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Me|léklet: 7 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Józsefuárosi onkormányzattulajdonában lévó ktjzterületek haszná|atärő| és használatának rendjéről
sző|ő l8lf013. (IV. 24.) <inkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) If. $-a ételmében a
kozterület-haszntůatta| _ hozzájźtrulással és elutasítášsal - kapcsolatos önkormányzati hatősági
eljárásban a hivatkozott ľendeletben rögzítettek szeľint elsőfokon a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dĺjnt. A Rendelet melléklete meghatttrozza a közterület használatok utáni fizetendő díj
méľtékét.

A Rendelet 18.$ (2) bekezdése aza|ábbiak szeľint ľendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) kozterület-hasznáIat esetén a Bizottsdg a jogosult kérelmére
méItányossógból havonta, negledévente vagl félévente esedékes, egłenlő osszeý dí1.fizetést is
megóIlapíthat, melyet a közterület-használati hozzájáruldsban rögzíteni kell',,

A Rendelet 24. $ (1) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján megdllapított közterület-hasznólati díjak koľlótlanul csokkenthetőek
vagł elengedhetőek:

a) az onkormányzat érdekébenvégzett építési,felújítdsi munkólątokvégzése esetében;
b) a fővĺźrosi, vagł onkoľmdnyzati pályĺźzaton elnyert tdmogatósbóI tt;rténő épüIet felújítĺźsok

esetében;
c) humanitárius és karitatív célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
d) kultuľális és környezenédelmi céĺok érdekében végzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizotĺsóg tilgl ítéli meg, hogl az Józsefváros érdekeit szolgálja;
fl bejeglzett politikai pórtok, eg,,hazak és társadalmi szemezetek nem kereskedelmi céIti ľendezvénye

esetében;
g) ohatósi, tudomĺźnyos vagl ismeretterjesztő témójúfilmalkotásokforgatása esetében;
h) a Filmn' hatálya alá nem tartozó alkotósok forgatása esetén, ahol az igénybeveendő teri]let a 15

m,-t elérő, de a 20 m,-t meg nem haladó teľiiletű;
i) a Filmtv. hatálya aló nem tartozó alkotasok forgatasa esetén, amelynek időtartama a kérelmezett

időponttóI szómított 30 naptóri napon belül osszességében nem haladja meg a 2 naptári napot','

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|ábbi kĺjzterület-haszná'|ati hozzáiára|ás iľánti kérelmek
érkeztek.

1..

Közteľtilet-h aszná|ő, kérelmező :

Köztertilet-használat idej e :

Közterü l et-h asználat nagy s źęa:
Ktj zterület-hasznźůat c é|ja:
Közterület-h aszná|at he lye :

Közterti let-h aszná|at díj a:

Market Epületszeruiz KÍt.
(|037 Budapest, Bojtáľ u.4|.47.)
2013. november 6.-2013. november 20.
62m2
építési munkaterület (homlokzatj avítás)
Reguly An1al u'-Könyves Kálmán u. 48-52. saľok
f50,-Ft/m'lnap



Megjeryzés: AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága939lf0|3. (Ix'09.) sz.hatźrozattal járult
hozzá a Market Epületszerviz Kft- köZterület hasznźilatához építési munkaterület cé|jźtből f013'
október 9-tó| 2013. november 5-ig. A Kft. jelen kéľelmében ennek hosszabbítását kéri a Tisztelt
Bizottságtól.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály továbbra is javasolja a díjmentesség biztosítását
tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra.

2.
Közterület-haszntł|ő,kére|mezo: MaľketÉpiĺletszeľvizKft.

(1037 Budapest, Bojtár u.41-47 ')
KözterĹilet-haszná|atideje: 2013. október 19.-20I3.november4.
Közterület-h aszntl|atnagysága: 62 m2

KözterĹilet-haszná|at cé|ja: építési munkatertilet (homlokzatjavítás)
Közterület-hasznźĺ|athelye: Benyovszky Móric u.-Könyves Kálmán u. 48-52. sarok
Közteľület.h aszná|at díja: 250 ,- Ft/ m. l nap

Megieqvzés: A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a940lf0|3. (IX.09.) sz.határozatÍal jáľult
hozzá a Market Epületszerviz Kft.. köZterület hasznźiatźlhoz építési munkateriilet cé|jź.ŕ,ő| 2013.
szeptember 19-tő| 2013, októbeľ 18-ig. A Kft. jelen kérelmében ennek hosszabbítását kéri a Tisztelt
Bizottságtól.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály továbbra is javasolja a díjmentesség biĺosítását
tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra.

