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Budapest Főváĺos V|ll. kerület Józsefuárosi Polgáimesteri Hivata|
Gazdálkodási Ü gyosztály
í082 Budapest
Baľossutca63-67.KÉRELEM

a Józsefváľosi Önkoľmányzat tulajdonában lévő kłizteľiilet használatához
Kéľiiik a nl,omIatványl o!vashatóan nvom!atott betĺivel kitô!teni!

Adószama:

Egyé n i vá l I a I kozás eseŕében;
Kérelmezőneve: ................ telefon:

Mag ánszemélyek esetében :
Kerelmezoneve: ............... telefon:
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mellükleteket csatolnl, és
aIáÍrni szíveskedjék!



-2-

A kérelmező tudomásu| veszĺ, hogy
} a kérelem benyújtiĺsa nemjogosítja fęl a közterülethaszná|atára,
} a 18/20|3. (IV. 24.) önkormányzati rende|et 17. $ (l) bekezdése szerint a közterĹilet haszná|atáért

közterület-haszná|ati díjat köteles fizetni,
} a közterii|eten kizárő|aga210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet 12. s (1) bekezdése alapján a ľerrdelet 5.

mellékletében meghatározott termékek árusíthatók.

A kérelemhez akéĺe|mezőnek az a|ábbi mel|é|eteket ke|l csato|nia: (A csato|t me|lékletet kérjiik X-e| je|ö|ni)

l. A k<izterületen folytatrri kivánt tevékenység gyakorlására feliogositó egyszeni otirat ńesolaĺĺľ
- egyéni v4|alkozás esetén: vállalkozói i1azo|vźnyt,
- gazdasági társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál qem ľégebbi cégkivonatot, a|áírási círnpéldárryt.
- társadalmi és egyéb szewezetek esetébęn: a nyilvántartásba-véte|tiket ísazo\ó okiratot.
- ostennelők esetén őstemelői igazo|ványt.
2. Az igéĺyelt területrę vonatkozó helyszínt ábrázo|ó váz|atot, amelyen szerepelnie tetl a ttirrryezo utcáknak
is. A vázlaton azigéĺye|t területnek - a sztikséges mérętekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak ĺagysága,
elhelyezkedése egyételműen rnegállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: arrnak szélessege,-
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének azépu|ethomlokzati fatától és ajárdaszéIétőIvaló távolsága;terasz
esętén annak az ü2letnek a bejáratától való távolsága, amelyikhez tartozik; métęrben mérvę)' 

_

3. Az elhelyezĺikívánt építmény, létesítmény' berendęzés műszaki |eírását és tęrveit; terasz]aź'relmekhez a
helł,szín Íötóĺát j'ĺ csatolni sziiksóges.
4. Meglévő |étesítnrényre vonatkozťt köztęľĺilęt-haszná|atihozz-ájálrllás megfiítása ęsęĺé'n -
városképvédelmi szempontok Íjgyelembęvétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.

6. Közrĺt igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszinrajzon tul - a vonatkozó helysánt ábrázoló
forgalomtechrrikai vźurajzot. amely beszeľezhető a BKK Közúti Közlękedési Igazgatóság Közútkezelési
Főosztály, Forgalomtechnikai osztályán.

Figvelmeztetés:
A hiánytalanul kitöltött kérelemnyonltanány és az előírt melléHetek csatoląsán hll, a pontos łls egłértelmĺi helymeghanrozas,
valalnint a meglévő létesítmény.fotoja elengedhetetlen a beny1jtott bźrelem érdemi elbímlasához!

A közterület-hasaálatot _ kíilönösen _ az alábbi jogszabáIyokszabźiyozzźk:
} a helyi önkonnányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
} a Józsefuáosi onkormiányzat fulajdonában lévő köaerületek hasanáIatáról és hasanálatának rendiérŕĺI szóló 18/2013'

(Iv .24.\ önkonnányzati rendelet
} Józsefuáros Kerületi Epítési Szabályzatźrő| szćiő 6612007.6Ir.12.) önkormányzati rendelet
} Budapesti Városrendezési és Építési Kereszabá|yzató|sn|ő 47/1998.(x.15.) Főv. Kg1. rendelet
} A reklámok, reklánrberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szőló 5512013. (Xrr.20.) önkonnfurvzati

rerrdelete

NYI LATKOZAT

eljáró hatóság felé továbbításához a jogosultság rnegállapítása és teljesítése céljából.

ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam - melyet tudomásul vettem - az eljárás megindításának ĺĄtrőI, az
ügyintézési határidőről, az úgyemre irányadó jogszabály rendelkezésęiről' jogaimról és k<itelezetiségemľől,
továbbá kötelezettségem elmulasztásánakjogkövetkezményeiĺől, a hivatali etérhetőségről.

follebbezési jogonrról lelnondok. Tudolnásul veszem, hogy ęzáirtal az ügyemben lrozott határozat annak
közlésekor j ogerőľe errrelkedik.
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Budapest, zoĘ- a'9ä no..*... nap.
KÉRELMEzo ALÁÍRÁsA
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Ugyiľatszámz 05-99212017 .

, Üsyintézőz dr. Szabó Kata Karolina
Telefon: 459-2171
Email : szabok@jozsefu aľo s.hu
Hivsz.: 1,6-8012017

Tárgy: közteľtilet-foglalási kérelem

Gazdálkodási Ügyosztály

dr. Galambos Eszteľ
iigyo sztályv ezet(i r észér e

Helyben

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!

Hivatkozássa|hozzźlnk érkezett megkeresés ére az alábbi állasfoglalást adjuk:

Wine & Dine Kft.
Budapest VIII. keľiilet, Bródy S. u. 21. 23 m2 vendéglátó terasz

28 m2 napernyő

(2017. ápľilis 01. _ 2018. máľcius 31. ktizött)

tészére a köĺerĹilethasznáIatbaadását a fenti időszakban a,,IoKEsZ'' 10.$ (3) bekezdésében
rogzítettek betaľtása mellett kereskedelmi s.zempontból nem kifogásoljuk,

azalLábbi kikiitéssel:

a vendéglátó teraszt a kereskedő csak az ifu|et nyi|ászárőinak zátva tzrtásá.ľa|
üzemeltetheti.

A Wĺne and Dine KÍt. 682412016 szttm a|att szerepel hatósági nyilvrántartásunkban _
,,CURRY HOUSE'' elnevezéssel _ Budapest VIII. kerĺilet, Hoľánszlĺy u. 1. szám alatti
üzlet tekintetében. Azĺlzlet nyitva tartási ideje: minđen nap: 11.00-23.00 óra.

Józsefüaľos KeľĹileti Építési Szabźilyzatától szóló 6612007.6II.12.) ok. rendelet (ĺórÉSz;
10.$ (3) bekezđése értelmében:
,, (3 ) Vendé g|átő ter asz elhelyezése

a) Vendéglátó terasz kĺiaerületen vagy kozhaszĺáIat, céIjźtľa átađott magiínterületen csak
abban az esetben létesíthető' ha:

o a gyalogos sáv szélessége _ a binonságĹ és berenđezési sávok megtaľtásával _
legalább 1,5 m;

. aEya|ogos sáv szélessége azárktĺd alatt is legalább 1,5 méteľ és
o a terasz legfeljebb 3 méteľ széles, illetve ennél nagyobb méretiĺ terasz esetében

legalább 1,5 méter széles feltileten a köľĹiljĺáľhatóság biztosítható
b) Terasz oldalai 1,0 méternél magasabb szerkezettel nem hataľolhatók le.

M 1082 Budapest, Baľoss ll. 63-67. B 459-2100
rvww.iozsefvaros.hu M



c) A teraszok téliesítésének, esővédővel való eIlźLtástľ:rak megoldását az épt.ilet
megjelenítéséhez torténő megfelelő illeszkedés érdekében be kell mutatni az
<inkormányzati főépítész előtt, illetve annak hiányában az illetékes teľvtanács előtt,
melynek állásfĺlglalásá|, ĺ;satolni kell az (clvi) építési ellgedély iránti kércleľillcz.''

A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a keľeskedelmi tevékenységét a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény előírásainak betartásával folytathatją
tovttbbá, hogy a vendéglátó teraszon azeĺeszolgźt\tatás tilos, i11. tevékenységĹikkel a lakosság
nyu galmát nerrr zavaľh atj źk (zaj, szag, ny itr a tartás, rendezvények, stb. ).

BudapesĹ, 2017.03'28.

