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B udapest J őzsefvárosi onkor mányzat

Képvise| ő.testÍilete számár a

Tisztelt Képvĺselő.testÍĺ|et!

I. Tényállás és dtintések taľtalmĺínak ľészletes ismeľtetése:

l) ez ó-gon - Maria Caft Kereskedelĺni Betéti Tríĺsasĺĺg képviselője 2015. május 5.
napjáĺ köztenilet hasnĺálati kéľelmet nýjtott be a Gazdáůkodĺĺsi Ügyosĺáyhoąmelýben a
Budapest VIII. kerĺilet Mária u. 5. sziĺm előtt vendéglátő tqasz elhelyezése cé|jábő|zs,s nł
közteriilet kívant parkolóhelyen és egy jáľdaszakaszonhaszrosítani 2015. június 10-től 2018.
április 31-ig. A hatósági eljrĺĺáp ideje alatt az vgyfel új helyszínĺajzot adott, bę ezze|
módosífua kérelmét így 28.5 ml helyett 25 rĺť-re va|tonata közteľiilet-hasnźlaa igényét.
Utóbb megieIölt 25 rĺŕ _es kiteleptilést csak a pakolósávban kívlínta elhelyezri.

A VĺárosgazdáIkodĺási és Pénzügyi Bizottság 2015. június 08. napjĺán tartott íilésén azĺjgyfel
fenti ügyben beadott kérelmét elutasítottą a kcjzteriĺlet hasznĺílathoz nem járultbozzá,

Az ugyfé| 20i5. július 3. napjĺán fellebbezést nyujtott be a Viárosgazđá|kodási és Pénzügyi
Bizottság 592/2u5.aĺI.08.) szímú hatźrozata ellen, melyben előadją hogy nincs olyan
17abaIy, amely a kéľelemben foglďtak teljesítését alntfuozatban fogiďtak szerint megtiltaruá.
UgyféI fellebbezésében leírja, hogy véleménye szerint azutcánbáľki hangoskodhatoil az o-
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Előteľjesztő: Soós Gytĺľgy aYáĺosgazdálkodrísi és Pénzügyi Bizottság elnöke

A képviselő-testiileti ĺités időpontj a:2O|5. szeptember 17.

Tárgy: Javaslat
elbfuáűasara

köztedilet-haszná|ati hozzźljfuulálsľól szóló döntések elleni fellebbezés

A napirendet nyílt tilésen kell trárgyalli, ahatćrozat eLfogadásáůloz egyszerii szavazattőbbség
sztikséges.

ErcrnszÍri szERvEzETI ecysÉc (ľÉv, szlcľo): GezoÁlrooÁsl ÜcyoszlÁLy l Ĺ Ĺ)
KÉszÍľErľp (ÜcvrNľÉzo NEVE' szlcNi): Nĺ,cy KeľaLN Éva, Bonos GÁnon Szesolcs
Pń.ŁÜcyl FEDEZETETNEv lcÉmypl lcezolÁs: qÁ; 
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Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság szÁmára: A Városgazdálkodási
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BoR Bt. vendégeitől fiiggetlentil, és ilyen aIapon az engedé|y megtagadása elfogultságot
tĹikrciz, továbbá pľej udikál.

Ahatźtrozat postai úton keľült köz1ésre, melyre 2015. július 03-án érkezett fel1ebbezés (1.
számú melléklet). Akőzigazgatási hatósági eljĺáras és szolgáltatas ĺíltalĺírros szabźůyaĺől szóló
2004, évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 99. $ (1) bekezdése éľtęlmében a fellebbezést
döntés közlésétol szamított 15 napon belül lehet elote{eszteni. A hataľozatot a tértivevény
tanúsága szerint az iigyfé| 20 1 5. június 3 0. napj an vette át.

Az illetékelaől szóló 1990' évi xcm. törvény 29. s Q) bekezdése alapján, ha a fellebbezés
targyaÍLak éľtéke pénzben nem állapíthatő meg, a fellebbezés illetéke 5 000 forint. Kéľelmező
ennek eleget téve illetékbélyeggel ellátott fellebbezést nyújtott be a kiadott hatźłtozattal
szemben.

AYnosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság 592/f015'NI.08.) számú hatélrozat indokolása is
tarta|mazza a Hatósági ÜgyosztáIy Igazgatási Iroda által fenti ugyben kiadott allásfoglalás-
kiegészítését, miszerint a Budapest VIII. keriilet Maľia u. 5. sz. taľsashĺŁ parnsztnyújtott be a
teraszt is Ĺizemeltehi kívanó venđéglátó ijzlet zavarő' hangos működése miatt. A tráľsashaz
panaszźú a 2015. május 30. napján taľtott éjszakai hatósági ellenőĺzés is alátamasttotta.
Tekintettel a fentíekre a Hatósági Ügyosztály lgazgatźsi Iľoda nem javasolta a közterĺilet
hasznźiatba adását az ugyfé| részére. Eztn kívĹiI a Buđapest Rendőr-főkapitányság VIII.
keriileti Rendőrkapitrányság Rendészeti osztźiya źůtal 2015. május 8. napjan kiadott
állasfoglalásában a kérelemben megjelölt kitelepĹilést k<jzlekedés szempontjából nem
javasolta.

Fenti hatósági allĺíspontok ďapjan a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a kérelem
elutasításaľól döntött.

Javaslom az elsőfokú hatóság hatźrozatźnak helybenhagyását, tekintette| aľru, hogy az első
folcu hataro zat téĺybe|l leg, és j o gi la g me gďap ozott vo lt.

2) Az EBONI 2000 Vendé/réltó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviselője 2015.
januáľ 07. napján közteľiilet haszrálati kéľelmet nyujtott be a Gazdálkodasi ĺJgyosztályhoz,
meiyben a Budapest VIII. kerület Vajda Péteľ u. 7. szám előtt venđégltĺő terasz elhelyezése
cé|1ábôl6 m. közterĹilet kívánt jrírđaszakaszon haszrosítani 2015. május 05-től 2017. jrlnius
05-ig. A Vaľosgazđĺílkodasi és PénztigyiBizottsźę 2015. június 0l. napjan tartott iilésén az
ügyfél fenti iigyben beadott kéľelmét elutasította, a közterĺilet haszlĺílathoz nem jĺáľult hor-zá.

Az íigl,féI2015. július 03. napján fellebbezest nyujtott be a Varosgazđílkodási és Pénzĺigyi
Bizottsźry 56I/2015.NI.01.) szímú hatáĺozata ellen, melyben előadja' hogy 20|2. májustól
bérlik az ilzfethelyiséget, melynek miikodésére a koľábbi években semmilyen panasz nem
érkezett. Az ügyfel elmondasa szerint a tavalý év nyaľán a táĺsas}rtz néhany új lakójanak
hangoskodásait és zenehaIlgatástLt háLľltottők a veĺdéglźtő egységre az ijzIethe|ýség feletti
lakrásfulajdonosok. Ügyf"I előađja továbbĄ hogy a hangoskodó takók híába kiĺlti'ńek e| a
tarsashazból' azin|ethelyiség fęlett lakó személy azőtais zakJatja szóban és írásban azilzfet
miiködése miatt, ez iigyben az Ugyfé| feljelentést is tett. Fellebbezésében az iigyfel
kifogásolja az elutasítő indoklást, miszeľínt ,,a tetasz megléte a köĺĺryező házak lakóit
ďapvetően zavartď,, és ,,a közteľület a jelenlegi forrnájában nem is ďkalmas ilyen
tevékenységre''.



Ahatźrozat postai úton került közIésre, melyre 2015. július 03-an érkezett felLebbezés (2.
számú melléklet). A Ket. 99. $ (1) bekezđése értelmében a fellebbezést dtintés k<izlésétől
számított 15 napon belüI lehet előterjeszteni, a határozaÍot a téľtivevény tanúsága szeťrnt az
ügyfél 20|5.június 18-an vette át.

Az iIletékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. $-a a?apján,ha a fellebbezés targylának
éľtéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5 000 foľint. Kérelmező ennek
eleget téve illetékbélyeggel ellátott fellebbezést nyújtott be a kiadott határozattal szemben.

A Vrĺrosgazdálkodasi és Pénztigyi Bizottság 561/2015.NI.08.) számú hatfuozat indokolása
tarta|mazza, hogy az előző évben, a nyźrl időszakban ugyan az ngyféI miíľ renđelkezett
köaeľulet-hasznźĺ|ati hozzźýáruLással, de ezen tevékenysége a komyező hďZak lakóit
alapvetően zavarta, emellett a közteľĹilet jelenlegi formájában nem alkalmas a kérelemben
megj elĺllt tevékenység folytatásara'

Fentiekľe tekintettel a Yźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a kérelem elutasításráľól
döntĺitt.

Javaslom az elsőfokú hatóság határozatának helybenhagyásźi, tekintettel aną hogy az első
fokú hataľozatténybe|ileg, és jogilag megďapozott volt.

3) A Sami Info Trade Kft.. 20|4, február 06. napjan érkezett kérelmében köztertilet-
hasznźlatihozzájaru|as megadását kérte a Budapest VIII. kerĹilet Kľudy Gyula u. 4. sz. aLatt 6
m. vendég|átő terasz elhelyezése céljából a Yźrosgazdrítkodási és Pénziigyi Bizottságtól
(továbbiakban Bizottság). A Bizottság 83llf014. (WII.04.) sz. határozatában közteľiilet-
hasznélatihozzájałulást adott az ügyfelnek a fenti teľületre vonatkozóan 2014. augusztus 01-
tő|2015. május 31-ig.

Az tigyfel 2015. februaľ 02. napjankérelmet nyújtott be díjmentesség megadása iľant a20|5.
február 06. -2015. április 30. közötti idószakrła, mivel a Krudy Gyula u.4. sz. a|atr.Iévő
Tarsashaz felujítási munkálati miatt a kiteleptilés nem lehetséges. amit a Bizottság 237l20t5.
(III.16.) szárru határozatában nem engedélyezett, eľről az iigyfé| értesítése megtörtént. A
Gazdálkodási Ügyosztaly megkereste a Nyolc Kĺir Taľsasházkeze|ő Kft-t, a Budapest VIII.
keľĹilet Knidy Gyula u. 4. sz. táttsashén felújítási munkálatainak időtartamával kapcsolatban,
amiľe z}|s.junius 03. napján azt atájékoztatást adtfü, hogy a Tarsasház utcai homlokzat
felújítása 20|4. szepember 15-től 20|4. december |4-igtartott.

Az ngyféI 2015. május f0. érkezeľt kérelmében 6 m2-ľő| 4 rĺŕ-re szeretné csökkęnteni a
hasanálni kívránt kdzterĹilet nagyságát.

