Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága
Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály

I

. . . L \ . . sz. napirend

ELOTERJESZTES
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. december ll~i ülésére
Tárgy:
Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető
Készítette:
Boros Gábor Szabolcs ügyintéző
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Melléklet:
2 db
Tiszteit Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!
1. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalhoz az
alábbi - a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának
rendjéről szóló 37/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek érkeztek.
1.
Közterület-használó, kérelmező:
A kérelemben foglalt közterület-használat
ideje:
Közterület-használat célja:
Közterület-használat helye:
Közterület-használat nagysága:
Közterület-használat díja:

Közterület-használat díja összesen:
Díjfizetés ütemezése:

IGUANAIT Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Krúdy u. 9.)
2017. december 14.-2018. december 13.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 4. szám előtti járdán
21 m2
vendéglátó terasz:
szezonon kívül: 210,- Ft/m2/hó - ÁFA
szezonon belül: 2.080,- Ft/m2/hó - ÁFA
288.540,- Ft + ÁFA (210,- Ft * 21 m2 * 6 hó) +
(2.080,- Ft * 21 m2 * 6 hó)
egy összegben

Tényállás: Az IGUANA IT Kft. 2017. november 13. napján érkezett kérelmében közterület-használati
hozzájárulás - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel arra, hogy vendéglátó terasz elhelyezése céljából kívánja használni a fenti területet.
A Gazdálkodási Ügyosztály a kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett.
A Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a
vendéglátó teraszt a kereskedő az üzlet nyílászáróinak zárva tartásával üzemelteti. A Budapesti
Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság közlekedés, közrend és közbiztonság
szempontjából nem emelt kifogást. A Városépítészeti Iroda a közterület-használattal szemben nem
emelt kifogást. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi szempontból nem emelt
kifogást, amennyiben a könnyen mozdítható nem rögzített tárgyakat (székek, asztalok) helyeznek ki.
Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás teljes
díjfizetéssel történő megadását.

2.
Közterület-használó, kérelmező:
A kérelemben foglalt közterület használat
ideje:

BUSZER Budapesti Építő és Szerelő Zrt.
(székhely: 1163 Budapest, Új Kőbánya utca 23.)
2017. december 16.-2018. január 15.

Közterület-használat célja:
Közterület-használat helye:

védőtető (építési munkaterület)
Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u. 7. szám előtti
közterület
54 m2
820,- Ft/m2/hó + ÁFA
44.280,- Ft + ÁFA (820,- Ft * 54 in2 * 1 hó)
egy összegben

Közterület-használat nagysága:
Közterület-használat díja:
Közterület-használat díja összesen:
Díjfizetés ütemezése:

Tényállás: A BUSZER Budapesti Építő és Szerelő Zrt. 2017. november 29. napján érkezett
kérelmében közterület-használati hozzájárulás - teljes díjfizetéssel történő - megadását kéri a Tisztelt
Bizottságtól tekintettel arra, hogy a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa 7. szám alatt épülő Társasház
munkálatai céljából kívánja használni a fenti területet.
A védőtető elhelyezésével kívánja kérelmező biztosítani a zavartalan gyalogos forgalmat.
Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzájárulás - teljes
díjfizetéssel történő - megadását.
II. A beterjesztés indoka
A beérkezett kérelmek elbírálása, valamint az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt
Bizottság hatáskörébe tartozik.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a beérkezett kérelmek Bizottság által határidőben történő elbírálása.
Tervezett bevétel:
IGUANA IT Kft.
Összesen:
Építési munkaterületből származó tervezett bevétel:
BUSZER Budapesti Építő és Szerelő Zrt.
Összesen:

288.540,- Ft + ÁFA
288.540,- Ft + ÁFA
44.280,- Ft + ÁFA
44.280,- Ft + ÁFA

IV. Jogszabályi környezet
A Rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a közterület-használattal - hozzájárulással és elutasítással
- kapcsolatos önkormányzati hatósági eljárásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint első
fokon a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt.
A Rendelet melléklete meghatározza a közterület használatok utáni fizetendő díj mértékét.
A közterület-használati díjfizetés ütemezéséről a Rendelet 22. § (1) és (5) bekezdései az alábbiak
szerint rendelkeznek:
„(1) A díjat a közterület-használati
előre egy összegben
megfizetni.