3.
KĺizteľĹilet-haszná|ő, kérelmező: Táľsasház Reguly Antal u. 4.

(1089 Budapest, Reguly Antal u.4.)
Közteľület-hasznźiatideje: 2013' október 74'_ 2013. október 30.
K<jzterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Közterület-haszná|at helye: ReguJy Antal u. 4.
Közterület-hasznźiatnagysága: 34 m"
Közteriilet-haszná|atdija: f50,-FÍJ m,lnap

Megíeeyzés: A Trársasház köztertilet-haszná|atźrő| e|óző|eg a |02012013. (IX.23.) számú hatźrozatźxa|
dĺjntött a Tisztelt Bizottság. Az engedély a 16-122612/2013. számon kiadásra került. A kérelmező
ennek hosszabbítĺását, valamint továbbra is díjmentesség megadását kéľi a Tisĺelt Bizottságtól. A
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztźt|y javaso.tja a díjmentesség biĺosításrát tekintettel a
Rendelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra.

4.
Közterület-hasznźiő,kéľelmező: Hajlék-2000Kft.

(2484 Gárdony-Agárd, Szárcsa u. 5.)

Közterület-használat ideje: 20i3. októbęr |6.-f0I4. október 15.
Közteľület-haszná|at cé|ja: vi|ágítotáb|a
Kĺjzterĺilet-haszná|at nagysága: I-I m.
Közterület-haszná|at helye: Kiss József u. 16., Szi|ágyi u. 1/A.
Közterület-használat díia: 1 888.- Ftlm,lhő

3.
Közterület-haszná|ő,kérelmező: Hajlék.2000Kft.

(f484 Gźrdony-Agárd, Szárcsa u' 5.)
Kĺjztertilet-használat ideje: 2013. október 16.-2014. október 15.

Közterĺilet-haszná|at cé|ja: világítótábla
KozteľĹilet-haszná|atnagysága: 1 m.
Közteľi'ilet-haszntiathelye: Delej u.43. 

^

Közterület-haszná|at đija.. l 888,- Ft/m./hő



6.
Közterület-haszná|ő,kéľelmező: TITKossuthK|ubEgyesület

(1088 Budapest' Múzeum u. 7.)
Közterület-használat ideje: 2013. október l8.-2014. május 30'
Közterület-haszná|atcé|ja: db háromszög alakú infobox (Kossuth Klub nappali és esti

programJal)
Köztertilet-hasznźiatnagysága: f m.
Köztertilet-hasznźiathelye: Szabó Ervin tér 8-9' szálm előtti fa köľül, Mikszáth Kálmán

tér-Reviczky u.-Szentkirályi u. találkozásáná| lévő fa köľül
Kozteľület-hasznźiat díja: 3 153,- Ftlm"lhő

Megjeryzés: A Kossuth Klub Egyesület tekintettel az intézmény közművelődési sttúuszttra
díjmentesség megadás át kéri a Tisztelt Bizottságtól' A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosĺály nem javasolja a díjmentesség megadását.

t.
Közterület-haszná|ő,kérelmező: SzilyKálmánMíĺszakiSzakközépiskola

(1084 Budapest, Tolnai Lajos u.4-10.)
Közterület-használat ideje: 2013. október 16'-20|3. december 7.

Kozterület-haszná|at cé|ja: megállító tábla
KöZterület-haszná|at helye: Népszínház u.7-9.
Közterület-haszntůat nagysága: 1 m,
Közteriilet-haszntůat dija: 3 l53,-Fttmf ĺhő

Megjegyzés: Az iskolában f073. szeptember 27-én a Nyomdamúzeum Egyesület közreműködésével
alkotóműhely nyílik, ezt szeretnék hirdetni egy megállítő tźhláva|, me|yet a McDonald's engedélyével
a fal mellé helyeznének ki. A kérelmező díjmentesség megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól. A
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztźůy javasolja a díjmentesség biĺosítását tekintettel a
Rendelet 24. s (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltakľa.