Tisztelettel:

M l0ĺ12 Bl:ĺja1lł:,ĺt, Baľĺrss u. 6.:-67.
wwr..ľ.jui:sĺ: |..'aros.lll;
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Főváľosí Ratasztr,őfavédetni trgazgafĺíság
Közép-pesti Katasztľófavédelmi Kirenđeltség

H-l081 Budapest Dologhríz utca 3.; B: 1443 Budapesą Pf : 154.
Tell (36-i) 459-2324; Fa* (36-1) 459-2457; e-maiL flci.kozępest@katved.gov.hu

-Előadóí ív-
Táľgv: szaknai vélemény a Budapest, wIL

keľület Bródy Sándor u 2!. sz. eÍőttl
közteľíiiet basnlźlaÍ. ügyében
16-80/2017.
Nagy Dánielfíí.hdgy.
459-2300/94216
ft i. kozępest@katved' gov. hu
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Józs efvlíros F olgármesteri Hivatnla: 
|Głzďálkoďósi Ugosztđly

., |łľ 
Ga.lambos Eszter ĺigłosztótyvezető részére!

rBqdapest
Raľoss a. 6347.
1,082

ÉÉesítem, bogy a Budapest, VItr. kerŕilď Bĺódy Sánd.or ll.2l.. sz.előtti 28 *' oug'y.agu kĺjzte,rtilet
hasma|at tigyében a Kirendeltségtĺnlift<iz kíilđött kéręlmet megvizsgáltam, a helyszínt 2OI7.
miáľcius }8-anmegtekintetteĺn, amel5łľe az al,źbbí szaknđ véleméný adom:

A Buđapest, vfiI. kerület Bľóđy Sándor l. f|. sz. előtti 28 m2 nagyságú köztęľiilet haszrrźiatźú a
benyújtott iľatok és a helyszíni szemlén tapaszta7tak alapjáĺ tűzvédeimi szempontból abban az
csctben nem kifogásolotl, aĺn.ennyrben a közteľiileten könnyor mozdíthaÍó' nem iogzítetttárgyakat
helyeznekki.

I lLLli

''; 'l',#.[łlfeľlti 
szakmaĺ vélemény nęm miĺ,lösÍilszakhatosĘi allastbgtalásnaki1l Ilil'ĺ:

r.ll''
.tl

l iKérem szakľnai véleményem szíves fudomiásul vétetét.,li I

: ł |l

lii:!il j Briđapest, 20L7.március 28.
l IKé.ýutł 2 pld-ban

I.:
I(apj;ík:

l. Budapest Fővĺĺr-os VIIÍ. kerulet Józsofuĺáĺos Polgĺí.rmesteri Hivatala
cydílkodi{si Ugyosáźt|y (1082 Bp., Baross utca 63{7.)

2. kattár

K, b/v..qv.



BU DAPESTĺ RENĐoR-poilłplľ,łxys.łc
Vl'[[. Keľületi Ren<tőrkapitáĺ:ysá g

Rendészeti osztátv

tJgyszánr: 0 1 08015ít2- 43 lfŰ1 7, á1t.. Tĺłľgy : szakfu atóságÍ áĺšásfogtatrás
Ugyirrtczĺĺ: Bołcs Attila tsaiázs ľ. hdgy'
T e1.: 4i,/ _37 -Ü0 l 48.'24
Email : boľosab(@buđapest.políce'hrr
Hiv' szám: |6-80/2017.

đľ. Ga.ł.arnbos Eszseľ
iigyosztályvezető

Budapest Fĺjváľos VIII' kerĹilet
Józsefvaĺosi onk.ormányzat
Polgáľm esteľi Hivatala
Gazdálkođási Ĺigyosztály

Buđapest
Baross utęa 63-67 '

r 082

Tiszteĺt dľ. Galarrbos Eszfeľ!

Tájékoztatorrr, hogy a ťenti számon hatóságomhoz éľkęzętt megkeresésben foglaltakat
megvizsgáItam, melynek soĺárr az aJ.źhbiakat állapítottam meg:

A Wjne & Đĺne Kft. kéľelmet nyťljtott be a .}ózsefvárosi onkonnányzat tulajdonaban lér.ő
koztenilot használatríhoz, melyben kiteleiltilésének engedóIyezését teľte źol7. ápqilis 01. naptól^
2018' rnaľcius 31. napig a Budapest VIII. kertilet, Bľódy Sánclor utca 21' sf.áÍn;lőff a jźrdáifs
nógyzetm éter területĺ:e.

A fentí heiyszĺnen kozbiztorrsági és kiizlekecĺési szenrpontból a ki.telepü1és elleĺl hatóságoĺn
kifogást nem eĺnel'

Budapest, fÜ17 máłrcius 24.

Cím: 1084 Budapest l:ĺ3l Bp' Pf,:161
Te]eÍ.on : 4.7 7.3.i 0Q : I: ax.: 4] ? -3.ĺ f 4' 48.40 1

e-tnail: 08ľk,@)budapest.police.1rlr
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Budapest Főváros VIII. keľület
Józs efu árosi onkoľm ányzat
Polgáľmesterĺ Hivatala

Gazdálkodási Ügyosztáty

dľ. Galambos Eszteľ
üryosztályvezető

Helvben

BUDAPEsTFŐvÁnos 
i

VIII. xrnÜI,Bľ 
i

Jlzsnr'vÁnost oľxomĺłNYzAT i FoÉpirŕsz
PolcÁnľĺnsTERI HrvATALA i

Iktatószám.. 26-284l20L7
,iigyĺntézĺ|: SzomolanýnéKocsis Beatrix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanýneb@jozsefuaros.hu

Táľey: Wine & Dine Kft. köztertilethaszná|atikerelme _ Bródy Sandor utcafl. sziím előtt

Hiv. szám: 16-80/20]7.

Tisztelt Üryosztályvezető Asszony!

Kĺiszonettel vettem táffeY témában tett megkeresését. A Józsefuaľos Keľületi Építési
Szabźiyzatnő| sző|ő 66/2007.(XIľr.Iz) rendelet 1ĺónÉsz; 10.$ (3) bekezdése szabá|yozza a
teraszok elhelyezését.

Fentiek a|apján megállapítom, hogy a közterület -hasznźiat engedélyezhető.

Felhívom azoĺbarl a figyelmét, hogy a teleptiléskép védelméről szóló 2016. évi LXX1V.
törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjźn a helý építési szabźůyzat teleptilésképi követelményeit,
valamint az epitészeti örökség helý védelméről sző|ő' a reklĺímok, reklĺímhordozók és
cégerek elhelyezésének, aLka|mazásĺának ktivetelményeiről, feltételeiről és tilalmĺáľól szóló, ésa telęülésképi véleményezési, illetve a telepiilésképi bejelcntósi eljráľás sajátos
jogintézményekről szóló onkormźnyzati rendeletet 2OT7. szeptember 30-ig lehet alkalmazni.
20|7. október 1. utĺĺn az űjonnan megalkotott településkęi aľculati kézikönyv és a
településképi rendelet alapján a korábbi teleptilésképi bejelentési eljárásban hozott igazolások
felülvizsgálásra kerülnek, ezért a napernyőre vonatkozó teleptilésképi bejelentési etjáľást
20|7. október 1-étől számított 3 hónapon belül meg kellismételni.

Budapest, 2017. március 28.

Udvözlettel:

ýoa(bil ąn'Ś|
IvanýiJGýi/ĺbfýér
filepitész

U
í

x 1082 Buđapest, Baross v' 63-6,7 ' 8 459-2l00
wwwjozsefvaros.hu
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A|ulírott Aditia Khan a Wine and Dine Kft képvise|etében nyilatkozom hogy a

Wine and Dine Kft. 20].6. szeptember 20.-tól üzemeltetĺ a 1085 Budapest

Horánszky utca ].' szám aĺatti Curry House e|'nevezésű éttermet. Az e|őző

üzerne|tető Kft. rnás tulaj,donba került és veĺĺik a kapcsolatunk is megszűnt.

zpĺl_łw!,!i-s -1'-tő.L-szeretnénk működtetni ażt az étte.rerĺ e|őtt kia|akított teraszt

amit a The Masala Zone Kft. működtetett e|őttÜnk' va.|arnint haszná|ni a

napá rnyékolókat melyek je|en |eg nem Üzeme| nek. Amennyiben szűkséges

cégtink átvál|alja és kiegyen|ítĺ a ĺhe Masa|a Zone Kft. teraszengedé|lye|

ka pcsoIatos ta rtozását'

B,udapest, 20t7 . 0L, 05.

helvett Aditia Khan
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\Villc itlld I)illt'Iiťt. [lc.jcIt:rrtt.l szcl.irt:zt.'ĺ kćrr:llllćľr:.2l)l7. ĺ.clll.ll:it'2J.lill ilttltlll ĺ't:Ill|r[i|ú:;k111li

lrr:.jcIcnIc:si cl.jĺilĺislrĺlrl" a Ilľĺitlv Siillĺlĺlľ tl 2l. sziiln älż'ĺti (3óí}21 |lt.s,l'.| ĺ,ĺ:llĺ|ćglziĺĺ,lłlcl\. tlĺt:ri
hĺlltllĺlkzatáIr na1relIlcnziĺ i's tcľasľ lótcsĺtćsc tĺiľgYbĺĺrt trr':llyťr.itĺlĺĺ ĺ|ĺl|itttll..:llIiiĺlitil ĺilvizsgl,iiliĺllll
t:s il ĺcĺlĺ rnCgicl|ŕilt ćpítćsi tcll.ćl<cnvsĹ'ĺ: i'ćgzćsćt ttlĺ|onllisul\'csZľtrl ż|Z źlliilllli kiItiiĺe.\scl:

,\ lta1lcI.ll-vi! |ĺ.:95'r-:rl ĺtz ć1lĹil'ct szítlćr,ci htiľlrlĺllliz.ĺilt'l szíllti 1htlrlltllĺ'. br-:ii1c:). llliĺllłr IltlllĺĹiIi' ll
'. Ĺ)|)(lć]l:l;it()h()l\1 l'lc\,ť t:sltlĺ ĺl t]Źt1)c:ľtt-r,ő l)()ll\ĺ\líl liiggiilcgcscll Iclĺigťl ĺllĺl1li.t iĺiilirl. sztlltll.,,lr r'i.szť.ll
jcIcllĺtIlctĺi lllcg. tllcIy, llliis ľcl<lĺilrl()t I]enl titr.talnrttzhłtĺ' A tĺ.:lc:llii|ćs|<ć1li [ri.:jĺ:It:ritćsi cĺjłilliĺlt 2()|,/
tllĺtĺ.lbĺ:l. |-ćtől szárrlítotl 3 lronapĺln trclĹil lllcg l<clI islrlć(cllli. ÍlZ ŕll(k()l.i siZŕIt)1lly()k lrcIaľtiislirlilll
ĺj gr'c lcllrtlrc r.ćtcllćr'c l .

',\ ĺclc1lĹi|ésl<ć1li llc'ji:lcrlĺć:si cl.jíll.ĺís stlľátl |ĺiatlĺlĺ.( igitz'ĺtlzis ĺr kiizIi:sĺ(ĺ| sz.iilllíiĺll| 6 hĺirlrr1lig
ć.l.l'ćltr'cs.

.Ic]cll tc:lepĹilćslĺćpi <l(int,i'scnrlllcl szclllbt.lr a BLlclłtpclst Iiővńlrls VItI' l't:ľĹiIct.|ĺizsĺ-'ĺiĺil-tls
()likĺlt.luállvzitt I(ć1;viscllő-tc.stĹiIctchcz Iclrct Í.cllebbcz,lri az iitvćicltŕjl sztilnított l.5 ľia1lĺlĺl llclIĹi|.

^ 
Lelt'1lĹilÚslĺÚ1li llcjclcllĺ.tisi cIjĺiľásbtrĺl hozĺ-ltt igazĺl1łis l1L|l11 |1ic11ltrsíti t|'/. (:1lítrt:ĺ{ĺt llllis

itlgszabiilyolĺlrau clőirĺ cIlgcclćlyck lrlcgszc:ľzćsćtől. K(izi!s ĺLrIa.jcltlnt ćl.irlĺő lrióĺlĺlsíttis c:sclćll il
tLlla'jclclnos1áľsalĺ lrozzĺi.jáľr.rlĺisa 57[i[ę5cigc:s..lĺ:lcrl tclcpű|ćskćpi igĺlzolás 1lolgĺil.jĺlgi igćnvt llclll
tliirlt cĺ.

,Ą tr'Ic1liilcislićpi cl'iáI.ás sĺlt.án ttlcglrĺlztlĺl igazolńsban ĺilglaJtak nlcgsz.cgćsĺJ t:stltcltr ĺclc;;ii|ćslĺĺ11li
liiitclItlzĺjsi cljliľás lcĺillvtatĺisit l.i:ndclhcĺći c.l. ĺ\ lĺĺjtc[c:zcttscg1clk tlrcgszcgĆ'sc ćs r'ćŁrt.c ncrlr Ila.jtiisir

csctćtl .5() (XX) tĺll.ilitig tc:l jcclő bĺľság kiszatrásĺr ľcllcĺeIhctó cl'

lN|)(}|{()l.,ĄS

\\,illc ĺrllcl I,)inc I}t' lrĺ:jclclltő sZcl.vcZct' ły }6-Ą5lf0l 7 tie1,irlrtszijlrrťt |ićr.cilllćlrcll ĺr:z. i'pĺter ĺ

I.iilll.''t:zl'1 lrllr|'ítłisĺil.ť'] ćs r.ćc[clľlćľol sz(llĺj l997. ćr'i t,-XXVlll- Ĺill.r'ćrl\, (ĺĺlr'állbiakball: l:ĺi.j
.]ĺl',l) i-ĺr. ĺr tclt:ilĹilćsĺL:jIcsztćsi ]irjnÜc1rc:iĺ1l.ĺi|. az illit:qrĺiIt tc:lcllĹr|ćsĺL:jlcsz.ĺćsi sir.ĺllćgiiilri| ć:' ir
t.':lc1li'ilristcrrĺlczć'sí cszl'(izijkľől. r,'alanlittt c.qric:s tclc1lĹilć'src:l..tlc:zc.si sa.jłi[tls jtlgitttćzlrlťlr]},ľkltiI
:'z'.ilĺi .l ].:l 2ĺlĺ]. (Xl. ii.) l(tlľrrr. ľcrldclcl 23.'s-.'. r.aIalliint ĺlz ci|;ĺtćsĹiĺ.lg1.(:l (issz(.:ĺiiggó cgycs hĺ:Il'i
.llllitll.tllitll.,,z;lli h;rtĺisaĺli t:l'jiil.lĺso|< l.cszlt:lcls szĺr}rłiIr'ailrll szĺiIĺj 5l]()l3 (|I l() ,1 (in|<tlr.rl1ĺillr'zĺtll

l (|,.i'] llt|(lĺl|-lťsl. llittĺls:; Lr (l'i-(l./' B .159-] I ()()
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tclt:pĹ'ilćsľ.crlclczćsi c:szkiiz.iikľő|. Valtl|l}it1ĺ ť|]VcS [clcĺ)Ĺi|ćstrlĺlĺlt:zc'si s;r.iliĺłls jtlilirl|ćzlrtŕrl},t:krĺll
szĺi|ĺj .jl4'/.f() l.f. (Xl |i') Kĺll-lll. ľĺ;llĺlcIcl ?-.i \ (2)-( ł) |lcl.;,czĺ|ćsĺ.'[lĺ.'ll. r,llIitl.llillt lrz ć1lĺ1c:;ii1''1iy'ĺ. l
(isszcĺiiggo cgYĹls hĹ:IYi ijrrktlľllrĺirt.yzłrli llalĺ.lsrigi cliitl.iisilk l.Úszli:[ľs sz;lIl;'rlr'lĺil.ĺll :iz'ĺl|ťl '5i"l()|1'
(ll l(j.] ťirrlĺĺlr'lliĺtlr.-vz;ttircllcĺclct l.llleIlcklcltcllclll ĺilgl;lIt titl.lłtIltti lĺiivu.lr-:Iltrť.ĺtYr:kltck'

,.rz ćpĺt(:si tcvćlĺcllvsćg ĺt t.clt|átlltlk. l.cklĺitlr|rcl.c:rtclc:z'ćsclĺ ć's cĹ'gćl.ck cllltlIYt'zt1stjltcl' szll[rĺi Ir':rilrlI
szĺl|ĺi 55i2() ĺ3 (XIl 20.) (jnkĺlrltlĺillvza1i l'Ĺrl1(lĹ:Ictl)cI.} ĺilglirItakllĺlk, \.ilIill1lill1 ;t .lĺizscĺ\'lrrrl:;
I'.t.lLilcti [,:1líĺesi S:,:itlriilvziltĺiliil (.lclxt':sz) sztilĺi (l6i20()]' (Xtl.l2') iill|ĺrll.ttlĺiIl.Vzitti lcllĺ|cIcĺ|l.-.il
ĺilgIi.r Itłllĺtla|i ir lĺi]<iiĺćs 1cIjtl'sĺtćsćvc:I lrlcgĺclc|, \iillźll-llil)t lt tclc1lĹiIrisku1lllĺ: iIlt:szlĺĺ:ĺlih.

