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A kéľelmező tudonrásul veszi' hogy
} a kérelem benyijtása nem jogosítja fel a kozterülethasznáIatáľa,
} a l8/20t3 . (Iv .24') önkormányzati rendelet l7. $ (t) bekezdése szeľint a köztęrülęt használatáértköne-

ľülęt-hasznáIati díj at köteles fizętni,

mellékletében meshatáľozott teľmékęk árusíthatók'

A kéľelemhez a kéľelmezőnelĺ az alábbi me||é|eteket kell csato|nia: (A csatolt mellékletet kéľjĺik X-e| jeliilni)

1. A köĺeľÍilctcn folvtatni kívánt okirat másolatát:
5ni vállalkczás esetén: vállalkozói i

t-eli

6. Közul igénybevétele esetén _ a 2. poĺtban foglalt helyszinĺajzon tul -
foľgalomtecluńkai vázrajzot, amely beszerezhető a BKK Kozúti Közlekedési

a vonatkozó helyszínt źtbrázo|ő

Igazgató ság Közutkezelési Fő-
o.S4qlyJgľgal omtęchnikai o s zt ályán.

Figyę|mezĺetés:
A hiárlytalacul kitokötĺ laźrelemrlyomtatvarly es a, előírt melĺéHetek csatolasán túl, a pontos es eg,lértelmíĺ helymeýatarozas, va-

laĺniľa a meglévő létesítnxáxy fotója elengedhetetlen a beľqnijtott kerelem érdemi elbíľáląsához!

A ktjzĺ.eľÍilęrLlłsnúlaLĺsL- kĹilulrtjserr _ .aza|thbijogszabályok szabtůyozzilĺ:-
} a heýi önkormanyzatolaól szoló 1990. évi LXV. törvény
} a Józsefrĺárosi Önkormányzat trrlajdonábarr Iévő közterületek hasmálataľól és hasznĺílatának rendjéről sza|ó |8l20I3.

w'24.) önkormĺĺnyzati ręndelet
} Józsefuaros Kertileti Épfté sí Szabźlyzatźró| szőIó 66D007 .(mJ2') önkormĺínyzati ľendelet

} Buđapesti Vaľosrendezesi és Epítési KeretszabáLyzatőIszőlő 47/I998.Cx.15.) Főv. Kgy. ľendelet

} A ręklámok, ľeklámberendezések és cégéľek elhelyezésének szabáIyairól szóIó 55/2013. (XII'20.) önkoľmányzati
rendęlete

NYILATKOZAT

járó hatóság fęlé továbbításához a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából.

tő|tájékoztatást kaptam _ melyet tudomásul vettem - az eljárźs megindításának napjáról, azugyintézési hatlíridő-
ről, az ügyemre iranyadó jogszabály rendęlkezéseiről; jogaimról és kötelęzettségemľől, továbbá kötelezettségem
elmulasztásának jogkövetkezményeirol, a hivatali eiérhetőségről. '' ' i

lebbęzési jogomróI lemondok. Tudomásul veszem, hogy ezá|Íal az ügyemben hozott haÍározat annak kĺizlésekor
jogerőre emeĺkedik.

(\

\j

. társadalmi és ęeyéb szervezetek esetében: a nvilvántartásba-vételtiket isazoló okiI
- őstermelĺjk ęseĹén ősĹertrlelői iP.azolván
2. Azigényelt teriilehe vonatkozó helyszínt ábĺázo\ő vázlatot, amelyen szeľepelnie kell a környező utcá,knak

is. A vázIatoll az igénye\t tertiletnek - a szi.ikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak ĺagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak széIessége,

hossaisága; aterasz,pavilon szélénęk az épület homlokzati falától és ajárdaszéĺéti5l való távolsága;teÍasz
ęsetén annak az üzletnek a bei amelvikhez tartoz1k: métęrben méľve
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berenđezés műszaki |ęírźsát és terveit; teraszkérelmekhez ą

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-haszná|atihozzájźlruIás megújítása esetén - varosképvédel-
mi szempontok fisvelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez katax építmény esetébenvagy építési munkálatokkal asszefiiggő közteľiilet-használat
esetĺźben az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabálybąn előíľt esetekben a jogerős építésiigłi ható-

ř r.Y\ ,í),-
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GazdáIkodási Ugyosztály

dľ' Ga|ambos Eszteľ
ůi gyo sztáIyv ezető r észér e

Helvben

Ugyiľatszámz 05-95012017 .

|Jgyintézőz dr. Szabó Kata Karolina
Telefon: 459-2111
Email: szab ok@j ozsefu aľo s, hu
Hivsz.: Í6-463l201v

Tárry: köZterĺilet-foglalási kérelem

8 m2 vendéglrátő terasz

; :,i,'i i
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Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!

Hivatkozással hozzánk érkezett megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk:

Jezsek Lajos e. v.

Budapest VIII. keľüIet, Népszínház u. 53.

Q0|7. május 05. - 2018. május 04. ktiziitt)

részére a köztertilet hasznźiatbaadástúa fenti időszakban a,,JoI<ÉsZ'' 10.$ (3) bekezđésében
rö gzítettek b etaĺtása mellett keľeskedelmi szempontból nem kifo gás olj ut
az a|áhbikiktitéssel:

a vendéglátő teraszt n keľeskedő csak az üzlet nyílászárĺóinak záwa taľtásával
üzemeltetheti.

A Jezsek Lajos f585l2OII szám a|att szerepel hatósági nyilvántaľtásunkban _ ,,JEZSEK
CUKRASZDA'' elnevezéssęl _ Budapest VIII. kerület, Népszínhaz u. 53. szźtm a|atti ilz|ęt
tekintetében. Az iizlet nyitvatartási ideje: H: - P: 9.00 -17.30, Szo: 9.00-14.00.

Józsefuaľos KerĹileti Építési Szabiiyzatćĺrő| szőIő 6612007.Q(II.12.) ok. rcndelet (ĺóKÉSz;
10.$ (3) bekezdésę éľtęlmében:

,,(3 ) Venđé g|átő ter asz elhelyezése
a) Vendéglátó terasz köZtertileten vagy kozhasznźt|at céIjára ź/rađott magánteriileten csak

abban az esetben létesíthető, ha:
c a Byalogos sáv szélessége _ a bi^onságĹ és beľendezési sávok megtartásával _

legalább 1,5 m;
a gyalogos sáv szélessége az arkáđ alatt is legďább 1,5 méter és
a terasz legfeljebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb méľetri tetasz esetében
legalább 1,5 rnéter széles feIületen a kĺlrülj aĺh atőság biztosítható.
Teľasz a|da|ai 1,0 méternél magasabb szeľkezettęl nem hatáľolhatók le.

