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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának részletes ismertetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Főváľos VIII. keľülęt Jőzsefvárosi Polgáľmesteri Hivata|hoz
az a|ábbi - a Józsefirárosi onkormźnyzat tulajdonában lévő közterületek hasznáIatźrő| és
haszná|atźnak rendjérőI sző|ő I8l20I3. (Iv.24.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) szerinti - közteľüle t-hasznźůati hozzájárulás irĺĺnti kérelmek érkeztek.
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Kö ĺeľület-hasznźlIő . kér elmező :

A kérelemben foslalt köZterülęt-
hasznźiat ideje:
KözteľĹil et-haszĺéńat cé|j a:

Kö zterület -haszná|at helye :

KöZterület-haszná|at nagy sága:
Kĺi zterĹil et -hasznźiat díj a:

KöZteľĹilet -haszná|at díj a ĺi s sze sen :

Díjfizetés ütemezése:

Faľagó Viľág egyéni vállalkozó
(székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály téľ
14.)

2017. szeptembeľ 13. -2018. augusztus 31.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľület, Horváth Mihály tér 14.
szźm előtti közt eľĹileten
9fiŕ
szezonon beltil: 2 O8l},-Ftlfiłlhő + ÁFA
I33 020,- Ft + ÁFA (2 080,- Ft * 9 m' * 6,5 hó;
+(2|0,.Ft*9m2*6hó)
egy ĺisszegben

Tényállás: Faragó Yirág egyéni vá||a|koző 2017. augusztus 23. napjan érkezeti kéręlmében
kĺjzteľület-haszná|ati hozzájáru|ás _ teljes díjfizetéssel történő _ megadását kéri a Tisztelt
Bizottságtól tekintette| arra, hogy vendég|átő terasz elhelyezése céljából kivánjahaszná|ni a
fenti teľületet.
A Köztertilet-felügyeleti ÜgyosztáIy 2017. augusztus 22. napján a Budapest VIII. kerĹilet,
Horváth Mihály tér 14, szám a|att elhelyezkedo iz|etné| taľtott ellenőrzése soľán
megállapította, hogy Faragő Virág egyéni vá||a\koző jogellenesen haszná|ta a köaeľiiletet
vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Azintézkędés folyamarl jegyzőkönyv kerĹilt kiállításľa
a j ogellenes tevékenységről.
A Rendelet 8. $ 15. pontja a|apjan nem adható kĺĺztertilet-haszná|atihozzájáru|ás abban az
esetben, ha a kérelmező az adott évben egy alkalomma|,vagy három éven belül kettő vagy
ennél több alkalommal a kĺlzteľület-haszná|ati hozzájálrulás nélkül' vagy attól eltérően
hasznáLt közteniletet, és ezt a téný a k<jzterület-haszná|at ellenőrzésére jogosult szeľvek
(személyek) me gállapítottĺík.
Fentiekľe tekintettel a Gazdálkodási lJgyosná|y nem javasolja a közterĹilet-haszná|ati
hozzáj áru|ás me gadás át.
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Közterülęt-használó" kérelmező :

A kéľelemben
haszná|at ideje:

foglalt kĺjzterĹilet-

Kĺiaetil et -hasznáIat c éIj a:

KöZteľiil et -hasznáIat helve :

Közterület -hasznźiat nagys ága :

Kö Zteľület -hasznáLat díj a:

Köz1 eľĹil et -hasznáLat díj a ö s sze s en :

Díjfizetés ütemezése:

A kéľelemben
haszná|at ideje:
Kö zterĹilet -hasznéiat céIj a:

Kĺizterület -hasznáIat helye :

Kö zterület -hasznźiat nagy s ága:
Közterület -haszná|at đíj a:

KözterĹilet -haszntiat díj a összesen:

Díifizetés ütemezése:

M.C.F Budapest Fővárosi Szeľvezete
(székhely: 1063 Budapest, Szív u. 69. fszt. 1.)

20|7 . októbęr 20. _2017 . november 01.
Idény jelleglĺ asńali árusítás (halottak napja
alkalmából)
Budapest VIII. keľĹilet, Népszínház u. 7 -9.
2m'
76O,-FtJm2lnap + ÁFA
19 760,- Ft + AFA (760,-Ft* 2 m' * 13 nap)
egy ĺisszegben

Tényállás: M.C.F Budapest Fővárosi Szeruęzetę 2017. augusztus 30. ĺapjźn érkezett
kérelmében közteriilet-hasznáIatihozzě$źtniás _ teljes díjfizetéssel történő _ megadását kéri a
Tisztelt Bizottságfől, tekintette| arľa, hogy idény jellegű aszta|i árusítás (halottak napja
alkalmából) céljából kívárja hasznźiru a köZteľiiletet.

Fentiekĺe tekintettęl a GazdáIkodási Ügyosztály javasolja a köZterĹilet-hasznźiat - teljes
díj fizetéssel tcirténő- megadását.

3.
Közterülęt -haszná|ő " kérel mező : Gľĺllcsirke Kft.

(1085 Budapest, Horánszky utca 13.)

2017.július 07. _zDl&.július 07.
pavilon és vendéglátő terasz
Budapest VIII. kerĹilet' Szigony utca 43.
(Klinikák Metró bej2rat mellett) kĺjzerĹileten
t2 m pavi|on -| 3 ľŕ vendéglźńő terasz
szezononkívül: 2I0,- Ft/m./hó + AFA
szezonon beliil: 2 O80,-Ftlfiłlhő + AFA
pavilon: 45 4O,- Ftl m2 ftlő +Áľ'a.
694 980,- Ft + AFA (2|0,- Ft*3 m,*6 hó) +

(2 080,- Ft*3 m2*6 hó) + (4540,- Ft*12*Izhő)
negyedéves díjfizetés

foglalt közteriilet-

Tényállás: A Grillcsirke Kft. 2017. augusztus 30. napjan érkezett kérelmében közteľĹilet-
haszná|ati hozzźljźlru|tls - teljes díjfizetéssel töľténő - megadását kéľtę a Tisĺelt Bizottságtól
tekintettel aľľa, hogy vendéglátó tetasz és pavilon elhelyezése céljából kívánja haszĺá|ni a
fenti teľĹiletet.
A Gazdálkodási ÜgyosztáIy a kéręlem beérkezését kĺjvetően a hatósági vélemények
beszerzése felől intézkedett.
A Hatósági LJgyosztźl|y lgazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást. A
Budapesti Rendőr-főkapitźlnyság VIII. keľĹileti Rendőrkapitanyság kĺizlekedés, közľend és
közbiztonság szempontj ából nem emelt kifo gást.

A Városépítészeti Iroda állásfoglalása szeľint a köĺerület-haszná|at engedélyezhető azza|,
hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi L)CilV. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjána
helyi építési szabá|yzat településképi követelményeit, valamint az építészeti öľökség helyi
védelméről szóló, a ľeklámok, reklámhorđozők és cégérek elhelyezésének, alkalmazásźnak
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló és a településképi véleményezés, illetve a
teleptilésképi bejelentési eljárás sajátos jogintézményekľől szóló ĺjnkormányzatí renđeletet



2017. szeptembęr 30-ig lehet aIka|mazní. 2017. október 01-je utan az tĄonnarl megalkotott
településképi arculati kézikönyv és a telepiilésképi rendelet alapján a korábbi településképi
bejelentési eljĺáľásban hozott igazolások felülvizsgálatra kerülnek' ezért a településképi
bejelentési eljarást 2017. október 01-jétől számított 3 hónapon belül meg kell ismételni.

Fentiek a|apjźn a GazdáIkodási Ügyosztá|y javasolja a közterĹilet-haszná|ati hozzájźlru|ás _
negyedévente tĺjľténő teljes díjÍizetéssel - megadását azzaI, hogy a vendéglátó terasz és a
pavilon 2017 . július 7 . _ 2017 ' szeptember I0. napjáĺa vonatkozó köZterület-hasznáIat diját
kérelmező megťtzeti.

4.
Kö zterület -haszná|ő . kérelmező :

A kérelemben
haszĺá|at ideje:

foglalt köZterĹilet-

Kö zterül et -haszná|at céIj a:

KözterĹilet -hasznáIat helve :

Kĺj zterület -haszná|at nagy s ága:
Kö zteľület -haszná|at dij a:

Kcj zterĹilęt -haszĺá|at díj a ö s sze s en :

Díjťlzetés ütemezése:

Lakatos Jĺízsef egyéni vállalkozó
(székhely: 1083 Budapest, Szigony u. 43.)

2017. szeptembeľ 14._2018. szeptember 14.

pavilon
Budapest VIII. keľület, Szigony ltca 43.
(Klinikak Metró bejarattal szemben) k<jzteľĹileten

t2m" pavilon
pavilon: 4540,- Ftlm" lhő +AFA
653 760,- Ft + AFA (4540,-Ft*I2*I2hő)
havi díifizetés

Tényállás: Lakatos József egyéni vá|IaIkoző kérelmében köZteľület-használati hozzźĄáruIás -

teljes díjÍizetéssel töľténő - megadását kérte a Tisaelt Bizottságtól tekintettel a:ĺa, hogy
pavilon elhelyezése céljából kívĺĺnja használni a fęnti területet.
A Gazdálkodási Ügyosztály a kérelem beéľkezését követően a hatósági vélemények
beszerzése felől intézkedett.
A Hatósági Ügyosĺály Igazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást. A
Budapesti Rendőr-főkapitanyság VIII. keľĹileti Rendőrkapitrányság k<izlekedés, közrend és

közbiztonság szempontjából nem emelt kifogást. A Varosépítészeti Iroda állásfoglalása
szerint a köĺenilet-hasznáIat engedéIyezhetó azzal, hogy a településkép védelm&ő| sző|ő

2016. évi LXXN. törvény 14. $ (2) bękezdése a|apjéna helyi építési szabá|yzat településképi
kclvetelményeit, valamint az épitészeti ĺiľökség helyi védelméről szőLő, a reklámok,
reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásźnakkövetelményęiről, feltételeiľől és

ti|a|márő| szóló és a településképi véleményezés, illetve a településképi bejelentési eljĺíľás
sajátos jogintézményekľől szóló önkormźnyzatí rendeletet 2017. szeptember 30-ig lehet
a|ka|mazni.2017. okÍóber 01-je után az újonnan megalkotott telepĹilésképi aľculati kézikönyv
és a teleptilésképi rendelet a|apjan a koľábbi teleptilésképi bejelentési eljárásban hozott
igazolások felülvizsgálatra kerülnek, ezért a településképi bejelentési eljaľást 20|7. októbeľ
01-jétől szźlmítolt 3 hónapon belül meg kell ismételni.