Fentiek a|apján kérem az a|ábbihatározati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

I. A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy kiizteľiilet-haszná|ati
hozzájźłra|álst ad _ teljes díjÍizetéssel - az a|áňbi ügyekben:

l.
Közterület-hasznźiő,kéľelmező: Hajlék-2000Kft.

(2484 Gĺáľdony-Agárd, Száľcsa u. 5.)
Közterület-haszná|atideje: 2013. október l6.-20l4.október 15.

Kĺjzterület-haszná|at cé|ja: világítótábla
Kĺjztertilet-hasznźúat nagysága: I-1m"
Közterület-haszná|at helye: Kiss József u. 16., Szi|ágyi u. 1/A.

2.
Közteľület-haszná|ő,kérelmező: Hajlék-2000Kft.

(2484 Gfudony-Agárd, Szárcsa u. 5.)
Közterület-haszntilatideje: 2013. október 16,-20|4.októbeľ l5.
KözterĹilet-haszntůat cé|ja: vi|ágítőtáb|a
Közterület-hasznźiatnagysága: I m,
Közterület.haszná|at helye: Delej u.43.

3.
Közterület-haszná|ő,kérelmező: TITKossuthKIubEgyesiilet

(1088 Budapest, Múzeum u. 7.)
Közteľület-használat ideje: 2013. október |8.-f0|4. május 30.
KözteľĹilet-haszntńatcé|ja: 2 db háromszög alakú infobox (Kossuth Klub nappali és esti

programjai)
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Közterület-haszná|atnagysága.. f m2

Köztertilet-haszntůat helye: Szabó Ervin tér 8-9. szám előtti fa köriil, Mikszáth Ká]lmźn
tér-Reviczkv u.-Szentkiľálvi u. találko zásáná| lévő fa körül

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. október 7.

tr. A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy diint' hogy ktizteľiilet-használati
hozzájárúálst ad _ díjmentességge| - az a|á.Ďbi ügyekben azza|, hogy az Onkoľmányzat
által megľendelt molinó a felújítás idejéľe kihelyezésľe keľiil:

1.

Közterület-haszná|ő,kérelmező: MaľketÉpiiletszervizKÍt.
(1037 Budapest, Bojtár u.4I-47.)

Közterület-használat ideje: 2013. november 6.-2013. november 20.
Kcjzteri'ilet-h aszntl|atnagysága: 62 m2

Kcizterület-haszná|at cé|1a: építési munkatertilet (homlokzatjavítás)
Köztertilet-hasznźůat he|ye: Reguly Antal u.-Könyves Kálmán u. 48-52. sarok

2.
Közterület-haszntiő,kérelmező: MaľketÉpületszeľviz|ľÍt.

(1037 Budapest, Bojtár u' 41-47.)
Közterület-használat ideje: 20l3. október 19.-2013. november 4.
Köztertilet-h aszntúatnagysága: 6f m2

Kozterület-hasznźůat cé|ja: építési munkaterület (homlokzatjavítás)
Közterĺilet-haszntiat helve: Benvovszkv Móric u.-Könwes Kálmán u.48-52. sarok

3.
Kcjzteľülęt.haszná|ő,kérelmező: TáľsasházRegulyAntalu.4.

(1089 Budapest, Reguly Antal u.4.)
Kĺjzterület-használat ideje: 2013. október 74._ 2013. októbeľ 30.
Közterület-haszná|at célja: építési munkateľ[ilet (homlokzat felújítás)
Közterĺilet-hasznźńat helye: Regu|ľ Antal u. 4.
Közteľtilet-haszntiat nagysága: 34 m.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2073. oktőbęr 7.

III. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint' hogy kiizteľůilet-használati
hozzájáru|ást ad - díjmentességge|- az alábbi ügyben:

KözterĹilet-hasznźůő,kérelmező: SzilyKálmánMíĺszakiSzakközépisko|a
(1084 Budapest, Tolnai Lajos u.4-10.)

Közterület-használat ideje: 2013. október 16.-20|3. decembeľ 7.

Kozteľület-hasznźiat cé|ja: megállító tábla
Közterület-hasznźúathelye: Népszínház u.7-9,
Közteľület-haszná|atnagysźtga: I m2

Felelős : po|gármesteľ
Határidő: 20|3. oktőber 7.

