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Melléklet: 4 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bĺzottság!

A Józsefuárosi onkoľmányzat tulajdonában lévő közteľületek hasznźiatarőI és használatĺínak
rendjéľől sző|ő I8l2013. (IV. 24.) önkormźnyzatí ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $-a
értelmében a közteľület-haszná|attal _ hozzźfiźlruIássa| és elutasítással kapcsolatos
<inkoľmányzati hatősźlgi eljárásban a hivatkozott rendeletben rcgzitettek szerint elsőfokon a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyí Bizottság đtint. A Rendelet melléklete meghatátozza a
közterület használatok utáni ťlzetendő díj mértékét.

A Rendęlet 18.$ (2)bekezđése az alábbiak szerint rendelkezik:
,,T,artós (6 hónapot meghaladó) kozteľtilet-használat esetén c Bizottság n jogosult kéľłlnĺére
méltónyossĺźgból hąvontą, negledévente vagyfćłévente esedékes, egyenlő Ósszegíĺ díjfizetést is
m e g ál l ap íthat, m e ly e t a ko z t er tjl e t -has znál at i ho z z áj á r ul ás b an r o gz ít e ni ke ll.,'

A Rendeletz4. s (1) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2' melléklete alapján megállapított közteľület-használati díjak korlútlanul
cs o kkenthető ek v agy el en ge dhető ek :

a) az onkormónyzat érdekében végzett építési, felújítósi munkálatok végzése esetébełl;
b) a fcÍvárosi, vagl onkormónyzati pályázaton elnyert tĺźmogatásból torténő épület

felújítások esetében;
c) humanitáľius és knritatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d) kulturdlis és kornyezenédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úg,, ítéli meg, hoggl az Józseflóros érdekeit

szolgálja;
fl bejegyzett politikni pártok, egyházak és társadalmi szervezetek nem keľeskedelmi c:é!ú

rendeménye esetében;
g) oktatási, tudományos vag/ ismeretterjesztő témájúfilmalkotĺźsokforgatósa esetében;
h) a Filmtv. 

^hatálya alá nem tartozó alkotćlsok forgatása esetén, ahol az igénybeveendő
terület a ] 5 m, -t elérő, de a 20 m'-t meg nem haladó terület{Í;

i.) ą Filmn. hatólya aló nem tartozó ąlkotások forgatása esetĺźn, amelynek időtaľtama a
kérelmezett időponttól számított 30 naptóri napon belüĺ asszességében nem haladja meg a 2
naptári napot','

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz aZ alábbi köZteľület-hasznźt|ati hozzáiáru|ás iránti
kérelmek érkeztek.



1.
K'özterii1et-hasznáÍó,kétęImeza: Táľsashĺ{z [loránszky u. 1.. ,' ''..' l

(i088 Budapest, Hoľanszky u. 1.)

KĺjzterĹi1et-haszná|atideje: 2013. szeptember 24. - 20t3. októbeľ 25.

Kĺizteľülęt-haszná|at. céIja: építési munkateľiilet (balkonj avttás, źilvźnyozás)
KöZtertilet-hasznźtIathelye: Horánszkyu. 1.

Közteľiilet-haszná|atnagysága: lą rŕ-lgm2-a rł-o#(ütemterv szerint)
Közteriilet-haszĺáIat díju 42O,- Ftl r,łlnap

Meąiegyzés: A Társasház e|őzoLeg a84612013. (VII.29.) száműhatźnozat1al kapott engedélyt
a Tisztelt BizottságtóI, a határozat a 16-376l|212013. iktatószámmal kiađásra került. A
Térsashtu kérelemmel fordult a Tisztelt Bizotisághoz, me|y aĺapján a vállalkoző ŁĺbájábőI a

munkak elcsúsztak. Az á||ványozási munkákat ténylegesen 2013. szeptember 3-án kezÚték el'
A. TaľsashŁ a homlokzat feltrjításáÍ öneľőből, valamint kölcsĹin felvételével.végzí, ezért a
köZteľtilet-hasznźiatához tovttbbra is díjĺnentesség rnegadását kéľik a TiszÍelt Ll'izottságtól. A
Yagyoĺgazdálkodási és Üzęmeltetési ĹTgyosztály javasolja a díjmentesség bŁtosÍtását
tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezđés e) pontjábarr foglaltakĺa.