Fentiek a|apjźn a Gazdá|kodási Ügyosztá|y javasolja a köZteľtilet-hasznźiati hozzájáruIás -
teljes díjfizetéssel történő _ megadását 2017. szeptember 30. napjáig.

il. A beterjesztés indoka
A beérkezett kéľelmek elbíráIása, valamint az előterjesztés tárgyában a dtjntés megŁlozata|a a
Tisaelt Bizottság hatásköréb e tartozik'

III. A diintés célja' pénzügyi hatása
A döntés cé|ja abeérkezett kérelmek Bizottság áIta|hatźridőben történő eIbírá|ása.



Tervezett bevétel:
M.C.F Budapest Fővárosi Szervezete.
Grillcsiľke Kft.
Lakatos József egyéni vállalkozó
Osszesen:

19 760,- Ft + AFA
694 980,- Ft + ÁFA
653 760,- Ft + AFA

1 368 500,. Ft + ÁFA

Iv. Jogszabályikiirnyezet
A Rendelet 12. $-a értelmében a k<jĺeľĹĺlęt-haszná|attal _ hozzěĄĺĺrulással és elutasítással _
kaposolatos önkormányzati hatósági eljaľásban a hivatkozott ľerrdeletberr ľögzítettek szerint
elsőfokon a Yźnosgazdálkodási és Péĺ:urlgyi Bizottság dönt. A Renđęlet melléklete
meghatározza a koztęrulet használatok utáni fizetendő díj méľtékét.
A közterĹilet-használati díjfizetés ütemezéséről a Rendelet 18. $ (1) _ (2) bekezdésęi az
alábbiak szerint rendelkeznek:
,,(]) A díjat a kÓzteriilet-hasznólati hozzájórulásban rögzített időtartamra és módon a
j o go sult katel e s e l őr e e gl ö s s z e gb en me gfi zetni.
(2) Tartós (egalóbb hat hónapot meghaladó) kozterület-használat esetén a Bizottság a
jogosult kérelmére havonta, negyedévente vagy Jélévente esedékes, eglenlő osszegíÍ díjfizetést
mególlapíthat, amennyiben az esedékes díj 10,000 forintnól magasabb' Ezt a tényt a
kozterület-használati hozzáj árulásban rogzíteni kell'''
A kozteľületi használati đíjak csökkentéséľől, elengedéséről a Rendelet 24. $ (1) bekezdése az
alábbiak szerint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján megállapított közterület-használati díjak korlátlanul
c s okkenthe t ő e k v agl el enge dhető e k :

a. az onkormányzat érdekében végzett építési, felújítósi munkálatok végzése esetében;

b. a fővárosi, vagy önkormónyzati płźlyózaton elnyert támogatásból nrftnő épület

felújítások esetében;
c. humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d, kulturális és kornyezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottsóg úgł ítéli meg, hogl az Józsefváros érdekeit

szolgálja;
Í bejegyzett politikai pártok, egłházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendemłźnye esetében;

8. oktatósi, tudomónyos vągy ismeretterjesztő témájúfilmalkotósokforgatása esetében;
h. a Filmtv. hatálya alá nem taľtozó alkotások forgatása esetén, ahol az igénybeveendő

terület a I5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó területű;
i. a Filmtv' hatólya alá nem tartozó alkotások forgatósa esetén, amelynek időtąrtama a

kérelmezett időponttól számított 30 naptári napon belil asszességében nem haladja
mega2naptárinapot.',

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,KÓzterület-használati hozzájórulós csak ideiglenes
jelleggel - meghatározott időtartamra vagł meghatórozott feltétel bekovetkeztéig _ adható,

legfeljebb 3 évre; a településképi bejelentési eljárás során hozott dantésben engedélyezett
r eklámb erendezés elhelyezé s e e s etén legfelj ebb ] 0 évr e.''
A Rendelet f6.s (1) bekezdése szerint: ,l Bizottság az építési, szerelési tevékenység

végzésére kért kÓzterület-használati hozzájáruĺásbąn meghatórozott díj 100%.ót a használó
kérelmére utólag kalan dantésével visszatéríti, vag/ a közterijlet-használati díjat elengedi,

amennyiben a hasznáIó a hozzájárulásban meghatározott idő elteltłćt kovető 5 munkanapon
belal a közterületet az ánéfulekor fennálló eredeti állapotában bocsátja az onkormányzat
ľendelkezésére, és ezt szalwélemény támasztja alá. Amennyiben a használó személye eltér az
ingatlan tulajdonosától, úgy kozos kérelem alapján van lehetőség a visszatérítésről vągl az
elengedésről szóló dantés meghozatalára.',

A Ket. 103. $ (2) bekezđés szerint.' ,,A hatóság a fellebbezĺźs esetén a nem jogszabólysértő
dontést akkor ls visszavonhatja, illene a feĺlebbezésben foglaltalĺrlak megfelelően



módosíthatja, ha ą kérelemben foglaltakkal egletért, feltéve, hogy az ügłben nincs
ell enér dekíĺ ügłfé l.,'

Fentiek alapjźtn kérem az aIábbíhatźnozatí javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

L Vaľosgazdálkođási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ąd közterület-haszná|ati
hozzájźlrulźtst az alźtbbiak szeľint :

Közteriilet-hasznáiő, kérelmező: Faragó Vĺľág egyéni vállalkozó
(székhely: 1082 Budapest, Hoľváth Mihály tér
14.)

A közterület-haszná|at ideje: 2017 . szeptember 13. _ 2018. augusztus 31.
KöZteriilet-haszná|at céIja: vendéglátó terasz
K<jzteľĹilet-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Horváth Mihály tér 14.

szźľľ' e|őtti kĺizterül etęn
K<jĺerĹilet-hasznźiatnagysága: 9 fił

Felelős: polgĺíľmester
Hatĺáľidő: 2017 . szeptembeľ 1 1.

il. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy közterĹilet-hasznźiati
hozzźljźru|ást ad _ egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szerint:

Közteľiilet-haszĺá|ő,kére|mező: M.C.F Budapest Fővárosi Szeľvezete
(székhely: 1063 Budapest, Szív u.69. fszt. 1.)

A k<jzterĹil et-haszná|at idej e: 2017 . október 20 . - 2017 . novembeľ 0 1 .

KözteľĹilet-haszná|at céIja: idény jellegű asńa|i árusítás (halottak napja
alkalmából)

Közteľület-hasznźlat helye: Budapest VIII. keriilet, Népszínházu.7-9.
KözterĹi1et-haszná|atnagysága.. 2 m.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2017. szeptembeľ 11.

ilI. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt,

1. hogy köZteriilet-haszĺá|ati hozzájźnu|ást ad _ negyed évente töľténő teljes
díjfizetésse| _ az alźlbbiak szerint:

Közterület-haszná|ó. kérelmező: Gľillcsirke Kft.
(1085 Budapest, Hoľánszky utca 13.)

A közteľület-haszĺáIat ideje: 2017. szeptember 1 1. - 2}I9.július 07.
Közterület-hasznáIat cé|ja: pavilon és vendéglátő terasz
Közterület-hasznźiat helye: Budapest VIII. kerület, Szigony utca 43.

(Klinikak Metró bejvrat mellett) kĺjzteľĹileten
KözteľĹilet-haszná|at nagysága: 12 m. pavl|on .| 3 m" vendéglátő terasz

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20|7. szeptembeľ 11.



2. a Gri||csirke Kft. vendéglátó terasz és pavilon elhelyezése céljából igénybe vett
közterület-hasznáIat dýat 20|7 . július 07 . _ 2017. szeptember 10. napjźra vonatkozó
fizesse meg

Felelős: po1gármester
Határidő 2017. szeptember l1.

ľ. Varosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság tlgy dönt' hogy kĺizteľtilet-haszná|ati
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A kö zterĹil et-hasznźiat idej e :

KöZtertil et -haszná|at c éIj a:

Kö zteľĹil et -haszntiat helye :

Kĺj zterület -hasznáIat nagys ága :

Lakatos Jĺózsef egyénĺ vállalkozó
(székhely: 1083 Budapest, Szigony u. 43.)

2017 . szeptember 14. _ 2017 . szeptembeľ 30.
pavilon
Budapest VIII. kerület, Szigony utca43.
(Klinikák Metró bejératta| szemben) közteľĹileten
12 m'pavi|oĺ

Felelős: polgiíľmesteľ
Hataľidő: 2017. szeptember l1.

A dĺjntés végľehaj tás át v égző szerv ezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság szélęs körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe|mőđjára:
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2017 , szeptembeľ 06.
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benyrÍjtrísa nem jogosítja fel a köztertilethaszná|atára,
a Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában lévő közteľÍiletek használatáról és használatiínak rendjéľól szóló
|8Do13. (Iv. 24.) önkormányzati rendelet 17. s (1) bekezdése szerint a közteľiilęt hasznáůatÁért közteľület-
használati díjat ktiteles fizetni,
a közteľĺileten klzá',rőlag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2I0ĺf009. (IX.29.)
Kormányľende|et Ĺ2. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatrározott termékek árusítha-
tók.

A kéľelemhez a kéľelmezőnek az ďábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjĺik X.el jeliilni)

!. Ątözterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlásáŕa feliogosító egyszerĺĺ okiĺat másolatát:
- egyéni vĺállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt, x
- gazdasági tĺírsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem ľésebbi cđgkivonatot. aláírási címoéldánvt.
- trársađalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvánĺaĺásba-vételüket isazo|ó okiľatot.
- őstermęlők esetén őstermęlői isazolványt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az aztizeme|tetni kívánó kereskedelmilvendéglátó egység érvényes be.
jelentés kiitďes kereskedelmi tevékenység beielentését igazo|ó dokumentumot vagY a Mĺĺköđési Eneeđélvt X
2. Azigéĺyelt teľĺiletre vonatkozó helyszínt ábrázo|ő váz|atot., amelyen szorepelĺie kell a környező utcáknak
is. A vázlaton azigénye|ĺ terĺiletnek - a szükséges méretelĺ&el - úgy kell szeľepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megátlapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúsága; atęÍasz, pavilon szélének az épület homlokean fa|átől' és a járda szélétöl vďó Lávolsága; terasz
esetén annak az üzletnek abeifuatátől való távolsága, amelyikfiez tartozik; méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés miĺszaki leíľását és teľveit; teraszkérelmekhez ą
helyszín.fotóiđt is csatolni sziilcsé ges.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó ktizterület-haszná|atihozzájárll|ás megújítása esetén - váĺosképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni. X
5. Epítési engedélyhez katatt építmény esetében vagy építési rnunkdlatokkal összeJiiggő közteriilet.haszndlat
esetébęn az építtetőtől kąpott meghqtąImaaźst és a jogszabdlyban előírt esetekben a jogerős építésiigyi ható-
sági engedélyt csatolní szĺiksé ses.
6. Közút igénybevétele esetén _ a f. poĺtban foglalt helyszínrajzon trjl - a vonatkozó helyszínt áhrázo|ó
forgalomtechnku vázĺajzot, amely beszerezhętő a BKK Ktizúti Kiizlekedési Igazgatőság Közútkezelési Fő-
osztá|y, Forgalomtechnikai osztályán.

FÍwelmeztetés:
A hilźnýąlanul kilahött lłérebm4yomtanány és aą előírĺ mel|źHętek csatolłźłźn ttil, a pontos és egyértelmű helymeghaĺározis, va.
lałnÍnt amegl&ő létesítnbryfotója elengedhetetlen abenylújtott l<erelem érdemi ehírdllźsźhoď

A ktizteńilet-használatot - kĹilönösen - az alábbi jogszabályok szab áLyozzák:

Magyarország helý önkornrrány ntaaő| szo|ó 20l 1. évi cDoo(D(. törvény
a Józsefoáľosi tnkormrányzat tulajdonában lévő ktizterületęk hasznáf,ar,fuóIés használatiínak rendjéről szó|ô 18ľ2013'
[v .?A,) tinkoľqányzati ręndelet
Józsęfuáľos Keriileti ÉpíÉ si Szzbítyzata;ő| szó|ő 66DW7.QilI.12.) önkormĺínyzati rendelet
Rudapesđ Vráľosľendezési és Építési Keľeszabáĺyz aEőI szótő 47t1998'(x15.) Főv. Kgy. rendelet
A ręklámok, reklámbeľendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiĺóI szóló 55l2oI3. ()ilI.20.) önkor-
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az áita|an benyújtott közteľtilet.használati kérelmem elbÍľálrásának céljábóI hozzd.idrulok személyes adataim
tiirténő keze|éséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomĺísra jutott személyes adatďmat a Polgármesteri Hivatď az le-
járásban részt vevő szalJratósági állásfoglďások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakor a Polgrármesteri Hivatal Gazdáĺkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam -
amelyet tudomdsul vettem _ az e|jáĺás megindításának napjáról, az igyiĺtézési határiđőről, az ügyemĺe irányadó jog-
szabályi rendelkęzéselaől, jogaimĺól és kiitelezettségeimľől, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségľől.

Kíielentem, hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgfltatiís áItalános szabályaiľól a
2004. évi CXL. tiirvény 2o04. évi CXL. törvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja ďapján a fellebbezési jogomról le-
monđok. Tudomúsul veszem,hogy ezát|tz|az ügyemben hozott haL.áľozat annak közlésekoľ jogerőľe emelkedik.

,lv
g

Budapest zolÍ.. év*. h.ó Áä'.. nap.
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150.000'-F't (egyszőzótvenezer foľint)

kózigazgĺrtátsi bíľság megfizetéséľe ktitelezem.