APénnigyi|JgyosztáIy tájékortaasa szennt az ugyfé| 2014. évben 7g.40I,- Ft összegű, míg
20|5. évben 3.406,- Ft összegií befizetést eszközöl! ezzel szemben a kéľelmezőnek
mindĺjsszesen 70.523,- Ft đíjat kellett volna fizeurie. A kérelmezőt felsző|ítottuk a díjtntozás
rendezéséľe 2015. május 22. nap1źn, melyben akézhemételtől számított nyolc napon belüli
határiđőt szabfunk. A Pénztigyi Ügyosztá|y tájékoztatása szennt a kérelmezn rcndezte
díjtartozasát az onkoľm ány zat fe|é.

A Gazdá|kodási Ügyosztźiy 2OI5. május 08. napján ismételten megkereste a Budapesti
Rendőr-fokapítźnyság VIII. keriileti Rendőrkapitányság Rendészeti osná|yát a
vendéglátóterasz kĺjzlekedés-technikď szempontból való vizsgá|atőxď kapcsolatban, amelyre
2015. június 26. napjźn érkezett vélemény, mely szerint közlekedés szempontjábőI a
kitelepülést nem j avasolj ĺĺk.



Fentiek figyelembevételével aBízottság a775l20l5. NII.27.) szźłníhatározatźtban nem adott
közteľĹilet-haszrĺtiati hozzájáruIźst az ugyfél részére 4 rĺł veĺđég\átő terasz elhelyezése
céljából.

A hatÁtozatot az tigyfél személyesen vette át 2015. auguszhrs 19. napjĺán, melyre f0I5.
auguszfus 28-arl érkezęÍt fellebbezés (3. szrĺmú melléklet). A Ket. 99. s (1) bekezdése
éĺtelmében a feIlebbezést döntés kĺjzlésétől szétmitott 15 napon beltĺl lehet beĺyujtaIĺ. Az
illetékekľől szóló 1990. évi XCm. ttirvérry 29. $-a ďapj'.,l, ha a fellebbezés Ĺargyĺírruk éľtéke
pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5 000 foľint. Az ngyféI ennek eleget téve
illetékbélyeggel ellátott fellebbezést nyújtott be a kiadott hatźrozaÍtal szęmben.

Az tigyfél a fellebbezésében ana hivatkozott, hogy a VaľosgazdĺíIkodasi és Pénzügyi
Bizottság l9-291l7/2a|4. számű hatérozatában már adott a kéľdéses területre vonatkozó
ktjzterĹi1et-hasznáiatihozrÁjźlru|ást, továbbá tigyfél áltáspontja szerint a foľgďom az esetleges
hozzajanilás megadása esetében is akadálytalan lerure.

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a775l20L5. NII.27.) szĺímú hatźrozatindokolasa
is taľtalmazza a Budapesti Renđőľ-főkapitlányság VIII. keriileti Rendőľkapitanyság Rendészeti
osztÁIyát ĺĺllĺísfoglalását, a Vłáľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság mindezek a\apjźn a
kérelem elutasítasáról döntott.

Tekintettel aÍTa) hogy a kérelmezett helyszín, a Kľudy utca a vendéglátó egységek
kiteleptĺlései á|ta| maľ tulterhe|t, az onkoľmanyzat, minttulajdonos sem javasolja a kĺiztertilet
ilyen irrányú további terhelését.

Javaslom az elsőfokú hatóság hatérozatának helybenhagyésźÍ, tekintettel aną hogy az ęIső
folnĺhatĺározatténybe7ileg,és jogĺIagmegalapozotÍ'.

4) Kaza| Tamás egyéni vá||a|koző 20t5. május 20. napján érkęzett kérelmében
kĺizteľti1et-haszná|atihozzäjaru|ást kéľt aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságtól.

A Varosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottság201'5. július 27. napján taľtott ülésén elbítáIta
iigyfrl kérelmét, és 766/2075. NII.27.) szźlmú, határozatźtval fulajdonosi jogkörében e|jfuva
nem jráľulthozzźtakozteľiilet-hasznźiathoz.

A hatátozatot az ugyfél személyesen vette át 20|5. auguszľus 26. napjan. melyre 2015.
augusztus 27-én érkezett fellebbezés (4. számtĺ melléklet). A Ket. 99. $ (1) bekezdése
éľtelmében a fellębbezést döntés kĺizlésétől szźmlított 15 napon beltil lehet benyujtani. Az
illetékekĺől szóló 1990. évi XCIII. tĺĺrvény 29. $-a alapjĘ ha a fellebbezés targyának éľtéke
péĺvben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5 000 forint. Azugyfé| ennek eleget téve
illetékbéIyeggelellátott fellebbezést nyujtott be a kiadott batfuozat1al szemben.

Az Íigyfél a fellebbezésében arra hivatkozott, hogy 30 éve folytat kiskereskedelmi
tevékenységet ebben az urfetben, minden évben eleget tett fizetési kötelezettségeinek,
továbbá soha nem volt ellene büntetés, ellenőrzés soľán mindig mindent rendbęn talĺiltak.

Az tigyfel ĺĺltď ďapbeadvźnyában kérelmezett közteľĹilet közel helyezkedik el a Teleki téri
piachoz, ezért javasolt, hogy az iigyfé| ott végezze zöldség-gyiimcllcs ĺírusítasát, akár a
j elenlegi iŁlethelýségben történő árusítás mellett.

Tulajdonosi jogkörben eljĺírva javas|om az elsőfokú hatóság határozatźnak helybenhagyásät.



II. A beteľjesztés ĺndoka

Az ĺigyfel á|ta| az elsőfokú hatźrozat ellen benyújtott fellebbezés ténye. A fellebbezési jog
nincs meghatározottjogcímhez kĺitve, fellebbezni brármely okból lehet, amelyre tekintettel az
érintett a döntést séĺelmesnek taľtja.

A Ket. 105. $ (1) bekezdés a|apján a másodfolĺú döntést hozó hatóság a döntést
helyb enhag yja, me gv tůtoztatj a vagy me gsemmisíti.

A fellebbezés taľgyábaĺr a döntés meghozatalźra aTisztelt Képviselő-testtilet jogosult'

III. A döntés célja és pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a fellebbezések elbírálása.

A döntésnek pénzĺigyi hatása níncs.

IV. Jogszabályi kiĺľnyezet

A fellebbezési lehetőséget a Ket' 98. $ (1)-(4) bekezdései, valamint a 99. $ (1) bekezdés és a
i07. $ (1) bekezdéseszabáIyozza.

A fellebbezési illeték mértékét az illetékekľől szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. $-a á||apitja'
meg.

Kéľemazaltlbbihatźtrozati javaslatokelfogadását.

H,ą'ľlłnozĺ'ľI JAVÁsLAT

I. Á Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefyárosi onkoľmányzat Képviselő.
testĺĺIete másođfokú hatósági hatáskörében eljárva az alábbiak szeľint dönt:

1. A Budapest Főviáros VIII. kerĹilet Józsefuaĺosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete
másodfolnihatóságihatĺísköľébeneljarvaaza|ábbihatfu ozatothozza.,

HATÁno ZAT

a, ó-goR - Mríria Café Kereskedeimi Betéti Tarsasag Budapest VIII. keľiileĹ Mĺáľia u. 5. sz.
elóttí25 m2 teniletre vonatkozó közterĺilet-haszľlź/ratlkéľelĺnét elutasító Varosgaz&ĺlkodási és
PéÍIzĹig:yi Bizottsag 59a20 1 5 (VI' 0 8') számú hatźłrozatéú

helyben haryja.

E hatáĺozat ellen fellebbezésnek nincs hĄe. A hatfuozat felülvizsgrálatát jogszabálysértésre
való hivatkozĺíssal, a bkőságlćll lehet kémi. A keresetlevelet a hatérozat kézhez.łéte|étőI
szźtmított 30 napon beliil, az I. folai közigazgatási szervnél, vw a Főváľosi Kőagazgatási és
Munkaiigyi Bíľósághoz kell 3 példĺĺnyban benyujtani. A keresetlevél benýjtĺásanak a
hatźxozatvégrehajüásźtraha|asztőhatźiyavarl.

INDoKoLÁs

Az I. fokon eljĺĺró hatóság' a Budapest Fővĺíľos VIII' kerĹilet Józsefuiíľosi onkormźnyzat
Képviselő-testĺiletének Yáĺosgazdállkodási és PénzĹigý Bizottsága terjesáette fel a
Józsęfuĺárosí onkormĺányzat Képviselő-testĺilete számára a jogoľvoslati kéľelĺnet, a II. fokon



e|jańŁlatőságijogköĺ gyakorlójának, aközigazgatásíhatőságí eljáras és szoIgáltatás általanos
szabáIyairőL szől'ő 2004. évi CXL. törvény 107.$ (1) bekezdés szeľint.

A közigaz$atási hatósági eljaĺás és szolgĺíltatás általános szabá|yairól szóló 2004. éví CxL-
törvény 105.$ (1) bekezdés ďapjan a másođfokú dĺintést Íloző hatóság a đcjntést
helybenhagy ja,megĺźt|toztatja,vagymegsemmisíti.

Budapest Józsefuáros onkormányzat Képvise1ő-tesnilete masodfokú jogkörében e|jáĺva az,
első fokon hozott hatérozatot megalapozottnak találta.

A másodfokú hatóság megítélése szeľint helyesen utasította el az első fokú hatóság azugyfél
köztertiiet-hasznźiati kéľelmét, mivel a YźrosgazdáIkodási és PénzĹigyi Bizottság a döntés
meghozatalakor f,lgyelembe veszi a Gazdálkođasi Ügyosztály által előterjesztett iigyben
érintett hatóságok véleményét'

Ezért iiajdonosi jogkcirében eljáľva a másodfokú hatóság az e|ső fokú határozatot helyben
hagyja.

A közigazgatasi hatósági eljráľás és szolgáItatás általrános szabályairól sző|ó 2004. évi CXL-
törvény 105. $ (5) bekezđése szerint a fellebbezésí eljaľás során hozott döntést a fellebbezővel
a másodfoku döntést hozó hatósäg u első folĺri döntést hozó hatóság tttján kozli. Ene
figyelemmel hívta fel a Képviselő-testtilet a Polgármesteľt a fellebbezővel t<irténő kcizlésére.
A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testĹilet aközigazgatasi hatósági eljĺíľas és szolgáltatĺĺs
általános szabályairől szóló 2004. évi CXL. törvény 73/A. $ (4) bekezdésében foglaltak
alapjanzźrtakj.

