelęte 34. $ (1) bekezdésę kimondja:

,,Aki közteľiiletet hozzájdrulás néIkiil, vctg/ a hozzójárulástót eltérő módon, különösen a hozzdjárulásban
ľögzített céĺtól, vag,, tevékenységtől eltérő más tevékeiység !,íeitsa,e, vag, a hozzújárutósban meghatórozott
1tértéĘt !!s!l7ladlő alapteríiletben használ, köteles az-Óňkormdnyzat vagy a 35. $ szeriníi elleniÍrzésrejogosult felhívdsóra a jogellenes kijzteriilet-használatot kaladéktqlanul megszíintetni, tovóbbtú kúrtalaníuhnlllitl kiltelgp a közteľíłlet eredetí dtlapotónak helyreáIlítdsdra E kiitekzettség eimalasztása esetén azonkormlźn|ĺzat az eredeti óItapot helyreóItí'tdslfu ; k?itelezettséget elmulaszfuí*köItségére elvégeztetheti,
amennyiben a helyreállítósra vonatkouí fethívlźsnak ąz éríntett 8 ,ip,, betíil nem tex elefet;' 

-..rcĄwu.v.,

Ugyanezen rendetręt 5..'ł (Đ bek. l. pontja a|apján közteľület-haszná|ati hozzájáru|ást kell beszerezni aközterü]etbe nyuló védőtetĺí, előtető' eľnyőszerkeżét ehelyezéséhez, feĺľrmaľadásához, ha a közterĺi|etbe azépületbe azon fa|ának síkjától 10 cm-ęn tul nyulik be, vagy-annak nyiiott źi|apot(lktiaeńIętre eső vetĺilete az 1m męgnaladJa.

Aközte'rületihasnlá|atarói és rendjéľől szóló önkoľmányzati rende|et 9.$ (6) bek. alapjĺán: ,,(6) ... A napernyiÍ
kihelyezésérÍ minden esetben kĺiliin díjat keIIJizetni.,, .

A közteriilet-haszná|atáľól és ľendjéľő| szó|ĺĺ önkoľmányzati ľende|et 10.s (l) bekezdése szerintközteľület-hasznáIati hozzájárulást annak kell kérnie,;aki a käzterĺiletet használn"i ľiíĺ,,;u.
Hatósági.Ügyo sztá\y 2017. februar 7-én kęlt és érkeztetett adatszo|gá|tatźlsa alapján a Bp. VIII. Berzsený D. u.2lb. sz. előtt l 0 m2 köztęrĹilet hasznáIatźůloz vendég|átő t"*"ł iněií"łese céljából 2014. július 27 . _ 2017 . jűlius
26. idijszak,ra járu|thozzá. A kérelemnek aYźĺrosgazdálkcdási eś ľenzĺgyĺ Bizottság \48/2O|4.(IX. 01.) sz'határozaÍával koztęrtilet-haszná|atihozzájáru|ási adätt helyt' En.mege|őzően a Városgazdálkodási és Pénzügyi

x 1084 Buđapest, Német u. 15. E 459-21OO
www jozsefvaros.hu
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Bizottság g55l2O|4.(vII,25.) sz. határozatźrya| ugyanelTe a terülętrę köztertileĺhäszná|ati hozzájáĺu|ási

kéľelemnek adott helý. Ezen alapkérelmélrez ügyľél álta| benyújtott kłizteľület-használatľĺ vonatkozó

kézze|készített vázrajzalapján 3,0 m x 3,2 m (9,đm3- t0 m2) alapteľületľe nyújtott be kéľelmeĹ

Nevezeff iigyében a tényállás tisztázása céljábĺól. a tényleges kiizteľület használat pontos 1é8Yzetméteľe
vonatkozásában több méľésľe is soľ keľĺilt . 2017 . január 25.én 132? peľckoľ ismételt közteľiilet-felügye|ői
bejelentés alepján he|yszíni jegyzőktĺnyv keľii|t ľögzítiisľe, A közterĺilet-használat szeľint 3;4 m x 3,3 m

alápteriiletbuń, 
^ĺoatiš.""sen 

t1,22 m2 alapterĺilettel. Rögzítésre keľíilt továbbá, hogy a vendéglátó egység

azé||enőrzés idôpontjában zária vo|t, valamint az,hogy a közteľületen egy daľab napeľnyő is ta|á|ható

zárt á||apotban. A jegyzőkönyvben ľtigzítettek a|átámasztásáľa fotófelvételeket is mellékeltek.
Tekintettel arľa' hogy u Ŕot nely.zíni jegyzőkfrnyľben fog|alt közteľĺi|et-használatot megállapító

négyzetméteľek eltértek a tényállás tlsztázása éľdekében újabb méľésľe keľiilt sor.

2017. máľciu s 27-én kelt feljegyzés és fotófelvételek alapján a kłizteľiilet-használat négyzetméterei 3,52 m

x 3,48 m alapteľiiletet, mindösszes en !f,249 m2 - |2,25 m2 alapteľiiletet jelentenek, amely alapján nevezett

a közteľület-használati hozzájára|ásban ľögzített náryyzltmétert2,Z5 négyzetméterľel lépte túl.

A bejelentésben rögzített jogeltenes állapot az önkormányzat kiizteľiiletén a bejelentés (észlelés)

iaőpońtiát követően 2017. máľcius 27-i fe|ü|ellenőľzés alapján továbbľa is fennáll.

A tényállás tisztázásasorán megállapítottam, hogy az éľvényes közteľület.használati hozzájáľulásban

.".."piő 10 m2 alapteľiilethez képest nevezett a |<ijzteriiletet a kiadott hozzájáľulásban meghatározott

méľtétet męha|adó alapterületbón használja. A vendéglátó teľasz a fotófelvételek alapján egy dobogón

találhatĺó és kiiľbe keríteit. A vendéglátó teľasz a kilzteľĺiletre folyamatosan ki van helyezve. A vendéglátó

teraszon négy aszta| és egy napeľňyő található, ameľ5r záľt ál|apotban van. Napeľnyőľe nevezett nenl

rendelkezĺk ŔłizteľÍilet-hašžnĺuti hozzájáľu|ássa|. A napeľnyő közteľĺilet-használat nélküti kłizteriiletľe
helyezése miatt 41-231t3ĺ2016. sz.határozatunkkal kiizĘazgatásĺ figyelmeztetésben részesült.

A bejelentésekben szeľeplő négyzetméteľek e|téľő mértékeket taľtalmaznak. A 2017. máľcius 27-i méľés

geodäziai mérőműszeľ."l tti.téńto így hatóságunk ezen méľést veszi alapul, mindezek alapján nevezett a

ktizteľtilet-használati hozzájárulásban r.ógzített négyzetméteľt 2,2s négyzetméteľľel lépte túl. A
négyzefinéteľ túllépés a bójelentéstől (észtelést.őx) a határozat meghozata|át mege|őző ellenőrzésig

véle|mezhetően folyámatosanłennállt, tekintettel aľra, hogy a vendéglátó teľasz egy dobogón talrĺlható.

A közterülęt-hasarálatáról és rendjérĺĺl szóló önkoľmányzati ľendelet 19.$ (1) bekezdése alapján a köztęrület-

használati ćij megállapítasa siempontjából minĺlen töredék négyzetméter felfelé kerekjtvę egész

négyzetméternęk számít.

Mindezek a|apjáĺ Gourmet Pivo-vino Kft. az onkoľrnányzat tulajdonában álló közteľiiletet a

megállapíĺó onkormányzati rendęleti rendelkezés

megšzegésével a közösségi együttélés alápveio szabályait megsértette. A hivatkozott łinkoľmány,,,,,,,,,,,,,,,,-za!i
! - -! --^-!t:. I^

ľen-aelei 12.$ a} pontjábaň ľoglältaľ szerini tęrmészętęs személy esętén kétszá1ez.9r 
-Ęrin. 

tis, jogi személy és

jogi szemé|y]iséggel nem ľendelkező szervezet esetén kétmi||ĺó foľintig teľjedő közigazgatási bírsággal

srijthatĺó.

A Ke1 94lA- $ (1) bekezdése szeľint, ha jogszabály bírság kiszabását teszi lehetővé - íde nem értve a 6l. $

szerinti eljárási bírságot -, a hatóság az esęt összes -<ĺrülményeire tękintettel dönt a bírság kiszabásáról és a

bírság osszegének měghatarozásárő|. Ennek keretében - jogszabźÄy eltérő rendelkezése hiányában - méľlegeli

Kilönösęn:
a/ a jogsértéssęl okozott hátrányt,iđeénve ahátrány megelőzésével, elhĺíľításával, helyreállításával kapcsolatban

felmeľiilt kötségeket, illetve a jogséľtéssel eléľt előny ľnértékét,

b) a jogsértéssel okozott hźttrány visszafordíthaĹóságár,

c) a jogsértéssęl érintettęk körénęk nagyságát,

d) a jogsértő állapot időtaľtamát,

x 1084 Budapest, Némętu. 15. E 459-2100

wwwjozsefľaĺos.hu
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BUDAPEST FŐvÁnos VIII. KERÜLET

JózsBrvÁnosl PolcÁnuEsTERJ
HIvĺľa,l

KozľBnÜlBr-ľ.nlÜcynrrľI
ÜcyoszľÁly

e) a jc.gsěrto magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
fl a jagsttést elkövető eljarást segítő, egytittmtĺködł|magatartását, valamint
g/ ajĺgséľtést ęlkövető gazdasági súlyát.

Guurr:rę! Pivu-virrt.l Kft. rigyében akłJzigazgatási bĺľság ktszabásĺłnál az ęsęt összes kórülményeire figyelemmel
merlege|tem, hogy a jogséľtő magataľtást bejelentés alapján első alkalommal követte el, továbbá azt, hogy a
fęläletlę::oľzéskor a néEyzetmétęr tullépés továbbra is állt fenn. A szabályszegłó javtra figyelembe vettęm
továbbá a jogsértéssel okozott háÍrźny visszafordíth atőságát.

A Kęt. 29.Ś' (4) bek. b) pontjában foglaltak alapján az e|jźrás meginđítasara vonatkozó átesítés csak akkor
me]lőrhetô, ha az e|jarás megindítása uĹín a hatóság nyolc napon belül érdemben dönt, va1y akérelmet érdemi
vizsgälat rreiktil ęlutasítja, vagy az e|járást megsztinteti.