A közigazgatási bíľságot a hatálľozat jogeľőľe emelkedésétő| számított 15 napon betü| ke||
megÍizetnĺe a melléke|t készpénz-átutalásĺ megbízás (csckk) befizetés rÍtján; vagy a Józsefvárosi
Polgáľmesteri Hivatal K&H Bank Nyľt.-nél vezetett 10403387-50526776-51491051 szĺímú
onkoľmányzati Bíľság alszámlaszámľa töľténő kiizvet|en pénzáúuta|álssa|. A közlemény rovatban
fel kell tüntetni ahatźrozat számát ,,közigazgatási bírság'' megjegyzésse|.
Amennyiben fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, hatóságom e1rendeli aközigazgatási bíľság összegének végľehajtását. A Budapest Fĺjváľos VIII. keľület Józsefuáľosionkormányzat követelését a kłjzigazgatisi végrehajtás szabályai a|apjtn, adók módjára történő
végrehajtás szabźiyai szerint érvényesítem.

.,

Felhívom Faragó vľĺ* Gyöngyvéľ egyéni vállalkozó figye|mét a Józsefváľosi Onkoľm őnyzútulajdonában |évő ktizteľü|etek haszná|atáľó| és használňának ľendjérő| szóIĺó 18t20|3. (Iv.24.)
önkormányzati ľendelet 11.$ (9) bekezdésében foglaltakľa, amely sz..int a ktizteľĺilet-használati
kéľe|em benyújtása nem jogosítja fel kéľe|m ezőt ikijzteľĺiĺet hasznrí|atńľa.

3.
Tájékoztatom, ho{.- a kti.zŕisségĺ egyĺĺtté|és a|apvető szabályaiľĺó| és ezek elmulasztásánakjogkövetkezményeiľől szĺóló |8/20|6.(vI.02.) iinkoľmányzati ľendeletben (a továbbiakban:

!::!:,:!,.Í:.!^!'] ;ľŁbekezdései 'al1ľjĺ1.1ryösségĺ 
egyĺiitolos a|apvető szabáiyait megsértővel

szemben tási vagy he|yszínĺ bíľság kiszabásának van
B 1084 Budapest, Németu. 15. E 45g-2|oo
www jozsefvaros.hu

ł i.:.-j
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-Ö-Faragó Virág Gytingyvéľ egyéni vállalkozĺí 1082 Budapest, Horváttr lrĺĺľialy tér 14,. 
"?iđ.(adószám: 56068768-2-42) szźm alatti vállalkozást a Budapest Főváros, VIII. kerület, Józsefuáľosi

onkoľmányzat tulajdonában lévő kiizterület - Bp., WII. Iloľvĺíth MiháIy tér t4. - rendeltetéstőI
eltérő . közteľiilet-használatĺ bozzájáruLárs nélküli használata miatt
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A Rendelet 12.$ a) pontjában foglaltak alapján, aki az onkormányzat tulajdonĺíban álló
kiizteľiiletet hozzájáľulás nélkiil, vagy a hozzíjálrulástó| eltérő módon, kĺiliintisen a
hozzájáru|átsban ľtigzített cé|tólo vagy tevékenységtől eltéľő más tevékenység kiÍejtéséľeo vagy a

hozzá!áľulásban meghatározott mértéket meghaladĺó alapteľĺiletben használ, megséľtÍ L
ktizösśégi együttélés alapvető szabá|yát, teľmészetes személy esetén kétszánezer foľintigo jogi

személy és 
-togi 

személyiséggel nem ľendelkező szervezet esetén kétmiltió foľintig terjedő
kőzigazgatálsi bíľsággal, vä8ľ iitvenezeľ forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

A'hatírozat a ktizléssel jogeľős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

Ahatćrozat bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésľe hivatkozással - a hatáľozatkézhezvételtól

számított 30 napon belül a Főváľosi Kozigazgitźtsi és Munkaügyi BíróságKozigazgatási Ügyszak
(1027 Budapest, ľolgyfa u. 1-3., 1539 Bp., Pf.63f.) cimzett, de a Budapest Főváros VIII. Kerületi

önkoľmányżat legyzt:jéhez (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.) előteľjesztett keresettel lehet kérni. A
bírósági felülvizsgálat eljáľás illetéke 30 o0o Ft. A keresetlevél benýjtásának a đöntésęm

végľehajtására nincs halasztőhatźiya. A végrehajtás felfüggesztését abíróságtól kell kérni.

INDOKOLAS
Hivatalból 2017. auguszÍus 25-éĺ közigazgatÄsi hatósági eljarás indult a Budapest Főváros VIII' kertilet

Józsęfuárosi Polgármésteľi Hivatal Közterüleĺfelügyeleti Üg.yosztály Rendészeti Iľodájanak bejelentése a|apjźlĺ,

mert a közterü|ęi-felügyelők fO|I. augusztus 22. napján 1850 perctől észlelték, hogy a Budapest, VIII. Horváth

Miháty tér |4. szaĺnal az orkormányzat tulajdonában álló közterületre 6 m2 alapteľületen 3 db aszta|t,4 db

székęi,2db padot, 6 db viĺágot helyeztek el. A helyszíni szemléről szóló jegyzőkönyvben foglaltak alapján

Faragó Virág Gyongyvér egyéni vźi|a|koző az ollkormányzat tulajdonában á1ló közteľĺiletet közteľület-

használati ňozzájáiutás nélkĺil használta. A szabályszegés alátámasztására a bejelentéshez fotófelvételt

mellékeltek. A méľéseket a helyszínen mérĺSeszkozzel mérték le.

A kiizĺgazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás általános szabályairól sző|ő 2004. évi CXL. tłirvény (a

tovd'büiakban: Ket.) 94lA'$ (8) bekezdése alapján:

,,Ha az iigyfél a jogsértést nem ismeľi el, a hatóság kłiteles hĺvatalból megindítani a hatáskörébe tartozćl

óryĺ.ĺ.t éš errő| az iigyfelet a he|yszínen értesíti a 29.$ (5) bekezdésében meghatározott, ľende|kezésľe á|lĺí

adatok kiizléséve|.''

Budapest Főváros VIII. keľiilet, Józsefuárosi onkormányzat kozigazgatási területén' - a magasabb szintű

iogsz.abalyot( mellett - a kęrületi önkormányzat tulajdonában álló közterütetek rendjéľę vonatkozóan a

i"ňa"l"ttán foglaltak az irányaďő szabályok. A jogellenes közterülęt-haszná|at. a rendelet 12.$-ában foglalt

köZteriilet ľendjét és lakókiimyezetét séľtő szabályszegés.

A Rclrdclct 5. 5 (1) (2) bckczĺlćsci alupjĺin: A közösségi együttélés alapvető szabályát sĺlrĺő lna61ataľtás miatt

folytatott közigazgatásr hatósági e|jtrás |<lzźrőlag hivatalból indul lakossági bejelentésre, vagy a hatóság

észlelése alapján. Az (1) bekezdés szeńnti közigazgatási hatósági eljarás:

a) a kđzosségi együttélés alapvető szabá|yät séľtő cselekmény elkövetésétol, a hatóság tudomására

jutasától'-ol 
mulasztással történd Inegvalósĺtás esetén a teljesĺtésľe nyitva áIlú hätáľidő lejłírtától,

"ĺ 
jogellenes áIlapot fenntáľtásával tt'rténő megvalósítás esętén a kozösségi együttélés alapvet<ĺ szabźůyát

séftő állapot fennállása a|att vagy annak megszüntetésétő]

számított 30 napon bęlül indítható.

A Ręndelet 6. g (1) - (2) bekezdései alapján közösségi együttélés alapvető szabályait megséľtővel szelnben

közigazgatźsi bírság vagy helyszíni bírság kiszabásanak van helye.
Ktiigaigatź|si bíiság kiszabásáľa a jegyzó, a helyszíni bírság kiszabásáĺa a Budapest Józsefuárosi

Po|gármesteri Hivatal Köztęrtilet-fęltigyeleti Ügyosztály közterĹilęt-felügyelóje jogosult.

x 1084 Budapest, Német u. l5. 8 459-2|00
www.iozsęfvaros.hu
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A Rendelet 12.$ a) pontjában foglaltak alapján, aki az onkormányzat tulajdonában álló közteľĺiletet
hozzájára|áls nélkiil, vagy a hozzájáľu|ástó| e|téľő módon, külłinösen a hozzileru|ásban ľögzÍtett cé|tó|,
vagy tevékenysógtő| eltéľő más tevékenység kifejtéséľe, vagy a hozzájáru|ásban meghatarozott méľtékęt
meghalađó alapterületben használ, megséľti a közösségi együttélés a|apvető szabá|yát, tęrmészetęs szemé1y
ęseténkétszźzezer forintig, jogi szemé|y és jogi szemé|yiségge| nem rendelkező szervezet esetén kétmi|lió
forintig terjedő kiizigazgatási bíľságga|, vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bíľsággal sújtható.

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.testĺilęténęk a Józsefuárosi onkormányzat
tulajdonában lévő közterületek haszná|atáról és használatának rendjéról 18ĺ20|3. (Iv.24') önkonnánýati
rendęlete (a továbbiakban: R.) 34. $ (l) bekezdése kimondja:

,,(l) Aki kiizterüIetet houdjáłulás nétkiil, vag) a hozzájórulóstót eltérő módon, kiilonösen a hozzájárulósban
rogzített céltól, vagl tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagł ą hozzlźjdrullúsban meghatározott
méľtéket meghaladó alapteriiletben hasauÍI, kiiteles az onkormdnyzat vűg)) a 3.í. $ szerinti ellenćĺrzésre
jogosult felhívásóra a jogellenes közteriitet-használatot hatadéktutänul megsziintetni tovóbbá kóľtalanítós
ryllkiil kiiteles ą közteľíilet eredetí óltapotának helyrelűllítlúsáľa E kötelezettség elmulasztósa esetén ąz
onkormlźnyzat az eredetí lúIlapot helyieáItítósát i kötelezettséget elmulaszfuí kiiltségére elvégeztethetí,
amennyíben a helyreállítósra vonatkozó felhívásnąk az érintett 8 napon beliil nem tesz eleget.

Ugyanezen R. 4.9 (1) {3) bek. szerint:
(1) a kazterületet rendeltetésének megfelelő célra -jogszabályok keretei közĺitt _ bárki szabadon használhatja.
(2) A közteriilet rendeltetésszerű hasznólata mások hasonló céltijogait nem koľlátozhatja.
@) Rendeltetésétől eltérő célú a kłizteľü|et használata, ha a használat a kłizteľiilet vagy annak
meghatározott része mások á|ta|i ľende|tetésszeľĺi igénybevételét az e rendeletben megfoga|mazott módon
akad'á|yozza.
A R. 5.$ (1) bekezdése alapján a kłizterü|et rende|tetésétől eltéľő használatához az önkormányzat
hozzáj ár u|ása szüksé ges.

A R. 5.s (2) bek. 7. és |4. pontjai a|apján az örlkormányzat tulajdonában á||ő közterületek használata során
kozterĺilęt-ha szná|ati hozzźĄáru|őst kell b eszerezni :

7. utcabútor, figłelmeztető és tájékoztató tdblą, köztéri órą, kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezéséhez,
fennmaradásóhoz;

14. ą kjzterület eg1łéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipąri hąsznosításához, az ez alapján létesíteu
iizlethelyis égből ideiglenes vagł idényj eltegű kitetepi)léshez.,,

A R. l0.$ (l) bekezdése szęrint köztęrület-hasznźiatihozzäjźru|ást aĺurak kell kérnie' aki a kozteľĺilętet használni
kívánja.
A R. 11.$ (9) bek. szęľint a köztęrület-haszntilatj kérelem benyújtása nem jogosítja fęl kéľelmezőt a köztertilet
haszná|atára.

A Gazdálkodási Ügyosztály adatszolgáltatása a|apján a Faľagĺí Viľág Gyiingyvér egyéni vá|ta|koző 2017.
augusztus 23-án kéľelmet nyrújtott be közteľĺilet-hasznáIati hozzájáľulás biztosítása táľgyában 9 m2
alapteľületľe. 2017. augusztus 25-én nevezett nyilatkozatot tett, miszeľint az űj közteľiilet-használati
hozzájára|álsi kérelemben feltüntetett 9 m2 nem képezi a fo|yamatban lévő leres e|jáľás táľgyát.
Jegyzőkönyvben keľült ľögzítésre nevezett által csatolt helyszínľajz is. A helysżínľajzon feltiintetésľe
keľĺilt a közteľiilet-használati kérelemben rögzített ktizteľüIet-használati igény is.