A hatátozat, bírósági felülvizsgálatanak lehetősége a kozigazgatási hatósági eljĺárás és
szo|gáůtatás áitalános szabáJyurőI sző|ć: 2004. éví CXL. törvény 107. $ (3) bekezdésén alapul.
A masodfokú hatósági eljrĺľas lefolytatźsźra a hatasköľt és illetékességet a kozígazgatási
hatósági eljárás és szolgĺíltatas áItalános szabźůyuről szóló 2004. évICXL. töľVény 107.$ (1)
bekezđése áJlapítj a me g.

Budapest, 2015. szeptember I7.

2. felkéri a Polgármestertaz 1. pont szerinti döntés ktizlésére.

Felelős: Polgármester
Hatríľidő: 2015. szeptembet 17.

il. A Budapest Főváľos VIIL keľůilet Józsefváľosĺ onkományzat Képviselő-
testülete másodfokr'i hatĺósági hatáskiĺľében eljárua az alábbiak szeľint diĺnt:

1. A Budapest Fővaros VIII' kerĺilet Józsefrarosi onkorľnrányzat Képviselő-testiilete
másodfokúhatóságihatáskörébeneljarvaaza|ábbihatćtrozatotbozza..

HATÁno ZAT

az EBONI2000 Vendéglátó,^Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest, VII[. kerĺilet, Vajda
Péteľ u. 7. sz. előtti 6 m, területre vonatkozó kdztenilet-haszniílati kérelmét elutasító
VarosgazdĺĺIkodási és Pénzügyi Bizottság 56I/2015 (VI.01.) szźľľrűhattrozatźń



helyben hagyja.

Ehatátozat ellen fellebbezésnek nincs helye, A|latáĺozat felülvízsgźlatátjogszabálysértésľe
való hivatkozással, a bíróságtól lehet kérni' A keresetlevelet a baÍétrozat kérhezvételétől
számított 30 napon belül, az I. fokú kőzigązgatási szeľvnél, vagy a Főváĺosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz kell 3 példanyban benyujtaĺri. A keresetlevél benffitásrĺnak a
hatétrozatvégrehajtasarahalasnőhatályavan.

INDoKoLÁs

Az I. fokon e|jarő hatőság, Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaĺosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testĹiletének Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága terjesztette fel a.

Józsefilarosi tnkormĺínyzat Képviselő-testĺilete szőméra a jogorvoslati kérelmet, aII. fokon
eljáľó hatósági jogkör gyakorlójanak, aközigazgatási hatósági eljaľás és szolgá|tatźs általanos
szabét|yaitő|szőLő2004. évi CXL. tĺĺrvény 107.$ (1) bekezdés szerint'

Aközigazgatási hatósági eljĺáľás és szolgáltatas általanos szabźlyairől szóló 2004. évi CXL.
törvény t05.$ (1) bekezdés a|apján a másodfolĺĺr döntést hoző hatóság a döntést
helybenhag y j a, me gv áItonatj 4 vagy megsemmi síti'

Budapest Józsefuaľos onkormanyzat Képviselő-testiilete másodfokú jogkcirében e\jfuva az
elsőfokonhozotthatěrozatotmega|apozottnaktalĺílta.

A masodfolai hatóság megítélése szerint helyesen utasította e| az ęIsó fokú hatóság azngyfél
ktizterület-hasnláIati kéľelmét, mivel a Yźrosgazdźtlkodási és Pénzĺigyi Bizottság a döntés
meghozata|akor figyelembe veszi azadotttigyben esetlegesen felmeĺtilő lakossági panaszt.
A közterĹilet nem rendeltetésszeríĺ haszráiatźhoz a trrlajdonos |lozzájźtulása szfüséges,
azonbarl bozzźtjaruIás megadasa esetén nem zavarhatja a közteľiiletet ręndeltetésszerĹĺen
haszráIók illetve a kőtnyező lakóépiĺletekben élők nyugďmát.

Ezértamásodfokú hatóság aze|ső folcu haĺíľozatot helyben bagyja.

A kozigazgatási hatósági eljĺáľrĺs és szolgĺáltatás általĺános szabáůyatról szóló 2004. évi C)íJ-.
törvény 105. $ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljarás soriĺn hozott döntést a fellebbezővel
a masodfokú d<jntést hozó hatósĘ az első foku döntést hozó hatósźĘ tńjéľ. közli. Erre
figyelemmel hívta fel a Képviselő-testiilet a Polgármestert a fellebbezővel történő közlésére.
A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testiilet aköngazgatĺási hatósági eljĺíĺas és szolgáltatĺís
általános szabáLyalről szóló 2004. évi CXL. törvény 73/A. s (4) bekezÄésében foglaltak
alapján'zártaki.
A hatfuozat bírósági feltilvizsgálatának lehetősége a közigazgatrísi hatósági eljárás és
szoIgáItatźs áltďános szabźlyuről szóló 2004. évi CXL. törvény 107. $ (3) bekezdésén alapul.
A masodfokú hatósĘi eljĺíras |efo|ytatáséra a hatásköľt és illetékességet a közigazgatási
hatósági eljánís és szolgáltatás ĺáItďlĺnos szabáiyauől szóló 2004. éví CXL. tĺirvény t07.$ (1)
bekezdése á||apítj a me g.

Budapest, 2015. szeptember I 7.

2. felkéri a Polgĺĺrme steÍt az 1. pont szerinti dĺjntés közlésére.



Felelős: Po1gármesteľ
Határidő: 2015. szeptember 17.

ilI. A Budapest Főváľos VIII. kerüIet Józsefuáľosi Onkormányzat Képvĺselő-
testÍilete másodfokrĺ hatósági hatáskłirében eljárua ĺz a|áhbiak szeľint dönt:

1. A Buđapest Fővaĺos VIII. keľtilet Józsęfuárosi onkormányzat Képviselőtestĺilete
másođfokrihatóságihataskĺ jrébene|jáĺvaaza]źtbbihatfu ozatotbozza:

HATÁno ZAT

a Sami lnfo Trade Kft. Budapest, VI[. keľiĺlet, Krudy Gyula u.4. sz. e|őtti 4 m2 területre
vonatkozó köáeľüIet-hasznáůatĺ kérelmét elutasító Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság
7 7 5 / 20 I 5 . NII.27 .) szrĺmli batźEozatáLt

helyben hagyja.

E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye . A hatźrozat felülvizs geů,atát jogszabályséľtésre
való hivatkozássa), a bfuőság!ől lehet kémi. A keľesetlevelet a hatźrozat ké7hezvéte|étol
számított' 30 napon beltil, az I. foku közigazgatási szeľvnél, vagy a Fővĺíľosi Közígazgatasi és
Munkaügyi Bíľósághoz keil 3 példĺányban benffitani. A keresętlevél benyijtasrának a
hatfu ozatvégrehajüísźrahalasztőhatźiyavan.

INDoKoLÁs

Az I, fokon eljaró hatóság, Budapest Főváros VIII. kertitet Józsefvaĺosi onkormźnyzat
Képviselő-testÍiletének Vaľosgazdálkodasi és Pénzíigyi Bizottsága terjesáette fęl a
Józsefuaľosi Ónkoľmanyzat Képviselő-testĹilęte szźtmźra a jogoľvoslati kéľelmet, a II. fokon
eljaĺó hatósági jogkĺir gyakoĺlójĺának, aki5ngazgatasi hatósági etjáĺrás és szolrgźltatźts általanos
szabáűyakő| szóIó 2004. évi CXL. t<irvény 1 07. $ ( 1) bekezdés szerint.

A közigazgatási hatósági eljĺírás és szoIgáltatas általĺános szabáIyaról szóló 2004. évi C){J-.
törvény 105.$ (1) bekezdés alapján a másodfolĺrĺ döntést hoző hatóság a đöntést
helyb enhag yj a, me gv áltoztatj 4 vagy megsemmisíti.

Budapest Józsefilaros or.kormźnyz-at Képviselő-testiilete másođfoku jogkörében eLjárva az
elsőfokonhozotthatźrozatotmegalapozottnaktďálta.

A młísodfolai hatóság megítélése szeľint helyesen utasította el az első foku hatóság az iigyfél
közterĺilet-haszna|ati kérelmét, mivel a Varosgazdálkodłísi és Pénziigyi Bizottság a döntés
meghozatalakor figyelembe veszi a GazdĺáIkodasi Ügyosztaly źital előterjesaett tigyben
érintett hatóságok véleményét.

Ezert a másodfoloi hatôság az elsó foku hatarozatot helyben hagyja.

Aközigazgatasi hatósági eljárás és szolgáItatás általános szabźůyutől szóló 2004. évlCXL.
törvény 105. $ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljĺárás során hozott döntést a fellebbezővel
a másodfolcu döntést hozó hatósá,g u első foku dĺjntést hozó hatóság tújźľ' közli. Ene
figyelemmel hívta fel a Képviselő-testiilet a Polgármestert a fellebbezővel történő közlésére.



A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testĺilet akizigazgatási hatósági eljáĺás és szolgáitatás
ĺíltďános szabá|yalről szóló 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (4) bekezdésében foglaltak
alapján zartak'l.
A hatźrozat bírósági feltilvizsgálatanak lehetősége a kozigazgatasi hatósági eljaras és
szo|gáitatźs általanos szabźlyaĺről szóló 2004. évi CXL. töľvény 107. $ (3) bekezdésén alapul.
A masodfokú hatósági eljaľás lefolýatására a hataskört és illetékességet a kozigazgatási
hatósági e|jáłás és szolgáltatas általános szabáIyalĺől szóló 2004. évi CXL. ttirvény 107.$ (1)
b ekezđése źllapít1a me g.

Budapest, 2015. szeptember 17.

2. felkéľi a Polgárme stert az 1 . pont szerinti đĺjntés kcizléséľe.

Felelős: Polgármester
Hatĺáľidő: 20|5. szeptember 17.

Iv. Á. Budapest Főváros VIII. kerület Jrízsefváľosĺ onkormányzat Képviselő.
testülete másodfokrĺ hatósági hatásktirében eljárua az a|álbbiak szerĺnt dtint:

1. A Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testtilete
másođfokúhatóságihatáskörébeneljaľvaazaIábbíhatźlrozatoÍ.hozza:

HATÁno ZAT

Kazal Tamás egyéni váILaJkoző Budapest, VIII. keľiilet, Diószegi S. u. 14. sz. előtti 1 m2
teriiletľe vonatkozó közteľület-haszná|ati kérelmét eIutasító Varosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság76612015.(vII.27.)szrĺmúhatáĺozatát

helyben hagyja.