D4 l082 Buĺlapest, Eĺ'rross tl. 63-67. fr 459-2i00
u'wn'.iozsefvaros.hu



c) A teraszok téliesítésének, esőr'édővel vaió ellátásának megoldását aZ épĹilet

megjelenítéséhez töľténő megfelelő illeszkedés érdekében be kell mutatni az
önkoľmányzati fóépítész előtt, illetve annak híaĺyźtban az illetékes tervtanács előtt,
rrrclyrrek állásfoglalását csatolrri kell az (elvi) építési errgedély iľánti kéľeleftlhez.,,

A megállapodásba javasoljrrk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevék-enységét a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. töľvény előírásainak betaľtásávaI folyathatja,
továbbá, hog1' a vendégIátó teraszon a zeneszolgáltatás tilos, ill. tevékenységtikkel a lakosság
nyugalĺnát nem zavarhatják (zaj, szag, nyitva tartás, ľendezvények' stb.), illetve az esetlegesen
felmerülő panaszok elkeľÍilése érdekében a vendéglátó teraszt csak 10.00 őrátő|
ĺizemeltethętik.

Budapest, 2017.03.21.

Tisztelettel:

i 1c82 Buĺ!apes-ĺ-. Earĺlss u. 63.6,7 " @ 459-2|00
wrĺ,iľ' ĺ ozs ĺ'fva:.os. hu



BUĐAPE sTI RENDoR-r.oĺcłplr'asYSĺiG
VIĺI. Kerüleri l{endőrkapitanyság

Renilészeti osztáiy

nłzpcnu 'ikt;ltĹ'

Tárgy: szakÍrĺltóságÍ áI!ásfogĺalĺás
Ugyintézćí: Bt-lros Attiĺa Ba}ťizs ľ. hds".,'
,Tę1.: 

47-l -37-00 i 48-124
Email : borosab@,-.buclapest.poliĺ"le' hu
Hiv. szám: 16-463i2017.

Ügyszám: G1 080/5ő2:iÜ,i2Ü1 7. áit'

BnđapesÉ, 20l 7 ľnĺĺrcÍtłs 2$"

dľ. Galaľnbos Eszfeľ
ii'gyosztłłlyvezęt(i

Budapest ľőváros VII[' keľiilet
JrizseÍ\lĺiľosí Clnkonnanyzat
Potr gáľĺĺesteľi Hivataĺa
Ga zd ál ko d as í \J gy o szxtĺ|y

-B-udape-s-t

Baľoss :utca 63-67 '

1082

Tisztelt dr. Galaľnbos Eszter!

Tájékoaatonr. hogy a fenti számon hatóságomhoz ćľkęzętt megkeľesésben fbglaltakat
megvizsgáltam, ĺnel'yĺrek soľán az atrábbiakat allapíĺottam meg:

Je-z|gk l-.ł1iĺls . egyéni vrĹIłalkozrĺ - icére]ĺrret nygjtott be a JózseÍ'l,łárosi onkonrrányzat
tulajĺlonában lór<í közteľtilet hasznttlatához, melyben kJłelepĹi]ésének engeĺĺéllyezésé't k&te 20tr7'
május 05. naptól.. 2018. ĺnájus 04' napíga Buđapest WII. kerĹilet, Népszínhá:-\Itca53. szám eiőtt
a jźłdán 8 négyzetméteľ területre.

A fenti helyszírren kozbiztonságĺ és kozlekeđósi -szempontból a kitelepiilés ellen hatilságonr
kif.ogást nem ernc.ł'

Kor,ács
. ..,. . RénđészetiosztályvezetłÍ

''''

Cím: l084Budapest l13l Bp. PÍ.:i6l
,I.elefon: 

4..l7 -37Đ0; I:::ax: Ą.t"| -3,724, 4ł]-40 i
c.urai i : 08rk(Dbuclapest.police.hu

,"':'':"" 
'' ""'

i.$isr'ŕelęŕteł,:
i .1j, 'li ..it .
i'

llz"litt()..'.i'('iij'tšJi-(t (Ü ic$ł.'i lý]']i)j8-BijJ ĺ:i.j-ói;Ý').;ljsút':;i;t: }4(')tij?j]l:i .j iij::,.ĺj,.ö|
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Jizsor.vÁnosromxonľrÁľęuzaĺ-*-.:, ..--_._-._ FoÉľÍľÉsz
PolcÁnvĺesľpnl HIvĺ,l.ą,ĺĺ. l

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Onkoľm ánvzat

Iktatószám: 26-25112017

IJgýntézł5: Szomolanýné Kocsis Beatrix

Gazdátkodási Ügyosztáty

dr. Galambos Eszteľ

e-mail:

__:__--..._ .

Helvben

Jezsek Lajos egyéni vállalkozó közterület haszná|ati kéľeimę _
szám előtt

Hiv' szám: l 6-463/20] 7.

Tisztelt ÜryosztáIyvezető Asszony!
,;;;,.

...... -- 
- rl;;J;-!!: 

- ,: ....--.,-:..-.._. .''-_.-._!.!";.r. -;

Köszönettel".Ýettem tárgyi témában tett megkeresését. A Józsefiĺáićis Kerületi Építési
SzabáIyzatáről szőIő 6612007.(XII.12.) rendelet 1lórÉsz; 10.$ (3) bekezdése szabźiyozza a
teraszok elhelyezését.

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

Budapest, 2017. március 23'

Udvözlettel:

' vł il L. ; ! iJ i d 5| P 0 Lĺi l:.,. jliLs i.Ĺill ii l VĺJľrL j
.1.i ĺ

!
I.lľr4.i ĺ',{á!)ľ ŕi ł í

x,'1082 Büdápest, BáŕósSi'.63-67, B 459-2|00
ww'rv jozsefi'aľos.hu
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.+.'#ľt"" Fővárośi Katasztrófavéđelmi Igazgatóság tl.'J

u{ "ą Kôzep-pesti Katas'zhófavedelmi Kirendeltség 

-- ^. 'Aäffi#i, 'n"ęffi
oooďľ.ä"h'läli*oĺo:

l.:,'r' ;,i',rL :.;:

Szńm: 35 1 50/3 00 1-flf0l7 .6lt-

.Előadói ív.
Tíľgv:

Eĺv.sz.:
u. t.:
T.l-"
E-mail:

szakmai vélemáry a Budapest, V[I.
kertilet Népszínhráz u. 53. sz. ę|őttj

k<jzteľület has mźiat iigyében

.I6463ĺf0I7.
Nagy Dánieltrl.hdgi.
459-f300t942t6
f ki.kozeppest@katved. gov Jru

Budn,pest Fővóros WII. keriilct
J ő z5 efv úr o s P ol.g úłłn e ste ľ i Hův aula
G azđ,lźIk o ďá sí Ugp o s zt ály
Đr. G ałnmb o s Eszŕer íiglosztlźIyvezaő ľés zére !

Budapest
Baľoss u.63-ó7-
1 082

Értesítem, hogy a Budapes! VItr. kerÚ1et Nepszínhaz u. 53. sz. elótti 8 m2 nagyságu k<izteľület

használat tĺgyében a Kireĺrdeltségrinlĺhöz kulđött kéręlmet megvizsgáltafr', a helysziĺrt, f0I7.

máĺcius f8-an,megtekintettem, amelJłrę az a|źhbi szaknai véleméný adom:

A Budapest VIII. kertilet Nepszínhaz u. 53. sz. előtti 8 ĺł nagystĺgűközteľĺilet haszľĺrźiaÍ.źt a benyijtott

iratok * a Ĺ"lys"íni szeĺĺrlén tapasztďtak aIapjan tűzvédelÍni szempontból abban az esetben nem

kifogłísolom, amerurýbeĺr a koztäülęteĺr konnýón mozđítható, neĺn rögzített tfugyakathelyezĺrek ki.