hozzájárulásban

rögzített időtartamra

és módon a jogosult

köteles

A Rendelet 12. § (1) bekezdése szerint: „ Közterület-használati
hozzájárulás csak ideiglenes
jelleggel
- meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható, legfeljebb 1 évre; a
településképi
bejelentési eljárás során hozott döntésben
engedélyezett
utcabútoron
elhelyezett
reklámhordozó elhelyezése esetén legfeljebb 15 évre. "

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
I.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - előre egy összegben történő
teljes díjfizetéssel - közterület-használati hozzájárulást ad az alábbiak szerint:

Közterület-használó, kérelmező:

IGUANA IT Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Krúdy u. 9.)

2

Közterület-használat
Közterület-használat
Közterület-használat
Közterület-használat
Felelős:
Határidő:
II.

ideje:
célja:
helye:
nagysága:

2017. december 14.-2018. december 13.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 4. szám előtti járdán
21 m 2

polgármester
2017. december 11.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - előre egy Összegben történő
teljes díjfizetéssel - közterület-használati hozzájárulást ad az alábbiak szerint:

Közterület-használó, kérelmező:

BUSZER Budapesti Építő és Szerelő Zrt.
(székhely: 1163 Budapest, Új Kőbánya utca 23.)

A közterület-használat ideje:
Közterület-használat célja:
Közterület-használat helye:

2017. december 16. -2018. január 15.
védőtető (építési munkaterület)
Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u. 7. szám előtti
közterület
54 nr

Közterület-használat nagysága:
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. december 11.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára:
nem indokolt
hirdetőtáblán
honlapon
Budapest, 2017. december 06.
dr. Hencz Adrienn

Központi Iktató

* * < " » — • Hivatal
1082 Budapest
Baross utca 63-67.
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Gazdasági társasagok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetébenKérelmező neve: .

IGUAN* T Kft.
10£©
Budapest,• jdy
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Kérelemmel érintett közterület nagysága: Q t & Z t e ^ . ¿ 1
Közterület helye: Budapest, VIII. kerület
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára,
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló
37/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat
köteles fizetni,
a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet
12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusíthatók.
A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-el jelölni)
1

A

folvtatni kívánt tevékenvsée evakorlására feljogosító egyszerű okirat másolatát:

- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt,
- gazdasági társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüket igazoló okiratot,
- őstermelők esetén őstermelői igazolványt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt üzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egyseg érvenyes bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a Működési Engedélyt
2 Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcaknak is. A vazlaton az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, KIOSZK ESETÉN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szelének az
épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsaga,
amelyikhez tartozik; méterben mérve).
—
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkerelmekhez a helyszín Joto-

ját is csatolni szükséges.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájámlás megújítása eseten - városképvédelmi szempontok
figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.

5 Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal osszejuggo kozterulet-hasznaiat eseteben az
építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni

6. Közút igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon túl - a vonatkozo helyszint ábrázoló forgalomtechnikai vázrajzot, amely beszerezhető a Budapest Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán (1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.)

Figyelmeztetés:

A hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos és egyértelmű helymeghatározás, valamint a meglévő létesítményfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához!

A közterület-használatot - különösen - az alábbi jogszabályok szabályozzák:
-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXEX. törvény
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról

-

37/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet
Józsefváros Keriileti Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(Xü. 12.) önkormányzati rendelet
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Föv. Kgy. rendelet
A településkép védelméről szóló 34/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

és

használatának

rendjéről

szolo

NYILATKOZAT
Alulírott az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából hozzájárulok személyes adataim történő
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az lejárásban részt vevő
szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.
Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam -amelyet t u f a
másul vettem - az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezésekrőljogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről.
Kijelentem, hogy kérelmem teljesítése eset én a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól a 2004. évi
CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok.
Tudomásul veszem. hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre emelke/'"

Budapest, 20J1.. év-Ál hó

nap.
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BUDAPEST FŐVÁROS
VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODA

POLGÁRMESTERI HIVATALA

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Ügyosztály

Iktatószám:
Telefon:

26-977/2/2017
Lőrinczyné Zelinka Szilvia
459-2-526

e-mail:

zelinkasz@jozsefvaros.hu

Ügyintéző:

dr. Hencz Adrienn
ügyosztályvezető
Helyben

Járg^: Igumia lT Kft, közterület használati kérelme - Krúdy utca 4. szám előtti közterületen
vendeglato terasz létesítése
Hív. szám:

16-1760/2017.