E hatáĺozat ellen fellebbezésnek nincs helye . A határozat feltilvizs gáIatźtt jogszabźiysértésre
való hivatkozássa7, a bÍľóságtól lehet kéľni. A keresetlevelet a hatźtrozat kézheméte\étőI
szĺámított 30 napon beltil, az I. fokú kozígazgatási szeľvnéI, vagy a Fővárosi Kozigazgatásí és
Munkaügyi Bírósághoz ke|| 3 példanybarr benyujtani. A keresetlevél benyújtásanak a
határozatvégrehajtásźltahalasztőhatźlyavan.

tNDoKoLÁs

Az I. fokon eljaró hatóság, Budapest Fővaľos VIII. kertilet Józsefvaľosi onkormanyzat
Képviselő-testĺiletének Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottstrya teľjesztette fel a
Józsefvaľosi onkormźnyzat Képviselő-testĹilete szálmfua a jogorvoslati kérelmet, a II. fokon
eljań hatósági jogkör gyakorlójanak, akozigazgatási hatósági eljaĺás és szolgáltatás áltďrános
szabá|yuĺól szóló 2004. évi CXL. tĺiľvény 107.$ (1) bekezdés szerint.

Akilzigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás źůta|ános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 105.$ (1) bekezđés a|apjan a másodfokú đöntést hoző hatóság a döntést
helybenhagy ja,megvźlltonatja,vagymegsemmisíti.

Budapest Józsefuĺĺros onkoľmanyzat Képviselő-testtilete masodfokri jogktirében e|jźrva az
elsőfokonhozotthatźrozatotmegalapozottnakta|álta.



A másođfokú hatóság megítélése szęrint helyesen utasította el az első fokú hatóság az ugyfé|
kĺj aeľulet-basznźiati kérelmét.
Az ij;gyfé| źL|tala megjeld,lt köZteľiilet közel helyezkedik el a Teleki téľi piachoz, ahol mind
iĺzlethelyiségben, mind ősteľmelők szĺímara fęnntartott asztalokon lehetőség van zĺildség-
gyiimölcs, élelniszeľ áľusítĺásfua. Az árusitási lęhetőséget nem záqakl az a tény, hogy az
ĺigyfélnek van saját tuląjđonú vagy béręlt tizlethelyisége a VIII. kertilet teľiiletén.
Az onkoľmźnyzat kötelező fęIaďata a lakás-és helyiséggazdálkodás is, melynek figyelembe
vételével döntiitt a közteľület eltérő rendeltetésének haszrá|aE ngyében' ezért tulajdonosi
jogkörében e|jarvaa másodfokri hatóság az elsőfolni hatóság hatfuozatát helybenhagyja.

Akozigazgatasi hatósági eljaÍas és szolgráltatás általźnos szabályairól szóló f004. évi CXL.
törvény 105. $ (5) bekezdése szerint afel|ebbezési eljaľás során hozott d<intést a fellebbezővel
a masodfolcu döntést hozó hatósé,,g u első folni döntést hozó hatóság tltjaÍL közli. Ene
figyelemmel hívta fel a Képviselő-testiilet a Polgármestert a fellebbezővel tĺiľténő k<jzlésére.
A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testiiiet akozigazgatási hatósági eljaĺás és szolgáltatás
általanos szabźlyairől szóló 2004. évi CxL. tĺiľvény 73/A. $ (4) bekezdésében foglaltak
alapjźnzźlrtakj.
A hatźlrozat bírósági feItilvizsgźiatának lehetősége a kozigazgatasi hatóságí e|jaras és
szo|gáItatźls á]talĺános szabáIyairőlszóló 20a4. évi CXL. töľvény 107. $ (3) bekezdésén alapul.
A másodfokú hatósági eljĺírás lefolytatasaľa a hatáskĺirt és ilIetékességet a kozigazgatźtsi
hatósági eljárás és szolgáltatźs źůtalrźnos szabályalról szóló 2004. évi CXL. tt!ľvény l07.$ (1)
b ekezdé se állapitja meg.

Budapest, 2015. szeptember I 7.

2. felkéri a Polgáľmestertaz l. pont szerinti đĺintés közlésére.

Felelős: Polgĺĺľmester
Hatáľiđő: 20|5. szeptember 17.

A dtintés végľehajtá sát v égző szervezeti egység: Gazdźikodási IJ gy oszIa|y

Budapest 2015. szeptembeľ 04.

Törvényességi ellenőľzés :
Danada.Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

és Pénzügyi Bizottság elnĺike

ł,,,pL9 €, 
'

dr. Mészĺír Eľika -/a|jegyző 
2015 sltPl 8{
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kisvÉlła!Łgĺ.Łąt éŕűĺľttć.ü}.ť$bť ĺęgýŕt' Ä kűdfrllcr řnsaskłĺí ctrqsďćiľ lř1sgtä*6đ&s B
vĺiĺisjbäia ťFghću5essógĺit iĺocbałĺjt eĺ ł*tĺpryoEa.r tefuĺye-oÜą
Kćĺę*ĺ .* Ł cifiĺe.i a HRátĺrra&Bł' fuglďĺák li:Iolviru6áJał*ľĺ ćs ą ,s#+}cťńbęľł ťugls}iŕl
te}jcšitĹĄćĺe'

TĹqaeleceĺ

ffi-'*
B{rdppqfĹ 2üĺ 5 jglíus l.
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Ugyintéző: Boros Gáboľ Szabolcs
Tel.z 459-f230
Fax:459-2276
e-m ail: boro sgsz@jozsefuaros.hu

vÁnoscezoÁlrooÁsĺ És
PÉNzÜGYI alzoTTsÁce
soÓs cyoący
einök

Táľgy : k<iĺertilet haszná|ati hozzái źrrl.rás
IJ gyir atszámz | 6 -7 12/201 5.

HATÁRo zAT
ó.non Mária Café Bt. (cégiegyzékkivonat: 0I-O6-72g2f6, adőszárn: f0588454-2-42,székhely: 1085 Budapest, Mĺíria u' 5.) kéľelmére " B;ń.;;-ř?;;";"fii,. ,.",.ĺ",Józsefuáľos onkormrĺnyzatxnak tulajdonában lévő Budap"'i vľl. keľiilet Máľia u. 5. sz.ęlőtti közterĺileten ?5 ^, 

vendéglátó teľasz 
"lr'"ly"iJ.ehez a vło,g-Juu.odási ésPénztigyi Bizottság 5g2/2O| 5. CVI.08.) szźmÍlhatarozatászerint

nem jáľul hazzá

E hatfuozat ellen - a közléstől szĺímított 15 napon belül - a Budapest Főváros VIII. keľiiletJózsefvĺáĺosi onkomlanyzat Képviselőtesftiletehe z címzett, de a Polgármesteri HivatalGazdá|kodási Úgyosaáýá'hozbenytĄtott 5000,- Ft-o.s illetékbéiyeggel ellátott feliebbezéssel
Iehet élni' A fellebbezésről a Képviselő-testtilet dönt.

IND o Ko LÁs

ó-Bon Máľia Café Bt. köztertilet-h aszná]ati bozzájaruIasiránti kérelmet nyijtott be azonkormányz'athclz, 2OI5. május 04-. napjrán. Kéľelme alapjźn a Budapest Fővĺíros VIII.keľtilet Józsefvláĺos Ö*:ľ*atánaktuiajdonában levá ďuaupest VIII. keľĺilet, Márĺa u.5. sz. előtt Iévő 25 m' közteľiiletet vendéglát.í t."", z e|helyezésére kívlán igénybe venni2015. jrlinius 10.től 2018. ápľitis 31-ĺg.

Kérelmezö beadvanylího z a nyomtatvlínyban és a Rende]etben meghatĺíľo zotlakatcsatoltą aYatosgazdźtlkodási és Pénzĺigl Bizottság 2015. jlinius 08.' napjĺín taľtott rilésén elbíľáltakéľelméą és a 592/2015. (VI.08.) szímli hatarcźatávala Képviselő-teshilettől biztosítottáftaházot.hatáskörbe.n nem járult honáa kĺĺaeľület-h asznáiathozaz ďábbiak miatt.

A Hatosági Ügyosztáýhoz aMánau. 5' sz. Társashízke zelójepanaszt nyujtott be, miszerint
?,,?"dźąIá,t0h91ľrll a lakosságnyugalmát hangoskodä' 

'"ĺ'oaoďĘ *"ly.i a20|5.
1ájus 30. napjĺán rneeÍar|9tt|atósátg ellenőrzé' ďrátűĺľs;;t" ęzért aVáľosgazdrílkodási ésPénzťlgyi Bizottság nem jáľul hozzät aközteľĺilet-h asrnálathoz.

Ęjafiza} a kt,zica1ľa:asi elj?r'as ĺíJtalanos szabá|yairől szóló 2004. éviCXL. torvény(Ket.) 19. $ (2) bekezdésén és a7l-74. $-ain ďapul.

l0B2 Budapest. tsaros u 63-67. . Telefon: 06 ] 459 2 ĺo0 . E-maiĺ: po|garmester@oaefvaros. hu . vnvwjozsefu..os. hu I

(.

::
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vÁRosGAzDÁrrco oÁsĺ.És

; ;:x::;l: 
zortsÁcł

elnok
Hatáskörömet a Rendelet 12.$ (1) bekezdése állapítja meg.

HatározatomataRendelet1.$(1)bekezdése,L2.$(1)bekezdéseés 17.s-23.$.aialapján
hoztam meg.

A közterĹilet-használati hozzájźtru|asi kéľeJem elbíľalása soran figyelembe vetteln a Pőváľosi
Szabá|yozási Keľęttęrvľó| .szőIő. 46ll99s. cK. l5.) FĆiv. Kgy' ľenĺleletet (IrSZĺ(T), a
Budapesti Városrendezési és Építési KeretszabáIyzatő| szolt: ąi/1998. (X. 1s) ľov. rgy.
ry1{eletet (BVKSZ), 

- 
és a I.őzsefváros l(enileti Építési SzabáIyzatáľäl s'oíĺ 66/2007.

(XII. l 2.) rendeletet (lórÉsz).

Döntésem ellen a fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. $ (1)-(4) bekezdései, valamínt a 99. $(1) bekezđése, valamint a 107. $ (1) bekezdése biĺosítj u. 
. ' .

A fellebbezési illeték mértékét az i'Iletékekről szóló 1990. évi XCm. tcirvény 29. $-a a1apian
állapítottam meg.

Buĺĺapest, 2015' június 16.

Soós Gyiĺrgy
Ĺ és Pénzügyi Bizottság

eInöke

vłĺ;*-)-

2015 iuN 1 7.