A fentí szakmai véIemény nem minősü.t szakhatósagi áIlasfoglatasnak.

Kéľęm szaknĺrai véleményem szívęs fudomasul vételét.

Buđapest f017 . mtncills 28.
KészÍiltÍ2 plđ-ban 

./ľ.'Ü
Kajáł: \*--

l . Budapest Fóvátos vllĹ kerĹilet Józs.ilaÍos PoiĚa'ĺĺ'nesteri Hivatala

cu"ai*oarisĺ Üryosáály (1082 Bp., Baĺoss utca 63{7.)
2. iĺattár

KI€-./.L.Pťt
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Megje|enítés

Kozzetóieĺi informácĺi rneoielenĺtése:
.Ńäm

t:
,

I

*ź

Jezsek Lajos
( ĺ 08 1 Budapest, Népszín héz utca 53.) Adós zám:, 4021 51 1 2.2-42

Gégkivonat 2s.| 7.0$' 1 s'.i időa||apotban

ALTALANOS ADATOK

Azonosító: 197016753

Az opten á|ta| generá|t egyedi azonosító!

Cégforma: Egyéni vá||a|kozók

A|aku|ás dátuma: 1980.03.01.

A cÉG ELNEVEZÉSE

Jezsek Lajos

Hatályos: 201 5,11.19. . ...

A CEG SZEKHELYE

108,t Budapest. Népszínház utca 53.

Hatályos: 200205.23. - ''.

A cÉG TELEPHELYE(|)

2083 SoLYMÁn vonÖsľĺARTY M|HÁLY UTCA 89. A. ép.

Hatályas: .'' - ',,

A TÁRsAsÁol szeRzooÉs (ALAPszABÁIY anpÍTó oKlRAI LÉTESíTŐ oK|RAT) KELTE

1980.03.01.

H atályos: 1980.03.01' - ...

A cÉG TEVÉKENYSÉGI KoRE(t)

561 o'o8 Éttermi, mozgó vendég|átás (Főtevékenység)

Hatályos: 2008.07,20. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE JocosuLT(AK) ADATA!

JezsekĹa7os í081 Budapest. Népszínház utca 53.

Hatátyos: 2015'11.1g. . ...

A cÉG sTATlszTlKAl SZÁMJELE

40215112-5610-231-01

13

https ://www.opten.huic,)gtar /cegk: yo:rat- nyom tatasiol 970'l 6753

/
oŤ,,q?

z2 l ': ľ.,



2017.03. 13. ł .;, ''

Hatályos: 2011.01.03. - .'.

21 A cÉGADószÁMA

40215112-242

Hatályos: 1980.03.01. - ...

97 PÉNzÜGYl MoDUL

Létszám: 5 fő

Adatok egyéb forrásból:
Áltapot: Működő

Ad ósz ám : 4021 51 1 2-2-42

Viselt név: JEZsEK LAJOS
Vállalkozói tevékeny ség kezdete:,ĺ 980. 03.0í
N y i lv ántartás i sz ám : 4272451

Székhely:1081 BUDAPEST 8.ker NÉPSZĺNHÁZ UTCA 53'
Egyéb tevékenységek: 107102 Fńss cukrásztermékek készítése (nem kozvet|en fogyasztásra)
Aktual izál ás dátuma: 2017 .03.06.
Gazdálkodási forma: Egyéni válla|kozó .

A fenti adatok nyi|vántartása nem a Gégbíróság hatáskörébe tartozik.

Az adatok az oFTtN Kft. Cégtáľ ľendszeľébő| száľĺnaznak, ameĺy cégek esetén a
Cégkozlonyben ľnegje|ent hivata|os adatokat tańatmazza, rnas szeľvezetek esetén egyéb

foľľásból származô hivata|os és gyűjtott informáeiólĺ |áthatók.

Lekéľdezés időpontja: 2a17.g3.13 14:54
Utolsó feldoIgozott cégkĺiz|ĺiny megje|enési dátuma: 20í7.03.1Ü.

Ádatbázis utolsó aktua|izálási dátuma: 2017'03'13 14:2ô

..:.: ,.. ,: :. ...i. !

OPTEN Kft.O

https://vĺwvĺ.opten.hu/cegtar/cegkiVonat-nyomtťtasi J i gl?C. 67-3 %



Kép készítésének ideje:jún.2014 @ 2017 Goog|e
Budapest

Utcakép _ j(ln.2014

2017.03.03. 12:45
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Á. kére|mezö fuđomáqułveszi, hory
akérelęm benyujtása nem jogosltja feJ a köŕeriileĺ b asználatár.a'
a ĺózsęfváĺosi Öłkoľnłauyzat tulajdonában lévő -közteĺtitetek haszĺłáłaláról és használafiłłak rendjéľőt szóló
18/2al.3. GV. 24) önkoľľrány-zati rendelęt 17- $ {1) bekęzdése szerinÍ ä köáerfil€t haszĺrĺälaÍáéľĺ kĺiÍeľiilet-
használati đĺj at kłiteles' fl zefu i,
a kö.ztęr'&łetęTt kjaźr:őŻag a kereskedelmi tevékeĺty"ségek vĘzeséneŁ ťeřtéteteiĺőł smt& f1.8ĺ2oÜP.. ('tx.29,.)
Koĺnĺárryľenđeteĺ t2. $ (1} bekeŻđi'se aläpján ä ľeňdetet 5. meftékľentben meghaffiľozom teľííÍékek ánisítfta.
ĺoiĺ.

Á kełel.eľĺhez a kěľelĺnezőnek az ałábbi.meltéleŕeket tĺe|ł csatolnia: {Á. *ato|t mellékleteŕ kerjřŁ X+l '!elölni}

FĺgveImezfetés:
Áhĺfuq,ÍilI@ailĺitöltöu kbele.nłłĺyorutdvűu es az eÍőiłłme]Iéklete]ĺcsaoláswłaú| a,połłms 6 egłutexłwíi heJyłnqhđrazáą va-
lanĺint a megtihłiilihaítniĺĺĺyfotiija eĺengeđhetetlen abenyl,$tott lbelem ěłdeni elbíłdlasdhaz!