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!
t é m á b a n tótt
S^m^írY^!?^ ^
n e f r * 3 ^ A településkép védelméről szóló
34/2017. (IX. 14.) onkormanyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 23.§ szabályozza
a
J
vendeglato teraszok elhelyezését.
h0

?y benyújtott helyszínrajz alapján « közterület használat
engedeyezheto. Felhívom figyelmét, hogy a Rendelet 23.§ d) pontja alapján kiemelt szegélyű
terasz (pódiummal vagy dobogóval) nem létesíthető.
szegeiyu
t

Tájékoztatom, hogy amennyiben új napernyőt, reklámtáblát, cégfeliratot, cégért, klíma kültéri
egyseget helyeznek el, településképi bejelentési eljárás lefolytatása szükséges.

Budapest, 2017. november 24.

Üdvözlettel:
Iványi Gyöngyvér
irodavezető

E ! 1082 Budapest, Baross u. 6 3 - 6 7 . & 4 5 9 - 2 1 0 0
www.jozsefvaros.hu

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
V I I I . Kerületi Rendőrkapitányság
Rendészeti Osztály

Ügyszám: 01080/562-125/2017. ált.

Tárgy; szakhatósági állásfoglalás
Hív. szám: 16-1760/2017.
Ügyintéző: Boros Attila Balázs r. hdgy.
Tel: 477-37-00/48-124
Email: borosab@budapest.police.hu

dr. Hencz Adrienn
ügyosztályvezető
Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Ügyosztály
Budapest
Baross utca 63-67.
1082

Tisztelt dr. Hencz Adrienn!
Tájékoztatom, hogy a fenti számon hatóságomhoz érkezett
megvizsgáltam, melynek során az alábbiakat állapítottam meg:

megkeresésben

foglaltakat

Az lguana IT Kft. kérelmet nyújtott be a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület
használatához, melyben kitelepülésének engedélyezését kérte 2017. december 14. naptól - 2018.
december 13. napig a Budapest V I I I . kerület, Krúdy utca 4. szám előtt a járdán 21 négyzetméter
területre.
A fenti helyszínen közbiztonsági és közlekedési szempontból a kitelepülés ellen hatóságom
kifogást nem emel.
Budapest, 2017 november 20.

Cím: 1084 Budapest Víg u. 36., 1431 Bp. Pf.:161
Telefon: 477-3700; Fax: 477-3724. 48-401
e-maii: 08rk@budapest.police.hu
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BUDAPEST FŐVÁROS VIIL KERÜLET

HATÓSÁGI ÜGYOSZTÁLY

JÓZSEFVÁROSI
IGAZGATÁSI IRODA

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ügyiratszám: 05-2949/2017.
Ügyintéző: ér. Bodnár Csaba

Telefon: 459-2174
Email: bodnarcs@jozsefvaros.hu
Hivsz.: 16-1760/2017.
Tárgy: közterület-foglalási kérelem

Gazdálkodási Ügyosztály
dr. Hencz Adrienn
ügyosztályvezető részére
Helyben
Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!
Hivatkozással hozzánk érkezett megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk:

IGUANAIT Vendéglátó Kft
Budapest VIH. kerület, Krúdy u. 4.