A Ktizterület-felügyeletĺ Ügyosztály Rendészeti iľodájának f0|7. augusztus 22-én legyzőkiinyvbenrtigzített bejelentéséhez csatolt fotófe|vételek alapján megáIlapítható, hogy részben u'o|..u a területekľe
nyújtott be 20|7. augusztus 23-án közteľüIet-haszná|ati hozzájálľuláii ľéľelmet nevezett, amelyľe
mege|őző lrapon a jogellenes közteľület-használatra vonatkozó jegyzőkönyvet rögzitettek a közteľü|et-
fe|ĺigye|ők. A jogellenes ktizteľii|et-h asznáiat 6 m2 alapterĺi|etet jelentett.

E 1084 Budapest' Német u. l5. G 459-2|oo
www.iozsęfvaros.hu
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A kłizteľiilet használatára az észlelés (bejelentés ľłigzítésének) időpontjában közterület-használati
hozzźljáru|ással nevezett vá|la|kozás a jegyzőkönyvben fogla|tak alapján nem ľendelkezett.

Az łinkormányzatkőzterĺiletén a bejelentéshez csatolt fotófetvételek alátámasztják a jogellenes közteľület-
használatot.

A bejelentés (ész|e|és) iĺ|őpontját kiivetően a tényá|lás tisztázálsához megkéľt téľfigyelő
kameľafelvételekbő| készített fotófe|vételek alapján nem volt megállapítható, hogy az önkoľmányzat
tutajdonában álló ktizterületen közterület-haszná|at a bejelentés (észlelés) napját követően is változatlanul
fennállt-e
2017. augusztus 23-án 9 óra32 perckoľ és 17 óľa 34 peľckoľ késziiltek kameľafe|véte|ekbő| fotófe|véte|ek.

A fotĺifelvételeken a fák terjedelmes lombozata miatt, nem látható a vendéglátóegység pontos kĺtelepĺilése.

Mindezek alapján a kamerafe|véte|ekbő| készített fotófelvéte|ek a tényál|ás tisztázásának szempontjábó|'

illetve a jogellenes állapot továbbĺ fennállásának alátámasztásľa nem voltak éľtékelhetők.

A Közterĺilet-felügyeleti Ügyosztály Rendészeti lrodájanak közterülęt-felügyelői a helyszínen ellenőrzést

folytaťtak, amely alapián ę-intéz]<eđéskénĺ fot'ófelvéÍęleket készítęttek az a|éůlbi időpontokban: 2Q17, augusztus

25-éĺ|7 óra 16 perckor;20117, augusztus 26-tn |8 őra27 perckor; valamint 2017. augusztus 28-an 18 óra 17 _

l8 perckor.

2017. augusztus 25-én és2017. augusztus 26-tnazúj kérelemben foglalt vendéglátóegység kitelepülés nęm állt

fenrl. 201,7. augusztus 28-tn a folyamatban lévő peres eljárás tríľgyát képező vendéglátóegység kitelepiilés

töľtént. A peres eljárás tárgyát képező pavilon ajtajźhan asztal keľült kihelyezésre, a pavilon nýtott állapotban

volt, benne vendégek nem voltak.

A szabályszegés megállapítłsźlhoz bizonyítékként éľtékeltem a Köztęrület-feltigyeleti Ugyosztaly Rendészeti

Irođájának bejelentését (helyszíni szemléről készlJ|t jegyzőkönyv), mint okiľatot, valamint a szabźiyszegés tényét

dokumenta|ó fotófelvéteteket. Továbbá a tényálláshoz tisztÁztsához szinteĺ bizonyítékként értékęltem az e-

intézkędésként készített fotófelvételekęt.

Mindęzęk atapjan Faľagó Viľág Gyöngyvér egyénĺ vállalkozĺó az önkoľmányzat tulajdonában áltó

kłizteľületet éľvényes közteľület-használati hozzájáľulás nélkül használta, ęzáita| a köztertilęt rendjét és

lakókörnyezetét sértő szabźiyszegéseket megállapító önkoľmányzati rendeleti rendelkezés megszegésével a

ktizösségi együttétés atapvető szabályait megséľtette. A hivatkozott önkoľmányzati ľende|et 12.$ a)

pĺlntjában loglaltak szerirrí tęlĺlészetęs szelrrély esetérr kétszázęzet foťlntig, jogi szemóly ós jogi

śzemó|yiségge| nem rendelkező szervezet esetén kétmil|ió foľintig teľjedő közigazgatási bÍľságga| sújtható.

A Kot. 94lA. $ (1) bekezdése szerint, ha jogszabálv bírság kiszabását teszi |ehetővé . ide nem értve a 6l. $

szerinti eljĺárási bírságot -, a hatóság az ęsęt összęs köriilményeiľe tekintettęl dönt a bírság kiszabásaról és a

bírság összegének meghatáľozásáro|. Ennek keretében - jogszabály eltérő ľendelkezésę hianyában - mérlegeli

ktilönosęn:
a/ ajogsértéssel okozott hátŕányt, ideér'tve aháÍrány megelőzésével, ęlhárĺtásával, hclyľcállíĺásával kapcsolatban

felmerü|t köItségeket, illetve a jogséľtéssel elért e|őny méltékét,

ä) a jogsértéssęl okozott hátrány visszafordíthatőstryćlt,
c/ a jogsértéssęl éńntęttęk körének nagyságát,
d) a jogsértó állapot idótartamát'
e) a jogsértő magataľtás ismétlődését és gyakoriságát,

l/ a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatarlását, valamint
g/ ajogséľtést elkövető gazdasági súlyát.

Faľagó Virág Gyöngyvéľ egyéni vállalkozó ĺigyében a közigazgatási bírság kĺszabásánál az eset összes

körtilményeire figyelemmel méľlegeltem a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát, szabályszegő

ja,ĺára értékeltem a jogsértó állapot időtatamĺít.

B 1084 Budapest, Német u. 15. B 459-2100
wwwjozsefvaros.hu ,U-/+
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A Kęt. 29.$ (4) bek. b) pontjában foglaltak alapján az e|jźtrás megindítására vonatkozó értęsítés csak akkor
mellőzhető, ha az eljttrás megindítása után a hatóság nyolc napon belül éľdemben dönt' va1y a kérelmet
érdemi vizsgá|at nélkĹil elutasitja, vagy az e|jźlrást megszĺinteti. Hatóságunk nyolc napon belĺil éľdemben
döntfitt.

A Ręndelęt 8.$-a alapján a kozigazgatźlsi hatósági eljárás megindítása, a figyelmeztetés alkalmazása, a
kozigazgatási vagy a helyszíni bírság kiszabása, a bírság megfizetése a köziisségi együtté|és a|apvető
szabá|yait sértőt nem mentesíti az e|követett jogséľtés miatti, a kütiin jogszabá|ybano egyedi hatósági
határozatban e|őírt kiite|ezettsége te|j esítése alól.

Hatarozatom jogalapja a hclyi Ręndęlet l.$-a, 5.$ (1)-(2) bek., 6.$, l2.$ b) pontja, a Ket. 29.$ (4)-(5) bek,,94/A
$-a, valamint a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közteriiletek használatáról és hasmálatrĺĺlak
rendjéről szóló l8/2013. (Iv.24.) önkormányzati ręndelete 2.$,4.$., 5.s (|) bek, 5.$ (2) bek. 7., 14. pontjai, 10 $(l) bek., 11.$ (9) bęk., 34' $, 35.$-a, a 36.$ -a. Fentiek atapján a rendetkező ľészben fog|a|tak szerint
hatáľoztam.

A tbllebbezést a Kęt. 100. (i (l) bekezdés g.) pontja zĄaks, a bíľósági feltilvizsgálatot ugyanezen paragrafus (2)
bekezdése bizosítja. A bírósági feltilvizsgá|at illetékéről és annak mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi
xcIII. törvény 43.$ (3) bękęzdése és a 62.$-a rerrdęlkezik. Az eliarási cselekmény kapcsán eljáĺási kiiltség nem
merĹilt fe|, ez,ért annak megállapításáról és viseléséľől nem rendelkeztem.

Hatóságom haĺáskörét és illętékęsségét aMagyarország helý önkormtnyzatairő| sző|ő 20|l. évi CLXXXIX'
törvény 8l.$ Đ pontja, a közösségi egyĺittélés alapvető szabályaiľól és ęzek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szó|ó |8/20|6.(VI.02.) önkoľmányzati rendelet 2.$-a, a Józsefuĺírosi onkormányzat
tulajdonában lévő közteľületek haszľlálatráról és hasmálatának rendjéről szó|ó |812013.(Iv.24.) önkoľmányzati
rendelet, valamint a Ket. 2l. $ (l) bekezdés b), c) és d) pontjai alapjrín állapítottam meg.

Budapest, 20 I 7. auguszus 28.

Danada-Riman Edina
jegyzt5 nevében és fnep

tľ\
Bajusz Feľenč

ügyosztályľezető

Hatźrozatő| értesül:

,^|.) Faragó Virág Qvönsľvér\-2) Gazdólkodási Ugyosztaly
3.) Pénzĺigyi Ügyosztaly
4'\ Irattźr

E 1084 BuĺIapes|., Német u. l5. B 459-2100
www jozsefvaros.hu
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Budapest Főváros Vlll. keri.i|et Józsefuárosi Po|gánnesteri Hivatal
Gazdá|kodási Ügyosztály
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

KÉRELEM
a ,rlĺĺsefr'áľoľi Onlĺoľmónyzat tu|ajdonrĺbun lóvő lrłizÍcr.ü|cĹ LasználatálrozKérjiik a nyomtatvónyt oliá-ihatoan, nyomtatott betűvel kitöl!eni!

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szeruezetek esetében:
Kcrclľncző neYe: .,......}:ł.,'. ( ,... Í,...'..i,.v.ąĄ..?Ě.,}I......r.ě'i.{q.*...*.l..... i+aĘtl.ili.TEtcbtbn: ...
lęp"*uäätiäńřĺĺneve: .......Q.|.$ĺ.....tsĄŁ.l.h.......Ęp..ą.ł.:l.. '..'.. telefon: ...
e-mail cím: ...............

oÖl T s N;{i/1

M a g á n sz e m é l ye k eseŕéó en.'

e-mail cím:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése ą közterület-hasznĺźlati kerelmek 
"tbí,,łľ*::ľ:,:j,:ľ:,ľ::ľ:-::^łz::?P:r::,ľ. Áz adatolcąt^a Polgźrmesteri H-nat'at Gazůźtkoůźsi, illene Ki;"te,iłtet-fetügyeletiÜgyosztálya kezetik az informaciós onrendětlrezéstiogrď as az ĺnfor.fuxřoszabadsagrot szóló 201 1. évi CXI. ,u-n,"*inrulel7elu8)

Közüerület-hasznĺĺIatideje:zol i.t u" Ż. -.] 
hu śTjnaptól 20lié.i. eu il-l-l ľ,o ,-Q] '"ľĺs(TÖbb időpont- heýszŕn esetén kéťúnk listlít mellékelni!)

KöąÚerĺilet-hasznáůatcś|jaz.....Y.j's.ĺ:ę......{.BÝ.s.ir..ď.5..........'.....

Kéľelemmel éľĺntett közteľiilet narysága: ...'...... p,.'. 
. . ..,,,,' n,' ĺ aa

Ktizüeľĺilet heľye: Budapest, VIII. keľület. .....N..í.Pĺ;.ip.ť.*. ..'.y.I.-c--s

'............(utcąter)..}'.:3...számelőttijáľ$áu' úttesten, zildtertileten vary.......
Megiesües ( Eryéb tény, köľĺilmény,I,EVELEZESI cÍM, amennyiben a fenti adatoktĺól eltéľ, stb):

i:,' t;ĺ1'''.
:'; a:::il: /.:::

ý+( ttr lącłĺĺ' bĺwcs 5'ńt6 c7

Jv
43 ĺ

Kéľjiik- g tlűloldalon jel.zett m9!lékIeteket csgtoIni, ésa kér e le mny o mtatv,Í nyt a I á í r n i s zí,, ńi-if ĺ t l.
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A kéľelmező tudomásul veszi' hogy
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fęl a kozterulethaszlźiatára,

a Józsefuárosi onkormányzat tutajđonában lévő köZteriiletek hasmźiatäró| és hasmálatának rendjéről szóló
|8/2013. (Iv.24.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a köźerulet hasznźůatáért közteriilet-
használati díjat köteles ťlzetni,
a köztęriileten kizáró|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|012009. (IX.29.)
Kormányrcndclct 12. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott teľmékok árusítha-
tók.