A köaerĺĺlet.łlasanlatot._ kĺilĺ}niisen _ az ďabbi jogszabalyok szabáúyozg:źl<:

Magĺaoĺszág heýi tinkmlľányzatainÍĺ saítú Zst I. á/i-el.Joo(x. tiřveny
a iíffiĺĺsi(fuumlnyzat tÍňajđoÍłáfun tévő kłiagilletek hasznájäÍáó] m, hąsznájätánaľ< ĺĺľĺldjffil szóió IBŁol3:
$v2a) łinkormáqzati rendelet
JłĺzsefuárosKer'iiletiEpítesi SaMlyzatarťi| szĺáló 66/20o?.(Jffi'ĺ2)łiĺit<onntányzati re,ndęlęt
tsudapesi V'fooĺendezesiesÉpÍtésiKeretszahál5'zatnílszo1ó47/t99s.QĹ15.) F.őv; Kgr. ľ'eĺtdeÍet
Á reklánoŁ rekłimberendedsek es cég1iľek elhl.yezeserrek szahłł5lairol szĺĺIó 55/2o'l3. {xII20.) önkor.
.ĺn&ł5rzaŕi ręrrdeleŕe

NYILÁTKozAT
AhIIÍľoĄ azáfta|ambęn>łtljtott köZt€r.Ělet-łlasznáIatikéręĺmeĺr'elbÍľatágínak aéÍjźńőÍfuaĺóiiimkk szencéIyes ađatafroc
töĺténő ke,zeléséIłeą v'alamint aŁho4 hogy az így tĺđamásľa jutott szeméIyes adatĺrimat a Połgiármesteri Íłwaslł- azłe.-
járłásban résá r,ęvő szaküatósági állásfoglalr{sok bekéľése végett tłvábbítsa az itleĺékes hatóságok felé.

Kć'rełĺłreĺn beny,u.iłásakor a Polgáľłnesterł Hivatał Gazđá'łkodási Ügyos*ály üigyintézőjétő| tźĘékafutźtst kaptam -
ame|yet indottlÍsul v.ettem -- 'az .eljárás megindítiásának napjáľól, az üs/intéZési hatariđóröl, az tiglemľe inínyadó jog:
szabátyi ľenđelkezése.kľiĺl' jogaimľól és kôtelezeĺségeiauö| továbbá kötelezeffségem elmulaszEtsának jogkÔvetkez.
ményeíŕől, vaĺaĺtint a hívatalí elérhetősĘľöł':

Kiietentem. hory ř-érelĺnem tęliesíté$e esetén a kö'z.Ęazgatási hatós{gi e|iánás és szolgáltaÍás áĺtał.łnos szabátyaiľóI'a
fila4- évi c"](L. tö}vény 2004- évi C)o.. töľvény 73lA. $ Q) bekezdés b) pontja ď;apj# a fellebbezési jogomľól le-
mondok. Tudomłtsul veszem,hag ezźita|aztiry'emben hozotthatátozatannak közlésěkoŕjoge'r$'ľe'ąe..$'9{1Ę

i vállalkozłs esďen: vájLlal|&Lĺozĺl1

icée esetén..30 naonál nęm i céEkivanatoĹ alłáĺnási c
. aírsada|mi és esyéb szeľvezetek esetében: a

- venđéglĺĺtó terasz létesítése esetéą az azttuemeltetni kívánó kereskeđelmí/vendéglátó egység érvényes be-
ipzol'ó dokrľrrsÍItumot vasv a Mfüiiđěsi

f. Azigényeh teřtitek.e vonaft'ozo,he!ĺy,szĺntákrźu:atóuźlzlúatameÍyensreľepebtekełt'akörny.'ezĺĺ úcáfuak
is. A viĺzläton azigenyeltteriił.emek- a szükséges méľeteklieľ- rÍg5l kelt szeręelnie, hogy malśnagyságą
ejhely.eá<eđese egyéĺtelĺłůaĺ ĺe8áliäpliháió legľ*i (T.ERÁSą P'Á:vfĹÜiv- ESETÉN: a':aaiĺ .szeiessĘgą
hosszusĘą a,teras\ pavilon szélének az épĺilet homlokzati fďától és a jáĺdasznlétöt vató tavolsĘą terasz
ęsęÉn.annak'Ąz ilzlęffięk.a
3. Az'e.lhelyezli.!ĺrvpĺt ĘljĘéŁl !éŕ.es:ĺtmé.py, beľelde-,#,-c.mű.-széŁiĺęJnásĺÉés ĺe,ľveit; tg.a:.zł'é.rę!'łľlek!ąe'z ą
helvszín fotói át is cs atolni sziiĺrséęes'
4. Meglévö létesítményľe vanał&lozőkőďerElet-használďi bÜZzrijbłILfumegíŕjffia esetén _ váľosképrĺédeF'
ĺni szemppntok fipryelembevétele miatt _ fenykepfelvételt kell becsatolni.
í Epítéśi engeďéľyha frłitou épitmfuly esetébenvagł €pit&i mtmłđtaofrIĺa[ ÓsszefiggőtĺĺxtertiIet-hasznđtat
esetében az ěpíttetőt& lcapox łłleghatalnazást és a jogszabáIyban e.lőíłt eseÍekben a jogerős .építěsügłi kató-
sd4i engedé.blt cs atolni szí]Irs éges.
6. Kiiz.üt Ęěnybevétę}ę ęsetén - a 2. pontban foglałt helyszĺmajzon tűĺ - a vonatkozó heĺyszÍnt ábfáZoló
forgalonrtechn.íkaí vźnajznta amely beszerezhetćt a BKK KÔzŕlti Közlekedésí lga2ga*ősźęKozúttkezelésí F&

BuđapesÚo zo: íÍ.' o"Q5 nĺ ...'...... Gap.
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RAUF ns ľÁnsa. ľľ.

Budapest
Mátyás tér T7.

1084

Bun,ą'pEsľ FĺivÁnos VIII. xBnÜlnľ
JozsnľvÁnosr PolcÁnuEsTER|

Hlv,ł,ra.l

KÖzľBnÜI.Br-relÜcyrleľI
ÜcyoszľÁly

Iktatőszám : 4 I -26 4 / 20 | 7 .

(Iapazonosító : 5 2 5 008 I 2 02 ] 5 ] )
csekkszám: I 0803 07 0005 04 1.,,
Ugyíntézó: Cz1taBva

Telefon: 210-95001107
E-mail : cziraeva@j ozsefu aros.hu

Táľgv: Rauf és Társa Bt. közösségi együttélés szabá|yainakmegsértésével kapcsolatos tigye

H A T Á R o Z A T
1.

Rauf és Társa Bt.-t (székhely: 1084 Budapest, Mátyás téľ I7., adószám: 255|2302-242,
cégjegyzékszám: 07 06 790483) a Budapest Főváros, VIII' kerület, Jőzsefuárosi Önkoľm ányzat
tulajdonában lévő kiizteriiletnek érvényes kiizteľiilet-használatĺ hozzáljálr;ľl|áls nélkĺilÍ használata
miatt

50.000'-Ft (iitvenezeľ forint)

kőzigazgatátsi bíľság megfizetésére kötelezem.