A döntés végrehajtását végzó szęrvezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdá|kodźtsi Iroda



A lakosság széles köľét érintő dĺjntések eseténjavas|ataaközzététe|mődjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013' szeptembeľ 30

=__,V-,/.----š /\4 /\-/
Szűcs Tamás

ügyosztályvezető
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Adósáma: Watásra
20ĺj sltľT

Megjegyzési Fenti adatok lúzĺése a kł;zterĺllet-haszruź]ati Hrelmek etbblźůá*źhoz, a kôzteri]let-hasznalatok ellenőnéséhez
szii|ĺségesek Áz adatol@t ą Polgdrmesteri Irivatal és a Józsęfllórosi KözteľůJet-fe.lúgłelet ktzelik. Jeten tlýébźalás a 20I I. évi ffiI
töllétryenalapl
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Gazdasági társaságok,ąs;iyŕni cég, társadalmi és egyéb szęruezetek esetíben:
Kéretnezőneve' ..ľl.$Łľ;t-T..-*.*.-m.ŚF..4v.t.p...u.--{.l.......... Úelef,on:
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ń
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Kěrjiik q túloldalon jelzett mpl-l.ěkl'eteket csatolni, é.su kérelemnyomta-tványt aláÍrni szíveskeđjék!
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Á kérelmező tudomásul veszi, hogy

} a kérelem benyrijtása nem jogosítja fel a közterület hasznéiaÍára.
} a 18/2013. w.24.\ önkormányzatiręndęlęt17. $ (1)bekezdésęszęrintaközterĺilethasználaĺĺéĺtközte-

riilet-használati díjat köteles fizem!
> a köuerĺÍleten kizárólag a2|0ĺ20a9.(B'.29.) Kormĺĺnlľendelet 12. $ (l) bekezdése alapján a rendęlet 5.

mellékletében meghatĺírozott teľmékek ríLrusĺthatók.

A kéľelemhez a kéľelmezőnek az a|ábbi me|léleteket ke|l csato|nia: (A csato|t mellék|etet kéľjük X-el jelö|ni)

1. A közterüIętęn folytatd kívánt tęvékenység syakor|ásiĺra feliogosító egyszeľ{l okiľat másolatĺĺt:
- eryéni vállalkozas esetén: vállalkozói igazolványt'
- sazdasáei tásasás. ewéni cétr esetén: 30 napnál nem ľésebbi céekivonatot. aláírási címoéldánvĹ \1
- társadalmi és esvéb szervezetek esetében: a nvilvántaľtásba.vételüket ieazoló okiratoL
- őstennelők esetén őstermelői imzolvĺínvt.
2. Azígéĺye|t teriileüe vonatkozó helyszÍnt áhĺázolô vźu|atot, amelyen szerepelnie kell a köľnyezö utcáknak
is. A viízlaton az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagyságą
elhelyezkedése egyéľtelĺnĺien megáilapítható legyen (TERASZ' PAVILON ESETEN: aĺľrak szelessége,
hosszusága; a teľasz, pavilon szélének ae épület homlokzati falától és ajáľđa szélétől való távolsága; teľasz
esetén annak az ĺĺzletnek a beiáľatátóI való távolsása. amelvikhez taľtozik méterben mérve).

x
3. Az elhelyemikÍvánt építmény, létesĺffilény, beľendezés mĺĺszaki leĹľását és teľveit; teraszkérelmekhez a
helvszín fotóiát is csatolnĺ sziilrsépes. K
4. Meglévö létesítményre vonatkozó kiizÍeľÍilet-hasaá]atihozzájaru|ás megújítása esetén _ vaľosképvédel-
mi szempontok Íigyelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsato]ni.
S. Epítési engedélýez kötött építmény esetébenvagł építesi munkáIatokkąI összefi)ggő lözterüleĺhasználąt
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazúst és ajogszabáIyban előírt eseteltben a jogerős építesiigłi hato-
sápi ehredéIvt csatolni szijłrséses.
6. Közút igénybevétele esetén - a 2. ponÍban foglalt helyszínĺajzon túl _ a vonatkozn helyszínt ábrázo|ó
forgalomtechnikai vánajzot. amely beszereáętő a BKK Közuti Közlekedési lgazgatóság Ktizútkezelési Fő-
osúźiy. Forgalomtecbnikai osztálván.