A R=ndelet 8.$-a alapjan a közigazgatási hatósági eljárás megindítása' a Ílgye\meztętés alkalmazása, a
közigazgatłsi vagy a helyszíni bíľság kiszabása, a bíľság megfizętésę a közłisségi egyĺitté|és a|apvető
szabáLyait sértőt nem mentesíti az elkövetett jogséľtés miatti, a kĺi|ön jogszabályban, egyedi hat-ĺĎsági
határozľtban előírt köte|ezettségb te|jesítése a|ó|.

FelhÍvom tigye|mét, hogy a kiizterü|et haszná|atáről és ľendjéľő| szóló t8ĺ20|3. (N.24.). sz. łink. ľendelet
11.$ t9) bek. alapján a közterület-haszná|ati kéľe|em benyújtása nem jogosítja fe| kére|mezőt a közterü|et
haszrálatára.

Hatáĺcza|omjogalapja a helyi Rendęlet 12.$ a) pontja, a Ket. 29.$ (4),g4/A $-a, valamint a Józsefuarosi
onkorman;ĺzat tulajdonában lévő közteriiletek hasmá|atźró| és használatának ľendjéľől szó|ćl |8120|3. (Iv'24.)
önkormányzati rendeletę 2.$,5'$ (2) bek. 1. pontja,9.$ (6) bek., 11.$ (9) bek., l0 $ 1t; t"l.., l9's (t) bek.,20.$
(2) bśk.' 34. $' 35.$-a, a 36.$ (1a) bekezdése. Fentiek a|apján a rende|kező ľészben fog|aŕak szeľini
haťáľoztam.

A fel]ebbezęst a Ket. 100. $ (l) bekezdés g.) pontja zĄaki, a bírósági felülvizsgálatot ugyaÍrezęn paragrafus (2)
bekezdése biztosítja. A bíľósági feliilvizsgálat illetékéľől és annak mértékéről az illetékekről szóló 1990. éviXcil. tctrvény 43.$ (3) bekęzdése és a 62.$-a rendelkezik. Az e|jarási cselekmény kapcsĺĺn eljárási költség nem
merĹih fel, ezért annak megállapításáľól és viseléséről nem rendęlkefem.

Hatósagoľr hatásköĺét és illętékességét aMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2O|1. évi CLxxx1y.törvény 8l.$ Đ pontją a közösségi együttélés alapvető szabźĺ:ryairó| és ezek elmulasztásánakjogkĺivetlezményeiről szóLó |8/2016.(VI.02.) önkormányzati rendęlet 2.$-a, a Józsefuáľosi Ö'k;il"ń;
tula.id.:nában lévő köztęrületek haszrálatáľól és hasznátatinak rendjéľől 

",ab.rcĺzol3.(Iv.24.) önkoľmáýati
rendelet, ľalamint aKet. 2|. $ (1) bekezđés b), c) és d) pontjai alapjĺĺn állapítottaĺn męg'

Budapest' 20 17 . mźrcius 28.

jegyző

Hatrłro.zatról értesül:

.-}J 9"TT:t Pivo-.vino Kft. (opten cégtar szerinti székhelyén, és cégjegyzésre jogosult címén)
I j.) l'lezoalkodásl Ugyosztźůy
-:.; Pénzĺig yi,ij gyosztéiy

4.) Iľattár

X 10E1Eudapest, Némętu. 15' E 459-2t00
wwrvjczsefłaros.hu
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BudapestFóváľosVt|t.kerületJózseńyárosiPolgáľmesteriHivatal lll l zqlzr.t$i?13, 
ľľtrľgl".:Hłgyosztáý - :j- , 

|,,,*'...'Íi.e,?,Ł iBa.oííffi-65.G7. isi.l.l......,'..,'.'.'..'..|*fĺ'Ĺ.'. .. . i

K É R E L E M-=n-
a Józsefvíľosi Onkoľm őnyzĺttulajdoníban lévő kiizterület használatához

ntl

M agánszemélyek eisetében :
Kárclrnezoneve: ................ t.elefon:

#'ä'ä; i...Ĺ.;i..i...j::':.:'-* ;:l_]-:ŕ; -ŕikŤŤ.j;,,;;;""*'...........*:.......
" i i l--i*'l Li-.i l--.r---r

Megjegyzés: Fenti ądątok kćjzlése a liiizteriilet-hąsználati kérelmek elbírálósóhoz, a kĺjzteriilet-hasmálatok ellenőnéséhez
sziikségesek. Az adątokąt a Polgórmesteri Hivatal és a Józsefvárosi Közteriilet-feliipelet lrezelik. Jelen tajélroznaís a 201I. an Oil.
töllé.nyen alapuJ.

Kiizteľiilet.haszĺtĺĺlatĺdeje:201 i7]év iöTait'o iĺĺďinaptot 
_ 201- ij}év ĺďi6lhó

Cľöbb időpont,- helyszÍn esetén rcńĺrli. ľstĺtillailet"nĺD '-..' t..-.j i.-.....l.-.-l

Kiizteľĺilet.haszĺlálat célj a: ..Kórusok Éjszakója amatőr kóruýsztivtúI.....,............

Kłizteľiilet narysága: ..'.... m'ldb

Közterĺilet helye:
x1ny.,}přť.o.ą'te. 

'. '.gf^,ŕŃ, -, ł€, kb,ĄXj'cłu. gotl\ -OZ-LL.

ib\ bv aatr-(.ťfJŁ

l+xg,*

!ĺ!niľl&Dltr
ir ivi
L.-"-t.........t

-Ę.ővá

Eryéb ( LEVELEZESI cÍNĄ ^mennyi.pen a fenti adatoktól eltĘ stb):

Levelezési cím: Csíkszeľda Egyésiilet, 1135. Bp. Béke u.35la

ŕ l-Gý ' p,tt '{L&

riuk a nvom vashat űvel kiIií

társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
.... telefon: 30ó003886..

. telefon: ...30{003886.. .......
ter): ..............CSEND u. .. szím: 10

i^'&É*i .Q,ils@p.''gtgt Pot6ewestrľí

lĺ0 4i0 1 8ioi4
il 8i7 4 7i7 ell - il

E gyé n i v ál l a l kozás eseŕében'.
Káelmezĺí neve: ^....'...' feĺcfnn.

lŹKclme:Ísz.: i i i i ihelvsep: íu'^ ted: sTAm'iiti t'
Vállalkozó nyilVáŕrtďĺfuĺ isbźlma:

AdőszÁma:

,.1 L
07ą.,'Jrę.lł łlę-)łŕ c>-

Kérjiik a tílIoldalon jelzett mellékleteket csatolni, és
a kérelemnyomtatványt aIáírni szíveskedjék!

&



-2-
A kérelmező tudomásul veszi, hogy

} a kérelem benyujtĺísa nem jogosítja fel a köztertilet használatára,
} a l8/20l3. (Iv.24,) önkormányzati ręndelet 17. $ (l) bekęzdése szerint a kozteľülęt haszná|atźĺért

közterület-hasmálati díjat köteles fizetni,
} a közteľiilęten kizárólaga2|0/2009.Gx.29.) Kormányrendę|ęt |2. $ (1) bekezdése alapján a ręndelęt 5.

mellékletébęn meghatiírozott termékek árusíthatók.

A kéľelemhez zkére|mezőnek az alábbi mellé|eteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-el jelłilnĺ)

1. A közteľiileten folytatni kívánt tevékenység gyakoľlásrĺľa
- egvéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolvánvt,
- gazdasági társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbiiégkivonatot. al.ĺír'ísi címpéldánvt.

tarsadalmt ęs egyéb szervęzetek esetében: a nyilvántaľtásba-vételüket igazo|ő okiratot, x
- őstermelők esetén őstermelői igazolványt.
2.Azigényeltterĺiletręvonatkozóhelyszíntábrázo|óváz|atot,a*
is. A vĺízlaton az ígénye|t területnek - a szfüséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annJk nagysága'
elhelyezkedése egyértelmiĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON EsprÉľ: ňnak szélesřge,-
hosszúsága; ateÍasz,pavilon szélének az épület homlokzati falától és ajárdaszélétől való távolságu; ie,u,"
ęsę!énannakazüzletne@ága,amelyiküeztartozik;méterbenméľve).,

X

3. Az elhelyęzni kívĺĺnt építmény, létesítmény, berendezés miĺszaki leíľását és terveit., teraszkérelnekh", a
helyszín fotóiát is csątolni szíilcségęs.
4. Meglévő létesítményre vonatkôzó köztęrület-használati hozzájáru|ásńegújítása esetén -
várqsképvédelmi szempontok Íigyelembęvétele miatt - fényképfelvételt kell bęcsatolni.
5. Epítési engedéIyhez kötött építmény esetében vagl építési munkálatoklcal összefiiggő ĺôzte,tii"rh^,ruźkt
esetében az építtetőtől kapott meghatalmaząst és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésiigłi
hatósógi engedélvt csatolni szijlrséges.
6.Közutigénybevételeesętén_a2.pontbanfoglalthelyszínĺajzo"ml@
forgalomtechnikai vánajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatćlsáĺg Közútkezelési
Főosztály, Forgalomtechnikai oszLĺlyĺĺl'

F'igyelmeztetés:
A hiárrytalanul kitökdtt kérelenľryomtatvány és az előírt mettéłłIetek csątolĺźsán tul, a pontos és epértelmű heýmeghanrozas,
valwnint ameglévő létesítményfotoja elengedhedlen abenýjtottkéľelem erdani elbíráląsához!

