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Tisztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismertetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatalhoz
az alábbi - a Jőzsefvarosi onkotmźnyzat tulajdonában lévő közterĹiletek használataľól és
haszná|atźnak rendjéről szóló I8l20I3. (Iv.24.) ĺinkormányzati renđelet (a továbbiakban:
Rendelet) szerinti - közteriilet-haszná|ati hozzájárulás iránti kérelmek érkeztek.

1.
Közteľület-hasznźiő. kérelmező: Red Loft Invest Kft.

(székhely: l2|2 Budapest, Tiborc u. 22.)
A kérelemben foglalt közterület-
haszná|atideje: f0I7. május 27.-201,7. június 10.

Közteľület-haszná|at cé|ja: építési munkateľiilet (építési felvonulási terület)
Közteľiilet-használat helye: Budapest VIII. kerület, Salétľom u.2. szźln e|őtti

közteľületen
Közteriilet-haszná|atnagysága: 4 fił
Közteriilet -hasznáLat dija: 4}O,-Ftl 

^,/ 
nap + ÁFA

Közteľület-hasznáIatdda <ĺsszesen: 25 200'-Ft + ÁFA (420,- Ft*4 m2*15 nap)
Díjfizetés ütemezése: egy tlsszegben

Tényállás: A Red Loft Invest Kft. 2011. május 26. napján érkezett kérelmében közteľĹilet-
haszná|ati hozzájáru|ás - teljes díjfizetéssel történő _ meghosszabbítésát kéľte a Tisztelt
Bizottságtól tekintettel ana, hogy a Budapest VIII. kerület, Salétrom u. 4. szám a|atĺi
Táĺsashźlz tetőszerkezetének felújítási munkálatai miatt kívĺánja haszná|ni a fenti teľületet.
Kérelmező abizottséryz\zl2ll7. (IV.26.) száműhatározataalapján2017. április 26. és2017.
május 26. napja között rendelkezett hozzź!áĺllással.

A kérelmező érvényes BKK Forgalomtechnikai terwel rendelkezik a gyalogosforgalom
elteľelésére.

A Gazđalkodási ÜgyosztáIy javasolja a kĺjĺerület-hasznáIatihozzájźĺtulás teljes díjfizetéssel
tĺjrténő megađását azzal, hogy a 2011. május 27. _ 2017. június 07. napja közötti iďősza|<ĺa

vonatkozó kĺj zterület-hasznáIat díj at kéľelm ezó me gfizeti.
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Kö ZterĹilet -hasznźiő. kérelme ző : Budapest VIII. kerůilet, Somogyi Béla utca 20.

szám a|atti Táľsasház
(székhely: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca
20.)

2017.június 12. _2017. augusztus 30.

építési munkateľĹilet (anyagm ozgatő |ift)
Budapest VIII. keriilęt, Somogyi BéIautca20.
szám e|őtti kö zteľül eten
3 db paľkolóhely (parkolóhelyenként 10 m2)
5 280,- Ft/parko1óh eIy l nap (munkanapokon,
528,- Ft/ órďparkolóhely) és 420,- Ft/mŻ/nap +

,ł.r.a 1muntaszüneti napokon)
munkanapokon összesen:723 402,- Ft + AFA
(bruttó 5280,- Ft,- x 58 munkanap x 3 db

foglalt k<jzteľiilet-

paľkolóhely' azaz9I8 720,- Ft)
munkasztineti napokon ĺjsszesen : 27 7 200,- Ft +

Díj kiesés, díj elengedés esetén 1 000 602,-Ft+ AFA

Tényállás: A Budapest VI[. keľülęt, Somogyi Béla utca 20. szźtm alatti Taľsasház 2017.

május 19. napjĺĺn érkezęÍt kérelmében közteľület-hasznáIati hozzájáľulźs _ teljes
díjmentességgel tcirténő _ megadástú kéri a Tisĺelt Bizottság!ől tekintetteI arra, hogy a
Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 20. szźtm alatti társashźtz tetőfelújításával
kapcsolatosan anyagmozgatő lift elhelyezése céI1źhólkívánja használni a fenti teriiletet.

Kérelmező a köZteľĹiletęt-használatot teljes díjmentességgel kéri, tekintettel aľ:a, hogy
önkormanyzatitźtmogatásbanrészesültamunkaeIvégzéséhez.
A Rendeletz4. s (1) bekezdés b) pontjanak éľtelmében a Bizottság amegá|lapított köZterület-
hasznáIati díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedhęti a főváľosi, önkormĺínyzati vagy
állami ptlyázatonelnyeľt támogatásból tĺjrténő épület felújítások esetében.

Tekintettel arna, hogy építési munkálatok esetén a közterĹiletek nagyméľtékben
kiĺrosodhatnak, így aGazđźikodási ÜgyosztáIy aköZteľĹilet-haszná|atihozzájániás megadását

teljes díjfrzetés mellett javasolja. A Társasház a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak
alapjtn külön kéľelemmel a kĺizteľtilet-hasznźiat díjanak l00%.at visszaigényelheti,
amennyiben a közterületet az átvételekoľ fennálló eredeti állapotában bocsátja az
onkoľmányzat rendelkezésére és ezt szakvéIemérly tánasztja aIá.

3.
Kö zteľiil et-hasznźiő. k& e|mezo : Bárczy Bence egyéni vállalkozó

(székhely: 1088 Budapest, Knidy Gyula utca 9.

ft}ldszint 3. ajtó)

2017 'június 05, - 2017 . szeptember 30.
venđéglátó terasz és fagylalt pult
Budapest VIII. keľület, Kľúdy Gyula utca 9.

szám e|őttí kĺjzterĹil eten
7 +Ifiŕ

foglalt köZteľület-

A kéľelemben
hasznáIat ideie:
Köaeľül et-hasznáIat c é|j a:

KöZteriilet-hasznáIat he lye :

Közterület-haszná|atnagysága:
Ktj zteľület -hasznźiat díj a:

Közterület -hasznáIat díj a ö s sze s en :

A kérelemben
haszná|at ideje:
Közteľület-hasznáIat cé|j a:

Köztęrül et- hasznáIat helve :

Köztertilet-hasznáIat nagy s ttga:



Kö Zteriil et -hasznáIat đíi a:

A kérelemben foglalt köztertilet-
hasznźiat ideje:
Kö zteriilet -haszntt|at céIj a:

Kc}zterĹil et -hasznáIat helve :

K<j zterület -hasznźiat nagys ág a :

Kĺi zteľül et -hasznźiat đij a..

Kĺj zterĹilet -hasznźiat díj a ö s sze sen :

Díj fizetés iitemezése :

4.
Közterĺilet-használó. kéľelmező :

A kérelemben foslalt közteľĹilet-
haszĺáIat ideje:
Kö ztertilet -hasznáIat c é|i a:

szezoÍLonbelül: 2 080,- Ft/m,/hó,+ AFA
fagylaltpult: 2 020,- Ftl rŕ ĺhő + AFA
ee gzo,- Ft + ÁFA (2 080,- Ft * 7 m, * 4 hó) +

(2020,- Ft * 1 m'* 4hő)

2017 .júurirrs 05 ' _ 2017 . szeptembeľ 30.
megállító tábla
Budapest VIII. keriilet, Kľudy Gyula utca 9.

szám e|őtti kö zteriil eten
|fił
3 150,- Ftlmz1nő + Áľe'
12 600,- Ft + ÁFA (3 150,- Ft * 1 m2 * 4hő)
78 920,- Ft + AFA
havonta

Italian Factor Kft.
(székhely: 1137 Budapest, Szent István Körut 12.

ÍIl4.)

20|].június 05. _2017. szeptembeľ 30.
fagylalt pult

Tényállás: Bárczy Bence egyéni váIla|koző 20|7. május 05. napjan érkezett kérelmében
köZteľĹilet-hasznźiati hozzájáru|ás _ havonta töľténő teljes díjfizetéssel - megadását kéľte a
Tisaelt Bizottságtól tekintette! arra, hogy vendég|źúő terasz, fagylaltpult és megállítő tźlbla
elhelyezé se célj ából kív źtĺja használni a fenti tęľületet.

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
IJgyosztá|ya a kérelem beérkezését követoęn a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett.
A Hatósági lJgyosztá|y Igazgatási Irodája kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a vendégĘátő terasń' a kęreskedő csak az iz|et nyíIászźtrőinak zfuva 1artásźxa|

üzemelteti. A Budapesti Rendőr-főkapitĺínyság VIII. keľiileti Rendőľkapitanyság kozlekedés,
közrend és kozbínonság szempoĺrtjából nem emelt kifogást. A Fővarosi Katasńrőfavédelmi
Igazgatőságtllzvédelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a könnyen mozdítható
nem rögzített targyakat (székek, asztalok) helyeznek ki. A Vaľosépítészeti Iroda nem emelt
kifogást azzal a kik<itéssel, hogy a településkép védelméľő| szőlő 2016. évi L)o(V. törvény
14. $ (2) bekezdése alapjan a helyi építési szabá|yzat településképi követelményeit, valamint
az építészeti cirökség helyi védelméľől szőIő, a reklámok, reklámhordozók és cégéľek
elhelyezésének, a|kalmazźsának követelményeiľől, feltétęIeiľől és tilalmaľól szóló és a
településképi véleményezés, illetve a településképi bejelentési eljáľás sajátos
jogíntézményekĺől szóló önkormźnyzatí rendeletet 2017. szeptembeľ 30-ig lehet a|ka|mazni.
2017. október 01-je után az újonnan megalkotott településképi arculati kézikönyv és a
telepiilésképi ľendelet a|apjan a korábbi településképi bejelentési eljarásban hozott igazolások
feltilvizsgálatľa kerülnek, ezért a településképi bejelentési eljaľást 2017. októbeľ 01-jétől
szźlmított 3 hónapon belül meg kellismételni.

Fentiekĺe tekintettel a GazdáIkodási ÜgyosztáIy javasolja a közterület-hasznáIatihozzájáru|ás
- havonta történő teljes díjfizetéssel- megadását a dcjntés napjĺĺtól.



Kö Zterület-haszná|at helye :

KöZteľület -haszĺáIat nagy sága:
Kö Zterület -hasznźiat díj a:

A kérelemben foglalt köZteľiilet-
haszĺźiat ideje:
Kö ZterĹil et -hasznáLat célj a :

KözterĹĺl et -haszĺáIat hel ye :

Kĺj zterület -hasznáIat nagy s ága :

KöZteľĹil et -hasznáIat dij a:

Ktjztęrület -hasznáIat díj a <i s szesen :

Díjťrzetés ütemezése:

A kéĺelemben foslalt
hasznáIat ideje:
Kö zterül et -hasznźiat céT1 a:

Kö zterül et -hasznźiat hely e :

Budapest VIII. kerület, Corvin Sétány 1 A-D.
szźm e|őttí közteľĹil eten
3Íł
fagylaltpult:2 020,-Ft/mf lhő + Áľ..ł.
zą ząo,- Ft + ÁFA (2 O2O,- Ft * l m2 * 4hő)

20|7.június 28, _2017. szeptember 30.

vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľület, Corvin Sétrány 1 A-D.
szźlm elótti közterül eten
57 mz
szezoÍoÍlbelül: 2 080,- rtĺrĺłĺĺd + Áľa,
355 680,- Ft + ÁFA (2 080,- Ft * 57 m2 * 3 hó)
379 920,- Ft + AFA
havonta

Maxim Drink & Pub Egyéni Cég
(székhely: 1212 Budapest, Erdőalj a u. 4/B.)

20|7 .junius 12. _ 20|7 . szeptembeľ 30
vendéglátó tetasz
Budapest VIII. kerület, Német u. 4. szám előtti

Tényállás: Italian Factor Kft. 2017. május 10. napján érkezett kéľęlmében köZterĹilet-

hasznáLatĺ hozzéljáru|źls _ havonta tĺjľténő teljes díjfizetéssel - megadását kérte a Tisztelt
Bizottságtól tekintetteI arra, hogy vendég\atő tęrasz és fagylaltpult elhelyezése céljából
kívanja használni a fenti területet.

A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Ügyosztálya a kérelem beéľkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett. A Hatósági ÜgyosztáIy Igazgatási Irodája kereskedelmi szempontból nem emelt
kifogást, amennyiben a vendég|átő teraszt a keręskedő csak az ĺjzLet nyí|ászźlrőinak zźrva
tartźsáva| üzemelteti. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőľkapitanyság
kĺizlekedés, közrend és kcizbiĺonság szempontjából nem emelt kifogást.

A Városépitészeti Iroda nem emelt kifogást azzaI a kikötéssel, hogy a településkép
véđelméről sző|ő 2016. évi LXXIV. tĺjrvény |4. $ (2) bekezdése a|apjźn a helyi építési

szabéiyzat településképi kĺivetęlményeit, valamint az építészeti örökség helyi védelméről
sző|ő, a ľeklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
kĺivetelményeiről, feltételeiľől és tilalmáról szóló és a településképi véleményezés, illetve a

településképi bejelentési eljaľás sajátos jogintézményekĺől szóló ĺjnkormtnyzati ľenđeletet

2Ot7. szeptembeľ 30-ig lehet a|ka|mazni. 2017. október 01-je utan az iĄonnan megalkotott
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet a|apjáĺ a korábbi településképi
bejelentési eljárásban hozott igazolások felülvizsgálatľa keľĺilnek, ezért a településképi
bejelentési eljáľást 2017, október 01-jétől számitott 3 hónapon belül meg kell ismételni.

Fentiekĺe tekintettel a Gazđźikodási ÜgyosztáIy javasolja a köxerüIet-hasznźiatihozztĄźtru|ás
- havonta tĺjrténő teljes díjfizetéssel - megadását aterusz esetében akérelmezett idoponttól a

fagylaltos pult tekintetében pedig a döntés napjátő|.

5.
Közterület -haszná|ő . kérelmező :

közterü1et-



Tényállás:
A Maxim Dľink & Pub Egyéni Cég20I7. május 19. napjan' érkezett kérelmében köZterület-
hasznźiatihozzájáruIás _teljes díjfizetéssel - megadásźtkérte a Tisztelt Bizottságtóltekintettel
ana,hogy vendéglátó tetasz elhelyezése céljából kívanja használni a fenti terĹilętet.

A kérelmező 2017. február 15. napjan máľ nyújtott be kérelmet fenti teľületľe, azonbanazt a

Váľosgazdálkodási és Pénzljgyi Bizottság a 197/2011. GII.27.) száĺrrű határozatáva|
elutasította tekintettel ar'ra,hogy a Renđelet 8.$ 6. pontja kimondja, ,Nem adhatő közteľĹilet-

hasznáIati hozzź$źlruLźls olyan tevékenység gyakoľlásaľa, amely a kĺiľnyezetľe kaľos hatással

lenne, a kozbíńonságot vagy az egészséget veszéIye ztetné.,,

Továbbá a Rendelt 12.$ (4) aIapjan ,,A hozzájárulás iľanti kérelmek elbírálása sorĺĺn
f,rgyelembe kell venni az építésugyi szabá|yokat, szabáIyzatokat, a viĺrosrendezési terveket, a
vĺíľosképi, múemlékvédelmi, esńétíkai, kegyeleti, környezetvédelmi' końisńasćryL
idegenforgalmi, kulturális szempontokat, előírásokat, lakossági panaszokat, szakmai
állásfoglalásokat, továbbá az e|játtĺsbanközremúködők által előírt követe1ményeket.''.