Figvelmeztetés:
A hiänytalarułl hitoltött keľelarwyomtałvfuly és ą e]őírt melléHetek csarolasĺźn úú1, a pontos es %/aÍel|ńÍ heýneýattozas, va-
Iaminĺ a meglálő létaiłnaryfotója etengedhetetlen a bery|itott kźłelan érdemi elbírá]ásához!

A kö,ztertilet-haszĺľálatot-kiilönösęn - az alábbijogszabályokszabtúyozzźk
} ahelyi iinkoľmáľiyzatolaól szoló 1990. évi LXV. törvény
} a Józsefuárosi onkoľmáĺryzat tulajđonában tévő közteľtiletek hasmáIatáľól és hasarálaünak rendjéľől szóló t820l3.

(IV24) önkoľmányzatí ľenđelet
} Józsefváľos KeńlletiEpĺtési Szabálpatáról szńlrô66Ż007.@.l2) Önkoľmányzatirendelď
} BudapestiVárosrendezésiesEpĺtésiKeretszabályu.fuó|szó1ő47ĺL998.(X.l5.)Főv.Kry'rendelet

NYILATKOZAT

jfuó hatóság fęlé továbbításához ajogosultság megállapítasa és teljesítése céljábó'l.

th|tź$ékonatźtst kaptam -.melyet tudomásul vettem - az eljráras megindítrásának napj ától, az.ltgylnÍézęsi hatáľidő-
ľŐI' az tlgyemľe ĺrányadó jogszabály rendelkezéseiről jogaímľóI és kötelezettségemról, továbbá kötelezettségem
elĺnulasztĺĺsának jogkôvetkezményeiről, a hivaali elérhetőségröl.

lebbezési jogomľól lemondok. Tudomásul veszem,hogy ezěúta| az ĺigyemben homtthatározat annak közlésekor
jogeľőľe emelkeđík.

ĺŕ?ag9t]stt| rm92s9pv./FIý.n JBľoB "dg /€0I

Budapest zots. év 0.Í. hĺ ..,ł.Í.. o^p.
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2tń\ zgĺÍ ji[n 2 4.

a Józsefváľosi Onkoľmányzat tulajđonában ltlVő kčizteľület haszkfuätáhozKérjilk a nyomtat1)ányl olvasIatóa,i, i,o^-ra1 otr betűvel kitö,Itení!

Banlszánlaszama

Adódma:

Vlällalkozó nyihłánanási.",ĺ,,u, |_|_n*rT_n
Adószáma -til -m
Banlszámlaszáma

M a gá n sze m él yek eseŕéáen.'

KéłęImezönęvg:

Megjegyzés: Fen.ti'adatok llzĺése a trzkrúIet.hłszruźlatl kerelmek etbíráIasdhoa a kôzterűIet-ĺasznaffil*,
. 
szüIrségesek Áz adato|rat a Polgirmesni Hivatal és a Józsefiĺźrosi Közterlłkt.felügelet kczelik JelatĄj66aaźs a 201I. evi ffiI
tönéryunalapłI

Ä 2 qlc , tĄ 5ií 3 ľl3B
,t 2uJí Nsis-ľo -tE- Eru 20r3

U{ q' ýl'

liŁi,i $ 0'

Köáerĺĺlet-hasznáIatiđeje:zor Ę e, W)hó Wnaptól - zl]a.ev W1ĺa ffi napie
(ľĺibb időpont'- helyszín eseten kérĹink li#t mellékelni!) ĺ t

Közúeľĺilet-hasalá|atcelja: *ftQhl.łp.třs.I@..r\dsę..b.tb.x.l,p'vxt'tt-.fi.\-..uľl..N:ĺax*b'.
KözÚeľiilet nagságá: .'......bfu ... ..... m2 t db

Közteľĺilet helye Bpdapest VIII. kqiitet..bęlý-Y.ęNĘlĺY.. ľt...u',.ľý-t..\ľ.\l*.K.Ł&.T.,....hď _.ĺ-fu

'.H-ft.TI}....&F,x.tę.......(utcątér)............számelőüi: iráIĺdáŁ uües{eą zi'lđt€riileÉen vary....'.....
Egľéb (LE\rH,Ezń$Cfi\ĺ, anennýben a fenti adaÚolĺtóI eltĘstb):