A kőzigazgatási bíľsáElt a határozat jogeľőľe eme|kedésétől számított 15 napon be|ü| ket|
megÍizetnie a melléke|t készpénz-átutalr{si megbízás (csekk) beÍizetés útján; vagy a Józsefvárosi
Polgáľmesteľi Hĺvatal K&II Bank Nyrt.-nét vezetett 10403387-50526776-s1491051 szĺĺmr,i
Onkoľmányzatĺ Bírság a|számlaszámľa töľténő ktizvetlen pénzátata|átssal. A közlemény rovatban
fel kell tiintetni ahatározatszálmáú,,kiczigazgatási bírság'' megileryzéssel.
Amennyiben ťrzetési kötelezettségének hatĺáridőben n"ď t".' eleget, hatóságom elrendeli a
kóz.igazgatási bírság összegének végrehajtĺását. A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányzat követelését a közigazgatási végrehajtás śzabáiyai alapján, adók módjára tĺjrténő
végrehajtás szabá|yai szerint érvényesítem.

,
Egyútta| felhívom Rauf és Táľsa Bt. figyelmét, hogy telepiitésképĺ bejelentési eljárás
kezdeményezését ktivetően a Józsefváľosi Onkoľmányi"t toujaonában tévő ktĺzteľületek
hasznáIatáról és használatának ľendjéľől sző|ő L8l20Ís. 1iv.zł.; önĹoľmányzati ľende|ete 5.$ (2)
bek. 2. pontja a|apján az iinkoľmányzat tulajdonĺíban álnő kiizteľiiletek hasznáIatához
közteľtilet.használatĺ hozzíjárulrátst kell beszeľezni:
,,2. hirdető-berendezés és ľekldmhordozlí elhelyezéséhel,, fennmaradósdhoz, ideérne ą váIasztási
kampányt szolgóIó tjnálló hirdető-beľendezés koztertłleten töľténő elhelyezését, fennmaradĺźsát is,
tovlźbbd a ki)zteriiletre jogszeríĺen - kíiliinijsen houlźjdľalds vagl jogsxabály ľendelkezése alapjdn -
kihelyezett bármÍIyen építményre vagl tárglra 1küIĺińósen paviionra, nyílt izerkezetű elĺźrusíń[uhľa
vagy építési, illetve egyéb céIt szolgáIó állvónyzatra, előtetire, védőtetőie, ernyőszerkez;etre) fe[szerelt: /J-------"

::!!ľľz::::!!ľľtrrdozó berendezés ethefuezeséhez, fennmaradłźsdhoz; toídbbá bárnílyžn képek,
ř! i084 Budapest, Német u. 15. E 459-2loo
wwwjozseľvarcls'Jru
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Józsnrvá'nosl PolcÁnľĺEsTER|

KozľBnÜ lBľ-rBlÜcyBI.Bľl
ÜcyoszľÁly

Iĺrvłľ.ł'I-

vagł reklámok kiizteriiletre tijrténő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések kijzterĺiletre
történő elhetyezéséhez,fennmaraddsóhoz (a továbbiakban eglüttesen: reklámtevékenység)

A.hatírozat a kiizléssel jogeľős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

A határozat bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozássa| - a hatźtozat kézhezvételtől
számított 30 napon belü| a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Közigazgatási Ügyszak
(1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3., 1539 Bp., Pf.632.) címzett, de a Budapest Főváros VI]I. Kerületi
onkoľmányzatlegyz'i\jéhez (l082 Ruđapest, Baľoss u.63-67.) elĺ:terjcsztctt kęrcsettel lehet kéľrli. A
bírósági felülvizsgálat eljárás illetéke 30 000 Ft. A keresetlevél benyújtásának a döntésem

végľehajtásáľa nincs halasztó lratálya. A vegpehajtás felfuggesztését abíróságtól kell kérni.

I N D o K o L Á s

Hivatalból 2O|7. ápi|is 1 l-én közigazgatźsihatósági eljarás indult a Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuáľosi
Polgármesteri Hivatal Közterülęt-felügyeleti Ügyosztaly Ręndészeti Irodájának - 2017. április 6-án érkeztetett és

2017. április 7-én iWątott - bejelentése (észlelése) alapján, mert a közterület-felügyelók 20|7. ápĺ|is 5. napján

09a9 perctől észlelték a Budapest VIII. kęrülęt' Mátýs tér I7. számná| az onkormanyzat tulajdonában á1ló

közterĹilęten töľténő kitelepülést' napeľnyő kihelyezését. A helyszíni szemléről készíteü jegyzőkönyv

tarta|mazza, hogy a közterĹiletęt haszná|ata vonatkozásában Rauť és .l.źľsa Bt' érvényes közterület-használati
hozzájárulást bęmutatni nęm hlĺlott, A szabályszegés alátámasztására a bejelentéshez fotófęlvételt mellékeltek.

A kłizigazgatásĺ hatósági eljáľás és szolgáltatás általános szabályaiľól szóló 2004. évĺ CXL. tiiľvény (a
továbbiakban: Reĺ) 94lA !i (8) bekezdése alapján:

,,Ha Ez ügyfé| a jogséľtést nenr ismeľi e|, a hatiság kötclcs hivata|ból mcgindítlni o hottĺs|(öľébé taľtozó
eljáľást és eľľől az ĺigvfelet a helyszínen értesĺti a 29.$ (5) bekezdésében meghatáľozott, rende|kezésre á||ó
adatok kiizlésével.''

Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefuárosi onkormányzat kozigazgatási területén, - 4 magasabb szintiĺ
jogszabályok męllętt - a kerületi cinkormrĺnyzat tulajdonában álló k<iztęrületek rendjére vonatkozóan a

Rendęlętben foglaltak az lrányadó szabályok. A jogellenes közterület-haszná|at a Rendęlet 12.$-ában foglalt
közteľiilet rendjét és lakókörnyezetű sérto szabályszegés.
A Rendęlęt 5. $ (l) - (2) bekezdései alapján: A közösségi egyiittélés alapvető szabćiyát sértő magataľtás miatt

folytatott közigazgatÁsi hatósági e|jźrás |<tzźlrólag hivatalból indul lakossági bejelentésre, vagy a hatóság

észlelése alapján. Az (l) bekezdés szęrinti közigazgatźsi hatósági eljarás:
a) a közĺĺsségi együttélés alapvető szabá|yát sértő cselekmény elkövetésétőI, a hatóság tudomásĺĺra
jutásától,
b) mulasztással történő megvalósítás esetén a teljesítésre nyitva álló határidĺĺ |ejźrtátó|,

c) jogellenes állapot fenntaľtásával ti'ľténő megvalósítás esetén a közösségi egytittélés alapvetö szabźiyát
sértő állapot fennállása alatt vagy annak megszĺintetésétől
számított 30 napon bęltil indítható.

A Rendęlet 6. $ (1) - (2) bekezdései alapján közösségi egytittélés alapvető szabá|yait megséľtővel szemben

kőzigazgatási bírság vagy helyszíni bírság kiszabásanak van helye.
Közigazgatási bíľság kiszabásáľa a jegyző, a helyszíni bírság kiszabásfua a Budapest Józsefuárosi

ľolgrłrmélteĺ Hivatal Közteriilet-felügyeleti Ugyosztály közteľtilet-fel-iigyelője jogosult.