A vendégláiő terasz létesítésével kapcsolatban lakossági panaszok érkeztek. A panaszok
jelentős része a köĺenileten tĺjľténő hangoskodásľa vonatkozik, amely a lakosok nyugalmat
nagyméľtékben zavarhatja, ezért a Bizottsźtg <inkormányzati hatősági jogköľben eljĺírva a
Rendelet 8.s 6. pontja és a l2.$ (4) bekezdése alapjan nem jaľult hozzćt a közteľĹilęt-

hasznáIathoz.

Kö Zteľület -haszná|at nagy sága:
Kö zterül et -hasznáIat dij a..

Közterül et -haszná|at díj a ö s sze sen :

Díjfizetés ütemezése:

A kérelmező az új kéľelmében új
nýjtotta be' így a Gazdálkodási
ho zzáj źlru|ás me gadását.

6.
Kö zterület -haszná|ő " kér elmező :

A kérelemben
hasznáLat ideie:

foslalt közteriilet-

Kö zterÍil et -hasznźiat c é|j a:

Kö ztertil et -hasznáIat he lye :

Kti zterĹilet -hasznźiat nagy sága:
Kö zterül et -haszná|at díj a:

Köztenilet -hasznźiat díj a ĺi s szesen :

Díjfizetés ütemezése:

közterĹileten
3mz
Szezonon belül: 2 080,- Ftlfiłlhő + Ár..q.
2| 840,- Ft + ÁFA (2 080,- Ft*3 m2x3,5 hó)
egy összegben

köľülméný, tényt nem közĺilt, azt vźitozat|an taľtalommal
|J gy osná|y továbbra sem j avasolja a konerület-használati

vidák Kamilla egyéni vállalkozĺó
(székhely: 1088 Budapest, Kľúdy u. 11.)

2017.június 02. _2017. szeptember 30.
köZtęľületi árusítás (virág-ajandék)
Budapest VIII. keľĹilet, Lőľinc pap téren
4m'
6 310,- Ft/mzlhó+ ÁFA
100 960,- Ft + ÁFA (6 310,- Ft*4 ftł*4hő)
havonta

Tényállás: vidák Kamilla egyéni vá||a|koző 2011. május 24. napján érkezett kérelmében
köztertĺlet-hasznáIati hozzájźrulźls _ havonta tĺjľténő teljes díjfizetéssel - megadásźú kéri a
Tisĺelt Bizottságtól tekintette| ana, hogy virág-ajáncĺék áľusítása céljából kívánja használni a

fenti területet. Kérelmező a Bizottság 2I0l20I7. (IV.03.) számon meghozott döntése

éľtelmében 2017 .június 01. napjáig rendelkezik közteľület-haszná|atihozzájáruIássa|'.



A településkép védelméről szőIo 2016. évi LXXIV. torvény 14. $ (2) bekezdése alapján a
helyi építésí szabáIyzat településképi követelményeit, valamint az építészeti örökség helyi
védelméľől szóló, a reklámok, reklámhordozők és cégérek elhelyezésének, alkalmazásénak
ktjvetelményeiľől, feltételeiről és tilalmaľól szóló és a telepĹilésképi véleményezés, illetve a
településképi bejelentési eljárás sajátos jogíntézményekľől szóló önkormányzati ľendeletet
2017. szeptember 30-ig lehet alka\mazru. f01r7. október 01-je utan az ífiowtarl megalkotott
teleptilésképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet a\apjźn a korábbi településképi
bejelentési eljrírásban hozott igazolások feliilvizsgálatľa kerĹilnek, ezért a településképi
bejelentési eljaľást 2017. októbeľ 01-jétől számított 3 hónapon belül meg kellismételni.

A Gazdálkodási Ügyosńá|y javasolja a közterület-hasznźiatihozzájźlruIźls _ havonta történő
teljes díjf,rzętéssel- megadását azza|, hogy a 20|7. junius 02. _ 2017. június 07. napja közötti
időszakravonatkozóközteľiilet-haszná|atdíjatkérelmezőmegťtzeti.

il. A beteľjesztés indoka
A beérkezett kérelmek elbírálása, valamint az előteľjesztés tárgyźhan a döntés meghozata|a a
Tisztelt Bizottság hatásköľébe taľtozik.

III. A đtintés céljao pénzügyi hatása
A döntés cé|ja a beérkezett kérelmek Bizottság á|ta|határidőben ttjrténő elbírálása.

Tervezett bevétel:
Bźrczy Bęnce egyéni vá|Ia|koző
Italian Factor Kft.
Vidfü Kamilla egyéni vá||a|koző
Osszesen:

Tervezett bevétel építési munkálatok esetén:
Ređ Loft Invest Kft.
Somogyi Béla utca 20. száma|atĹĺTársashźz
Osszesen:

78 920,- Ft + AFA
37g g20,- Ft + ÁFA
100 960,- Ft + AFA
559 800,. F.t + ÁFA

25 2OO,- Ft + ÁFA
1 000 602,- Ft + ÁFA
t 025 802,- Ft + ÁFA

IV. Jogszabályikiiľnyezet
A Rendelet 12. $-a értelmében a kĺiĺertilet-hasznáIatta| _ hozzájárulással és elutasítással _
kapcsolatos önkormányzati hatősági eljaĺásban a hivatkozott ľendeletben r<igzítettek szeľint
elsőfokon a Városgazdálkodási és Pénzugyi BizoíIstą đönt. A Rendelet melléklete
me ghataro zza a kozterĹil et használ atok utźní ťĺzetendő đíj mértékét.
A kĺjzeľüIet-baszná|ati đíjfizetés iitemezéséľől a Rendelet 18. $ (1) - (2) bekezdései az
alábbiak szerint rendelkeznek:
,,(]) A díjat a közterület-használati hozzájórulósban rögzített időtartamra és módon a
j o go s ult kot e l e s el őr e e gl o s s z e gb en me gfi z e tni.
(2) Taľtós (egalább hat hónapot meghaladó) kozterület-használat esetłźn a Bizottság a
jogosult kérelmére havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, eglenĺő osszegĺi díjfizetést
megállapíthat, amennyiben az esedékes díj ]0.000 foľintnál magasabb. Ezt a tényt a
közterület-hasznólati hozzáj áruĺásban rogzíteni kelĺ.',
A köZtertiletihasznáIati díjak csĺjkkentéséről, elengedéséről a Rendelet 24. $ (1) bekezdése az
alábbiak szerint rendelkezik :



,,A Rendelet 2. melléklete alapjón megállapított kozterület-hąsználati díjak korlótlanul
c s ô kke nthe tő e k v agy el enge dhet ő e k :

a. az Önkormányzat érdekében végzett építĺési, felújítási munkálatokvégzése esetében;
b. a fővárosi, vagy onkormányzati pályázaton elnyert tómogatásból rcrftnő épület

felújítások esetében;
c' humanitárius és knritatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d. kulturólis és kornyezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgl ítéIi meg, hogl az Józsefváros érdekeit

szolgálja;
í bejeglzett politikai pĺźrtok, eglházak és tórsadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendezvénye esetében;
g. ohatási, tudomónyos vag) ismeretterjesztő témájúfilmalkotásokforgatása esetében;
h. a Filmtv' hatálya alá nem tąrtozó alkotósok foľgatása esetén, ahol ąz igénybeveendő

teľület a ] 5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó területű;
i. a Filmtv. hatálya alá nem taľtozó alkotósok forgatósa esetén, amelynek időtartama a

kérelmezett időponttól számított 30 naptári napon belĺ;l asszességében nem haladja
meg a 2 naptári napot' ''

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,Kt)zterület-hasznólati hozzójárulás csąk ideiglenes
jelleggel - meghatározott időtartamra vagl meghatározott feltétel bekovetkeztéig _ adhątó,
legfeljebb 3 évre; a településképi bejeĺentési eljórás során hozott dantésben engedélyezett
r ekl ómb er endezé s elhelyezés e es etén le gfelj ebb ] 0 évr e.,,

A Rendelet 26.5 (1) bekezdése szerint: ,l Bizottság az építési, szerelési tevékenység
végzésére kért kozterület-hasznólati hozzájórulásban meghatórozott díj 100%-át a használó
kérelmére utólag külön dantésével visszatéríti, ýagl a kozterület-hasznáĺati díjat elengedi,
amennyiben a használó a hozzájórulásban meghatározott idő elteltét kovető 5 munkanapon
belul a kozterületet az ánérclekor fennálló eredeti állapotában bocsátja az onkormanyzat
rendelkezésére, és ezt szalĺyélemény tómasztja alá' Amennyiben a használó személye eltér az
ingatlan tulajdonosától, úg1l kozos k,érelem alapjón van lehetőség a visszatéľítésről ýagy az
elengedésről szóló döntés meghozatalára' ''

FentiekaIapjánkéremaza|ábbihattrozati javaslatelfogadását.

IJatź'ľozatĺ javaslat

I. A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy đcint, hogy

1. közterĹilet-haszná|ati hozzájaru|źlst ad - előre egy ĺisszegben töľténő teljes
díjfizetéssel _ az alábbiak szeľint:

Kcj zteľül et -hasznáIő 
^ 
k& e|mező :

Kö zteriil et -hasznáIat i dej e :

Kö zterül et-hasznéiat c é|j a:

Kö ZteľĹil et-hasznáIat he lve :

Kö ZteľĹil et-haszná|at nagy sága:

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20|7. iúnius 07.

Red Loft Invest Kft.
(székhely: 1212 Budapest, Tiborc u. 22.)
f017,június 07. _ f0I7 .június 10.

építési munkatęľület (építési felvonulási teľület)
Budapest VIII. kerület, Salétrom u.2. sztme|őttí
kĺiĺerületen
4mz

,4/



2. Red Loft Invest Kft. építési munkaterület (építési felvonulási terület) céljából
igénybe vett közteľület-használat ďíjat 2017. május 27. - 20ĺ7. június 06. napja kĺizcitti
iďő szal<r a vonatkozóan fi zesse meg.

Felelős: polgĺĺrmesteľ
Hatĺáľidő: 2017.június 07.

il. Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy köZteľület-hasznáIati
hozzájárulźlst ad_ előľe egy ĺisszegben tĺjľténő teljes díjfizetés mellett _ az a|źlbbiak
szerint:

Koztęrtilet-haszntiő, kérelmező: Budapest VIII. keľü|et, Somogyĺ Béla utca 20.
szám a|atti Társasház
(székhely: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca
20.)

Közteriilet-hasznáIat ideje: 2017.június 12. _2017. augusztus 30.

KözteľĹilet -haszĺá|at céIja.. építési munkateľület (anyagmozgatő |ift)
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. keriilet, Somogyi Béla utca}}.

szźlm e|ótti kĺizterĹileten
KöZteľĹilet-hasznáIatnagysága: 3 db parkolóhely (paľkolóhelyenként 10 m2)
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017.június 07.

ilI. Yárosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteľiilet-haszná|ati
hozzájźlru|ást ad_ havonta tĺirténő teljes díjfizetés mellett _ az alźlbbíak szerint:

Közteľiilet-haszná|ő,kére|mezo: Bá.ľctyBenceegyénivállalkozó
(székhely: 1088 Budapest, Kľúdy Gyula utca 9.

ftĺldszint 3. ajtó)
Közterület-hasznáLat ideje: 2017.június 07. _20|7. szeptember 30.

Közteľület-hasznáIat cé\a: vendéglátó terasz és fagylalt pult
K<jzterü1et-hasznźiathe1ye: Budapest VIII. keľület, Kľúdy Gyula utca 9.

Közteľület-haszná|atnagysága: 7 +Im"

KözterÍilet-haszná|at iđeje: 2017.június 01. _2017. szeptember 30.

Kcizterület-használat céIja: megźi|ítő táb|a

KözteľĹilet-hasznźůathelye: Budapest VIII. kęrület, Knidy Gyula utca 9.

szźlm elótti közterĹil et
K<jzteľĹilet-haszná|atnagysága: I m2

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 2017.június 07.

Iv. Yźľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dcint, hogy köZteľiilet-hasznáIati
hozzájáruIást ad - havonta t<jrténő teljes díjfizetéssel _ az alźhbiak szeľint:

Kĺizteľiilet-haszĺá|ő.k&ęImező: Italĺan Factoľ Kft
(székhely: 1137 Budapest, Szent István Kĺjrút 12.

IIt4.)
Köztertilet-hasznźiat ideje: 2017.június 07. _2017. szeptember 30.



KöZteľület-haszĺáIat céIja: fagylalt pult
Kĺjaeľiilet-haszĺźiathelye: Budapest VIII. keľĹilet, Corvin Sétany 1 A-D.

szám előtti közteľĹilet
KöZterĹilet-hasznźiatnagysága: 3 ftł

Közterület-hasznáIat ideje: 2017 .jťlnitls 28, - 20|7 , szeptemher 30.

KöZteľület-hasznáIat céIja: vendéglátó terasz
Közeľĺilet-hasznáLathelye: Budapest VIII. kerület, Corvin Sétrĺny 1 A-D.

szám ęlőtti köztertilet
Közteľü1et-haszná|atnagysága: 57 fił

Felelős: polgármester
Hataridő: 2fr77.június 07.

v. Yárosgazďálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy nem ad közterület-haszná|ati
hozzáj áruIást az a|ábbiak szerint :

Kcjzterület-haszná|ő,kérelmezo: Maxim Dľink & Pub Egyéni Cég
(székhely: I2I2 Budapest, F,rdőalj a u. 4lB.)

Köztertilet-hasznáIat ideje: 20|7.június 12. _2017. szeptembeľ 30
Közterület-hasznźtlat céIja: vendéglátó terasz
Közterü1et-haszná|athelye: Budapest VIII' kerület, Német u. 4. szám előtti

kĺizterü1eten
Közteľiilet-hasznáIatnagysźĺga: 3 fił

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 'június 07.

vI. Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<!nt,

1. hogy közterĹilet-haszná|atihozzájárulást ad _ havonta tĺjrténő teljes díjfizetéssel _

az a|ábbiak szeľint:

Közterület-haszntiő,kérelmező: vidákKamillaegyénivállalkozó
(székhely: 1088 Budapest, Knidy u. 1 1.)

KözterĹilet -hasznáIat ideje: 2017 .junius 07 . _ 2017 , szeptember 30.

