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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Józsefuárosi onkormźnyzat tulajdonában lévő köĺerĺiletek haszná|atźtrő| és használatĺának ľendjéről
sző|ő L8ĺf013. (Iv. 24.) ĺinkormányzati rendelet (a továbbiakban: RendęleQ 12. $-a éľtelmében a
közterület-hasznźiatta| _ hozzź|źrulással és elutasítással _ kapcsolatos önkormányzati hatősági
eljárásban a hivatkozott ľendeletben rögzítettek szeľint elsőfokon a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatźlrozza a közterület használatok utáni fizetendő dij
mértékét.

A Rendelet 18.$ (2) bekezdése az a|źtbbiak szerint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) közteriilet-használat esetén a Bizottság a jogosult kérelmére
méltdnyossógból hgvonta, negyedévente vagy félévente esedékes, eglenlő dsszeý díjfizetést is
megállapíthat, melyet a kozterület-hasznólati hozzójórulásban rogzíteni kell.,,

A Rendelet 24. $ (l) bekezdése szeľint:

,,A Rendelet 2. melléklete alapján mególlapított lözteľijlet-használati díjak lrnľldtlanul csökkenthetőek
vag1l elengedhetőek:

a) az onkormónyzat érdekében végzeu építési, felújítási munkálatokvégzése esetében;

b) a fővórosi, vagl önkormányzati pólyázaton elnyert támogatásból történő épület felújítások
esetében;

c) humanitárius és kąritatív célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
d) kukuróIis és környezetvédelmi célok érdekeben végzett tevélrenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottsóg úgł ítéli meg, hog1ł az Józsefvóľos érdekeit szolgóIja;

fl bejegzett politikai pártok, egłhazak és tórsadąImi szervezetek nem kereskedelmi célú rendezvěnye
esetében;

g) ohatási, tudományos vagł ismeretterjesztő témĺźjúfilmaĺkotasokforgatasa esetében;

h) a Filmtv' hatólya alá nem tąrtozó alkotĺźsok foľgatdsa esetén, ahol az igénybeveendő terület a 15
m,-t eléľő, de a 20 m,-t meg nem hąladó teriiletíi;

i) a Filmtv. hatdlya aló nem tartozó alkotások forgatĺźsa esetén, amelytek időtartama a kéreĺmezett
időponttóI szómitott 30 naptĺźľi napon belĺil ĺjsszességében nem haladja meg d 2 naptĺźri napot.,,

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|ábbi közt€rtilet-hasmáúati hozzźtjálrulás iránti kérelmek
érkeztek.

1.
Közterůilet-h aszĺlźůő, kérelmező :

Közterület-használat idej e:

Kĺizteriilet-h asznźiat nagys ága :

Közterület-h asnáiat cé|ja:
Közteri'ilet-h asznáiat helye :

Kĺizterület-h asznáLat díja:
Díjkiesés díjmentesség esetén:

Társashĺíz Pľáteľ u. 20l A'.
(1084 Budapest, Őr u. 8.)

20 t 3 . októb er 2| .-20|3 . november 29.
l8 m2

építési munkaterület (tetőtéri lakások felújíĹási munkái)
Práter u. 19.

250,-FtlmŻlnap,
180 000.- Ft + AFA



Megieg'yzés: A Kisfalu Kft., mint a Práter u. 20lA. tźlrsashźn közös képviselője díjmentesség
megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól a tető-, és tetőtéri lakások felújítási munkák e|végzéséhez. A
munkálatok az onkoľmányzat á|ta| |00 oń-baĺ finanszírozott összegből késztilnek.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály továbbra is javasolja a díjmentesség biztosítását
tekintettel a Rende|et 24. $ (1) bekezdés a) pontjában foglaltakĺa.

2.