)
KozteľĹil et-használó. kér elmezo..

Kĺj zterület- hasznáIat idej e :

Kö ZterĹilet-haszná|at c éIj a:

Kö zteľtil et-hasznźiat nagy s ága:
Kó zteriil et-haszná|at he lye :

Kĺizteľület-hasznéiat díj a:

3.
K özterület-hasznźl\ő . kéľelmęző :

Kcj zterül et-használat idej e :

K<j zteľĹil et-haszná|at c éLj a:

K<j zterĹil ęt-haszĺá|at helye :

Közteľtilet-haszná|at nagy sága:
Közteľül et-haszĺá|at díi a..

Libľa Books Kft.
(1085 Budapest, Kölcsey u. 2.)
20ĺ3. októbeľ 15.-2aĺ4. októbęr 14.

reklánltálr1a
1m2
Kölosey tr. 2.
3 1.53,- r^tlm"lhő

Onish Vendéglátó ós Kereskedelmĺ Kft.
(224I Sülysáp' Fő u' 20lA.)
2013. október I.-z0I3. októbeľ 31.

vendéglátó tetasz
lľĺ ĺuzglĺnu.2.
10 m2
főszezon: 2 5 46,- Ftl m2 lÍtő +Áp'q.

elő,-utósze zon: l 49 I,- FtJm, lhő +,ĺp A'
szezoÍ:loÍI kívúl : 1 49 .- r- tl m,/hó +AFA

Sáľktizi Zso|t (cgyéni vállalkozó)
(1086 Budapest, Koszoľú u.25-27 .)

2013. október 0I.-f0I4. szeptember 30.

vendéglátó terasz
Nép:zínház u.42-44.
9m"
foszezoĺ:1 870,- Ftlmzlhő +Áp'ą.
elő,-utósze zon: I O39,- Ftlm2,/hó +ÁFA
szezonon kívül: I04.- Ft/m"/hó +AFA

Megiegyzés: AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a327/20|3. (IV.08.) sz.határozatíal
jáľolt hozz'á az onish Kft. közteľület használatéŮloz vendéglátó teľasz, kitelepülés cétjából
2013. április I-tőI2013. szeptember 30'ig. é^z onish Vendéglátó és Keľeskedelmi KÍl' jelen

kérelmében ennek hosszabbítását kéri a Tisztelt Bizottság!őI.
4.
Kĺj zteľiil et-hasznźÄő' kére lmező :

K<j zteľtilet-haszná|at idej e :

K<j zteriil et-hasznźiat c éIj a:

Kö zteriilet-haszĺá|at he lye :

Kĺj zteľület-hasznźiat nagy sága:
Kĺj zterül et-hasznáIat đíi a:



Megjęgvzés: A Kft. közteriilet-hasznáIatźlrőI elozo|eg a 71612013. (vI.24.) számu. határozatáva| döntött á Tisĺelt Bizottság. Az engedély a 16-555lIIl2013. számon kiadásra
keľült. A kérelmező ennek hosszabbítását kéri a Tisztelt BizottságÍól.

Fentiekalapján.kéręm,aZa|ábbíhatározatt javaslatelfogadását

Határozati javaslat

I. A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottsá,eűgy dtint, hogy ktizteľület.használati
hozzájárulást ad - teljes díjÍizetésse|. az a|ábbi ügyekben:

1.
KözteľĹilet-használó.kérelmező: LibľaBooksKft.

Kĺjzteľület -hasznáiatideje: itli:ľ'ä1ĺiit;5á!xl'"ľ.äl.'o.
Ktizterület-hasznźiat céIja: ľeklámtábla
Közteľület-haszntiatnagysága: I m2

KözterĹilet-hasznáIathelye: Kĺilcsey u. 2.