l\ tele1;Ĺilć:slić1l vcclcIlućl.ő| szĺllĺi 20|(l. ćvi l-XxIV' ttil.vćlly |4. S\ (2.) llckczĺlćsc iłla1l.jĺiĺl ĺt llt.Iĺ'i
ť'1líLi'si szĺrlriilr.zat tcJc1lĹi|ćskć1li kövctclIlllćllr,cil. v.tlllrlillt az ć1líĺćszcĺi iil.i.l|ĺsĺ':g llclyi r,ćĺlľlrtltllĺjl
sztilĺi, łt l.cl<lĺilrrĺllĺ. r.clĺlĺillllroľcloztilĺ ćs cćgćľck clhcl-vczĺ:súllck. alkalll.tilziisĺillil|'
iiĺ.ii.--tcltllĹ'n)lcir.ől. ĺL'lĺ(ltcIcirol ćs 1ilaInlłir.ťll szĺi|ĺi' ćs łl tclc1lĹi|ćski'1li \'ó|ĺ.)l}1(jll)/()/ćsi. i]|clvc;l
tcIc1lĹiIćskĹ'1li tlt:.jcIcrrtćsi cljtiľĺis sĺriłitos ĺĺlĺrilltćz,rrlćn;'ckr.(ĺl sz<ilti (irll<ĺlľjlliillV/.źlt; ľcll<lclctci ?-(J| 7'

szt':;ltt:tl)['lcl..]()-iu It:hĺ:t łtlktlltriaztli. ^]() l7' ĺlkLĺibcľ l, ittiill i.tz ťtjĺtlltllttl ltlt:głtll<tlttlt1 tc:Ir:llii|ćslĺćĺli
itt.cttlati li(:zilĺilll.vr.ćs łr tclcptilćr^kcpi ľcIxlĹ:lct alap.|łill tr |ĺtlľii[llli tc|ĺ":pti|ćs|ĺć|łi llc'jcIt.:llĺtisi
cljáľłisbirn hĺlzcllt iĺ.łaztlItisclk ĺ''clĹilvizsgtilĺisľa kcľtilncl<' c:zćl.t a ľt:IlĺlcIkclz,ő l.ćszbcrl ĺilglalĺllli
sz,cI illti lĺil<ĺjtcisscl ĺrz cpítósi tcvćlĺcnysćgct ltl<lĺlltrĺisI-lI r'csz,clll'

^ 
r crlĺ1cllĺczi.l I.ćszbcn ĺilglaltaknak nlcgÍ.clclő tclcpii|ć:slĺćpi bc jc:lclltćsi cI.jĺrr.irsbltll ll<lzrlli

igrtzĺlIi:rstltrr ŕlZ [:t\.. 3()i I). r ( l ) llckcz"ctésćlr alĺrpLrl.

Nvĺltrllllćl<osatl ĺigvcllĺlCZtctcl1l aZ ćpíltc1őt. hogy a.iclcn tĺtilitćscln llct}l 'jogĺlsítjĺl ĺcI az ć'pĺtćsi
tcr'ć|ĺctrr,sd.ĺł i:ll()nllłtli' ÍL.lt(ltcl nćlkĹili lllcgkclzĺĺćscľc. |)iinicĺ;clll a [Ĺ:|.\/czctt c1lítilsi ĺcvćkc:tlvstiĺl
telcpĹilćskcl1:i rlrcgĺ-clcllőségének \.onatkoZáS1tball il.iilly'aclťl' ćs llclll tlrcItĺclsíÍ ŕtZ()I.} L)g)lć1]

cnĺIĹl(lćlVcl(. hoz,złi.jłir.u|ások clőzctcs llcszcrzósćnck kötclezctl.^ćilc alĺil. lllcIvckct cgyćtl
.itlgszłrbirl.'- łl lĺćt.cltrrcz.ő tiItal tQľ\,czcÍt ćpíĺćsi ĺ.cvćkcnysclu tucgkc.ztlćst: csr.'tÚl.c clćiíl...Iclt:rl
lltlzzŕr.jirr.trltiSol1l ĺlc|ll tc:kin1;''.'.u az csctlcgcs 1;olgál.i jogi igi:rlyck clĺ|ćlntcsćĺlc:k sctrr.

Ą l'cllcbbczcisi.ioglril ľcllclcllĺczćs az Étv. 3()/D. r\ (3) bckczt|c{sćrr ćs az ćpítćsĹiggvcl (issz,t:ĺiiggŕi
(-.x\/CS hCl\'-i önlĺĺrr.Ilrá llyzati hatĺ,lsírgi cliĺil.ĺrsok ľćszlctcs szalrĺil-vĺriIriI szĺi|ĺi .5i2() l ]. ( It. l(). )

(iLlltĺlr.rlliittyzĺtti ľclrclclcĺ I3i.A.nS-11, a ĺiörrtćstrclr ĺilglalĺak lllcgłszcg.ćsćl.ől sz.ĺ.l|ĺi l.cnĺ'lcl|<czć.s łlz
llĺ\ ' ]()rl) *\ 14) |rĺ:lĺĺ:zĺ.|ĺir.ĺ.:n aIa;r1ll,

i}Lrĺlit1lt'st'. ]() |7. llli|tt...: ius l.
cll' Ktlĺ:sis i\íĺitt:

po lgáľtucsicl li: l l rĺtta ĺ luazl]isti bri I

l\ á{''í il c, i, i,i'|. ; i|i. 
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o|d format Domestíc HUF Payment

* UniqĹ{titBôĺlk UniCredit Bank Hungary Z1. Client 00894713 WINE AND DINE KFT

AccoiJntto be Debited: 1o918oo1.ooo0oo89-47130006 HUF oR|Go SáMLA
Number oÍ items: 1

Orientiering Amount: 378 080,00 HUF
Processino method: Normal
Sender:
Signature:

.**,ľľ.'-#ffi.iĺł:"" ..,;i'tii$.!ri

2017.A4.21. 10:36:05 Khan Zulkarnain Saer
2017 .04.21. 10:36:05 Khan Zulkarnain Saer

Beneficiary: Budapest Főváros V|||. kerr]let JózseÍvárosĺ tnkormányza
Beneficiary Account No.: 1 0403387-00028592-00000002
Destination Bank: K&H Bank Zrt. 338 Corvin Negyed
Amount: 378 080,00 HUF
Serĺa| Number: 1

Vaiue date: 2017.04.21
Details: Wine and Dine Kft.

httpS :'ĺ''extía'unicĺedi tbank.hu/ei b-SPUpr i nt
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Budapest Főváros V|||. kerület Józsefuáľosi Po|gármesteri HivataI
Gazdá|kodásĺ Ügyosztá|y
1082 Ęggbpgs!
Baross utca 63-67.

l tt\/ I

K É R E L E
a JőzseÍvárosi onkoľmányzat tulajdonában

Kérjük a nyomtąĺványt olvasĺlatóarí, nyom

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

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a kózterület.haszná{ati kérelmek elbírálásóhoz, vaĺamint a közterület-hasznólati
hozztźjárulásban foglaltak ellenőrzéséhez szükségesek' Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdólkodási, ilĺetpe KözterüleĹ-

fe lügł ele ĺi Ü gł o sznlya kez elik az infornuźciós önrendellrezési j ogróIfelügłeleĺi Ugłosztdlya kezelik az inforłnációs önrendellrezesi jogról ep.gz lnforruźciósabadłźgról 
smló 20] 1. eviCn]' brvényalapján

Kłizterület-használatĺdejezoll4-| e, .,,jffw,,ffinaptoI - 2o|;,,#.* iói-äj nu ĺI,4] *ołfT'r$j ""pig
(Több időpont,- helyszín eseté. rcĺi,* ľ.ďřĺék.lff'-, ł( fu l+ . p,i. l < ., . ľl

'"*"**.;*;;,;*ilffi ľ"*'""ffi l"#'#;äľ"ľ"ii#ä.:ä;.*
€-

Kérjiik a tílloldalon jelzett
u kérelemnvomtatvánvt

mellékleteket csatolni, és
aláÍrni szíveskedjékl

q+,
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterülethaszná|atára,

- a Józsefuĺírosi onkormányzat tulajdonában lévő kĺizerületek hasznźt\atáró| és használatának rendjéről szóló
18/2013. (Iv.24.) önkormányzati rendelet l7. $ (1) bekezdése szeľint a közterĺilet hasznéiatáért közterület-
használati díjat köteles ťlzetni,

_ a közterĺileten kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltéte|eiről sző|ő 2IO/20O9. (IX.29.)
Kormányrendelet l2. $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5. melléktetében meghatarozott termékek árusítha.
tók.

A kéľe|emhez a kéľelmezőnek az a|ábbi melléleteket kel| csatolnia: (A csatolt melték|etet kéľjük X-el jeliilni)

l'. A ktizterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlasáľa feli ososító egyszerű okirat másolatát:
- egyéni vállalkozás esetén: vál lalk ozói ieazo|v ányt,
-)ęazd'asági társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem réeebbi cégkivonatot. aláírĺĺsi címoélđanw.
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántaľtasba-vételüket isazo]rő okiratot
- őstermelők esetén őstermelői igazolvtLÍyĹ
- vendéglátó tęrasz létesítése esetén, az azt, ijzeme|tetni kívánó keľeskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-
jelentés köteles kereskedelmi tevékenység be|elentését ieazo\ó dokumentumot vary a Miiködési Eneedélvt
2. AzigéĺyeIt területre vonatkozó helyszínt ábrázoIó váz|atot, amelyen szerepelnie kell a kömyező utcáknak
is. A vazlaton az igényelt teľületnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysźĺga,
elhelyezkedése egyéľtelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúságą ateÍasz,pavilonszélénekazépülethomlokzatifalátólés ajfudaszé\étőlvalótávolsága;tęrasz
esetén annak az üzletnek abejáratátó| való távolsága, amelyikhez tartozlk: méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírrĺsát és terveit; teraszlaźrelmekhez a
helyszín.fotói át is csatolni szĺi]<séges.