A közteri'ilet-haszrálatot _ kÍilönĺlsen _ az a|źhbi jogszabáýok szabźiyozzźl<:
} a heýi önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törveny
} a Józsefuĺárosi onkormányzat trrlajdonában Iévő közterĹiletek hasanĺĺlatĺíról és hasanrílakĺnak rendjérő1 szo|ó |8/20|3.

w .24.) önkorrnrínyzati rendelet
} Józsęfuĺáros Kertiteti Építé si Szabá|yzatźról szÍl|ő 66D007.Qil. l 2.) önkornĺányzati rendelet
} Budapesti Városrendęzési és F'pítési Keretszabá|yatő|szćićl47l|998.6..|5') Főv. Kgy. rendelet
} A reklámok, reklámberendezésęk és cégéľek elhelyęzésénęk szabályairól sző|ő 55/20|3. (xII.20.) önkormányzati

rendelete

NYILATKOZAT

eljaró hatóság fęlé továbbíĺásához a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából.

ngyntézőjéti5| tájékoztatást kaptam _ melyet tudomásul vettem _ az e|jźĺrás megindítrásának nap[-á,rő|, iz
ügyintézési határidőről, uz igyemĺe irányadó jogszabály rendelkezéseiről, jogaimĺól és kötelezettségemről,
továbbá kĺitelezettségem elmulasztásánakjogkövetkezrnényeiľől, a hivatali elérhetőségĺől.

fellebbezési jogomról lemondok. Dds4sásul veszem, hogy ęzá|ta| az ügyemben hozott' határozat.án:rak
ktizlésekor jogeiőre emelkedik.

Budapest, 2017. év februáľ 8 nap.
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Vag.yo' 1gazdriit<odási' Ugýo Śżtry
tsudapęstvIII, kéľiĺlet:ĺ.óżs.efi"áĺos onkormenyZd,
|08f Budapest;Baross ute.a..6its. 1.. ł b

C.sílĺsżęľjá:Koľtáĺs..KöiösségiEgyesiĺlc!
2484 A}źird,, Csend u. 10

Levelęzési círn: 1l35' Bp. Béke tl.35/b

. Boľbás-Réka
ellrök

Csíksztjrđa Koŕtáľ.,.ittĺ"osseeľElý.stiteÍ

::,,i:r:,

::)at:.

il1'..

Táĺgy: ĺnéĺtán,yossä$i k,éreler'n kt'zÍeÍÍĺlettel.kĘesolatos díj. elenge<léséľe .

Tisztęlt asztźiyv ezeto Ur!
:'

.'... A Csí,lĺszeŕĺJa'':Koĺárs. K''qzosśé$i Egyesütret, iĺ.fodik alkalorĺmal ľęndezi :meg a Kórusok'
Éłisiaua1et 2017. jłilllus lo;éR, Buda$osten:.a Palota'negyed' en. A r zvéný 20ł3: nrrajuśáuán',

valósult:rneg első alkalommäl,lrnelyet a lélkesítő visszajelzésekľe, valamint az egytlntetű sżakmai i

éś .kozĺĺnségsíkerre' való tekintettel .a következő években hagyorĺrá.ný ' teremhie szęretnénk
folytatni. Az egyestés konceľtsoľozaton közel 30 anratór kórus 500 tagia lépett fel' Min<l a

fellépők; ryinĺĺ: aĺendenłéiy liŃge,ątćjíaak:szźima (kb. 900 fő) boven meghaiadta.az eredetileg

A kul't.uráĺís pľogĺarn.sô.rozätl..fóp.toq ĺtlissziój.a, hogy újszeľĺl.męgviiágítá'sbaĺmütáśsä bé az:ańat<jr
kóruszenét.és 'ľáinánYĺ1.sa a..flrgýelmét.}ozśeľváľos építĺíszęíi.'kiĺośeire. ľĺagy öri'ń.tĺn eiśża,lgált,. :
hogy létt<eseđ9!!! .ig'9n..ľgzítív rĺs 'rnínđęrĺbon. sogíi.ő.:.vátasz tä[ft J.ózsefuáŕoslö'*b':ľľ'lffiatá'.';

A;-.ĺd;'b"Łi;;ä*éť.oĺho" ĺn,aulnĺ;' hpgy a Józsefuaľos .szá'rnos magán. éś .tozĺnto".menyé
aetlett á:.ĺ<o. *n.1i'..Éjs.ż'äkĺjá..s.zęr'ętné konoerthelyszíĺtil ihasznáł.ni az ''ont(omłánýaat'':tu.!ąidonábáń' 

'

lwtÍ.:kĺĺztéľÍiteĺok'.é- ľ śżct..nĺńét is.az lęnne' a'cél1.ä, hogy minél.tdbbi..émbénelmegó.szthassuk a
'kór.us.śĺeklas.elmeĺýet.éś:śaját közönśťigtinkön kívüt az utca járó-kelői is élvezhessék a lnuzsĺkát.
Szeľetnénk, ha Józscfváľos utcáí egy esté?e konceľtteľrnekké változnának, ľeményeink szerint
elnyerve a'h.o''l :.1ä.kosok:ietśzését ís. A 111e.l..lékďt dokt1rn.epturniian ľészleleqęľ.is elolvashatĺi az
esérn.óiiý.íiňĺ( tejráśa

trĺ4ivel..äz..eg},esĺiĺ te'ljeseń cinkéntes:o!;ąpon]ląĺĺt<tĺdik, í.gy a.'sżokásos'koztęni1et"t.läśzńá'lałi'.
díjat 'sajnos]nincs]ĺnóđiában .kifizetĺi. ĺl, ktiáerĺi1et.haśzĺlá'l*i kőľe.lmtinkket.egyben szeretnéńlc a '

kozterĺi}etteľ kapcso.la'tqs ciíj.olengedését:'ftéľni Józséfuáľos :oni<oĺmányzatätő!.

'. 1. ..... .r.i.. ,,, : '... ,1. '

ĺtzi.:igón.yol't tclti.leto.ket e,:lne|lÜkełt tétkęen 'bojeĺiÍrltiÍk. A N{ikszáth tér.hez. lĺét] iér.kćpet' ís

c'satoltunk (ĺrz..Infiiĺipiltlrtrz.és:a ktizeis énetĺiéshez.kapcsoĺĺiĺlóan) ]

Nagy oľönrünkľe szo|gálną,' .ha a 
. 
Kórusr* ŕijszakájának' ke.ľeti:ben. egy.' '. lölcsözo

eg)'1ittmÍĺkottés alĺtk'ulĺla ki';l'tizse&riľos oľtlĺtll'lnanyr.ata és a]csílĺsżoľđa Konáľs.rcołĺsśĺgi.lngyesiĺlst
lłłiztltt;
.:..'......'.'''.:.ll,'.'.'1:'],'.]
.Ki'.äěł4.iĺkt'd.ő.śsgfg
E}uđapesi, 2a1'7.,af, 15 ' 1 l.

r'; j

,lJdvtizlette,, , 1, . .: ,
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A. ŕénđezvénýĹinket.érintćĺ ktizterĺiletethez krysoloará inforĺnációt osszefoglálva:

A rendezvény időtartama :

Z0lT.jirnius 10. 16:00 -23:40

Kozteľiilet.häsználatának |deje: . ..; 
'

f0l7.junius 10. t4:00 -23:45 1,.

':..,:,,.
,,i- ,.': ' ' : l r:

A;rendezÝónyen. igénybo vett köztertĺletek:
'I-őĺinc pap tér (l30 ľ.r2) ' '

B'ród'y,lSändo r vtaaŁ3.lb.előtti Úcaľész {- l'48 nr2)
Mikszáth Kálmán téľ (ĺ 0B0 rn2)
Pclllack Míhál1ł téľ {452 tnZ}

'I.őváľosi ĺizabó.Elvill Körlýĺltáľ nrelłeľti tcľüleľen (Baľoss.utca l0 sz. hŁ előt$ (1,f2 nl?);

Serĺrnĺilyen épltmó,-nyt (sr'ippad, toľasz, pav.ilon) nern ćpíĺiil.rk f.el ]t(öżteÍiitęten;,:'. ĺlk.oss-ágĺlt
.óĺĺesí,tj:Ĺika'1ęńtĺezv.ányĹin]ĺ<ľöl. 

'....

ł..uaiĺĺc..pabliiér..*.tében a'helyszínen a szoboľ k'öľ.tÍli 3 méteres köľzetet szeľętnénk'.1éf,og:lalni a

kóľusok 'sżtĺmáŕa;: - ktiziinségĺińk a śżo'b.oľ és a Lőrinc pap téľ 4' számrtr.'lakóház között

''
E'.ĺlľ.ĺlszĺĺĺ.' ń|l.uőrinc 1rap fćron|.pfi116.k ľĺĺľlĺly téretr,.Szabó Ervĺn téľeJl ós ł]Bĺros u,
etłljén .Infopontot .szefetnénk ĺizemelte.tni a ľendezvény egy egy iĺtiĺszakábal*. Ehhez a szeľetnénk

:,1,.

.1\..

)::: 1| :]

ii:i:tr,,iirl

i.'.;:ĺ;:.
:!:i::t{,;.:t:::

lł;.:ł:.:j',::

]:::1:]:: }:

nyitó progŕämĺĺĺt.'nregpzpffieżni amit'énęĺ<'|ĺj tĺtoiłn.ąk hívunk. ,A'hď a kóĺ:uśoĺ.iégyľnásnak aľ|vra át:a

lrangot'egy ónel<Iő t#aľW*gyzékaéur rntltatt<o1nak 'be az ei'óttiil ęlhalad'ó velrclégseregnek.

(Íigýełcmb_e. vévo a..hcĺý.' aclottságo|<at és kítelepiiĺt r,endél'!átőegysógekct és, hogy az egycs

teľir.ietek.neľn'.vehetők''''igenybe az otÍan;j paľkoló.ĺizornelése miatt). I6:00-1ó:30 tarĺ majd, mąid

tlgýnrl ez.'.l.9':00.l:9:30i:a|Lőľinc pap t'óľ.s iVlikszá.th.'tóť.'k.łiztĺ KľúĺIy utcállan.
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A csÍKszERDA EGYESÜLET
ALAPszABÁLYA

E|hatźłtozva a Csíkszęľda Egyesület létľehozását, a Polgári Tłirvénykiinyvľől szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) és az egyesülési jogľól, a kőzhaszĺil jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséľől és
támogatásáról szóló 2011, évi cLxXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi
taľtalommal fogadják e| a szervęzet a|apszabáńyttt:

I.
Az eryesület adatai

1. Az egyesület neve: Csíkszerda Kortárs Közĺisségi Egyesület
I

2. Az egyestilet rövidített elnevezése: Csílĺszerda Egyesiilet 
i

i

3. Az egyesület szélĺÍrelye: 2484 Agárd,Csend u. 10. i

4. Az egyesiiletet alapító tagjainak nevét és lakóhelyét ľrrtaimaző tagnévsoľ az a|apszabá|y 1,. számtl '

melléHetét képezi.