Közteľiilet-haszĺá|at célrja köZterületi árusítás (virág-ajandék)
Közterület-haszĺźiathelye: Budapest VIII. keľület, Lőľinc pap tér _ Mikszáth

Ká]rmtntér
Kĺizterület-hasznáIatĺagysága: 4 fił

Felęlős: polgármester
Hattxĺďő: f0|7.június 07.

2. Vidak Kamilla egyéni vá||a|koző közterület arusítás céljából igénybe vętt
kozterĹilet-haszná|at đijátf017 .június 02. napjátő| _ 2017 .június 06. napjáig szóló
időtartamľa fizesse meg.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2017 ' iúnius 07
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A kérelmező tudomásul veszi' hogy
a kérelem benyújtása nem jogosída fęl a köztęrĺ.ilethasznáIatára,
a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közterületek hasmźiatźlrőI és hasnálatának rendjéről szóló

|}lfo|3. (Iv.24) önkormányzati renđelet 17' s (1) bękezđése szęrint a közteľtilet haszĺźilatźÉrt kozterület-

használati díjat köteles ťlzelni,
a közteľĺ.ileten kizárő|ag a kęreskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiľől szóló f|0ĺ2009. (Ix.29.)

Kormányľendelet t2. $ (1) bekezdése alapján a ľendęlęt 5. melléklętében meghatározott tęrmékek árusítha-

tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbi meltéleteket kell csato|nia: (A csatolt mellékletet kérjük X-el jelöIni)

1. A közteľületen folytatni kívrĺnt tevékenvség gyakorlására feliogosító egyszeni okirat másolatát:

- esvéni vállalkozás esetén: vállalkozói isazolványt'
- sazdasźLsitarsaság. ęgyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláíĺási címpé!4anyt'-
- társadalmi és egyéb szeľvezetek ęsetében: anyilvílntarttlsba-vétęliiket igazoló okiratot,

- őstermelők esetén őstermęLői ieazo|vtlnyt.
- *naegut" te"asĺ"esítése esetén, azaftuzemeltętni kívánó kęręskedelmilvenđéglátó egység éľvényes be-

ięlentés kötęles keľęskedelmi tevékęnység beielęntését igazo|ó dokumentumot vagy a Működési Engedélý
2. Az tcé"ye't t".ii'et'" vonatkozó helyszínt ábrź.zolró vźa|atot, amelyen szerepelnie kell a kömyező utcáknak

is. A vazlaton az igényelt teľületnek - a szükséges méľętękkel - úgy kell szeľepelĺie, hogy arľrak ĺagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége'

hosszúsága; aterasz,pavilon szélének azépu|ethomlokzati falától és ajźlrđaszéIéto| való távolsága;terasz
esetén annak az üzletnek abejtratátőIvaló távolsága, amelyikhez lartozik; méteľben méľvĐ
3. A' 

"Ih"'y*'i 
kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leÍľását és teľveit; teraszkérelmekhez a

helvszín fotóiát is csatolni szüIrséges,

ł tt,ĺeg'ew tetesrtményľe vonatkozó köztęľiilęt-használati hozzájáru|ás megújítása esetén - városképvédel-

mi szęmpontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolnĹ

'"yesetébenvagłépítésimunkálatokkalösszefiiggőközterület-hąsználatesetĄben az építtetőtőt kapott meghatąImazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésí.igłi ható-

'sági enge délvt cs atolni szülrs éęes.

o. rozrĺt lge,nyuęvetele esętén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrázo(ó

foľgalomtechníkai väzĺajzot, amely beszerezhető a BKK KöZuti Ktizlekedési lgazgatőság Kĺizútkezelési Fő-

osďály, Forgalomtęchnikai osztályan.

Fievelmeztetés:
e nia,,ynl,,*l ntaltott lĺźreleĺnľryomtatvány és ąz etőíĺt melléHetek csatoląsan tul, a pontos és egłértelmű helymeýaaľozas, va-

lałnint ameglévő tétesítményÍotója elerlgedhetetlen abeľlytijtott kźrelem érdeni elbírálasához!

A kózteľület-haszrálatot _ kĺilönösen _ az a|ábbi jogszabáýok szabtiy ozzźk:

Magyatorszźlghdi önkormĺnyzatairó| smlró 20|1. évi CL)oo(D(. töľvény

a Józsefuĺírosi onkormanyzat tulajdonában lévő közteľiilętek hasmálataróI és hasmálatának rendjéľől sml'ő |8D0|3.

GV.24.) önkormrányzati ľendelet

Józsefumos KerĹileti ÉpítésiSzabá|yzataőlsző|o 66D007.W.Iz.) önkormaĺryzati ľendelet

Budapesti Viírosręnĺlezesi és ÉpÍtési KeretszabáLyzatő|szoIó 47/|998.CX.15.) Főv. Kgy' rendelet

A reklámok, ľeklámbeľendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól szóló 55/2013. (XII.20') önkor-

mźnyzati rendeletę

N Y I LA'T'KUZA'I'
Alulíľott, az általam bcnyújtott kozteriilet-használati kérelmem elbíľálásának céljából hozztíińralok személyes aĺlataj'm

tÖrténő keze|éséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az lę-

jaľásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmęm benyrijtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ugyntézojéto| tájékoztatást kaptam -
amelyet ĺudomĺźsul vettem - az e|járźs megindításának napjáról, azigylntézési hatáľidőľől, azugyemre irányadó jog-

szabályiienđelkezésekľől, jogaimľól és kötelezettségeimről' továbbá kötelezettségem ęlmulasztásának jogkövetkez-

ményeiĺől, valamint a hivatali elérhetőségről.

Kii@, hogy kéľelmem teljesítése ęsetén a kózigazgatási hatóságí eljárás és szolgáltatás á]talános szabáIyalĺćs|a

zo0Ą éui |XL. toľvény 2004. éví CXL. tÖrvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja a|apján a fellebbezési jogomĺóI le-

mondok. Tudomdsul veszem,hogy ezá|tal az iigyemben hozott határozat arnak közlésefonĘeľőľe ęmęlkedik.

/) rlT- ąr 
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ćrkeizeft 
''lydapest 8' kerĺilet Nap utca 10., honrlokz,atjävíĺás állváínyal.. táĺgyú

kéľeleĺn;e. amelynek tcťyczett idópontja 2ü17 . áęnlis 20. ^ 2Űi7, mäjus 20. az alábbi fol.galámteshnikai
kuzł:tćií hozzájáľuiásunkat az aĺiżbbi fęiĺételekkel adíuk ĺnee.

" I{ozzájánllásunk a mellékelť haly.színrajz.ra vonatkozik. a köztcriilet elfoglalására nemjoggsít:. Tálgyj ktĺzreřii|eĺhasználati kérelmet a tuĺajdonos önkonnán1'v-attal dokument{áltan izÍikséges
egyecteĺn!' a kőzteľiilet-használati engedé,lyÍ az önkorĺnrĺnyzattól mcg keIl kémr.. A kéľe]eľłben rnegadott méľettĺ állván.vzat ĺ'eláłlĺĺása esetćn e g1,aiogosok szrámáľa nem maĺad
meg a szĺikséges millimális széIesség a paľkoló .'!ármiiveket lęhatáro!ó buľkolati jel ćs az
állván1'zat köztitt. Ezéľt a gyalogosokat a triloldali jáĺdára ketl teľelni a ten.bcn piĺoss-al javított
rablĺák ki helyezésével.

l ĺ\. közteriileten lćvő' ťorgalomtechnika! és egyéb eszközökbeł okozott báĺokért a kivitelezĺj
tařtozik felełĆisséggel, ezćľt a mrurkálaĺok ĺĺegkezdése eĺőtt firry.képes. videĺ\s łillapotĺlélnćľés
készítésót javasoljuk.

ĺ A kĺĺzteĺilleřhasznáłat rrtán au eĺedeti forgalmi rendet baladćktalänul helyľe kell állítani a
kihelyszett jelzőtáblák eltávolításával. A kt'zteľiileĺet szenn1,eziidésektől' hulladékoktól
megtisztított áĺ,lapotban.kell visszaadni a foľgalomnak Á bixonságos k.öz|ekcdést akadály-łzó
láľgyak neĺn rnaradhatnak a kiŤzteľülcĺen'

. Á jótrĺhagyott közterĺilet.használati kéľeĺeľntöI ehérni csak Táĺsaságankkal egyeztetetĺ ĺrródĺ:n' ]ehęt. ;ĺ teľYtől eltéřii ĺąunkavégzés, vagy felteĺelnink bę nęm taľtísĺ eseĺćŕhozzájáĺulásunk
éĺvényéĹ l.esz*'

Foľgalomtecl':nikai kureĺőihołzĄjźru\ž,sun|9ĺ 
1'Mary-aroryzág hel1ł önkoľmányzáŕaiľ$ĺ szóló 201tr. évi CI.XXXIX. tirvény 23'

$ (d) bekcĺĺtés ]. ponqĺo= a közuti ktizrekedćsröt szóló ĺłss. evi I. torľeny 33' łs 34. .!i-ai, az utat forgaiomszabályozasáľól és akłĺzúii'ie'lzesek elhelyezđsćrôl szóló 20ilg84. {x}I.2l.) Kr,{ ĺenĺ]eJet 2" $"a, l'alaulini 
" 

b"*i.ii"lřl.oeuĺak kezelesének ćŚĺlremeltętéséĺek szakmai szabáIyairól, tovabbá af ŕ}tépítések" a kĺarerřĺľĺęt éľinro kozmű. 
',asJĺ 

a. eg}.éĺ építěsek és azÚlbuf*olatbonÍáśok szabź!;.ozźsárô| szóló 34i2Ü08. {\ril. t-<.iFôv. Kgtr. ľenrÍelet *ĺ-p.ĺł'. 
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BudapestFőváĺosV|l|.kerü|etJózsefuáľosiPo|gáľmesteri:ľivata|i
Gazdálkodási Ügyosztá|y l lĺl.4- 

'L.,! 
;.' ; 1 :'.

í082 Budapest . ,!i+.; i:'ž;a . :, 
I lBarossutca63.67. K É R Eiľt t'.*frl'.Łľ V. +

a Józsefváľosĺ Onkorm źnyzat tutaTaoná[än]éffi;í*iitł: ńasználatáhozK é rj ij k d n}, o m t c, t v á n.y t o I v a s ĺ, a t ó ą n", n y o m ĺ a t o t i b e tliv e l ki t ö l t e ni !

I .rią jScc l

Eg 1tén i v ál l al kozás eseŕéóen;

Adőszána:

telefon: ......;..;......,

Megjegyzés: Fentiadatokközléseaközteľület.használatike7elmekelbírálástźhoz,v,a]amintaközterilet-hasznólatihozzáiá-
rulásban foglaltak ellenőrzéséhcz sziilrségesek' l1z adatokat a Polgárntesteri HívaÍal cazdńtkodási, illene Kijzteľtilet-felüg/e.leti
Ügłosztálya kezelik u iłfornuźcĺós önrendetlezésijogró! és az iníomlócĺószlbąd&źgról szótó 20] t. éýi Cnr. tÖrvény alapján

Közteľület.használatideje: zol iIĺ1 * ifjÍ! nu [F',naptól _ 201ĺTi. eu i ł-i Ki l'ĺ ffi napig

Kćľ-iĺik ft Íĺűĺ.ĺłIĺtaIon jeIzeÍt m9lIékIeteket csatoIni, és
il kě r eI e łn nj 0 m ĺ. a tv ú n! t a I á.Í r n.L s zív e s k e dj é k !

Ąa
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Á kérelmező tudomásu| veszi, hogy

a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a kc'zteriil ethasznźůatźra,
a JÚzscfváľosi oĺkoľmfuryzat tulajdonábąn lév<j kbaerületek hásnlá|atáró|és hasanáiatĺínak rendjéről szóló
|8/20|3. (Iv' 2!.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (l) bekelzÄésę szerint a köztertilet haszná1atá'éÁĹo't"rul"ĺ
használati díjat kiiteles frzetĺi,
a közteľÍ.ilete" 

,W4:ó|:e,:keľeskede1mi tevékenysé€ek végzésének feltételeiľől szótó 2l0)/2o0g.(W.2g.)
Korrnányrendelet 12. $ (1) bekezdése alapjĺán a rändělet 5. 

-mellékletében 
meghatáäzátt tęrmetet ň;ilh.l

tók.

A kéľelemhe z a kére|mezőnek aza|ábbi mel|éteteket ke|| csato|nia: (A csato|t mellék|etet kéľjük X-el jelö|ni)

mondok. Tudomúsul veszem,hogy ezźl|ťal az ügyemben hozott határo zat íruakłtĺzles.l.o'iogeréľsłmęllięäĺn-.j

1' A EQzteľuleten folytatri kív.ĺnt tevékenyseg gya
- ętsJĺcru varrarxozas eseten] vallalKozot lgazolvánvt. '

- saz4aÍšágitĺírsaság, egyéni cée esetén: 30 nabná '- t.Łsadaln'i é. 
"gyéb'"".uezetek 

é
oslcrrneloK eseten ostermelol rsazolvá'nvt.

2. Az igényelt teľtilete voĺatkozó hely'szlnt áb.áż
ĺ1Ą va.aat.9n azizé.nye]rt!;ľtiĺetrek - á.'' 7q1g9s"' merętélĺłpl. rĺgy ŕéll pzere;;h]'9, h9' gy 

''lnáĹ;;ď'-ś.ň;--e'lhelyezkedése egyértelműen me€állapítható legyen (TERASZ, p.Ávn.oN BšBrÉŃ. u"*ul. szélesřgę,- 
,

hosszúsága; atęr.?s:, pavilon 
i1ele19| az.épülethomlokzati fatától és a járda szďeiol valo távolsága;ĺerasz

esetén arurak az iiżletnek a bejĺíratiítót Ýaló.üívolśága, amelýIĺhieztartožik;:méterbenlmérve)' ' - .

J. Az eľrelyezru kivánt ép@:ny' létesítmény,,beŕendezés múszaki leÍrását,és'terveit; teraszké,ilńiffiń
helýśzínfotóját is cśaiotni sż;iłĺrséges. :. '

4;Me$levoIetesĺtményrevonatkozóköztertileLhasnlď|atihozzájĺíruIásmęgujítás@
mi síempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell be"ćsatolni'
5. E. prtési engedélyhez kötat építmény esetébenvagl építési munkálgtolrkat@
es1ĺlben 

:.(píttet,őt,{l 
kapott meghatalmazast.és a jogszabáIyban előírt esetekb"ń ějig,,ős; aplítésügłi ható-

s ógi engedélyt cs atolni szülrs éges.
6.
ĺote1pryecĘkai vá4ajzot, amely beszarezhętő a BKK rozuti Ko"l"k"dé'i l1az1atősźl1Ktĺzutkezelési Fő:

x'.ig.veImeztetés:
Z@t"ltott Mrelemľĺyomtatvárĺy es az előírt melléHetek csaollźslźn hil, a poľlłos es egłértelmĺĺ hlelymeghatarozas, va-
lamint a meglevő létesínnérĺyfonja elengedhetetlen a benyújntt tcerelem érdeni elbíľálnáhaz!