4. Meglévő létesítményľe vonatkozó közteriilet-haszntl|atihozzájźnulas megrijítása esetén - városképvédel.
mi szempontok figyelembevételę miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kanu építméľly esetébenvagł épĺtési munkálatokkal asszeJiłggő közterület-használat
esetében az építtetőtől lccipott meghatalmazdst és a jogszabólyban előírt esetekben a jogerős építésügłi ható-
s ógi e ngedé lyt c s at o lni szükséPes.
6. Közút igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon túl - a vonatkozó helyszínt źhrźuollő
forgalomtechnikai vźuĺajzot, amely beszerezhetii a BKK Ki'zúti Közlekedési lgazgatósá,g Közútkezelési Fő-
osztĺily, F.orgalomtechnikai osztályán.

Fiqvelmeztetés:
A hiĺiľrytalanu! ktolt0tt kerelemrlyomtaĺvárly és az előírt melléHetek csatolasón ful, a pontos és egłértelmű helymeghanrozas, va-
laminl a meglevő létesínľwrtyfotója elengedhetetlen a beąnijtott lłerelem érdemi elbírá]asóhaz!

Aköztęľület-hasmäIatot-kiilönösen_azďábbi jogszabáIyokszabźůyozzźk:

- Maryarors zĄhe|yi öĺtkormźnyzataiľól szoli 20l 1. évi CL)oo(X. törvény

- a Józsefváľosi onkoľmanyzat tulajdonĺĺban lévő közteľületek hasmálataról és hasmríLlaüának rendjéről sm|ó |8lf013.
Qv .24.) önkormrányzati rendelet

- Józsefuĺáros Kerületi Építé si SzńalyzarfuĆl| smlő 66DO07.Qil. l 2') tinko rmćmyzaaľendelet
_ Budapesti Városrendezési Ęs Építesi Keľetszabályzató|szó|ó 47l|998'(x.15.) Főv. Kry. rendelet

- A reklámok, reklámberendęzések és cégéľek elhelyezésének szabźiyairól szóIó 55/20|3. (XII'20.) iinkoľ.
mányzati ľendelete

NYILATKOZA T

A|ulíľott, az ét|ta|am benyújtott közteľület-használati kérelmem elbírálásának céljából hozzttidrulok személyes adataim
töľténĺĺ kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudorĺźlsra j utott személyes adataimat a Polgĺĺrmeste ĺi Hivatal az Ię-
jáľásban részJ vevő szakhatósági állásfoglalások bękéľése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kéľelmem benyújtĺĺsakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodrísi Ügyosĺály tigyintézőjétől tájékoztatást kaptam -
arnelyet tudomdsul vettem - az el1źrts megindításának napjaról, az ügyintézési hatĺĺridőről, az ügyemre irányadó jog-
szabźiyi ľendelkezésekől, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről.

KíiŚk@, hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatĺís általános szabźiyairól a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. ttirvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomrólle-
mondok. Tudomdsulveszem,hogy ezźůta| az ügyemben hozotthatfuozat annak közlésekor jogerĺĺre gnplkedik'

/YF=

Budapest,20,!,I.-en.'ń.no.':ĺ*.nap........ru.
KERELMEZŐ ALÁÍRÁSA
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Csőkesor l(ft.

Budapest
Corvin sétany
1082

Táľgy: Corvin sétrány lld. alatti tizlethelýség előtt
elhelvezése

IGAZOLAS

FoÉpÍľÉsz

Iktató szám : 26-3 I 5 / 2017
IJ gylntéző: Szomolanýné Kocsis Beatrix
Telefon: 45-92-157

e-mail: szomolanýneb@jozsefuaros.hur/d.

telepĺilésképi bejelentési elj áľástin|f1'.J;-:Ii ľl :,Í.',,'E'ľ,'
t-__--'- -':ľ i lôń$l

Csőkesor Kft. bejelentő szeryezet kérelmere, 2017. március 30-án indulitelepülésképi
bejelentési eljaľásban, a Corvin sétány 1/d. alatti üzlethelyiség előtt a Futó utcában
(363|'4l|I hrsz.) megáIlító táh|a elhelyezése trárgyban benyrijtott dokumentációt
źúvizsgáItan és a fent megjelölt ęítési tevékenységvégzését tudomásul veszem az aláůlbi
kiktitéssel:

A megállítő tź"ŕ.la nyitvataľtási időben, csak a vállalkozás homlokzatszakasza előtt lehet a
közterületetr, mellette a 1,5m szabad jźrdaszélességet biztosítani kell.

A településképi bejelentési eljárás során kiadott ígazoIás a közléstől sziámított 6 hónapĺg
éľvényes.

Jelen településképi döntésemmel szemben a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuáľos
onkormányzat Képviselő-testÍiletéhez lehet fellebbezni az tffiéte|t(jl szłĺmított 15 napon
belül.

A telepiilésképĺ bejelentésĺ eljárásban hozott ĺgazolás nem mentesiti az építtetőt más
jogszabályokban előíľt engedéIyek megszerzésétől (pl. kiizterület foglalás). Közös
tulajdont érintő módosítás esetén a tulajdonostaľsak hozzájźru|ása szĹikséges. Jelen
településképi igazolźs polgrárjogi igényt nem dönt el.

A teleprilésképi eljaľás során meghozott igazolásban fogtaltak megszegése esetén
telepiilésképi kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el. A kötelezettségek megszegése és
végre nem hajtása esetén 50 000 forintig terjedő bírság kiszabása ľendelhető el.

IND oKoLÁs
Csőkesor Kft. bejelentő szervezet, a 26-315/20|7 ügýľatszźmű kérelmében az épített
kömyezet alakításĺíról és védęlméľől szóló |997. évi LXXvm. törvény (továbbiakban: Étv.;
30/D.$-a, a településfejiesztési koncepcióró|, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményelaĺĺl szóló 3I4l2012. (XI. 8.) Koľm. rendelet 23.$-a, valamint az építésüggyel
össąefiiggŐ egyes helyi onkoľmányzati hatósági eljárások ľészlętęs szabályairól izóló
M 1082 Budapcst, Baross u.63-67. B 459-ZI0O
u.łr w j ĺlzscfvartrs. hu
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512013. (II.10.) önkormányzati rendelet 7.$-a a|apjźn teleptilésképi bejelentést tett
hatóságomhoz, aBudapest, VIII. kerület Corvin sétaĺry lld. alatti tŁlethelýség előtt a Futó
utcában megállító tábla elhelyezésétę vonatkozóan

A mellékelt tervdokumentációt és annak mellékleteit átvizsgźiva megállapítottam, hogy az
megfelel a teleptilésfejlesztési koncepcióróL, az integrált településfejlesztési stratégiaról és a
telętilésrendezési eszközökľől, valamint egyes telepĺilésrendezési sajátos
jogintézményekľől szóló 3|41201'2. (XI. 8.) Korm. rendelet 23'$ (2)-(3) bekezdésében,
valamint az építéstiggyel összeÍiiggĺi egyes helý onkorminyzati hatósági eljárások részletes
szabályaiľól szóló 512013. (II.10.) onkoľmanyzati rendelet 1. mellékletében foglalt tartalmi
ktj v c[ululéuyelĺĺlek.

Az építési tevékenység a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének
szabályaiľól szóló 551201.3. (XII.20.) önkormányzati rendelet l0.$ (l) bekezdésében
foglaltaknak a kikötés teljesítésével megfelel, valamint a településképbe illeszkędik, ezért a
rendelkező részben foglaltak szeľinti kikĺjtéssel az építési tevékenységet tudomásul veszem.

Nyomatékosan figyelmeztetem az Epittetót, hogy a jelen döntésem nem jogosítja feI az
építési tevékenység azonnali, feltétel nélktili megkezdéséľe. Döntésem a tervezett építési
tevékenység településképi megťelelőségének vonatkozásában irtĺnyadő, és nem mentesít
az,<ln egyéh engedélyek,hozzźrjźłrv|ások ęlőzętęs bęszęrzésének kötelezettsége alól. melyeket
egyéb jogszabály a kéľelmező á|ta| tervezett építési tevékenység megkezdése esetére eIőír.