2.
Közterü1et-hasznźiő,kérelmező: onĺsh Vendéglátó és Keľeskedelmi Klľt.

(224I Sülysáp, Fő u. 20lA.)
Kcjzteľület-haszná|atideje: 2013.októbeľ I.-f013.októbęr 31.

KöZterület-hasznáIatcéIja: vendéglátó terasz
K<jzteľület-hasznáIathelye: Muzeumu. f .

Köztęriilet-hasznźiatnagysága: 10m2

,, ... ..,- 3. ..::.

' KözteriLet-haszĺéiő,kéľelmező: Sárközi Zso|t(egyénivállalkozó)
(1086 Budapest, Koszorú u.25-27.)

Közteľiilet-haszná|atideje: 2013.október 0I,-2014. szeptember 30.

Közterület.haszná|at céIja: vendéglátó tetasz
Ktizterület-haszná|athelye: Népszínházu. 42-44.
Közterület-hasznáiatĺagysága: 9m'

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. szeptember 30.

il; A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsá,gílgy diint, hogy kiizteľůilet.használati
hozzájárulrást ad díjmentességgel . az alábbi ügyben azza|, hogy az
Onkoľmányzat áitalmegľendelt molinĺó a felújítás idejéľe kĺhelyezésre keľül:

Közteriilet-haszná|ő,kérelmező: Társasház Hoľánszky u. 1.

(1088 Budapest, Hoľánszky u. 1.)

Közteľiilet-hasznáIat ideje: 2013. szeptember 24. _20|3. október 25.

KözteľĹilet-haszná|atcé|ja: építésimunkateľiilet(balkonjavítás, áI|vźnyozás)
KöZteriilet-haszná|athe1ye: Horánszky u. 1.

Közterület -haszná|at nagysága: 14 mf -|8m2-6 m,-6mf (iitemterv szerint)

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: f0I3. szeptember 30.



A döntés végrehajtását végző szewezetí egység: Yagyongazđálkodási és Ĺlzemęltetési
Ü gy o sztá|y Gazdálkodási Iľoda

A lakosság széles k<jrét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjaľa:
nem indokolt hirdetőtáblrín honlapon

Budapest, 2013. szeptember 24.
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Bt|dapest Fővároa V|tl..kcril|ct Józsefuároei önkoĺmányzĺt Po|gáĺmestcd Hlvats|a
Vagyongazdálkod&i és Üzeme|tetÉsi ÜgyosztáIy
íq82 Ęľ!3E!
Baross utca 63-67. 7t}1łKÉRELEM

a Jtózsefváľosi öükoľmánvzat tulaidonában IévőKé rjiik a Żyomt ą tvá ny t o Ivas|tatóan", nyo' mĺ..at

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyébszehezo:ľéřes
Kéĺęlmezöneľq.Iá.RŚA:J/A.?.... ..............telefoľ

Kapcso1afuĺo'*l'.*;;inii.i+-+.;...",IlIťre-....-..-... telefm:

4 4|?,ą8|Ĺ )ĺ
-m-m

.Ąo /') ďF 5
q ł

Cegieryzék suáÍď}ýilvánbľtási szám:.

Bar'lsfulagáma

AdósaárnzĽ

IlIegjegyzés: Fentí adatok közlése a lcôzteriilet-hĺsnlĘldÍi lcére|nek elbíniúźsáhaz, a kđzterület-hawúhtok elbnőnéséhe,
s.züItégesek Az adatolat a Polgármesterl Elvaal és a "ilízĺefiárost Kôzterlł|et-feltgelet bzelik Jehł, töé|oźđás ą 20I I. hi ffil
t*.vénsrtĺalapul

Lie tł ,l Ô gtp

Egyéni vál IaI kozás eseÍéb en..

KáęImezöneĺ/e: .......''........ telďon

Ađósuántr

Bankszámlaszama

I

! -m-n

Közteĺület.hasaĺálatĺđeie2ol s e" ĺDĺ9 ou Elłlnaptól - 201E. ev WW|rc EE nupĺg

(ľöbb idöpont- helyszín eseten kerĺink lishát mellékelni!)