A kérelemhez a kéľelmezőnek az alábbi me||életeket kell csatolnĺa: (A csatolt mellékletet kérjiik X-el jelölni)

t. A köŻęruleten folvtatni kívant tevékenvsée svakorlására feliosošító egyszerĹĺ okiĺat másolatát:
- esyéni vállalkozás esetén: vállalkozói ieazo|vźLnyt,
- sazdasźLsi tarsasáe. esvéni cég esetén: 30 napnál nęm régebbi cégkivonatot, aláÍrási címpéldaný'
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: anyilvántartásba-vételtiket i+azoló okiĺatot,
- őstermelők esetén őstęrm ęIói ieazo|vźLnyt,
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az aztizeme|tetĺri kívánó keľeskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-
ielęntés köteles keręskedelmi tevékenvsés beielentését isazoLő dokumentumot vagv a MÍĺködési Eneedélyt
2. Azigényelt teriiletre vonatkozó helyszínt ábrtľ;olrő Ýtn|atot, amelyen szerepelnie kell a ktiľnyező utcáknak
is' A vazlaton azigénye|tteľületnek - a szttkséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERÁSZ, PAVILON ESETEN: aĺnak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épiilet homlokzati falától és ajárda szélétől való távolsága;terasz
esetén annak az iizlętnek abeiaratáĺto| való távolsága, amelyikheztaľtozik: méteľben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki |eÍľását és terveiĘ terąszkérelmekhez ą
helvszín fotóidt is csątolni sziil<séres.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteľtilet-haszná|atihozzájźlru|ás megújítása esetén - vĺárosképvédel-
mi szempontok fisvelembevétele miatt - fényképfelvételt kęll bęcsatolni.
5. Epítési engedélýez kótott építmény esetében vagł építési munkálatokkal osszefiiggő kozteriilet-hąsznóląt
esetében az építtetőtől kapottmeghatalmazdst és ajogszabályban előírt esetekben ajogerős építésiigłi ható-
s ási ens:edélvt cs ątolni szüla éses.

6. KöZut igénybevétele esetén _ a 2. pontban fogiait heiyszínrajzon tul - a vonatkozó helyszírrt ábrázo|ó
forgalomtechnikai vánajzot; amely bęszereżlető a BKK KöZuti Közlekedési Igazgatőság Közutkezelési Fő-
osfĺźiy, Foľgalomtechnikai osztályán'

FigveImeztetés:
A hiaľlytalanul kitoltött lĺerelemrlyomtatvety es az előíľt melléHetek csatolĺźsm tul, a pontos es eg/értelmű helymeýattozas, va-

lamirlÍ a meglbő léteőítményÍotoja elengedłletetlen a benyújtott kérelem érdemi elbtrá]ásához!

A közterĹilet-haszrálatot _ kiilönösen - az alabbi jogszabźtlyokszabáIyoruák:

Magyarorszagheýi önkoľmanyzatairó| smlró 20|I. évi CL)oo(D(. törvény
a Józsefuaľosi Ónkoľmányzat tulajdonában lévő közteriiletek haszrálaüáĺól és haszriílaüának rendjéről sm|ő |8120|3.

w .24.) önkoľnányzati rendelet

Józsefuĺáľos Kertileti ÉpítésiSzabáůyzatáľo| szp|ó 66DOO7.QilI.12.) önkoľmanyzati ľendelet

Budapesti Vaľosľendezési és ÉpÍtési Keretszabőlyzatő|szó|ó 47/|998'(X.15.) Fćiv. Kry. rendelet

A reklámok, ręklámbęrendezések és cégérek elhelyezésének szabályařól szóló 55/2013. (xII.20.) önkor-
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az á|ta|arrl benyújtott k.iztęriilet-hasmtiati kérelmem elbÍrálásának céljából hoaúidrulok szeméIyes adataim
történő kezeléséhez, valamint a|thoz,hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgĺírmesteri Hivatal az Ie-
jrĺrásban részt vevő szaküatósági állásfoglalások bekérésę végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé'

Kérelmem benyújtásakor a Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkođási Ügyosztály ugyntézőjétő| tájékoztatást kaptam -
amelyet tudomdsul vettem - az e|járas megindításának napjáról, azngyntézési hataridőĺől, az ügyemre irányadó jog-
szabá|yí rendelkezéselaől, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kijtelezettségem elmulasztásanak jogkövetkez-

ményeiľől' valamint a hivatali elérhetőségről.

IQielentem', hogy kérelmem teljesítése esętén akőr,igaz,gattsi hatósági eljáľás és szolgáltatás általános sz,abályairćlla
2004' évi CXL. törvény f004' évi CXL. tiirvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja a|Ąźn a fellębbezési jogomról le.
mondok. Tudomúsulveszem,hogyezáItalazĺigyembenhozotthataĺozaÍ,alnakközlésekorjogerőreemelkedik.

Üil{" ľ<,ą'ľL
rW
20

Buĺ|apest, f0.:ĺ,\. évođ. hó ...J's. nap.
KERELMEZo ALAIRÁSA



M.C.F. BUDAPEST FOVAROSI SZERVE,ZETE

A szetvezet onkotmányzati elven műko đő,páľtoktól
fliggetlen, politikai tevékenységet nem végzo,
társadalrni civil SZerVęzet. A lakosság éľdekeit

fi gye 1 emb e v év e szo cíál i s vál l alko zásb a kez diink.
Fő tevékenységi körtink: zöIďSég, gytimölcs, pľimőľ

áru, előre csomagolt (eyańlag) édesség, fonyo,ťa, virág,
karácsonyi disztźlrgyak, kellékek, valamint szilveszteri

kellékek, textíIáľu, rövid źru árusít ása.
A kereskedęlemből befolý bevételb o| akiaďélsokat

levonva a fęnnmaradő összeg et a szęrve zet a
pľogramjai megvalós ításáta, mĹikocĺésre for đítja,

valamint hátrányos helyzetben lévő nagyęsaftáľďpsokon
segítünk élelmiszęr csomaggal,^".'.',. 

.í'

A Me gbízőlevél 201,ĺ .06.30 - 2017 .|z.s6:ii''[-iíi.v.ényes !
A Me gbizőlevél sztraz bélye gzovel is hitélěsítve van.

Ennek hiányában a megbízás érvénýelen!

,/^\l ]r ll..:ľ." 
n.'..'-...,.'.-Ęj 

^ | ,l

^kL4Łłub4Ĺw%*, 
łWę*mxffil&.ui.

Megbízó
Szeľvezetvezetiíje
06-20ĺ258-5237

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

' rr ' "r:' ,i'i'i' ':r 1i1' ''
. ..:. 'r: '' ' í.: i

I r':t:it ;r l! '!. l
,. '' .,lLlitl ).: i

.ir. ,a,. .. ,.'

. .;.
. 

( I ...:.
ti ':ti.. ';' . '

A ,!| rĺi1 l ^ l

ÉuJ,,(uh l,\. q ć-\t-
aaaaaaaaaaa.aaa.aaaaaoaa

Megbízott (Eladĺó)
Ig. szám:
Lak :

Adószám: 18t96597 -1.42
Bankszsz.: OTP BANK

117732Í2-00275851 uAĺ
24

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Főr'áľosÍ Bíľóság
1055 Budapest
Maľkó u,27.
1 4.Pk. 60247 ĺ2i,008ĺt.

vÉ,ezÉ,

szervezetnek |2933. sorszĺ{m a|at1a*''"aái*ĺläää".i.n;;'íffilj;ä:Tffi.äiä""ffľ
A szervezet székÍrelye: 1063 Budapest, Szfu u. 69. fszt. 1;

A szervezet célja;
A Maryaľoľęágon éIő' há|{nľgs 

- 
helyzetii ęigány lakosság táľsadalnieséIyegyenlőségénet integráció,jĺ"h .lí*üĺiää, rcpoiselete.

*"lľ:l'ľ,äi 
szeľvezet célja szerinti besoľolásal szaknai, gazđaságĺ érdekképviseleti

A képviselő nevt, lakcíme:
id. Darĺíczi I'ászIĺó (1zĺ3 Buđapest, Eađacsonyi u. r04.)

Az alapszabály kelte: 2008. máľcius 10.

A végzés ellen a kézbesítéstől szímított 15 napon belüI felletbezésnek van helye.

Indokolás

ä-ľ:'ä3l"Tľ::*ä:t"ĺ}ľľfuíľ:"';##ius 28. napján előteľjesztett beadvłínyában

A o-Íróság megĺíltapítottą hogy a kérelmezőátď becsatolt okiľato.k megfelelnek az egyestllésijogról szóló 1989. 
:Yi tr. tońenýu.n ĺľ.1.l *"Jĺ.,ä"ä;äfté"Ĺi;"éř;ä; T aĺ,ĺ,eg *ľJä.1'ŁŁ?'T:i1T'h#ffi lh'í.?:::ĺ.ü':Ťjíľ':?ľu'J*.'-$łij-Ĺ.kääeabpiána

Budapest, 2008. április 14.

Dľ. Bodnĺíľ Éva s'k.
bíľósági títkfu

A kiadmány hiteléiil:
Tilly Iftisztina

,,ĺł ľ

s*" 
^Ä."'+

|! ĚF''t......

qeHď
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ffi
Budapest F'őváros onkc

.^-lgazgatási és HatĺĎságĺ Ü
l052 Budapest, Városház utca 9.1I

F'őpolgáľmesteľĺ

hatáľozatot

tel.: 327-164419g6
-03- 2 0pÉto,o,:,lY 

...,...'
IkÍatószám: 03. 12o | / 4/zOO8,
Ügyintéző: dľ. Baĺha Levente

hozom:

A dr. Nagy Gergely lamás iigyvéd (11j: Budapest, Ameľikai |Jt?7.Il/3.) źltalképvise1tMcF Budapest Főváľosĺ s';í;t" ?roos il"".ň-, ś;;; 
". 

69. fszt. 1.) névhasanálatengedélyezése irrĺnti kérelmét *.g"ĺ".lätam és ;bĹil; řá'e'",ĺ olltormen,z at Szęwezetiés Mtíkcidési SzabźůYzatáľo| szóló?'6Ę.cr{' zo.) szĺnlĺ Jol,o,*ĺny"ati ľenäeletben kapottfęlhatalmaz.ás alapjan, 
" 
r.ovĺ.o.iťá"gyńcüĺl át*hái.il;"],äm,.u.n eljaľvą akövetkező

ä:ľ15'ľ"em, 
hogy a MCF'Budapest F.ővĺńrosi Szeľvezete (1063 Budapest, Szív u. 69.

,,B u d ap es t F.ő vá ľo si,,
megielölést elnevezésébe felvegye és haszrrálja.

*'älltjľľ*1,ffivhasználat 
pélją hogy azelnevezés utaljon az Egyesület székhelyére és

Jelen engedély a tevékenység folytatásának időtaľt arhźraérvényes.

Felhívom a figyelmét, hogy a kiadott eľs9délyt..vissza kell vonni, ha a névhas znźiat, vagyannak célja, módja.és könilményei a ľőv.-ato'ľb"i.;ńď;"-ää,^ää'ä:Tí.sságánakjogait, jogos érđekeit séľti vagy vä'"él' yot,tĺ. - --.v...lqrJŁ

Hatáľozatom r.endelkezései és kiköté sei a1,59!L9.94. clx. 14.) Főv, Kgy. ĺendelet 1. $.án, 2. $
(2) bekezdésén, 4. $-uo,.6: $ (li ilk'zde,e,,, o"i*i]ł ^ł.{,u,ig*gatási 

hatósági e'jarás és
:í.TiilH: 

általangs szabźllyaiićli 
'ztlĺ zooą.,e"ĺ điĹ.-đ;;"y (KetJ 72, $ (1) bekezdésén

1lg:::ľľ"iľfľjľ,x."ä a jogorvoslati lehetőségről való táĺjékoztattĺst a Ket. 72. $ (4)

Budapest, 2008. febru tr ,25. ,

Főpolgáľmesteľ megbízásából:

irl
\?ľ.&wA.

a|osztá|yvězeń

23



20'17.09.05. Nyomtatás

Minerva Térinformatikai Rendszer

/u,ť
Budapest Főváros Vl|l. kerü|et Józsefuárosi önkormányzata

i!|éretaránv:244

A térkép tájékoztató jel|egĺi, máso|ata semmi|yen hivata|os e|járásban nem haszná|ható fe|! Készült az á|lami a|apadatok fe|haszná|ásáva|.