A közterület-haszniálatot _ ktilönösen _ az alábbijogszab ályok szabáiyozzźl<:

Maryarorszíg heýi önkonĺrĺányzata iió| smió 201 |. éví CDoo(tX' ttjľvény
a Jóxefvĺáľosi onkormiányzat fuIajdonábm lévő köZteľtiletek haszriílaüáľóí es hasalaatanak rendjéľől sm|ő |8D0|3.
(N'24.) iinkomľ{nyzati ľęndelet
Józsefuriros Kerĺiĺeh Épĺtési snbźłyzatÍró|sżóI:ó 66D007.(xI.12.) önkormán1zati rendeletJ Budapestí Vĺárosrendezesi és Epítesi KeretszabóůyzaÍ;ól sm|ő 4711998.6.'15.) Főv. K$/. ręnde1et
A reklámot ľeklámbeľendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľóI szolo 55/2013' (XII'20.) örrkor-
mźnyzati renđelete

.t1u|ĺr9|t,-i1,,u1^^ueyĺjjott|9o*,.unu,ffiĺínakcéljrából,,;,'**sżeméýesadataim
történő keze|éséhez, valamint ahhoą hogy az így tudomásra jutott személyes uautuĺ11.iäffiffi"steri Hivatal az le-
jrárásban részt vevő szalĺüatósági állásfogtalások bekéľése végett továbbítsá az illetékes hatósálok felé.

Kérelnem benyújtlásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ĺjgyntézőjétőt tź!ékoztatást kaptam _

7??\,o.*4!ľ?"ąl,,"ľ"n_ aze|jarásmegindításának.napjĺáról, -,ígynte,é'i h;fuidőről, u, ugy.*. irĺnyado jog-
szabályi rendelkezésekľőI, jogaimľól és kötelezettségeimľőI, továbbá kotelezettségem ellnulasĺásránat 1ggttlvetíiež-nrényeiről, valamint a hivatali elérhetősćgrőI.

{!#+.!2gy kerelmem teliesítése esetén a közigazgatási hatĺisági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól a
2004. évi CXL. töľvény 2004. évi CXL..törvény 73/A. s (1) bekezdżs b) ponga aląpirĺn a fellebbezési jogoľľt.1g-

fr
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a József,váľosi Onkoľm ánvzat tulaidonában lévő közteľůilet hasznáůatálhoz
Kérjük a nyomtdtványt o!vashalóałł, nyom'tatotĺ betűvel kitÔlteni!

i1:::::::,'!.ffih:ň",:Ą:e, 3ęlćt

Ď

Mag ánszem éI yek esetében :

e-mail cím:

Megjegyzés: Fentiadatokközléseaközteriilerhasználatilłźrelmekelbírátasĺźhoz,valami,ntoka,rc,ĺiár_hoäiiiiáĺa
rulásbanfoglaltak ellenőrzéséhez szülłségesek Az adatoklt a Polgármesteri Hivatal Gazdólkodási, illetve Köztertilet-fetügyeteti
Ügyosztólya kezelik az informác,tós aľr,endelĺĺezéstiogról és az inf,orĺľuźcřószabadsĺźgl ót szőló 201 1. aiC\1I' ta-t,,y aopiao

KiĺzterüIet-használatidej.' 20í ;]i * i--Q hó 
i'-0''.$ naptól -

(Több időpont'- lrelyseíu ęsęten l.léľünk lístlátmellekelĺil) | '
KiizÍe ľii let-h asnláiat 

"eli^,T.{..Ł a 9z t.ł ř:ę,f, yl 
.L. Íá'

201iTi.é'ffiĐ'ő dfinapig

7..Ą! .B.y.n, .t' n.ĺ,. i r 7ľ lĺ

Vállďkozo nyilvrántaľtasi uáĺna: 5 l.ö i t C5Ĺ ;o "
Adósáma: Giw:ffil3;3:,'^u-r ilią

Kérjiik a. túloIdułon jc!zett
(, k é r e I e m,n.v O Ín t a Í r ĺÍ n.y Í,

mp !I-é klete ket cs ĺlto ĺĺt i, és
a l á í rn i s zíves Iĺeď.i ć k !,

ą,

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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A kérelmező tudomásul veszi' hogy '.; j.. i i,'

Ť a kéľelem benyújtása nem jogosítja fel a közteľülethaszná|atáĺa, ' .. ''

a Józsefuárosi Önkormányzattu\ajdontlban iévő k<jzterületek hasznáIatźsől és haszr.álatának ľendjéről szóló
|8/20lr3. (Iv. z4.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szęrint a kozteľtilęt hasnńIatáért közterület-
használati díjat ktiteles fizetni,
a közteľĺileten kizárő|ag a kęreskedelmi tevékenységek végzésének feltétęlęiről szóló 2I0i2009. (IX.29.)

' I(ormányrendęlet 12. $ (1) bekęzdése a|apján a ľendelet 5. mellék]ętében meghatározott terméke]< áľusítha-
tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbi melléleteket lĺell csatolnia: (A csato|t mellékletet kérjiilĺ X-el !elölni)

l' A köztęľüIeten folytatni kívánt tevćkcnysćg gyakoľlására fcljogosító cgyszcľű okirat másolatát:
- esvéni vállalkozás esctén: vállalkozói igazolványt'
- pazďasápitáľsasás. eprvén'i cés esetén: 30 napnál nem résebbi céekivonatot. a|áírási cÍmpéldányt,
- tĺársadalmi és eeyéb szeľvezetek esetében: aĺyilvántartásba-vételüket ígazo|ő okiratot,
- őstermelők esetén őstermelői igazolvánvt.
- vendéglátó tęrasz létesítése esetén, az aú izemeltetni kívánó kereskedelmi,/r'endéglátó egység érvényes be-
i elentés köteles kęręskedelmi ęlentését isazo|ő dokumęntumot \.agy a Műkticlési Engedél
2. Azigényelt teruletre vonatkozó helyszínt ábĺázolő váz|atot, amelyen szerepelnie kell a k<iľnyező utcĺĺknak
is. A vĺĺzlaton az ígényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak ĺagysága,
elhelyezkedése egyértelmrĺen megáIlapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: aÍmak szélęssége,

hosszúsága; atetasz,pavilonszélénekaz épülethomlokzatifalátólésajfudaszélétőlvalótávolsága;tęTasz
esetén annak azijrzlętnęk a beiaľatától való amelvikhez tartozikl méterben mérve

3. Az elhelyęzni kívánt épíünény, Iétesítmény, berendezés műszaki |elrtsát és terveít; teľąszkéľelľnekhez a
helvszín fotóiát is csatolni szülrséEes.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-hasznáIatihozzájáru|äs megújítása esetén - varosképvédel-

mi szempontok figyelembęvétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.

ś:Építé'*"guaeryne,.lcatał építmény estitében vagy építési munkálatokkąl összefłłggő közterijlet-hąsználąt
esetében az építtetőtől kapoit meghatąlmązásĺ és a jogszabályban előírt esetekbęn a jogeľős építésüg;i ĺlató-
s,jai enaec ćli,t cs aía ]: i: s zi;ię's ĺź Rcs.s,jki ełl4ecćb:t csaíal:i: sziiir'ségcs. _-__--J
6. KÖZ.it igénybevételo ęs"tén j z poĺrtuan ĺoďalt helysżÍrľajzon túl - a vonatkozó ĺreiyśzínt ácŕazoió 

i

forgalolntechníkai.vánajzot, amely beszerezf,lető a BKK I(özúti Kozlekedési lgazgatőság Kcizútkezelési Fő-

-osztály' 
Forgalomtęch

Fievelmeztetés:
e nta,ýaaľrul kitottt)tt ]rerelemľlyomtatvmy es az előtrt melléHetek csatolcsan nil, a poľltos és egłértelmíi heýľnegha.tcirozás, va-

lamint a meglévő létesítĺnérryfotója elengedhetetlen a beľlyĺ,ijtott kérelem erdemi elbírálaáhaz!

A közterület-hasmálatot _ kiilönösen - az atábbi j ogs zabá|yok szabáiyozzłů<:

_ Magyaĺorszaghelý önkoľmanyzataiľól szoló 2011. évi CL)OC(D(. törvény
_ ' a Józsefuĺírosi tnkomanyzat fuIajdonában lévő közteľiiletek használaüĺľól és haszrálatanak ľendjéľől szőlő 18D013.

w .24.) önkomranyzati ręndelet

Józsefuaros r"Jú Épĺtei;s,^aayat^ól szóló 66DOO7.w.12.) onkormányzati ręndelet

Budapesti Váľosrendezesi és ÉpftésiKeľetsłŇźlyzaÍ.őIsm\ő 47|I998.CX'15.) Főv. Kry. ľendelet

- A reklámok, reklámberęndezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól szóló 55/2013. (XII.20.) önkor-

mźnyzati ľendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az ä|ta1ambenyujtott közteľület-használati kéręlmem elbírálásának céljából hozzĺźiĺźrulok szeméIyes adataim

történő kezeléséhęz, va1amint ďlhoz, hogy az így tuciomásra jutott személyes adataimat a PolgĺírmestłriHivatal az Ie-

jarásban részt vevő sza'khatósági állásfoglalások bekérésę végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyĺljtásakoľ a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosaáły ťlgyintézójétőI tájékoztatást kaptarrl -
amelyet Íudomdsul vettem - az eljárás megindításánafu napjáról, azigyintézési hataridőľől; az.iigyemre iľányadó jog-

s'auályĺ ."''ĺell."'"śekĺol, jogaimról és kötelezettségeimľől, továbbá kötelezettségem elmulasiltásának -.jogkovetkez-
ményeir.ől, valamint a hivatali elérhetőségről'

M@lg!,6ogy kérelmeĺ: teljesítése ęsetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáItatás általiínos szabályairola

zooł e'í CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alapjĺán a fellebbezési jogomól le-

mondok. Tado,ndsul '|,eszem,hogy ezáIta| az ügyemben lrozott lratáľo zaÍ. aĺrĺak közlésekoľ jogerőre emelkedik'

Budapest, zo:t]J,. a"0.6 ł,o..í)' 9,. nu,,.

./1 n ,ń7
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rtnmľłBŻo nlÁÍnÁsł
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haszná'|atához

Megj egyzés: Fenti adatok közlése a közteriilet-haszntźlati kérelmek elbírá!ásóhoz, valamint a közterĺilet-használati hozzóió.
rulásban foglaltak ellenőrzéséhez sziłlłségesek Az adatol,,at a Polgdrmesteri Hiyatal Gazdátkodási, illetve Közteri)let-feltłgłetett

KÉR
. aJózsefváľosi onkoľmánYzattulaidonában|évőÍöz

Kérjük a ny.omtąt.ýányt olvashatóan", nyomtato!Í belűvel kitijIteni!

Ügyosztólya kezelik u inforruiciós oľvendelkezési iogról és az ĺnformócřószpbadslźgról szóló 20] ]. evi CilI. törvény alapjón , - ' 
.

Kiizteľůilet-hasznĺílaÍideje:2ol i* e, ű,6i hó i.o#ä{ä,'ol 20|K e, iÜ,ď na #In#i.Kiizteľůilet-hasznĺílaÍ ideje: 20l i$i u, :ďF: hó im ,oW é, %'na ffiI^ffig
(Több iĺtőpon!- helyszín esetén kértink lisĺĺtĺ4elléke|nll\ l
KiizteľiĺIet-hasmá|atcé|jaz...ft/.łgĺłbĺłlĺ/.ĺłkx

łiłl-í- og bo

Kérelemme| éľintett ktizteľiilet narysĺĘa, ....... lt..'.... . ....... m2

Közteľiilethelye: Budapest VIII' kerület '.ľ.p.JĐ:Í" ą

.:l'r..;'.]+-ił,--.J-1-,'.,'

''i.".:ĺn..'.. ..'.1': :' '''',- 'i.''':. .]....'':.; '.. . ,i:'' .
.]|jl.\r:ĺJ''i, :]'':'|'. '. '. ,' j.'': '' : ''.' ; l''' ''..i.'

/db

::.l'ł:1:'.]',.1..|.'-.:'' ' ul lKérjiik a túlol.ďa,lon jelzett męlt'ékleteke;t...''ä.s,a:,tioil'ni' és fnĺa kér e I e mn.y o mt atv ltnyt a I á í rn i 5 xi.y;1'ę5'fti'iii.é:h ! .'';')':',q/ 
.v

Magánszem éIyek esetében :

Kérc|ĺnezo neve: . .. ....... .. . . . . . .: ... .. .. telefon:

heýseg: (u,ter)
: ; i i-l--l
i : !r,t ! !,*__jj no i_i i ilaP,anyJaneve:.

........em./ajtó

e-mail cím:

Eryéb tény, ktiľülmény,

Lą

deakne
Ceruza
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A kérelmező tudonrásul veszi, hogy
a kéľęlem benffitása nem jogosítja fel a közterületbasznźúaÍára,
a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lé'łő közteľĺiletek hasarálatáról és használatának rendjéľöl szóló
|8/20|3. (Iv ' 24.) tinkormányzati ľendelęt 17. $ (1) bekezdése szeľint a közteriilet hasznźiaÍáéĺt közterĺilet-
hasmálati díjat köteles fizetni.

- a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szó|ő 2|0/2009. (IX.29.)
Kormányrendelet 12. $ (1) bekezdése alapján a renđelet 5. mellékletében meghatarozott termékek árusÍtha-
tók.

A kéľetemhe z a kére|mezĺĺnek az a|ábbi mel|életeket kel| csatolnia: (ĺ\ csatolt melléktetet kérjĺik X-el jeliilni)

l. A köZtertileten folvtatni kívánt tevékenvség svakorlásara felioeosító cgyszcľű okiľat másolatát:
- esvéni vállalkozás esetén: vállalkozói isazolvánvt.
. gazdasági társaság, egyéni.cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldaný, 

i

. társadalmi és egyéb szervezeÍekesetében: u nvĺtua
- őstermelők esetén őstermęlői isazolványt'
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztizemę|tetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-
ielentés köteles kereskedęlmi tevékenvsés beielentését ieazolró dokumentumot vagv a Mfüödési Eneedélyt
2. Lzígé'nyelt tęľĺilętrę vrrnatkrrzĺi helyszínf t'Jrlrtv'o|ő vttz'|atot, ame|yen szere.pelnie kell a környezŕĺ utcáknak
is. A vĺŁlaton azigénye|tteruletnęk - a sztikséges méretekkel - úgy keIl szerepelĺrie, hogy annak nagysága,
elhelyezliedóse cgyóľtclmÍĺcn mcgállapítható lcgycn (TERÁSZ, PAVILON ESETEN: annak szólcssógc,
hosszúsága; a terasz, pavilon szé|ének'az ép{llet homlokzati fa|átő| és a járda szélétől való távolsága; Lerasz
esetén annak aziz|etĺekabeiáratźúő| való távolsága, amelyikhez tartozik: méterben mérve).
3. Az elhelyemikivánt építmény, létesítmény, berendezés miĺszaki leÍrását és terveit; teraszkérelmekhez ą
helvszín fotói át is cs ątolni szül<sépes.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteľiilet-hasznáIatihozzájáru|äs megújítása esetén - városképvédel-
mi szęmpontok fisyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kotott építmény esetében vagl építési munkálatokkal összeJüggő közterijlet-használąt
esetében ąz építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésiigłi ható-
s ási enpedélvt cs ątolni szülrs éęes.