' Közterĺilet-haslmĺń|atcétja:'fu.!.*:.ę..t-{.**ę,ĺ!4.ę.Ł..*r!s-e)!*p,.Ę.. {b,k,u"i#s. an..'..*. ĺ t.tá. ľĺ g. o.łĺł s.
KözÚeľĺitetnag,vĘa 4!.:.!!.:.€:9...,..^,nt

Közteľĺilet he'Ęe: Budapest vltr. Ic€riilet. Ř...#p.ď nÉzkg...ktcx
.. ..... ..@ tÉr)..,:!.......ł,ŕ*előüÍ járdĄ úfiesteĄą

Eryéb ( l.E\mI'EmsI CÍlĄ amennyíben a fentĺ adatolÚót dtéľ, stb):

érjiik a túloldalon jelzett
a kérelemnyomtatýónyt

m ę l-l-é k l e t e k c t c s at o l n í,
a I áí rn i s zív es keilj é k ! 

- és



Tő.ľsashő.z
Honáĺrszky utca 1.

1085 Budapest

Tisztelt Vĺĺľosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság !

Hivatkozva az onök źital adott ugylľatszémra (16-376/12/2013) köszönetet
mondunlg anllélt erkéIyeink veszélytelenítő feht$ítasát díjmentes közteľĹilethasuÉiat
segítségéveI végezheÜük. A résziinkľől kéľt kezdési iđőpont vźilalkoző hibájából
sajnos nem teljęsiilt. Július.augusztusban még két építő cég veľsenyeztetésével
próbáltunk kedvezőbb aľfeltételekhez jutni, ők viszont az időhűzással taktkáztak,
hetekig nem kaptunkváł|aszt,a kérdéseinkľe. Igy báúaz auguszüus 19-i kezdés helyett
csak augusztus 30.i kezdési időpontot rögzíthettiirlk az épÍtő céggel megkĺĺtött
szerziĺđésünkbe. A tényleges helyzet pedig az, hogy az áiľványozási munkát csak
szeptember 3.án kezđték eI. Táľsasházunk kéri ęzétt onĺiket tisztelettel, hogy a
díjmentes közteľÍilet foglalási iđőtartamot elcsúsztatva október 25.igengedélyez-zék.

Tisztelettel az lntézőbizottság nevében: ,/) n ĺĺ / .t "/ć Łł-4 u,'(Ą,. l.,a."---ilä^,fikř;IB.ffi-_
TÁRsAsHÁz

NTÉzŐBEoTTsÁGA
í085 Bp.' Horánszky u. í.
Adószám: 2ua16s2.142

Budapest ZAB. szept. 1 8.



Bídalíest Főváror vill' kęriilct Jóasefu-árosi tnkoĺmśnyzot Polgářm€to'i Hivstale
Vagyongdá|kodásl és Üzemeltetési iigyos#ly
í 082 Budapest
Barcss utca 63S7. .Í,r,0 

-l3Ł3
sefváľosĺu"[*,!"J.*El"ĺa"L'ĺtl""'ľiu ,;,ffiK é t j ü k a n y o m t a t v á n y , o I v ą s ĺ, " t d a ł , -i íi- ̂ -ř 

á-=ľi=rř1b:iił:ł7:ť_

GazdaságÍ társaságok, egyénÍ cég, társadalmi és egyéb szeruezetek esetében:

K4csolatriltóiiryĺntézönwe:...s?*Ŕá....f..fu Ebfm j
Szélđreýeirsa.FEkRbbpís.Bíd.oAettJ:. (u'ter):..\*i.ĺ-esev.....*.......' úft-.L,.
%wzfu ' ńr,tNyihŕ!úŃási sám:. . 

p. .Ł 9. ?. :#.5. 1.8.€,

Banlsdmlaszĺma t't )lblo c ) ? ) ą I ąC
Ađósuáma Ą oislL 2 4 L -n4-m

Ą c 5 3 łla 3

Egyén i váll aI kozás esetéhen :
Kálelnrąőnwe: ... . ...'...... telefon:

Adószánlä -m-m
Balůszánlasáma

M agán szem éIyek eseŕében..