21 m2 vendéglátó terasz

(2017. december 14. - 2018. december 13. között)
részére a közterület használatba adását a fenti időszakban a Budapest Főváros VIII kerület
Jozsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 34/2017
(IX. 14.) önkormányzati rendelete 23.§ bekezdésében rögzítettek betartása mellett
kereskedelmi szempontból nem kifogásoljuk,,

az alábbi kikötéssel:
a vendéglátó teraszt a kereskedő csak az üzlet nyílászáróinak

„Vendéglátó terasz és közterületi k-itelwvvU«

E l 1082 Budapest, Baross u. 63-67. & 4 5 9 - 2 1 0 0

Ur\imi
f. .
www.jozsefvaros.hu

ac) a legalább 3,0 méter széles, vagy ennél nagyobb méretű terasz esetében legalább 2 0
meter szeles felületen a körüljárhatóság biztosítható,
ad) az egyirányú utcában, az egyirányú gépkocsi közlekedés mellett, amennyiben úttesten
az utca mindkét oldalán megengedett a parkolás a teljes közterület szélessége a 9 0
metert elén vagy meghaladja.
*
'
b) Terasz oldalai
ba) 1,0 méternél magasabb nem ideiglenes-jellegü anyagokkal és szerkezettel nem
hatarolhatok le,
bb) burkolathoz nem rögzíthetőek,
bc) átláthatóságát biztosítani
anyaghasználatával,

kell,

víztiszta

üveg

vagy

átlátszó

plexi

betét

bd) céglogón kívül egyéb feliratot, reklámot nem tartalmazhatnak,
be)

nem készülhetnek olyan anyagból, amely
elszíneződését okozhatja,

a

közterületi

burkolat

sérülését

bf) mobil elemekből állók legyenek,
bg) térelválasztó funkciója esetén az üzemeltető kötelezettsége a tűzoltási és kiürítési
utvonalak fenntartásának biztosítása,
c) Terasz téliesítése
ca) Teraszok, kitelepülések téliesítése nem azonos a kioszk létesítésével.
cb) Teraszok téliesítése csak tárgyév október 31. és tárgyévet követő év március 1
között, településkép! bejelentési eljárás lefolytatását követően lehetséges.
cc) A téli szezonban max. 120 cm magasságig határoló szerkezet, szélfogó építhető fel
viztiszta üveg vagy átlátszó plexi betét anyag használatával. A téliesített szezon
elteltével a terasz tulajdonosa, üzemeltetője köteles az eredeti állapotba
visszaállítani á közterületet, amennyiben ennek nem tesz eleget, a hatóság
elbontatja a teraszt szerkezeti elemeivel együtt.
d) Kiemelt szegélyű terasz (pódiummal vagy dobogóval) nem létesíthető. A terasznak a járda
szmtjéhez dobogóval történő csatlakozása csak abban az esetben megengedett, ha a
közterületi kitelepülés a parkolósávban létesül."
A

megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevékenységét a
t e m r 0 1 S Z O , Í Ó 1 2 0 0 5 ' é v i C L X 1 V - t ö r v é n y előírásainak betartásával folytaüiatja,
továbbá, hogy a vendeglató teraszon a zeneszolgáltatás tilos, ill. tevékenységükkel a lakosság
nyugalmát nem zavarhatják (zaj, szag, nyitva tartás, rendezvények, stb.), illetve az esetlegesen
felmerülő panaszok elkerülése érdekében a vendéglátó teraszt csak 10.00 órától
•H

Budapest, 2017. 11.22.
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Tisztelettel:

irodavezető
1082 Budapest, Baross u. 63-67. 9
www.jozsefvaros.hu
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ac) a legalább 3,0 méter széles, vagy ennél nagyobb méretű terasz esetében legalább 2 0
meter széles felületen a körüljárhatóság biztosítható,
ad) az egyirányú utcában, az egyirányú gépkocsi közlekedés mellett, amennyiben úttesten
az utca mindkét oldalán megengedett a parkolás a teljes közterület szélessége a 9 0
métert eléri vagy meghaladja.
b) Terasz oldalai
ba) 1,0 méternél magasabb nem ideiglenes-jellegü anyagokkal és szerkezettel nem
határolhatók le,
bh) burkolathoz nem rögzíthetőek,
bc) átláthatóságát biztosítani
anyaghasználatával,

kell,

víztiszta

üveg

vagy

átlátszó

plexi

betét

bd) céglogón kívül egyéb feliratot, reklámot nem tartalmazhatnak,
be) nem készülhetnek olyan anyagból, amely a közterületi
elszíneződését okozhatja,