Je|eĺ|.'ozzéĄaľulásom nem tekintheto az csctlcgcs polgári jogi igényck cld<jntósónek sem.

A rendelkezo részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljĺáľásban hozott
igazolásom a,Etv.3O/D. $ (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezési jogról rendelkezés az Étv. EolD. $ (3) bekezdésén és az építésüggyel
ĺisszefüggő egyes helý önkormźnyzati hatósági eljarások ľészletes szabźt'ryairől szóló
512013. (II.10.) cinkoľmányzati rendelet 13/A.$-n, a döntésben foglaltak megszegéséri5l sző|ő

rendelkezés az Etv. 30/D. $ (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 2017 . április 3.

dr. Kocsis Máté
p o l sármesteľ felhatalm azásźlb ő|

' 1 : 1" '' -

M 1082 Budapest, Baross u. 63-6'7.8 459-2100
rwĺ,rv. i ozsęfvaros.hlr
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Budapost Fovirros V||1. ker(1|et Jôł.agÍváľosl Po|Üáŕína*toľl HIvątcl
GazcJń|kodásl {Jgyosrtá|y
;.9ü ÜquiJÜUül
Baross utca 63.67.

eĺiueÉmnffsłffi. łlt.ffi.ü

l;^ĺ|ľji|k|n

KÉRELEM
ł Jôzs*fľ*ľoď Önlttľlnrinyz'lt tn|łitlonń|rĺu lćviĺ kłi'*t*ľĺĺĺľt hälĺ?ná!ĺitĺihou

nvüfl tatvłln1,ĺ ĺr/vaJüulŮci' n!!o,nI u |ilrl hęĺűvĺ! kttölr! fi ! !

M a g á nsze méIy ek eseÍében;

e-mail cím:

Megjegyĺés: Fenli adatok lrtÍz!ése a kťjzterülerltąsznáIatí kéretnek eĺbirótásához, vąląmint a közteiilet.hasznáklli hozzújá.
rulásbanfoglaltak ellenőrzéséhez szťilségesek' Áz adatokat ą Polgáľmesleľi Híyatąl Gazdátkoďási, iltetue KiJzteríilei-fetíigvileti
Ugłosztáb,ą kaelik az infołnĺációs önĺaĺdellcezwi joglol ,!s az infomációszabadsůgól szóto 201 l . evi CilI. ĺi)nény alapjul'

Ktizteľĺilet-használat ĺđeje: 20l ti J- ri!:Ř rri p]fi ĺaptór 20 | iÍJ' e" |q-ffi ľ'ĺ ,fffi, napig

(Ttibb időpont- helyszín esebn kéľiink lísúát mellékelni!)

Kiizteľĺileťłasználat céIja: .,...',,,,'' E ch.{ -u..... z'.Ąn,l, *
ĺ'

Kérjĺłk a ĺ{łlĺllłlalon jľlr,ett
.il ĺtéľ c I t n n y 0 ilt tľlt v ń n y 7
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;\ kérelmezö tudomrísul veszi, hogy
- a kérelern ben1tljtása nem jogosĺtja fel a köztoľüĺet haszrlálatáľa,

a Józseťr.áľosi onkormányzat tulajĺlonában lévtĺ közteľĹiletek lnsználrłtáľ5l és használatának renĺ.ljeről szóli
l8/20l3. (IV. 24') önkonrliĺnyzati rendelet l7' $ (l) bekezdésę szeľinĹa köztęrület használatáéľtkĺSztęnilet.
használati đijat köte|es fizetni,

* a köztęľiiletęn kizárólag a keľeskedelmi tevékenységek végzésénęk fęltétęlęirĺĺl szóló f|0lz009. (Ix.29')
Koľmárryrendelet l2. $ (l) bekezdése alapján a ľenclelęt 5. męllékletében meghataľozott tęrmékek árusÍtha-
tók.

A kéľe|emhez a kére|mezőnek az alábbi mellé|eteket kel| csĺltolnin: (A csatolt mel|ćk|etet kéľjük X.e| je|łi|nĺ)

t. A közterületen folytatni kívátrt tevékenysig gvakorlásáľa felíoeosító ęgyszeľiĺ okiľat másolatát:
- egyéni vłĺllalkozás ęsetén: vállalkozói igazolványt.

.:3a4agági társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem ľégebbi céAkivonatot, aláírási cĺmpĺlldányt.
- táľsadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüket ígazo|'ó okiľatot,
- óstermelők ęsetén őstermelői igazolványt'
- vendéglátó tęrasz |étesítése esetén, az azt ĺizelneltetni klvánó kęľeskedę|mi/vendéglátó egység érvényes be-
jelentés kötelęs keľeskedęlmi tęvékęnység beięlęntését iľazo|ó dokunrentutnot vały a Mtiködési Eneedélyt
2. Az igényelt tsľti]eťľę vonatkozó helyszínt ábrazoló väzlatot, arnelyen szelepelnie kell a köľnyező utcáknak
is' A r,ázlaton az igényelt tęrĺilętnęk - a szükséges méľetekkel - úgy kolt szeľepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyéľtelmiien megállapítható legyen (TEŁĄSZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
ttossz(lsága; a tęrasz, pavilon szélének azépülethonrĺokzatí fatátil és ajárda szélétöl való tavolsága; terasz
osetlĺn annak az tizlstnek a bęiáratátol ,i'aló távolsága, ame|yikhęz taľtozik; méteľben mérvę).
3. .Ąz elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, bęľęndęzés mĹiszaki leíľását és teľveit; teraszkérelmekhez a
helyszín fotóiát is csatolni sziilr.sé'qes.

4, \,íeglévő létesĺtményte vonatkozó kĺiztęrĹilęt-haszntllati|lozzájarulás megujítása esetén - váľosképvódel-
mi szęmpĺlntok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell bęcsato|ni.
5. Epítési engedéĺyhez kötćitt építmény esetében vagy épÍtést munkala,tokkal osszefiłggő krizteriilet.használą|t
esetébe.n az épĺttetőtől kapott meghatalmazást és ajogszabólyban etőírr esetekben ajogerős építéstigĺi ható-
s úgi engedéIyt csatolni szükséges.

6. Közűt igénybevétele ęsętén _ a 2' pontban foglalt helyszĺnĺajzon tirl - a vonatkozó helyszínt ábrázo|ó
fcrgalomtechnikai vźzľajzot, amely beszeľezheti5 a BKK Ktjzĺlti Közlekedési l*e"zgatóság Közútkęzelési Fő.
osztá}y, Forgalomteclmikai osztályán.

ľ'iqvelmeztetés;
A hiany,taĺanul kiĺijltött lĺéreleľnnyontatváłry és az előírt mellékletek csatolasall tul, a pontos ,& eglértetmű heýmeýaarozas, va.
laĺint a rueglévő létesínruĺyfotaja elengedhetetlen a benýjntt kérelem érdemi elbírálasához!

A kozterĹilet-hasarálatot _ ktilontisen - az alábbijogszabályok szabá|yozzÍ|k:

- Maryaronzágbelyiönkoľmányzaüaiĺól szóló 20l l. évi CĹXXKX. tórvény
a Józsefuáľosí onkományzat fulajdonában lévő kozterülętęk használatíról és használaĺának ľsndjéľől szoló l8120l3.
w'24.) ĺĺnkoľmanyzati rendelęt

- Jóaefuáĺos Kertileti Építé siSzabá|yzatáľó| szó|ô 66D0Q7.(ruI' l2.) örrkormányzatirendelet

- Budapesti Váľosrendezesi és Építsi Keretszabályza tről szőIo 47 ł1998.(X. l5.) Föv. Kgy. ľendelet

- A ľeklámok, ľeklámberendezések és cégéľek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013' (XII.20.) ĺinkoľ-
mćnyzati rendelete

NYILATI(oZÁT
Alulĺrott, azŕůta|am benyujtott kĺĺzterĺiĺęt-használati kéľelmęm elbÍrálásának céljából hozĺ'ójárulqĺł személycs aĺJatgim
Íörĺénő kozeiésehez, vaLamint a|lhoz, hogy az így tudomásľa jrriott szernélyes adataimat a Polgáľmesteri l-Iivatĺl az lę.
járásbanÉsztvęvő szakhatóságĺ állĺĺsfoglalások belĺélęsę végeľĹ továbbĺtsa az illetękes hatóságok felé.

Kérelmęm ben1ujtásakor a Polgáľmestcri Hivatal Gazclálkodási Ügyosztály iigyintézőjétől tájékoztĺtást ksptĺrm -
amęlyet tudonĺásut Ygttem - az eljárás megindításának napjáľóI, az ügyintézesĺ háĺáľiĺl(iľęjl, az ügyemľe iľńĺlpĺtl jĺ:g.
szabá|yi rendelkęzésękľől, jogaiĺn.ól és köĺslezettségeimről, továbbá kötelezettslgem eln]ulflsztńsánłk jog.kÖvetiĺcä.
nény eiro|, ĺ'a l amí nt a hĺva tal í e ĺ éľhetiĺségről.