6. KöZtlt igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt he|yszínrajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrázc|ő
foľgalomtechnikaivánajzot, amelybeszerezhető a BKK Közuti Közlekedési |gazgatőságKözutkezelési Fő-
osztály' Forgalomtęchnikai osztályán.

Figvelmeztetés:
A hiáĺlytalamłl kitoltott kźrelemľIyomtatváľry es az előírt melléHetek csatolasán hźl, a poľltos es egłértelmíi helymeýatarozas, va-

lamiľt a megleu'ő létesítnértyÍonja elengedheulen a beĺyijtou kbelem érdeni elbíralqsóhoz!

A közterĺilet-haszrálatot _ ktikinösen _ aza|ábbi jogszabályok szabźiyozzźk:

Magarorszźtghelyi önkormĺányzatairól szoló 20l l. évi CL)oo(D(. törvény

- a Józsefuárosi onkoľmrányzat tutajdonában Iévő közteľiiletek hasmiálataról és hasarálatanak rendjéľől sm|ő |8Í2013.

w .24.) önkormiá'nyzati rendelet

Józsefumos Kerĺileti Építćsi Szabalyzataľó|sz,ő|,ő 66DO07 ,w,,|2,) önkormányzati rendelet

- Budapesđ Vaľosrendezęsi és Épftési Keretszabá|yzatő|sm|ő 47lI998.(X.l5.) Főv. Kpy. renđelet

A ľeklámok, ľeklámbeľendezések és cégéľek clhclyczćsćnck szabályaiľól szóló 55/?0|3. (XII'20') önkor-
mźtnyzati rendęlętę

NYI LATK OZAT
Alulírott, az á|ta|am benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából houdidrulok személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes ađataimat a Polgármesteri Hivatal az le-
járásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekéľése végett továbbítsa az illętékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakor a Polgĺĺnnesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosĺály ügyintézőjétő| tájékoztatźst kaptam '-
amelyet íudomdsul vettem - az eljźtrás megindításának napjaról,. az ügyintézési határidőről, az iigyemĺe irányadó jog.
szabá|yi ręndelkezésekről, jogaimľó] és kötelezettségeimľől, továbbá kĺitelezettségem elmulasztásanak jogkövetkez-
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről.

!ś!j@, hogy kérelmem teljesĺtése ęsetén a közigazgatäsi hatrsági eljárás és szolgáltatás általanos szabályairóI a

2004. évi CXL. tiiruérry 2004. évi CXL. töľvény 73lA. $ (1) bekczdés b) pontja a|apjźn a fcllcbbczćsi jogomľól lc.
nrorrdok. Tudomĺtsul veszem, hogy czáItal az tigyemben lrozott hatiĺľozat annak közlésekor jo$eĺőľe emelkedik.

ł-j .Ą ' /..7 '

......?::ľ.r. r.Ĺ...Ł(-....-* #,,
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BUDA,PEsTFivÁnos VIil.
rrntilnr

JózsBr.vÁnosl
Por,cÁnľrpsTERI Hlvłlł I,

HłľósÁcl ÜcyoszrÁly

IcłzcarÁsr Inoo.ł

U gyi ratszám : 0 5 -f 4f8 lf0l6
ŕ.tUgyintéző: Bodnár Eva

Táľgy: értesítés

ÉnľrsÍľÉs
bejelentéshez kotott keľeskedelmi

tevékenység nyilvántartásba Vételéről

A rryilvántartósba vótcl szám a: 6672lf0t6tB

A kereskedő neve: ľÁnczy BENCE ISTVÁN
A kereskedo székhelye: 1088 Budapest, Krúdy utca 9. fszt.3.

A keresked ő cégtregyzékszáma: 50525601

A k eresked ő stati sztik ai száma: 67633 133-56 1 0-23 1 -0 1

A kercskedelmi tevékenység címe: 1088 Budapest, Krúdy utca 9. fszt. 3.

A keľeskedelmi tęvékenység iormája a Kertv. 3. $ (4) bękezdése szerint:

tizletben folytatott kereskede|mi tevékenység

A napi nyitva tartási idő: hétfő-csütörttik: 08.00-22.00 óľa,

péntek-szombat: 08.00.24.00 óľa, vasárnap: 08.00-20.00 óľa

Az uzletelnevezése: BÁRCzY Cafe

Azuz|et alapterülete: 35 m2

Azuz|et befogadóképessége: 9 fő

A r,ásáľlók konyve liasználatba vételének időpontiĺa: f0|6.június 01.

A teľruékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

|.f. Ká.ľéital, alkoholmentes- és szeszes ital
l.4. Cukrászati készítmény, édesipari teľmék
42. Dĺszműáru, műalkotás, népmÍivészeti és ĺparmíivészeti áru
43. Eľnlék- és ajándéktárgy

Jor,ecléki töľvény szerinti teľmékek: alkoholteľmék, słiľ, boľ, ktiztes alkoholteľmék

A keľeskedelrrri tevékenység jellege: kiskereskedelem - vendéglátás

Az uz| etb e,ll Íb l ytatĺrak sze s zesi ĺ.al-kimérést : fo lytat

KĹilön engedélylrez kötött keľeskedelmi tęvékenység: vendéglátás

vĺĺvwjozsefvaros.hu

0+
/-l



Ktilcjn ellgedély alap.i án foľgalmazott teľnlékek köre, megnevezése:
l.I Me|eg, hideg éte|

1.l0 Tej, te.itermék

5ulo'engedélyt 
kiál|Ító hatóság neve: Pest megyei Kormányhivata| Éľdi Járási Hivatala

Kü l ön engedély száma.. PE-06iEÁo 2 l 13g 4-3 /20 1 6
Külĺjn engedély hatáIy a: 2016.05.26.
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének dátum a:2076.június 01.

Felhívom ű kereskeĺIő Jigyelmét ,,ľ,. hogy (I bejelentésben foglalt 6672ĺ20|6/8lryil'vántartási szdm alatti idotokb,, t,*a,"í*"z"-it íiln,,t,t hataĺIéktalanuI, iIIetve ĺt

;ľ;;r:::;:i 
idő vdltoztistÍt az azt megelőző nyok ,npon beliłl kĺ)teles bejelenteni a

Záradék:

Alulírott Danada-Rimán. 
'Edina 

jeey.!^é|Ľ:í!.., hogy a BÁRCZY BENCE ISTVÁNkereskedőt a fenti adatokkal uzío7źoog. (IX.2g') Ko;;. rende|et alap.ián. nrint be.jelelltés-köteles tevékenységet Íblytatót, a20|6.június ol-en tett bejelentése alapján, a kereskedelmiIrató sági n yi l vántart ásba 6 67 2 / 20 16 ĺB,,á-on bc.j 
" 
gyezt*ili

Budapest, 20!6.jú|ius 13.

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából :

EľtesÍtést kapják:

l . BÁRCZY BENCE ISTVÁN - l088 Budapest, Kľúdy utca 9. fszt. 3.
2. Budapest Főváros Kormányhivata]a Budapest VIII.. IX. ker. NépegészségĹigyi Intézet1084 Budapest Nagyfuvaros utca lg.
3. Irattár
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BUDAPES'I] RENDoR.porĺľĺĺ,łi.ľv-sÁc
VIII. Keľĺileti Rendőľkapitanyság

Rcndészeti oszuílv

Ügyszám: Ü l 08Ü1562-,1fl?017 . á\i. T.áľgy : szakhatóságĺ állĺásfog|alás
Ugyintéző: Boros Attila Ba1tns ľ. hdgy.
TęI,: 477 -37.00 / 48.1?4
Enrail : bolosab(@buđapest.police.hu
Hiv' szám: 16-827/2017.

dľ. Galambos Eszter
ügyosztályvezető

Budapest Fővaros VIII' kerĹilet
Józse. fu aľo si onkormrínyzat
Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Ügyosztály

B-udaB-ę-st

Baľoss atea63-67.
1082

Tisztelt dľ- Galambos Eszteľ!

Tájékoztatom, hogy a fenti számon hatóságomhoz ęrkezett megkeresésben fogialtakat
megvizs gáltam, melynek soráň az a|źhbía|<at al l apítottam, m eg :

Báirezy BenCe (eryéni váI|alkozó) kérellnęt nýjtott be a Józsefvárosi onkonn ätyzattulajĺlonában
lévő köztpĺtiiet haszrrálatához, melybeľl kitelepĹilésének engeđélyezését kérte 2017. június 09.
napJpl '-2017. szeptember 30. napig a Buđapest VIII. keľťllet,,Kĺrídy Gyula utca 9. szanr előtt a
jaÍdan 7 + l' négy zetméter teľĹiletre.

A ťenti helyszínen közbiiĺtonsági és közlekedési szenrpontból a kitelepiilés ellen hatóságcm
kifogást nem emeĺ.

Buđapest, 2G17 május 10.

.ľelefon: 
47 7.3i 00; F ax: 4?7 -3724, 48-40 1

e.rnail: 08ĺk@budapest'poiice.hu

1ł7"sNF()-.J '90.8 4.2 {0 i (lŠ+524.ijŕ'j4.BUJf.{.''.ó6Ü'1| ĺc0].j0ĺj'.i4'ó5?::F] .j:4-r 
'3 
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BUDAPEST FĺivÁnos VIII. KERÜLET

JlzsBpvÁnosl
PoLGÁRMEsTERI HIvATAL

Ha.rosÁcl ÜcyoszľÁI,y

ĺca,zc,łľÁsr IRoDA

lrl6rl.l.r.;::,:..

Ügyiratszám: 05-1365 /2OI7.
Ügyintéző:dľ. Szabó Kata Karolina
Telefon: 459-2171
Email : szabok@jozsefu aľo s.hu
Hivsz.: 16-827 /2/2017 .

Tárgy: közteľiilet-foglalási kérelem

Gazdálkodási Ügyosztály

Dr. Galambos Eszteľ
ü gyosztályv ezető részére

Helyben

Tisztelt Uryosztályvezető Asszony!

Hivatkozassa|hozzźlnk érkezett megkeresésétę az alábbi állásfoglalást adjuk:

Bárcty Bence e. v.

(2017.június 09. _2017. szeptember 30. köztitt)

Budapest VIII. keľiilet, Kľrĺdy u. 9. 7 m2 vendég|átő terasz

I m2 fagylaltpult

részétea köZterĹilet hasznźiatbaadását a fenti időszakban a,,JoI<EsZ,, l0.$ (3) bekezdésében
r ö gzítettek betaľtása mel l ett keľe skeđelmi szempontb ó l n em kifo gás o lj u k,

az alábbi kikiitéssel:

o a vcndóglátĺí, tcraszt a kereskedő csak az ilz|et nyílrászárőinak zlarvz taľtásával
iizemeltetheti.

BÁRCZY BENCE ISTVÁN 667212016 nyilvántaľtási szttm alatt szerepel hatósági
nyilvántartásunkban _ a Budapęst VIII. kerület, Kĺudy u. 9. fszt. 3. szőm alatti iizlct
tekintetébeĺ. Az üzlet nyitvatartźsi ideje: hétfő-csütĺĺľtĺjk: 08.00-22.00 órą péntek-szombat:
08.00-24.00 őra, vasámap: 08.00-20.00 óra.

Józsefuaľos KerĹileti Építési Szabźiyzatźról szóló 66l2O07.(XI.If.) ok. rendelet 1ĺóKÉSz;
10.$ (3) bekezdése értelmében:

,,(3) Vendé glźtő terasz elhelyezése
a) Vendéglátó terasz köĺeľiileten vagy kozhasznźiat céIjźtra átadott magĺánteriileten csak

abban az esetben létesíthető, ha:
. a gyalogos sáv szélessége _ a biztonsági- és berendezési sávok megtaľtásával _

iegalább 1,5 m;

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67. E 459-2100
wwwjozsefvaľos'hu



. a gyalogos SáV szélessége az árkád alatt is legalább i'5 méter és
o a terasz legfeljebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb méretu terasz esetében

legalább 1,5 méter széles feli.ileten a körtiljarhatóság biztosítható.
b) Terasz oldalai 1,0 ĺrréterĺrél rrragasabb szeľkezettel nelri lratarulhaĹĺjk lc.
c) A teraszok téliesítésének, esővédővel való ellátásrának megoldását az épület

megjelenítésélrez tciľténő megľelelő illeszkedés érdekében be kell mutatni az
' önkormtnyzatí főépítész előtt, illewe annak hiányában az illetékes tervtanács előtt,

melynek állásfoglalását csatolni keIIaz (elvi) építési engedély iranti kéreleÍ7lhez.,,

A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevékenységét a
kereskedelemĺől szóló 2005. évi CLXIV. tĺirvény előírásainak bctartásával folytathatja,
továbbá',lrogy a vendéglátó teľaszon a zeneszolgá'Itatás tilos, ill. tevékenységĹikkel a lakosság
nyrgalmát nem zavarhatjél< (zaj, szag, nyitva taftás, rendezvények, stb.) illetve hogy az
esetlegesen felmeriilő panaszok elkeriilése érdekében a vendéglátő teruszt csak 10.00 őrźúő|
üzemeltetheti.

Btlĺlapes|, ?,017 ' nlájlls ĺ 6'

Tisztęlettel:

Ĺ
I

i

j.
i

!

M lÜ8f Budapest' Baľoss u. 63-ö7. Eľ 43'-2lUU
wwwjozsefuaros.hu
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Budapest Főváľos VIII. keľii|et
J ózs efváľosi O n ko ľnr áłny zat
Polgáľmesteľĺ ľlivaŕala

B tjD/łPtis't. tr'Őv'iĺłos
VIlI. KItlltjLĺľI.

JTz-s n nvÁnos l Öľ x^ĺllt ĺĺ.ĺ x* l.2|"ł\'t'

PoLcÁR]vĺ[:s ľfi RI HI v'Á''ľj\ l,,Á

ľ'Őĺiľľ|.üĺiz

ĺktatószám:

Ĺigyintézĺ5:
.ľcleĺ.bn:

e-mail:

Tárgv: Bttczy Bencę közteľĹilet lrasználati

Iriv. szám: 1 6.8 27/20 ] 7.

Tĺsu tctt U gľ o'*ĺ tĺi lyv czĺlf łĺ Aliĺ s ľtr lly !