Mederyzés: A Társasház a tava|yi évben a f69lf01f. (trI.07.)' 755l20If , (vI.29.) sz. hatźrozatta|
kapott engedélý aközterĺilet hasznźiatźra, összesen 8 hónapra. Idén először a908lf0|3. (IX.02') sz.

határozatta|, majd a |019ĺf0|3. (IX.23.) számű határozatta| kapott engedélý a Tisztelt Bizottságtó|
f00 mf köztertilet haszná|atára építési munkaterület céljából. A hatfuozat a l6-||88l2lf0I3.
iktatószámmal kiadásľa került. A helyszíni bejárás során megállapításľa került, hogy a balesetveszély
elkerülése végett szükséges az źt||vźnyzat körbekerítése. Miután a hźnak úszótelken találhatóak a

körülöttük lévő 1 m-es rész még a ház tulajdona. A kĺjrbekerítéssel együtt az 1' m-t levonva 950 mf a

tényleges közterület.hasznźiat, A VIIV6. Lakásfenntartó Sz<ivetkezet ennek hosszabbítását kéri a
Tisĺeú Bizottságtól díjmentesség megadásáva|. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
javasolja a díjmentesség biztosítását tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakľa.

3.

KözterĹi let-hasznźiő, kérelme ző :

Közteľtilet-használat idej e :

Közteriilet-használat célja:
Köztertilet-hasznźiat helye :

KözterĹi let-h aszĺá|at nagys ága :

Köztertilet-hasznáilat dij a:

Díj kiesés ddmentesség esetén :

Közterület-haszná|ő, kérelmező :

Közterület-használat idej e:

Közterü let-haszná|at cé|ja:
Közteľület-hasmálat helye :

Közteriilet-hasznźiat nagy sága:
Köztertilet-hasznźiat díja:
Díjkiesés díjmentesség esetén:

Kĺjzteriilet-használat idej e:

Kĺjzterület-hasnÉiat cé|j a:

Közterület-haszná|athelye:
Köztertilet-haszrálat nagy säga:.

Köztertilet-basmá|at dij a:

Dijkiesés díj mentesség esetén:

VIIV6. Lakásfenntaľtó Sziivetkezet
(1083 Budapest, Baľoss u. 111/A.)
20l3. november 1. -2014. június 30.
építési munkaterĺilet (anyagtĺárolĺás)

Baross u. 103/4., 103/8.
950 m2

250,-Ft/m'lnap
f37 500,- Ft/nap + AFA

.iótét és Szabadság Demokľata Sztivetség
(1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor u. 73.)
20l3. október 23.
október 23-i megemlékezés
Pollack Mihály tér
3f0 mz
317,- Ftlnŕĺnap,
I0l 440,- Ft + AFA

2013. november If.
SzocExpo
Máýás tér
100 m2

251,-Ft/mzlnay
25 700,- Ft + AFA

Megieg-vzés: A Jólét és Szabadság Demokľata Közösség egy megemlékezést kíván taľtani október 23-

án a Pollack Mihály téren. Az ünnepségen Pintér Tibor előadómiĺvész lép fel, valamint fonó italt,

virslit kívánnak osztani a ľendezők. A rendezvény kulturális jelleg miatt a megvalósításhoz
díjmentesség megadását kérik a Tisztelt Bizottságtól. A Vagyongazdźikodźtsi és Üzemeltetési

Ugyosĺály javasolja a díjmentesség biztosítźĺsát tekintettel a Rendelet 24. $ (l) bekezdés d) és e)

pontj ában foglaltakra.

4.
Közterület-hasnlźiő,kérelĺnező: SzociálisSzakmaiSziivetség

(1094 Budapest, Liliom u. 8.)

MeďeEyzés: A Szociális Szakmai Szövetség a szociális munka napja alkalmźtbő| rendezvéný kívĺán

tartani a Mátyás téren. A szakma prominensei tartanak 5.10 peľces beszédeket, a fellépő
előadómĺĺvész a jelenlegi infoľmációk alapján Gerendás Péteľ lenne. A közterületi rendezvény

infrastrukturźlját a Kesztyugyźr adja, illewe a rendezvéný megelőzően i kerülnek megrendezésre a
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szakmai ľendezvények. A ľendenény kulturális jelleg miatt a megvalósitáshoz díjmentesség
megadását kérik a Tisztelt Bizottságtól. A Vagyongazdálkodási és Üzęmeltetési Ügyosztály javasolja
a díjmentesség biztosítását tekintettel a Rendelet 24. s (1) bekezdés e) pontjában foglaltaka.

Kcizteľĺilet-hasznźůő,kérelmezó: FaiľValueKft.
( I 03 7 Budapest, Bokor u. 9- 1 I .)

