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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Fővaľos VIII. keľület Jőzsefvźlrosi Polgármesteľi Hivata|hoz
az alábbí - a Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonában lévő kcjzteľületek haszĺáIatárőI és
haszntiatźnak rendjéről szóló |8lf0l3, (Iv.24.) önkormányzati rende|et (a továbbiakban:
Rendelet) szerinti - kozteľület-haszná|ati hozzźĄźrulás iránti kérelmek érkeztek'

1.
Kĺjztertilęt-használó " kéľelmező :

A kérelemben foslalt köZteľĹilet-
hasznźllat iđeje:
Közterület -haszná|at c éIj a:

Kö zterület -hasznáIat he lve :

Kö zterül et-hasznźiat nagy s ága:
Ktj zteľül et-hasznáIat đíi a:

Közteľület -hasznáIat díj a ö s szesen :

Díjfizetés ütemezése:

Somogyi E-tľend Kft.
(1088 Budapest, József kľt. 9.)

2OI7 ' április 26' -2OI7. szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľület, Somogyi Béla u. 8. szám
előtti kozteruIet
30 m2 (2 đb 15 m2 alapteľületú parkolóhely)
munkanapokon 5 280,- Ftlparkolóhely/nap
munkaszüneti (a paĺkolóhely területén) 320,-
Ftlm'lnap + AFA
munkanapokon összesen: 922 961,- Ft + AFA
(bruttó 5 280 Ft,- x 111 munkanap x 2 ďb
paľkolóhely, azaz I |72 160,- Ft)
Ĺnunkaszüneti napokon összesen: 45I 200,- Ft +
AFA (nettő 3f0 Ft,- x 47 munkasztineti nap x
30m')
I3]416I,- Ft + ÁFA
havi díjťlzetés

Tényállás: A Somogyi É-trend Kft. AOIT ' március f2. napján étkezęÍI.kérelmében kĺjzteľĹilet-
hasznáIati hozzźĄźru|ás - havonta torténő teljes díjfizetéssel - megadásat k&te a Tisztelt
Bizottság!ől tekintette| arľa, hogy vendég|túő terasz elhelyezése céljábő|kívánjahaszná|ni a
fenti területet.
Továbbá kérte, hogy a közterület-haszná|at ďíja a vendéglátó terasz đíjtxal kerüljön
megál1apításra.



A Rendelet 20. $ (3) bekezdése értelmében az a jőzsefvárosi székhelyĺ egyéni vźůlralkoző
vagy gazďźt|kodó szeľvezet, meIyĺek vezető tisztségviselője józsefuárosi állandó lakóhellyel
rendelkezik, egy parkolóhely nagyságú közterĹilet-basználat igényig a polgármester külön
döntése a|apjtn az e rcndelet szerinti közterület-hasznáIati díj fizetéséľe köteles.
A Rendelet értelmében ezen döntés meghozatala a polgármesteľ hatáskörébe 1artoz1k.

+ Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Ugyosztálya a kérelem beéľkezését követoen a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett.
A Hatósági Űgyosztźt|y lgazgatási Irodája kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a vendég|átő teraszt a keľeskedő csak az uz\et nyí|ászárőinak zźrva tartásával
üzemelteti. A Budapesti Renđőr-főkapitányság VIII. keriileti Rendőľkapitányság közlekedés,
közrend és kozbiztonság szempontjából nem emelt kifogást. A Városépítészeti Iroda nem
emelt kifogást azza| a kikötéssel, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXN.
törvény 14. $ (2) bekezdése alapjźn a helyi építési szabá|yzat településképi követelményeit,
valamint az építészeti ĺirĺikség helyi védelméről sző|ő, a reklámok, reklámhordozók és
cégérek elhelyezésének, alkalmazástnak követelményeiről' feltételęiľől és tilalmaľól szóló és

a teleptilésképi véleményezés, illetve a településképi bejelentési eljáľás sajátos
jogiĺtézményekĺől szóló ĺjnkormányzati rendeletet 2017. szeptember 30-ig lehet a|kalmazni,
2017. október 01-je utan az ujoman megalkotott településképi arculati kézikcinyv és a
településképi ľendelet aIapján a korábbi településképi bejelentési eljaľásban hozott igazolások
felülvizsgálatra kertilĺek, ezért a településképi bejelentési eljáľást 2017. október 01-jétől
számított 3 hónapon belül meg kellismételni'

Fentiekĺe tekintettel a Gazđtikodási ÜgyosztáIy javasolja a kĺjzteľtilet-hasznźiatíhozzźĺjáru|źs
_ havonta történő teljes díjfizetés mellett - megadását.

2.
Közterül et -haszná|ő. kéľelmező : Red Loft Invest Kft.

(székhely: l2I2 Budapest, Tiborc v 22.)

2017 . április 26. _ 20|7 . május 26.
építési munkateľület (építési felvonulási terület)
Budapest VIII. keľület, Salétrom u.2. szám e|ótti
közterületen
4m2
42O,-Ftl mf l nap+ Ár,,ą.
52 080,- Ft + AFA (420,- Ft*4 m'*31 nap)
egy összegben

foglalt kĺjzterület-

Ténvállás: A Red Loft Invest Kft. 2017. április 05. napjan étkezetíkéľelmében közteľület-
hasznáIati hozzájárulás - teljes díjfizetéssel tĺjrténő - megaďását kérte a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel arra, hogy a Budapest VIII. kerület, Salétľom u. 4. sztlm a|atti Taľsasház
tetószerkezetének felújítási munkálatai miatt kívanj ahasznáIni a fenti területet.

A kérelmező érvényes BKK Forgalomtechnikai tervet nffitott be a gyalogosforgalom
elterelése céljából.

Fentiek alapján a Gazdá|kodási Ügyosztá|y javasolja a közterület-hasznáIati hozzźljtru!ás _
teljes díjfizetéssel történő - megadását.

A kéľelemben
haszná|at ideje:
Kö zteľület -hasznáIat c é|j a:

Kö zteľül et -haszná|at he lve :

Kö zterĹil et -haszná|at na gys á ga :

Kĺj zterül et -használat dť1 a:

Közterület -hasznáIat díj a ö s szesen :

Díjfizetés ütemezése:



A kérelemben foslalt kcizteľület-
hasznáIatiđeje: 2017. április 26._2017.május26.

3.
Kĺj zterület -haszná|ő. kér e|mezó :

Ko zteľül et -haszntl|at céI1 a:

Kö Zteľül et -haszná|at helve :

Kci zterül et -haszná|at nagy sága:
Kö zteľül et -hasznáIat ďíj a:

Közteľület -hasznźllat díj a ö sszesen :

Díiťrzetés ütemezése:

4.
Kozterület -haszntiő. kérelmező :

A kérelemben foslalt köztertilet-
hasznźiat ideje:
Közterül et -hasznáIat céLj a:

Kö zterül et -haszná|at he lye :

Kö Zteľiilet -hasznéúat nagy s ága:
Kö zterül et -hasznźiat díi a:

Közteľület -hasznáIat díj a ös szesen :

Díjťlzetés ütemezése:

Red Loft Invest Kft.
(székhely: 1212 Budapest, Tiborc v 2f .)

építési munkateľület (homlokzat j avítás)
Budapest VIII. keľület, Nap u. 10' szrím előtti
közteľületen
4mr
420,-Ft/mzlnap + AFA
52 080,- Ft + AFA (420,- Ft*4 m"*31 nap)
egy risszegben

Sami Info Trade Kft.
(székhely: 1085 Budapest, József kľt. 85.)

2017. április 26. -2018. ápľilis 26.
vendéglátó terasz
Budapest VIII' keľtilet' Knidy u. 4. szám előtti
kĺjzterületen
Jm-
szezonon kívĹil: 2IO,-Ftlmz,/hó + ÁFA
szezonon belül: 2 080,- Ftlmzlhő + Ápa
4122O,- Ft + ÁFA (2IO,- Ft * 3 m, * 6 hó) +

(2 080'- Ft x 3 mf * 6hő)
egy összegben

Tényállás: A Red Loft Invest Kft. 20Í7. április 05. napjan érkezett kéľelmében kozteľület.
haszná|atí hozzźĺjárulás - teljes díjťrzetéssel történő - megadását kérte a Tisĺelt Bizottságtól
tekintettel arÍa, hogy a Budapest VIII. keľĹilet, Nap u. 10. szám a|atti Tźtrsasház
homlokzatának javitási munkálatai miatt kivźnjahasználni a fenti teľületet.

A kéľelmezo éwényes BKK Foľgalomtechnikai teľvet nyújtott be a gya|ogosforgalom
elterelése céljából.

Fentiek alapján a Gazđáikodási Ügyoszttiy javasolja a kĺjzterület-haszĺá|ati hozzájáru|źs -
teljes díjfizetéssel tĺjrténő - megadását.

Tényállás: A Sami Info Trade Kft.2017. ápľilis 05. napján érkezett kérelmében közterület-
hasznáIatihozzájárulás _ egy osszegben történő teljes díjfizetéssel - megađását kérte a Tisztelt
Bizottságtól tekintette| arra, hogy vendégltLtő terasz elhelyezése céljából kívánja hasznźini a
fenti területet.
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
ÜgyosztáIya a kérelem beéľkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett.
A Fővárosi Katasztrőfavédelmi lgazgatősttg tuzvéde|mi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a kcinnyeĺmozđitható nem rogzítetttárgyakat. (székek, asztalok) helyeznek ki. A
kihelyezett asztalok, székek közvetlenül a vendéglátóhely homlokzata mellett a járdán

/

ry/



maximum 3 m2 teľületen legyenek elhelyezve. A Hatósági Űgyosztźiy Igazgatźsí Iroda
kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a vendéglátő teraszt a keľeskedő
csak az iz|et nyí|ászéĺrőinak zźrva tartźĺsával üzemelteti. A Budapesti Rendőľ-főkapitányság
VIII. keľĹileti Rendőrkapitányság kĺizlekedés, közľend és közbiztonság szempontjából nem
emelt kifogást. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi Polgármesteľi Hivatal
Városépítészeti Irodáj a akozterilet-használattal szemben nem emelt kifogást.

Fentiekľe tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosztźiy javasoIja akozterület-hasznáIatihozzájáru|ás
teljes díjťrzetéssel tĺjrténő megadását.

5.
Kö aerül et -hasznźiő. kérelmező : WINE & DINE Kft.

(székhely: 1211 Budapest, Kossuth Lajos ,l. 62.)

2017. április 15. _ 2018. április 14.

vendéglátó tetasz
3 db napeľnyő
Budapest VIII. kerület, Bródy Sandor u,2l. szám
előtti kĺjaeriileten
23 +28fił
szezononkíviil: 2|O,- FtlmŻlhó + ÁFA
szezonon belül: 2 080,- FtlÍÍŕlhő + Ár.a
napernyő : 82},-,Fth1ł'/ho +,ą.r.a.

sďt sąl,- Ft + ÁFA (2|O,-Ft*23 
'''2*6 

hó) +

(2 080,- Ft*23 m2*6 hó) + (820,- Ft*28 m2*L2
hó)
egy összegben

foglalt közterületA kérelemben
hasznáIat ideje:
Köztertil et -hasznźiat cé|i a:

KöZteľĹil et -hasznáIat helye :

Köz1 eľĹilet -haszĺá|at nagy sága:
KözterÍilet -haszĺá|at đíi a:

KĺizterÍilet -haszĺtůatí díi o sszesen :

DíjÍizetés ütemezése:

Tényállás: A WINE & DINE Kft. 2017. március 20, napjźn érkęzett kérelmében közterülęt-
haszná|atíhozzájnulás - egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - megadását kérte a Tisztelt
Bizottságtól tekintettel ana,hogy vendéglátó teľasz céljából kívtnjahasznáIru a fenti tertiletet.
Fenti köaeľiiletre a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 676/20T6. (vI.27.) számu
határozattlval koľábban hozzájźnu|ását adta a The Masala ZoneKft.20I6.június 06-tól f0I7.
június 06-ig vendéglátő terasz elhelyezése céIjabő|,
A kéľelmezt5 20|7. maľcius 20. napján benffitott kérelméhez csatolt nyi|atkozatćlban
tájékońatta a Gazđá|kodási ÜgyosztáIyt, hogy a The Masala Zone Kft.-től 2016. szeptembeľ
20. napjátol vette źi az uzlet üzemeltetését. Az uzlęt izemeltetójének vá|tozás bejelentésének
napjáig a The Masala Zoĺe Kft..-nek 378 080,- Ft kĺjzteľület-használ|ati dij tartozása
keletkezett.

Kérelmező (WINE & DINE Kft.) fenti taĺtozást2)l7 ' április 2I' ĺapján megfizette'

A Rendelet 11. s (4) bekezdés i) pontjának értelmében aZ 5.$ esetén a településképi
bejelentési eljáľásľól szóló ĺinkormányzati ręndeletben szabá|yozott döntést a közterület-
haszná|atihozzájárulásiľántikéľelemnektarta|mazniakell.
Az ügyfél 2017. február 23. napjźn településképi bejelentési eljárást kezdeményezett, ameIy
eljaľásban a fent megjelölt tevékenysé get az onkormányzat kikötés nélkül tudomásul vette.



Ą Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodási
Ugyosztálya a kérelem beéľkezését k<jvetően a hatósági vélemények beszerzése felőI
intézkedett.
A Hatósági Ügyosztá|y lgazgatási Iroda keľeskedelmi szempontból nem emelt kifogást azzal
a kikötéssel, hogy avendéglźĺtő teraszt a kereskedő csak azuz|etnyi|ászárőinak zfuva tartása
mellett üzemelteti. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Polgármesteľi Hivatal
Városépítészeti Irodája a közterület-haszná|aÍtal szemben nem emelt kifogást azza| a
kikötéssel, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXN. törvény 14. $ (2)
bekezdése a|apjźn a helyi építési szabáIyzat településképi követelményeit, va|arĺint az
építészeti öľcikség helyi védelméről sző|ő, a reklámok, ľeklámhordozók és cégérek
elhelyezésének, a|ka|mazásának követelményeiľől, feltételeiről és ti|a|márőI szőIő és a
településképi véleményezés, illetve a teleptilésképi bejelentési eljaľás sajátos
jogiĺtézményekľől szóló önkormćlĺyzati rendeletet 2017, szeptember 30-ig lehet a|ka|mazni.
2017. októbeľ 01. utan az ujonnan megalkotott településképi arculati kézikönyv és a
településképi ľendelet alapjarl a korábbi településképi bejelentési eljáľásban hozott igazolások
feltilvizsgálásra keľülnek, ezért a napernyőre vonatkoző telepulésképi bejelentési eljárást
2017. október 01-jétől számított 3 hónapon belril meg kęll ismételni. A Budapesti Rendőr-
főkapitányság VIII. keľĹileti Rendőrkapitányság közlekedés, közrend és kozbiztonság
szempontjából nem emelt kifogást.

Fentiek alapján a GazđáIkodási Ügyosztá|y javasolja a Városgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottság 676120|6. (YI.27.) szźnrľÚhatźrozatźnak visszavonását, valamint a WINE & DINE
tészére kcjzteľület-haszná|atihozzájtnulás _ teljes díjfizetéssel töľténő - megadását azza|,hogy
a 2017 . április 15. _ 2017. ápľilis 25. napja kĺizĺitti időszakľa vonatkozó közterület-haszĺźiat
díj at kérelm ez(5 megťlzeti.

6.
KözteľüIet -hasznáIő, kérelmező : Csőkesoľ Kft.

(székhely: 1082 Budapest, Corvin Sétány 1/d.)

2017. ápľilis 18. -20|7. szeptember 18'
megźilítő táb|a
Budapest VIII. kerület, Futó utca (36314/11
hĺsz^.) jardán
Im"
3150,- Ftlmz.ihő + Ápa.
15 750,- Ft + ÁFA (3150,- Ft * 1 *' * 5 hónap)
egy összegben

foslalt köZterĹilet-

Ténvállás: A Csőkesor Kft. 2017. március 27. napjarl érkezett kérelmében köZterĹilet-
haszná|atíhozzájáru|ás _ teljes díjfizetéssel történő - megadástńkéri a Tisztelt Bizottságtól,
tekintettel atra) hogy megállító táb|a elhelyezése céljából kívánja használni a fenti
köztertileteket.

Az ügyfél 2017. március 30. napján településképi bejelentési eljaľást kezdeményezett, ame|y
eljárásban a fent megjelölt tevékenységet az onkormányzat az a|ábbi kikĺjtéssel tudomásul
vette: A megállítő táblánnyitvahrtási időben csak a vá|Ialkozás homlokzatszakasza előtt lehet
a közterĹileten, mellette 1,5 m szabad járdaszélességet biztosítani kell.

A kérelemben
haszná|at ideje:
Kö zterül et -hasznáLat céIj a:

Kĺj zteľül et -hasznéiat helye :

Kö zteľül et -hasznáIat nagys ága :

Kö zteľril et -hasznźiat díj a:

K<jzterület -haszná"Iati díj ö sszesen :

Díjfizetés ütemezése:



A kérelemben
hasznáIat ideje:
KözterĹil et -haszĺá|at céIj a:

Kĺj zterül et -hasznáiat helye :

Közteľül et -hasznáIat na gys ág a :

Kĺizterület -hasznáIat díj a:

KöZteľül et .hasznáIat díj a ö s sze sen :

DíjÍizetés ütemezése:

Fentiek a|apján a GazdáLkodási Ügyosńá|y javasolja a köaeľület haszntiati hozzájáru|ás
telj es díj fizetéssel való megadását.

7.
Közt erüIet -hasznáIő . kérelmező : Paľty Ice Hungary Kft.

(székhely: 1117 Budapest' Hunyadi J. u. 4.)