II.
Az egyesĺilet célją tevékenysége

1. Az egyesiilet céljai:

. a nem-zeĺész társadalom tagiainak aktív zenei tevékenységre való ösztönzése, illetve nýtotĺí i

tételLe a magas színvonalú zenei értékek és gondolatok iľánt;

o zenei éĺtékek éľvényesítése mind Magyarországon, mind kiilfoldön; 
' i

o zęĺęi nevelési, oktatĺĺsi, közmíĺvelődési tevékenység ellátása.

2. Az egyesület tevékenysége:
i

Kulturális tevékenység:

. eE! oýn alkotómiĺhely létrehozása, amelyben lehetőség nýlik arľa, hogy a magyarországs amatőr
' zęnei kultura _ ktilönös tekintettel a kóruskultuľára _kortárs szellemiségben gazdagodjon; :

o ezze| egyidejiĺleg a régebbi zeĺei hagyományok ápolása és újľaélesztése, a kariľodďom ismert és
kevésbé ismert míĺveinek bemutatása;

o mođern zenei törekvések és uányzatok megismertetése, újszenĺ módszerek megteremtése, :

a|ka|mazáĺsa és bemutaüísa a zene kiilönböző területein; ,'

. ezen zenei módszeľek és a kutatások eredményeinek a|k'a|mazźlsa a zęnén tűlmutató teriileteken,
mint példríul a pedagógia, ismeret-terjesztés, oktatiĺs, ktizösségi nevelés;

C a kórusimprovizáció mint legfőbb ilyen módszer kutatása, fejlesztése, és teľjesztése :

Maryaľoľszágon;
o A Kórusok Éjszalĺíjának megszervezése és lebonyolítása. A Kórusok É)jszakája fesztivál, mint

szellemi termét |<lzárő|ag az Egyesület tulajdona, engedélytink nélkiil nem használható.

#



N eve lé s i, oktatás i, közműve lődé s i tevékenys é g:

. programok - közttik koncertet fesztiválot kórustalálko zők, szakmai fórumok _ szervezése és
lebonyolíüís a Magyar országon és kiilfiildön;

o míĺvészeti és kulturális _ elsősorban zenei _ tĺĺboľok megszetvezése és kivitelezése felnőttek és
gyermekek számára;

o zenei kurzusot rendezvényet konferenciák, kĺilinféle a zenéhez kapcsolódó előadásokrendęzése
fe lnőttek é s gyermekek szátmźĺr a.

o szalĺrnai anyagok és könyvekpublilcĺlása;
o hanghordozók és képi anyagokpublilcílása;
o kottát zenei sorozatot karnagyí és tanári segédanyagokkiadrása;
o pályakezdő zeĺészek és zenészhallgatók szalanai fejlődésének támogat.iĺsa, lehetőséget teremtve

ťĺata| zeneszerzők daľabjainak bemutatásához, gondolatailmak és ötleteiknek kivitelezéséhez és a
leendő karvezetők gyakorlati munkájához ;

o kórusok és zenészek tźtmogatása, pálryźĺztatása;
o kapcsolatok kiépítése és azok ápolása egyéb hasonló hazai és ktilÍi'ldi szeľvezetekkel,

közösségelĺkel;
r kapcsolattartĺás az egyestilet tevékenysége iĺánt érdeklődő személyekkel;
o internetes honlap készítése, fejlesztése, valamint levelezőlista mfüödtetése.

III.
Az eryesület műkłidéséľe vonatkozó általános szabályok

1. Az egyesiilet közvetlen politikai tevékenységet nem folýat, szervezete pártoktól fiiggetlen és
azoknak anyagi támogatást nem nýjt.

rv.
A vagyonĺ hozzájáľulás

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájźtru|źtsként tagdíj at ťlzetnek. A tagdíj ĺisszege 10 Ft, amelyet a
megalakuláskor a nyilvántaľtásba vételt elľendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon
beliil, ezt kiivetően legkésőbb minden év febrrńr 15. napjáig kell egy összegben, az egyesület
házipélutźtrábavagy az egyesületbankszámläjźnatortéĺő átutalás útján megfizeĺri.

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsáLgi jogviszonya keletkezésének
évében a tagdíj iđőarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon
beliil, ezt követően legkésőbb minden év február 15. napjáig köteles az egyesületházipéllztárába vagy
az eryesület bankszámlőjára tiĺrtéĺő átutalás útján teljesíteni.

v.
A tagság

l. Az egyestilet tagja |ehet az a tetmészetes személy, jogi személy, jogi személýséggel nem rendelkező
szeryezet, aki az egyesiilet célkitiĺzésével egyetéľt és a célok megvalósít,rása érdekében
tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az a|apszabályban foglalt rendelkezéseket
elfogadja.

/ĺw
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2.

vI.
A tagsági jogviszony keletkezése

l. Az egyesületi tagság az a|apitźłskor az egyesület nýlvántartásba vételével kele'tkezik' Az egyesiilet
megalakulását követően a tagság a belépési ný|atkozat elfogadásával keletkezik. A belépési
nyilatkozatot az ęlnöksé ghez ke|| benyijtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon
beliil hat-ĺároz a tagfe|vételrőI. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogoľvoslatnak helye nincs.

t.

vII.
A tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági jogviszony megszűnik:
a./ A tagkilépésével'
b'/ A tagha|á|áva| vagy jogutód néIktili megsziĺnésével.
c./ Atagklzátásáva|.
d'l A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásá.ľal.

A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnölĺségéhęz cimzett írásbeli ný|atkozatálval bármikor,
indokolás nélkĹil megsziintetheti. A tagsági jogviszony a nýlatkozatának az elnokséghez tiiľténő
megérkezése napján sztĺnik meg.

Az elnölĺség nyílt szavazássa|, egyszerí szótiibbségge| klzáłrhatja az egyesület tagjai kłizi| azt a
tagot, aki jelen alapszabźůy ľendelkezéseit vagy a kiizgyĹilés hatźrozatát súlyosan vagy ismételten
sértő magataľtást tanúsít'
Kizárható a tag alĺÍ<or is, ha hat hónapon keresztiil elmaradt a tagdlj megfizetésével. A tagdíj
megf,lzetésének elmulasztása miatt a tag csak alł:koľ zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás
elteltét k<jvetően az e|no|ség írásban _ póthatáridő tiizésével és a jogkövetkezményelae, azaz a
kizárásra történő ťrgyelmeztetéssel - felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a
póthatáridőn belül is eľedménýelen maradt.

AkJrzírálsi eljárást bármely tagvagy egyesületi szerv kezdeményezéséľe az elnölĺség folýatja le. A
V'lzárási eljárásban a tagot az elnökség üléséľę meg kell hivni, azzal a ťtgye|meztetéssel, hogy a
szabá'|yszeru meghívása ellenéľe tiirténő távolmaradĺása az ülés megtartását és a határozathozata|t
nem akadĺí|yozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetős éget. Az ülésen a tag
képviselővel is képviseltetheti magát. A tag |ĺzárősát kimondó határozatot íľásba kell foglalni és
indokolással kell ellátrri; az indokolásnak tarta|mazrua kell a kjzánź.s alapjául szolgáló tényeket és
bizonýtékokat, tovźtbbá a jogorvoslati lehetőségről való tźĺjékoztatźst. Az elnöks ég a |lzźrásról szóló
határozatot a tagk'lzárási eljárás megindulásától számított 30 napon betül meghozza és 8 napon belül
igazolhatő módon köz|i az éľintett tagga|.

A Ý'lzźrt tag akizárátst kimondó elsőfoku elnökségi hlatánozatellen, a kézbesítéstől számított 15 napon
belíil az egyesület közgyiĺléséhez fe||ebbezéssel élhet. A kiizgyÍĺlés a fellebbezés tőtgyá'ban a soľon
következő tilésén nyi|t szavazással, egyszeľĹĺ szótöbbséggel dĺjnt. A közgyíĺlés hatźnozatát annak
meghozata|akor szóban kihirdeti és 8 napon belíil írásban, igazo|ható módon is közli az éľintett
taggal.
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VIII.
A tagok jogaĺ

i l . Az egyesĺilet tagja jogosult:

i a.ĺ az egyesület tevékenységében részt venni
i b./ az egyesulet szolgáltaüásait igénybe venni
; C.l a kozgýlésen részt venni, szavazati jogát gyakoľolni, a közryiĺlés rendjének megfelelően

ľ. lszólalni, kérdéseket fe ltenni, j avas latokat és é szrevételeke t tenni
d.l az egyesület irataiba betekintetni

. e,l afta, hogy az egyestilet tisztségviselőjévé váĺ|asszá't amennfben vele szemben jogszabályban
meghatźrozott|łzźró ok nem áll fenn.

l e bg akózgyu|ésen a szavazatijogát megha ta|mazottképviselője útján is ryakorolhatja. A képviselő. részére adott meghata|mazást teljes bizonýtó erejiĺ magánokirati formábanirásba teliľoglalnĺ és aztI a közgyĹĺlés |evęzetii elnökének a k<lzgyűlés kezdeténátadni.

; A közgýlésen valamenný szavazástajogosult tag egyenlő szavazatta|rendelkezik'

IX.
A tagok kiitelezettségei

l. Az egyesület tagia:

a./ Nem veszé|yeztetheti az egyesiilet céljának megvalósítĺĺsát és az egyesiilet tevékenységét.
b./I(öteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./ Köteles az egyesület alapszabáiyánat a döntéshozó szervek hatźrozataiĺnk reá vonatkozó
előírásait, rendelkezéseit betartani.

x.
z egyesület szeľvei

1. Az egyesület szervei:
a.lKĺjzgylł|és
b./ Elnökség

A Kłizgyű|és

2. A közgýlés az egyesiilet legfőbb dtintéshozó szerve.

] 3. A közgyĹĺlés hatĺískórébe tartozik:

i, o) az a|apszabály módosíüása;. b) az egyesület megszűnésénet egyestilésének és szétválásának elhaŁározása:, 
") 

a v'ezetó tisztségviselő megválas ztása, visszahívása;
. d) az éves költségvetés elfogadiísa, atagdlj megállapítĺísa;

e) az éves beszámoló - ezeľ. belĺil az ugyvezeto szervnek az egyesület vagyoni helyzetéĺől szóló
jelentésének - elfogadĺása;
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4.