Káe|nezőnevq tslefon

Megjegyzés: Fenti adatok kitzlěse a lefuteňlet.hasnálatĺ kéłelnek elbÍr,áIdsá|loą alköztełület-haszruźlatok ellenôneséha,
szükségeselť Áz adntoknt a Polgb,,,esteri Íľpatąt és a J&aeftárwi Közteratet-feltgnlet kłzelk Jďats&otab a 2011. d Cill
nrruěąlenalqłI

Eryéb ( tE\lE[.EzEst cĺľĺ, 
"me""yĺne' 

a fenti adaÚolÚóI eltéľ, stb):

ěrjiik a túloIdalon jelzett
a k.é ł e le m n y o,nt atv d nyt

$iE
r"ts-'

ś.
'Fi

cs
N

É.-u
@,
cý:
Q
ňt

m9 lléklete k ct cs atolni,
a|..áí rn i szíveskedj.ék !.

es



1.sz. Melléklet: Mríszaki |eírás

900 x 900 mm méretű kétoldalas világító doboz

P120 a]umínium profil keret

3 mm-es opá|p|exi e|ő|ap

yinylfólia grafika

beIső fénycsővi|ágítás

Fe|szere|és dűbe|le|, konzolon keresztÜ|, kb. 3 méteres magasságban a bolt bejárati ajtaja fölé.

Kivitelező: Euroneon kft www.euľoneon.h u
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Budapest Főv"aros Vl||' kerületJózsefu-árosl Önkormányzat Polgármesteĺi Hĺvata|a ' ' '

Vagyöngazdá|kodási és Üzeme|tetési Ügyosáá|y
1082 Budapestlvo! Eukpę9l
Eaross utca 63-67. K É R E L E ľl?8l5

a Józsefváľosi onkoľmányzat tulajdonában lévő kłi
Kérjfrk a nyomtdtýányt olvashatóan, nyo'm'atot b.e t ű v e l

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szenĺezetek esetében:

Kére|mezöneve: ....'..onish Kft . tęhforu 301687-84-55

Kapcso|attaĺtó üryintéń neve:'.....Gilyén Szilvia.' .' .... telefon: .. ..

räT;T;-I1l
Szék}rcýe:i,s.:|"|,i*|'l helyŕg..Stilysáp....(u,hľ):.'....Főutca.........szám:

Bankszámlaszáma: i' i 9 i 
3 

l 
0 

i 
0 

l 
0 

i-0-i3j

2 3lLie16 0 6 4 -En-n3
110

t
5 9 2 Đ 4 9 0 2i0 0 I 9

Egyén i vál I aI koz ás eseÚében.'

Kere|nezöneve: telefon:

Vďďkozo nyilvantgrtĺsi szaÍn" l I i

Adoszama til
Bankszámlaszáma

@,ol, közlěse a közterüleĺhaszruźtaĺ kérelnek elbíłólásáhtz, a lłÄzterület-hąsznólatok elIenőruěséłzęz

'ir,läis,;ű' 
Az ądątolcąt a Polgdrmesteri Hhlatal és a Jozselvórosi Közterület-Íelłgelet lcezelík JebntĄiéItozwás a20l], éyiffiI.

telł.vetryenalqul

Kiizaľĺilet-hasznáIatideje:2olneu FTd] hó ĽEnaptól - zolfl.no FTolto ffi naľis

(Tiibb idopont. helpzÍn esetén kéľiihk listat mellékelni !)

Közteľület.haszná|ĺt célja: ........'.vendégl źtto terasz,,...

Kłĺztertilet narysága: ..... t o...''. ĺn2ldu
z\

Közter.iiletheIye:Budapest,VI[.kerillet.'....;...(KĺátvinTéťNdúzęumutca...'..''..'