2017. május 02. _2017.junius 02.
reklám zász|ő
Budapest VIII. kerĹilet, Futó u,34-36. szám előtti
jfuđ9n
Im'
3150,- Ftlmz/rIő + Áľ.a
3 150,- Ft + ÁFA (3150,- Ft * 1 m2 * 1 hónap)
egy összegben

foslalt köZteľiilet-

A kérelemben
hasznźiat ideje:
Kĺj zterület -hasznźiat c é|j a:

Közterül et -használ|at helye :

Kö Ztenilet -hasznáIat nagys á ga :

Kö zteľĹilet -hasznźiat díj a:

Kĺjzterület -hasznźůat díj a ö s szesen :

Díjkiesés, díjelengedés esetén:

Tén}'állás: A Paľty Ice Hungary 2017. április 06. napjtn érkezelt kérelmében közterület-
haszĺéůali hozzájáruIás _ teljes díjfizetéssel történő _ megadásátkéri a Tisztelt Bizottságtól,
tekintettel arra, hogy reklám zászIő elhelyezése céljából kívánja haszná|ru a fenti
köZteľĹi|eteket.

A VáľosgazdáIkođási és Pénzügyi Bizottság a |7612017. (III.20.) számu határozatáva|
korábban hozzájáru|t a fenti terĹiletre vonatkozó közteriilet-haszná|athoz
2017. maľcius 30. _20|7. április 30. kĺjzĺjtti időszakĺa

A Vaĺosépítészeti Iroďa 2017. maĺcius 07. napján ktildött tajékoztatása alapjan mobil
r ek|ámzászló esetén településképi bej elentési elj árás lefolytatása nem szüksé ges'

Fentiek aIapjźn a GazdáIkodási ÜgyosńáIy javasolja a közterĹilet haszná|ati hozzétjáruIäs
telj es díj f,rzetéssel töľténő megađását.

8.
Kö zterület -hasznźiő, kér e|mező : Budapest VIII. keľiilet, Népszínház lltca 22.

szám a|atti Táľsasház
(székhely : 1 0 8 1 Budapest, Népszí llház utca 22.)

2017. május 02.-2017. október31.
építési munkaterti|et (áI|v áĺy elhelyezése)
Budapest V III. keľtilet, Népszính áz utca 22. szám
előtti közteľĹileten
15 mz
4zo,-Ftl^,/nup + ÁFA
I 152 900,- Ft + AFA (420,- Ft* 15 m'* I 83 nap)
I I52 900,- Ft + ÁFA

foglalt közteľület-

Tényállás: A Budapest VIII. keľtilet Népszínházutcaf2, szám alatti Táľsasház2017. április
10. napján érkezett kérelmében közterület-hasznźůatihozztljáĺulźls - teljes díjmentességgel
tĺjľténő - megadásátkéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a Budapest VIII. keľület,



Népszínházutcaf2. szětm alatti taľsasházhomlokzatmozaikjźnak ľestauľá|ásával kapcsolódó
építési munkateľiilet (állvány elhelyezése) céljából kíváĺjahasználni a fenti teľületet.

A Rendelet 11' $ (4) bekezđés i) pontjának éĺtelmében az 5. $ esetén a településképi
bejelentési eljáľásról szóló önkormányzati rendeletben szabáIyozott dĺjntést a k<jzteľiilet-
haszĺá|atíhozzájfu uIásirántikérelemnektarta|mazníakell.
Az ügyfél 2017. április 10. napján településképi bejelentési eljaľást kezdeményezett, ameIy
eljárásban a fent megjelölt tevékenysé get az onkormanyzat kikötés nélkül tudomásul vette.

Kéľelmező a közteľületet-hasznźl|atot teljes díjmentességgel kéri, tekintettel arra, hogy
ĺinkoľmany zati támo gatásb an ĺé sze sült a munka e|v é gzé séhez.
A Rendelet 24. $ (1) bekezdés b) pontjanak éľtelmében aBizottsźryamegáI|apított köZteľület-
hasznáIati díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedheti a fővárosi, önkoľmányzatí vagy
állami pá|yźzaton elnyeľt támogatásból töľténő épület felújítások esetében.

Tekintettel arta, hogy építési munkálatok esetén a közterületek nagymértékben
kaľosodhatnak, így aGazdźĺIkodási Ügyosńtiy aköZteľĹilet-hasznáIatihozzájárulćls megadását
teljes díjÍizetés mellett javasolja. A Táľsashaz a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak
a|apján kĹilön kérelemmel a kcjzteľület-haszĺáIat díjának |00Yo-át visszaigényelheti,
amennyiben a közteri|etet az átvételękor fennálló eredeti állapotában bocsátja az
onkoľman y zat rcnđe|k ezé s éľe é s eń" s zakvélemé ĺy tźtmasńj a aIá.

9.
Kö zteľül et-hasznáIő . k& ęImező : Jezsek Lajos egyéni vállalkozó

(1081 Budapest, Népszínház utca 53.)

2017. május 05. - 2018. május 04.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kertilet, Népszính áz utca 53 .szám
előtti közteľületen
8m2
szezononkívtil : 21 0,- Ftl mzlhó + ÁFA
szezonon belül: 2 080,- Ftlmzlhő + ÁFA
IOg 92O,- Ft + ÁFA (2IO,- Ft * 8 m2 * 6 hó) +

(2080,-Ft*8m,*6hó)
negyedéves

foglalt közteľület-

Tényállás: Jezsek Lajos egyéni vál|a|koző 2017. maĺcius 13. ĺapján étkezetl. kérelmében
közterület-hasznéiati hozzźtjźtruItts - negyedévente történő teljes díjfizetéssel . megadását
kérte a Tisztelt Bizottságtól tekintetteI ana, hogy vendéglató terasz elhelyezése céljából
kíváĺja használni a fenti területet és a Váľosgazđźllkodási és Pénzügyi Bizottsága 476/2014.
(V'05.) szźlmű, határozatával korábban hozzájáru|t a fenti területre vonatkozó köZterület-
haszntiathoz.
A Budapest Főváros VIII. keľület
IJgyosztá|ya a kérelem beérkezését
intézkedett.
A Fővárosi Katasztrófavéclelmi IgazgaÍőstlg tuzséđe|mi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a könnyen mozdítható nem rogzitetttárgyakat (székek, asztalok) helyeznek ki. A
Hatósági Ügyosztály Igazgatźsi Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást. A
Budapesti Rendőr-fokapitánystĺg VIII. keľületi Rendőrkapitanyság közlekedés' közrend és

A kéľelemben
hasznáIat ideje:
Kö zteľül ęt-haszĺźiat c éIj a:

Kö zterül et-hasznáIat helye :

Kö zterĹil et-hasznáIat nagys ág a :

Kcj zterril et-haszĺáIat díi a:

Közteľülęt-haszĺźiat díi a összesen:

Díifizetés ütemezése:

Józsefuárosi Polgáľmesteľi Hivatal Gazdálkodási
ktjvetően a hatósági vélemények beszerzése felől



A kérelemben
hasznáIat ideje:
Közterület -haszná|at c é|j a:

KcizteľĹil et -hasznéůat he lye :

Kö zteľĹĺlet -hasznáIat na gys ága :

Kö zteriilet -hasznćiat ďíi a:

Ktjzterület -haszĺáIat díi a ö sszesen :

Díjfizetés ütemezése:

kozbinonsćę szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Fĺĺváros VIII. kerület
Józsefuaĺosi Polgármesteľi Hivatal Vaľosépítészeti Iľodája a kĺizterület-haszĺźiatíal szemben
nem emelt kifogást.

Fentiekľe tekintettel a GazdáIkodási ÜgyosńáIy javasolja a közterület-haszná|atihozzájźnu|ás
telj es díj fizętéssel történő megadását.

10.
Kö zteľiil et -haszĺáIő . k& e|mezó : Rauf és Társa Bt.

(1084 Budapest, Mátyás tér |7.)

2017 . április 04. _ 20|7 . október 3 1.

vendéglátó terasz
Budapest VIII. kęriilet, Mátyás tér 17. szźlm e|őtti
köZterületen
18 m2

szezononkívĹil: 210,- Ftl ÍÍłlhó + ÁFA
szezononbelül: 2 080,- FtJÍŕlhő + ÁFA
228 42O,- Ft + ÁFA (2I0,- Ft * 18 

^, 
* I hó) +

(2 080'- Ft * 18 m, * 6 hó)
egy összegben

foslalt kozterület-

A kérelemben
hasznttlat ideje:
Kĺj zteľület -haszná|at cé\ a:

Kö zteľül et -haszná|at helve :

Kö zteľül ęt -használat nagy sága:
Kö zteľül et _haszntiat díi a:

Tényállás: A Rauf és Taľsa Bt.2017. mĺírcius 13.napjánérkezetíkérelmébęn közteľület-
hasznáIatihozzájáru|ás - egy összegben t<jrténő teljes díjÍizetéssel - megadását kérte a Tisztelt
Bizottságtól tekintette| arra, hogy vendéglátő terasz elhelyezése céIjábő| kívánja használni a
fenti teľületet.

A Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal Közterület-felügyeleti
TJgyosztáIya 2017 . ápľilis 12. napján érkezett hatźrozatában 50.000,- Ft kozígazgatási bíľság
megfizetéséĺe kötelezte a Rauf és Társa Bt.

A Rendelet 8. $ 15. pontja a|apjan nem adható közteľĺ.ilet-hasznźllatihozzájtm|ás, abban az
esetben, ha adott évben egy alkalommal vagy háľom éven beliil kettő vagy ennél több
alkalommal a közteľület-hasznáIati hozzáĄáttu|ás nélktil vagy attól eltérően hasznźit
közterĹiletet, és ezt a téný a közterület-haszná|at ellenőrzésére jogosult szervek (személyek)
megá11apították.

A fentiekľe tekintette| a Gazđálkođási Ügyosĺály nem javasolja a kĺjzterület-hasznáIaÍi
ho zzáj áľulás me gadás át.

11.
Ktjzteĺület-hasznáIő . kérelm ező : Heti Betevő Egyesület

(6900 Makó, Szęnt István tér 31.)

20|7. május 1.

Majális
Budapest VIII. kertilet, Molnár Ferenc téľ
kcjzteľületen
600 m2
3fO,-Ftlmzlnap + ÁFA

foslalt kĺjzterület-

ŕry



Tén}ĺállás: A Heti Betevő Egyesület 2017. ápľilis 04. napjźn érkezeIt kérelmében közteĺület-
hasznáIati hozzájźtrulás - díjmentességgel történő - megadását kéľte a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel ana,hogy a Molnaľ Ferenc térenMajális megtartása cé|jáből kívárja használni a
fenti területet.
A Gólyafa Kft 2017 . ápľilis 04. rlapján érkezett kér.elrrléberr kÜzĹęľülcĺ,-Iruszlá|aLi|u,:'zz:ilj,hu|ás
_ teljes díjťrzetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól tekintette| ara, hogy a
Molnríľ Ferenc téľen Majálissal kapcsolatos vendéglátó egység üzemelteetése céljából kíválja
használni a fenti teľületet.

A Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáľosi Polgáľmesteľi Hivatal Gazďá|kodási
Ügyosztálya a kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett.
A Hatósági IJgyosná|y lgazgatási Iľoda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást.
A Józsefuárosi Gazđálkodási Kĺizpont Zrt. Yźrosüzemeltetési Igazgatősága a kĺjzteľület-
haszná|atta| megadását nem javasolja tekintefrel ar'ra, hogy 2017. április 25. napjttő| a
teľiileten az éves karbaĺtartási munkálatok kezdődnek és a park bejźnataita a Képviselő-
testtilet áIta| jővahagyoÍt új kapu felszerelésę is megkezdődik. Emellett 2017. áptl|is 27.
napjźlval kezdődnek meg a parkfenntaľtási munkálatok (gyepszelLőztetés, gyeptľágyázás)
melyre a taposásos megterhelés túl nagy teľhelést jelentene.

Továbbá a Rendelet 8.$ 3.pontja értęlmében nem adható közterĹilet-hasznźllatihozzájélru|ás
zöldterületekĺe, ha atervezętthaszná|at az ott levő növényállomaný maľadandóan károsítja
és a helyreá||ítása nem lehetséges, kivéve a teľületfüön hűzőďő közművek javitásźůloz,
létesítéséhe z, fenĺÍartásźlhoz nélkiilcjzhetetlen munkálatokat.

A fentiekĺe tękintette| a Gazđálkodási Űgyosztá|y nem javasoIja a közteľület-hasznźiati
ho zzáj źlruIás me gadás át.

12.
Közteľtil et .haszná|ő. kér e|mező : Gólyafa Kft.

(1086 Budapest, Dankó utca 36.)
A kérelemben foslalt közteľület-
haszĺá|atideje: 20l7.május 1.

K<j ztertilet -haszná|at díj a ö s szesen :

Díjkiesés, díjelengedés esetén:

Kö zteľtilet -haszná|at c é|j a:

Kĺizterül et -hasznáIat helye :

Kcj zterület -haszĺźiat nagy s ága:
Kcj ztertiIet -haszná|at ďíj a:

Közteľület -hasznáIat díj a ö s szesen :

Díjfizetés ütemezése:

192 000,- Ft + AFA (320,- Ft x 600 m'* 1 nap)
T92 OOO,- Ft + AFA

Majális - vendéglátás
Budapest VIII. kerület, Molnáľ Ferenc tér
kĺjzterületen
50 m2
320,-Ftlmzlnap + ÁFA
16 000,- Ft + AFA (320,- Ft * 50 m',* 1 nap)
egyösszegtĺ

Tényállás: A Gólyafa Kft 2017. április 04. napján érkezeÍt kéľelmében köZteľĹilet-haszná|ati
hozzéĄfuulás - teljes díjfizetéssel történő - megadását kéne a Tisztelt Bizottságtól tekintettel
aľľa, hogy a Molnár Feľenc téren Majálissal kapcsolatos vendéglátó egység üzemeltetése
céljából kívánja használni a fenti területet'

^ćnv



+ Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodási
Ugyosztálya a kérelem beéľkezését követően a hatósági vélemények beszęrzése felől
intézkedett.
A Hatósági lJgyosztá|y Igazgatási Iľoda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást. A
Józsefuaľosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. Városüzemeltetési Igazgatősága a közteľület-
hasznétlattal megadását nem javasolja tekintettel arra hogy, 2017. ápľilis 25. napjátőI a
teľtileten az éves karbantartási munkálatok kezdődnek és a paľk bejźrataira a Képviselő-
testtilet áIta| jőváhagyott új kapu felszerelése is megkezdődik. EmeLlett 2017. ápń|is 27.
napjával kezdődnek meg a parkfenntartási munkálatok (gyepsze|Iőńętés, gyeptrágyázźs)
melyre a taposásos megteľhelés túl nagy teľhelést jelentene.

Továbbá a Ręndelet 8.$ 3. pontja értelmében nem adható köZteľĹilet-haszná|atihozzájźlru|ás
zöldterĹiletekľe, ha a tervezett haszná|at az ott levő nĺ}vényállománý maradandóan károsítja
és a helyľeá||ítása nem lehetséges, kivéve a teľĺiletükön húzódó kĺjzmúvek javitásőhoz,
létesítéséhe z, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat.

A fentiekľe tekintettel a Gazđálkodási ĺJgyosná|y nem javasolja a közteľület-haszĺá|ati
ho zzáj aru|źls me gadás át.

13.
Közteriil et -hasznáLő. kéľelmező : Budapest VIII. keľület, Népszínhán utca 27.

szám a|atti Gauer Társasház
(székhely: 1081 Budapest, Népszíllházu.27 .)

2017 . május 0|. _ 2017.junius 1 5.

építési munkaterület (állvány és védőtető)
Budapest VIJI. Néps zínház 

". ?7') előtti j áľdán
60 m2 (2I m2 á|Ivány és 39 m2 védőtető)
tt||vány : 420,- Ftl m. l pap + AF A
védőtető: 820'-Ftlm"/hó + AFA
469 680,- Ft + AFA (42O,-FÍ*21m,*46 nap) +
(820,- Ft*39 nł*zltd1
469 680,- Ft + AFA

A kérelemben
hasznáIat ideie:
Kö Zterület -haszná|at c é|j a:

Kö zterület -haszná|at helye :

Kö zterület -haszná|at nagy s ága:
Kö zteľül et -hasznźiat dii a:

foglalt köZterület-

Díjkiesés, díjelengedés esetén:

Tényállás: A Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 2J. szám a|atĹi Gauer Társasház 2017.
április 18. napján érkezett kérelmében közterület-haszĺźiati hozztltrulźs _ teljes
díjmentességgel történő _ megadtsát kéľi a Tisaelt Bizottság!ől tekintętte| ata, hogy a
Budapest VIII. kerület Népszínház utca 27. szám a|atti Ttrsasház homlokzatának
felújításĺához kapcsolódó építési munkateľĹilet (homlokzati á|lvźny és védőtető elhelyezése)
célj ábó 1 kívánj a hasznźini a fenti teriiletet.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a |612017. (I.23.) számuhatátozatával korábban
hozzájćrult a fenti teľületre vonatkozó közteľiilet-haszntiathoz 2017. februáľ 27. _ f0|7.
április 30. közĺjtti időszakľa.

Kére|mező a közterületet-haszĺálatot teljes díjmentességgel kéri, tekintettel aľra, hogy
önkormányz atí ttlmo gatásb an ré s ze sült a munka elv é gzéséhez.
A Rendeletf4. s (1) bekezdés b) pontjának értelmében a Bizottság a megállapított kĺjzterület-
haszná|ati díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedheti a főváľosi, ĺinkormányzati vagy
áIlamipźiyázaton elnyeľt támogatásból tĺjľténő épület felújítások esetében.
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Tekintettel arÍa, hogy építési ..munkálatok esetén a közterĹiletek nagyméľtékben
kaĺosodhatnak, igy aGazdáLkodási Ügyosztá|y a közteľület-hasznźllatíhozzájáľulás megadását

teljes díjfizetés męllett javasolja. A Társasház a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak
a|apján kültjn kérelemmel a köZterület-hasznźiat díjának 100%-át visszaigényelheti,
amennyiben a közterületet az átvételekor fennálló eređeti źĺIlapotź.ŕ,m bocsátja aZ

onkoľmányzat rendelkezésére és ezt szakvélemény ttmlasztja aIá.