Köszönettel vettem tárgyi ténrában tett lnegk.$ľesésót. A, Jőzsefvźtľos KcľĹi|eti l3pítćsi
Szabá|yzatátr"ol szóló 6612007,(xĺI.l2.) ľencleleĺ 1ĺťl,rÉ:sz-; l().$ (3) lrekez-clése sznlrátiytrzza a
teľaszok elhelyezését.

Iľentiek alapjan nregállapítolrr, hogy a közĹer:i.ilet-hzrsználaĹ engedilyezhetiĺ.

Fclhívoľl azolrban a 'Íigyelmót. hqgy a telepĺiléskép véclelnlélől szĺilú }al(l. éui I.,XXV.
töľ\,ény 14. $ (2) bekezdése alapján a helyi építési szabá|yzat telopiĺlésképi kövctelnrényeit,
vďamint az építészeti örökség helyÍ védelméľől szóló, a reklámok. reklárrlroľc|ozók és
cégéľek elhelyezésének, alkalmazĹsának követelményeirĺĺl, feltételeirol ós tilalmáľóI szóló, és
a telepüIésképi vélenrényezési, illetve a telepüIésképi bejeĺentési eljáľás sajátos
jogintózményekről szĺiló önkormányzati rendeletet 2017, szeptembeľ 30-ig lehet alkalnrazni.
20|7. október 1. után az újonnan megalkotoťt településképi aľculati kézikönyv és a
településképi ľendelet alapjan a koľábbi telepiilésképi bejelentési eljáľásban lrozott igazolások
feliilvízsgálásl.a keľĹilnęk, ezét.t a teľaszľa, valaminĺ a ręklánrtáblákľa vonatkozó telepiilésképi
bejelentési eljárást 2017. októbeľ l-étol szĺĺmított 3 hórrapon beltil meg kell ismételni'

Budapest. 2017' május 16.

Üdr'özĺette1:

o:,ťu{äł'ř,}''.
ĺ.:? , ''-'|i;.\r

ĺ,ł- * .?.\

1ď ffix *.l

Ltľ#ľpffii#
tĺĺľĺtx' ě ĺ,\- 'łł 'łľ*\\.*Jĺ. .-,-l-

fti: 1082 l3uclapest, Baross u. 63-6?. ts 459-2100
wlvw. ĺozsefvaros.htl

ąq ;.)L/ ĺ
ET
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Budapest Fővúros WII. keľiłlet
J ó zs efv ár o s i o n k o r mttny zat
Po lgórmesteri Hiv atala
|/agĺo n yazdólkodlźs ź ćs ijzemeltetési ĺi głos7tlźty
Dr. Galambos Eszter iigłosztdl vezető részére!

Budapest
Baľoss ll.6347.
1082

Éftesítem, hogy a Budapest, VIII. kerĹĺlet Krudy Gyuta utca 9. (Bärczy Bence egyéni vállalkozó)
szám előtti közterület hasznáIat ügyében a Kirendeltségtinkhöz küldött megkeľesését
megviz*sgáitaĺn, aľ.'slJvre az glábbi szakĺnai véleméný' aĺĺom.

A Budapest, VIII. keľület Krudy Gyula utca 9. @áĺczy Bence egyéni vállalkozó) szźtm e|őtt a
jďrdaÍI a fagylaltos pult kialakítĺĺsát a benyújtott iratoknak megfelelő kialakítlĺsban trĺevédelmi
szempontból nem kifogásolom

A fenti szakmai vélemény nem minőstil szakhatósági állásfoglalásnak.

Kérem szakmai véleményem szíves tudomásul vételét.

Budapest, f0I7 . május l 5.

Géczi Béla túízoltlí ezredes
kirendeltség-vezető

megbízdslźból és nevében:

zA. ĺą
/// ((\l \\\ |r--Ł
\ŃłĚi''- |i.:;flet iiVW

'.o 
nďi1''łóiffiŕĺl!*oĺo l

.'- .:,.t:....:|.1: , .,.)

4
Főváľosĺ Katasztrĺífavédelmi lgazgatĺóság
Kozép-pestiKatasztrőfavédelmiKiľendeltség

H-l08l Budapest, Dologhĺĺz utca 3.;.: 1443 Budapest, Pf.: l54.
Tel: (36-1) 459-2324; Fax: (36-l) 459-2457; e-mail: fl<i.kozeppest@katved.gov.hu

Ugviratszám: 3 5 1 5 0 l 45 43 -| /201 7 .źL|t. Táľgv:

IIĺv. szám:
UgYintéző:
Tel.:
E-mail:

Szakmai vélemény a VIII. kerület
Krúdy utca 9. szÁm előtt (Bźlrczy
Bence egyéni vállalkozó) köztertilet
haszntůat Ĺiryében
| 6-827 l 2 l 20 1 7 . (Gyuricza Ramóna)
F ábri Zo|tánné tĺĺ. hdgy.
459-f300/94284 mellék
fki.kozeppest@katved. gov.hu

Kapiák:
4! Budapest Főváros VIII. kęľület Józsefoárosi onkormányzat
Folgáľmesteri Hivatala Gazdálkodrási Ügyosztály ( 1 082 Bp.,
Baross utca 63-67.)
2. trattar

fur*

'"'l



Budapest Főváĺos Ml|. kenilet Józsefvárosi Polgármesteń Hivata|
Gazdá|kodási Ügyosztá|y
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

KERELEM
a Jrózs efu á ľosi On ko ľm ánv zat tu lai đ o n áb an lévő közte ľület haszná/ratáłhoza n.yo,ntatványĺ o!vashatóař, nyomta!'oti betűveI kitölten

M agánszeméIyek esetében :
Kérelmező neve] ......'..'....... telefon:

e-mail cím:

i'---i-*r"-!--- j

Iakcíme: ircz.:1 ; i ľ'"ly."g] ......':.:-...:..:-:.:':': (u.,tér): '...szám:..... ,..em./aitó

Születesiheýe:'.........."....'.idej"'Ĺ...iJj-j*.i.-InuĹ--Ĺjnuo,*,i";"";'.

....'...(utcąteľ)............számelőtti: járdán, úttesten, zildterületen vaw.......
Megie$zés (Eg]ľéb tény, köň|mény,LEVELEzÉsr cÍvr, amennýben a fentĺ adatolrtól eltéľ,stb.):

..t.......
ffi.'ą

'';iĺn

C-
I\ Ilv

k

M9gjegľzés: Fenti adatok közlése a közterijlet-használąti kźrelmek elbírálásĺźhoz, valamint o u,,,,łl,,-n*,*il*t nđ-
ľ,ľ:2::*:,:!::ľľ!::::::'i,'ez szü|łségesek,.Az 

2dytokat^a 
P9tqźrryeste1i Hivatal GazĺJálkodási, illetve Közterület-fet'ĺigyeteti

Ug1,loszttźlya kezelik e informóciós önľendellcnsijogrót és az infoł.ľľuźcúsznbadsá7ról szótó 20I I. a,i OilI. łatvéľly alapián'

Közteľĺitet-hasznĺálatidejezłOl'iÍju' dĹol nu ,,M"ł,#Y _ 201ifr' e" ioifil r,o i$_s nupĺg
(Több időpont- helyszín esetén kértink lisŁát meilékeńg6
Közüeľütet-használat céli 

^, 
.'..ł*ą,ł.ĽnJ*,..p{,i"[t

Kérelemmel éľirtett közte*"{ ;;#d;''...'=....... 5...'. ;';;
Ktizt.eľülethelye:Budapest, vm. u*'".....Coryix. Sd+a)l,3 ...'l..A:.-ľ).....

Kérjiik a túloldalon jelzett
ű k éľ e I e mny o mt a_tv dnyt csatolnż,

k e ĺI j é k !
,,fumeľlékleteket

aláírni szíves

<Vź\



-2-

A kérelľnező tudomásul veszi' hogy
a kérelem benyujtása nem jogosítja fęl a koztęrulethaszná|atttľa,
a'Józsefuárosi onkormányzattu|ajdonában lévő közteľiiletęk használatáról és hasmálatának ľendjéről szĺiló
|8ĺfo|3. (Iv.24.) önkormányzati rendęlet 17. $ (l) bekezdése szerint a közteľület hasnltúaÍáért közterület-
használati d{iat köteles fizetni,

- a közteriileten kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének' feltételeiről sző|ó 2|0/2009. (IX.29.)

Koľmányľendę|ęÍ 12. $ (l) bekezdése alapjrĺn a rendelet 5. melléklętében meghatarozott termékek árusÍtha-

tók.

A kéľelemhe z a kérelmezőnekaza|ábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt'metlékletet kérjiik X-el je|iitni)

l. A közteľülętęn folfiatni kívánt tevékenJség gyakorlásáľa feljogosító egyszeríi okiľat másolatát:

-esvénivźi|alkozásesetén:vt.J|akozőiieazo|ványt,
- sazđasási táľsasáe. esvéni cés esetén: 30 napnál nęm régebbi cégkivonatot, a|áÍrási címpéldányt,
- társadalmi és eevéb szeľvezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüket igazo|ô okiľatot,
- őstermelők esetén őstermeloi igazo|ványt.
- vendéglátó tęrasz létesítése esetén, azaztizeme|tefui kívánó keľeskedelmilvendéglátó egység érvényes be.

ielentés köteles kereskedelmi tevékenység beielentését igazo|ó dokumentumot vagy a Mĺĺktiđ6iEłgę44rt
2. Azigényelt teri.ileľe vonatkozó helyszínt ábrźľ;ollő vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak

is. A vázlaton azigłrĺye|tteriileünek - a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,

elhelyezkedése egyéľtelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hosszúsága; atęrasz,pavilon szélének az épület homlokzati falától és ajárđaszé|étő| való távolsága;terasz
asarán ąnnąV ą- iiz|atĺp|r ąh.ciĄ ez. t art oz'ik : m éterben mérve

@ítmény,létesítmény,berendęzésműszaki1eírásátésteľveit;terąszkérelmekheza
helvszín fotóiát is csatolni szülrséges.

4. Meglévő létesítményľe vonatkozó közterulet.hasznźiatihozzájáru|ás megújítása esetérl _ vĺĺľosképvéde|-

mi szemoontok fi miatt - lvótelt kell becsatolni.

š. 
-E,ĺpĺtai 

e"g"aaryn", mtatt ąĺ esetében vagł építési munkálatokkąl össze/üggő kozterület.használat

esetĄben a, apĺtteiatal kapott meghatąlmazdst és a jogszabólyban előírt esetekben a jogerős építésiigyi hat,5-

s ági engedélyt cs atolni szüIrs éges,
pontbanfoglalthelyszÍnľajzontril-avonatkozóhelyszíntábrázo|ó

forgalorntechnikai válnajzot, amely beszerezhető a BI(K Köaiti Közlekedési Igazgatóság Közutkezelési Fő.
oszÍá|v. Forsalomtechnikai osztálvfu .

FievelĘęalę!és!
/@íop*l atoltm iérelemľryofuanány es az előírt mel!éHetek csatolasán nil, a pontos es e'gÉrtelľĺlíÍ helymeghatrozas, va-

lamint a meglbő létesítmenyfotója elengedhetetlen a benyújtott lĺźrelem érdemi elbírállźsĺźhoz!

A közteľiilet-hasnńůatot_ ktilönösen _ aza|ábbi jogszabá|yokszabtl|yozzák:

' : Ivĺagyarorszag helyi önkormanyzatairó| smió fíj | |. ér,i CDoo(D(. törvény

a Jozsefoaľosi onkoľmanyzat tulajdonában lévő közterületek haszrálatar.ól és hasmĺílatának ľendjé.ľől snlo 18/20|3.

(ĺv .24.) ör-l.ĺormanyzati ręndelet

Józsefraros Keriileti ÉpÍtési Szabźlymtźrő|szó|ő 66200,7.C{n.D.) önkoľniínyzati renđeleĺ

Budapesti Vmosrendezesi és ÉpÍtésiKeretszŇályzatő|szo|ó 17/|998.cx.15') Főv. Kry. rendelet

A reklámot reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabźt|yairól szóió 55/2013. (XII'20.) önkr'rr-

rnźnyzati rendęlete

NYILATKOZA T

Alulírott, azá|ta1ambenffitott közterület-hasmáIatikérelntem elbíľálásának céljából hoadidrulok 5zemélyes adataim

történő kezeléséhez. valámint althoz,hogy az így tudomásra jrrtott személyes adataimat a Polgármesteľi Hivatal az le-
jil;bil.é''t vevő szaküatósági állásfoilalásol bekéľése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé:

Kérelmęrn benyújtásakoľ a Polgármesteri Hivatal Gazrtá'lkoctási Ügyosaály ĺigyíntézőjétől tájékoáatást kaptam -
áÁ"lv"t tudomúsil veuełn _ u,ěli*e' megindításának napjaľól, azugyintézési hatĺáľictőről. az iigyemre iľányadó jĺ.lg-

.'uuályĺiiä!É-T jogaimľól és kŁĺtelezęttségeinľő!, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkez-

ményeiľŕÍl,.valaminĺ a hivatali elérhetőségről.

Klig@,hogy kélelmem teljesíté5e esetén a közigazgatźsi hatóságí el.iárás és szo|gá|tatás általános szabál1'aiľól a

zooą' ĺ."rcxl.itirveny 2OO4' évi CXL. töľvény 73/^' s (1) bekezdés u) pontja a.lpj,án a fellebbczési jĺlgomľól le-

mondok iudcmdsut vższcm' hogy ezáltal az ugj'eľrbeí lrozott ľratáro zat anĺak közlésekor'jogeĺire emelkedik. 
,

Uĺvt
Budapest, 'ol*n'0f,ĺ 

....ľ.CI- o^p.
nÉnElľlnzo 'r qY-

*\--./



Bútlapest Főváĺos V|||. kerü|et Józsefuáľosi Polgármesteri Hivata|
Gazdá|kodási Ugyosztály
1082 Budapesl
Elaross utca 63-67.

KERE
a Józsefváľosi onkorm ánvzat tulaKérjiłk ą n!omtatványt o!vo'|,otóań

M agánszemélyek esetében :

Keľelmezőneve:

-használatához
íÍvel kitöIteni!

telefon:

M e gj e g y z é s : Fenti adatok közlése a közterĺileŕhasznólati kérelmek,ĺtł

łľ''!"::ľ:,:!ľ:,!:::::::ł": 1złt<s(ryse!., 'Az 
a,ĺlątokat^ą Polgórmesteri Hiyatal Gazůźtkodási, illeť,-e Közie-łĺjtet-fetiigłeleti
ľ;;;;Íb;;;ľó;;;;,;;óg,óI.*óti,č;;^,Cő;."ľ,;;;,";*:^

Ktizteľĺitet-hasznrí|atÍdeje:201 iŕl u" |iĹt hó i-łi-*. naptól 201[d. e" i.glirt ĺo ffi napig
(Több idópcng- heýszŕn esetén keriink listrát mellékelni!)