A határozatól éľtesüInek :
1) a kérelmező,
2) a Y IIJ. kerĺileti Rendőľkapitányság,
3) a Józsefuaľosi Köztenĺlet-felügyelet'
4) a Budapest Jizsefuĺíros Onkoľmĺĺny4at Polgĺáunesteľi Hivatala Hatósági Ügyosztrá.ly,
5) a Budapest Józsefuaľos onkorľnanyzatPolgźtmesteri HiÝatal aPéĺuufiiÜsosztáíy,
6).lraÍtat

!08? Budapest,Baross u'63_ó7..Te|eíon:O(l I 459 2|00 . E.maiLpo|8arm€ster@J.of5efuaroshu . ro,wwjozseíva.oshu 2
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Buclapest Főĺ'áros M[ĺ.kerüIet
}ozseivátosi tnkormztni'zat
KépvíselőtesŁ{żIetc ;Jl.sÉ:Ý'ĹĘ.rli.liE''l:jÉ'ĺ,jĺř-,}łi
Üg1'iratsám:16-56l2015. i " i

i 2!15 Jtjl-' Ü -i, ł
i';". $.býř j ł:::ĺ.i ., .i
il,*:Ýií'ÉŁ**ĘÉŁ.'iĺ:..-j

: ]li'il "i..;:. l;i: : jo...:E jĺ-
FellebbezésiKérelem ' ''. '' .. .'.

t lj.rj3ľ ť'.ĺu; s;

Tisztelt f ózsefu áĺosi tn&ormán1'zat Képt,.iselő Testĺilete !

ÁIuifuott Í sz. Ĺ. (szĺi}ŕte[t ' ayja nevc;

szenélyigzolr,áuvszáre,lakcíme].^-* . . -. ^'lakcínkáĄ'aszása:
. -' ádómnosÍtó jelc - .. .-...-- nag-va ĺillampolg.áĺ} u Eboni 2009 Kft'.

(székhely.:Bĺdapsŕ 1089l'aida Płteľ v!i.ađőłäm:l2Ä2É4&.242 ) hi1'atalos teghatalt3zottia a

2015 júuius ll.kelt hątírczaíĺ.k e]Im fcllebbezéđ iogomal élei.

KéÍ€ń1 Önłiketüg}em úibóIÍ đđteÍjcsztéséĺe és heIy.retiiqk Eegtáfgľaĺásárą.

?glzmájus hótól béĺeli cégii!ł áz'üziefhel5'iség6e! zembeti6,ĺtlr'agyságÉkĘztertiletet
venđÉgtÉtói terasz céliábói . "Ąz €ĺeúlt év€kiren ĺu a házŕóI sem másmilyen zen.eett6l
semtÍĺemrÍ pamsz aem érk*št önijk felé. Kivér.e a taęĺýnyÉ5 fbIyamáa mikor is a házba ŕiabl
sz€mét!'ek ki'ltł'ztct akik e!6szeretettď ĺrďig1ttak tangos zenét !ąkásłkban a az

'iizlethelyiségünkkel szembení ptkoló autójukban, mely hmgoskodást a tlzletheÍyiségilnk íeleiii
takłsfulajdonos ľánk háľított nri*riĺľ ezek z hagoskođÉĐk tđIau! řÉmunaŁ lliába
bimĺygarĹĺk, hory tívatłIos zajgrnt felmétéśi okmámyal ĺęĺđelkoünk, és a han6ckodás nenr

tő|liĺkgfuruik. A nyárÍ ÍdđsaŁbaa ammlga]waslđejôł* helyíségiink tóbbnýre záĺt aitok
mďle$ úze'EeĘ mertlégkoĺđÍcioĺáIó bereudgés mlikÔđík a vśnđe6ek iobb kłiz.ézet'e miatt .

á.Í€f,tisaoffiéđUnk t@bbszöriďkąIomďkÍlríttł tfukaľmdđeĘer.és a'hivatalos sreeket
akík megáIlapŕÍotfá:k . ĺogy. a haĺgmkođás nđ't6lř.Í( uźmzíĺ. á kerfrleti łĺĺkomáu5at
kéĺésěre új zaiszintfelraéľ€stl'é5etettiĺnt ĺtłffi fti6".51,Iiogy az tlethelyí*8íiĺkben
fi:lmg616526tg{ttatásmiĺdenesetbenamęengedeft&Í€kek:lattl.a Mřndelĺozboafiahl
sroét5re!( a lat<ĺk &éréseĺe clkölŕt'ztek a házbói' đe a mi zä&IatásuÍJ< tgcábbE seo szűĺt neg.
r€J6 s'otéđĺĺk iöbbgitri ďkalomat foyegetet megmÍnkct szóban és írásbaĺ Ę hbg;. káÍř
okoz z úżethelyíségbo . T6bb*tii allaloauĺal eitett olalos ľary vizes fĺlrkmokat le a terasgáról

vagv ép cxeps ĺ-irágoŕ. mtĺet a iárókel6ketis'Ytrzél}'eztéÉ{e, de eldÍoľdult fóbbszóri

atkalomiĹI , hog';_ illemheľyĹségkéĺt hazoÁlta üżteŕüĺk pottáĺjáŁ MÍ mind ezt elnć.z'tiĹk nekĹ mett
iđ6sembeĺ,deMosľaĺnmdđreégiŕeĘelatéH't€Éi.đĺk€Itcn€, mgŕsabénmegŕ€Eyetetett
miEket"hog}fel8ľliitiaatrelyÍséget, melyetmjdnearvégltg isviÉŁF'ellrcoítazüzIetpotüálřa

iáĺdátvégíg5 titerolajjal aelyĺrítlammÍelvéteł is kéśzi']tmita reĺdő'r€nek átĺđtĺĺł a

ffi



ťenJ'égétó lěve}ekkel egvritť. Elóťoľdult otj.an sett Ę Ęikor betęsěg miati iiztetŁłk egész nap
zár,cabĺÍoĺt. az esŕi óĺákban a ľenđő,rségĺe egĺaĺ:6gy é*:zce felielentés e}Iaüĺk hagoskor|ás
cíEeE .
t'ĺök a hatáĺosatban éĺ'elnek,hogy a Éeĺasz nregléie" a ktĺmyező háak lékóit alaPÝetöen äý&-t€
.. (aki tĺmagába egl szeĺtély a ľend6rsĘi feljeient6senkből is kiđerÉI).
?ol'ábbá , 1to6y " ez a köztełiiĺet a ieleĺtegí fonáiában lem is alka|nas ilyen teľéke n,Jségre,,
ez.iiŕal ýzeÍebé.fk megkérdezni önÔktől . hog-v 20t2 májusa óta ź&tÉnt.e vaiamil1.eĺ -..áttozás a
közteriileÉek foÍEláiának' aika}masságĺának megáIiapításábm. Áaikoĺ rĺĺ a 20!2 *ráiusábm
igéavelŕúk önôktol a engeđéIyt akkoĺ segílsÉgetkérŕiink szóhan az épriesi iľođáiuktól . .Ą.hot

ĺ.íe!égÍtö segíbéget kąPfułk e5 útĺtÉŕaiásĺk szeĺin! hozfuk léke tgraszuJĹRaŕ. A teťasz kózt€rđlet
!äsxálaÉ díiát miĺđig el6ĺe kifżetŕiik , kźrt nem okozfuĺĺIr z OnkormányztnaŁ .{ hosszabbíĺási
igényúĺket máľ a Ieiáĺat elóti hónapokkal beađfuk Ár illetéks szcpek semiĺenrí hibát nem
észle]tek aĺÍköđésiinkbo.

EzáitalszeľeÉném negkémi Óndket, bogy tárg'valják úiťa iis.iirrkef.

.{ ťe}Iebbezési kéľeĺtrrtlnk}tôz csatolĺánk a ĺendÜ.ĺségÍ Íeijeientésiinket és a lakók éItaI atáíri
nyiiatkozaĺot; misreÍínt a terasz ÍiĹti!đése nem zavaĺja lketmirrđeĺ napiaikbart Továbbá a
zajszint felméresi dokunrenŕg'not.

EIđľe is kŕlszônettcl : Eboni 20'Đ0 Kft Szabő !Ászlő

Bi!đapest2ďI5.{G.28

ffi



ME6HATAtMAzÁ5

A|u|írott

- 

r-
1ooazonosno je,e' Iszemetyafonostto igazoľany szama:

lakcímkártya s.á'na.J ĺilint az
gBoNI 2000 Vendég|átó' Kereskedelmi és Szolgáĺtatrí Kor|átolt Felelősségű Társaság
(székheĺye: 1089 Budapest, Vajda P. u. 7., cégtregyzék száma: Cg: 01{9.705007 (F.ővárosi

Törvényszék Cégbírósága), adószáma: 7f8za54+z-42, KSH száma: 1.2820544-5610.113{1'

bankszámla száma: Raiffeisen Bank Rt. 12010422-01.259708-00!.00001) ügwezetője, és mint

Meghataĺmazó,

meghatalmazom

e(szü|etet*f .ny;, n"u..}
szemé|y igazo|vány száma:J lakcíme: Gĺoĺ'tv.
száma: ] adóazonosŕtó je|e: I- ma8var állampolgár), mint
Meghatalmazottat, hogy mint Meghatalmazottat, , módosítása, megvűntetése, aján|ott,

tértivevényes, szemé|yes kü|demények, postäi csomagok átvétele, i||etékes rendőrhatóság,

biróság egyéb hatóság harmadík szeméĺyek e|őtt, he|yettem és neveĺnben teljes köriíen
járjon.

Budapest, 201.5.február 25.

Készítettem és elĺenjegyzem:
Đr. Sipos Béka iig.yvéd
Budapest, 2o1S.febĺuár 25.

ll ĺĺ laĺ
ka}i ,łťlfu
Srabó lldikĺí
Meghatalmazó
EBoNl 2000 KÍt.

Ügyvezető

Szabó lldikó ísziiletett:



Budapesti R'endőr-főkapitanyság
\ZIII. keríileÍi RendőrkapiĹárryság

Ktýzľeĺđvédeĺmi oszťály
167BuđapetVígu3ó.lili}tBudapstPí.:!618:477.37ť"tĘzx:477.32Ą

emil ; oSrk€buĺiapgĺpo[.-e.hu

Ĺlgszám:. 01 $8 e Ł! -ął ĺzats.áłt

Tudorĺísul ĺ'eszeĺr: ho5i amerĺyiben
befejeaÉévcl megsemrnisŕtésľc keľüL

.ĺ arg.: .!iir.,?:*.i ý..-,t,.. ..,.,,.
,1.s.],,ĺiíi' t/łĺ'-' <'.j,ĺs'

..Đ:a7.z
! ,.r ".