14.
Kö Ztertil et -haszná|ő. kére lmező : Concorde Events Kft.

(székhely: 1213 Budapest, Pálma u. 4.)

2017 . május 24. _ 2017 . május 29.
Corvin Szezonnyitó Scjrfesztivál
Buđapest VIII. kerĹilet, Corvin sétány Futó u. _

Nagy Templom u. kĺjzött elhelyezkedő
köZteľiilęten
f75 flł
320,-Ftlfiłlnap'+ ÁFA
528 000,- Ft + ÁFA (32O,-Ft* 275 m2 * 6 nap)
egy ĺisszegben

foslalt közteľület-

Tényállás: A Concorde Events Kft. 2017, ápľilis 19. napjźtn érkęzett kéľelmében a
Vaľosgazdálkodási és Péĺlzugyi Bizottság 260120|7. (IV.10.) számí hatátozatának
módosítását kéľi a fentiek szerint, tekintettęl aľľa, hogy a rendkívüli időjaľási körülmények
miatt nem tudja hasznźini a fenti tęrületet.
A kérelmező 2OI1. ápľilis |p. napján Polgármestet lJrhoz benýjtott kérelmére a fenti
hatźrozatban szereplő 25I m2 terület f4 mf-rel történő megntĺveléséľe kapott közteľĹilet-

haszná|atihozzt|áru|ást.

A kérelmező érvényes BKK Forgalomtechnikai tervet nffitott be a kérelem mellékleteként.

Fentiekĺe tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosńźiy javasolja a Yárosgazđálkodási és Pénzügyi
B izottság 260 l 20 I 7 . (IV. 1 0. ) szrĺmú hatźr ozatźnak módo sítását.

15.

A kérelemben
hasznáIat ideje:
Kö zterül et-haszná|at c éIj a:

Ko zterül ęt -haszná|at helve :

Kö zterül et -haszná|at nagy s ága:
Kö zteľtil et-hasznáIat đíj a:

Kö zterĹĺl et -haszĺá|at díj a ĺ! s sze sen :

Díjfizetés titemezése:

Kĺjzterület-haszná|ő. kérelmező :

A kérelemben foslalt közterület-
haszná|at ideje:
Kĺj zteľül et -haszĺźiat c é|j a:

KtjzterĹilet -hasznáIat he lye :

Közteľület -hasznźiat ĺagy sága:
Kö ztęriilet -hasznźiat dij a:

KözterĹilet -hasznáIat díj a ĺl s szesen :

Díjkiesés, díjelengedés esetén:

ELTE Tľefoľt Agoston Gyakoľló
Gimnázium
(székhely: 12l3 Budapest, Trefort utca 8.)

2017. május 04' _2017. május 05.

rakodási terület
Budapest VIII. kerĹilet, Tľefoľt utca 8.

1 db parkolóhely
4157,-Ftldbl.nap + AFA
8 315,- Ft + AFA (4 157 ,- Fr * 1 db * 2 nap)
8 315,- Ft

Tényállás: Az ELTE - Tľefoľt Agoston Gyakoľló Gimnázium 2017. április 19. napján

érkęzett kéľelmében k<jzterület-hasznáIati hozzájáruIás _ teljes díjmentességgel tĺjľténő -
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megadását kéľi a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a 2017. évi ballagással
kapcsolatos rakodási munkfü céljából kívánjahaszĺáIni a fenti teľületet.

A Rendelet24. s (1) bekezdés d) pontjának éľtelmében a Bizottság a megállapított koztertilet-
haszná|ati díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedheti kultuľális és környezetvédelmi
célok érdekében v é gzett tevékenysé g esetében.

Fentiek alapjźn a Gazdálkodási ÜgyosztáIy javasolja a kcjzterület hasztá|ati hozzájźtruIás
telj es díjmentességgel történő megadását.

16.
Közteľület -hasznéiő. kérelmező :

A kérelemben foslalt közteľĹilet-
hasznźůat ideje:

Kĺj zterület -hasznáIat c é|j a:

Kö zteľül et .hasznáIat he lye :

Kö Zteriil et -haszná|at ĺagy s ága:

A kérelemben foglalt közteľület-
hasznáIat ideje:
Kö zterület -haszná|at cé|j a:

Kö zterület -haszná|at he lve :

Kö zterület -hasznźiat nagys ága :

Kö ZteľĹilet -haszná|at dii a:

KĺjzterĹilet -haszná"|at díi a ö sszesen :

Díjfizetés ütemezése:

Glĺóľia Mirage Kft.
(1053 Budapest, Veres Pálné utca 18.)

2017. április 18, -2017. ápľilis 30.
2017. októbeľ 0I._2017. október 31.
vendéglátó terasz és napeľnyő
Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 2. szźtm
előtti kcizterületen
45-45m2

2017, május 0I' _2017. szeptember 30.
vendéglátó terasz és napernyő
Budapest VIII. kerület' Gyulai Pál utca f. szám
előtti kĺizterületen
94-94m2
szezononkíviil: 2I0,- Ftlmz,/hó + AFA
szezonon belül: 2 080,- Ftlmzĺhő + łp,ł.
napernyő: 820,-Ftlm2'lhó + ÁFA
1 539 850,- Ft + ÁFA (2IO,- Ft * 45 m'* 1 hó) +

(2080,- Ft * 45 -'* 1 hó) + (820,- Ft * 45 m, * 2
hó) + (2 080,- Ft* 94 m" * 5 hó) + (820,- Ft * 94
m, *5 hó)
havonta

Tényállás: A Glória Mirage Kft.2017' máľcius 29. napján érkezeÍt kérelmében kozteľĹilet-
haszntiati LlozzájáruIás _ havonta tortéĺő teljes díjfizetéssel - megadását kérte a Tisztelt
Bizottság!ől tekintettel ana, hogy vendég|átő terasz elhelyezése céljából kíváĺja használni a
fenti teľületet

A Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodási
Ügyosztálya a kéľelem beérkezését kcjvetően a hatősági vélemények bęszerzése felől
intézkedett.
A Fővárosi Katasztrőfavédelmi lgazgatőság tuzvédelmi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a könnyenmozdítható nem rogzíteÍttárgyakat (székek, asztalok) helyeznek ki. A
Hatósági Ügyosztály lgazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást azzal,
hogy a vendéglátó teruszt csak 10.00 őrátőI ĺizemeltethető. A Budapesti Rendőr-fokapitźnyság
VIII. kerületi Rendőrkapitĺányság kĺjzlekedés, kĺizrend és közbiztonság szempontjából nem
emelt kifogást. A Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi Polgármesteľi Hivatal
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Váľosépítészeti Irodája a közterület-haszná|alta| szemben nem emelt kifogást azzaI a
kikötéssel, hogy a településképi bejelentési eljaľás sajátos jogirtézményekľől sző|ő
onkormányzati rendeletet2017. szeptembeľ 30-ig lehet a|kalmazĺi.2017. október 0I'utánaz
újonnan megalkotott teleptilésképi aľculati kézikönyv és a településképi rendelet a|apján a
korábbi településképi bejelentési eljárásbanhozot. igazolások feltilvizsgálásra kerülnek, ezért
a településképi bej elentési elj áľá st 2017 , októbeľ 0 1 -j étől számított 3 hónapon belül meg kell
ismételni.

Fentiekĺe tekintettel a GazdáIkodási Ügyosztá|y javaso|ja a kĺjzterület-hasznáIatihozzájáruIás
telj es díj ťrzetéssel történő megadását.

17.
Kcjzteľület-haszná|ő. kéľelmező :

A kéľelemben foslalt közterület-
haszná|at ideje:
Kö zteľĹil et-I,nsztáIat c éĽ1 a:

Kö zteľület-hasznáIat hel ve :

Kö zterület-hasznáIat nagy s tąa:

18.
Közteľület-haszntĺ|ő. kéľelmező :

A kéľelemben foslalt közteľĹilet
hasznźiat ideje:
Kĺj zterül et-hasznáIat c é|j a:

Ko zterül et-hasznáIat he lye :

Eclipse Sport Kft.
(székhely: 108 1 Buđapest, Rákóczi űt 73.)

2016. augusztus 29. - 201,7 . augusztus 29.

vendéglátó terasz
Budapest VIII. kenilet, Berzsenyi Daniel u. 1.

előtti közterÍileten
28 fił (2 db paľkolóhely és I4m2 járďa)

BABOHA Kft.
(1088 Budapest,Itúdy u. 6.)

20l6.június 0I. _2019.június 01.
vendéglátó terasz
Budapest VIII' keľület, Krúdy utca 6. szźtm e|őtti

Tényállás: A Yttrosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság 839lf0I6. (V[I.29.) számil
határozatával közteriilet-hasznáIati hozzájáruIást adott az Eclipse Sport Kft. részére
vendéglátó tetasz elhelyezésének célj ából.
Az LJgyféInek harminc napot meghaladó közterület-hasznáIati dĺ1tartozása van, amelyet a
Gazdálkodási Ügyosĺály többszöri felszólítása ellenére sem ťĺzetett meg. Továbbá a
Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal Közterület-felügyeleti Ügyosztályakozigazgatási hatósági
eljaľást kezdeményezett az Ügyfellel szemben, tekintettel aĺ:a,hogy a közeľĹilet-haszná|ati
hozzájtru|źlsban meghatározottterület nagyságatől nagyobb területet vett igénybe.

A Rendelet 14. $ (3) bekezdés a) pontja értelmében a közterület-hasznáIati hozzájárulást
vissza kell vonni, akinek harminc napot meghaladó köZteľület-hasznźiatĺ díjtartozása van és

ań"írásbeli felszólítás ellenére nyolc napon belül nem ťlzetimeg.

A fentiekľe tekintettel a Gazđá|kodásí Ügyosztály javasolja a koztetilet-használati
hozzájáru|ás visszavonásźĺt. 2017. ápľilis 26. napjával, azza|, hogy az elbontás napjćĺig
e sę déke s kĺj aeľĹil et- hasznźiati díj at az Ü gyfél köte l e s me gÍi zetni.

Továbbá azLJgyosztály javasolja, hogy a Bizottság hatźnozatban szólítsa fe| az Eclipse Sport
Kft.-t, hogy a hatfuozatkézhezvétęIétó| szźtmított 8 napon belül bontsa el a vendég|ttő terasn..

Amennyiben a társaság 8 napon nem tesz eleget a hattrozatában fog|altaknak, kéľje fel a
Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a vendéglátő terasz közteriilet haszná|ő költségén
torténő elbontására'
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Ténvállás: A Yárosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság 774lf0l6. (vII.22') számu
hatátozatával közterület-hasznáIati hozzájźrulást adott a BABoHA Kft.. részére vendéglátó
terasz elhelyezésének célj ából.
Az lJgyféInek harminc napot meghaladó közteľület-haszná|ati díjtartozása van, amelyet a
GazđáIkoďási Ügyosńtůy tobbszori felszólítása ellenéľe sem fizetett meg. Továbbá a
Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal KĺjzterĹilet-felügyeleti IJgyosztáIyakozigazgatási hatósági
eljáľást kezdeményezett az Ügyféllel szemben, tekintettel ana,hogy a kozterület-hasznáIati
hozzájáru|ásban m.eghatźtrozottterület nagyságźiől nagyobb teriiletet vett igénybe.

A Rendelet 14. $ (3) bekezdés a) pontja értelmében a kĺjzteľület-haszná|ati hozzájárulást
vissza kell vonni, akinek haľminc napot meghaladó köZterület-hasznáIati díjtartozása van és

aztírásbe|i felszólítás ellenére nyolc napon beltil nem f,rzeti meg.

A fentiekľe tekintettel a Gazdálkodási Ügyosĺály javasolja a közterüIet-hasznáIati
hozzájaruIás visszavonását 2017. ápľilis 26' napjával, azza|, hogy az elbontás napjáig
esedékes köZterĹilet-haszĺtiati díjat az Ügyfél köteles megfizetni.

Továbbá azlJgyosnály javasolja, hogy aBizottsághatátozatban szólítsa fela BABoHA Kft.-
t, hogy ahatározatkézhezvételétől számított 8 napon belül bontsa eI a vendéglátó teraszt.
Amennyiben a taľsaság 8 napon nem tesz eleget a határozatában foglaltaknak, kéľje fel a
Józsefuaľosi Gazdálkodási Kozporú. Zrt.-t a vendéglátő tqasz közterület hasznźůő kĺiltségén
töľténő elbontására.

il. A beteľjesztés indoka
A beéľkezett kérelmek elbíľálása, valamint az e|őteqesztés tárgyában a döntés meghozataIa a

Tisztelt Bizottság hatásköréb e tartoz1k.

III. A dłintés célja' pénzügyi hatása
A döntés cé|ja abeérkezętt kéľelmek Bizottság áIta|határídőben történő elbírálása.

Kci zterül et -haszná|at nagy sága:
Ko zterül et -haszná|at díi a:

Kĺjzterület -haszntiati díj ö sszesen :

Díifizetés ütemezése:

Teľvezett bevétel:
Somogyi É-tľend Kft.
Red Loft Invest Kft.
Red Loft Invest Kft.
Sami Info Trade Kfl.
WINE & DINE Kft.
Csőkesor Kft.
Party Ice Hungaľy Kft.
Nép színhá z utca 22. szźtm a|atti T ár sasház
Jezsek Lajos egyéni váIlaIkoző
Népszínház utcaf7. szźtm alatti Gauer Társasház
Concorde Events Kft.

kĺjzteľĹileten
71 fił
szezononkívül: 2IO,- FtlÍłłro + a.pa.
szezononbelül: 2 080,- Ftlfiŕlhő + ÁFA
2 926 620,-Ft+ ÁFA (210,- Ft*71 m'*18 hó) +

(2 080,- Ft*71 m2t18 hó)
29f6 620,-Ft +AFA
havi díjfizetés

314 T61,- Ft + AFA
52 080'- Ft + ÁFA
52 080,- Ft + AFA
4122O,- Ft + ÁFA

591 541,- Fr + AFA
15 75O,- Ft + ÁFA
3 150,- Ft + ÁFA

I52 900,- Ft + ÁFA
IOg g20,- Ft + ÁFA
469 680,- Ft + ÁFA
528 000.- Ft + ÁFA

14



Glória Mirage Kft.
Osszesen:
Díjkiesés. díj mentessée :

ELTE _ Trefort Agoston Gyakorló Gimnázium
Osszesen:

1 539 850,- Ft + ÁFA
5 930 332,.Ft+ ÁFA

8 315,- Ft + ÁFA
8 315,. Ft + ÁFA

Iv. Jogszabályiktiľnyezet
A Rendelet 12. $-a értelmében a kĺjzterület-hasznáIalta| _ hozzájáľulással és elutasítással -
kapcsolatos önkormányzati hatősági eljárásban a hivatkozott ľendeletben rĺigzítettek szęľint
elsőfokon a Varosgazdálkodási és Péĺungyi Bizottság dönt. A Rendelet melléklete
megl,ntározzaakozteri|ethaszná|atokutániťĺzetendődíjméľtékét.
A közteľĹiIet-haszná|ati dijfizetés titemezéséről a Rendelet 18. $ (1) _ (2) bękezđései az
alábbiak szeľint ľendelkeznek:
,,(]) A díjat a kozteľület-használati hozzájárulásban rogzített időtartamra és módon a
j o go s ult kat ele s el őr e e gy o s s z e gb en me gfi zetni.
(2) Tartós (egalóbb hat hónapot meghaladó) kazteľület-hasznólat esetén a Bizottság a
jogosuĺt kérelmére havonta, negyedévente vagł félévente esedékes, egyenlő osszegiÍ díjfizetést
megállapíthat, amennyiben az esedékes díj 10.000 foľintnál magasabb. Ezt a tényt a
kÓ z t e r ül e t -ha s znál at i ho z z áj áľ ul ás b an r ö gz ít e ni ke l l.''
A közterĹiletihaszná|ati díjak cscikkęntéséľől, elengedéséľől a Rendelet 24. $ (1) bekezđése az
alábbiak szerint ľendelkezik:
,,A Rendeĺet 2. meĺléklete alapján megáĺlapított közteľület-hasznóĺati díjak korlátlanul
c s okke nthet ő e k v agy e l enge dhető ek :

a. az onkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkáĺatok végzése eset.źben;

b. a fővórosi, vagy önkormányzati pályázaton elnyeľt támogatásból rcrftnő épület

felújítósok esetében;
c, humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d. kulturális .!s környezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Józsefváros érdekeit

szolgólja;
í bejegyzett politikai páľtok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célli

rendezv.lnye es etében ;

8. olĺtatási, tudomónyos ýag/ ismeretterjesztő témójúfilmalkotásokforgatása esetében;

h. a Filmtv. hatólya alá nem tartozó aĺkotósok forgatása esetén, ahol az igénybeveendő
terüĺet a I5 m2-t eĺérő, de a 20 m2-t meg nem haladó területij;

i. a Filmtv' hatólya alá nem tartozó alkotások forgatása esetén, amelynek időtartama a
kéreĺmezett időponttól számított 30 naptári napon belül osszességében nem haĺadja
meg a 2 naptári napot. ''

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint'' ,,Kozterület-használati hozzájóľulós csak ideiglenes
jelleggel - meghatározott időtartamra vag/ meghatározott feltétel bekovetkeztéig _ adható,

legfeljebb 3 évre; a településképi bejelentési eljárás során hozott döntésben engedélyezett
r e kl ómb eľ ende z,ź s e lhely e z é s e e s e t én l e gfelj eb b ] 0 évr e.',

A Rendelet 26.s (1) bekezdése szerint: ,f Bizottság az építési, szerelĺlsi tevékenység

végzésére kért kazrcrület-hąsználati hozzájárulásban meghatározott díj ]00%-át a használó
kérelméľe utólag lcĺilan dontésével visszątéľíti, vagy a közterület-hasznóĺati díjat elengedi,

amennyiben a használó a hozzójárulásban meghatározott idő eltelt.źt kovető 5 munkanapon
belut a közterületet az atvételekor fennálló eredeti állapotában bocsátja az onkormónyzat
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rendelkezéséľe, és ezt szakvélem,źny támasztja aló. Amennyiben a hąsználó személye eltér ąz
ingatlan tulajdonosától, úgy közös kéľeĺem aĺapján van lehetőség a visszatérítésről ýagy az
elengedésről szóló donté s me ghozatalóra.',

FentiekalapjánkéľemazaItĺbbihatźłozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

I. Yátosgazďálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy kĺizteľület-használati
hozzájźtulást ad - havonta t<jrténő teljes díjfizetéssel _ az a|ébbiak szeľint:

KoztetĹilet-használő,kére|mező: Somogyi É-tľend Kft.
(1088 Budapest, József kľt. 9.)