A Rendelet 12.$ a) pontjában foglaltak alapján, aki az önkormányzat tulajdonában álló közteľületet
hozzájáru|áls nélkĺit, vagy ahozzźtjźtru|ástól eltéľő módon, különösen ahozztýźlru|źlsban rögzített céltól, vagy
tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére' vagy a hozzźljźlrulrásban meghatáľozott mértéket meghaladó

alapteľiiletben használ, megsérti a köziisségi együĺtélés a|apvető szabá|yát.

Budapest Főváľos Vlll. keľület Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testtilętének a Józsefuáľosi onkoľmányzat
tulajdonában Iévó koaerületek használatáról és hasznáIatának rendjéről |8120|3. (|v.24.) önkormányzati

ręrrdelete 34. $ (1) bekezdósc kirnondja:

M 1084 Budapest, Német u. 15. E 459-f100
wwwjozsefvaros.hu
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,,Akí közteríiletet hozzájárulás nélkiil, ýag) ą hozzájórulástól eltérő módon, kiilönösen a hozzájárulasban
ľt;gzített céltól, vagł tevékenységtől eltéľő más tevékerylség kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott
mérteket rueghaladó alapteľiiletben hasznĺźl, köteles az ÖnkormĺÍnyzat vagy a 35. $ szerinti ellenćÍrzésre
jogosult felhíłására a jogellenes közteriilet-hasznáIątot haladéktąlanul megszíintetni, továbbá káĺtalanítás
n.llkiil kijteles a közteriilet eľedeti állapotának helyľeállíaúsára" E kötelezettség elmulasx,tása esetén az
onkormónyzat az eredeti állapot helyreáIlításĺźt a kiitelezettséget elmulaszfuí költségére elvégeztetheti,
amennyíben a helyreállíaźsra vonatkozlí felhívásnak az éríntett 8 napon beliil nem tesz elegeĹ,,

Ugyanezen ľendelet 4.s (l) {3) bęk. szerint:
(I) a kt;ztertileteĺ rendeltetésének megfelelő célra - jogszabályok keretei kiiztitt _ bárki sząbądon használhatja.
(2) Á kozteľiilet ľelĺdeltetésszeľii luszllúlata nlások hąsołlló célújogait neru kurlúluzhutju.
(3) Rendeltetésétől eltérő célú ą közterület hąsználątą, ha a használat a kijzterület vagł annak meghatarozott
t,é'sre n'łisłk á'ltal'i ľlłnđel'te|é'sszoľíí igé.ľts',bl'vi1,16, ĺlz c rcnclalctbcn mcýogalĺnazott módoll akadályozza.
A ľendelet 5.s (1) bękęzdésę a|ap1án a közteriilet ręndeltetésétől eltérő hasnźiatához (a továbbiakban:
koztęrülęt-használat) az onkormáĺyzat hozzźĘárulása (a továbbiakban: köztęrtilet-használati hozzźĄáru|ás)
szükséges.
Ugyanezen ľendelet 5.$ (2) bek. 1. és 2. pontjai , valamint a 9.$ (6) bekezdése alapján az önkormányzat
tulaidonában álló kłizteľü|etek használata soľán közteľiilet-használatihozzájárulást kell beszeľezni:

/. a köaeľiiletbe nyiló védőtető, előtętő, ernyőszeľkezet elhelyezéséhez, fennmaradásához, ha a közteriiletbe az
épületbe azonfatának síkjától l0 cm-en túl nyulik be, vagy arurak nyitott állapotú köáerületre eső vettilęte az l
m'meghaladja.

2. hírdetóí-berendezés és reklámhordoruj elhelvezéséhez- fennmąraddsához' ideértve ą választási lrnmpányt
szolgáló önálló hirdető-berendezés közterületen történő elhelyezését, fennmaradasát is, tovóbbá a kłjzteriiletre
iogszeríÍen - kijli;nösen hozzáÍárulás vag|, Íoesząbóllv rendelkezése alanián - kíhelvezett bdrmilven éoítménvre
vag}. ilÍ'revra (külonösen povilonrą. nyílt szerkezetíi elórusítópultra vągy építési, illene eE)éb célt szolqáló
állvánvzatra, előtetőre. védőtetőre, ernvőszerkezetre| felszeľelt reklám, és reklómhordouí berender,és
elhelvez,éséhea fennmaradásóhoz: továbbó bdrmilven kěnek. vagv rekldmok kijzteľiłIetre tiirténőÍ vetítéséhez.
és az erre a céIra szolgóIó berendezések kiizterĺiletre történőí elhelvezéséhez. fennmaraddsdhoz (a
tov ább iakb an eglütt es en : rekl őmt evékenys ég)',

A kłizteľĺilet-használatáról és rendjéről szóló iinkormányzati rende|et 9.$ (ó) bek. alapján: 
"(6) 

... A
napernyűĺ kihelyezésért minden esetben kiiliin díjat kellJizetnĹ,,

A közteľület-használatáľól és ľendjéľő| szó|ó iinkoľmányzati ľende|et 10.$ (ĺ) bekezdése szeľint
közteľiilet-használatĺ hozzájárulást annak kell kéľnie, akĺ a közteriiletet használnĺ kÍvánja.

A Gazdálkodási ÜgyosztáIy adatszolgáItatása alapján nevezett vállalkozás 2017. máľcius 13-án érkeztetett
és20|7. márcĺus 14-én ĺktatott kéľelem alapján vendéglátó teľasz |étesítése céljából 18 m2alapteľületľe
közteľĺilet-használati kéľelmet nyújtott be.
A kéľelem egyéľtelműen tarta|mazza' hogy a kéľe|mező tudomásul veszi, hogy a kéľelem benyújtása nem
jogosítja fel a közteľület használatára.

Ugyanezen kitételt tarta|mazza a közteľü|et használatáľó| és ľendjéľől szó|ó 18/2013. (|v.24.) . sz. önk.
ľendelet 11.$ (9) bek. is' miszerint a közteľület-használati kérelem benyújtása nem jogosítja fe| kérelmezőt
a kiizteriilet használatára.

A bejelentésben rögzített jogellenes állapot szerint két db napernyő is kihe|yezésre került, ame|yľe
nevezett szĺntén nem ľendelkezik nevezett közteľĺilet-használati hozzáiárulással. A kéľelemben a
napernyők kihe|yezésére vonatkozó közteriilet.használati igény nem szeľepel.

A csatolt fotófelvételek' valamint a rendőrségi térfigyelő kamerák á|tal készített fotófe|vételek alapján a

kiizteľÍiletre mobiltábla (ľeklámhoľdozó) ĺs kihelyezésľe keľiilt.

x 1084Budapest,Németu. 15. E 459-2100
w.ww.iozsefr'aľos.hu
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A kérelmezl tuĺtomásu| veszĺ, hogy

- a' kérelem benyijtľa neľJägosĺtja fel a köaerület haszná}ątár2,- a Józsęfváľosj onkornrĺĺnyzat tulĘdonában -lévő loox",urei.k ilználdtáľól és haszná|atán4k rendjeröl szóIó
lľjiľjľ.'ĺlx;ľŕJ,j*äĺJľzati.ľendelei t7. $ ii'ilk;;ä..T'1.j* u uoxtrulut lta.*ĺi"uĺjĺiło't.ruĺ"t.