[ifulglli,hogy kĺ!ľclmem toljesĺtÉse esctén a kclzigazgatási hatósági eljłirás ós szolgrĺltnt$s r{ltĺlťrnos szab{ilyłrirót a
2004' évi CXL. tűľvÉlty f004, évi CXI.' tłiľvény 73lÁ' $ (l) bekeudrĺs b) pontjn nltrpj{n tr ľellcbbcĺ&-sijogĺlnlśl le"
mondok. TllĺIłľtł4flúĺ:ęszą$l, hogy ozálĺal az ĺigyembĺ:n hozott h'iltťiľaäflt annnk kiĺäl*$ekoľ-jľgerlbľe cmelkęĺlik'

t}nĺiapcsÍ, z,0,i'Y, u,Q'\nĺ, .ff,"u uľ,.



2017. 03. 14- ' NyomtatáS

Minerva Térinformatikäi Rendszeľ
Budapest Főváros VIIl. kerĺ'i|et Józsefvárosi onkcľrnányzata

Méretarány:209

Atérkép tájékozÍató je||egti' máso|ata semmi|yen hivatalos e|járásban nem haszná|ható ÍelI Készü|tazá||ami a|apadatokfe|haszná|ásáva|.
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mBudapest Főváĺos V|ĺ|. keľü|et Józsefvárosi Polgármesteri Hivatá|
Gazdálkodásĺ Ügyosztály
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

KÉRELEM.łł|ii
' aJózsefváľosi Onkoľmányzattulajdonában lévő közteľiilei h 

^ś,na#íG]il::,-'.:::Kéĺjük a n'yomĺdtványt olvasnatoűn, nyomt6,tott betűveI kiti!teni!

Mag ánszem élyek es etében :

Kérelmezőneve:
.. telęfon:

e-mail cím:

Megjegyz<źs:Fentiad,atokközléseaktjzterület-hąsznólatikérelmet,ltĺ,

;łľ,*::,ľ:ťľj,:ľ,::::::::!::';::ľ:ff.:'"}' 'Az 1d1tok1t^a 
P9lF:,:^ľ:i 

Ę-way! Gazdólkadĺźsi, tlin" ro",,,utet-feliigyetetiÜgvosztĺźlya kezelik az infornłicios an"endžilĺezésiiogról és az informacřószabadsĺźgrót szćIó 201 1' eviCxII. ,u-n;:;;,.,;rurcr-Jelu8)
Ktizteľůilet-hasznĺíIatidejq 20: iłi e, {ii hó 

i-p*.i;| naptól 20lrj. e' 7lđ ľ,o t.-'f nupig
(Tobb időpont. helyszÍn esetén l.:érünlĺ listlát meltékelnil)

KiizŕerüIet-haszná|atcéIj'...d'łł.vĺ1B-6 ..tľł.ĺ-:ď.ł.ĺ......łup.r.+ĺ.t..'..:tg.Ąjęp$í:?l.]Á g.!ĺ9Z
Kéľelemmel éľintett kiizterület nag,sĺĘa: ,.ak...]5.. 

' '...... m,ldb
Közteľiilet helye: Budapes! VIII. terulet.lVc p n*.u'[.ĺé.ą . ÍĄ' . .22

társadalmi és egyéb szeruezetek esetében:
Kérelmezőneve: te1efon{.b. k- :.x ĺ-.Š :źo ].ł ?

e:nrail cím:

szam:. 2. L..em,l ajtő' .. .. .

i-"-i"--i--i -i--:-- -i-*i"-:

-,,,P^ł1:?.?j.:P:?Í-i
Adoszźma:



--:..-_'.'i.r; ::rr' -:.ii..ĺi-'

. -.'f -

A kéľelmező tudomásul veszi, hogy .:" :. i j:: 
'

- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a ktiztertilethasznáIatára, .

- a Józsefváľosi Önkormźinyzatiiajďonában Iévő köztertiletęk használatáľól és haszr'áIa'tźnď:< ľendjéľől szóIó
18/2013. (IV. 24.) önkoľmányzati rendelet 17. s (l) bekęzdése szeľint a közteľĺilet hasznälatáért kozteľtilet-
használati díjat köteles ťĺzetĺí,

- a közteľĺileten kizárólag a keľeskędelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2L0/2009. (IX.29.)
I(oľmányľendęlet 1'2. $ (1) bekezdése alapján a ľendelet 5. męllékletében meghatározott terméI(ek áľusítha-

tók.

A kérelemhez a lĺéľelmczőnelĺ az aIábbi mellé|eteket kell csatolnia: (A csatolt mellék|etet kérjülĺ X-e| !elölni)

1. A kozterületen fol i kívánt tevéken sára fel másolatát:

2. Azigényelt területre vonatkozó helyszílrt ábrázo|ó vźĺzlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak
is. A vázlaton azigéĺye|ttęrüIetnek - a szükségeš méretekkel - úgy kell szeľepelnie, hogy anrrak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ; PAVILON ESF.TEN: armak szélessége,

hosszrisága; a terasz, pavilon szélének az épiilet homlokzati falától és a jźrda szélétől való távolsága; tęrasz
esetén annak aziŁ|ętnek a L'eiaľatától való távo amelvi tarto zk:. méteľb ęn mérve

3. Az e|hęIyezni kívánt építnény, létesítmény; beľendezés műszaki leÍrását és terveit; teraszkérelmekhez a
is csatolni

4' Meglévő létesítményre vonatkozó közterĺilet-hasznáIatihozzájárulás megújítása esetén - városképvédel.
mi szęmt.onrok fievelembevétele miatt - Íěnł'képfelvételt kell becsatolni.

Is ÍTpĺt,'*,,s*1éI,hu,kotat épít*ĺtny esetébenvagł építési munkálatckkal osszefiiggő kozterület-használat

I esetét:ell az építtetőtőI kapott meghatąlmązást és a jogszabólybun előírt esetekben a jogerős építésüg,i ható.
i sási enpec]élvt csatolni szüksépes.
L o 

-L-.Ł--.-Ł

[ĺ ĺiiżĺ ige"yt"vételo esetéo _ a2. pontban foglalt lrelyszínr.ajzon túl-- a vonatkozó helyszínt ćtbrázo|ó

| furgalointechnikai vazraj zot, .arneiry beszerezheto a BKK l(öZuti Közlekedési Igazgatóság Kcĺzútkezelési Fő-

i_o'"táI-r', Fn'.golo*t""hoikui o.

Figyelmeztetés:
A hlá,,yt,h*l kttahatt k*nl"mnyomtatvarĺy 8 az előírt nĺelléHetek csatolqsán hil, a pontos 8 egłértelmii heĺymeýaÍározás, va-

lamint a meglévő létesítłnényfotója elerlgedhetetlen a benyújtou kerelem érdemi elbíráląsáhpz!

A ko/.ertilet-használatot _ ktilonösen - aza|ábbi jogszabźl|yokszzbá|yoz.zźk:

Magyarorszźlghelyi Önkoľmany ZaIa|Íőł sm|ó 2O|| .évi CL)oc(D(. törvény

- " 
a Józsefuiáľosi onkoľmanyzat nrlajdonaban lévő közteľtiletek hasmálaüáról és hasmálatának ľendjéľól szotó 18D013.

(IV'24.) önkoľnrarryzati rendelet

Józsefuaros Kertileti Épfté síSzabá\yzatźróIszőIő 66D007 ,CÄI.I2.) önkormrĺnyzati rendęlet

Budapesti Városrendęzęsi és ÉpÍtési Keľetszabá\yzatrő|sző|ő 4,7 ĺ|998.6'.15.) Főv. Kry. rendelet

A rekláľ'ok, reklámbeľelrdezések és cégéľek elľrelyezésének szabáIyalĺól szóló 55lf013. (Xn.20.) önkoľ-

mányzati. rendelęte

NYILATKO ZAT
Alulírotr, az áIta|ambenyújtott közteľĺilet-hasz.náIati kérelrrrem elbírálásának céljábóI hozztiiĺźrulok szerrréIyes adatailĺ

történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudcmásra jutoti személyes adataimat a PolgáľmestoriHivaÍal azIę-
jáľásban ľćszt ver,ő szakhatosági állásfoglalások'bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kéreltneni benyújtásakoľ a Polgármesteri Flivätal Gazdálkodási Ügyosĺáły tigyintézőjétőL ÍájékavÍatást kaptarĺ

amelyet tuĺIomĺÍsulvettenl-azeLjźrásmeginciításána}<nap.järól' azigyiĺtézésihatáridőľől'az'iigyemreiľányadójog-

''uuályĺ 
..-'.a"lt"'"""l...ol, jogaimľól és kötęlęzettsćgeimľől, továbbá kötelezettségem ęlmulasztásának.iogkovetkez-

ményeiľől, valamítlt a hivatali eléľhetőségről.