burkolat

sérülését

bf) mobil elemekből állók legyenek,
bg) térelválasztó funkciója esetén az üzemeltető kötelezettsége a tűzoltási és kiürítési
utvonalak fenntartásának biztosítása,
c) Terasz téliesítése
ca) Teraszok, kitelepülések télíesítése nem azonos a kioszk létesítésével.
cb) Teraszok téliesítése csak tárgyév október 31. és tárgyévet követő év március 1.
között, településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően lehetséges.
cc) A téli szezonban max. 120 cm magasságig határoló szerkezet, szélfogó építhető fel
viztiszta üveg vagy átlátszó plexi beiét anyag használatával. A téliesített szezon
elteltével a terasz tulajdonosa, üzemeltetője köteles az eredeti állapotba
visszaállítani a közterületet, amennyiben ennek nem tesz eleget, a hatóság
elbontatja a teraszt szerkezeti elemeivel együtt.
d) Kiemelt szegélyű terasz ( p ó d i u m m a l vagy dobogóval) nem létesíthető. A terasznak a járda
szintjéhez dobogóval történő csatlakozása csak abban az esetben megengedett, ha a
közterületi kitelepülés a parkolósávban létesül."
A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevékenységét a
kereskedelemről szóló 2005, évi CLXIV. törvény előírásainak betartásával folytathatja,
továbbá, hogy a vendéglátó teraszon a zeneszolgáltatás tilos, ill. tevékenységükkel a lakosság
nyugalmát nem zavarhatják (zaj, szag, nyitva tartás, rendezvények, stb.), illetve az esetlegesen
elmerülő panaszok elkerülése érdekében a vendéglátó teraszt csak 10.00 órától
üzemeltethetik.
..-T-V-*
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Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
H-1081 Budapest, Dologház utca 3.; IS!: 1443 Budapest, Pf.: 154.
Tel: (36-1) 459-2324; Fax: (36-1) 459-2457; e-mail: fki.kozeppest@katved.gov.hu
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Tárgy:

Szakmai vélemény a Budapest VIII.
kerület Krúdy utca 4. szám előtt
(Iguana It Kft.) közterület használat
ügyében.
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Hiv. szám:

16-1760/2017.

Ügyintéző:

(Boros Gábor Szabolcs)
Fábri Zoltánné tű. hdgy.

Tel.:

459-2300/94284 mellék

E-mail:

fki.kozeppest@katved.gov.hu
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Ügyosztály
dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető részére!
Budapest
Baross utca 63-67.
1082
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Értesítem, hogy a Budapest VIII. kerület Krúdy u. 4. szám előtti (Iguana IT Kft.) közterület
használat ügyében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltséghez küldött megkeresését megvizsgáltam, amelyre az alábbi szakmai véleményt adom:
A Bp., VIII. kerület Krúdy u. 4. szám előtti közterületen - az Iguana It Kft. (1088 Bp., Krúdy u. 4.)
által - üzemeltetett vendéglátóhely terasza a benyújtott iratoknak megfelelő kialakításban, abban az
esetben megfelelő tűzvédelmi szempontból, amennyiben :
•

a közterületen kizárólag egy ember számára könnyen mozdítható nem rögzített tárgyakat
(székek, asztalok, virágládák, stb.) helyeznek el.

A fenti szakmai vélemény nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak.
Kérem szakmai véleményem szíves tudomásul vételét.
Budapest, 2017. november 22.
Kapják:

1. címzett
2. irattár

Géczi Béla tűzoltó ezredes
kiren deljtsés^zető
megbíz
\<x \
o'- o-

Kiss Lépente tím>/0 alezredes
habikßgi osztályvezető/
•ptp
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Ügyosztály
1082 Budapest
Baross utca 63-67.
K
É
R

f
E

L

E

i ; ; ' h)
/ ¡ M ' ^ t S Ü f t>7 n
i>
^ '
^ TkXLQr^.T(jjft'ctó

M

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához
Kérjük

a

nyomtatványt

olvashatóan,

nyomtatott

betűvel

kitölteni!