'-<!ĺltgÍ*-i 
Beĺl ľartok igéný.

a feĺti iärg.t.ra nem tańok igényt, az aż eljáľás

' 4ť'i

.{TI.ETELI ELrsívĺER\ENl-
@ud apes! 2Ü Í5.., !:.4.' hó s...il nap)

á,tađó



Nyiľatkazat

AtuIírott Vajda Péter 7-73. szám alattĺ {akók nyilatkozunk arró|, hogy a

föĺdszínten üzeme|ő Szeĺlem Kávézó üzemeĺteiése zavart nem okoz számunkra'



Nyi!atkozat

Alu|írott Vajda Péter 7. szám alatti lakók nyi|atkozunk arróĺ, hogy a foldszinten
tizemeĺő Szeĺ|em Kávézć' tizeme|tetése zavart nem okoz számunkľa.

Bp. fĐlS. júttius í9.
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H.10B9 BUDAPEsT, VAJDA pÉľen UTcA 7. ALATTI

sZELLEM xłvÉzo
roRruYezrTl zÁJ KlBocsÁľÁs vĺzseÁlłľÁnol

jelen szakvéleméný készíteite

'95 APSZIS BT.
2092 Budakeszi, őr utca 37.

. -. .. . . ... -..;:.......

ltyés LászIó
Za;- és rezgéqváselmi sza ké:tó

Kaĺlaĺaĺ szakéĺtii kóĺj: SZKV.í.4
Kamařai nyĺĺváĺriaĺiási szám: Dí.í !}390

Témaszám: 
^K-114!2015

2015' május i9
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Ü95,inféziĺ: Boľos Gábol: Szabolcs
Tal.:4-<9-2230

Fax:159-22i6
c-rnail : boros gszĺ.Ą ozscÍi.aľos'hu

vÁRcsc.ĄzoÁLK oDAsI És
PcNz ÜGYI g|?-oT.l.sÁG.r

ío's ,..:Y:iíl.'/
Ć.fći

Táľg'; köztemlcl ha.sz.'nálatí lrozzáiiĺrulás
figyira tsán: ĺ 6--sĺ26 1 5.

ľI.ĄTÁRozA1'

EBO\-I 2000 Kft. (adószárn: i2s20-i44-2.42, székhe!v: 1039 BrrdapesĹ, Vajc|a l,ćter u. 7.)kerelureľe a I}uda;rest Fłjráros VJII' keľĹilet Józ-seÍVa,os onkt'.,ll.iiivzntánail iuit.1ĺĺontĺbanlćvti Budapest \'ąida l)éĺer u. 7., sz. ełötti köztenileten 6 nt2 ľenaoglĺĺĺ ,"."," .tljju.ĺl u\'.áľtrsgazĺiálkodási és Pénziig;.í I}izĺltĹság 56Il20l5' (\i.t.()t.) szánlŕl lňúrozrĺa szcrirlř.

ucm jáľrrl hozzá

['] ĺ:aĺározai elten - a közlóstól száĺliítolt l 5 napolr heliil - a BLrda1xst ľtĺváros \,III. kerüIet
.|0zs1|11ár9si o-nkornián1zat Képviseló-testti]eiéhez círnz*tt. de a PolgáIrncsteĺi HirlatalGazdálkodás'i Lgyosztĺĺl,vához ben;,újtott -ĺ000.- Ft-os ilietékbélycgget eliřtott ĺbllcübezcssel
lehcĹ élni. ĺ\ felleb-cezésrĺjl a Képviselo-testüIct dt5nt.

IND o KoLÁs

.EBONI 2000 KťĹ kĺjzĺerületJrasználati |lozzżi,átulás iľárti kćrelmet nyŕljt'ott be az-

ĺh|ľTníl},z{hoz.2015. januál 07. napjáu. Kćrelrne alapján a Buĺlapesĺ Föváľos VIII-
keritlet .ĺóz-qeÍVáľos tnkonnŔłzł,ĺáĺrlk iulajdonában ićvö.Budapest r'ĺrĺ. i..ui.i-vu;au
|e1eľ u. 7. sz e]őĺ7 1ér'ó 6.n2-kri.ĺ9riiletet vendéglĺÍtłí fcrasz lćiesÍtósc ce!ábĺĺi kÍvĺnígóu).lr'ĺ,cnili 2015: május tJL-tő12017. május 01-ig.. 

ÝÝ.Jsvv. |\

Kéľclmező beadr,ály.ához a n.lomÍatr.ánybľr és ĺ Reĺĺleleĺben meglraĺározottalĺat csatoJra, irVáľosgazđálkodási és PénzÜ'eyi Bizoĺiság 201j. junius ol. napján taíĺltt ĺilésć.n e]bíľálfa
kéľel;néi' és a56lĺ20l-5. (vl.Ot.) szánrr. hątźłozltával a' KéŃselö-testiilettől biztĺlsÍtoĺt
átľuhĺizott hatásköľben neln jarui thozzá a közterĺilet.liasnálaüôz az aĺábbjali lniat1'
A iar,alyi évben. a nyári icőszakban EBol\iI 2000 Kft. reĺdelkezetĺ közteł.iiJeíhasználaii
hoz:ájátllással. Ezen ter'ékenysége kłirnyező házak lakóit alapveĺócĺ zavaĺta, .'.iĹ;.;o 

"k:l1erillel jelenlegi fonnáiá-ban neni .iś alkalľnas il;v.en tei,éke'uység fol;łatásáľa. Erretekirrtettel a kózĺeĺiilét ĺulajĺlo:ros nerćben eljáró bizonság ncm ja--ĺlibozzá a ktizterůtct-
hasznáIa-.hoz-

|-intao^za-t a közigazgatásÍ .:liiĺtźs általános szabáLlyaiľól szőto 20a4. évi CXL. tön.ćnv(Ket.) 19. 5t (2) bekezdésén śs a 7l -74. $-ain alapui.

i.]é! ĺi;capęg'3lęs ':.'.1-d7..ał!e!e'!;ô; -4i9:|ä). i.ĺ'.ti!:rc.i6ęę;.ąQ1cł<.*r*i:l ...ł-'.*.+:śr-ĺ.E.ęttwJ I
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|J U |Jĺĺ.PEST FĹi\,,ÁROs V: l i' KE R LJ ĺ,' ĺ.T

lŐzs ĺ nvÁ R cs I o i\ KO R Ą{Á NYZ,ĄT

vÁRcsGAzDÁLKoDAsI Es
PÉNzÜGYi glzotrsÁcĺ

:l::J;łs 
l: Íoĺ1(;Y

}ĺaĺisköĺömet a Relrdelet l 2.$ (ĺ) bekezdése állapitje meg.

Haiározatonrat a Rendelet I. {i (l) bekezdéss, 12. $ (1) bekezdésc és i7. {|-23. ss-ď alapján
lrnŤam nrpo

Ä. köáenĺl"t.használati bozzájiĺrulási kérelem elbírálása során fig.elembe vettenl a Főváľosi
Szabĺit5.ozási KeÍetterĺ,ről szőlő 46Jl'998. CK. l5.) Főĺ,. Kgy-. ĺendeletet (FSZKĐ' a

Budapesti Váľosľendez'ési és Epítésí 'Keľeszabá.l1zatľól szóIó 4,1i7993. (X. l5,) Ftĺv. Kg:ĺ.
rendeletet (BvKsZ),'és.a Józseľĺáľos KeĺÚleti Epítési SzabĺíJyzataĺóI szóló 66ĺ200.1.

(xI1' 12.) ľetldeletet (JoK!SZ).

Döntésem ellerr a fellebbczési lebetóséget a Ket. 98. $ (1)-(4) bekczdósei. valamint a 99. 5\

(1) bekezdése, valarninl a l07' $ (1) bekezdése biztosítja.

Á feiiebbezési illeIók nréńékót az illetékekńl szóló 1990. évi XCilI. ttiĺvén1, 29. $'a alapjan

állapítottan ĺlleg.

Budapesť' 2015' júuius 1 1.

Ztił j,ł!i 
12

Á határozatról értesülnek:
l) akéreimezö,
2) a VItÍ. keľiile.ti Rendöĺkapiľán;ság'
3 ) a Jó"se'fr'ĺáĺosi Közterület-feliigyelot.
4) a Budapest Józsefl.áľos oukornrĺáĺyzat Polgńrrnesteri Hivatala HatósĘi lsľoszuály.
5) a Budapesĺ Józsefuaros onkomlĺíĺ;zat Polgáľmestcľj Hivatala Pénzliig;i Ügosztály,
6) irarĺáĺ

+.,,*..Éjffi**

#ť.#{Ĺ

iC92 ú:ĺŁ;x::rEąrs a 6;-ś7' . tJeígrti. j 45ý ?i(..; . Ě-ruiĺ:xlaffi.ćsię@io=;l.,atĺl.. y.r.^'a{;.*j'řcsiEl

' . ?ź.".
Io7*' B.W+res,^ ,. iDŐsBĄRÁT #'..r IJryĺ.ĄEPU'Ltź ONKORÍ\4AN\ZATt.F

Péĺztigryi i]izottság
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Tígĺteít KépviselŕiÍ Testi€t

áĺuĺĺrott ĺJĺ,Taľcheh Se n.li, saľnř iľłfo trade &řt Ügyvezeť6je, a V' śľosgardá|koďási
Błĺsttság 3ratźrozata (ügYíŕtstsřámr1Ff83/3i2015, kreĺłl2$15.. o7,29-ěn| s
nĺ.-e|vben nem jáľuft hoará 4 nm teras: eihe|yezeĺi cśljábaĺ eĺľen felĺebbezek a
tsi,ełke łőkkeł ic đokoiam :

l:Ugyanaĺra a heĺyrł ĺÉgebbi hatáĺozatuk itigvĺľat szám:1s.291 i7ĺfaś,keit
?014'Ü9.Üe} hozeájáľultaĺĺ és 6 rró8petméteľt ełlgedéjyezrók.

ž. Ä *ĺost igénY*lt tÉľülět {śak 4 nm, és a těľtyleges teĺti|et 2.5 nřa. a csatoĺt
raiz a|e pińĺ'

& A.!áĺda s.rěless*ćge f.7 m, łł asrtof szé|essÉge s.6 ĺľt.'c ĺľłeradands he|y Ż.1 m.
a gyaÍcgcs foĺgaloĺĺra.

nĺ" A słembe lÉvđ jáida słÉĺesĺégt 3 Ín. és ĚIreŚ. éŹ ä{t jelěńti. hĐgs ä

fcrgaÍ*m ekedá|xtattn 
^

'ř łl.ĺ ii'eletnek rragy ĺ köĺtsége" csak a béľlęJĺ đí; 1ss.Ü0Ü Ft, aŹ onlłoĺĺllányzar
feĺÉ'

5. ŕ. tĘ|É5ř nélkEĺözhęteĺien' ľneĺt a veĺldćgek ĺĺívgsebbeľ *avérna'k &łnt.

