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Tisztelt 

Köszönöm, hogy megtisztelt bizalmával,  es  a  2018.  évi közmeghallgatásra észrevétellel 
fordult az önkormányzathoz. Engedje meg, hogy felvetésére az alábbiakban foglaljam össze 
válaszomat. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának 
rendjéről szóló  37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet lehetőséget biztosít a vendéglátó-
ipari üzlethelyiség ideiglenes vagy idényjellegű vendéglátó terasz létesítéséhez, akár 
parkolóhelyen is. Jelenleg a Harminckettesek tere  2.  szám előtt  20 m2  nagyságú területen  2  db 
parkolóhelyre adtunk hozzájárulást vendéglátó terasz elhelyezésére  2019.  február  28.  napjáig. 
Amennyiben a közterület-használó a közterületet a határozatban megjelölt idő után is 
használni kívánja, köteles legalább  16  munkanappal a lejárati idő előtt újabb kérelmet 
benyújtani. Az Önkormányzat a hatósági eljárás lefolytatását követően dönt az újabb 
hozzájárulás kiadásáról vagy a hozzájárulás megtagadásáról. 

Az Ön által megjelölt közterület útfelületi csapadékvíz-elvezetése kapcsán tett észrevételét 
lakossági bejelentésként kezeli és vizsgálja ki az Önkormányzat, amelynek eredményéről 
tájékoztatni fogjuk. 

A  nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló  1999.  évi XLII. törvény (továbbiakban: Tv.) rendelkezései szerint a 
dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a Tv.  2.§ (3)  bekezdésben foglalt eltéréssel - 
nem szabad dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt 
használni közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben (pl.: 
vendéglátó egységben), valamint közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából 
létesített, illetve erre kijelölt megállóban, várakozóhelyen, illetve helyiségben, valamint nyílt 
légterű megálló, várakozóhely esetén annak külső határvonalától számított  5  méteres 
távolságon belül, azzal, hogy  ha  a dohányzási korlátozás alá tartozó terület külső határvonala 
nem állapítható meg egyértelműen, akkor a dohányzás a megállót vagy várakozóhelyet 
kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított  5  méteres sugarú körnek megfelelő körzetben. 
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A  szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények esetében a 
dohányzóhelyet a bejárattól számított  5  méteres távolságon belül abban az esetben lehet 
kijelölni,  ha  az intézmény területén a nyílt légterű dohányzóhely kijelölésének feltételei a 
bejárattól számított  5  méteres távolságon kívül nem állnak fenn. 

A  fentiek figyelembe vételével jelölhette ki a vendéglátó üzemeltetője a dohányzóhelyet, 
illetve az Ön által panaszolt közlekedési eszközre várakozó személyek pedig - a fenti 
jogszabályhelyben előírtak miatt — elhagyják a megállót a dohányzásuk lebonyolításának 
idejére. 

Tájékoztatom, hogy a Közterület-felügyeleti Ügyosztály munkatársai visszatérő jelleggel 
ellenőrizni fogják a megállóhely környezetét és amennyiben szabályszegést tapasztalnak, 
megteszik a szükséges intézkedéseket. 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását. 

Budapest, 2018.  december  ./.K 
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