Kěrjiik a túlolďalon jelzett
4 kérelemnyomtatvdnyt

mp !l.ék lg teket cs ato Ini, és
a I.á í r n i. s.zív e s h e d j é k ! 
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A kérelmező tudomásul veszi' hogy

} a kéľelem benyujtasňem jogosífia fel a köztertilet haszrrá|atírą
} a18/2013.(N.24.)önkormányzatiľenđelet17.$(1)bekezdéseszerintaköztęľülethasználatáéľtközte-

riĺlet-hasaáIati díjat köteles fizetni,
} aközteľĺtletenkizáróIagaf1'0l2009'(IX.29.)Koľmányrendelet.r2.$(l)bekezdésea|apjźnarendelęt5'. mellékletében meďtatiĺrozott termékek áľusíthatók.

A kérelemhez a kérelmezőnek az a|ábbi mel|életeket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-el jelii|ni)

I. A közterĺileten folvtatni kívánt tevékenvsés syakoľliísára feliososító egvszęrű okiĺat másolatát:
- esvéni vállalkozás esetén: vállalkozói isazolvánvt.
. mzdasási társasás' esyéni cés ęsętén: 30 napnál nem ľéeebbi céekivonatot, aláÍrási círnpéldányt' Y
. társadalni és esvéb szęrvezetek esetében: a nvilvántartásba-vételĺiket ieazoló okiratot.
- őstermelők esetén óstermelői ieazolvánYt.
2. Azigényelt teľĺiletre vonatkozó helysúntábÍámló váz|atot, amelyerr szerepelnie kell a ktiľnyező utcĺĺknak
is. A vázlaton az igényelt teľiiletnek. a szülséges méretelĺlkel - ílgy kell szeľepelaie, hogy annak nagysźlga"
elhĄezkedese egyéľtelmÍĺen megáI|apítható leryen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszrisága; atarasz, pavilon széIének az épület homlokzati falátĺíl és a jáľĺla szélétől való távolsága; teľasz
esetén annak az iizletnek a beiáratától való távolsága. amelvikhez taľtozik méterben méľve).

/(

3. Az elhelyeani kívánt építmény, létesítnrény, berendezés milszaki leínĺsát és teľveit; teraszkérelmekhez a
helvszín fotóiát is csaÍolni szijlaépes. K
4' Meglévő létesítményre vonatkozó köaerület.használatlhozzájárulás megijÍtása esętén - városképvédel-
mĺ szempontok fisvelembevétele miatt - fénvképfelvéte]t kell becsatolni.
5. Epítési engedéIýez kanft építnzény esetébenlagł épíĺesi munkiLlatokkal összefüggő kôztertilet-használat
esetében az építtetőtóT kapott meghatalmązást és a jogszabóIýan előírt esetekben a jogerős építesugłi hato-
s ási ensedélyt cs atolni szu|rsézes.

6. Köalt igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszŕnrajzon ĺrl - a vonatkozó helyszĺnt ábrázoló
foľgďomtechnikaiváaajn7 amely beszeľezÁętő a BKK Közuti Közlekedési lgazgatóság Köátkezelési FG
osztálv. Forealomtechnikai osztálván.

ľ.igvelmeztetés:
A ruźfiytaląmn kinltatt kerelenrĺyontatváłIy és az ďőírt mellék]aek csatolásán hil, a poÍ1tos és egertelníí heýnegllatrozłis, v+
Iaľnint a megl.évő létesÍnneĺyfonja elalgedhaalen a beĺĺ1ł,Ęwt lcéľelem &deni eJbiráIásá]zu!

A kijzÍeľiilet-hasarálatot - kiilíjnösęn - az alábbijogszabáIyokszabźiyanźk
} a helyi önkoľmányztokól szóló 1990. évi LXV. tĆxvény
} a Józsefráľosi Tnkormanyzat tutąidonában lévő köaeĺületek hasmálat,foól és használatának ľenđjéről szn,\ő 18D013'

QV.24) őnkonnányzati rendelet
} Józsefoáros Keľiileti ÉpÍtési Szabźtyzatárő|szôlő 66D007.Q{I.|2') önkoľmán5zati rendelet
} Budapesti Váľoĺendezesi és Epítesí KeretszďxáIyzatctszó|ő 47ĺ1998.(x.l5J Főv. Kry. rendelet