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Kérelmező neve: BUSZER Budapesti Építő és Szerelő zRt

telefon: 06-1-4014)4-58

Kapcsolattartó ügyintéző neve: Papp Zsuzsanna

telefon: 06-1-401-04-58

e-mail cím: zsuzsa.papp@buszer.hu
Székhelye: írsz.: 111 116

helység: Budapest (u., tér): Új Kőbánya utca

szám: 23.

Levelezési cím: 1163 Budapest, Új Kőbánya utca 23.
Cégjegyzék szám/ Nyilvántartási szám: 01-10-044889
2i7 0
Bankszámlaszáma: 1 0 1JL_0 2 2 4 4 _ [i 3Lj 2 3 0 ...J.
[4 2
Adószáma: 1 2 1 8 1 3 4 4 _ 2

6

_ 0 0 0 0 0 0j07

Egyéni vállalkozás esetében:
Kérelmező neve:
Lakcíme: irsz.:

telefon
herseg:

(a,tér):

Levelezési cím:
e-mail cím:
JW }W

!...

Vállalkozó nyilvántartási száma:

l ^ 5 0 f^ 00 ^

^

Adószáma:

1 1 '

'

j

;

Bankszámlaszáma:
Magánszemélyek esetében:
Kérelmező neve:
Lakcíme: irsz.
Születési helye:

telefon:.
helység:

...

ideje:

(u., tér)_:.
ev

szám:

hó

em./ajtó:

nap, anyja neve:

e-mail cím:
Megjegyzés:

Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, valamint a közterület-használati hozzájárulásban fog'
laltak ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterület-felügyeleti Ügyosztálya kezelik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXH. törvény alapján.

Közterület-használat ideje: 201 [ 7 [ év [ 1 | 2 | hó | 11 61 naptól -

201 [3. ev

M hó

5 i napig

(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!)
Közterület-használat célja: védőtető építése
Kérelemmel érintett közterület nagysága: 54 m2 (18,0 m x 3,0 m)
Közterület helye: Budapest, VIII. kerület, Déri Miksa út 7. szám előtti járda
Megjegyzés (Egyéb tény, körülmény, stb.):
jelen kérelmünk egy korábbi (2017.12.01 - 2017.12.15) közterület foglalási kérelmünk meghosszabbítása
a védőtető a járókelők közlekedését nem akadályozza, nem korlátozza

- 2

-

A kérelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára,
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló
37/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése szerint a közterület használatáért közterület-használati díjat
köteles fizetni,
a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet
12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusíthatók.
A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-el jelölni)
1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerű okirat másolatát:
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt,
- gazdasági társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüket igazoló okiratot,
- őstermelők esetén őstermelői igazolványt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt üzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a Működési Engedélyt
2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is. A vázlaton az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, KIOSZK ESETÉN: annak szélessége, hosszúsága; a terasz, kioszk szélének az
épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolsága; terasz esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága,
amelyikhez tartozik; méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez a helyszín fotóját is csatolni szükséges.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás megújítása esetén - városképvédelmi szempontok
figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
J. Építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az
építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt csatolni
szükséges.
6. Közút igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajzot, amely beszerezhető a Budapest Közút Zrt. központi ügyfélszolgálatán (1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.)

X

X

X

X

Figyelmeztetés:
A hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos és egyértelmű helymeghatározás, valamint a meglévő létesítményfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbírálásához!
A közterület-használatot - különösen - az alábbi jogszabályok szabályozzák:
-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és
37/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007.(XII. 12.) önkormányzati rendelet
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet
A településkép védelméről szóló 34/2017. (ÍX.14.) önkormányzati rendelete

használatának

rendjéről

szóló

NYILATKOZAT
Alulírott, az általam benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából hozzájárulok személyes adataim történő
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az lejárásban részt vevő
szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.
Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam -amelyet tudomásul vettem - az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezésekről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről.
Kijelentem. hogy kérelmem teljesítése eset én a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól a 2004. évi
CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok.
Tudomásul veszem, hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre emelkedik.
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