Engedé|y száma:

Budapest, 2017 szeptember 05

2Lr
http://minubi0 1 /minerva/bpSkeriajaxploUajaxplot.php 1t1



Budapest Főváľos Vllt. keriitet Józsefuárosi Potgáľmesteri Hivata|
Gazdá|kodási Ü gyosztá|y
í082 Budapest
Baross utca 63-67.

Magánszem élyek esetéb en :

Kérelĺnező neve: telefon:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közteriilet-hasznóląti kźrelmek elbírálósához, yalamint o ka,pffilo,i ĺ,,o,oł7ĺ
?ľ:2::*Í,::,:,.\:,!::::::::,.ez szülrséEesek..Az 

ld1tokat^a Polgórmesteri Hivatal Gazdótkodósi, illetve Közterijtet-feliigeteti
Ugyosztólya lezelik e információs ónłendelkezési jogrót és az tnfornáaósabadsagrót szóló 20I 1' evi Cill torvany alqian
KiizteľüIet-haszrĺáIatidejezzolifiu, .W hó uilnaptól _ 201n:]. ev ffiĺa ffi nanig
(Több időpont- helyszÍn esetén kértink lisĺát melléketni!)

Közteľület-hasznĺílatcelj 
^, 

P*,,,'/o^'.C.8,lll*:i.rk...ą:,iu/á, j.............

Kéľelemmel éľintett kłizteľület nagysĺĘa ....... l.?... .. ....'.. mzldb

Kiizteľület helye: Budapest, VIII. kerület. .5.a,7,,.7....V...t.'!... ....lŚ.!lnlÄ.(..ľI:ťr'ą

Kérjiik. ? ttÍloldalon jel-zett mellékIeteket csatolni,a kéreIemnyomtatvdnyt aIáírni szíveskeďjék!
és /Í
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A kérelmező tudomásu| veszi, hogy
a kéľęlem benyújtása nem jogosítja fel a közteľĺ.ilethaszlá|atźra,
a Józsefuarosi onkormrínyzat tulajdonában lévő közteľtiletek hasnĺźiatárőI és hasarálatának rendjérőI szóló
|8/f0|3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a köźerulet hasznáIatáért közteľület-
hasznźiati díj at ktiteles flzefrli,
a köztęri'ileten kizfuó|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiľől szóló f10ĺ2009, (|X.29.)
Koľmányrenđe|ęt |f. $ (l) bekezdése alapjan a rendelet 5. mellékletében meghatarozott termékek iĺrusítha.
tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbi me|lé|eteket kell csatolnia: (A csatolt me|Iék|etet kéľjĺik X-el jeliilni)

1. A közteľiilętęn folvtatni kívánt tevékenvsés syakoľlásáľa felioeosító esyszeľÍĺ okiľat masolatát:
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazo|ványt,
. sazďasáei táľsasás. esvéni cég esetén: 30 napnál nem réeebbi cégkivonatot. aláírasi címpéldányt'
- táľsadalmi és esvéb szęrvezetek esetében: a nvilviántaľtásba-vételfüęt isazo|ó okiľatot.
- ősteľmęlők ęsetén őstermelői ieazolványt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztuzęmę|tetni kívánó kereskedelmlvenđég|átő egység érvényes be-
ielentés köteles kereskedelĺni tevékenvsés bęięlentését ieazoJrő dokumentumot vagY a Mĺjködési Eneedélyt
2. Azigényelt teľületre vonatkozó helyszínt ábrázo\ő vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak
is. A vázlaton azigénye|tteľiiletnek - a szĺikséges mérętekkel - úgy kell szerepe|nie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; ateÍasz,pavilon szélének azépi|ethomlokzati falától és ajaĺđaszé|éto|való távolsága;terasz
ęsętén annak az üzletnek abeiáĺatéúő| való távolsága, amęlyikhez tartozlk: méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leÍrását és terveit; teraszkérelmekhez ą
helvszín fotóidt is csatolni sziilrséęes.
4. Meglévő létesítményľe vonatkozó közteľülęt-használati hoz.zźĄźru|ás megújítasa esetén - városképvédel-
mi szempontok fisvelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez katatt építmény esetébenvagł építési munkőlątokkal asszefiiggő közteriilet-hąsználąt
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazdst és a jogszabdlyban előírt esetekben a jogerős építésügli ható-
s ási ensedélvt cs ątolni sziilrs éęes.

6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt he|yszínrajzon tul _ a vonatkoző helyszínt ábrázo|ó

foľgalomtechnikai vánajzot, amely beszeľezhető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatóság Közutkezelési Fő-
osztźily, Foľgalomtechnikai osztályán.

FigYelmeztetés:
A hiáľlytalamt kitöltött lrerelemľlyomtatvoly 6 ąz előírt melléHetek csatolq.'ď. tul, a pontos es egłertelmű helymegharozas, va-

lamint a meglaő létesítményÍotoja elenged}letetlen a berlyújtott lrerelem érdemi elbírąIąsához!

AkÓzerulet-hasmźiatot_kĹilönösen_azalábbi jogszabá|yokszabźiyonźl<:

Magy arorszĘheýi önkoľm źnyzataiĺő| sm|ő 20| |. évi cL)ofiD(. töľvény
a Józsefuĺĺ.ľosi onkormiányzat tulajdonaban lévő közteriiletek haszrálataról és hasmálatának rendjéről sm|ő I8D0|3.

w .24.) önkormanyzati rendelet

Józsefvaľos Keľiileti Epítesi Szaba|yzatźlrő|szó|ő 66D007.QÜ.12.) önkoľmányzati ľendelet

Budapesti Vrárosrenđezési és Epítési Keretszaba|yzató|szó|ő 47l1998'(X.|5.) Főv. Kry. rendęlet

A reklámok, ręklámbęrendęzésęk és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55ĺ20|3. (XII'20') önkoľ-
mányzati renđelete

NYILATKOZAT
Alulíľott, aztita|ambenyujtott közteľület-haszná|ati kérelmem elbÍľálásának céljából houlźidrulok szeméIyes adataim
tÖrténő keze|éséhez, valamint a|lhoz,hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgáľmesteri Hivatal az le-
járásban ľészt vevő szakhatósági áIlásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kéręlmem benyújtásakoľ a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály iigyintézőjétő| tźĘékonatást kaptam -
amelyet tudomúsul vettem - az e|járás nlegindításálak llapjáľól, azugylntézési hatiíridőről, az iigyemľe irányadó jog-
szabá|yi rendelkezéselaől, jogaimľól és kötęlezettségeimľől, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiľől, valamint a hivatali elérhetőségről.

K!ig!@, hogy kérelmem teljesítése esetén a kizigazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatas általiínos szabźiyalró| a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. töľvény 73/^. s (l) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomról le.
mondok. Tudomdsul veszem,hogy ezá|ta| az ügyemben hozott hatarozatallnak közlésekor jogerőre emelkedik.

Budapest, 20.l,fr.év 0.s. hó '.j.?...nap.

LG
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B UDAPES'I] RtsNDoR-ponnplľÁNYSAG
VĺĺI. Keĺĺiled Rendcirkapitányság

Rendészeti osziáIy

Ügyszám: 01080/562- 1'a4lfo1'7 ' eft. Táľgy : szakhatósági állrĺsfoglatás
Ügyintéző: Boros Attila BaIćr:sr. hdgy.
Tel': 4,'l7.37 -0Ü i 48.L24
Email : boľosab @budapest.police.hu
Hiv. szám:l'6.1470/2017.

dľ. řĺencz Ađľienn
figyosztályvezető

Budapest Főváľos VIII. kerüiet
Józs efu arosi onkoľnrányzat
Polgármesteri Hivatala
Gazdálkođási Ügyosztály

EuĺĹapc_st

Baľoss utca63.67.
1082

Tisztelt dľ. Ilencz Ádľienn!

Tájékoáatom, hogy a fenti számon hatóságomhoz érkęzett megkeresésben foglaltakat
rnegvizsgiíltarn, melynek során az a1źbbiakat állapítottam meg:

A Griltcsiľke Kťt. kérelĺnet nyijtott be a Józsefuárosi onkoľmźnyzattulajđonában lévő kcjzteľület
haszráiatához, melyten kiteleptilésének engedélyezésétkéÍte 20|7.július 07. naptĺil - 2018, jtiiius
07 ' napig a Buđapest VIII. keĺiilet, Szigony utca 43. szám előtt (a Ktinikak' metróállomás bejáľata
mellett) a jáľdĺĺn 12 négyzeÍméter nagyságú pavilonra é.s 3 négyzetméter nagyságri vendéglátó
teraszťł.

A fenti helyszínen közbiztonsági ós közlekedési szempontból a kitelepĹi]és elĺen hatóságom
kifbgást nem emel.

Budapesto 2017 szeptembeľ 04.

Cím: 1084 Budapest Víg u. 36.,1431 Bp. Pf.:161
Teleforr: 4,7,ĺ -37 00; F ax: 4.ĺ 7 -37 24. 48.401

e-maii: O8rk@budapest.police.hu

IV*<N-Eo j'90s7':(0]080-53ŕio.4j5!BI.;JEzu.óo']5974J0.50ĺ5d965?FTji'J3sÜ.4]?ý)

HIIKK: ljgyck sz'inla[]:0ó.j]; l daÍab:

r. alezredes
asztá|yvezetłt
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FoÉpÍrÉsz

ktatőszám: 26-287l20I7
IJgyintéző: Szomolányiné Kocsis Beatrix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanyineb@jozsefuaros.hu

Budapest x.őváľos VIII. keľület
Józsefu áľosi Onkoľm ány zat
Polgármesteľi Hivatala

Gazdátkodási tiryosztály

dľ. Heincz Adľĺenn
ĺiryosztályvezető

Helyben

Tárgy: Gľillcsiľke Kft. közteľĹi|ethasznéilati kérelme _ Szigony utca43. szĺím előtt

Hiv. szóm: 1 6-] 470/20 I 7.

Tisztelt Ügyosztáývezető Asszony!

Kdszönettel vettem taľgyi témában tett megkeľesését. A Józsefizáros Keriileti Építési
Szabá|yzatátő| sző|ő 6612007.(Xil.|z.) ľendelet (JOKÉSZ) 10.$ (2) bekezdése szabáIyozza a
pavilonok elhelyezését.

Fentiek a|apjan megállapítom, hogy a köaerĹilet -haszná|atengedélyezhető.

Felhívom azoĺlban a figyelmét, hogy a településkép védelméľől szóló 2016. évi LXXIV.
t<ĺľvény 14. $ (2) bekezdése alapjan a helyi építési szabáIyzat teleptilésképi követelményeit,
valamint az építészeti <iľökség helyi védelméről sző|ő, a reklrímok, reklámhordozók és
cégérek elhelyezésének, alkalmazásźnakkövetelményeiľől, feltételeiľől és tilalmáľól szóló, és
a településképi véleményezési, illetve a teleptilésképi bejelentési eljaľás sajátos
jogintézményekről szóló önkorményzati renđeletet 2017. szeptembeľ 30-ig lehet alkalmazni.
2017. október 1. utźn az rijonnan megalkotott teleptilésképi aľculati kézikönyv és a
telepiilésképi rendelet alapjarl a korábbi teleptilésképi bejelentési eljĺírásban hozott igazolások
feliilvizsgálásra kerülnek, ezért a pavilonĺa vonatkozó településképi bejelentési eljĺírást 20|7.
október l-étől számitott 3 hónapon belülle kellfolytatni.

Budapest' f0I7. szeptembeľ 7.

Udvĺjzlettel:
ĺ.

I

I

i

x 1082 Budapest' Baľoss u.63-67 ' @ 459.2|00
www jozsefvaros.lru
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BUDAPEST FovÁnos VIII. KERÜLET
JózsprvÁRosl

PoLGÁRMESTERI HIVATÁL

Hĺ.ľósÁcĺ ÜcyoszrÁlv

rcezcĺ.rÁsl IRoDA

ł
i

I

i

I

1

Ugyiľatszá mz 0 5 -23 62120 17
Uryintéz(i: dľ. Szabó Kata Kaľolina
Telefon: 459-2171
Em ail : szabok@j ozsefu aľo s. hu
Hivsz.:16- I470lf0I7 .