5.

J) a vezetó tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezęto tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;

g) az o|yan szerződés megkötésének jővá,hagyása' amelyet az egyesület saját tagtráva|, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával kiit;

h) a je|en|egí és korábbi egyesületi tagok és a vezeto tisztségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való dtintés ;

y' döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabáIy vagy a|apszabáiy a hatáskörébe utal.

A közgytĺlés évente legalább egy alkalommaliilésezik

A közgyĺĺlést az elnökség legalább 15 nappal az iilés időpontja előtt kiktildött meghívóval, a
meghívóban előľe meghatározoÍthelyre hívja össze írásban, igazo|hatő módon.

A kőzgyti|ési meghívó tarta|mazza az egyesület nevét, székfielyét, a ktizgyűlés helyét, idejét és a
javasolt napirendi pontokat. A napiľenđi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell
rögzíteni, hogy a szavazźtsrajogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tarta|mazĺia
kell továbbá a kozgyu|és határozatképtelensége esetéľe a megismételt közgyĹilés helyszínét és
időpontját, és az ana történő felhívást, hogy a megismételt közgyiĺlés az eredeti napirendi pontok
te kintetében a me gj e lent ek sz ámán a tekinte t né lkiil t:oltfu ozatképe s le s z.

A közgyíĺlési meghívót az egyesti{et szélłÍrelyén nyilvánosságra kell hozni.

A közgyĹilési meghívó kézbesítésétől vagy kijzzététe|étől számított 3 napon belüI a tagok az
elnölłségtől a napirend kiegészítését kéľhetik, a|ĺegészités indokolásával. A napiľend kiegészítésének
tárgyában az elnökség 2naponbelül dont. Az elnökség a napirendkiegészítését elutasíthatjavagy a
kérelemnek helý adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden
esetben aĺĺĺak meghozata|ától számított legkésőbb 2 napon belĹil igazolható módon közli a tagolĺí<al.
Ha az elniikség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített napirendi
pontok szabźiyszeťu kézbesítése nem állapítható meg, űgy aközgyulés a napirend elfogadĺísáról szóló
hatźrozat meghozatalát mege|őzően hilön dĺjnt a napirend kiegészítésének táŕgyában, azzal, hogy a
szabáiyszeľíien nem közölt napiľenden szereplő kérdésben csak akkoľ hozhatő hatátozat, ha
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napiľenden nem szeľeplő kéľdés
meg!źLrgya|ásźthozegyhangillaghozzá|źtru|nak.

Az elnök köteles a kozgý|ést haladéktalanul összehívni a sziikséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a.l az egyesiilet vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b.l az egyesiilet előreláthatólag nem lesz képes a taftozásokat esedékességkoľ teljesíteni; vagy
c.l az egyesiilet céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyiĺlésen a tagok kĺitelesek az összehívásra okot adó
körtilmény megsziintetése érdekében intézkedést tenni vaw az ewesület megszĹintetéséről dönteni.

A kőzgyúés hatáľozatképes, ha azon aleadható szavazatoktöbb mint felét képvis elo szavazásra
jogosult részt vesz. Ahatározatképességet minden hatźrozathozata|nźi vizsgálni kell.

A közryĹĺlés megnýtĺását kóvetően elsődlegesen meg kell állapítani ahatärozatképességet, vagýs az
aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyiĺlés a
napiľendi pontok tfugyalásít megelőzĺíen egyszeriĺ szótöbbséggel, nyílt szavazássa| megvá|asztja a
|evezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkonywezetó és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét,

7.
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10.

11.

12.

b)

ą
d)

ą
"Í)

valamint szĹikség esetén a két fős szavazatszáľnláló bizottságot.

A közgw|ésről jegyzőkönyvet kell felverľri, amelyet a jegyzőkönywe zető és a két jegyzĺíkönyv
hitelesítő lr a|á. A jegyziilkiinyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a đóntésének tarta|mát,
ir|ŕípontját és hatáůyát, illetve a döntést tlímogatók és ellcnzők sz,állvrálry,át (ha lehetséges,
személyét).

A tagok tlatőtozatlskat a határozatképesség megát|tapitásánál ťrgyelembe vett szavazatoktöbbségével
bozzátkmeg. A határozat meýlozata|akor nem szavazhat az,
a) akit a hatĺározatkotę|ezettség vagy felelősség alól mentesítvagy a jogi személy terhére másfajta

előnyben részesít;
akível a határozat szerint szerzóđést ketl kötni;
aki ellen ahatźnozat a|apjánpert kelt indítani;
akinek o|yanhozzáltartozőja érdekelt a đĺintésber; akj az egyesülefirek nem tagia;
aki a dĺintésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A kłjzgyu|és batározatátt _ az a|apszabáńy vagy törvény eltéľő rendelkezése hiányában _ egyszerű
szótöbbséggel, nýlt szavazássa|hozza. Az egyesület alapszabźt|yźnak módosításához a jelén lévő
tagok hároĺĺregyedes szótöbbséggel hozott határozata sziikséges. Az egyesĹilet céljának
módosításához és az egyesiilet megsziĺnéséľől szóló közgyíílési döntéshez i szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szotóbbséggel hozott határozata sziikséges.

A kĺizgyiÍlésihatírozatokat a levezető elnök a közgyŕĺlésen szóban kihirdeti'

Elntikség

Az elnĺikség az egyesĺilet 3 e|nĺikségí tagból á||ő igyvezető szerve, amely dĺint mindazon
kérdésekben, amelyetjogszabáůy vagy a|apszabály nem utal a közgyűlés kizárólago. h"ĺĺ'ko.éb.'

Az elnökség tagait a közgyíilés váiasztja 5 év hlatátozott időtartamra.

Me gszíĺnik a v ezetíí tiszts égviselői me gbízatiás :
a. / a me gbizás időtartam ának |ejźtrtáva|;
b./ visszahívással;
c./ lemondiással;
d./ a vezető tisztségviseIóhal'áńá..va| vagy jogutód nélkiili megsziĺnésével;
ę.ĺ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához sziilĺséges kĺjrben
történő kor|źúozźts äv a|;
f.l a vezető tisztségviselővel szembeni kizáľó vagy összeférhetetlenségi ok bektivetke ztéve|,

A vezető tisztségvise|ő megbízatásáľól az egyesülethez cimzett, az egyesület másik vezető
tisztségvise|(5jéhez lntézett nýlatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy mfüödőképessége
ezt megýjválnja, a lemondiís az ŕĄ vezető tisztségviselő kijelölésével vary megvźt|asztźtsával, 

"o''ókhiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Yezető tisztségviseti5 az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ę||áúáséĺhoz sztilcséges kĺirben nem koľlátozták' Ha a vezęto tisztségviselő jogr személy, a jogl

13.

14.

15.

,4łftY!) 4-



I

lo

t6.

személy kĺjteles kijeltilni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nęvében
ellátja.

A vezető tisztségviselőke vonatkozćt szabźůyokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezeto
tisztségvise|ő igyvezetési feladatait személyesęn köteles ellátni. Nem lehet vezetó tisztségviselő az,
akit biĺncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés biintetésľe ítéltet amig a biintetett
előélethez fiJzłjldő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztsegviselő aki
köziigyektől eltiltó ítélet hatźůya aLatt ź.JI (Btk. 61.$ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezetiőtisztségviselő
az, a|<lt e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogeľős bírói ítélettel
eltiltottat az e|ti|tás hatálya a|att az ítéletben megjelölt tevékenységet folýató jógi személy vezeÍő
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó Íntározatban megszabott időtartamig 

''.* lehet vezető
tisztségvise|ő az, akjrt eltiltottak a vezetł5 tisztségviselői tevékenységtől.

Az e gyesĹile t vezető tisztségviselői:

Az egyesület elnöke:
Név: Borbás Réka
Anyja születési neve: Gábor Zsvzsanĺn
Lakóhelye: 113l Budapest, Szent Lász|őu. 139. f. 5.

Az elnökség alelnĺjkei:
Név: CsizmaziaTamás
Anýa sziiletési neve: Németh Erzsébet
Lakóhelye: 1039 Budapest, Bercséný u. 22.

Név: Tóth Árpád
Anyja születési neve: Dersi Anna Mária
Lakóhelye: 1021 Buđapest, Tárogatő int 22.

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának teľjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önátló.

Az elnölĺség hatiískörébe tartozik:
a.l az egyesiilet napi ügyeinek vitele, a haĺásköréb e tartozó tigyekben a döntések meghozatala;
b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyÍĺlés elé terjesztése;
c./ az éves kĺiltségvetés elkészítése és annak a ktizgyiĺlés elé terjesztése;
d,.l az egyesületi vagyon kezelése, avagyonfelhasználására és befelcteté'sére vonatkozó, a

hatáskörébe nem tartozó dontések meghozatala és végrehajtása;
e.l akőzgyfilés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek éľtesítése;
f./ az elnökség által összehívott közgyíĺlés napírendi pontjainak meg!.ntározása;
g./ részvétel a közgyíĺlésen és vá|aszadźs az egyesülettelkapcsolatos kérdéselae;
h. l a tzgságnýlvántaľtása;
i.l az egyesiilet batánozatainat szewezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j'/ az egyesiilet mĺĺkiidésével kapcsolatos iratok megőrzése;

ktĺzgyíĺlés

k./ az egyestiletet éńntő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e tilwényben előíľt intézkedések megtétele; és

|./ atag felvételéről való döntés.
m/d<jntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabźiy vagy a|apszabátty ahatĺáskörébe utal

17.
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18. Az elnökség Ĺiléseit szĹikség szerint, de évente legalább egy alkalomma| tarja. Az elnökségi ülést az
elnök legalább 15 nappal az iilés időpontja előtt kikĺildött meghívóval, elsődlegesen az egyestilet
szél.ĺüelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Íĺásbeli igazo\hatő módon történő kézbesítésnek
minősĺil: pl. ajánlott vagy tértivevényes ktildeményként, továbbá a tagnak az elekffonikus levelezési
címéľe történő kézbesítés azza|, hogy a kézbesítés visszaigazo|ásra keľĹiljön (elektronikus
tértivevény) 

j

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesĺilet nevét, székÍretyét, az elnökségi ülés
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rogzíteni, hogy az elnökségi tagok átláspontjukat kialakíthassák.