A köztęriĺlet-haszná|at ideje: 2017. április 26' -2017. szeptember 30.
Közteľület-hasznáIatcé|ja: vendéglátó terasz
Kozterület-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 8. szám

előtti közterĹilet
Közterület -haszná|atnagysága: 30 m, ęz db 15 fił alapterületű parkolóhely)

Felelős: polgáľmester
Határíďo: 2017 ' április26.

il. Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használati
hozzźĄáĺu|ást ad - előľe egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak
szerint:

Kĺjzterület-használó. kéľelmező: Red Loft Invest Kft.
(székhely: IfI2 Budapest, Tiborc u. 22.)

A kĺjzterület-haszĺá|at ideje: 2017. ápľilis f6. _2017, május26.
KöZteľĹilet-hasznáIat céIja: építési munkaterület (építési felvonulási tertilet)
KĺjzterüIet-hasznáLat helye: Budapest VIII. keľĹilet, Salétrom u.2. szám ęIotti

közterületen
Közterület-haszná|atnagysága: 4 m2

Felelős: polgáľmester
Hatźridő: 2017. ápri|ís26.

ilI. Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺlzterület-használati
hozzájáľu|tlst ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak
szeľint:
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Közterület-hasznáIő"kére|mezó: Red Loft Invest Kft.
(székhely: I2I2 Budapest, Tiborc u. 22.)

AközteľĹilet-hasznáIatideje: 2017.ápľilis26.-2017.mźĄus26.
KöZteľĹilet-hasznźiat céIja: építési munkateľiilet (homlokzat javítás)
KöZteľület-hasznáLathelye: Budapest VIII. kerĹilet, Nap u. 10. száme|otti

kĺizteľületen
Kĺjacľülct-használat nagysága: 4 m2

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2017. áprí|is26.

Iv. Viárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcint, hogy közterület-haszná|ati
hozzźĄźlruIást ad _ előľe egy összegben tĺjrténő teljes díjťrzetéssel - az a|ábbiak
szeľint:

KcjzteľĹilet-haszná|ő' kérelmező: Sami Info Trade Kft.

A kozterüleÍ-haszná|at ideje: 2017. ápľilis 26. _2018. április26.
Közterülęt-hasznáIat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerĹilet, Kľúdy u. 4. szám ę|őttí

kcizterĹileten
Közterület-haszĺźiatnagysága: 3 m2

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2017. ápri|isf6.

Y. Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint,

1 . hogy visszavonj a 67 6 /20 I 6. (vI.27 .) számű határ ozatát.

Felelős: polgármester
Határído: 2017. ápti|is 26.

2.kozterulet-haszná|atihozzájźrulást ad _ előľe egy összegben t<jrténő teljes díjfizetéssel- az
alź"ŕbiak szerint:

Kĺjzterület-haszná|ő, kérelmező: WINE & DINE Kft.
(székhely: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u.62.)

2017. április 26. -20|8. ápľilis 14.

vendéglátó terasz
3 db napemyő
Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 2I.
szám e|otti közterül eten

Kozterület-hasznáIatnagysága: 23 +28m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . áprllis 26.

A közterület haszntl|at ideje:
Kö zterül et-hasznáIat céIi a:

Közterül et-haszná|at he lye :
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3. a WINE & DINE Kft' vendéglátó terasz klhe|yezése céljából igénybe vett közterület-
hasznáIat ďíját 20I]. április 15. - 201]. április 25. napja közötti iđőszaL<ra vonatkozóan
fizesse meg.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2017. áprí|is26.

vI. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-hasznáIatihozzájźnulást ad _ előre egy összegben tĺjľténő teljes díjfizetéssel
_ az alábbiak szerint:

Közterület-haszĺáIő. kéľelmező: Csőkesoľ Kft.
(székhely: 1082 Buđapest, Coľvin Sétany lid.)

AkcizterĹilet.haszná|atideje: 20L7.ápľilis 26._2017.szeptember 18.
|3t.i:::].:ŕ:{i]11]:l:.'r.]1:;.:.!.:.i]ť'I.ęöt@TtÍĺ..ě.F''h.'Ś.żnźÍtŇ.aélt.iľ ; i ł

Kĺjzterület-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, Futó utca (3631411I
hľsz,) járdźn

KöZterĹilet-haszĺáIatnagysága: 1 m"

Felelős: polgármester
Hatfuiđo 2017. áprilís26.

2. a Csőkesor Kft. megállító tábla kihelyezése cé|jábőI igénybe vett közterület-használat
díját április |8. - 2017. április 25. napjaközĺjtti idószahavonatkozóan fizesse meg.

Felelős: polgármesteľ
IJatáriďő 2017. április26.

vII. Yérosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺizterĹilet-használati
hozzájáru|ást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|źlbbiak
szeĺint:

Közteľület-hasznáIő, kéľelmező: Party Ice Hungary Kft.
(székhely: 11 17 Budapest, Hrrnyadi J. u. 4.)

A köZterĹilęt-hasznáIat ideje: 2017. május 02. _2017.június 02.
Közteľület-haszntiat cé|ja: reklám zźsz|ő
Közterület-hasznéiat. helye: Budapest VIII. keriilet, Futó u.34-36, szám előtti

járdgĺ
Közteriilet-hasznźiat nagysága: I m"

Felelős: polgármester
Hatáľidó: 2017, ápri|is26.

VIII. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-használati
hozzájárulást ad _ előre egy összegben történő teljes díjťrzetéssel _ az altlbbiak
szeľint:
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Közteľület-haszĺá|ő, kérelmező: Budapest YIII. kerület, Népszínháuutca22.
szám a|atti Táľsasház
(székhely : 1 0 8 1 Budapest, Népszíltház utca 22.)

A kĺizterulethasznźiat ideje: 2017. május 02. -2011' októbeľ 31.

Közteľület-haszná|at célja: építési munkaterĹilet (állvány elhelyezése)
Budapest VIII. keľület, Népszính áz utca 22. előtti

Kozterület-hasznáIat helye: közteľületen
Köztertilet-hasznźiatĺagysága: 15 mf

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. ápr1|is26.

Ix. A Váľosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺiĺerület-használati
hozzájáruIást ad _ negyedéves díjfizetéssel - az alábbiak szerint:

Kozrę*rĹilęt.hasznétÍ'ői.;.kéľelmező' .

(1 08 1 Budapest, Népszínház utca 53,)

A kcjzteľület-hasznttlat ideje: 2017. május 05. _ 2018. május 04.

Közteľület-hasznétlatcé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźiathelye: Budapest VIII. keľület, Népszínházutca 53.szám

előtti kcizterületen
Közterület-hasznáIatnagysága: 8 m2

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. áptiIis26.

x. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közterület-
haszĺáIatihozzájźxu|tlstaza|ábbiakszeľint:

Közterület-haszná|ő. kérelmező: Rauf és Társa Bt.
(1084 Budapest, Mátyás tér I7.)

A kérelemben foglalt közteľület-
hasznáIat ideje: 20|7 , ápľilis 04. _ 2017 , októbeľ 31.

Kĺjzterület-hasznźiatcéIja: vendéglátó tqasz
Közteľület-haszntńathelye: Budapest VIII. kerület, Mátyás tér I]. szám előtti

közterületen
Közterü1et-haszná|atĺagysága: 18 m2

Felelős: polgármesteľ
Hattridő 2017. április26'

xI. A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dcint, hogy nem ad közteľület-
hasznáIatihozzáiáru|ástaza|ábbiakszerint:

Közterület-hasznáIő, kérelmező: Heti Betevő Egyesĺĺlet
(6900 Makó, Szent István tér 31.)

A kérelemben foslalt kĺjzteľület-
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haszĺá,Iatiđeje: 2017, május 1.

Közterület-hasznćtlat céIja: Majális
Közterület-hasznáIat helye: Budapest VIII. keľület, Molnaľ Ferenc tét

közteriileten
Kĺjztertilet -hasznźĺIatnagysága: 600 m2

Felelős: polgármester
Határído: 2011. áprĹ|is26.

xII. A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közteľület-
hasznáIatíhozzájár,ilźlstazalábbiakszeľint:

Közteľület-haszná|ő, kérelmezo: Gólyafa Kft.
(1086 Budapest, Dankó utca 36.)

A kérelemben foglalt közteľület-
hasznźiat ideje: 2017. május 1.

Kĺjzterület-hasznáIat cé|ja: Majális - vendéglátás

köĺerĹilęten
Közteľiilet-haszná|atnagysága: 50 m2

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017.áprí|ís26.

XIII. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad kĺizteriilet-
haszná|ati hozzĄ źrdást az a|ábbiak szerint :

Közterület-hasznćiő,kérelmező: Budapest YIII. kerület, Népszínház utca 27.
száłm a|atti Gaueľ Társasház
(székhely: 1 08 1 Budapest, Népszínház u. 27 .)

Aközteľülęt-haszntiatideje: 2017.május 0I'_2017.június 15.

K<jzterület-haszná|at céIja: építési munkaterület (állvany és védőtető)

Közterület-hasznáIathelye: Budapest VIJI. Népszíĺ.ház".?7.) előtti járdan

Közteľület-haszĺtiatnagysága: 60 mz (2I m2 źi|vány és 39 mf védőtető)

Felelős: polgármester
}Jatáriđő 2017. ápril'is26'

xlv. AYárosgazdálkodási és PénztigyiBizottság úgy dönt, hogy módosítja a 26012017.
(IV'10.)szám,Úhatározatátazalábbiakszeľint:

KĺjzteľĹi1et-haszĺáIő"kérelmezó: Concorde Events Kft.
(székhely: 1213 Budapest, Pálma u. 4')

A köZterĹilet-haszná|at ideje: f0I7. május 24' -2017. május29.
Közterület-haszná|at cé|ja: Corvin Szezonnyitó Sörfesztivál
Közteľület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány Futó u. -

Nagy Templom u. kozott elhelyezkedő
Közteľület-használat nagysága: közterületen

/
p r{t*7
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Díj fĺzetés titemezése :

Felelős: polgármester
Határidő: 2011.ápĺilís26.

275 fiŕ
egy összegben

xv. A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy k<izteľĹilet-használati
hozzájárulćtst ad - teljes díjmentességgel _ az alábbiak szerint:

Közterület-haszĺtiő,kérelmező: ELTE Tľefoľt Ágoston Gyakoľlrí
Gimnázium
(székhely: 1213 Budapest, Tľefort utca 8.)

A kö zterül et-haszĺá|at idej e :

Közterület-hasznźt|at cé|ja: 20ĺ7 ' május 04. _2017. május 05.
Közteľület-hasznáIathelye: rakodási teľület
Közterület-hasznáIat nagysága: Budapest VIII. keľület, Trefort utca 8.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7.április26.

xvl. A Városgazdálkodási és PénziigyiBizottságúgy dönt, hogy

1. közteľtilet-hasznáIatihozzájáruIást ad _ haví ďíjťĺzetéssel _ az aIábbiak szerint:

KözterĹi1et.hasznáIő,kérelmező: GlóľiaMiľageKft.
(1053 Budapest, Veres Pálné utca 18.)

A közterület-hasznźt|at ideje: 2017. április 26. _2017. ápľilis 30.
2017. október 01.-2017. október 31.

Közterület-hasznáIat cé|ja: vendéglátó terasz és napernyő
K<jzterület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Gyulai Pál utca 2. szám

előtti k<jzterĹileten
Közteľület-hasznźiatnagysága: 45 - 45 fił

Aközteľület-hasznáIatideje: 2017.május 01.-2017.szeptembeľ30.
Közteľület-haszná|at céIja: vendéglátó terasz és napeľnyő
Kĺjzteľület.haszná|athelye: Budapest VIII. keľület' Gyulai Pál utca f. szám

előtti köĺerületen
Közterület.haszná|atnagysága: 95 - 95 fiŕ

Felelős: polgĺíľmester
Határiďő: 2017. ápri|is26'

2' a Glóľia Miľage Kft. vendéglźĺtő terasz és napernyő kihelyezése céljából igénybe vett
közteľület-haszná|at díjźú ápľilis 18. - 2017' ápľilis 25. napja közötti időszakĺa
vonatkozóan fizesse meg.
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Felelős:
Határidő:

XVII.

1.

Felelős:
Határidő:

2.

'r.'r . -jl::::i,i;:'ia.

Felelős:
Hataridő:

a
J.

Felelős:
Határidő:

polgáľmester
2017. ápríIis26.

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

a Jőzsefvźtosi onkoľmányzat tulajdonában lévő közterületek hasznáIatáról és

hasznáIatźnak rendjéről szóló l8l2013. (Iv.24.) cinkormányzatirendeIet 14. $ (3)

bekezdés a) pontja alapjtn az Eclipse Spoľt Kft. 83912016. (Vn.29.) számíl
közterület-haszná|ati hozzájźtru|ását 2017 . ápľilis 26. napjával visszavonj a azza|,
hogy az eľedeti állapot helyreállításának napjáig a közterület-hasznttlati díjat az
Eclipse Spoľt Kft.-nek meg kell ťĺzetĺie.

po1gármesteľ
f0l7. źryri|is26.

határozatbanfelszólítja az Eclipse Spoľt Kft.-t (székhely: 1081 Budapest, Rákóczi
iÍ 73') a Budapest VIII. keriilet, Beľzsenyi Dániel u. 1. szám alatt elhelyezkeđo
veĺtdéglĺítő:ł.t'ět:asz élboĺątásárą".me'ly',.rłe1É.e*łĺłła'tĺáro*lłt"*'kézheevéte1éťó]rłsuánłíüott' :8ĺ:qitłqi.liÄ;i:l

napon belül eleget kelltennie.

po1gáľmester
2017. ćryríIís26.

felkéľi a Jőzsefvttrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy amennyiben az Eclipse
Spoľt Kft. a határozat kézhezvételéto| számított 8 napon bęlül nem tesz eleget a
felszólításnak, bontsa el a Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dániel u. 1. szám
alatt elhelyezkeđó vendéglátó teraszt a kĺiĺeľület haszná|ő költségén.

po1gármesteľ
f017. źryrilis26.

polgármester
2017. ápri|is26.

xvIII. A Y źrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Józsefuaľosi Onkormáĺyzat tulajdonában lévő közteľiiletek hasznźiatéĺőI és

haszntt|atának rendjéľől szóló 1812013. (|v.24.) önkormányzati reĺdęIet la. $ (3)

bekezdés a) pontja alapjan a BABOHA Kft. 774l20t6, (vII.22.) sztlmt közteľület-
haszná|atíhozzájárulásźĺt2017. ápľilis f6. napjźxal visszavonja azza|,hogy az eľedeti
állapot helyľeállításának napjáig a kĺjzterület-használati díjat a BABOHA Kft.-nek
meg kell ťĺzetnie.

Felelős: polgĺĺrmester
Határidő: 2017.ápri|is26.

2. hatźtrozatbanfelsző|ítja a BABoHA Kft.-t (székhely: 1088 Budapest, Kĺúdy u. 6.) a
Budapest VIII. keľület, Kľúdy u. 6' szám alalt elhelyezkedő vendéglźńő tęrasz
elbontására, melynek a határozat kézhezvételétoI számított 8 napon belül eleget kell
tennie.

Felelős:
Hataľidő:
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3. felkéri aJőzsefvźlrosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt-t,hogy amennyiben a BABOHA Kft.
ahatfuozatkézhezvétęIétóI szźmított 8 napon beltil nem tesz eleget a felszólításnak,
bontsa el a Budapest VIII. kerĹilet, Ifuidy l. 6. szám alatt elhelyezkeďő vendéglátó
ter aszt a kcj zteľĹil e t hasznáIő kö lts é gén.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźńdő: 2017. źrytllís26.

A dö nté s vé grehaj tás źú. v é gző szerv ezęti e gysé g : G azdtiko đás i Ü gyo sztály

A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjáľa:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2017 . tlpri|ís 2I. (j_.
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A lĺéľelInező tudomásul veszi, hogy ]

} a kéľelem benyújtása nem j ogosítja fel a kdaeľül et hasznźiatára,
} a18/20 13.(Iv.f4,)onkoľmányzatirendeletl7.$(1)bekezdéseszerintakoztertilethaszná|atáértko.zte-

ľület-használati díjat köteles fizetni,
} , a közteľületęn kizáľólag a 2I0/2009.(IX.29.) Kormányľendęlet |2. $ ( l) bekezdése alapján a rendelet 5.

rnęIlékletébęn nełhatár ozott termékek árusíthatók.