Eryéb (LEya;B7'ÉÁĺI CÍN{, amennýben a fenti adato1rtĺíl eltéľ' stb):

iiik a túloldalon jelzett
a k ěr e I e Ętny o mtatv dnyt

me Ilé kle t e k et c s ato l n i,
ąIáírni s4íveskeďjék!

ss
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A kérelmező tudomásul veszi' hogy
} a kérelem benyújtasa nem jogosĺ$a fel a közterÜlet haszrálatára'

} a 18/2013. ĺĺv.źą,>tinkormřnyzäirendelęt 17. $ (])bekezdéseszęrĺntaközteriilethasná|atáértktjae-
rÍllet-hasarálati d$at köteles fizetú,

} a köaeľĺileten kizŹroug a 2l0l2009.(IX.29.) Korm.łnyrendelet 12. $ (l) bekęzdése alapján a rendelet 5.

mellékletében me.qhatarozott termékek árusíthatók.

Á kérelemhe z a kérelmezőnelĺ az alábbi melté|eteket kell csatotnia: (A csatolt me|lékletet kéľjiik X.el jelötnÍ)

ára feliososíto esvszerÍl okiľat másolatát:
Łll.l'l.^-a" acałÁn. vĄ|1ą|1t azái ignzn|vźnvt

áI n€m régebbi cégkivonatot, aláĺrási címpé|dányt
á nyiivantaľasba.veteluket igazoló oliratot'

- ńsfemelŕík eseJén ŕísferme|ői isazolvánvt
ehie ktll a kömyezö utcáknak

is. ĺ važtatou az igényelt teriiletnek - á szukséges méľetekkel - úgy kell szeĺęelnĘ hogy annak'nagysága,

elhelyezkedés. 
"gýe't't*ĺ"n 

megállapĺtható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak széIessége'

hosszusága; a terasz, pavilon széiénekaz épĺilet homlokzatifalźÍó| és a jrárda szélétól való tĺívolsága;tensz

esetén aňai az iiztetnek a beiáratától való távolsága, amelyik.hez taľtozík] m
i leírásátés terveit; teraszkérelmekhez a

helvszín fotóidt is csatolni sziikséges.
ati hozzÁjźtulrás meguj íĺása esetén - váľosképvédel-

ni ozpnnnnfnL fiwelemhevéfele miatt - fénvkénfęlvételt kell becsatolni.
okkal Ös sz efiiggő kťateriilet-használ at

^,t'"b"n 
* čpĺueíaal upott ńeghanlnaząst és ajogizabótyban előíľt esetekben a jogerős építésügłi hat&

ę,łoi o n oo ĺłéhlt ns n t nln i szilk.ę éqes.
ontůl.- a vonatkozó helyszínt ábrázolő

forgalomteJhn íkai väzrajzot, amely besżerezľlętő Jsrr Közutĺ Közlekedésí Igazgatóság KÖzutkezelési Fö-

osztálv. Forsalomtechnikai osztályfu

Figyelmeztetés:
Wnawt keretemĺĺyomwvdtĺy és e előírt mettektetek aatolasán nűĄ a pontos ěs egéľtelmíí hetymegharozas, va-

lanint amegta,ő létesíłněľyfonja elmgedłdetlenabeľryújtou Mrelenérdeľni ehÍrálagźhoz!

A kĺizterĹĺlet-hasanálatot _ kiil<inosen - az a|źhbi jogszŃát|yok szabźiyozzźk:

} a }reýi önkormányzatokól szóló 1990' évi LXV. töľvény

; ;-JóL"fi,á.si tol.ormĺ"y"at fulajdonaban lévő kozteľuletek használafáról és haszĺnálatának rendjéľĺt szóló 182013.