Táľgy: kĺizteľület-foglalási kérelem

Gazdátkodási Ügyosztáty

dr. Hencz Adrienn
tigyo sztáýv ezető r észér e

Helyben

Tisztelt tiryosztá|yvezető A sszony!

Hivatkozással hozzánk érkezett megkeľesésére az a|ábbi áltásfoglďást adjuk:

Grillcsiľke Kft.
Budapest VIII. keľület, Szigony u. 43. előtti közteľĺileten (Klinikák metľómegálló

bejárata mellett) 12 m2 pavilon

3 m2 vendéglátó terasz

Q017. júIius 07. _ 2018.július 07. közőtt)
részéte a közterülethasznáIatba adásźú a fenti időszakban a ,,JoKEsz'' 10.$ (3) bekezdésében
rci gzítettek betaľtása mellett kereskedelmi szempontból nem kifo gásolj uk.

Grillcsirke Kft. 7180120117 szźlm alatt szeľepel hatósági nyilvantartásunkban ,,A
GRILLCSIRKÉS'' elnevezéssel _ 1083 Budapesi Szigorry ,i"u ąs. (Klinikák metľó bejźttat
ľlelleĹt) szfuĺr alaĹ|.i üzleĹ ĹekinĹetében. Aztz|et nyitva taľtási ideje: H-V: 09.00.20.00.

Józsefvaros Kerületi Építési SzabáIyzatárő| sző|ő 6612007.6II.12.) ok. rendelet (ĺórÉsz)
10.$ (3) bekezdése éľtelmében:

,,(3 ) Vendé gIźúő ter asz elhelyezése
a) Vcndéglátó terasz közteľületen vagy k<lzlrasználat céIjara áĹadott magiĺnteľületen csak

abban az esetben létesíthető, ha:
. a gyďogos sáv szélessége _ a binonsági- és berendezési sávok megtartásával _

legalább 1,5 m;
. a gyalogos sáv szélessége az arkáď alatt is legalább 1,5 méteľ és
o a teľasz legfeljebb 3 méteľ széles, illetve ennél nagyobb mérehĺ tetasz esetében

lcgalább 1,5 mótcr széles feltileten a kĺiľĹilj aľlr atőságbiztosÍtható.
b) Terasz oldalai 1,0 nrétęrrrélnragasabłl sz,erkę,rc|'|'ęl nem hatáľolhatók le.
c) A teraszok téliesítésérrek, esĺ5vétl(ivel való ellátásának rrregoldását az épiilet

megielenítéséhez történő megfelelő illcszkcdćs óľdekében be kell nrutatni az

x l082 Rll<iapest, Raľoss ll.6j-67 ' E 459-2l00
wwwjozsefuaros.hu
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onkormányzati főépítész e|őtt, illetve aĺmak Łĺźnyäbarl az illetékes tervtanács előtt,

melynek állásfoglalását csatolni ke|I az (elvi) építési engedély iránti kérelemhez.,,

A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevékenységét a
keľeskedelemről szőllő 2005. évi CLXIV. torvény előírásainak betartásával foiytathatja,

továbbá, hogy a vencléglátĺi teraszon a zeĺeszolgáItatás tilos, ill. tevékenységiikkel a lakosság
nyugalmát ĺem zavarhatják (zaj, szag, ĺyitvatartźs, rendezvények, stb.).

Budapest,2017.09.07.

Tisztelettel:

LeĹo 8.š.
.i.. .Ę

* 
''* ad

E 1082 Rudapest, Baross u,63-67, E 459-2100
wwwjozsefvaľos'hu
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy

a kérelęm benyújtása nem jogosítja fel a közteriil ethasmáIatára,
a Józsefuárosi onkormányzat fu|aj<Ionában lévő ku;ilňk^; asnáIatźĺ'ó|és luszrálatának ľerrdjénĺI szóIółľiľJ'1ĺil*?":ľiäffi:-n rend.elet l?. $ .iň;k;;;:e szerint a koaerulet há sznźiatáértköztęrület.
a közterületen kizaró|ag a kereskedelľ:-.:ľ\*fqek 

.veszĺi9e19k feltételeiről szóló 2loĺ200g, (Ix.zg.)Kormányrendelet 12. 5 1l; uetezaése alapján a rendęlet 5. ňeiléklętében meghatiĺrozott tęrmékek árusítha.

A liére|emhcz a kére|mezőnek az a|ábbi melléleteket ke|l csatolnia; (A csato|t mellékletet kérjük X-eI je|ölni)

trrrr*t*rnů,

7-#:ľ;:;:,Í,,ľ:ľ;i:ľ::;#ľ::,,nl,o,at i, ajogszabrźIyb"";i,i;,;T;ł;;:":ľ:,fű::ł:#ľ;:łä1,,ľľ;-

i6.Köaitigenybe

ffi amelyłeszere-zleto ;"".*'ś"iť;*äfl álilĺ;łu'ł;;*,*- ř"áä*"z"lesĺ ro-

A hÍfuĺytalmłI kilalwt kerelennyomtatvdruy és a előíłt melléHetek aatolasan.il!, 
1Ponła.s és egÉrtelmű helyneghalźľozźs, va-lamint a neglaó léłe,sítrnérĺyfotĘa 

"l*g";ł"ĺil* o betyljjtoft lrłeten éľdemi etbűąź]dslźhoz!
AkdŹerüIet-hasanílatot-kiĺlönösen-aza|ábbi jogsabályoksabáiyouźů<:

MaryaľonzĘ leľ önkormránlzataiľól szóló.20 l 1. évi clJooCI( tĺirvény

äiľä".ffiffi'ľajdonában lévő toĺenretęt ilJäalaűról és haszráIatának rendjéről sn'ló 78D0l3,
JózsefváľosKeľĺiletĺÉpíÉsi SzabőnyzatffiIszóIó6 D007.(XlI'l2.)iinkormánpatiľcndelet
Budapesti Vĺíroľendezesi és Építési Keretszabďyzauó l*ł,lo iilťgit,.(X.15.) Főv' Kry. rendelet_ 
ä'l-Ťjľ'* 

reklrímbeľendczések és cégéĺeĹ ďh.lŕ;;'ä"k-,,iailváišli'u?J 
'-sär. 

(KII.20') önkoľ-

NYII,ATKozÁ T
AlulíľoĹt, az á|ta|am benyujtott közteľĺilet-haszrálatí kérelnem elbíľáIłásan ak céljabóI hoaalj!'ľulofszemélyes adataimÍöľténő kezeléséheą valamint ahhoz;hogy - Ę T{o*'ĺ..u:utott.,,..?lves adataimat a Polgĺíľmesteľi Hivata| azle|-jáľrásbarr résa'vevő szakhatósági áIlásfog"lalÁ_"ři"ľ"*'. 

'Jd.tiä'ajťn'" az illetékes hatóságok fęlé.
Kérelmeľr benyújtásakor a Polgiírmestęľi Hivatal Gazdálkĺldási Ügyosaály.ii gyintéz-(jjétőItájékoztątást kapüam _amelyet tudomdsul véttem _ uzěl1a,as mesináĺtrĺs.11" ň,ilľ;'"uä]i,u'*'nätĺľiooräL - ĺigy"*,* irányac|ói' jog-
;'äľí:'J,ł:iiÍjľ-ffifi|!.1i-:ffi:ľas mĺ,tąęzetĺségeimľäI, továbbłí.íłitc'"*đĹ*ä;ňłuľo,ä,ĺour.. 

iogktivetiež-

Kiielentem, hogy kérelmem teljesítése esetén a ki5zigazgatásihatósági eljárĺás és szolgĺáltatás általrĺnos szabályaiľól a2004, évi CXL. törvény 2004. évi CXL. to*env zilł. ďlö üäř"'fÄ äi pontja alapján a fęllebbezésĺjijgomľól le-nondok. TudołntÍszil.vészem,hogy eziital az ugýembe" ĺ"i"í ľ,"tá.äännakkozlésekor jogerőre ęme]kędik'

F'ĺgvelmęztetés:

.$..Ł.. 
'*p.

vál lalkozas éseten : va-llätóžđ
esetén: 30 napnál rlelrr ré

- őstermelők esetén őstffieiBi
-vendéglátótemsz

a Működési Enpedélvt2.Azigénye'tt.

lil*':JÍ'lllxltr#:lč*,ĺľ;ľľ';#*Łtt*:ľ:'ľłt;:ry.{iľ::ľt1!ľ: nosy annak nagysága,e|helyez.kcdésc cg'yćltchncn megĺuapĺtĺJäi"T'-äřň"'ä"ü';-ífä'đffš3i'tr"''"#ffi:j':,x?-:ľ'

'T.:ľffixt"J:tr'?##TJíx'ä1ľľmli*ľľĘlfřĺi:ľ:i..ľ*'s.zéłétőlvalótĺívolság aiteÍasz

hoezĺjĺru

BudapesĹ, zo.ĺ;1' ..ovc']l} no
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NyomtatáS

B udapest Főváľos V|||. kerü|et Józsefuáros Í onkormá nyzata

Méretaránv:209

Budapest, 2017 március 23
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2017.A3.23.

Szigony u.

Szĺgony u. - Goog|e Térkép

Kép készítésének ideje: máj. 2014 o 2o17 Gooo|e

,fui

ąOdÔ
https:iiwww.googIe.hu/maps/@47.4827863.1g.o7n.1*...u.l9,,1op.7h,68.28tldata=l3m6!1e1!3m4l1sX7PTcdvrPdPUb2GjDorQSQ|2e0!7i.ĺ3312!Bi6656?hl=hu 

1|1



Bunĺ.posr FŐvÁnos VIII. KBRÜLET
JozsBpvÁnosl

PolcÁnľ,losrnRl HIvĺ,ra,r-

HłrósÁcl ÜcyoszľÁry

rca'zcĺtÁsr IRoDA

Uryiľatszám: O5-l029/2O17 .

Ugyintézőz dr. Szabó Kata Karolina
Telefon: 459_Zl7t
Email: szabok@j ozsefü aro s.hu
Hĺvsz.:16.18t2/2017

Táľry: közteriilet-foglďási kérelem

Gazdálkodási Ügyosztály

dľ. Galambos Eszter
ii ryĺlsztĺĺlyv ezető r észér e

Helyb en

Tisztelt tiryosztáývezető Asszony!
Hivatkozássa|hozzőłlkérkezettmegkeresé sére azalábbi állasfoglalást adjuk:

Lakatos Jĺízsef e. v.
BudapestVIII.keľüleÍ,i"1äľľJ;ĺ1*í*-*i"#:fi 

jľľĺkĺĺkmetrómegálló

Q017 . szeptemb e r 14. - 20 1 8. szeptembe r 14. kőzött)
részéte a közterĹĺlet hasznźiatba adasáta fenti időszakban a ,,JoKÉsZ,, 10.$ (3) bekezdésébenĺtigzítettek betaľtasa mellett kereskedelmi s'"mpoľtból 

".* ľĺľogásotjuŁ
Lakatos József e.. v. 23g4/20|I szátm. a|att szeľepel hatósági nyilvantaľtásunkban _,,Z)LD1EG . GYÜMOLCS'' 

"l,,.'""*."l 
_ 108? ňil;;;st, Szigony utca 43. (Metľó kÍjáľat)szám alatti i,zl.et tekintetében. Az ísz|et nyitva taľtási iä;j". hétfő . pe,,t"l., ös.oo - 17.00;szombat: 08.00 - 12.00;vasiírnap: zźrva.

fT1Ť)T:řff*1'ľ.fl'1H: 
Sza|lát|yz.aÍáról szóló 6612007,6II.12.) ok. ľendelet 1rixÉsz;

,,(3) Vendé g|źtő terasz elhelyezése
a) Vendéglátó tetasz ktĺzterületen vagy közhas znźiat céIjaru źúadottmagźnteľiileten csakabban az esetben létesíthető, ha:. a gyalogos sáv szélessége _ a binonságĹ és berendezési sávok megtaľtiásával _legďább 1,5 m;

a gyalogos sáv szélessége azáľkád ďatt is legalább l,5 méteľ éso 2 terasz leofplłol.| 7. .^:*^. 
^_,l - .tt ,

?":":ff7l.ľľI-*j,ľ:.?:'széles, :I1.ľ.' ennél nagyoiu -e,"ĺĺ tetasz esetében
ľ^é1ľ!, 1' l ľÍ.ľ széles feliil eten u Ĺo'ĺiiľ .foľ'oto, ĺg b.tfr";'.h".u.
Terasz oldďai 1,0 méteľnél magasabb szerkezettel nem hatáľolhatók le.o."1"1ľÍ:}".ľ::"*:'^*k'*:ĺ]:Íľ":l 

"ťó.,"ľata1ĺo"l. megoldását az éptilet

ľ?T*ľ::::-1? -,::::: ^,ľ:gfelel 
ő ill eszkedés ;ä.ké#;:"'ř;iŕ' -í"# 

-,;

b)
c)

1082Budapest,saľm
wwwjozsefuaros.hu

?3



A megállapodásba javasoljuk bclefog_lalni, lrogy a keľeskedelĺni Ĺevékenységét akereskedelemľől szőIő 2005. évi CLXIV. töľVén' előírásainak bętaľtásávď fo1ytathatja,
továbbĄ hogy a vendéglátó teraszon a zeneszolg áItitás tilos, ill. tevékenységĹikkel a lakosság
nyugalmát nem zavaľhatjźl< (zaj, szag, nyit:ĺatartäs, renđezvények, stb.).