Az elnölĺség határozatát _ az a|apszabźůy vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában - egyszeľíi
szótöbbséggel, nýlt szavazźssa| hozza. Az elnökség hatźrozatképes, ha tilésén a szavazatijogában
nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elniikségl tagjelenléte esetén
k'lzfu ő|ag egyhangulag hozható határ ozat.

A:hatánozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a hatiírozatkote|ezettség vagy felelősség alól mentesít vaw ajogi személy terhére másfajta

előnyben részesít;
akivel a h:'o;tár ozat szerint szerződé st kelľ.kötni ;

aki ellen ahatározat a|apjánpert kell indítani;
akinek o|yanhozzźttartozőja érdekelt a döntésben' akj az egyesületnek nem tagja;
aki a döntésben éľdekelt más szewezettel többségi befoýáson alapuló kapcsolatbanáů|; vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a dĺjntésben.

Az elnökséghatározatait az elntikségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)a| ahatźrozat
meghozata|źtt k<ivető 8 napon belĹĺl íľásbaĺy igazolható módon is közli a hat^ározatoknak az egyesiilet
honlapj án történő kózzététe|ével egyidejiĺleg'

19.
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BUDAPEsT FŐvÁnos VIII. KERÜLET

JózsBrvÁnosl
PolcÁnnĺBsrnRl Hrvaľłl

tlĺľlsÁcI ÜcyoszrÁly
lcłzcĺľÁsl IRoDA

Gazđ á lko dási U gy_osztály
Dr. Gďambos Eszte:
ügyo sztályv ezeta r észétę

Helyben

T árgy : közterĹilet-foglalási kéľelem

IJ gyiratszálm : 05- 1 080/20 1 7
|J gyintéző : Zsilinszki Jĺłno s
Telefon: 459-2293
Email : zsi|iĺszklj @jo zsefu aĺo s. hu
Hivsz.: Gyuricza Ramóna

Tisztelt Ügyosztáývezető Asszony!

Hivatkozás sa|hozzźnk érkezetl.megkeresé sétę az a|abbi á||ásfogla|ást ađjuk:

Csíkszeľeda Egyesület

ľeszeľe

Budapest VIII. keriilet, Mikszáth Kálmán tér 1080m2

Lőľinc pap tér 134m2, Pollack MiháIy tér 1739 m2 teľiileten,
a,,Kóľusok ú)jszakája'' megnevezésĺí kultuľáli, ktizteľüIeti ľendezľény

2017. jűnius 10. éjszakáján
a kozterül et hasznźůatba adźsźÍ nem kifo gá so lj u k.
A zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá téte|éről szó|ő 2312011. (m. 8.) Korm.
rendelet 1' $ (1) bekezdés b) pontja szeľint: ,,(1) A rendelęt hatá|yakiterjed azolr'raaza|ka|mivagy
rendszeres zenés, táncos rěndezvényekre, amelyeket đz a) pontban foglaltak kivételével a szabadbán
tartanak és a rendezvény időtartama a|attvárhatőan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáĺma
az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban szabadtéri rendezvény).'' A benyújtott iratokban tĺjľtént
nyi|atkozat alapján megállapÍtható, hory a rendemény időtaltama a|att a részľvevők száma a 350-400
főt nem ha|adja meg. Iry a bejelentett rendezvény nem engedély köteles'

A köľnyezeti zaj és ľezgés elleni v.édelem egyes szabályairőI sző|ő 284/2007' (X. 29.) Korm. rendelet
1. $ (2) bekezdés a) pc'ntja éľtelmében: ,,(2) Nem te{ed ki a rendelet hatáIya akizżrő|agközterüIeten
megtaľtott, alkalmi ľendezvényekre''.
Ennek okán a tęrvezęt1 rendezvénnyel kapcsolatban a rendenény lebonyolítójának a közterület
hasznźjJaItal' kapcsolatben környezeti zajvéde|mikötelezettsége hatóságom felé nincs.

Budapest, 2017.04.04

ĺ
I'i!
il

B 1082 Budapest, Baross u. 63-67. I 459-2lOO
rłrľwjozsefuaros.hu f
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Ęudapest Főváros Vĺ|I' kerü|et Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
Gazdá|kodási tJgyosztály
1082 Budapest
Baross utca 63-67.
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Egyéni váI lal kozás esetében :

Vállďkozo nyilvántarĺĹsi sz áma:
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BankszÁĺliaszárna:! i i i j

ĺ Męilćkĺ*tl --P ] Úya'źJv:9 J-it :
ĺ= 

- -- - **. -*l-l- *]h9?

r^lt'
.l. ď*LłÁ(łvl;ł*4.

lf,^

Kiizteľület helye: Budapest, VIII. keriilet. ....sssl.L'.g- *.$.+š
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lĺérelmező tudonlásul veszi, hogy
a kéľelern benyijtása nem jogosÍtja fel a közteľtilethasznáIaÍára,
a Józsefváľosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterĹiietek haszná|atáró| és használatának rendjéről .szó.ló

' 18/2013. (Iv,24.) önkorrnányzati rendelet 17. s (l) lręI<ezdése szeľint a közteľĺilet hasznáIatáél1 közteľület-
haszĺáIati díjat koteles ťlzetni,

_ ' aL<oztęrĹileten kizárólag a kereskędelmi tevékenységek végzésének feltételeiľől szoIó 21012009, (IX.29.)
KormányľendeIet 12, $ (1) betcezclése alapján a ręndelet 5. mellékletében meghatározott teľmékek árusítha-
tók.

A kére|emhe z a kél.e|mezőnek azalábbi melléletelĺet kell csato|nia: (A csatolt mellék|etet l<érjtiIr x-el je|ölni)

1. A közterüieten korlására feii sító e okirat másolatát:
ni váIlalkozás esetén: vállalkozói

2, Az igényelt terĺiletľe vonatkozó helyszfuit ábrtvo|ő vázlatot., amelyen szeľepelnie kell a környező utcáknak
is. A vázlatoir az igényelt'teriiletnek . a sziikséges méretekkel - úgy kell szeľepe|ĺie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelmúen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

| 6. 'Közút igénybevétele esętélr - a 2..pontban ĺbglalt |lolyszínrajzon ńl - avanatkoző helyszírrt ábrázo|ő

i ľbľgalomtechĺikai vázraj zot, arĺĺe|y besżeľezhető a BKI( Közúti Közlekedési Igazgatőság Kozutkezelési Fő-
|-91ztály, Forgalomtechnikai osztályán.

Figyelmeztetés:
,4 hiárrytalanul bitolĺott kérelemntyomtatvány es qz előíx melléHetek csątolasán nl, aponÍos es egé,Íelmíí helymeghatározas, va-
Iĺilnint a meglálő laesítĺnéĺlyfotója elengedhetetlm a benyijlbtt kereĺem érdelni elbírálasához!

A közteľĺilet-haszrálatot _ ktilönosen _ az alábbi jogszabźůyok szabá|yozzÍfl<:

MagyuorszĘhelý önkormlányzatairó| smló 20| 1. évi CL)Cc(x. töľvény
- a Józ-scfuóľosi onltonrrĺĺrryzat hrlajdonába-r lévó lĺözteĺiletek hasmálatáľól és haszrálatának ľencliéľől szól(l 18/20l3.

(N,24.) önkormanyzati rendelet
_ . JózseÍr'áľos Keriileti Épfté si Szabźlyzatźról szóló 66D007.C[I.12.) önkormányzati ręncĺelet

Buđapesti Varosręndezesi és Épftési KeretszabályzaÍrőtszőtő 47ĺI998.CX.15.) Főv. Kgy. rendelęt_ A ľeklámok, ľeklĺíĺnberendezések és cégéľek elhe]vezésének szabá|yairól szóló 55/2013' (XII.20.) ĺjnkor-
niáir'vzati ľendelete

ry_J L.Ą-T I(-QZé-T.
AlLtlírott, trz álta].anl benyrijtott kĺjzÍeliiletJlasználati kéľelnreĺrr ellríl.á]ásának cé|jábő| hozzlÍiĺźŕulok személyes adataim
toľLénő kezeléséłlez, valatnin't a|llloz,Ilogy az így tudolrrásľa jutott szenrélyes ad,atainlat a PolgáľmesteriHivatal az|ę-
jáľásban l:észt vevő,szakhatósági álĺástbglalások hękéľé.sę végeti, ÍováhhíÍsa' az illętékes hatóságok felé.

liéľelmem benyújtásakoľ a Polgáľmesteri Fĺivatal Gzrzdálkodási Ügyosztály ugyintézójétől tájékoztatást kaptam -
irlltclvgl ĺuttulľuíĺa'l l,,cttcn _ az eljfu.ás ffiegilldítáSáliak napjárć,l, az ĺIgyilrtézési hatar.iĺlőľől, az ĺig5ĺcłlľc,irálryatlÚ jog.
s-zallályi ľendelkezések.ől, jogainrľól és köte]ezcttsćgeimľőI,'továbbá kötclczcttsćgcm clmulasztősánakjoglĺc1vctĹcž-
ményeiľő1, valalĺiint a ľrivatali eléľhetőségről'

Iilielerĺĺ,eru,, hogy kéľelmenl teljesítése esętén a közigazgatásí hatósági eljáľás és szolgáltatás általános szabá|yairőI a
2004. évi CXL. toľvény 2004' évi CXL. torvény 73iA. $ (l) bekezđés b) pontja alapjall a fel]eblrezési jogomról le-