A lĺéľeleruhez a |<ére|ne'zőnek az a'lábbi melléIeteket kell csatoInia: (A csatolt mellékletet kéľjĺik X-el je|ölni)

l. A kĺjzteľületen ťolytatni kívárrt tevékerlység gyakoľlására fęliogosító egyszeľű okiľat másolatát:
- e gyén i váI].alkozás esetén : vállalkozó i l.g!Z-9!ygqyt.------.---
- gazdasági taľsaság' egyéni cég esetén: 30 napnál nem ľégebbi cégkivonatot, a|áfuźlsi címpéldánfi x
- társadalmi és egyéb szeľvezetek esetében: aĺy1|vántartásba-vételüket ísazo|o okiratot
- őstermelők esetén őstermęlői i t.

f. Azigéĺyelt területľe vonatkozó helyszínt ábrźuolő váz|atot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak
is. A vázlaton azigénye|t tęrületnek - a szükséges méretękkel - úgy kell szerepelníe, hogy annak ĺagysága,
elhelyezkeđése egyértelmiíen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épi'ilet homlokzati fatától és a jźrdaszéIétől való távo|sága;terasz
esetén annak az üzletrręk a bejáratától való távolsága, amelyikhez taĺtozik; méteľbęn mérve).

"Y

3. Az elhelyęani kívánt építmény' létesítmény, bęrenđezés műszaki leírását és teľveit; teraszkéľelmekhez a
helyszín fotój át is cs atolni szülrs ĺźges. .,t
4. Meglévő létesítményre vonatkozó koztęrület-hasznáIatihozztljárulás megijítása ęsętén - városképvédel-
ml ggmpgsa fi gyelembevétęle t iatt _ f-e{ryképfelvétęlt kęll becsato]ni. ;v
5. Epitési engedélyhez kotott építmény esetében vagł építési munkálątokkąl összefiiggő közteri)let-használat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és ajogszabdlyban előírt esetekben ajogerős építésügłi ható-
s ági engedélyt cs atolni szü|rs éges.

6. Közut igénybevétele esętén _ a 2. pontban foglalt he|yszinrajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábrázo\o
foľgalomtechnikaí vtnrajzot, amely beszeľezhető a BKK Közúti Közlekedési Igazgatőság Közútkezelési Fő-
osztály,Foľgalomtecłnikaiosztályán. 

-
Fi,qyelnneztetés:
A hitlytalanuľ kitoltott iĺérelemľl|omtatváľql és az előírt melléHetek csątolasán túl, a pontos és egłértelmű hetymeghatarozas, va-
lamint ameglevő létesítĺnénvfotoje elengedheĺetlenabellylijtott kerelem érdeni elbírtźlastźhoz!

A közterület-használatot - kiilönósen - az a\ábbi jogszabä|yokszabáIyozzák:
} a helyi ÓnkorrnanyzatokĺóI szoló 1990. évi LXV. törvény
} a Józsęfuarosi Önkoľmanyzat tulajdonában lévő köĺerületek hasmtlatáĺóI és hasmálaĹĺnak ręndiéről szntó I8D013'

(N .?Ą') tinkormĺínyzati renclelet
}' JÚlł,sufvifuus I{crülcü ÉpĺtésiSzlbá|yzatáľ,3l ŚfÚlÚ oÖ/f0Ü7.(ruI.lf.) önkormänyzati ľendetet
} Buđzpesti Varosręndezési és Epítési Keretszńa|yzati|szó|ő 47l1998.(X.15.) FŐv. Kry. rendelet
ts'A reklámok. reklámberendezések és cégéľek elhelyezésének szabályaiľól szóló 55/20|3. (XIi.20.) ĺinkormányzati

ľendelete

NYILATKOZAT

ts . Alułírottiitszz4:jéłu]ak személyes és különleges ada.taiľn (hozzáÍaftozőim személyes adatai) akezeléséhęz és az el.
járóhatőságfelé továbbításához a jogosultság megállapitźsa és teljesítése céljából.

Í.ő| tájékonatást kaptam - melyet tudomásul vettern _ az eljárás megindításán ak napjárő|, az igyintézési határidő-
lő|, az ügyemre iľányadó jogszabáý rend'elkezéseiľől, jogaímról és kĺjtęlęzęffségelnľől, továhhá kĺĺtelez,eťtségem
eltnujasz:iásának jogkövetkezményeiľől, a hivatali elérhetőségľől.

lębbezési jogomľćll ]emondok. Tudomásul vęszem, hogy
jogerőľe emelkedik.

CXL: tv.73/A; $ (i) bekezdés b) pontja alapján a fel-
haÍár ozat arnak közlésexoľ

* ĺ- ,1;ł
Rilĺłĺipest,20lf. év .ltĹ hó ..,..l.:.|ĺrnp.
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Műszaki |eírás

Somogyi É-trend Kft. vendég|átó terasza ( szezonátis )

Cím: Bp. V|l|. kerü|et Somogyi Bé|a utca 8.

t.

Hordozó-ta rtó váz szerkezet:

o a járófe|ü|et hordozó acé|szerkezet részben 60x4$'es,45x45<is szĺigvas, me|y
hegesztéses-csavarkcitéses rcigzítésse| modutszerííen <issze, ittetve szétszedhető. a vas anyag és a kötőelemek tűzi horganraott fe|ii|et bevonással tesznek e|tátva. a járó fe|ĺi|et szint beáltítását M14-es menetes á||ító ta|pakka| készítjüko a járó felület részben fenyő részben tombos fafajta fethaszná|ásával készül, me|y
vákuumterítéses techno|ógiávaltüz és korhadás mentes terméket eredményez, ezen
anyagok és a korlát anyagok is a fentitechnológiáva||esznek kezelve, majd a fe|ütettik
kĹi ltéri felh aszná lású natú r pác a nyaggat,, antikott,, hatást ke|tenek.o a járó felti|et kb 25 cm szé|es és 4 cm VastaB és kb. 230 cm hosszú deszka anyagbóI á|lo a vászontartó konzolok anyaga és kivitele megegyezik az atapkeret anyagaiva| és
konstrukciójáva|, függő|eges tartókat a már je|zett faanyagokbó| és technológiáva|
elburkoljuk

o a teraszt körbe<ilelő konstrukció magassága a szabványokban e|őírt ].o5 cm-ben
határozzuk meg.

o a kor|átok fe|íi|eti kiképzése, it|etve ktinyĺiktő része atka|mas viľág|ádás nĺivények
biztonságos táro|ására, fogadására

il.

Árnvéko|ł5 vászon:

. az árnyéko|ó;*o#ľ;ai kornak megfete|ően időjárás, víz és napát|ó
anyagbó| készü|, rnelynek színe köze|ít az épütet hom|okzatának színhatásához, a
vászon az épĹilet falától a terasz kiitső méretéig egyhen kerĹit kiatakításra.o a tartó és a vászonszerkezet fix nem ĺisszetekerhető, de ä szezon végéve| a szakszerrj
rögzítések o|dhatók és |eszere|hetők

- . . a vászon lejtésének legmélyebb pontja és a padlószint kĺizött kb 22ocm tarthatóo a tartószerkezet semmi|yen módon nem akadá|yozza a teraszon, it|etve a járdán vaIó
mozgást, azt semmilyen módon nęm akadá|yozza

. az árnyékoló vászon védetmet nyújt a teraszon Ĺi|ő vendégek számára eső és sugárzó
napsütés e|len, il|etve a járdán köz|ekedők is eső és napvéde|met étvezhetnek

LB€



az egész teraszkonstrukció nem igényli a ta|ajhoz való rcigzítést, mert az önhordó
vázszerkezet és a szerkezet šú|ya biztosítja, hogy a fĹiggőleges vászontartók megfe|e|ő
erőve| tudják feszíteni a vászon teties fetii|etét
Az árnyékoló vászonra szeretnénk e|hetyezni a vendéglátó egység ismertető
pi ktogra mját, i | |etve a szerződött ita |má rká k, sörmá rká k piktogra mját
az esti és éjszakai tizemhez a mát előre kiépített há|ózati 230 vo|tos csat|akozóbó|
fehér, i||etve színes lámpafűzés ( hangutatvi|ágítás ) a|katmaznánk
a terasz az úttesten talátható fehér parko|ási határo|ó csík méretéig fogta|ná e| a
rende|kezésre ál|ó terü|etet, az útsze|vénybe egyéb módon nem lóg be.

ilt.

Díszfa helvzete

2013 év fo|yamán díszfa ethe|yezése történt az üzlet e|őtti egyik parkotóhe|y
megszÍintetéséveI

A me||ék|etben !átható ataprajz szerint a fának megfele|ő védő sávot biztosítunk és az
árnyéko|ó vászon is természetesen ezen fe|tileten nem |esz kia|akítva

B u d a p esti lr..Qŕ'''.'.{ fu..i .4agitn .,,o' 9 7,1

SomogyiÉ.trend kft

Kis Pál lł \
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Budapest VIII. ker Önkornĺínpat Polgłáľmesteri Hivatď

Tlsztelt Polgáľmesteľ úľ !

A Somogyi É -tend kft immáľon negyedik éve műkođtetĹ vendéglő jét,azÖnoktől bérelt ĺizlet-
helyiségbeľ1a Somogyi Béla u 8 szám ďatt.
Az elmult iđőszakban áldozatos munkával sikeľiilt egy közkedvelt,minőségi vendéglátást meg
honositani az eddig ellátat]an teľĹileten.Az iizlethelyiség mindĺissze 69 nm alapterĹiletĺi,igy a -
vendégteret csak az utcán mfüödtetett időszakos terasszal tudjuk növelni.
Az tizlethelyĺség á|laPota átvételkor nagyon lepusztult ,használhatatlan állapotban voh,ebből
teremteĺtĺink nagyon csinos,korszeľíí vendéglátó helyet,jelentős ráforditássalEzeket a kohségeket
a szeľzőđésünk alapjrín nem lehet beszámitani,de Ími hosszú tárna terveztink,igy ennek most nincs
jelentősége.A fent emlitett teľasz engedéIyezésekor a részünlae egy nagyon jelentős bérletĺ dij lett
megállapitva....łtz tizlet átlagos foľgďma mellett nem tudjuk kiterme]nĺ ezt az osszeget,viszont
a teľasz nélkül ellehetetlentil a vendéglő.Az összeg azéľt ilyen magäs,meľt a teľasz két
autópaľkolóhelyet foglď e|és ezek napidija okozzatobbek kĺizött a végeľedményt.
Tłíľsaságunk székhelye,és tigyvezetőnk lalłĺhelye a MII keľületben van....Kéľitik ont,hogy
felľuhiázott jogkörével élve ľésziinlce a legnagyobb mértékti kedvezmény biztositsąa 18i2013./Iv
24 onkor ľendelet 20.s/3/ bek alapjiín.

Kéľjiik fentiek szives tudomásulvételét,eredményes,sikeľes munkát kĺvánva !

Kis P.íl tigyvezető

Somogyi É-nend Kft

2oL7 máĺc2'l.

ą,



l. oldal, összesen: 5 oldal

Megje|enĺtés

Közzététe|i i nÍormácio megje|enítése: lNem _yl

Somogyi É-ľnrruD Vendéglí-tó, Kereskedetmi és Szolgá|tató Kor|átolt
Felelősségű Társaság

(ĺ 088 Budapest, József korút 9.Jszt. 7.) Adós zám 23867527.2-42

Cégkivon at 2017 .o3.22.-i időá||apotban

ÁlľRlÁruos ADAToK

Cégjegyzékszám: 0'í 09 982095 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|áto|t fe|e|ősségű társaság

A|aku|ás dátuma: 2012'02.02.

Bejegyzés dátuma: 2012'02.24.

A cÉG ELNEVEZÉSE

2/2 SomogyiÉ-ľReľĺoVendégláto,KereskedelmiésSzo|gá|tatóKor|áto|tFe|elosségű
Társaság
Vá|tozás időpontja: 2013'01.16.
Bejegyzés ke|te: 201 3.03'26.

Hatályos: 2013'01.16. - ...

A cÉG novloíľerT ELNEVEZÉSE

3/2 Somogyi É-ĺReľĺo rĺt'
Változás idópontja: 2013'01.16.
Bejegyzés ke|te: 20 1 3. 03.26.

Hatályos: 201 3.01.1 6. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/3

Vá|tozás időpontja: 201 6.03. 1 1.

Bcjegyzés ke|te: 201 0.O5.23.

Hatályos: 201 6.03'1 1' - .'.

A cÉG TELEPHELYE(!)

6/1 1085 Budapest. Somoqvi Bé|a utca 8.
Vá|tozás időpontja: 201 4.o3.13.
Bejegyzés kelte; 201 4. 03.25.

Hatatyos: 201 4.03.1 3. - ...

A TÁRsAsÁGlszERziDÉs (ALAPszAsÁly, ALAPĺTo oKlRAT, lÉresiro oKlRAT) KELTE
8/1 2012.02.02.

. Bejegyzés ke|te: 2012.02.24.

%https : 
iŕ'ł w.*v. łp1en.hu/cegtaľ/cegkivonat-nyonrtatas/0 i 0Q|82095 20]17,Cj.Ż2.



.){,Tl]N Kft. ) Cégkivonat 2'Oi'7 . 03. fŻ', ĺ'a;á1..var

Hatályos: 2012.02'24. - ...

B/2 2012.02.24.
Bejegyzés ke|te: 20 12.03. 1 2.

Hatályos: 2012'03.12. - ...

8/3 2013.01.16.
Bejegyzés ke|te: 20,í 3.03.26.

Hatályos: 2013.03.26. - ...

8/4 2014.03.13.
Bejegyzés ke|te: 201 4.03.25.

Hatályos: 2014'03.25. - ...

8/5 2015.11.19.
Bejegyzés ke|te: 201 5.12.0,|.

Hatályos: 2015.12.01. - ...

8/6 2016.03.,ĺ 1 .

Bejegyzés keĺte: 20 í 6.05.23.

Hatályos: 2016'05.23. - ..'

9 A cÉG TEVÉKENYsÉcl xönr(l)
9/26 4618'08 Egyéb termék ügynoki nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 2012.03'31.

Hatályos: 2012.03.31. - ...

9/27 5610'o8 Éttermi, mozgó vendég|átás (Főtevékenység)

9/28

Bejegyzés ke|te: 20 1 4.01'23.

Hatályos: 2014.01.23. - ...

4617,08 É|e|miszer, ital, dohányáru Ügynoki nagykereskede|me
Bejegyzés kelte: 20 1 4.0 1 .23.

Hatályos: 201 4.01.23. - ..'

9/29 8230'08Konferencĺa,kereskede|mibemutatószervezése
Bejegyzés ke|te: 20 1 4.O 1 .23'

Hatályos: 2014.01.23. - ...

íí AcÉGJEGYZETTTőKÉJE

112 tsszesen: 3 000 OO0 HUl.

Vá|tozás ĺdőpontja: 2015.12'o1.
Bejegyzés ke|te: 201 5.í2.01.

Hatályos: 2015.12.01. - ..'

|3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

13/3 Kis Pál(an: Kordys Mária) s ugyvezető (vezető tisztségvise|o) 1ĺ31 Budanest,
szomszéd tltca 22-

Szü|etés ideje: 1 953.03.í 7.

Adlazonosíto ;el: 831 4862908
A hite|es cégaláírási nyilatkozat vagy az Ügyvéd á|taI e||enjegyzett a|áírás-mĺnta
benyújtásra kerÜ|t.

A képviseIet módja: oná||ó.

lrttps://rvwrł,.opten.hri/cegt:iľlce;}:i..lcnat-nyĺ.lrlrrątas/Ol09982095

Ž
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oP.rEN Kft. ;l Cégki"'t,i.ei'.0' /.. 03. f}-ihatát|va| j. oldaI, összesen: 5 oldal

A jogviszony kezdete: 201 3.01. 1 6.

Vá|tozás időpontja; 2013.01.16.
Bejegyzés kelte: 20 1 3'03'26.

Hatályos: 2013.01.16. - ...

13/4 Baltai Gábor (an Sz|abv Máriďl @ ugyvezető (vezeto tisztségviselo) í í 93

Budapest. Deák Ferenc utca 7.
SzÜ|etés ideje: 1 976.03.29.
Adóazonosító jel: 8398990597
A hĺte|es céga|áírási nyĺ|atkozat vagy az Ügyvéd á|ta| el|enjegyzett a|áírás.minta
benyújtásra kerÜ|t.

A képvise|et modja: öná||ó.

A jogviszony kezdete; 2014.03.13.
Vá|tozás idópontja: 201 4.03.13.
Bejegyzés ke|te: 20 1 4.03.25.

l-tatályos: 2014'03. ĺ3. - ...

20 A cÉG sTATtszTlKAlSZÁMJELE

20/2 23867527-5610-113-01.

Bejegyzés ke|te: 201 4.01 .27 .

Hatályos: 2014.01 .27. - ...

2í A cÉG ADóSáMA
21/4 23867527-2-42.

HU23867527.

Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2012.02.23'
Vá|tozás idopontja: 2016.05.23.
Bejegyzés ke|te: 20 1 6.05.23.

Hatályos: 2016'05.23. - ...

45 A cÉG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETóSÉGE

45/3 E maĺ|:somogvi.etrend@gmait.com
Vá|tozás idopontja: 2015.1 1.19.
Bejegyzés ke|te: 201 5. 12.01.

Hatályos: fÜ15 11 19. - '..

49 A cÉG cÉcĺecYzÉxszÁlvlłl
49/1 01 09 982095

Vezetve a(z) Fóvárosi Ttrvényszék Cégbírosága nyi|vántartásában.
Bejegyzés ke|te- ?-Q 1 2'Q2.24,

Hatalyos: 201 2.02.24. - ...

Cégformátó! függő adatok

A TÁRsAsÁc rao.lRlNAK ADATA|

iltt;x.'.ł^'l..ww.optcrr.hu 1cegtarlcegkivonat-l'yo'li.iltf rqiĄ'l 0 9g82cg5 23I].ą1..Ż2 13
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4. oldai, összesen: 5 oidal

1

(0e)

1(0ey3 Kís Pál (an: Kordvs Mária} s 1131 Budapest' Szomszéd utca 22.

SzÜ|etés ideje:,ĺ 953. 03.17.

A tagsági jogvĺszony kezdete: 2013.o,ĺ.16.
Változás ĺdőpontja: 2013.01.16'
Bejegyzés kelte: 201 3' 03.26'

Hatátyos: 201 3.O1.1 6. - ...