Efu!@., hogy kéľelrrren: tcliesítése esetén a kpzigaz1atźsi hatósági eljárás és szolgáltatáś á]talárros szabälyaiľól a

zooł eurcxr. töľVény 2004' évi CXL' töľvépy 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alap.ján a fellebbezési jogoIn'ľól le.

nonclok.. ru4uĺisu!-ypszen, łrogy ezáltal az ügyemben hozott.határo,1ff^n^:*iésekor jogeľőľe emelkedik.

ĺÄtĘA9j.na.,.'::. ó. ĺ

ľ,udapos.;',oj;.i.;a*!łi kó...lÝ.. nap. 
ľůfrľi.,ť.t..ľľ'.ńá"9}...;#J.:;;#.:ľ,k ;.; o{ -Olp'ol"nr':"" fu

ő)

Ĺ vállalkozás esetén: vállalkozói igazolv
eÍrvéni ĺ:éu esetén: 30 rraollál ĺlęm réP.ebbi cépkivonaĹot. aláĺrási ĺ;furrpélt]ful

- tarsadalnri és esvéb szeľvezetek esetébęn: a nyilvántartásba-vételĺiLket ieazolő okiĺatot,
- őstęrmęlők esętén őstęrmelöi igazolványt'
- vendéglátó tęrasz létesítése 'esetén, az azt izemęItętni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-

tés koteles kereskedelmi tęvékenység bejelentését igazo|ő đokumentumot r'aBY a Műkoclési
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|M'řjer Mihá|yné közös képviselől'- _
1 0B1 Budapest, Népszínház utca 22.
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Budapest Főváros I Főpo|9ármesteri Hivatal
Városépítési Főosztá|y

Ügyintéző: Diós Judit

+36 1 999-9320

Dios.Judit@budapest.hu

ikt. szám: FPHo59 /399 - 2 t2o17

hiv. sám:

tárgy: Budapest V|||. kerü|et, Népszínház utca22.
''Epítészeti Értékvéde|mi Támogatás 201 6''

I

Tisztelt Májer Mihálynét

A Fővárosi Kozgyú|és 2017. január25ł ü|ésén az ''Épĺtészeti Értékvéde|mi Támogatás 2016,,pä|yázatait
e|bírálta, és a 109/2017 ' (|.25.) Főv' Kgy. határozatában foglaltak szerint dontött.

trÖmmelértesítem' hogy az ''Építészeti ÉrtékvedelmiTámogatás 2o16,-ra benyújtott pá|yázataa|apján

9.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesü|.

A pá|yázaton e|nyeń támogatás a hom|okza ti mozaikÍríz ba| o|da|i képének restaurá|ására fordítható a
]nnélletelt Megá||apodás 5) pontjában meghatározott részletes tartalomma| és fe|téte|ekke|'

A me||ékelt Megállapodást

1megfelelőnek bizonyult,

lást kérem, ĺsmerje meg, e||enőrizze az adatok he|yességét és amennyiben az
postafordultával.

Fe|hívom a figyelmét, hogy a támogatott munka csak a Megá||apodás meqkttését kÖyetően va|amint aMegál|apodás 5) és 6) pontjában fog|a|taknak megfele|ően a munka megkezdésének írásban történő
beje|entése és jegyzőkönyv felvéte|e után kezdhetl meg.

Budapest, 20i 7, február,,,!í ľ
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BUDAPEsTFlvÁRos l

VIII. rnnilr.n'r I

JTzsErvÁnosI l

PolcÁnľr,ĺosľERl HIVATAL I

I

FlÉpĺľÉsz

Nópszínház utca 22. TÁRsAsH^z

Budapest
Népszínház u.22.
1081

Tárgy: Népszínhĺáz lltcaZ2,. széln a|attí épület homlokzati mozaikfrízénęk restaurálása
bejelentés érvényességének újbóli meghosszabbítása

DONTES

telepĺilésképĺ bejelentési elj áľásban

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Polgáľmesteľe telęülésképi
bejelentési hatáskörömben elj áľva

a Népszínhán utca22. TÁRsAsIĺÁz bejelentő szervezetkéľelmére, 2015. szeptembeľ 23-
ĺán indult telepiilésképi bejelentési eljáľásban, a Népszínház utca 22. szäm a|atti (34679
hľsz.) épůilet homlokzati mozaĺkfľÍzének restaurálásáľa vonatkozó, 26-t68l4l2016
szźlmű teleptilésképi bejelentési döntés érvényességi idejét 2017. november 12-ig
meghosszabbítom.

Jęlen telepiiléskęi döntésemmel szemben a
onkoľmĺányzat Képviselő-testiiletéhez lehet
belül.

Iktatószám : 26.3 53 l20I7
Í,J gýntéz(5 : Tekeres Réka
Telefon: 45-92-509
e-mail : tekeresr@jozsefu aros.hu

Budapest Főviáros VIII. kerület Józsefuaľos
fellebbezni az źltvéte|től számított 15 napon

A településképi bejelentési eljarásban hozott igazo|ás nem mentesíti az építtetőt más
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (p1. közteľület foglalás). Közös fulajdont
éľintő módosítás esetén a tulajdonostarsak hozzájźtru|ása szükséges. Jelen teleptilésképi
igazolás polgárjogi igéný nem dönt el.

A telepiilésképi eljarás során meghozott ígazolásban foglaltak megszegése esetén
településképi kötelezési eljaľás lefolytatása rendelhető el. A kotelezettségek megszegése és
végľe nern hajtása esetén 50 000 foľintig terjedő bírság kiszabása ľendelhető el.

INDoKolÁs
A Népszínház utca 22. TÁRSASHAZ bejetentő szervezet 20|5. szeptember 23-źn
benyújtott kérelméľe indult településképi bejelentési eljárásban, az épített környezet
alakításźnól és védelmérőI sző|ő |997. évi LXXVIII. törvény 30/D.$-a, a teleptilésfejlesztési
koncepcióľól, az integrźit telepiilésfejlesztési stratégiáról és a telęiilésrendezési
eszközökľől, valamint egyes településľendezési sajátos jogntézméĺyekĺől szóló 3|412012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 23.$-a, valamint a Budapest Főviĺros VIII. keľület Józsefuárosi
onkormáĺyzat Képviselő-tęstiilęténęk az építésüggyel összefiiggő ęgyęs helý
önkormányzati hatósági eljárások részletes szabá|yairőI szőLő 5/20t3. (II.10.) önkormányzati

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2100
www.iozsefuaľos'hu
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ľendelet 6.$ a|apján, a 26-|681412016 ügýratszĺímú településkęi döntéssel a rendelkez<i

rész szerinti építési tevékenységvégzését kikĺités nélkiil tudomásul vettem.

A Népszínház ltca 22. TÁRSA$HÁZ, bejelentő szervezet 20|7. ápľĺlĺs 10.én benyujtott
telęülésképi bejelentés meghosszabbítási kérelmét megvizsgálva, a 26.|681412016
ügyiratsziímú dĺintés érvényességi idejét a rendelkezo rész szerint meghosszabbítottam.

Azigy szempontjából kiemelten fontos az atéĺy, hogy a Népszínház utca22. szńm alatti
Táľsasház a Budapest Főváros építészeti örĺikségének Íővárosi helý védelmeről szóló
37l2\t3. (V. 10.) sz. Főv. Kgy. ľendeletének 1. melléklet 8.2. pontja szerint Fővárosĺ Helyĺ
Védelem alatt álI.

Nyomatékosan figyelmeztetem az Építtetot, hogy a jelen döntésem nem jogositja fe| az

építési tevékenység azoĺlna|i, feltétel nélktili megkezdéséľe. Döntésem a tervezett építési
tevékenység településképi megfelelőségének vonatkozásában irźnyadő, és nem mentesít
azon egyéb engedélyek,hozzájáru|ások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket
egyéb jogszabźiy a kérelmező źita| ter:vezett építési tevékenység megkezdése esetére előíĺ.
Jelen hozzájźrulźtsom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem.

A ľendelkęzó részben foglaltaknak megfeleló településképi bejelentési eljrárásban hozott
döntésem az épített környezet a|akításźnől és védelméről szóló |997. évi LXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Etv.) 30/D. $ (1) bekezdésén alapul.

A fellebbęzési jogról rendelkezés - Etv. 30lD. $ (3) bekezdésén, a döntésben foglaltak
megszegéséről szóló rendelkezés azBtv.30/D. $ (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 20T7. ápľilis 12.

dr. Kocsis Máté
pol gármester felhatalm azásźtb ő|

B 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2100
www jozsefuaros.hu
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