NYILÁTKozAT

jáľó hatóság felé továbbításához ajogosulság megállapítása és teljesítése céłíából.

töl tájékoźatást kaptam - melyet tudomásul vettem - az eljĺárás megindítrásának napjáľól 
' 
az iilgyntézési hatĺíridö.

rő|, az ĺigyemľe irányadó jogszabály rendelkezéseírőI, jogaimrĺíl és köte]ezeťtségemröI, továbbá kötelezettségem
elnulasztásának jogkövetkeményeiröl, a hivatali elérhetöségľől.

lebbezesi jogomról lemondok. Tudomasul veszem. hogy ezźĺlta| az ĺiryemben hozoÍthatározat annak közlésekoľ
jogeröre emelkedik.

.L

|Ťzass?sca:uYusopv.Ĺts|ż:nl9lÍog *ds lgol.
11)ĺ zl.|Jozs|o|n dą rvdĺ{

Budapest, f013. év ł.łnĺ ./.,Í.. 
"^p.
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Kaecsolaüffitó iiryintezló nevesÜ.a*,r'ĺ

szíIůeb,Ę i".. ĺTiZłéDl heb/rst:

cegięsuék suĺm/ Nyilvánbľtási szám.

Banlszámlasaáma I ł }|ĺdo
^

?'{ Ł]9|zł{ ą c +

Ađószama -m-m
0 0 I Ą J (rl0b

Egyéni vál I a l kozás eseÍéó en..

I(áetnezönenrc: bbfoĺľ

Vállalkozó nyilvráĺűarhsi gźffia.

AđószímÄ I

I -til -il
nankzánlaszáma

M a g án szen éI ye R eseÍéöen.'

Męs! egy zés : FenÍi adątok lcöz!ése a löztenztet-hapnáIai a,a^"t
szüfuégesek Áz adatokat a Polgán,Zesfurt Eŕvatal és a Józsefvźrosí KöaeľňIet-felüplelet lrezelťk JelatĄ!él<m,b ą 20I I. il CJilltđléryaulqul

ětjiik a túIoldalon' jelzett
a kéľelemnyomtatvőnyt
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aI áí rn Í, szíveskedjěii, _



JłEseNv.áľ+sÍ Üit'łol:rĺ.äa5zat Poigŕrĺľssłe'd Eiĺĺs"r.tJĺl
litizpłnti Iita"ĺÚ

Pudapest Főváros V|lL kerület JrŁsefu-árosi onkormányuat Polgáľmesteĺi Hivatala
Vagyongazdá|kodási és Üzemelteesi Ügyosztá|y
í082 Budaoest
Barossutca6}67. 

K É R E L E M

3ü.
Llrkcztłt.

Ż015 [lĹľ1

\.)
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Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szeruezetek eseÍéóen..

Káę|ĺnezö neve: .Haj lék-2000 Kfr ... telefor':

Kapcsolamĺto tiryintező neve: ..Mészĺros Á'pĺa.... telefon: ...{
I;T;T6T;1

Sź|đrcýe:irsa:i.i*i"l*i helység Gárdony.Agárd..(utca): SáÍcsa..vjm:5........

ąwzékgÉůnl NyiMínfutási gím:. . . ' . .. . ..

Banksźmlaszáma [l0TT.|'T'Pi3lą _ Rl0T0I0Tol olT,rĺĺ
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Adószáma ł

Banlszámlaszama

Megjegyzés: Fenti adatok közlése'a közterijlet-hąszruźIati Wrelmek elbírólásóhoz, o ka,t,,tt"ĺh^,,óhM
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A kérelmező tudomásul veszi' hogy
} a kérelem benyrijtasa nem jogositja fel a közteľĺilet használatára,
} a l812013' (|v.24.) önkormányzatirendelet l7. $(l)bekezdéseszerintaköaeriilethasználatáértköae.

rtilet-használati dĺjat köteles fi zefui,
} a közterületen kizĺírólag a2|0ĺ2009.(|X.29.) Kormányľende|et 12. $ (l) bekezdése a|apján a rendelet 5.

mę|Iék]ętébęn meghatározott teľmékek áĺusíthatĺĺk.