1(09)/5 Jaksa Zottán (an: Horváth Margit| ',s 2í42 Naqytarcsa. Áľpád Feiede|em utca 24.
Szü|etés ideje: 1 976. 1 1.1 1.

A tagsági jogviszony kezdete: 2o15.11.1g'
Vá|tozás időpontja: 2015.1 1.19.
Bejegyzés ke|te: 201 5. 12.01.

Hatályos: 201 5.1 1,1 9. - ...

97 PÉNzÜGYt MoDUL

20í5. év 2014. év 2013. év 2012. év 2011.

év

Beszámolási
időszak

Éńékesítés netti
árbevéteIe

Üzemieredmény

Adózás e|őttĺ

eredmény

Mér|eg szerinti
eredmény

Adózott eredmény

Eszkozök
Összesen

Befektetett

eszkÖzok

ForgóeszkÖzok

Pénzeszkoztk

Aktív idobeli

eIhatáro|ások

Saját tőke

2015.01.01. -

2015.12.31.

eFt

20 004

-9 398

-9 398

-9 446

-9 446

2 444

1 099

1 345

2014.01.01. -

2014.12.31.

eFt

23 858

4799

4799

4 848

4 848

3 081

2013.01.01. -

2013.12.31.

eFt

893

-4191

-4191

-4195

4 195

3 566

2012.02.23.- Nĺncs
2012.12.31. adat.

eFt eFt

0 Nincs

adat.

-7B5 Nĺncs

adat.

-7BS Nincs

adat.

-785 Nincs

adat.

-785 Nĺncs

adat.

166 Nincs

adat.

0 Nincs

adat.

166 Nincs

adat.

166 Nincs

adat.

0 Nincs

adat.

-185 Nincs

adat.

0

-16 274

919

2 162

570

0

-9 228

831

z l.5Đ

28

U

-4 380

560

é,

3t+https ://www. crpte'.r.łlu'h'.. gia/ce gkivonat-nyomtatas/0 l 099 82a} 5 2017.03.22.



' ,','' , OPTEN Kft. > Cégkivonat 20|,l'.

Céltartalékok

KöteIezettségek

Rovid lejáratÚ

kotelezettségek

Hosszú |ejáratú

kotelezettségek

Passzív időbeIi

eIhatáro|ások

Pénzügyimutatók

Eladisodottság
foka O

EIadósodottság

mértéke - Bonitás

u./

Árbevétel arányos

eredmény % O

Likviditási
gyorsráta O

Létszám: 9 fó

i .: ..:
l)5, -z"i natallyal

0

18 433

18 433

0

285

7,54

-1 ,'13

47,22

0,05

0

12 309

12 309

0

0

4,00

-1,33

-20,32

0,10

0

7 581

7 581

0

365

2,13

-1,73

0 Nincs
adat.

35í Nincs

adat.

351 Nincs

adat.

0 Nincs

adat.

0 Nincs

adat.

2,11 Nĺncs
adat.

-.ĺ'90 Nĺncs
adat.

-469,76 Nincs adat. Nincs
adat.

0,24 0,47 Nincs

adat.

Az adatok az OPTEN Kft. Gégtár rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a
Cégközlönyben megjelent hivatalos adatokat tartalmazza, mäs szeruezetek esetén egyéb

forrásból származó hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 2017 .03.22 10:1 5

Utolsó feldoIgozott cégköz|öny megje|enési dátum a: 2017.03.21.
Adatbázis utolsó aktualizá|ási dátuma: 20,|7.03.22 09:40

OPTEN Kft.O

i 7,tr1'.,,ł,. htĺp s :/i www. opten.hu/ce gtaľlce 3ki.; cnľ t: :ly onrtatas/O 1 0 9 9 8209 5 f0r1.03.22.%
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lkt'aĺószĺlm: 26.76 5 /f0 1 6
Ügyílrtóző: Szoĺnolányiĺró K<lcsis Bcatľix
TeleÍbn: 45.t)f-|57
e.maÍl : szcrmolanyineb(@jozsefual ĺrs. hu

Táľgy; Sornogyi Béla utca 8' szátłr előtti köZt]ęľületen rsľasz elhelyezése

IG^.t,otÁs

telepü|éskópi bejelentési e|já ľásbĺrn

Somogyi E-tľenĺl Kft. bejelentő szervezet kérclrnórc, 2017- mĺ{ľcius 23-árr indult telepiĺtésképibejelentósi eljáľásban, a $omogy.i Bóla utęa |. 1zĺm elĺtti (iołl0 hrsz.) lĺłĺztcľĺiĺeten toľĺszelhelyeĺése tlłryyłran bĺ'n1,rljtoĺt .đokumentŕicitit áĺvĺzsgÁittuu ĺ9s a ľęnt nrcgielolt építesitevékenység végzósót tuĺlomásuI veszenl az atábbi kikötřssei:

A napeľnyök legalacsonyabb pontja nyitott áIlapotbłn nern tólret kisebb 2,5:m.né;,A trapemyirrminta nem Iehet' egyszinĹi bézs kivitelbęn tésnĺllret' melyen csak az étteľem logĺijĺr' vagy
9égneve szeľepellret. 

.,.Ą t"!"'p'lésképi bejeleĺltési eljálást '?01t7, 
októbeľ l.éföl számított 3hónapon beltil megkelł ignétótni.

A teleptilóskópi bejclentési eljáľás soľálr kiaclott igazolás a k<izléstől számított 6 hólłapigéľvényes,

J.elen telepÍ'ilósképÍ döntésenrnrel szemben a Budapest Főváľos VIII. keľüleĺ Józsefváľosonk.ormányzat Kęviselii.ĺest'iilętéhęz lęhet fellebbezní az ŕłtvóti'ę1tóIsze*ĺtoiiíinapon belĺI,

A teleprilésképi bejetrentési eljáľásban h.ozotť igazolás nem mentesÍÍí a.é ópíttctót nrásjogszabályokbarr előíľt ellge.délyek nregszeľzésétőĺ- (pl. k<jztęľüIet ľoglalás). Kozös tulajdontólintő módosítás esetén a tülajdolrostĺľsäk hozzć$źnu|łso .utiĹ.Jg*,' Jelen teiepüléskepi igazoláspolgá{ogÍ ígényt nem dont ę.1.

A teleprĺlĺiskópi eljárás során nreghazott igazolá-sban foglaltak megszegése eseĺón teieptiléskópikötęiezési eIjárás leÍblytatása ľenłęfteto eT. ĺ. k<ĺtelezetřsegek *;,g;;;ďé* ď;l;;.';*,.', hajÍrísaeseĺén 50 000 ŕiľin.t'ig te{eĺĺĺ5 bílság kiszabírsa ľcnđęlhető cĺ.

INDoKoLÁs
Sonogyi É-trend Kľt. bojelentĺj szen,ezet,.u.?9?6?/?0l'7 ügyiľaÍszáĺnú kéĺelmében az ép,itettkörrryezet alakításá.ól és védelrnél.ől szóló 1997, é'vi rxxřÍĹ tolvény (továbbiakbän: Etv.)30/D.$-a, a telept'ĺásfbj1*lľé:i koncepcíóról, az integľait tel"priresfejlesztési sh:atégiáľól és ate}epüIósľendezési eszköz<iklol, valarňint egyes telęiĺlésľencĺäzési sajátos jogintéznrényekro|
szóIő 3I4/20I2. (XI. B.) Korm' ľęndelet z:t.$-i, Yu}u*il'u;ápĺte'tĺgey.ł <isszefiiggő egyes helyiönkolrr,iányzati haÍósági eljiĺ'ľások lészletes szabál5,ąi1$| ,"ĺĺ sleot3. (n.10.) önkornrányzati

i{.lj 1082 Budape.st, Baĺoss u.63-6ĺ1.8 459-2l00
wr'ĺ.rv'jozsęfuaľos'lru
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BtjĐirľ ľs.ľ'Ir{ĺvÁ *os
V|II. xuĺlth'ľr'
Jlzsľtłyĺtttlsl

PÜt,6ÁRMř;sI.ÍiR| ł"ľĺvA,ľÁ L

R{lŕqľír.Ész

ľęndęlęt 6.$-a alapján telepiilí:sképi be1elerĺtést tett lratóságĺlmhoz, a Bu'dapost' Vilt. lĺeľülct
Somogyi Béĺa utca 8' száuł clőtti kłizteľĹiieĹen teľasz elhelyezésóľe vonatk<rzÓan.

A mellékeĺt ĺervdokumentácĹót és arrnłk mellékloteit átvizsgĺilr.a l.negá1lapít<lttam, hogy az
megÍblel a tetepülésÍbjlęsztósi koncepcióľól, az integľált tcle|iilésĺb.;lđztesi stľatégiáľiĹ és a
telepiilésrencĺezési eszk<iztikľől, valarlrint egyes teleptilésrenĺĺe*ési sajátos jogĺntiánćnyrkľól
szó]lő 314lf012. (xi. 8.) Korrn' ľendclet 23'$ (2)-(3j bckezclcsében, Jalanint az építésťiggyel
<isszefiiggö egyes heIyi ĺinkormányzaľí hatósági eljáľások ľészlętes szabáĺyaiľól s,ĺlł sĺzoĺl.
(ľ'10") önkoľĺĺrányzati ĺendelet l. mellékletében foglalt taÍallni követe}ményeknek'

Az építési tevékenysóg a Jóasefuáľos Keľĺilęti Epítési Szabtlyzatélľĺt 1"ĺoKÉs Z) szółĆl 66|?,00,7,
(XIi'12") önkormányzati ľenđeleľben fŁrglattaknäk nregfelel, valarrrilrt a kikotćs teliesítésévcl
lnegfelei, a ręklámok, ľekĺámbeiendezrásek és cégólek ethelyezósónek szabátyaiľil szóló
55/2a73' (XII.20.) onkormányzati ľendeletben ťoglaltaknak megfelel, és a teĺepritéskĄ:be
illeszkędik.

A tclepiiiéskép véđelrrréľől szóló 2016. évi LXXIV' töľvóny 14. š (f) bekęzť|ése alapján a helyi
építósi szabtůyzat teléptilésképi. kovetelĺrényeit, valamint ai épftđszeii.ĺĺĺĺtsog lrelyi.vodelméről
szőlő, a ľeklámok, ľeklatnlroľciozók és cĺlgéľck ôlhelyezósélrek, alkalrrrazásárrak
követelrnényeir.ől, ťettételeiľől és tilátrnáľol szóló, éi a telepiilésképi véleméllyezésí, il1etve a
teleptilósképi bejelentési e$ánís sajátos jogintézményeklol szóló önkómányzati iendelete t faYI .

szĺeptembeľ 30-íg lehet alkalmazní. 2017. októbeĺ 1. után az újonnan megalkotott települósképí
a1c'ulgti kézikönyv és a telopüIésképi ľęndęlet alapján a koľábbi telópütésképi uä3elentéiĺ
eljáľásban hozott isa1o-lás9k ťetiĺĺvizsgálásľa kerülnek, ezéľt a ľencĺelkoző reszben foglaltak
szęlintí kíkotćssę'l az' építési tevékenységet tuđomásul veseem'

Nyomatékosan.figyelmyr.tetem a;z Epí'ttetőt, hogy ajelen <löntésem nęIn jogosída fel az építési
tevókenység azonnali, .łttétel néIküli ľnegkezdéséĺe. Đöntésem u t"*"z"tt építési tevékenység
teleptilésképi megfeleĺősĺĺgé.nek vonatkoaásában íľányadó, és nem męntesĺt aran egyĺí
engeđélyek, hozzájőllúźisok előzetes beszeľzésónek kötelezettsége alól, melyeket egyéb
jogszabáIy a kéręlmezo á|ta| tervezętt építési tevékenység megkezdése ęsetéts előíľ. Jęlen
houzájńľuĺásÔIn ncln tekirĺlrcĺĺi az cseĹIegÚs pciĺgáľi jogi igénýek eldd,ĺttesének sern'

A ľendeĺkezó tészbęn foglattaknak rnegfolelő telepiilósképi bejelentésí eljáľásban hozott
igazolásom az t]tv, 30lD. $ (ľ) bet<ezoesénälapul.

A feuebbęzési jogľól ľendelkezós ar,btv.30/D. $ (3) bekez-desén és az építésiiggyel összeÍiĺggő
egyes helyi öĺ*ormányzatĺ hatósági e|áľások ľészletes szabályaiľól 

^szőIő-ś-/zol:. 
1n.ĺo.1tinkományzati ľendelęt 13/A.$-n, a dtjntésben ťoglaltak megszegesér.ol szóló rendelkezes az

Etv. 30/D. $ (4) bekezdéséĺ alapul.

Buclłrpest, 20 1 7. március 27.

po1*u*.ll,ä",.Ťi'.|í?ix"u,uou,
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Budapest Főváľos VIII. kerület Iktatószám: 26-288/2017
Józsefoáľosi onkormńnyzat ťlgyintézo: Szomolánýné Kocsis Beatrix
Polgármesteľi Hivatala Telefon: 459-2-157
Gazdálkodási Ügyosztály e-mail: szomolanýĺeb@jozsefuaros.hu

dr. Galambos Eszter
ĺiryosztályvezető

Helyben

Táľey: Somogyi É-tľend Kft. közteľülethasznźiati kérelme _ Somogý Béla utca 8. szám
előtt

Hiv. szám: 1 6-] 47/20 I 7.

Tisztelt tiryosztályvezető Asszony!

Köszonettel vettem taÍEyi témában tett megkeresését. A Józsefuaľos Kertileti Építési
Szabtlyzatĺĺľól szóló 6612007.(XII.12.) ľendelet (JóKÉSZ) 10.$ (3) bekezdése szabźiyozzaa
teraszok elhelyezését.

Fentiek a|apjźnmegállapítom, hogy a koztertilet-haszná|at engedélyezhető.

Felhívom azonban a figyelmét, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 14. $ (2) bekezdése alapjźn a helý építési szabá|yzat településképi követelményeit,
valamint az építészeti öľökség helý védelméről sző|ó, a ľeklámok, reklámhordozók és
cégérek elhelyezésének, a|ka|mazásĺínak követelményeiről, feltételeiľől és tilalmĺíľól szóló, és
a teleptiléskepi véleményezési. illęfue a telepĺilésképi hejelentési eljárás sajátos
jogintéznényekről szóló önkotmźnyzati rendeletet 2017. szeptember 30-ig lehet alkalmazni.
20|7. október 1. utén az újonnan megalkotott településképi arculati kézikönyv és a
telęülésképi rendelet a|apjźn a korábbi településképi bejelentési eljáľásban hozott igazolások
felülvizsgálásra keriilnek, ezért a t€Íaszta, valamint a napernyőre vonatkozó településképi
bejelentési eljĺíľást fÖI7. októbeľ 1-étől számított 3 hónapon beltil meg kell isrrrételni.

Budapest, 2017. március 28.

Udvĺjzlettel: . 
.

FóÉpÍrÉsz

?.'iluxi árn'.Ą_
lyríny{Jcy1ńŕś/"e'
foépítész :

4zs
M l082 Rudapest, Baľoss ll, 63-6? .8 459-2t 00
www.iozsęfuaros.hu
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B UDAPESTĺ ąexłoR. t. orĺľlr'tľy sÁĺ;
\'' [Ii.'Kerületi Rendőrkapitánysá g

Renclészetí Osztá1,v

Ug'vszár*: 0 i 080''5ó2- 39 l2a1?, áLt. Táľg.v : szakii aťós á gĺ áIłásfoglaiás
Ügyintézcí: Bcĺĺ:s Attila Baiázs r. hĺĺgy.
Tel.: 477 -31 -00 ĺ 48.If4
}Jnraiĺ ; tlol osab(Đli udapesť'políce.hu
Hiv. szám: 16-11 41 12017 .

đľ. Ga{anlbos Eszleľ
ĺigyosztályvezető

Budapest Főváľos VIII. keľĺiiet
J ózsefu árosí onkormányzat
Polgánnesteľi I.[ivatal a
Gazdálkoclási 

.Ügyosztály

Budaoest
Baross utca 63-67.
1082

Tisztelt dľ. Ga|ambos Eszteľ!

Tájékoztatom, hogy a fenti szźLmon hatóságomhoz étkezeIt megkeľesésben foglaltakat
megvizsgáltam' rnelynek soĺán az a]ábbiakat állapítottarn meg:

A Somogyi É.trond Kft. kéľelmet nyújtott be a Jĺizse'ft'árosi onkormanyzat tuiajđonábarr lér,ő
közłterĺilet hasznáiatálroz, melyberr kitelepülésének engedélyezésót kérte 20I?' ápríIis 12. naptil-
20l7 szeptęmbe,r 3Ü. napig a 'Buc{apest VIII. keľÍ'ilet, Sonrog3,i Bóla utca 8. szám clőtt az úttcst
paľko1ó sávjában 30 nógyzetrnéter teľü]etre.

A fenti he1yszínen közbiztonsági és közlekedési szeĺrrpontból a kitelepiilés ellen hatóságom
kiÍbgást nem emel. 

...' ' . :'..'

Buďapest, 2Üt7 nráľcius Ź4. .:'. -..''

I -;' .{t.:1l

. , TĺsztęletJel:

tovács bor ľ. alezr'edes
łŁcn

Cím: 1084 Budapest l41iI Bp. Pf.:1ó1
.l.elęÍil 

n: 47 7 -37 00 ; F ax. 47,ĺ -3,| 2,ĺ, 4 8 -40 1

e-maĺi: 08ľk(!:buĺlapest.pol ĺce.ilu
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Hŕ\.tósÁG| Ücl oszr.Áĺ,l

Ic;ĺzĺ;ĺTÁsl lRoDl\

Ügyiľatszám: 05- l O28l2O|7 .