_ a kö.zteriiieten kizarólag a kereske<lelmi tevékenységďĺ 
.végzésének f,eltét€tęiľőI 5ző'|6 2.I0!2ao9. (rX.29.)

äi**,'endelet 
12. $ (1) bekezdése aląpján' a ľenđe*lęĺ s. ňĺiá.l.i!a"ĺ;äili*";ľ-Íu';l;ŕi-u áľusÍtha-

,Ą kéľelemłęz a kéľelmezónek az aláłrn'i me||é|éteket.kell csatolnia: (Á.cďato|t mellékleteť kéľjiik X-e|;ielłiłni)

i5.Epitésin*n,n
I es,łŕ,źhen,az épÍuett,ltől kapott neghataĺuazast łs iiog;zabdĄłban előirt..i|ił.,l,tę, o jpe,rős.ćpítěstpi ha,ó'
].,'!igśre?dę,,ytctątolnĺsą !ksé eĘ- 

! .O---."tŕJ''\.ń.ŕ vAv-'| 9!9Lę!

iü.K-özútit1éily
j tbrgĺĺlomter:hĺrikai váľľąizot, timäly oesieięzhet(ĺ.a*EKK Iio^ti'ŕúLl,.dćsĺ Igazgatóság Közútkszelési Fó-Lgtfly.ry
E[gwln'tztęiésl
,Ą hiýwĺ.alamł kítókt;u kéłetemry,qmtqtvfu 4 aE előiľÍ ttteltéklel,k1s,o!Ęa au, apoi^ o,.e'gléľleluíĺ::he,ynęhatđlłoztls, va-tafuint'a meg[éviÍ ĺuałÍtmétyfotoja eteľI7edhŁleÍIen abenyújtott,kłelem łau*ĺ iiÄĺł,il^,*u,
Á kijzteriiĺet-'lraszná|atot - kíilłinöse n - a ałźŕjbi jogszabályo|cs rabáĺ|yarłźt<

_ Még1,aľország hĄi önkormanyzataiľól szótó 20 l 1. évi cL}ofiIx. törvény- 
3Í,i;:trľffi:H;trffiľlajdonában 

Iévő koxeľĺletei ĺ"äł.*,äĺéshasznáIatánakrendjénĺl szoló l8/20l3.

- .ĺó' zsefvárosKerii|etiÉ . ,si ś.rbályzatáľóI szőr6 66ľ2907,w.l2;) önkonnányzati.readęlet.-- Budąpesti \,rłľosrend.e''zési és ÉpítésiKeľeÍsuabälyzab'ólszj |ó iiii;,;ii:j5.) Fóv, Kry,ľendelet

ffiĽ*lľ*"Ĺ:':iáľnberendezéśek 
és cégéľeĹ 

"lł'ely.'J*enJk.''i'ĺáiyáĺ'ol *'aTĺJłiĺjs. (XIl.20.) ünkor-

NYIĺ-ťATKo &liT
Ál';lĺĺoĄ at ĺi,ltalanl benyújtott kĺjzteľĺilet-hasznaĺati {ĺéľe'Ľmem elbiriíjásán ak sď.ljábó| ŕłlat,tiśľłłIąĺt.śz€lnélyęs adataimtÔrténö kezeĺés{hcz, vđlaľłrínt ahho4, hogy az így tudomásĺa;"ĺ",ĺ''i**Ji.ř*loatąimat a Pqlgánnesteĺi HiÝatal az le.jáľásban ľésa:vęvö szakhatóságí állasĺog-IalesořlueĹoľese vegeĺ tovaĺod áz l]tetékes hatóságok ftté.
l{ćľellntm benyújĹásakoľ a Polgáľmesteri l{ivatal Gezđálkociási Ügyqs1ály ti8yintézőjćÍől tájékoáa!ásĺ kapram -ałneÍyeĺ fufuałsnt yetta,|t,_ az eljarás megind.ihisának.ĺrapjáró|, u, ,Ęy*iĺ,á,ĺhaĺíĺidőrő| az łigy,emľe ĺrányadó jog.
ř3ľÍj'|J:i|ijľí-:Tľ'|I1,*i';ilľ':l.ĺ,: 

kđtelezettségei"ŕdl, ;";;bbá.iiäŕi.Ż.tt.egęm elmuĺásł;'sĺna[ jostĺovetk"ż-

#iilglęg, hagy kérelme,m te|iesĺtésę esetén a ktizĺgĺzgatáśi 
.ĺa.tĺsegi eljads és szolgáltatrłs általános szabáIyaiľó| ł2004; évĺ CXl"' töľvény 2004. ćvĺ cXL..töŕvény 

Ł .u.ĺ'ł,ľąa .i')' 
'*''a 1J.+ľjrĺn a fęl]ethezési jogomr<ll la.mondok. Mmĺsłl:-esĺru,hogy ezä|ta|az. ĺigýcmuen l,ozott hat*rozat ńĺak.tĺozE.et(or jogeľőre emęlkeđik.

ĺ. Á köacrületen folytatri tĺv4ntEvełen

- HauuasaEl tat
- táľsadalnrí és

:g{grmglok esętén Estňelď

dokľmentumot végy a l\łüŔŁae;ł

etrhelyezkedćscegyértelmĺlenm:gÉ|lapíthatrie-gy*iiÉääšz,',ŕífiťffišřĘiii-l"H#::älľ'-ľ*Ť*'
hosszrlsäga; a teráú, paÝilon s'zé'lřnekaz epiiJÉ; h;;iokzaii faĺátói;s;já;äi.íärc.ol uĺo Íáuoĺságą;terasz
i l.: ;jť,,u.n mérve).

4.
mi

czóközterületo
mjatt - fényképfelvételtkell becsato|ĺi. - "
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3t28t2017 cĺVi I szneV.bi rosag. hu/C ivi I SzN ev/faces/| ekerdezes/pri ntabI e.xhtÍn ĺ'
1 Megbízásńegszűnésónekidcip:-:ľ 

-i y9-gbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve i

i }ľ".,Ľ:":-j::.t":9:jľ::jľ*-: tľ:g=yĽ-};ýi;ó;; ilőp"'rtja nincs bejegyezve i

ĺ Megbízás megszĺinésénekidőpontja

Ä ľnegszűnés tény|eges időpontja

A vełetcí źisziségvise|ő lemondása
hatá|yossá váit

i hata|yossá vált j LJ i.*".**..1"-.