(IV24) ö,ĺkormrĺľryz*i ľendelet
} jóaefoaros Kert[ďi Épĺtési Sabá|yntźtó|szó|o 66ľf007 ,@'.l2.) önkormányzati ľendelęt 

-

} Budapesti Váľosĺsndeżosi es ÉpítésiKeľetszabrályzarol szó|ó47l|998.QĹl5.) Ftlv. Kry. rendelet

NYILATKOZAT

j'ĺ'o i'uto'ĺgtie toueubításához ajogosuttság megá|lapÍtása és teljesítése céljából.

iot ta;emzatasi ŕ"ptu* - meýät tudomasul vettem _-* 
"ťiĺoa' 

megindításának napjáról, az ügyintézési határidő-

rö| äz t4yemre irłínyadó jogszatery rendęlkezéseiľő|, jogaimrol és kötelezettségemről, továbbá kötę]ezettségem

elĺnutasztásának jogkövetkezményeirőI, a hívatali elérhetöségľől.

l"bb""é.' J"goňiól lemonđok. 
-Tudomásul 

veszem. bogy ezÁIta| az ĺigyemben hozott hatáľozat annak kizlésekoľ

jogertĺre emelkedik.

2241 sÚlyŚáp' Főu.20lA
Adószá m : ?3296064.2-1 3

Budapest, 2013. év 9.. no ..lk. nup.
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TERVEZETT ALAPRAJZ Roon PÍoject Teoezö Kfi.
1022 Bp. Felvinci u.3.
Te|-:/ Fax.: 0036.1.326-5G1í

2007. 08.28.

Budapesl, Káfuin tér - Ca|ifomia Coffee Company É-g
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BtldaÍrest Fôvárcs M|t. kerü|et Józsefvárosi onkoímányzat Po|gáĺmcsteń Hivatah
Vagyongaedá|kodásl és Üzeme|tetÉsi Ügyosztá|y
{092 ĘudaoestBarossutca63.67.KÉRELEM

a Józsefvĺírosi öĺkoľmánvzat tu|aidonában lévő közterület használatához
Kérjllk a nyomtatvónyt olvashatóai, nyom!atott betűveI kttôl,eni!

GazdaságÍ társaságok, egyéni cég, társadalmÍ és egyéb szeruezetek esetében:

triítlnezöneve:

K4csolďatóiiryintézöneve telefon:
n-T*T-l _ -Srekhetyciľsz:i i lllhe$rue!: (u,tá): szám:........

Ađószámä -m-m

íffi*::ffi :IŽ3T i..Zs- 
=..t.Ł:

Iĺkcíne:irsz'[Iď8iG
Vállalkozónyilvántaľtísi ńĺrü,
Adósd'a: EE.FF'T-hB-ffil -ffi -m
Bantsámlaszfuna rT-rT_n_tfl - rTTrn]-n _ rT_n_n_m

Megjegyzés: Fetti ądątok lłzlése 4 közterübt.Iuwnilati kérelnek elbháIáslźhe, a lcederiilet-hąsaúlgtok ellenđnéséhez
szłIsěgesek Á2 adatokat a Polgármesteri Ilivata| és aJózsefłúrosi Közteú'let-felügelet lrezelĺk Je|ellĄ.éłoaabą201]-&iffil
,d1ŕłw,,aiqłI

I6ztrľüI€t-h".^,ĺ".ĺa";e201$|év [E hó lą7lnaptól - 2otĘ.ev EBlno l3[Úl o"ľis

(ľöbb időpong. helyszín eseteq kíĺün|r liss,me[élĺe.lni!)

. KiizteľüIet.hasn ál'lt đia{kds.*kÍ-.-.}g::*.s.e
Ur

IGzÚeľüIetnasřsága: .....s.í.ę........... m'l,db } | ĺ

Kłizŕeľůitethelye: Budapest, vm. k.,'fl;ýř.e.s z Ĺnhät.. *l..h.?:-it...........
(rfuątér)............számelöüÍ jftđáD' ťűestĄ ziildteľiileÚęn vary..........

Rérjrłk a túloldaIon jelzett
a kérelemnyomtatvdnyt

ĺneĺl'lĘ kleÍek et c s at o lni, ésaIáírni szíveskedjékl