Ugyintéz(i: Bodnár Eva
Telefon: 459-2171
Email: bodnaľe@ ozsefvaľos. lru
Hivsz.: 16-8012017

Táľgy: közteľület-foglalási kérelenl

Gazc|álkoĺ|ási Ü gyosztá|y

dr. Ga|ambos Eszteľ
i'i gyosztá |y v ezeto részé re

Helyben

TiszteIt i)gyosztály v ezetÍj.Ąsszon1, !

Ilir.atkozírssal lrozzálrk érkezett trlegkeresésére aza|ábbi á||ásfoglalást adjuk:

Somogyi É.ľRBľn xľt.
Budapest VIII. keriilet, Somogyi B. u. 8. 30 m2 vendéglátó terasz

(20|7. ápri|is |2. _ 2017. szeptembeľ 30. kłiztitt)
ľészę(ľe a |<ozteľü|et használatba adását a Í-eIlti idoszakban a,,JoKÉsZ'' l0.s (3) bekezdésében
ľögzítettek betanása nre| | ett kereskedelmi szempontból nem kifo gáso|j uk,

az a|ábbi kikötéssel:

a vendég|átó teľaszt a kereskedő csak az iiz|et nyí|ászárríinak zźlrva taľtásár,a|
üzemeItetheti.

A Somogyi É-TREND Kft. 4755l2)l3 szám alatt szerepel hatósági nyilvántartásunkban -
..RellcleIő.. gIĺlcvezéssel _ Budapest VlII. keriilet, Somogyi B. u. 8. szám alatti üzlet
tekintetében. Az Ĺizlet nyitva tartási ideje: hétfo-kedd: ll.00-0l.00 óra. szerda-szonrbat:
l1.00-02.00 óľa, vasárnap: l2.00-0I.00 ĺ5ľa

.Iózsefváľos Kerületi Építési Szabá|yzatárő| sző\o 6612007.(XII.l2.) ok. ręndęlet (.IoKÉSZ)
l0.Ss (3) bekezdése érte|mében:
..(3 ) VelldégIáto teľasz elhelyezésc

a) Vendéglátó teľosz koztcrĹilctcn Vagy lĺcjzhaszlrálaĺ. cÚliáľa átarĺott lttagálltcľüIętęn csak
abban az esetben létesĺthető. ha:

. a gyalogos sáv szélessége - a biztonsági. és berendezési sávok megtartásával _
legalább l.5 m;

. a gyalogos sáv sz.ć|essége a,z árkád a]att is legalább l,5 mćtcľ ćs

. a teľasz legfe|jehh .j méteľ széles, illetve ennél nagyobb nléretű tcrasz csctćbcn
legalább 1.5 nréter széles felületen a körüljáľhatóság biztosítható.

: . l 082 BuclapesÍ' Raross lt 63 67 . G 459-2 l 00
lt'rvtv..iozreÍ vilľ(rs. h tl
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b) Terasz oldalai 1,0 méteľnél magasabb szerkezettel nem határolhatók le.

c) A teraszok téliesítésének' esővédovel való ellátásának megoldását az épület

megie lenítéséhez történő megfelelő illeszkedés éľdekében be kell mutatni aZ

önkoľnláľlyzati főépítész előtt, illetve annak hiányában az illetékes tervtanács elott.

melynek álIásÍbglalását csatolni ke|I az (elvi) építési engedély iránti kére|enrhez...

A nlegállapodásba javasoljuk belefoglalni' hogy a kereskedelmi tevékenységét a
kereskede|errrről szóló 2005. évi CLXIV. törvény előíľásainak betartásával folytatliada,
továbbá. lrogy a vendéglátó teraszon a zeneszolgáltatás tilos, ill. tevékenységükkel a lakosság

Il1'l-lgalmát nem zavaľharjćlk (zaj, szag, nyitva tartás, rendezvények' stb.).

Budapest, 2017.03. 30.

"ý"-Tisztelettel: J>
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E gy é n i v ál I al kozás eseÍéóen.'

Kérelmezoneve:

Adószáma:

M e gj e gy zé s : Fenti adatok közlése a kozterülerho,,,álo
szükségesek Az adatokąt a Polgármesteri Hivatal és a Józsefvárosi Közterĺilet-felüg1łelet kezelik Jelen tájétaztatas a 201 I. evi CilI.
törlłéľryen alapul.

KiizterüIet-hasznáIatideje:zor i.}* Ú-j("j nt, {i{:naptól 
_ zo:',łi.ev ŕiT ł,o {ipi ""vie(Több időpont- helyszín esetén kéffi liqtąt mglléke|nil) rl - ) ĺ1ą

Közteľütet-h^""áI'.";;;,;.-ľ''l'kľä-:{;' @ u.%.,(
Közteľiiletnagysága: ....'...'Í- ... ....... m2ldb 

t r
Közteľütet helye: Buđapest, Vm. kerĺ'ilet. . . ...,., . /..Y .ir

l".*.{- ....(utcą te,l..,/..9..,,a^J,u*. i,Ł4.ĺ* úttesten, zildterületen Vagy'.
Egyéb (LEVELEZú,)SI cÍM, amennyiben a fenti adatolrtól eltéľ, stb.):

, Kéľjii''k a túIoI.daloĺz .jelzetÍ
ĺĺ.'.. {l kéreI.erunyo n,taÉvú n1lt

mg !l.é klete k et c.s aÍo ln i,
a i łő í rn i szív es k e dj é k !
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A lĺérelmező tudomásul veszi, hogy 
^ c^1 ^ |.Aa^-jr','ł L-^--Á'} 

a kérelęrn benyújtása nem jogosítja fęl a koaeľülethasznáIatára,
} a 18/2013 ' (Iv.24.)önkormányzati'rendelet l7. $ (1) bekezdése szerint a kiizterülethaszĺálaiáértkoztę.

' ľĺilęt-haszlálati díjat köteles ťlzetni,
} a közteľĺ.ileten kizaľóla g a2|O/20a9.(IX.29.) Kormányrend e|ęt 12. $ (1) bekezdése aiapjan a rendelet 5.

mel]ékletében meghatározott termékek árusíthatók.

A kéretemhe z a kére|mezőnekazalábbi melléIeteket kell csatolnia: (A csatolt mel|ékletet kéľjük X-el jelölni)

akorlásáľa fęljogosító ęgyszerű okirat máŚolatát: 
,

- e sv é ni v á lla lkozás ese tén : v áI1 a|ko zői igazolv ány t,

l gaz' dasági tarsaság' egyéni cég ęsetén: 30 napnál nem ŕégębbi cégkivonatot' aláĺrást cĺmPeldanYt'

ón: a nyilvántaľtásba-vételüket igazoló okiratot,

- Ácŕprmpllilr eceÍéĺ őqferm eliii igaz'o|vánvt.

@@ amelyen szerepelnie kell a kornyező utcáknak

is. A váłaton azígényeltterĺiletnek - á sziikséges méretekkel - úgy ketl szeľ9q!ryl.loey 1*u| ĺagysága,

elhelyezkedé," 
"gýe,t"l'űen 

megállapÍtható legyen (TERASZ, PAVIL6N ESETEN: annak szélessége,

hosszúsága; atetasz,pavilon szélÉllęk az épiilet lromlokzatífalátő| és ajárda szélétől való távolsága;tęrasz

esetén arňák az tizletnęk a beiáratától való távolsága, amety'-ftnez brtozik; mét

3 dezés ľrtiszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez u

helllszín fotóiát is csatolni sziilrséses.
lás megiljítása esetén - váľosképvédel-

mi síeńpontok f,rgyęlembevételę mi-att - féłyképfelvé1el.t łĺell beqs?-tolni. - - . -
5.Đ'i.*4'é1y otokkaĺosszef üggőközterület-használat

esetében o, a|n"íatal kapott ńeghatalmazást és ajogłzabályban előírt esetekben a jogeľős építési)głi ható-

ręnŕnIni .ęzijk.séqes

@@ajzon tul _ avonatkozó helyszínt ábrźno]'ő

forgalomtechnikaivázra1zot, amely beszęrezhető a.BKK Közúti Közlękedési lgazgatóság Ktizutkezelési Fo-

osztály. Forgalomtechnikai osztályán

Figyelmeztetés:
W*t tdtöltott lłźrelemnyomtątváľry és az előírt melléHetek csątolasán al, a poľlÍos és egłértelmiÍ helymeýatározas, va-

lamint a megla,ő létesítmaryfotója elengedhaetlen a beľlyźjtott kźrelem éľdemi elbírálasához!

A közteriilet-haszrrálatot - ktilönösen _ aza|ábbi jogszabályok szabtt|yozzák:

} ahelyi önkonnányzatokólsńló 1990. évi LXV. törvény

> u ioo"ru.ĺ'osi ÖĹkormanyzat tulajdonában lévő ködérĹiletek hasmalatmól és hasmálatanak rendjéről szÍ..|ő 18D0|3.

GV'24.) Önkorrrráĺryzati ľendelet
} jóxefi'aros KcľĹilcti ÉpÍtésíSmbŕlymtiról szóló 6612007.(ru'.I2.) önkoľmányzati renclęlet

} Budapesti Varosľendezesi és Epítési KeretszabáIyzato| smIő 41 / |99q.(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet

} A ręklámok, reklámberendezésęk és cégérek elhelyezésének szabályaiľól sző|ó 5512013. (XII.20.) önkormányzati

rendęlete

NYILATKoZÁ'T

járó hatósĘ feÍe to*uuĺta'aľ'oz a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából.'

tőttájékoztatást kaptam - melylt fudomásul vettęm -'az eI1arás megindításának napjaról, azugyíĺtézési határidő-

rő|, izügyemre irányadó jogšzabáIy rendelkezéseiről, jogaimľól'és kötelezettségemről, továbbá kijtelezettségem

elmulasztásának j ogkövetkezményeiről, a hivatali eléľlreĹiiségľől.

l.uu.x"i .;ogoň1,ol l"*ondok. Tudomásul veszeln , hogy ezá|ta| az ugyemben hozott határozat annak közlésekoľ

jogeľőre emelkedik'

. .(,nł., ĺ;"!:i.rs l"t ľ:^,,ił,ł.'ł i

-ü* n0

--ľ-^'$.ä..'...i-$$ry:
. 1\9 ' ''''1ił+.

' \ ýbdę."

EuĺIapest, *ĺí u',Q.! ĺĺ .(Ł. n,.p"
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8. kerĹiletNap utca 10., homlokzadavítas
állviínnyal

ügyintéző: EmberAttila

I A TársaságuÍ}khoz érkęzett ,,Budapest 8. kerület Nap utca l0., homlo|<z,atjavítás źl||vánnya|,, táłrgyil
' kérelemľe, ame lynek tęť.Iezett időpontja 20|7 . ápnlis 20. - 2017 . május 20. az alábbi forgalomtechnikai
kezelői hozzáĄátrulrźtsunkat az a|ábbi feltételekkel adjuk meg.

i o Hozzájáru|ásunk a mellékelt he|yszínrajzľa vonatkozik, a közterület elfog|a|źsfuanem jogosít!
. Tárgyi közterület-hasznéúati kérelmet a tulajdonos önkormányzatta| dokumęntáltan szĹikséges

egyezte.tni, a közteriilet.hasznáIati engedélyt az önkoľmĺínyzattő| mcg kell kénri.
o A kérelemben megadott méretÍĺ á||ványzat felállítása esetén a gyalogosok számfua nem maľad

meg a szükséges minimális szélesség a paľkoló jáľműveket lehaüáľoló buľkolati je| és az
źl|vźnyzat között. Ezért a gyalogosokat a túlolda|i járdfua kell terelni a teľvben piľossal javított

' tÍhlák kihelyezésével.
o A közterületen lévő forgalomtechnikai és egyéb eszközökben okozott károkéľt a kivitelező

taľtozik fele|ősségge|, ezért a munkálatok megkezdése előtt fényképes, videós állapotfelmérés
készítés ét j avasoljuk.

o A közterület-hasznáiat után az eľedeti forga|mi ľendet haladéktalanul helyre kell állítani a
kihel'yezett jelzőtáb|źtk eltávolításával. A közteriiletet szernyezĺidésekiől, hulladékoktól
rnegtisztított állapotban kell visszaadni a forgalomnak. A bizonságos közlekedést akadźl|yoző
táľgyak nem maradhatnak a közterületen.

. A jóváhagyott közterület-hasznáiati kérelemtől e|téľni csak Táľsaságunkkal egyeztetett módon
i lehet. A teľvtől eltérő munkavégzés, vagy fe|téte|ęink bę nęm tanása esetéďhozzájárulĺísunk

&vénvÉt veszti.

. Forgalomtechnikai kezę|ői hozzíjáľulásunkat a Magyaľország helyi önkormányzataiľól szóló 201|. évicLxxxlx. törvény 23.

'.$ 
(1) 

9:k:"9és 1. pontja, a közuti köz|ekędésről szóló 1988. évi I. törvény 33. és 34. $-ai, azutakforgalomszabá|yozásárői és a
]közútijelzések etrhelyezesérő| sző|ó 20/1984' (xII.2l.) KM renĺlelet 2. $-a, valamint a fiívĺárosi helýi kozutak kezelésének és
ltizemeltetésének szakmai szabá|yairó|, továbbá az útépítések, a közteľúletet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az
'útbuľkolatbontasok szabályozźtsźtő| szo|ő 34/2008. 1vil. ls.ýFőv. Kgy. rende|ęt alapján, mint operatív kezelői feladatokat
ę||áúó szervezet adfuk ki.

Budapest, 201 7. április 3.

1,,^k- kĺł'r-
l:ffi.mogyłźffi Kristóf,/

,rfl.t-.í
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A kérelmező tudomásul veszio hogy
} a kérelem benyűjtása nem jogosítja fel a közeľülęthasznä|atára,
} at8/2013.(Iv.f4.)önkormányzatirendelet17.$(1)bekezdésę.szeľintaközterülethasználatáértköztę-

rület-hasarálati díj at köteles f,lzetni,
} a köztęrületen kizĺró1aga2|0l20}9.(Ix'29.) KormányrendęIet |2. $ (1) bekezdése alapjiĺn a ľęndelet 5.

melléklętében męEhatźlrozoťt tęrmékek árusíthatók.

A kérelemhezakére|mezőnek.azalábbi melléleteket kel| csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjĺik X-el je|ölni)

l'' A köztęr.Íilet atni kívánt tevékenység gyakorlására fęljogosító ęgyszerĺĺ okirat másolatát: 
'::gys"i"állalko'ásęs. l

- gazđasásitársasás. esvéni cég esetén: 36 nup
- táľsađalmi és eeyéb szęrvezetek esętében: a nyilvántartásba-vétęlüketlgą4qlg jE]Iatg!

- ősteľmelők esętén őstęľmelői igazolványt.

@óhelyszíntábrázo|óváz\atot,amelyenszerepelniekel1akörnyezőutcáknak
is. A váżlaton azigéĺyeItterü|etnęk - a sziikséges méľetękkęl - úgy kell szerepelnie, hogy annak ĺagysźĺga,

elhelyezkedé'" 
"gýe.t"l.nĺen 

megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,

hossžúsága; aÍęrász,pavi|on szé|éĺekazépület hom|okzatĺfaltátó| és a járda szélétől való távolsága;terasz

esętén annak aziz|etnekabelźratátő| való távolsága, amęlyikhęZ tartozik; m e

@,létesítmény,berenđezésműszaki|eírásźltésterveit;teraszkérelmekheza
helvszín fotóiát is csatolni szül<ség,es.

zterü1et-hasznźůatihozzájárulásmegújításaesetén-városképvédel-
mi szemoontok fievęlembęvétele miatt - fényképfelvételt kell bęcsatolni.

a b en v a gł ép ít é si munkál at o kkal o s s z efüg gő közt eľiil et- h as znál at

esetében az építtetőtől kapott meghatalmązást és a jogszabálybąn előírt esetekben a jogerős építésiigi ható.

s ápi enę e délyt cs at o lni szüks éEes.

@én_a2.pontbanfoglalthe1yszínĺajzontúl-avonatkozóhelyszíntábrázolő
foľgalomtechnkaivázrajzot, amely bęszęrezhető a BI(K Közuti Közlekedési lgazgatóság Közutkezelési Fő.

osztźt ikai

Figvelmeztetés:
e naĺ,,ynl,""l tttakött lĺźrelemnyomtatvőľly és az előírt melléHetek csatolasán njl, a pontos es egłértelm,ĺí helymeýatarazas, vd'

lamint a n,leglálő taesítľnéľryfonja elengedhetetlm a bmyijtott kerelem érdemi elbírálasĺźhoz!

A koztertilet-haszrrálatot - kĺilönösen - aza|ábbi jogszabźiyokszabá|yozzźk:
} a helyi önkoľmanyzatokól szoló 1990. évi LXV. törvény
} a Józsefumosi onkoľmanyzat trrlajdonában lévő kĺizteľiiletek hasma|a,,źro| és haszmlatanak rendjéľől sm|ó |8120|3.

(N .24.) önkormĺíľryzati rendelet
} Józsefuaĺos Keriileti ÉpÍté si Szabźtyzatźrő| sm|ó 66D007 .(ru',2.) önkoľmanyzatí rendelet

} Budapesti Varosrendęzęsi és ÉpÍtési Keretszabá|yzatól szóló 47l|998.(X''15.) Főv. Kgy. rendęlęt

} A reklámok, reklámberendeżések és cégéľek elhelyezésének szabáIyaiľól szóló 55120|3. (xII.20.) önkormányzati

ľendeIete

NY ILATKOZAT

jáľő hatóság felé továbbításához a jogosultság megállapĺtása és teljesítése céIjából.

tőItájékoztatasi kaptam - melyet tuc|omástlI vetfem - az, e|jtrts megindításának napjáril" äZ ĺigyintézési hatáľiĺi{i-

ro1, áz iigyemre irányadó jogszabály ľendęIkezéseiről, jogaimról és kötelezettségemľől, továbbá |(ötelezęttségem

elmu lasztásának jogkövetke zmény eirol, a hivata|i elérhetőségről.

tebĹęzesi .;ogomľol lemondok. Tudomásul veszem , hogy ezáItal az ügyemben hozott határozat annak közlésękoľ

jogeľőre emelkedik.