KözterüIet-haszná|atideje.. 2013. október I4.-2074.október 13.
KözterÍilet-hasznźůat cé|ja.. meg]íllító tábla
KözterüIet-haszná|at nagysága: I m.
Közterület-haszná|at helye: Futó u. I5-|9.
Közterület-hasznźiatdija: 1 888,- Ft/mzĺhő

6.
Közterĺilet-hasznźiő, kérelmező: Foľmenza Kft.

(l142 Budapest, Nagy Lajos király útja 138.)
Köztertilet-használat ideje: 2013. október 18.-f0|4. október 17.
Kĺizterü|et-hasznźiat cé|ja: megéllító tábla
Közterület-haszná|atnagysźrya: 7 m"
Köztertilet-haszná|at helye: Nap u. 23'
Köztertilet-haszná|at díja: 1 888'- Ft/m.lhő

7.
Köztęrület-haszná|ő,kérelmező: KleinJudith

(1063 Budapest, Munkácsy M. u. 34')
Közterĺilet-használat ideje: 20l3. október l6. - 2013. novembeľ 15.
Közteľület-hasznźiat cé|ja: építéSi munkaterĺilet (állvány)
Közterület-haszntúat helye: Regu^ly Antal u. 9.
KozterüIęt-hasznáIatnagysága: 60 m,
Közerület-haszná|at dija: 250,- Ft/ m,lnap
Díjkiesés díjmentesség esetén: 15 000,- FVnap + AFA

Megiegvzés: Klein Judith kérelemmel fordult a Tisztelt Bizottsághoz, melyben leírja, hogy a hźr;at
nagyon rossz állapotban vásárolta' nagyon sokba keľül a helyrehozata|a, ezétt díjmentesség megadását
kéľi. A Yagyongaz.dálkodási és Üzemeltetési ÜgyosztáIy javasolja a díjmentesség biztosítĺását
tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában foglaltaka.

8.
Közteľiilet-hasznźiő, kéľelmező: Czene Tamás

Közterĺilet-hasmálat ideje: ibT:ää:ä::1,a]-"Á.'"ĺ.T;IŁJ,'ĺ].
Köztertilet-hasnlźtlat cé|ja: vi|ágítőtźb|a
Közterület-hasznáiatnagyĺsága: l m,
Közteri'ilet-haszná|at helye: Pál u. 7.

Közterület-hasznźt|at dlja: 3 Is3,-Ft!mf l|lő

9.
Közterület-haszná|ó,kérelmező: IzsóBt.

(1027 Budapest, Sász Károly u' 4.)
Közteriilet-használatideje: 2014.januźr08.-2015.január07.
Közteriilet-hasznáiatcélja: mobil árusító autó (cukrászda)
Közterület-használatnagysága: 13 m"
Közterület-hasmźůat helye: Szigony u. 43.
Kĺjzterület-hasznát|at díja: 4 538,-Ft/m2/|lő +ÁFA

Megiegvzés: Az Izső Bt. etőzo|eg 2013. júIius 8-tő| fol4.január 7-ig kapott köztoriilet-hasmźiati
engedélý a Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 735120|3. CuI.03.) sz. hatátrozatźtva|. Az
engedély a 16-844/2013. számon kiadásra került. A Bt. ennek megujítását kéri a Tisztelt Bizottságtól.
Az önkormĺányzatnak a kitelepĹilésből évi 899 068,- Ft bevétele szźtmlazik.

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Fent leÍrtak aLapjźn a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a köztertilet-
használati engedéły meghosszabbítását.

Fentieka|apjánkéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

I. A Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bĺzottság úgy diint' hogy kiĺzteľület-használati
hozzíjáru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbi ůigyekben:

1.
Közteľtilet-haszná|ő,kére|mezo: FaiľYalueKft.

(1037 Budapest, Bokor u. 9-11.)
Közteľüĺet-használat ideje: 2013. október I4..f0I4. október 13.
Közteľület-haszná|atcé|ja: meg]állító tábla
Kĺjzterület-haszná|atnagysága: l m"
Közterület-haszná|athelve: Futó u. 15.19'

f.
Közteľület.haszná|ő,kérelmęző: Foľmenzal(ft.