Ift izteriilet-hasznráIatcélju,...'Vg=ft?-łlľ.:ł-fl)Íô.,..1s:.?.n.w.

Kéľelemmel éľintett křizteľü|et narysága' ....'....ĺ.'}. . . .....'. m'ldb

-AĐ

Kérj'ĺi..k- ? ttłloIdalon jelzett me!l-ékleteket. csatolłli, és sa kě'reIe'mnyomtatvúnyt aláírni szíi";k;iiii-!, -"ü,. 
ľ'-i]. Wĺľ, ąlVV

]C

iijií [,ĄÁj 
.ĺĺl

E ąfiIr-Żľ'::

nyomtatott bef
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem ben1tljtása nem jogosítja fel a ktizeľiiLlethasnlžůatára,

_ ' a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közterüIetek haszrálatáľól és hasmálatának rendjéľől szóló
18/2013. (Iv.24.) önkormányzati rende]et 11' $ (l) bekezdése szerint a köztęriilet hasnlá|atáért közteľület.
haszrálati díjat kciteles fizetni,
a köżerülętęn kizfuő|ag a kereskęđelrni teÉkenységek végzésének feltételeiről szóló 2|0/2009. (IX.29.)

Kormányrendelet 12. $ (l) bekezdése a:apjan a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek arusítha.

' tók.

A kéreleńhezakére|mezőnekazalábbi melléleteket ke|l csato|nia: (A csatolt mellékletet kéľjükX-el je|łilni)

1. A közterületen folvtatni kívánt tevékenység gyakoľ.ásiíľa feliogosító egyszeľiĺ okiľat másolatát:
. egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igzo|ván1,ft,
- sazďasásitársaság. eevéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a|áíĺási címpéldaný'
- társadalmi és esvéb szervezetek esetében: a ĺyib,lánt:,ĺtásba-vételüket igazo}.ő okiľatot,

- őstermelők esetén őstermęlői ieazolván}"t.
- venđéglátó teraszlétesitése esetén, azaztizemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-

ielentés köteles kereskedelmi tevékenység beielentését igazc|ő dokumentumot vagy a Mqkl4ésĹtngs4Éb4-
2. Aż igęnyelt teľtiletre vonatkozó helyszínt ábrázolő vźn|atot, amelyen szerepelnie kell a köľnyező utcáknak
is. A vázlaton azigénye|tteľíiletnek. a szĺikségęs méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelmtĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hosszúsága; aterasz,pavilon szélének az épület homlokzati jalátóI és ajärdaszé|étől való távolsága;tęrasz
esetén annak azuzletĺlek abeiáratátó| való távolsága' amelyikhez tartozík; métęrben mérve).

s. łz ę'ne'ye"nĺ 
'<lvant 

építmény, létesítmény, berend=zés műszaki leírását és terveit; teraszlcérelmekhez a

helvszín fotóiát is csatolni szülrséses.

@revonatkozóközteľiilęt-használati|tozzźĄáru|ásmegújításaesetén-városképvédel-
mi szęmoontok fievelembevétele miatt - fényképtělvételt kell becsatolni.

łben v agł építési munkólatokkal assze/łłggő közterület-hąsznál ąt

esetében az építtetőtől kapott meghatąlmazást és 'l jogszabáiybąn előírt esetekben a jogerős építésiigłi ható.

s ági engedélyt cs atolni szijlrs éges,

@n_a2.pontbanfoglalthe|yszínrajzontul_avonatkozőhelyszíntábrázo|ő
forgalomtechníkaivőnajzot, amely beszerężlető a BKK Kť'zuti Közlekedési lgazgatósźry Közutkezelési Fő-

osztálv. Forgalomtechnikai osztályán.

Figyelmeztetés:
@oltm lrerelemľryomtaxĺźrry és az előkt mdléHetek csatolasan hil, aponÍos es egłéłtelmĺÍ helymeýattozas, va-

lamint a meglbő tétesítményfotoja elengedhaetlen a reľ4nt;tou lrbelen érdemi elbíła]asóhoz!

A köZterület-hasmáiatot- kiilönösen _ aza|źbbijogszabátýokszabźiyozzźil<:

Magarorszźęhelyi önkormany zatakő| smlő 2O1l. évi CDoo(DĹ tiirvény

a Józsefuírosi onkoľmĺĺnyzat tulajdonában lévő közerületek haszrálatiíról és hasmálaüának renđjéről szÍiő 18D013.

Gv,24.) önkormĺányzati rendelet

Józsefváros Kerületi Épftési Snbźiyzatfuó| szo|ő 66ľ20)7.Qm.12) inkormiányzati ľendelet

Budapesti Városrendezesi és ÉpÍtési Keretszabźiyzatő\szo\ó47/|998.Cx'l5.) Főv. Kgy. rendelet

A ľeklámok, ľeklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól szóló 5512013, (XII.20.) önkoľ-

mányzati ľęndelete

NYII,ATKOZAT
Alulírott, az áIta|arrlbenyújtott köztęriilęt.haszná-ati kérelmem elbírálásának céljából houdidrulok személy'es adataim

történő keze|éséhez,valámint allhoz,hogy azígy tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az le-

jaľásban részt vevő szak.}ratósági állásfoglalások bekéľésę végett továbbítsa az illetékes hatóságok.felé:

Kérelmęm benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdáil:odási Ügyosztály ngyintézőjétol tájékoztatást kaptam -
amelyet tudomĺÍsul vettem - u,ő|ia,a' megindításának napjáról, az ngyntézési határidöről' az id;gyemre irányadó jog-

.'uuáyĺĘf,ä"ll."x'"ffil, ;ogaiÍlrol és ktitetezeĺségeirnľől, továbbá kötelezettségem. eimulasztásának jogkövetkez-

ményeiĺől. valamint a hivatali elérhetőségľől.

Kli@,hogy kérelmem teljesítése esetén a közigugatäsi hatósági eljarás és szolqáltatás általános szabályaiľól a

2OO4. évi CXL' töľvény 2004. évi CXL. törvény ĺal,c.. $ (1) bekezdés b) pontja a|ap1án a fellebbezési jogomról le-

mondok. Tudomdsil vźsz'em,hogy ezźilta| az ugy.emben hozott hataľo zat aĺnak közlésekoľ jogerőre ernelkeĺĺik.

Budapest, zo./.ľ. on0.6ł,o ..10... o"o.
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. HłrosÁcl Ücr'oszľÁlr

lGAZG'AT.łĺ.il IRoDÁ

Ügyiratszám: 05-141 5lfo17.
IJgyintéző: Bodnár Éva
Telefon: 459-2171
Email : bodnaľe@j ozseÍVaros.hu
Hivsz.: I6-6521f017.

Táľgy: kozteľület-foglalási kérelem

Gazdálkodási Ügyosztá|y

dr. Calambos Eszter
ü gyosztá ly v ezető r észér e

Hel-v.-ben

TiszteIt Ügyosztá |y v ezető Asszony !

Hivatkozás sal hozzán|< érkezett nlegkeresés éte azalábbi állásÍ.oglalást adjuk:

ITALIAN FACTOR Kft.
Budapest VIII. keľület, Corvĺn sétány l/A-D

57 m2 vendéglátĺí terasz
(f0|7. jrinius 28. _ z0|7. szeptember 30. köziitt)

3 m2 fagylaltpult
(20|7. június 02. _ 2017. szeptember 30. ktiziĺtt)

ľészéľe a kozteľület.haszná|atba adását a fenti időszakban a,,JoKÉSZ' 10.g (3) bekezdésében
ľogzítettek betaľtása rrrellett kereskedeImi szempontból nem kifogásoljuk,

az a|ábbi kikiĺtésse|:

a vendég|átó teraszt a kereskedő csak az üz|et nyí|ászálrőinak zárva tartásával
ĺizeme|tetheti.

Az ITALIAN FACTOR Kft. 6592120|6 szám a|att szerepe| hatósági
nyilvántanásunkban AMICI MlEl_elnevezéssel _ 1082 Budapest, Corvin sétány 1/š'-
D. szánr alatti Ĺizlet tekintetében. Az Ĺizlet nyitva taľtási ideje: hetÍ-o-szombat:08'00-
02.00 óra. vasárnap: zárva

.Iózsefváros KerĹiteti Építési Szabá|yzatáró| szóló 66/2007'(ruI.12,) Ök. rendelet (.IÓKÉSZ)
l0.$ (3) bekezdése értelmében:
..(3) Vendé g\átő terasz elhelyezése

a) Vendéglátó tetasz kĺiztertileten Vagy közhaszná|at cé|járaátadott magánteľĹileten csak
abban az esetben |étesíthető. ha:

o a gyalagos sáv szé|essége - a biztonsági- és beľendezési sávok megtar.tásával _
lega|ább l.5 m:

' |082 Budapest, Bal'oss u. as-aj. 8 ąsg-2|0o
www..jozsefvaľos.h u

3p



. a gyalogos sáv szélessége az árkád a|att is legalább 1,5 méter és

c a teľasz legfeljebb 3 méteľ széles, illetve ennél nagyobb nréľetű teľasz esetében

legalább l.5 méter széles felĺileten a köľüljárhatóság biztosítható.
b) Teraszoldalai 1.0 méternél magasabb szerkezettel nem határolhatók le.

c) A teľaszok téliesítésének. esovédovel való ellátásának megoldását az épťrlet

megielenĺtéséhez töľténo megfelelő illeszkedés éľdekében be kell mutatni aZ

ollkoľmáryzati Íőépítész előtt' illetve annak hiányában az i]letékes tervtanács előtt,

nle|ynek áltásÍbglalását csatolni kell az (elvi) építési engedély iľánti kéľelemhez.''

A nlegállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevékenységét a
keľeskedeIenrről szóló 2005. évi CLXIV. töľvény előíľásainak betaľtásával Íblytathat.ia.

továbbá. hogy a vendéglátó teraszon a zeneszolgáltatás tilos, ill. tevékenységükkel a lakosság

t1}.tl:]al|nát trem zavaľhat.iák (za|. szag, nyitva tartás' ľendezvények, stb.).

Budapest. 2017.05.22.

Tisztelettel:

avezeto

ld|082 Budarst, Baľoss u' 63.6,7. B 459-2|00 f
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FÖtłľĺĺ.Ész

Budapest Fővéľos 1',IIt. keľtilet lktatószfuir: 26-46a2a17
Józsefváľosĺ onkorrn äł'yyzat t)gy.ľrltézb: T.ekeľes Rćka
Polgáľmesteri Hivatáü 

',í".^*.: :-. Telofon: 459-2-509
Gazdálkodĺsi Ü.gyoszĺĺílľ6;;;..:=;;',;:;.;::;]:l' -' í:'-mąil: tekeľesi@ozseľvaľos.hu
dr.Ga|ambosEszfeľj-.-!ĄiL\):fi'|.I:rij1i::ri:l'jll'''ill.ij.j,iú:lsĺ,ł'ĺiĺ'.l.lii:l;.:jł,j.iij:ĺ]..;:'{i'.ili11jlľiĺrtĺĺľ

. . LTl' ..'.- .ffi..-^*'..'".. 
|"ĺ;-ŕłéť; ;'1.';:i;ą'1 

/1Í".;*J.]_ś--

Tálrw: ItalianFactoľ Kft. kĺlzteľület haszĺálati kćľelnre _|eu*n"*á..*lý |il#'s't?ä-hftF-j
Hiv, szóm.. I 6-843/20 l 7:

',.''.-' Tisztelt.tigyłosztályvezető Asszony!

Köszöĺettęl vettem :Try1-týmában tett megkeresését. A Józsęfválos Keľĺiĺeti Építési
SzabáLyzatétról szóló 66ľ2007.(nI.l2.) ľendetet (JoKÉsZ) 10.$ (3) bekezdése szabźńyo.zzł, a
teraszok elhelyezését.

Fentiek alapján megátlapítom, hogy a közteľiilot-hasznáłat engedélyezJrető'

Felhívom aeonban a.figyelmét, hogy a településkép védelméľől szóló 2016. évi Lxav.ti'ľély 14' $ (2) bekezdése a|apjan a helyi éprtesi śzabźł|yzat telepĹilésképi követelrnényeit,

"lluľľt az építészeti öľökség helyi vébelńeľol szóló;"a reklámok, ,äktr.ĺm'hordozók és
eégérek elhelyezéséneiĺ, alkalmazäsźnak kdvetelményeír6í, feltételeiľól ä'-tiláĺ*á.ol szolJ, esa .teleptilésképi véleményezési, illetve teleptilésképi bejelentesi_-;'j*, sajáĺos
do.sintéztnényekĺÖl szóló önkoľrnĺínyzatĺ rendelęteÍ źolĺ.,ht"ĺnbeľ 30łg lehät alkąlmazni.20T7. októbeľ 1 . utáĺ az újonnán megalkotott telepüIésképi aľculati kézik<inyv és a
1e|9gĺi]es'<ýpj 

ľenđelet alapján a korabbi teĚpülósképi bejelentésí eijárásban hozott igazolásokfeliilvizsgálásra keĺiiInek, ezéľt a teraszŕa, välamint a relilámtáblakia vonatkozó településképi
bejelentésÍ eljáľást 20l7. októbeľ 1.étĺjl számított 3 hónapon Ĺelül meg kell ismételni'

Budapest' 2017. mĺĺjus 18.

ÜdvözIettel:

Łś l082 Budapest; Baľoss u' 63-67. E 459-2l00
tvrvwjozscfvaľos.hu

qc
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Ugyszánr: 0] 080/562-,7 4DaI./ . ćL|t.

Budapest, 20Í7 mĺ*jus t^5.

'.ł {i il'i. r'i .ł 
r..;. ::'ł ł

T.áł,r gy z szakhatóságĺ átlásfogtahĹs
Ugyintéző: Boľos Attita Balázs ľ hdgy.
Tel.: 477 -3? -00 I 48-1.24
E.rnail : borosab@budapest.police.hu
Fĺiv' szám: 16.843/2017.

dľ. Galambos Eszteľ
iigyosztályvezető

Budapest Fővĺáros VIII' kerülęt
Józsefuárosi onkoľmányzat
Polgármesteri Hivatala
G azdáIko däs i Ügyosaály

Budap"es-t

Baľoss utca63-67 '

1082

Tisz'telt đľ. Galambos Eszteľ!

Ttĺjékonatom, hogy a fenti számon hatóságomhoz érkezett me.gkęresésbęn fog1altakatmegvízsgá|tam, melynek során az alźbbiakat állapířott* *"f .

Az lta|ian Factoľ .ffĺ kér.ď|et nyújtott be a Józsefváľosi oĺkorrnányzat tulaj.ĺlonában lévőköztenilet hasznćiatáĺhoz' melyben kiteiętilésének engedé|yezését kérte łL:1.júĺrius 02: naptĺil -20L7, szeptember 30' napig 3 négyzetmé|er, f0.|7.júniils 2.đ. ĺaptóI - 2,O|7. szeptember '30. napíg57 négyzetméter teniletre a Budapôst VIII. kerrilet, čorvín sétány 1. A-D. szám eiőt a jáľdán .