Budapest, 2017.03. 28.

Tisztelettel:

www jozsefuaros.hu

fr

ľ.ű ĺ
U\I

x 1082 Buđapest, Baross u,63-67. E 459-2100



B {'JĐAPES TI ľtEI\Dofu FiŐKAPtľÁľrysÁc
VIII. Keriileti Rendőĺkapítánysá; 

- -. .-

Ręnclészęti osztáIv

Táľ.gy : szakhatłós ág* áłIásfoglałás
Ugyintézi5: Boľĺls Ąttila BaJá;sr. hđgy.
Tel.: 477 -37 -ao / 48-Í24
Email : borosab@budłpest.police.hu
FIiv. szam-: I 6 -l g /Z/ ZA17 .

dľ. Galanbos Eszteľ
Íigyosztátyvezető

Rudapest Főváros VIJI. keľtilet
Józse' fvráľosí onkoľmányzat
Fol gímesteľi .Hiva161ą
GązdálkoĺÍ rásí' Ü€:yosztiĺly

B*udépsct
Baross utca 63-67.
I 0 82

TiŠutěIÉ đľ. Galanlbos Đsrfeľ!

Tájékoztatom, hogy a fentí számon hatósą.gomhoz étkezeÉt negkeľesésben foglaltaklitmegvlzsgiíltam,melyneksońnazatábbiakat;ánŕit-'oi'a*;';

Lakato.s Jłózsef ĺ9ryéii vá|Ialkozĺí) ké,re,imei nyr1jtott !: a Iózsefutĺľusi onkoľĺłĺnyzatľĺĺIajdonában lévő kĺĺ'aeľüIuĺ nu'äłuiź*,o3,yelYu9o,đt*l"puesének 
engedéĺyezését kéľtę 20I7.szepÍember 14. naptóJ * 2018. .".li"*u"' ]a, iapigu nffi".t V-uI. keľiilet, Szĺgony utca 43.szám előtt (a Ktinikák metľómegállä ue.ĺ'ĺ'*ív"i ;äfď"ilWo^ !2 n'é'gyzetnétęľ tęniletre'

ä"H:i#:ffiľ- kozbiztonsági és kiizlekedési szempontból a kiteleprilés ęllen hatóságom

Ugyszám: 01080i562- 40/?017. áIt.

Budapost 2a17 máłrcíus 24.

,t
Cím: l084 Budapest l43l Bp' Pfl:l6l

Tęlefon: 4,.t 7 -37 00 ; p ax: ąl l -il zi,- 48"-40 i
e-mail: 08ľk@Ĺrudapest,police.lru

RZs|iľo...i 9í''sj.o ííjo.s.J'j |9ó.jj|'6.Bt.'JjjRJ.ćóc-c7'.' i.j0E..:49i.í7FF;.j j 

'6.j{ ' 

t'
ÉlllŁl.(: t}gyck szúĺn|2loaj]j ĺ {luab: Iĺ ĺl :,LŁ/| 

,.;.
,-E

"''ď"Ftx/'Š'. ".ŕ\1' '.ŕ...

.;ľĺsztđ'#t.l, tj
Ę ś;[$ ě1l

Ĺcs TĘboľ r. alezľeđes
dészo\i osztáIyvezető
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BUDAPESTFŐvÁnos
VIII. KERTILET

ft zsEFvÁRosl oľxorurĺ',łNYzAT
PorcÁnľĺBsTERIHIvATALA 

i

i.-
l---_.

Budapest ľ'őváľos VIII. kerület
Jĺízs efváľosĺ onkoľm álnyzat
Polgáľmesteľi Hivatala
Gazdálkodásĺ Ügyosztály
dľ. Galambos Eszteľ
ĺiryosztályvezető

Helyben

Budapest, 2017.március 28.

FŐÉpÍľnsz

Iktatószĺám:

Ügyirrtézĺ5:

Telefon:

e-mail:

26-287/2017

Szomolránýné Kocsis Beatrix
459-2-157

szomolanýneb@j ozsefuaľos.hu

Táľey: 
ľ#,:i.ĺ.zsef 

egyéni vái|a|kozó közterület használati kerelme - Szigony utca 43.

Hiv. szóm: 16-18/2017.

Tisztelt Üryoszályvezető Asszony !

Köszönettel vettem targyi témában tett megkeresését. A Józsefulíros Kertileti Építési
fflľ#ŕ.ffiä],:x::"óoz.1xľ.rz.l '."a"i".iióřłŤ"sä 10.$ (2) u"ŕ."ae.. . zabá|yozza a

Fentiek a|apjánmegĺĺllapítom, hogy a közterület -hasznä|atengedélyezhető.

Felhívom azonban a figyelmét, hogy.a je]e.ľti-leskę véĺ|elméľől szőIő 2016. évi DoilV.tĺ5ľvény 14. śi (2) beke.zdése a|apjáníáhdyi ą';l;*; {,"iäi,y,at telęüléskęi követelméĺlyeit,valamint az építés,-en o$ik;erĺelĺ 
'Já*ňe.žI ;;uią, a ľeklámok, reklámhoľdozók éscégerek elhelyezéserrek, a|ka!n]azĺ'*ĺ. řo".i"ř**;"'',Ĺ feltételeir.it...ĺ.l"iä*ol szóló, ésa telepiiléskęi véleményezési, illetve .jogintéznényekrő| szo|ő onto'm.ĺ"y"äiĺ rendeletet i.oiz. 

..ä,"*ber 
30-ig lehät aka'mazni.2017. október 1. ut{ az újonnan megalkotott t"l.etile.tepĺ *"oiuti ře)*tinyu e, atelęülésképi rendelet a|apjánäkorabbi t"lěp.ilestąiĹ":.J*e.i eljĺírásban hozott igazolásokfelülvizsgĺiliísra kerĹilner,i1ertu puuĺio*u.v91atkozó telętilestąi bejelentési eljáľást 20|7,októbęr l.étől szĺímított 3 hónapon t"itĺ l. k"iif"tř;;:rvyur9S^tp1 

oeJelentesl

Udvözlettel:

B 1082 Budapest, Baľoss u, 63-67, n ąss-2l00
wwwjozsefuaľos.hu

t-ł ?-



Ügyszám: 6013974

' BELÜGvĺvlllvĺszĺÉRĺuľvt
ĺlvtt-vÁrurenĺÁsor vezsĺÉsÉÉnĺ reuĹős ĺĺEt.ÝErTEs ÁLlelvĺTtrxÁn

oĺ( MÁNYFELi]GvelEľl rőoszĺÁt-Y

Tárgy: egyéni vá||alkozói tevékenýséq

ľiig.ľ*ésének 
nyitvántaňás ňa

ÉnTEsíľÉs

Az egyéni vál|alkozóró| és az egyénI cégľő| szó|ó 2009. évi CXV. törvény 7. s (3) bekezdése alapján értesítemLAKATOS JlzsEF (szrj|etési helye: BÚDAPEST 04, ideje: 1972'O,s'za.,-anyiá ňeýe: BERK1 JULĺANNA ) egyénivá||alkozót, hogy e|ektronikus úton tett, egyénĺ vá|la|kozói tevékenység megkezdésére irányuló bejelentése rogzňésre
kerÜ|t az egyéni vá|laIkozok nyi|vántartásában.

A nyi|vántartásba vételt kovetően nevezett egyéni vállalkozó az a|ábbi adatokkal szerepe| az egyéni vál|alkozók
nyiIvántartásában:

A vállalkozói tevékenység megkezdésének napja: 2017 .o4.1 1.

Nyi|vántartásiszáma: 51417136

Adószáma: 68218331.142
Statisztikai számjel: 682í83314721.2g1.01

Székhe|ye: MAGYARORszÁG, 1074 BUDAPEsT, ALST ERDŐsoR UTCA ép.: í2 em.:
FS ajtó: 5.

Telephe|y(ek)/fiókte lep(ek) l

'l. MAGYARoRS7ÁG, 1083 BUDAPEST, SZIGoNY UTc^43.

Fótevékenysége: 472101. Ztildség., gyĺimci|cs.kiskereskedelem m.n.s.

Tevékenység(ek}:

1.'' 477601-Virág., koszorú., dísznovény-kiskereskede|em

2. 8,|2101-Álta|ánosépÜlettakaĺítás

3. 561005 - Fa|atozó (büfé), me|egkonyhás büfé

4, 561006 - Fa|atozó (büfé)' hidegkonyhás bÜfé szolgáltatás
5. 561004 - Egyéb üzlethez.nem kötött vendéglátás

Adózási adatok kivonata:

Áfa-mentesség

2. Alanyi adomentességet vá|asztok |gen

A kisadózó vá|laIkozások tételes adójával kapcsolatos nyiIatkozatok
,ĺ' Bejelentkezem a kisadózó válla|kozások téte|es adója alá, ezze| egyÜtt saját |gen
magamat, mint magánszemé|yt kisadózóként bejelentem.

2. Főá||ásÚ kisadózónak minősü|ök. lgen
3. Beje|entem, mint főá||ású kisadozó, hogy a magasabb összegű (75.ooo,- Ft) téte|es Nem
adó Íizetését választom.

4. Társadalombiztosítási azonosító je|: 106-099.300
5. Beje|entem, mint főá||ású kisadózó, hogy biztosításom ezen beje|entésse|jön iétľe. Igen

.' .'i'-- ....j:j"Ť--+;ffi=5j $ ffi*=-=*".'-.
Cĺm: i,094 Bu}ĺpest, Bą!úzs Bélo utca 35-

e"nlail: ayhat,bnl.gov.hu ł. www,ttyilvw llurto'hu ?^

Készü|t:2o17.oa.íí12:a6:;5 
q.J

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



--2--

A munkavégzés jel|ege

1. Munkavégzés je||ege Főfog|alkozású egyéni váltalkozó

A nyilvántartásba történő bejegyzésre a közigazgďási hatósági e|járás és szo|gá|tatás álta|ános szabá|yairil szó|ó2004. évi CXL. torvény 82.$ (2) bekezdése es abo. S (3) bekězdáse älapĺan kerÜ|t sor.

Jeten dokumentum az Egyéni Vá||a|kozók Nyi|vántartása (EVNY) szakrendszer á|ta| automatizált e|járássa| generáltelektronikus irat.

Adatait el|enőrizheti a k<izhite|es hatósági nyilvántartásként mr]ködő egyéni vál|aĺkozok nyi|vántartása internetesfelü|etén, rne|y e|érhető a www.nyi|vantarto.hu olda|on. 
Ýg|lg|lrv.vl\ l|Jĺ|.v

DUDAPEST, 20't7.04.11.

BELÜGYMINIszTÉRlUM

..:.'.'',|......'...:..-1".'':l'-.'.''''''',''i.";.,'"!T.']:.ĘF*.''Ęffiffi'+:łffi**-ą:+.ryęna=-----"**.

Gat 10đ,4 Buddpeĺt, Mún Bě!ł utło 3!,.

e-nnil: nyhot,bmgov.hu, www,nyilvantarto.hu

DokumentUmazonosító: EVNY-201738494l2a17 011 1
KészÜ|t: 20ĺ7.04.1 1 12:46:05
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