ľ:ŁYľäi"il.lř},ĺY'.:&... . 1. .. .. . . . . ..
..ooo."'-*n'']iÉnnĺ,*nzo ĺr.ĺ,ÁÍnÁ.sn 

*.,{- tŁ8
I.luĺlapest, zorŁo€j. ľ,ĺ' .*Ł... o"p.
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8. keriilet Salétĺom utca2' anyagmozgatás
tetőre (kosaras |ift)

ügyintéző; EmberAttila

A Társaságuľrkhoz érkezett,,Budapest 8. kerület Sa|étrom utca
tárgyű kéľe|emre, amelynek tęľvezefr időpontja 20|7. ápti|is 20.
kezelői hozzájfuu|átsunkat az a|ábbi fĚItételekkel adjuk ńeg.

. I]ązzájŕlnr|ásunk a mellékelt \rc|yszinrajzľa vonatkozik, a kiiz|'criilcĺ' elfoglalásáľa nem jogosít!. -ľáľgyi közteľiilet-hasznáůati kérelmet a tulajdonos ĺinkormányzatta| áokumentáltaň šziikséges
egyeztďni, a közteľĹilet.hasznáIati engedélyt az önkoľmányzattő| megkell kérni.o A kéľelemben megadott méretű kosaras lift felállítása esetén a (kb' 2 m szé|es) járda teljes
szélességben Iezátásra kerül. Ezért a gyalogosokat a trilolđali járdára ke[| terelni ul,"ly,,ĺn,uiin,
piľossa| javított táblák kihelyezésével.

o A közterĹileten Iévő forgalomtechnikai és egyéb eszk<izökben okozott káľokéľt a kivitelezőtartozík fe|elősségge|, ezért a munkálatok melkez.dése előtt fenyképes, videós á|lapotfelmJrés
készítesét javaso|j uk.

o A közteľtilet-haszná|at után az eľedeti forgalmi rendet haladéktalanul helyre kell állítani akihelyezett je)zőtá.ŕ.|ák eltávolításával. Á közterüIetet szennyeződésektől, hulladékoktól
megtisztított állapotban kell visszaadni a foľgalomnak. A biztonságo, ko'l"k ćae,t a,uańyo,d
tfu gy ak nem nĺaradh atnak a közterületen.

. A jóvá}nagyott közteľiilet-hasznáiati kérelemtől eltérni csak Társaságunkka| egyeztetett módonlehet. .A tervtől ę|térő munkavégzés, vagy feltételeink be nem tartása esetén hozzźjám|ásunk
il érvény.ét veszti. , --.ęJ

Foľgalomtechnikai kezelői hozzäjáru|źsunkat a Ma-gýy9ryághelyi iinkormányzatairő| sző|ć,20t1. évi CLXXXIX. tiirvény 23.$ (4) bekezdés l. pontją aközuti közlekedésrő' 
'1o1q 1lq9..ävil.iti*!iy gl. és 34. $-ai, azutakforgalomszab á|yozźlsárő| és aközriti jelzések elhelyezéséľol. y.ol9 20/1984. (xII.21.) KM rendelet i..i-u, uul.*iń a fóvárosi helyi közutak kezelésének ésĺizemeltetésének szakmai szabá|yairő|, továb-ná az útépítések' a kö,zteľůletet érintő közmű-, vasút- és egyéb építése k és azútbuľkolatbontások szabályozásáró| szó|ó 34ł2008. (ViI. rs.ĺeo". ŕs}. rende]et a|ap1án,mint operatív kezelői feladatokatellátó szervezet adtuk ki.

Budapest, 20L7 ' ápri|is 3.

2. anyagmozgaÍás tetőre (kosaras lift)''
_ 20|7. májłls 20. a forga|omtechnikai

íIa:/

_/
,.-__z/1_)

/:Somogýari{šristóf :/

rnérnökségvezető y fiőméľnök

ŕ
ry/- ř-_rl

_\ //



Budapest. Főváros V|||. kerü|et Józsefvárosi Potgáľmesteri Hivaľá|
Gazdá|kodási Ügycsztá|y
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

Megjegyzés:Fentiad.ątokközléseaközterület-hasznĺźlatikérelmek"lbí,
,,y,,:*::,{:ť:j,-*:,j::::::!:: 

'':fu:é:*ľ:' .Az ą,datoknt.a P9lé7rryesle| Hivatal Gazdálkodási, illetye KozterülerfelügyeletiÜgyosztálya kezetik az informaclos örľ"endettrezesijogról as * fufo,.acíis,ib,dsag,ol szćt'ó 20] 1 . evi C\II' ,ö*é;;ŕ;jó"rule,-Jelug)
KiizÚeľiilet-használatideje:zo:i[}év '.,.',ilj nu ffinaptót _ flliľi.ev iaiil no ii"- đ ̂̂ p,e(Több időpont- helyszín esetén l.:ériink listát mellékelni!)

KiizŕerüIet-hasnlźlaÍcélja: .......... ...'....í:..đ.R.4.5".-r...........

Kéľelemme| éľintett közteľiilet nag,sága: .. . 3 . . . ....... m, ldb
Köztertilethelye: Budapest VIII. keľĺilet.. ....,..kĺą.,..Dy..,..Lĺ.'.. .ą.,....

, 
.. ...'.'.....(utcątĐ............szźrnelőttl: járdán, úttesteą zoldterületen vag..

Męieg-.yzés ( Egyéb tény, kĺjľülmény, LEVELEznsr cÍnł, amennyiben a fenti adatolĺtóI eltéľ, stb:);

E

Eé l,j ii k g t,t lo Iđal,o n .j.|u,.l'łe 
t tct k é r elemn.v o m7.ĺ1.1,1 i ĺÍ.n y t
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A kérelmező trrdomásui Ýeszi' hogy
a kéľelem benyújtása nem jogosĺtja fel a közterülethasznáIaÍára,'' .

a Józsefuárosi onkormányzalttuIajdoĺában iévő közterületęk haszná|atarő| éshaszrttlra,tának ľendjéľől szóló
I8l20|3. (Iv. z4.) önkormányzatí rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a koztertilęt hasz-rĺáIatäérÍ. koztęrüIet-

haszĺźĺlati đíj at köteles ťlzetní,
a kozteľüIeten kizár6|ag a keľęskedelt'ri tevékenységek végzésének feltétęleiről szóló 2L0l2009. (IX.29.)

I(ormányreiiclęlet 12. $ (1) bekezctése alapján a ľetrdeiet 5. ľnellékletében meghatározott tcrmókck árusítha-

tók.

A |ĺérelemhez a kére|rnezonek az alábbi meltéIetelĺet |rell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjii|t X-el 3elölni)

l. A kĺjztertilęten folytatni kívánt tevékenYség gyakorlására feliogosító egyszerĺĺ okirat másolatát:

-esyéniváI|a,lkozásesetén:vállalkozoíigazo|ványt,
sazđasási társaság' egyéni cég ęsetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot , alźńrási címpéldányt
táľsaĺla|mi és ęevéb szęľvęzętęk ęsętébęn; arly1lvźntaľtásba-vételĺiketi$azolő okiratot.

őstermelők esctón őstcrmclői igazolványt
- venĺĺéglátó teľasz létęsítésę ęsę(éĺl, aza:t,|'íý,emelteĺ:llikíváIrrí keľeskerle|lrri/vendéglátó egység éľvéirYęs bę-

ielentés köteles keręskedelmi tevékenység bejelentését igazo|ő dokumentumot r,aBY a Mĺiködési Engs!Élyt
z. ĺzĺgenye|ttęrĺilętre vonattozó helyszínt ábrázo\ő váz\atot, amelyen szeľepelĺie kell a környező utcáknak
is. A vázlaton azigéĺye|ttęrtileürek - a sziikséges méretęklĺel . úgy kell szeľepelníe, hogy arľnk nagysźlga,

elhelyezkedése egyértelmúen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége.

hossaisága; aterasz, pavilon szélének az épi7ethomlokzati falátő| és ajárda széIétől való távolsága;tęrasz

eseténannakaziz|ęÍnekabęiaratátó1valótávo1sága,ame1yiküeztartozk;méterbęĹ
3. Az ďhelyezni kívánt épíÚnény, létesítmény, beľęndezés műszaki leÍľasát és teľveit; teraszkérelmekhez ą

helyszín Jbtój át is cs atolni szüIrs éges.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó köztertilet-használati hozzájźĺru|ás megújítása esetén

mi szęmnontok fisvelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell bęcsatolni.
- "áróFeonea"r

ásđébenvaglépítésimunkálatokkalosszefi)ggőkÔzterület-használat
esetében az építtetőtőt kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésüg;i llató-
sá?iengedélytcsatolnisztłlué4es. : ' . .: = -6lKöZút lgénybevétele esetén _ a2. pontbaĺ fogtalt helyszírľajzon tul - ayonaÍkozó helyszínt ábrázoló

forga|omtechníkai vánajzot, 'amely beszerezhęto a BKI{ I(öaiti Közlękedési Igazgatőság Kizútkezelési Fő.
osztálv. Forgalomtechnikai osztályán.

Figvelmezt.etés:
A hiaryÍatanul kitöltou tgiľelemnyomtdtvany ĺźs az előírt melléHetek csatoląsan tul, q pontos ĺźs egÉrtelmű heýmeghoÍarozás, va-

laľnint a meglevő tétesítĺnérlyfonja elengedhetetlen a beľryújtott l<erelem érdemi elbíráIasához!

A közerĺilet-hasmálatot - kĹilönösen _ az a|źńbi jogszabályok szabá|yozzźk:

ĺvÍagy aĺorszagÍrelyi onkormrány zatairó| smló20 1 1. évi CDcc(D(. tłiľvény

- ' a Józsefuarosi onkoĺmarryzat fulajdonában lévő köztęrtiletekhasználatźróI és haszľĺIatának ľendjérőI szs|ő I8D0|3.

(N .24.) önkomiarryzati rendęlet

- Józsefumos Keriiled ÉpítésíSzabá|yzatźrőlszóIő 661200,7 .(ruI.Lf.) önkormĺíĺryzati ręnđęlęt

Budapesti Varosrendezesi és ÉpÍtési Keretszabályzato|sző|ő 41/7998.CX.l5.) Főv. Kgy. ľendelet

_ A reklámok, reklámberendęzések és cégérek elhelyezésének szabáIyalróI szóló 55120|3. (XII.20.) onkor-

mźnyzati rendęlete

Alulíľott" az á|ta|ambenyújtott közterület-haszrálati kérelmem elbírálásának céIjából hozztÍitÍľulok s1e13|yes, a,data1m

történő kezeléséhez, vańmint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adatajmat a Polgármestłri Hi,łatal az Ie-

jáľásban részt vęvő szakhatósági állásfoglalások bękéľése végett továbbítsa az il]etékes lratóságok felé.

Kérelr-rrem benyújtásakoľ a Po1gfumesteri Hivatal Gazdálkodási Ügy'osaály ügyintézőjétbI IájékozÍatást kaptarĺ -
alnelyet tudomĺÍsul vettem - u,éIia,a' megindításána$ napjáról, azúgyiĺtézési határidőľől, az:iĺgyemre iľányadó jog-

''uuályĺ 
..''a.'lt."".."t.'oL j ogaimľól és kotęleżettségeimľől, továbbá kötelezettségem elmulasztásának .iogkövetkez-

ményeiľől, valamint a hivataIi elérhetőségről.

I(i4lentenĺ,hogy kérelmern Ĺeljesítése esetéll a közigazgatäsi hatósági eljáľás és szolgáltatás ájtalános szabälyairol a

zooą. e,iCXL..toľvény2OO4. évi CXL. törvény 73lA' s (1) bekezd.és b) pontja alapján a fellebbezési jogotĺu.ól le-

moirdok.Tu,]ilnuíŚuIvźszeĺłt,lrogyezáltalazügyembcnhozottható,rozatarrnaklĺozlésekorjogerőĺe,emelkedik.

eł -+ ?:-1,
ľl ud a pesto l.0 ."t.,ĺ-, év 0, :ilĺő .ł,'ry.l.. llap'.

l'iľ.lłl.:t,nĺueo al'rínÁsa" /
.-"ry
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IJ gyiratszźlm: 05- 1 I30 l20I7 .

|Jgyintéző: dr. Szabó Kata Kaľolina
Telefon: 459-2771
Email: szabok@jozsefu aro s. hu
Hivsz.: Ib-bz,fľ\()L, t .

T á'ľgy z közterület-fo glalási kéľelem

Gazdálkodási ÜgyosztáIy

dľ. Galambos Eszteľ
ůi gyosztályv ezető r észér e

Helyben

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!

Hivatkozássalhozzźĺlk érkezett megkeľesésére az ďábbi állásfoglalást adjuk:

Sami Info Tľade Kft.
Budapest VIII. kerůĺlet, Kľűdy u. 4. 3 m2 vendéglláúól terasz

(2017. ápľilis 26._2018. április 26.kőzőtt)

részére a köztenilet használatba adását a fenti időszakban a ,,JóKÉSZ'' 10.$ (3) bekezdésében
r o gzítettek b etartása mell ett kereskedelmi szempontbó 1 n em kifo gás o lj uĘ

az a|áhbikiktitéssel:

L vendéglátó teraszt L kereskedő csak az iizlet nyí|ászárőinak záľva taľtásával
ůizemeltetheti.

A Sami Info Tľade Kft. 498312014 szźlm alatt szerepel hatósági nyilvantaľtásunkban _ ,,La
Luna gyors büfe'' elnevezéssel - 1088 Budapest Ikudy Gyula utca 4. szźlm alattí izLet
tekintętében. Az tizlet nyitva taľtási ideje: H-V: 07.00 - 22.00.

Józsefvaľos Kerületi ÉpÍtési Szabćiyzatĺĺľól szóló 6612007.(Xlľr.lf .) ok. rendelet (ĺoxÉsz)
10.$ (3) bekezdése értelmében:
,,(3) Vendé g|źiő terasz elhelyezése

Đ Vendéglátó terasz k<jzterületen vagy kozhaszná|at céIjára átaďott magánterĹileten csak
abban az esetben létesíthető, ha:

. a gyalogos sáv szélessége _ a biztonsági- és beľendezési sávok meglartásźlva| _
legalább 1,5 m;

o a gyalogos sáv szélessége az aľkáđ alatt is legalább 1,5 méter és
o a terasz legfeljebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb méľetrĺ tetasz esetében

legalább 1,5 méter széles feltileten a ktlľüljaľhatóság biztosítható.
b) 'Ieľasz o]dalai 1,0 métemél magasabb szętkęzettel nem határolhatók.le.

rvwrv. i czsefvarĺls.h'u ťŁ

&



c) A teľaszok téliesítésének, esővédővel való ellátásának megoldását az épület

megjelenitéséhez történő megfelelő illeszkedés érdekében be kell mutatni az

önkormányzati foépítész eIótt, illetve annak hiányában az Llletékes tervtanács előtt,

melynek állásfoglalását csatotnike|I az (elvi) építési engedély iľánti kéreleÍ77hez.,,

A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevékenységét a
kereskedelemľől szőIő 2005. évi CLXIV. törvény előírásainak betaľtásával folýathatja,
továbbá, hogy a vendéglátó teraszon azeĺeszo|gźůtatźs tilos, i11. tevékenységĹiktel a lakosság

nyugalmát nem zavarhatjtk (zaj, szag, nyitvatartás, rendezvények, stb.) illetve az esetlegesen

folmerülő panaszok elkerĺilése érdekében a vendéglátó tetaszt csak 10.00 őrátő|
üzemeltethetik.

Budapest, 2017.04.|f.

Tisztelettęl:

--rí
/

ry/

E4 1082 l3ndapest, Baross u
rvĺ''ľl' j ozsefvat'os.hrr
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Ugyszám: 0l080i5ó2-5a2a1'7 ' étt. T áłrgy.z szakhatósĺĺgĺ állrísfoglalĺís
Üg,.,intézcĺ: Boros AttilaBa'.ŕzs r. hdgy.
Te|.: 477 -37 -00 ĺ 48-124
Email: borosab@budapest.poIíce.hu
Hiv. szám; I6.6f2/foI7 .

dr. Galambos Eszteľ
iigyosztályvezető

Btldapest Főváros VIII' kęrülęt
Józsefváĺosi onkormanyzat
Polgánnesteđ Hivatala
Gazdálkodási Ügyosztály

Budanest
Baross utca 63-67 .

1082

Tisztelt dľ. Galambos Eszteľ!

Tájékoztatom, hogy a fenti számon hatóságomhoz érkęzętt megkeľesésben foglďtakat
megvizsgáltam, melynek során az a\źbbiakat állapítottaľn meg:

A Samĺ .Info Trade Kft. kéreJmęt nyújtott be a JózseÍváľosi onkorminyzat tulajdonában lévő
közteľĺĺlet használatahoz, melyben kitelepĺilésének engeđélyezését kéľte ?0|7. április 26. naptól -
2018' áprílis 26' napig a Budapest VIII. keľĹilet, Kľúdy Gyula utcą 4. szrám eltĺtt a jáľdán 3
né gy zetm éteľ tęrül ehe.

A fenti hel1łszínen kĺizbiztonsági
kifogást nęm eme].

Budapest, 20Í7 ápritis l0.

és k<ĺzlekedési szempontból a kitęlepülés ellen hatóságom
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KoÝács Tíbor r. alezredesł
Rendészeti osztźůyv ezető

Cím: l084 Budapest l431 Bp' Pf.:]61
Telefon: 477-3700;Fax: 4']'l -37f4, 48-401

e:řnail: 08rk@budapest.políce.hu

Rz9NEo 3.9t\.83.0í0lOBG5:|3'(!46j.BcJER'.ló0.i4900j.J0Ęj4Jó5jIlF].j]13.t484)
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