:!:felti'helyszíneĺl kozbiztonsági és közlekeđési szempontból a kitelepülés e1len hatóságoľnkifogást nem ęmel.

Cím: l084 Budapest rál Bp ń{,,rcl
Teĺefon: 477-3700: Fax: 4,7,7-i7ź4, 48-401

e-nrail: 08rk@budapestpolíce.hu
, RzsNlo''j'}o.E4.2 (0 l oľ0.524ĺi.6oj?-BuJ};RJ.660666545"50[j.ĺ965?l} 

i '5:48.60? 't l
}{IIKK: Ugwk száoa{23oí.lJ| t dfuab:

.''
i. :1. : :. ..

" i^-"- '
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Budapest 8. kenonkoľmányzat
Budapest, Baľoss utca 63.-67.

1082

Italian Factor Kft.
1137 Budapest, Szent Isfuĺán kłt. tz.

Tel: 0670 420 TłTO

TisztelŁ tnkoľmrínyzat !

l".ľŤ:l. egy fag1-]alt pultot a sélríny teniletéľe kiheýeai a kézművesfagy'laltjaink árusitá:T;k .el:ĺuäl ..ly'.t 
"äát"ĺ 

a következők:rnéľete : .sżélesség-4-!Łcm''äery'ą 
1iäz1"1 ffiu,.ag ,,92 cm.színe :.szurke vilagos'

típusaĺ Millenium trsi A z4Gusti
reklám: nincs
napernyő : nincs
Sulya kg 437
Aľąm 220 voht
24 x Skg tegely fogađ a huto

Mellékelem a feny-kę eket, az
címpéldĺáĺyt.

Italian Factor Kft cégki vonatát, az aláfuási

,.í.lTllĄsł -trĄcTCIR KFI, ,o' 
íĽujj.''' Sze nt |stván kľł. 12, 2/4.Ąooszám: 251 7 4g24-2-41

Budapgst, ZOI7-05-03

iano
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BudąpestFőváĺosVll|.kerĺiletJózsefuárosiPolgáľmesterĺHivata|i"-cazoälxooasiÚđy""á|'- ĺ ]i:i1ľĺ4Ái Íii : \/
1082 Budapest 1,",. 

"'".íl h,iĄ s U: j * .
GazdälkodásiÜgyosaá|y
1082 Budäpest ! {l u.|i; šU. 

t
Baross utca 63-67. iSrám: '.' J'^ --. |{ ĺj..nn. ą, - ":""..i

K É R EtłE:,:'e:=ł,lĺ1.--/1,k-,,'-i
a Józsefváľosi. onko rm ány zĺt tulaj donában lévő költeľĺilet haszná|atához ]

Ké rjük a n'yom'tqtványt oIvashatóaí, nyomtato!t bet.űvłĺ'kitölteni !'

#qánszem éIyek esetébe n :

e-maitr cím:

Kérjĺik a ÍuloldaIon jełzett
ű k é r e l e runy o mt atĺ, ĺÍn v i

u-ĹłN

melléklealáírni teket c
szívesk

ttŁ
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A kéľelmező tudomásul veszi' hogy
a kérelem beny'rrjtása ne.m jogosítja fel a köaeriilet használatára,

'_ . a Józsefuárosi onkor'mányzat tulajdonában lévő közteľiilętek haszrálatáról és haszlálatanak rendjéről szóló

18ĺf0|3, (Iv . 24.) önkormányzati ręndelet 17. $ (l) bękezdése szęrint a ktizteriilet hasznźiatćĺért köZterüIet-

használati díjat köteles ťlzetni,

- a köztertilęten kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltétęleiľől sző|ó 2|0/2009. (IX'29.)
Kormányrendelet 12' $ (l) bękęzdése alapjéłn a ręndęlęt 5' męllékletében meghatározott termékek aľusítha-

tók.

A kéľelemhez a kére|mezőnek az alábbi melléleteket keII csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjük X-el jelii|ni)

1. A közteľtileten folvtatni kívánt tevékenység gyakorlásara feliogosító egyszerÍĺ okiľat másolatát
. eeyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazo|ványt,
- sazdasáPi iársaság. esvéni cég esetén: 30 napnál nem ľégebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,

-társada1miésesYébszervezetekęsetében:anyilvantartásba-vételtiketiga'Ł
- őstermelők esetén őstermelői ieazolványt.

@seesetén,azazt1lzeme|tetnikívánókereskedeImi/vendéglátóegységérvényesbe.
ielentés köteles kereskeđelmi tevékenység bejelentését ígazo\ó dokumęntunot vagy'a MÍĺködési Enge

2. Az icé"ye't teriilétre vonatko zó heĺyszínt 6brázo|ó váz|atot, amelyen szerepelnie kell a köľnyező utcáknak

is. A vázlaton azígénye|ttcriileürek. a sziikséges mćľctckkcl - úgy kcll szcrcpclnic, hogy annak nagysága,

elhelyezkedése egyértelmtien megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hosszlisĺĺga; a terasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és ajárda szélétől való tavolsága;terasz

usuĹÚll aturalc az iizletnek a |reiár.atától való távolsága, amelyilĺhez taľtozik; méteľbcn qérvc).

3esítnrćny,lrcľendezésnrűszakileÍrásátésteľveit;teraszkérellnekheza
helvszín fotóÍ át is csatolni szüIrs éges.

4. Meg'évő 
'étesífinényre 

vonatkozó közteľiilet.haszrálati hozzőjźru|ás megújítása esetén - városképvédel-

mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni' '

iágł építési munkólatokkal összefiiggő közterijlet-hąsznólat

esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésłigłi ható-

s ási enęedéIvt cs atolni szÍłkséges.

@á2'pontbanfogIatthelyszínĺajzontul-avonatkozóhelyszíntábrźao|ó
forgalomtechnikaivőnajzot, amely beszereżlető a BKK Közuti Közlekedési Ígazgatőság Közutkezelési Fő-

osztály. Foľgalomtechnikai osztályán.

Figyelmeztetés:
l. ntdr,yntąnul latoltatt kłłelemnyomtatvqly es a, előírt melléHetek csątolasarl hil, apoľltos es egexelmű helymeýaarozas, va-

lamirú a meglalő tétesítméľĺy.fuóia elengedhetetlen a benýjtott kbelem érdemi elbíra]asához!

A köZterület.lrasanálatot - kiilörujsen - az ďábbi jogszabáIyokszabá|yozzÁk:

Magyaľország helyi tlnkorm ány'alafuS| s,l3|,3 f}II. évi CL)oc(D(. tÜĺ vériy

a Jóxefvárosi onkormanyzat tulajdonaban lévő közteriiletek hasmá|atźrőI és haszláIatának rendjéről szń|ő I8D013,
(Iv .24.) önkoľmanyzati rendelet

- Józsefuáľos Keľiileti ÉpítesiSzzrbźtyzrtfuó|szólrô 662007.Qil.l2) ilnkormanyzati rendelet

Budapesti Vaľosrendezési és ÉpÍtési Keretszabályzatró| sm|o 47l|998'CX.1 5.) Főv. Kry. rendelet

_ " A ľeklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóIó 55ĺ20|3. (XII.20') önkor.

ĺlláĺlyzali ľendelete

NY ILATKOZAT
Alulíľott, az źúta|ambenyújtott közteľiilet-használati kérelmem elbírálásának cé|jźlbć,| hoadidlulpk személyes adataim

fŕifiénő keze|éséhez, valamint ahhoz,hogy azígy tudomásra jutott szęmélyęs adataimat a Polgármesteri Hivatal az le-

járásban részt vevő'szaktratósági állásfoglalások bękéĺése végett továbbítsa az illetékes.hatóságok felé.

Kéľęlmem benyujtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály Ęyintézőjéto| tźljékoztatást kaptam -
amelyet tudonĺisul veĺtem _ az eljárás megindításának napjarol, aztlgylntézé,si hataridőről, az ügyemľe..iľanyadó jog-

szabályi ńnđelkezésekről, jogaimrol és kłitelezettségeimról; továbbá kötelezettségęm elmll|aszÍásárlak jĺlgkövetkez-

ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségľől.

Kii.etmtem, hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgattsi hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabtiyalróla
zooą' e,i CXL. törvény 2OO4. évi CXL. törvény 73lA. s (l) bekezdés b) pontja alapjan a fe

mondok. Tudomdsulveszem,hogyezćitaIazügyembenhozotthatározatallnakközlésekorjogeľőreemelkedik.

Budapest, 2o{.*. eP.f,no 1(...K. r^p.

Ilebbezési jogomról lę- \
>rőre emelkedik. \.\(\
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy

-2-

a kérelęm benyrijtása nem jogosítja fel a közterĺilethasznőIatára,.' .', .' ::

- a Józsefuáľosi ej*"i'"ĺĺv zit u|a1đoĺaban iévő kozteĺülętek használatáról és haszr..á|a'tának ľendjéről szóló

|812013. (IV. 24.) ĺnkornárlyzati ręndelet 17. $ (1) bekezdése szęrint a köZtertilęt haszĺttlatáért koztęriilet-

használati díjat köteles fizetni,

'a közterĺileten kizfuő|ag a keręskedelmi tevékenységek végzésének foltéteIelrőI szőLô 210/2009. (IX.29')

i<á'.a'v.""áeter lz. $"il) bekezđése alapján a ĺendelet 5. mellékleteben meghatámzott termékek áľusítha-

tók.

A kérelemhe z a kére|meztne|r az a|ábbi melléIeteket lĺell csatolnia: (A csatolt łnelléIĺ]etet'.kérjülĺ X-el jelölni)

ffi,btt kirelenlnyon.tđvány es az etőírt melléHetek csątolasán nil, a panÍos és egłértelmű he!1meghatározas, va-

hminĺ a megla,ő létesítmérałfotóia "Jengedhetetlen a berynijtott kéľeleĺn érdemi elbíłálasához!

A kozterĺ'ilet-hasmálatot _ kĺ.ĺlö:ösen _ aza|źhbi jogszabályok szabtt|yozzźk:

Magyarországhelyiilnkľmanyzatalrő|szőtőZ}ll.éviCL)CO(D(.törvény
_ , aňae*.ĺ.osĺonĹoľ-.ĺry'at tulajdonában lévő'közteriiletek hasmá|atÁró| és hasmĺĺIatarrďĺľenđjríľőI szslo 182013.

(N .24.) önkoľnianyzati rendelet

- Józsefváros renĺeĺ Épĺtes iSnbtůyzatÄról szóló 6612007 .W.IZ.) onkormánynarendę]et

Budapesti Vaľosrendezesi és ÉpÍtési Kerets zaběilyzatół szo|ő 4,7 11998.6.15.) Főv' Kry. ľendelet

- A ľeklámok, reklámbeľendezések és cégérel elhelyezésének szabályaiľót szóló s:,na3.6II.20.) onkoľ-

mányzati ľendelete

N YILATKOZAT
Alulírott, az ä|tażambenyúj{ott l..özterü'let-használati kéręlmeĺr ęIbíľálásának céljából houdiĺźtulok szernélyes ađataim

tö,rténő kezeléséhez, valaĺnint a"łL-roz, hogy azígy tudomásľa jutott személyes ađataimat' a Polgármesf =riHivata| 
az |e-

j;''il;;;.;ň'"k]';il'agiall^ĺ"glĹ1ásoř'bekéľćse végett továbbítsa az i.l|etekes hatóságok felé.

Kérelmem benyrijtásakoľ a Polgármesteri Hivata] Gazdá]kodási Ügyosztáły igyintézőjéről tájékoztatást kaptam -
ámelyet rudomdsul vett-em --ułZija,a'megindításána}< napjáľól, azigyintézési határidőľől, 'aZ.iigyemľe iľányadó jog-

szabźiyi rendelkezésekĺőI, jogatnľól és köteięz"ł,.g"i*i.6l tovauuí lcotęlezettségem ęlmulasztásálrak jogkövetkez.

ményeiľol, valamint a hivatali e'érhetőségről.

I{ljelentem,hogy kérelmen: tel-esítése esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgá|tatáś általános szabá7yairóI a

2004' é.1CXL. tÖrvény 2004. ćvi CXL. ta*eni lslĺ."$ (1) bekezJes u; pontJa a|apjáĺ a fellebb..ezési jogonľól le-

mondok. Tudomdsul veszem,hłgy ezźilta|az u!ýemben ňozott ilataro zat annakktizlésekor jogerőľe cmelkedik.

//. //

Budapest,2 0,Í.Y.a"06-ľ,a .,2!}..'^^n.

uVcrq

1. A közteľületen folvtatní kívánt tevék ťelj oeosító egyszęrú okirat másolatát:

i vállalkozás esetén: r'állalkozói i
ni cés ęsetén: 30 napnál nem régebbi cégkivońatot, a\á:rási

ében: a nyilváltaľtáSba-vételĺilđ iga

- őstęrmęlők esetén őstermelői i
uzemeltetnikívánĺíkeľeskede1mi/vendéglátóegységéĺvényesbe-

ięlęntés ktitelęs kereskędelmi tev.í<enys61g beję]entését ígazoló dokumęnfumot r'agy a Múkĺidési En8edÉlYt .
szerepelnie kell a köľnyezo utcákĺak

is. A vážtaton az igénye|tterile:nek - á szĺikséges méretekkęI - úgy kell szeľep:Ę':: 
-hocy 

aĺnak'nagysága,

elhelyezkedé'" 
"gýe't"l*ĺen 

megálIapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hossźrisága; atęrasz,pavilon szé|éĺekazépülethomlołĺzatifa|átóI és a jáľda szé]étől való távolsága;tęrasz

esetén arňak az ilz|etĺęk abejaratáto| va\ó távo\sága, ame|yi|<hęz tartozjk; méteťoeĺ mérve).

ńrĺszaki Lelrását és terveit; teraszkérelmekhez a

i aesetén-váľosképvédel-

mi szeňrpontok figyelembevétele miątt _ fényképfelvételt kell becsatolni. . - - . --
eftggő kazt er,!:: 

: ľ 7d] ::5. Epítési engedélyhez.kotölt építweny esetebenvag) eplĺesl munKulul'UlĹIíuL U''J!YJuEBw bvLLęI e,

eset;ben a, čpneĺatal ĺ,opott ń"ął,otálmązást és ajogizabályban előírt esetekbgľl a jogerős építésúg;i hąió.

ffi á vonatkozó helyszínt ábrázo|ő

I foľgalomtecbn luaĺ.va7;iizit, amely besžerezhető u sKK Közuti Kijzlekędési Íglzgatóság KÓzutkezelési Fő-

l osztály, Foľgalomtechnikai osztaĺyán.
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