A kére|emhez a kéľelmezőnekaz a|ábbi mellé|eteket kel| csato|nia: (A csato|t mellékletet kérjiik X-eI jelölni)

l. A köaerii|eten fo|vtatni kívánt tevékenysés E'yakorlására feliososító e-qyszerĹĺ okirat másolatát:
- esyéni vál]alkozás esetén: vá|Ialkozói ieazo|ványL
- gazdasőe| táľsasáE, egyéni cég esetén: 30 napná| nem ľégebbi cégkivonatoĹ a|áńrási cĺmpéldlínyt,
- Łírsada|rni és ewéb szeľvęzetek esetében: a nvi|vántartásba.vételtiket ieazoló okiratoĹ
- őstęrmelők esetén őstermęlői ieazolvánYt.
2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázo|l váz|atot, ame|yen szerepelnie kell a környező utcĺĺknak
is' A viŁ|aton az igényelt teľiiletnek - a szükséges méľetękkel - úgy ke|l szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhe|yezkedése egyértelmĺien megĺĺllapítható |eryen (TERASą PAVILON ESETÉN: annak széIessége,
hosszúsága; ateÍasz, pavilon szélénęk az épĺilet hom|okzati falától és a járda szélétŐl vali tavolsága; terasz
eseÍén annak az ĺizletnek a beiáratátô| való távolsása- amelvikhez tartozik: méterben mérve)'
3. Az elhelyezni kĺvánt építmény, |étesítmény, beľendezés mtiszaki leÍrrłsát és terveit; teraszląlrelmekhez ą
helvszín fotóiát is csątolni szúkséges.
4. Meglévö létesítményre vonatkozó közteľiilet-hasmá|atiho?"Ąjáľulás megújítfua esetén - váľosképvédel-
mi szempontok figyelembevétele míatt - fenyképfę|vételt kell becsatolni.
5. Epítesi engedelyhez kotött építmény esetébenvagl építési munkálatokkal összeftiggő közĺertilet-használat
esetében az építtetőtőI kapott meghatalmazásl és a jogszabalyban előíłt esetekben ajogerős épĺlésĺłgłi ható-
sási ensedéIvt csatolni szijkséęes'
6. Közút igénybevétele esetén _ a 2. pontban fogtalt helysánrajzon tú| - a vonatkozó helyszínt ábrárĺolró
forgalomtechnikai váaajzo\ ame|y beszerezhető a BKK KÔzuti Közlekedési Igazgatóság Közútkezelési Fő.
osztálĺ Forgalomtęchnikai osztályán.

Figvelmeztetes:
A hilźrĺytąlaruI kitoltott kérelemrĺyomtafuany 8 az előírt nelléHaek ąuolĺisĺźn túl, a pontos és egértelmíí heýneghatáľuás, va-
lanírt a meglévő laesítnényfotója elengedhaabn a bełĺylijtott ltełelen erdemi ehírőIdsáhr'!

A kdaertilet-hasmálatot- ktilönösen _ aza|źtobi jogsabáĺ|yokszabá|youźl<:
} a helyi önkormányzafolcóI szoló 1990. évi LXV. töľvény
} a Józsefuifuosi Ónkoľmanyzat tuląidonĺíban |évó közteruletek hasmálatáľól és hasanátatának rendjéröl szótó |820|3.

(IV24.) önkormán1zati rende|et
} Józsefriáros Keriilęti Epítesi Szabáýzatźrró|szó|óűnffi7.(X[.l2.) ł'nkoľnüányzati ľendelet
} Budapesti Városrendezési és EpíÉsi Kaetsabźlyzato|szśIó 47l|998.6',|5.) Fóv. Kry. ľendelet

NYILATKOZAT

jáľó hatóság felé tovrĺbbĺtásához ajogosultság megállapÍĺĺsa és teljesítése cé|jából.

to| tájékoztatást kaptam - melyet tudomásul vettem - az e|járás megindításának napjáľóI, az ügyintézési hat,íridő-
rőI, az ĺigyemre iľányadó jogszabály ľendelkezéseiľöl, jogaimľól és kötelezeťtségemľő|, továbbá kötelezettségem
e|mulasztásának jogkövetkezményeiröl, a hivatali elérhetőségľő|.

lebbezési jogomról lemondok. Tudomásu| veszem. hogy ezíltal az ügyemben hozotthatfuozat annak közlésekor
jogerőre emelkedik

(
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