Buĺlapest, zo.!j}. . é.va+hó.. 
í1ioi

i cég esetén: 30 napná] nem ľégebbi cégkivonatot, äláírási c

: tá.rsadalmi és ęgyeb s i
- őstęrmelők esetén ősterme|ői isazolváĺyt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén' azaztizęmęltetui kívánó keľęskedęlmi/vendéglátó egység érvényes be-

lentéS köteles kereskedelmi tęvékenység beięlentését isazo|o dokumentumot vagv a Mrĺködési

l 3. Aż- elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, beĺ:endezés mĺĺszaki |ękását és teľveit; teraszkérelmekhez a
I helyszínfoĺóját is csatolni szüIrséges.

| 4. Meglévő létesítrriény.e vonatkozó közteriilet-haszĺá|atihozzájárulás megrijítása esetén _ varosképvédel-
l nli szempontok figyęlembevétęle miatt _ fenyképfelvételt kell beosatolni'

l 5. Epítési engedél',hez kontt építmény esetébenvagl łźpítési munkálatokkal osszefüggő közterület-hąsználąt
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Aláíľás.minta

Aiuĺírott Kotláľ Annamária (sztiletési hely és idő: Budapest, 1981.12.15;i anYja szü'letési neve:

Dľ. Tóth Gizella Fiľoska).25ig Do.og, Glrkij vtaa1z.-2zĺĺĺn. atatti lakos, mint a Vincita

Magy'aroľ szńg x"'"s',l."aelmí éš s1qlsĺltató ''Korlátolt Felelősségĺí Társaság

łJđägv'eĹ,'äĺu; 0i.09=181868, ľövidíi"ett cégneve: Vincita Magy:ľorÝág .Ęľ.'.
.'efuňý"' 1082,Budapest, Corvin sétany 2,ts.) . képviselője' Ĺigyvezetdg a.céget. akként

jogy.zem, l,ogy u" ,rđ,'ýš;;,;iágép"i. uugy aoĺń cégsz$veg ľolé nevemet,az a|ěbbi,ak szerint
-aialĺóanirgm. '. ' .

,i

:..: . ..

I(elt: Taksonyban, 2015.03.20- napjan

Azolĺiľatotelieqjeg,yzem.']. 
.

'Ątulírott c, .pätoYtĺi Észter] üg'ryéd .QĄ3'.!' 'Taksony,.'Tő.'út'101., pl./fałŁ: f4:!87-434',

iui,r'.'*'"ĺ*. lvlsa.i t**sĺt.ń].bogy' KotlĺĹľ ł"o"-ĺ"iĺ (szülétgsi.hęľ Í:.idő: 
Budapest,

1981.12.15., uoy3a szíi1"tĺni n"vei Ď'. ľotľ' aize1la piroska).2510 Dryog, Gqťklj lltca 32. szám

aiaĺi lakos, aiti sfefi\é:Lyazonossĺigát a 983736IA számú .szepólyazonosíto igazolvánnya|

igazotta' a fenti aláírás-mitbt otőttem, saját kezĺĺleg írta alá. ' 
'

I(ęlt:.ľaksonylraĺt,2015;03.20'napjan''''

\i.
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BUDÁPEST F.ovÁnos VIII. KERÜLBT

JTzsBr'vÁnosr
PolcÁnľrrsTERI HIvATAL

HATÓsÁGI ÜcyoszľÁly

rc.łzc.łrÁsl IRoDA

U gyiratszátmz 0 5 -I 027 l20I7 .

IJgyintézőz dr. Szabó Kata Kaľolina

Email : szabok@j ozsefu aľos.hu
Hivsz.: 16-54612017

T árgy z kdzterĹilet-foglalási kérelem

Gazdálkodási Ügyosztály

dr. Galambos Eszter
ii gy-o sz tiĺlyv ezető r észér e

Helyben

Tisztelt Ügyosztá|yvezető Asszony!

Ilivatkozássaľhozzáĺlk érkezeÍ1megkereséséte az alábbi á|Iásfog|altlst ađjuk:

Vincĺta Magyaľoľszág Kft.
Budapest VIII. keľület, Coľvin sétány 1/A. 9 m2 vend ég|áúől terasz

30m2 napeľnyő

2 mz árubemutatĺó

(2017. ápľĺlis 12._20Í7. novembeľ 0t. ktizłitt)
ľészére a közteľĹilethasznéůatba adašata fenti időszakban a,,JoI<ÉsZ,, 10.$ (3) bekezdésében
ľö gzítettek bętaľtása mellett kereskedelmi szempontból nem kifogásoljuk,

az a|Ĺbbi kilĺłi tés s el :

a vendéglátĺó teraszt a kereskedő csak az ilz|et nyflátszálrőinak zárya' taľtásáva|
üzemeltetheti.

A Vincłta MagyaľoľszágKereskedelmĺ és SzotgáItatő I(Ít. 605612015 szám aLatt szeľepel
hatć,sági nyi|vántartásunkban _ ,,Mľ. Fruit Delicates'' elnovezéssel _ Budapest yIII. keľiiíet,
Corvin sétány 2ĺB. szám alattí Í:zlet tekintetében. Az üztet ĺyitva taľtási ideje: hétfő-péntek:
8.00 - 22.00; szombat-vasárnap: 10.00 -22.00.
Józsefr.aľos Keľülďi Éľítési SzabáIyzatuőI sző|ő 6612007.6II.|2.) ok. rendelet (ĺorÉsz)
10's (3) bekezdése értelmében:
,'(3) Yendé gIžúő terasz elhelyezése

a) ł.endéglátő terasz koĺeriileten vagy közhasznźiat céIjaru źúađottmagánteriileten csak
abban az esetben létesíthető' ha:

. a gyďogos sáv szélessége _ a biztoĺságĹ és beľendezési sávok megtaľtásával _
Iegalább 1,5 m;

. a Eya|ogos sáv szélessége az árkád ďatt is \egaIább 1,5 méter és

M 1082 Budapest, Baľoss u' 63-67. @ 4sg,Ł10o

#ł0 '
wrxzw'iozsefvaľos.hu



a teÍasz legfeljebb 3 méter széles, illetve erľrél nagyobb méreĺĺ terasz .esetében

legalább 1,5 méter széles feliileten a körüljaľhatóság biztosíthatő.
Terasz oldalai 1,0 méternél magasabb szęrkezďtelnem hatáľolhatć'k le.

A teraszok téliesítésének, esővédővel való ellátásanak megoldását az éptilet

megjelenítéséhez tĺirténő megfelelő illeszkedés éľdekében be keli mutatni aZ

onkormányzati foépítész előtt, illetve anÍiak |ĺtltyábaĺ az illetékes tervtanács előtt,

melynek állásfoglatását csatolni kell az (elvi) építési clrgcúúly il,árti kére1etn1tcz.''

A megallapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a keľeskedelmi tevékenységét a
kereskedelemről sző|ő 2005' évi CLXIV. tĺirvény előíľásainak betartásával folytathatja,
tovétbbá, hogy a vendéglátó teraszon a zeneszolgéL|tatás tilos, i11. tevékenységĹikkel a lakosság
nyugalmát nem zavaĺhatjéů< (zaj, szag, nyifuatartás, rendezvények, stb.), illerve az esetlegesen

felmertĺtő panaszok elkerĹilése érdekében a vendéglátó terusń. csak 10.00 őráúől
üzemeltethetik.

Budapest, 2017.03.28.

Tisztelettel:

a

o)
c)

x 1082 Budapest' Baľoss u' 63-67 ' @ 459.2100
www.iozsęfuaľos.hu
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BUĐAP}is,n RĚNDoR- Fťjĺ<.ą"pmÁmysÁc
VIII. Keriileti Rendőrkapitánysá g

I{endészeti ()-szlilr'

ŁJgysĺáĺet: 0ĺ 080i562.38ĺfÜL7 ' ěi|t, Táľg.5,: szalĺłratós:ígí áłtrísfogtratĺís

ügyintézó: Boros Attila Balázs ľ. lrc1gy"

TeL: 477 -31 -AA I 48-r'24
Ernai1: borosab@buđapest.police.hu
Hiv' szám: 16-546lf0l,7,

đľ. Ga&aĺnbos Eszteľ
ťigyosztáĺyvezető

Buđapest Főváľos V.I.II. kertilet
Józs efu áĺ:o si onkoľmanyzat
Fol gáľmesťęri Hivatal a

1, ;,=
G azd'tĺlko d ási U gyo sztáI y

BuđaB"ns1"

Baross utca 63-67 .

1082

Tĺseteĺt đr' Gałambos Đszteľ!

Tájékoztatom, hogy a ferrti számon lratóságornhoz erkezętt ľnegkeľesésben Íbglaltakat
megr'izsgáltaĺĺ, melynek során az aléhbiakat állapítottam meg:

A Vi'ncita Magyaroľszräg Kľa. kéľelĺnet nyújtott be a Józsefuáľosi onkoľmányz'at tulajđonábair
1évő köztęnĺlet hasznt||atilloz, ĺĺelyben kiteieptiléséneÍ< engeđélyezélét kérte 20|7" ápľiiis 12'
naptil ^" 2017 , novembeľ 01. napig a B.udapest \rĺII' keľĺilęt, CoIviłl sótány 1lA' szfun eliĺtt a jźĺrdźn
9"'l.3 0+2 négy zetmeteľ teľtiieh.e'

A fenti helyszínen kĺjzbiztonságí és kozlękeclósi szeľnpontból a kitelepüIes ellen hatóságom
kifogást neĺn ęmel'

&udapest, 2017 łnáľcius 24'
)' a.1

í1*"-ffi
:.. ...i; . 

j$oYá".ŕÍipo* ľ. alezľedes
* .*-Renđészeti osztáhryezető

Cíur: 1084 Budapest l43ł Bp. Pf.:i6l
TęIeÍŁllr: 47,] -3i00; F.ax: 4..!1-3124, 48-40|

e.łrrai l : 08rk@budapest-police. h'u

lll).Nl: í).' '\ 'i.t 3 ] '0 (c i t3} j ! 

'ó'3 
iJs-BUJIiRJ.6Óoo?9Bc8.sotjjĺ!.)d5?ľlii.5 i'6..]j s.] )

I i j ii(t' : Li.Ľ"t ł:( sf :ir) al ] joö.i 
] : i <iĺlr:!r:
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Budapest Főváľos VIII. keriilet
Jĺízsefváľosi Onkorm ány zat
Polgármesteri Hivatala

Gazdálkodási Ügyosztály

dľ. Galambos Eszteľ
iigyosztá'lyĺezető

Helyben

Táľgv: Vincita Magyarorszäg Kft'.
előtt

Hiv, szám.. I 6-546/20 ] 7.