Mĺľłđelekľe tekĺ*te.ttei" k*ľeĺrł a Repvlze{6i łest.Üíet ho:zájáľuiását a 4 nĺn.
rłendé6ĺářé teľasł * megjeĺöľi heĺyen.

Bp.1015,Ü8.29

?isetełette|.
F.'łj

t'v í*ł.t#Ł'ńą ***:
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B[-lĺJAPEsT ;.oVÁRO5 VllÍ' KERÜLET
lÔzsr rvÁ Ro 5l o N ĺ<o RMÁ N vzRĺ

Ügyintéző: Boros Gábor Szabolcs,
TeI.:459-2230
Fax:459-2276
e-mail : b oros gsz@jozsefuaros.hu

VARosGAzoÁl-t<o oÁs l És
PENzÜGYt slzolrsÁcA
ĺo<ls cycRey
einök

Táľry: közteriilet használati hozzáĄáru|ás
U ryiľatszá mz 1 6 -283 ĺ20 | 5.

IIATÁRo ZA'T

9:Ti T"ľ" Tľađe KfĹ (adószám:24704777-2-42, székhely: 1106 Budapest, Gyakorló ua/I:) kérelmére a Budapest Főváľos VuI. kertilet Józsefuaros onŕormĺĺny.zatlának
tulajdonában lévő Budapest VIII. kerület Kĺudy Gyula u'.4. sz. előtti koztertileten 4 m2vendéglátó teľasz elhelyezése céljából a Váľośgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
559/2015. (u.01.) szĺímú határozataszerint _ - -.**ĐJ

nem jáľul hozzál

E hatźrozat.ellen - a közléstőI szrímított 15 napon beliil - a Budapest Fővláľos VIII. keľĺiletJózsefvárosi onkormányzat Képviselő-tesĺĺletéhez cimzett, de a Polgármesteľi FlivatalGazdálkodásiTJgyoszttllyźihozbenyrijtott 5000,- Ft-os ílletékbéIyeggel elňtott fellebbezéssel
lehet ébri. A fellebbezésről a Képviselő-testtĺlet dönt.

INDoKoLÁs

Sami Info Tľade Kft. közteľťitetĄasmá|ati 
\ozzájárulrás irłínti kérelmet nyujtott be azonkormłínyzathoz 20..15. május 20. napján. Kérelńe Japján a Buđapest Fővaľos VIII:kerület Józsefviíros Önkormanyzatrának tulajdonĺában lévő "Budapest vĺl. t",tĺl"t KľudyGyula u. 4. sz. ęlőtti kozterĺileten 4 p2 vendéglátő terasz el.hĄezése céljából kívĺínígénybe vęnni 2015.június 01.től201ó. május ĺo.=ig.

Kérelmező beadvĺíny'áho z a nyomtaŤĺőnyban és a Rendeletben megbatfuozottakat csatoltą aYárosgazdéllkodási és Pénzĺigyi Bizottság 20t5. június 01. napjrín tartott iilésén elbítáita
kéľelmét, és a 559ĺ2015. 0ru.01.) szĺímú hatá,łožatáva| a Képvisető-tesľiĺlettől bŁtosított
áffilhőzott hatásköľben nem jĺáľult bozzáa kĺjzteľĹilet-hasaĺílathőz az a|ehbiak miatt.

A Pĺí.1zugyi Ügyosn,aly tajékomtasasz.ennt1kérelmező /p14. évben lg.407,-Ft összegii;.mig 2075. évbén 3A06,- Ft összegií befizetést esrktzol{izzel' szemben a kérelmezőnek
mindcisszesén 70,523'- Ft diiat kellett volna fizetriě.. A kére|mezőt felszóIítotfuk adíjtntozas ľendęzésére 2015. május 22. napj'j+'1nelyben a kézhezłételtőI szímított nyolc
napon beltili hatráľidőt szabottki a Gazđílkoá.ĺsi Ügyos'ĺĺly.
Á Rendelet 8.$-a szerint nem adható kĺĺzteľtilet-hasznĺá"lati hozzÁjaratas, ha a hozzÁłjáľulást
kéľőnek ktĺaerulet-h aszná]ati díjtartozása van.

.1082Budapest.&rossu63-47...Te|eton:06|4|592ĺ00.E-mailpoJgarmesteł@jozseívaros.hu.vĺwwj.c7*ń,",o,..hu 1
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VÁBosGAzDÁlrooÁsl ÉspÉNzÜcYl BĺzorrsÁcĺ
soos cyoącv
einök

E határozat a közigazgatási eljáras általános szabáIyairól szóIó
(Kct.) 19. $ (2) bckezdésén és a71.74. $-nin ďapul.

Hataskörömet a Rendelet 12.$ (l) bekęzdése állapítja meg.

állapítottam meg.

Budapest, 2015. június 16.

Hatärgzatoĺnat a Rendelet 1. $ (1) bekezdésą 12. $. (1) bekezdése 'és.t7. $-23..$-ai alapjáu
hoáam meg.

A közteľĺilet-használati hozzajánúasř kéľe.lem elbírálása során figyelembe vettenr a Főváľosi
SzabáIyozási Keretteľvľől'szóló 46ĺ1998. .(X. 15.) Főv. Kgy. ĺenđeletet (FSZKT), a
Budapesti Városľendezési.es Építési Keretszabálýzatrő| sző|ő 47/1998. (X. 15.) Főv. Kg.v.
rendeletet (BVKSZ); és a Józsefvaros Keľiileti Építési Szabti|yzatáłól szóló 6612007.
(XII. 1 2.) ľendeletet (JóKÉSZ)'

DČjntésern ellen a fęllebbezési:lehetőséget a;Ket. 98. $ (i)-(4) bekezdései, val'amint a 99. $
(I) bekezdése, valamint a 1,07. $ (1) bekezdése biztosítja.

A fellebbezési illeték mértékét az illetékekľőI szóló 1990. évi XCIII. törvény '29. $-a alapjác

2004. évi CXL. tön'ény

i Bizottság

A haüározatľól értestilnek: '

1) a kérellnező,
2) a VIII. keriĺIeti RendőrkapitánysĘ,
3) a Józsefuĺírosi Kĺizteľtilet,-feliigyele1
4j a Budapest Jozsetło; Ö'il'äá"ŕat Polgármesteri Hivatala Hatósági Ügy oszttiy,
5) a Budapest Józsefuaľos onkormanyzat Polgĺármesteľi Hivatala Pénzngyi Ügyosztály,
6) irattĺľ

|o82 Budapest. Baross u. 63-ó7' ..Tęĺlefon:06 | 459 2|ú . E-maiL polgarmeste@orefoaros. hu . wwwjozsefuaľos'hu
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BUDAPEsT FŐVÁRos Vĺl|. KERÜlĺr
)ozsErvÁRoSt oN KoRvÁN Y zAT

Ugĺintéző: Boros Gáboľ Szabolcs
Tel.:459-2230
Faxz 459-2276
e-mail: borosgsz@j ozsefvaros.hu

VARosGAzDÁlrcooÁs.t És
PENzÜGYI g,t zortsÁcĺ
soÓs GYoRGY
elnok

Tárgy: köztertilet hasmálati hozzáiáĺulLás
Üryiľatszá m: 1' 6 -f83 /3 /2O1 5.

HATAR OZAT

Sami Info Tľade Kft. (adószám:247O4777-2-4f, székhely: 1106 Budapest, Gyakorló u.4/I.) kérelméĺe a Budapest Főváros VIII. kenilet Józsęfulíros i.nto'-'ĺ"yzaténak
fulajdonźhan lévő Budapest VIII. kerÍĺlet Kĺudy Gyula u. 4. sz' előtti közte'ĺil"t"n 4-n'vendéglátó terasz elhelyezése céI1ábőI a Városgazdrálkodasi és Pénziĺgyi Bizottság

... 77 5 /f0I5. (III.27 .) számú hatźrozataszerint

nemjáľul hozzá

# E hatáĺozatellen - a közléstől sziámított 15 napon belül - a Budapest.Fővaľos VIII. kenilet
Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testtĺletéhez címzett, de a Polgĺírľnesteľi Hivatal
Gazdákodrísi Ugyosztĺályához benyujtott 5000,- Ft-os illetékbétyeggel eilätott fellebbezéssel
lehet élni. A fellebbezésrőI a Képvise1ő+sĺileí dont. 

J .Q9--

IND oI<.o LÁs

Samĺ rnfo Trade Kft. közterület-hasnÉlati hozzäjďĺu|ás iľĺánti kérelmet nyijtott be az
onkoľmányzathoz 2O..|5. jrinius 04. napjan. Kérelme ďapjrán a Budapest ŕőváĺos VIII.
kerĺilet Józsefv.íros oĺkormányz-atźnak t'ulajdonában lévđ Budapest Ýľĺ. ľ".til"t Kruđy
Gyula u. 4. sz. előtti koztertileten 4 m2 vendégláftó teĺasz elhelyezése céIjából kívá
igénybe venni 2015. júlĺus 17.től2016.július Í7-íg.
Kére|mező beadványához a nyomtafuźnyban és a Józsefuaĺosi onkoľmínyzat fulajdonában
|évő közterületek hasznáiatáĺől és hasznĺílatának rendjéröl szóló ftjzo3. ŕrv 24.)
önkonľrányzati ľendeletében (a továbbiakban: Rendelet) -"gnaĺĺ'ozottatui csatolta' a
VĺíľosgazdáIkodĺási és Pénzügyi BizottsĘ 20Í5. julius 27. napJá6- taľtott ĺilésén elbírálta
kérelnét, és a775/2015. NTI.27.) szĺámú hataĺożaávala Képvisető-testülettől biztosított
áttĺuházott hätáskorben nem jríruIt hozzáa kcĺĺeľiilet-hasniálathô z az alehbíakmiatt:

A Budapesti Rendőľ-ffikapiúinyság VIII. kertĺleti Rendőľkapitanyság tájékoztatxa szerint a
fentí helyszlnen koz\ekedés szempontjából a kiteleptiiést ném jávasofii, ĺ, uđott teriĺletre. korábban több cég nyujtott be köztertilet-hasanálati kéľelmet, erśrt agyalogosok zavartafan
kozlekedése érdekében további kérelĺneket engedélyezri eľľe atertiletJnem al módjukban.
A Rendelet 8.$-a szerint nem adható köĺerĺilet-haszrńLatihouÁjáru|as,ha ahozzajara|ast
kéľőnek kdzteriilet-h aszĺerlati díitaľtozasa van.

|0B2 Budapest,.Barossu.63--ó7..Ieteíorr:06 | 459 2|@ i E-mai|:eo|ęľmeĺe'@-joaeńraros.hu . wwwjozsefuaroąh., 1
1 E-.mai|: po|ęľmeste'@jozseflraros. hu . wwwjozsefu'aĺps hu
Wy}ą.kd.,-.-H Ö.J.P#.ď,ffiffi;#
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BUDAPEST rŐvÁRoS Vtll. KERULET
JÔzsrrvÁ RoS l o N Ko RľvĺÁ ru Y Z^T

vÁRoscnzuÁlr.ooÁst És
pÉ ľĺ zÜ c y.l B.l zoTTsÁ G'A

sooks GYoRGY

E hatÁrozaI a kozigazgatasi eljfuás általános szabäIyakől szóló 2004. évi CXL. tĺirvény
Ket.) 19. $ (2) bekezdésén és a7t-74. $-ain alapul'

Hatasktiľcimet a Rendelet 12.$ (1) bekezdése ríllapítja meg.