"ĺŚľ:ť"l g*kqľŤnak részĺetei n in cs o g:gľŠĹ-j
Meobízás irJőÍartamą iil;;;.;- ĺi :":'Y".*"-]::*ľ*] " " *" i -Megbízás 

időtartama nincs bejegyezve -]

i *ľ.1:::1'.i.ľ:*::::*1ľľ*--*j",ľuno'.í:ľs:'ľý9ének időpontja n;ncs neieg';ä--l

,Ąą4 
ł

; száľmaztatott jogi szernó|yek tista: Száĺmaztatott jogiszemé|y ńincs bejegyezve

Joge|őd l jogutód szeľvezetek Iista
Jogelod / jogutód szeľvezet nincs bejegyezve

::.*.1ileY. jřlŤá::aj..:]::ł

i
,

''''''''''''''''''''''*'Í..:if :ĺ:|::..'.'.''''

$zsvetséget létľelrozo táľsada|mi szeľvezetek lista
Szovetséget létrehozó társadatmĺ szervezet nincs bejegyezve
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*. ::::Y.*t szán.l láját vezető pénzfo ľgalnł i szol g á ltatókrt Szervezetn ek n in cs bejegyzetĺ pénzfo rgaĺm i szolgäitatć,ja

iliuťos ítás r irĺtézkedés, b üntetőjog i intézkedés, vśg rehajtás i eIjárásNĺncs e|jáľás folyamatban
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Rendezvény neve: Mo|nár Ferenc téri Majá|is

Rendezvény időpontja: 2017.05.01. 1.1:00 - 18:00

Helyszín: 1086 Budapest Mo|nár Ferenc tér

Résztvevők várható száma: 1.oo fő

A rendezvény szervezői: Heti Betevő Egyesü|et és Gó|ya Közösségi Ház

Leírás:

A május 1--ei hagyományoknak megfele|ően ez egy mindenki számára nyitott esemény.
Kieme|ten várjuk a kcirnyékbeli lakosokat, családokat, fiataIokat, időseket, gyermekeket.
Számos programmaI készü|ünk, kézműves fog|aIkozás ok, rajz, díszítés, beszé|getés, közös
zené|és, társasjátékok szerepeInek a palettán.

A tér egyik részén a Gólya Kcĺzcisségi Ház pu|tot működtet, i||etve |ángossütést és
bográcsozást szervez. Mindkettő gázzsámo|y és PB-gáz segítségévelfog történni.

A he|y fe|á||ítása 1.].:OO-kor kezdődĺk, ekkor he|yezzük e| a fog|a|kozásokhoz sztikséges
standokat, aszta|okat, tizemeljÜk be a mobilwc-ket, és a pu|t is ekkor ĺndu|. A programok
I2:oo-tő| kezdődnek, és 18:00-ig tartanak. Az eszközöket ezután összepakoljuk és e|visszük,
összeszedjük a ke|etkező hu||adékot, és visszaá||Ítjuk a teret az eredeti ál|apotába.

A tér csiIlag szerkezetű, bármelyik iránybó| megköze|íthetik az érdek|ődők a ktivezett
ösvények mentén. A terep e|rendezése a me|léke|t rajzon figye|hető meg. A járműforga|mat
a rendezvény nem akadá|yozza. Nincsenek szűk terek, nem a|akulhat ki tömeg, a résztvevők
bármikor fennakadás né|kül e|hagyhatják a he|yszínt, ha erre lenne szükség.

A szervezők adatai:

Gó|ya Közcisségi Ház

Gó|yafa Kft.

cégj egyzé kszá m : o1'-09-L7 37 46

székhely: '1086 Budapest Dankó u. 36.

Heti Betęvő EgyesriIet

nyiIvá ntartási szám : 06-02-0003059
székhe|y: 6900 Makó, Szent |stván tér 31.

kapcsolattartó: BirtaIan Gergő
ka pcsolattartó te|efonszáma : +3630587 f27 o
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A Molnár Ferenc.téri majá|is
pi:Ogram t.

11:00 _ a kite|epÜ|és kezdete

i A pa;k padjainak, fáinak és kerítésének ciíszítése.

i A'standok, aszta|ok, mobĺl wc-k felá||ítása.

,A vendéglátó részen: a pult, a bogrács , az osszekészítő asztal kihelyezése.

12:00 - a programok kezdete

' Ą standgknál elkezdődik a kitűzőkészítés, sakkozás, kártyázás, rajzolás,
. 6rcfe;té9, i|letve a biocsíra-bemutató és termesztésitanácsadás.

A gveRen kezdődnek a régi népijátékok (karikahajtás, golyózás).

12:00 - a virágÜltetés

.' A kerítés rnelletti bokros sávon be|ülre a Práter utca frontján egy keskeny
: , sávban egynyári virágok Ü|tetése.

t4:00 _ a bográcsos főzés kezdete

15:00 _ a kozös zené|és kezdete (hegedű, gitár)

18:00-a programokvége

19:00_ 20:00 - a helyszín |ebontása

l Minden kĺhelyezett tárgy és díszítés beszedése, szemétszedés, a terep
visszaállítása eredeti á|lapotá ba.
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Dľ. Galambos Eszter asszony'

Budapest Főváľos VIII. kerĺi|et
Józsefvńros
Polgármesteri Hĺvatal
Gazdń|kodásĺ tigyosztáty Vezetője!

Budanest

ügyiratszäm: A l'os. t- 61 ĺm{í'
hiv'.szám: 1 6-617 ĺf017 .
iigyintézĺi: cyuricza Ramóna

Tárgy: állásfoglalás

Tisztelt t}gyosztátyvezető Ässzony!

A ?Ü1.ĺ. ápńlis 06-án keltezett és a fenti hívatkozási számon érkezett megkeresćsben szeĺeplő
k<ĺzteľület-haszná|ati kérelemmel összefiiggésben az alábbi állásfoglalást adom.

A tervezett közterĺileti hasznáIat helyszínének, illefve a ktizterület használat céljának
figyelembevétele alapjfu, ü alábbiakban leíľt aggáIyok mertilnek Í.el egy esetlegesen
hozzáj árult ľendezvény helyszínének biztosítása tekintetében.

A Képviselő-testiilet által elfogadott és a módosított költségvetési rendeletben meghatározott
d<intésen alapuló feladatok közül, a teĺłę,ett rendezvény helyszínéiil szolgáló tér teniletét
jelenleg is hatáľoló kerítés bejáratainak kapuval tĺjľténő felszerelési munkálataít április 25-én
kezdi meg a Városüzemeltetési i gazgatóság kaľbantaľtói munkatáĺsai.
Ezen tĺilmenően a téľen bęlĺil az éves parkfenntartási fęladatok tervezett ůtemezése alapjan
áprilís 2?.én kezđ{idnek meg a gyepfelület megújításával ĺisszefiiggó keľtészeti munkálatok,
így kiilönösen a gépi gyepszellőztetés végľehajtása, valamint a korábban fiivesĺtętt teriiletek
felfľissítés éľe szolgáĺó gy eptr ágy tnás.
Ezen munkálatok elvégzésétől számítva a rendezvény megtartásának idöpontjához
viszonftott rovid időľe tekintettel, keľtész-szakmai szempontbóI nenr javasolt a tér fiivesített
teľĹiletének (a ľendezvény jetlegéből adódi) ilyen méĺékti taposásos megterhelése,

Budapest, 20l 7. áprilís 20'
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