FiÉľÍľÉsz

Iktatószám: 26-289/2017
,Ügylntézó: Szomolánýné Kocsis Beatrix

Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanýneb@jozsefuaľos.hu

közteľület hasznźiatlkérelme _ Coľvin sétánv |la. szźlm

Tisztelt tigyosztályv ezető Asszony!

BUDAPEST FővÁRos
VIII. xrntĺĺ.nľ 

l

JizsprvÁnosIoľxonľĺÁI{YzAT i

PolcÁnuBsTERIHIvATALA i

I

Köszönettel vettem tźreY témában tett megkeľęsését. A Józsefraros Kerületi Epítési
Szabtiyzatźrő| szó\ő 6612007.(Xil,|z) rendelet 1ĺórÉsz; 10.$ (3) bekezdése szabályozza a
teraszok elhelyezését.

Fentiek a|apjźnmegállapítom, hogy a közteriilet-hasznźiat engedélyezhető.

Budapest, 2017. március 28.

Udvĺizlettel:

x 1082 Budapest, Baross u.63-67. Ż 459-2|00
www.iozsefuaĺos.hu

rc+



BUDAPEsTFŐvÁnos VIII.
xrnÜlBľ

Józsnľvl.nosr
PolcÁnľĺBsTERI HIVATAL

IIe'ró sÁcr ticvoszrÁĺ,y

Ügyiratszám : ils-zhtl ĺzDls
lJ gyir:ťLézó : Hamľani Sofiane

Tálrgy: értesítés

ÉnľESÍTEs
bej elentéshez kötott keľeskedelmi

tevékenység nyilvantaľtásba vételérő1

A nyilvántaĺtásba vétel száma.. 6056l201.5tB

A kereskedő neve: Vincita Magyaľoľszág Keľeskedelmi és SzolgáltatőKft.

A keľeskedő székhelye 1082 Budapest, Coľvin sétány 2ĺb.

A keľeskedo cégsegyzékszáma:01 09 181868

A keľeskedő stati sztik ai szźtma 2 47 7 817 6. 47 2I -113 -01'

A keľeskedelmi tevékerrység címe: 1082 Budapest, Corvin sétány Żlb.

A keľeskedelmi tevékenység fcrmájaa Kertv. 3 $ (4) bekezdése szeľint:

iizletben folytatott keľeskedelmi tevékenység

A napi nyitva taĺtásí idő: H-P: 7.00-22.00, Szo-P: 8.00.22.00

Lz,,l,zlet elnevezése: Mr. Fruit Delicates

Az izIet alapterülete : 133 m2

Az iz|et befo gadóképessége : l 6

A vásarlók könyve hasnlá|atba vételénęk időponda: 20t5. ápri|is 27.

A teľmékek megnevezése és soľszárna a 6. melléklet alapjtn:

1.2.Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.3. Csomagolt kávé, dobozog illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
1.7. Ző|dség- és gyĺimiilcs
1.8. Kenyéľ- és pékáru, sütőipari teľmék
1.9. Édességáľu (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáľu, előrecsomagolt fagylalt és

jégkrém stb.)
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margaľin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só,
száľ aztészta, kźn é. tea, fűszer,, ecet, méz, b ébiétel stb.)

Jovedéki törvény szerinti ternrékek:

2. Alkoholteľmék
3. Sör
4.Bor
5.Pezsgő
6. Kiiztes alkoholtermék

X 1082 Budapest, Baross u. 63-6'1. E 459-2100
wwwjozsefvaros.hu
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A keľeskedęlmi tevékenység j ellege: kiskereskedelem és vendéglátás

Äz izletbenfolytatnak szeszesital-kiméľést: folytat

Külön engedély a|ap1an ťor galmazott termékek köľe, megn ev ezése:

1.1. Meleg, hideg éte| (az élelmiszeľláncľóI és hatĺósági felügyeletérő| szőIó 2008. évi
ILVL törvény Meltékletének 7l.. pontjában meghatáľozott vendéglátó-ipari termék, az

italok kivételével)

1:10. Tej, tejteľmék (nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejteľmék)

Kül.ön engedélyt kiállító hatóság neve: PMKH Eľdi Jáľási Hivatala Élelnriszer.biztonsági
és Allategészségti gyi o sztá|y

KĹilön engedély szäma: PE-ü 6I l 2 l lt 45 -3 lfÜ t5

Külön engedély hatá|ya: 2015 ' tlptĹ|ís 2I

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének dátuma: f0I5' áprĺIls27.

Felhívom a kereskedő Jigyelmét aFra' hogy a bejelentésben foglalt 60561201'5ĺB

nyilvtźntartúsí szúm alatti adatokban bekövetkezett vlÍltozást haladéktalanul, illetve a
nyitvatartúsi idő vdltozdsút az azt megelőző nyolc napon beliil köteles bejelenteni a
jegyzőneh.

Zfuadékz

Alulíľott Danacla-Rimán Edina jegyző értesítem, hogy a Vincita Magyaľország
Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft. keľeskeđőt a fęnti adatokkal a2t0/2009. (IX'29.) Korm.
ľendelet alapján' mint bejelentés-köteles tevékenységet folytatőt, a 20|5. ápľilis 24-én tętt
bejelentése aIapján, a kereskedelmi hatósági nyilvántartásba 60561201.518 számon
bejegyeztem

B udapest, f01'5. május 4.

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és me gbízás ábói :

ĺ; l) \' Íd ä.ľi].r...',"

" ę'''.

Értesítést kapják:
':" l'"1;l' í."cll Í)lsc.ľo]t szatrĺ-hatóság.olĺ és

,h
8i

egyéb szeľveli a R. 6. $ (2) porrtja szcľitrĹ.



OPTEN Kft. >> Cégkivonat 2017.03.Zz-íhatáL|ya| 1. oldal, összesen:6 oldal

MegjeIenĺtés

Közzététe|i információ megjelenítése: Nem

Vi ncita M agyaro rszág Kereskedel m i és Szolgáltató Kor|átolt Felelősség ű
Társ asag

(1 o82 Budapest, Corvin sétány 2lB.) Adószám: 24778176-2-42

Cégkivonat 201 7 .03.22.-i időállapotban

ÁlrnlÁľos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 09 181868 (Hatá|yos)

Cégforma: Korláto|t feIe|ősségű társaság

A|aku|ás dátuma: 2013'1 1.1 4.

Bejegyzés dátuma: 2013.11.26.

A cÉG ELNEVEZÉSE

2/1 Vincita Magyarország Kereskede|mi és Szo|gá|tató Kor|átolt Fe|e|ősségŰ Társaság

Bejegyzés ke|te: 20'ĺ 3.1 1.26.

Hatályos: 2013.11.26. - ...

A cÉG Rövloĺrerr ELNEVEZÉSE

3/1 Vincita Magyarország Kft

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.1 1 .26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 í082 Budapest. corvin sétány 2/B.

Bejegyzés ke|te: 20 1 3. 1 1 .26.

Hatályos: 201 3.1 1.26' - ...

A TÁRsAsÁGl szERzóoÉs 1łueszABÁLY, ALAPíTó oKtRAT, I-Éresĺró oK|RAT) KELTE

8/1 2013j1.14.
Bejegyzés ke|te: 201 3,1 1.26.

Hatályos: 2013.11 .26. - ...

8/2 2015.03.20.

Bejegyzés ke|te: 201 5.04.22.

Hatályos: 2015.04.22. - ...

8/3 2016.11.07.

Bejegyzés kdte: 2016.1 1.1 4.

Hatályos: 201 6.1 1.1 4' - ..'

A cÉG TEVÉKENYsÉcl xone1l1
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2017 . 03.zz-|haÍáIlyal

g/1 4721,08ZÖl,Jség,gyümo|cskiskereskede|me(Főtevékenység)
Bejegyzés kelte: 2Đ,l 3.1 1.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. - .'.

1 032'08 Gyümö|cs-, zo|dség|é gyártása

Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 3.,l 1 .26.

Hatályos: 201 3.1 i.26. - .'.

1 o39'08 Egvéb gyÜmÖ|cs-, zoldségfe|dolgozás' tartosí:ás

Bejegyzés ke|te: 2c1 3.1 1.26'

Hatályos: 201 3.1 1.26' - .'.

47 1 1, oB Éle|miszer je||egĹi bolti Vegyes kiskereskedelem

Bejegyzés ke|te: 20,1 3.1 1.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26' - ...

47 22, 08 H ús-, húsáru kiskereskedelme

Bejegyzés ke|te: 201 3.11.26.

Hatályos: 2013.11.26. . ...

47 23' 08 Hal kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 20, 3.11.26.

Hatályos: 2013.11.26. - ..,

47 24, oB Kenyé r-, péká ru-, édessé g-kiskeresked eIem

Bejegyzés kelte: 20. 3.1 1.26.

Hatályos: 201 3'1 1.26. - ...

47 25' 08 | tal-kiskeres kedelem

Bejegyzés ke|te: 20' 3'11.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. -'..

47 26, 08 Do há nyá ru-ki skeresked eĺem

Bejegyzés kelte: 201 3.1 1.26.

Hatályos: 2013.11.26. . ,.'

47 29, 08 Egyéb é|eImiszer-kiskereskedeIem

Bejegyzés kelte: 201 3.1 1.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. -,..

68,ĺ0.08 Saját tu|ajdonÚ ingat|an adásvéte|e

Bejegyzés kelte: 201 3.1 1.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. - ...

6820'08 Saját tulajdonÚ, bérelt ingat|an bérbeadása, üzeme|tetése

Bejegyzés ke|te: 201 3.11.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26' - .'.

6831'0B łngatlanugynoki tevékenység

Bejegyzés kelte: 20,1 3.11-26.

Hatályos: 201 3.1 1'26. - .'.

6832'08 | ngatlankeze|és

Bejegyzés ke|te: 20'] 3'11'26.

Hatályos: 201 3' 1 1.26- - .'.
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