HatźrozatomataRenđelet 1. $, 12. $ (t)bekezđéseés t7.s-23.$-aiďapjánhoztammeg.

A közteľület-hasznáLatihozz,źljárulasi kérelem e|bíráIása során figyelembe vettem a Fővaľosi
Szabá|yozási Keľettervről .szóló 4611998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletet (FSZKT), a
Budapesti Városrendezési és Építési KeretszabáIyzatről, szőIő 47lI998. (X. 15.) Főv. Kgy.
ľendeletet (BVKSZ), és a Józsefuĺíľos Keľĺ'ileti Építési Szabźůyzattról szóló ,6612007.
(XII. 1 2.) rendeletet (JóKÉSZ).

Döntésem ellen a fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. $ (1)-(4) bekezdései, vďamint a 99. $
(1) bekezdése, valamint a107. $ (1) bekezdése biĺosítja.

A fellebbezési illeték
állapítottam meg.

méľtékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. $-aalapjćn

Budapest, 201 s.julius 29.

A hataľozatľól értesülnek:
1) a kérelmező,
2) a Y Iil. keľĹileti Rendőikapitźnyság,
3) a Józsefvaľosi Köztertilet-felügyelet
4) a Budapest Józsefuráľos onkormźnyrat
5) a Buđapest Józsefuiáľos onkoľmanyzat
6) iĺattat

Polgĺíľmesteľi Hivatala Hatósági Ügyosĺály,
Polgĺfu:nesteri Hivatďa Pénztigyi Ügyosztály,

|0B2 Budapest,.Baros. u,63_67.:Te|efon:0ó | 4592|ú. E.mai|: po|garmestei@ioaeńnros'hu ,.wwwjozsęfua,:os.hu 2

és Pénziĺgyi Bizottság

tĐ.Ő'sBARÁT #
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{*u.t}apest ľ'övĺĺło* VĺĺÍ. keľĺ}leĺ Józsĺłťváľ*sĺ (inkoľľnůnyent,

t-*o:sgazdá}koĺjĺ{sĺ đs Fénzňp'i Bizottsága

Táľsv : Käzrer&let haęiľrálati kĺ!ľe!ľm

tiryĺľĺtszam: } íl-8Ü5lf (} 1 5

.ĺięĺI*:bęzés

Kł!ĺem Önőkoą ĺĺ köztłľti|et hasrnáIatř kéĺelmem ajľa tsľgyalásat.

Ké,.**, hosľ áľ* łl*n*tatás t*ljĺĺĺa ľiíseeľrte engcdÉ.l"ľezze*vk t

négyzetfi'ďJĺ t,f,ľ&łęteé' áę a test.Éleé ęlłtaslĺoťta a keTę|męł*et.

É:wiss**k ita köz.el3ü éte ľł:lytatoľn kĺskęľeskędEimi

t*v-Éken.}.ség*met sb{łen lrz äĺlĺĺtbeĺ"
'ľuĺĺna*'o eu*en e.treget tsttęĺn a lĺę{ir*ľlsí kěłe|ce*tŁsćgemneŁ'.

s*tria nem voit siłđnem btl*tętłĺs* etlęnĺjľľés sł.#n :*tin$äg ľ*ínďent

ľendbąir t*t*ltaŁ

Káĺrnr- hogy engedéty*zzetĺ a teľ&let tbtyaľn*tos ha*rgtálaĺat továbbľa

1ł.

Kłiľem kŕnásełr pozitiv *ľliíĺáIásáĺ ćs łz sngeđéIy kĺłxiňst*t"
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HáTÁRoz.ĄT

Kaztl 'ľamís e.r.-. (adĺiszánr: 40-586-144-2.42. szúkhet1.': ..1089 Budapest, orcz4 rii 39')
|ýĺelqére a Budapest Fĺjr,áľos \rIlI. kc'rtilet Józsefváľos onkoľmán-vzatának tdá;donabai
lér,ő Rudapesĺ Vlll. Điószegi S. u. 14. sz. előtii köztcľü]cten I m2 áiubemut'|ŕó ;étiából a
Vĺirosgazĺĺálkocĺírsi ćs Pćłziigyĺ Bizottság 766t2tJls. (vII'27.) száĺlü határoza.ra szeĺint

tlem jáľul hozá

't haĺĺirozat ellen - a kĹjzléstől szánÍÍott 15 napon belül - a Buclapest Fóváros VIII. keľĺjleÍ
Józ"'sefuáľosi onktlrmányilat Képvisclő-tesĺtileiéhez cínzetĹ rle a Polgármesteri ilir,ata!
Gaz<ĺrílkodási U8!'osziáLÝíboz bell1,újĺot't -s000. Ft-os iIlerékbél1eggql eIůtoĺt felieĹbezéssel
lehet élni. A ľellebbezésľóI a Kénr'iselő-ĺesĺrilet ĺ!öut'

lN*DoKoLÁs

Eirzal Tamás e.y. krizteľÜlet-hasanĺ.ĺ,Iati hozzćljárĺlIás inłnti kételruet lffitotť be az
onkoľmán)'zlathoz 2015. m1.iu"s z!. rnpjĺur. KJľĹ'lme aląpjan a nuä"loi.ro-vž.o, vĺĺ.
kelrilet Józseigáľo.* Ônkornán3..zatállak trrlajdonában tsYo Blqlapest'Vfii. keľĺileĺ Digszecĺ
S. u. 14. sz. előtt lér'ó 1 mz kĹjzĺerÍĺIeiet irubemutatä létesífése ceijáuol tĺvĺn igenyb"e
veĺuli 2015. jrinius ]5.fől 201?. június 15ł5

$ĺĺielmezo beaĺtványĺĺhoz a nyoiltan.án-liban es a József*ĺĺosi ťJnkoľmán1,zat'futąid6pi1!41
lér'ő közteľtileĺek hąsańlaurĺil és lrąszĺtrłlatĺtnąk 'r'e.Íldjeĺ.{5,| szol'ó l8;20l3. 

.(w .złj
tjnkonrtánýz*tí rcndeletóbelr (ą to.rábbiakbalrł R+trdęleÜ nleghaľáľozottąkat qsaĺqtk, ä
\,-ĺírosgazdólkodľl!-: ľénziigyi Bizottstig 20ĺ5. júIíus ?7. 1'.fi,áu to'ton iilésén elbíráltą
Kérelmét és ą 766ĺ?0|'5. (\ÍlI'27.) szíinu hätĺáľozatrír'al a Kĺpviselő-ĹestülettőI bÍztosítoiĺ
átr:házott batAkörbcn nern.iłiĺu|t |łlłzzn ą käzteď;ĺleJ-lrasználďhbz;

E hatá.oz:i a kôzigaz..'sańsi eljánĺs álrJálos szabál.vairG' szóló 2004. évi cxĹ. ĺön,.énri
(Keĺ.) t9. $ (2) bekezdeséri rís a ?l-74. d-ain alapul.

Hatásk.ĺĺrtiľnet a Rendelet l 2.x i l) bekczĺlése állapíijn rneg,

Határozs'toÍnat a Ren<ĺelet 1. $. i2. $ (1) bekezđése és 17' 5s-23: $-ai alapján liozÍaiĺo rłeg.

!ŕ.ls23rĺź;ar3a-':u':ĺ,3_3ł,.Tti;í;..Jĺ;i59:1iíjj.iĺxiĹr'.ł!Š.oes|ł?}ŕ7j4|ĺarĺto...*-".''',o,,=ý.o5.'l
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A k<iztertrletJusznilaĺi ťozz.ajá.;tlásí kó:eieln elbíľálása soľáil fĺ'gyelenibe veĹĺełi r Fóĺáľosi
Sz:báIyoz.ási Keľetiérvľĺjl szolcl 46,Jl998. (X. ĺ5.) Fôv. Kg-v. ľeirdelo.ieĺ' (FSZKI.). a
Blrdapesĺi.i/áľosľeľ,ĺĺezési és Epítési Kereĺszebá].YzatTol szc|íl 1iĺ|998. (x- l-5.) Fŕiv. Kg.v.
ĺén.đeleteí (BvKsZ)'.és.a Ji:łsefváľoi^ Keriiieĺi Építśsi Szabaly-zgtiřtl: szĺiló 66i2ť:0.?.
(XlI. l.2') ĺerĺdeletet ( JOK'ESZ).

Dtjnĺésenr eĺlen a fellebbezési'leh.eroséget a Ket. 98' .Ś íl)-i4) i:ekt'z-dósc'i. l'alalnini a 99. š
{l ) bekezdése. valaminra l07- s (l ) 

.ctl,sez-iiése 
biztosítja'

A Íblicbbezési iI|edk nśľtékét rrz iileréke!ĺriil szrilii l990. éĺ'i X(;jtl. l!ĺrýún],,?9. rŚ-a alapińli
ĺĺ!lapítotĺant mes.

I}udaprrsl. 20! 5' júlit's 30'
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"lutáIszatalśEęEľć!śk
i) a kéľelntozó.
?) a VIfi. kerÍlleti Rendĺirkapitán1..ság.
3) a ]ózseťvfuosi Kdztenilet-fe]üg,velet,
4) a RudapestJózscfuáľos'Onkoľnitnyzat Polgálrne.steri ľlivata]a l.Iatósági Üg5'oszľáy=
5) a Budapest.!ózse&áľos onkomátryzat l>olgámlesĺerí lliĺ'aĺala ľénzüg.vi Üg1'tlsztáIy..
ó) ir.attár
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