(1l42 Budapest, Nagy Lajos király litja 138.)
Köztertilet-használat ideje: 20l3. október 18.-2014. október l7.
Kö'zterület-hasznźiatcé|ja: megjállító tábla
Kĺjzterület-haszná|atnarysága: 1 m.
Közterület-használat helye: Nap u. 23'

3.
Kozterület-haszná|ő,kérelmező: CzeneTamás

( 1 085 Budapest, József krt. 7 |-73..)
Köztertilet-használat ideje: 20l3. október |6..20|4. októbeľ 15.

Közterĺilet-hasznźiat cé|ja: vi|źLgitőtáb|a
Közteľület-hasznźńatnagysága: 1 m"
Közterület-használat helve: Pźil u.7.

4.
Közterület-hasznźiő, kérelmező: Izsó Bt.

(1027 Budapest Szász Kríroly u' 4.)
Közterület-használat ideje: 20|4. janufu 08.-2015. januĺáĺ 07.
Közterület-hasnlá|atcé|ja: mobil árusító autó (cukászda)
Közterület.hasznáiatnagysága: 13 m,
Köztertilet-használat helye: Szigony u' 43.

Felelős: polgrármester
Határidő: 2013. októbeľ 21.

tr. A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy közteriilet-haszná|ati
hozzájárullálst ad - díjmentességgel - n a|áhbi ügyekben azza|, hogy az onkoľmányzat
áůta| megľendelt molinó a felrújítás idejére kihelyezésre keľĺil:

1.
Közterület-haszná|ő,kérelmező: TáľsashĺĺzPráteľu.20lA'.

(1084 Budapest Or u. 8.)

Közterület-használat ideje: 20 13 . októb er f|.-20l3 . november 29.
Közterület-h asnlät|at nagysága: 1 8 m2

Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkateriilet (tetőtéri lakások felújítási munkái)
Közterület-hasmáůathęlye: Práter u. 19.

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



)
Köztertilet-has7ntL|ő,kéľelmező: YIIV6.LakásfenntartóSziivetkezet

(1083 Budapest, Baross u. 111/4.)
Közteľtilet-használat ideje: 2013. november 1. _ 2014. június 30.
Közterület-hasnlźiatcé|ja: építési munkatertilet (anyagtárolás)
Közteľület-haszná|at helye: Baross u. 103/A., 103/8.
Köztęľülęt-haszntůatnagysága: 950 m2

3.
Közteľtilet-hasznźlő.kérelmező: KleinJudith

(1063 Budapest, Munkácsy M. u. 34.)
Közterület-használat ideje: 2013. október 16. - 2013. november 15.
Közteľület-haszná|at cé|ja: építési munkatertilet (állvány)
KözterĹilet-haszná|at helye: Regu^ly Antal u. 9.
Közterület-haszntiat nagysága: 60 m,

Felelos: polgármester
Határidő: 2013. október 2l.

III. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság r'igy dtint' hogy kłizteľület-használati
hozzájáłru|áłst ad - díjmentességge| - az alábbi ügyben:

1.
Közterület-haszntiő,kéľelmező: JólétésSzabadságDemokľataSzłivetség

(1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor u. 73.)
Kozterület-használat ideje: f073. o|łőbet f3.
Közteriilet-hasznźiat cé|ja: október f3-i megemlékezés
Közterület-haszntiat helye: Pollack Mihály tér
Kozterület-hasznźt|atnagysága: 3fO m2

f"
Közterület-haszntĺ|ő,kérelmező: SzociálĺsSzakmaiSzövetség

(1094 Budapest, Liliom u. 8.)
Közteľület-hasznźiatideje: 2013. november |f.
Közteľiilet-hasznźůat célja.. SzocExpo
Közterület-haszná|at helye: Mátyás tér
Közterĺilet-hasznáIatnagysága: l00m,

Felelős : polgármester
Hlatźridó: 2013. oktőber 2|.

A döntés végrehajtását végző szervezsti egység: Yagyongaz.dálkodási és Üzemeltetési Ügyosztrály
Gazdá|kodźtsi Iroda

A lakosság széles körét érintő döntéseĹ esetén javas |ata aközzétetel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. októbeľ 17.

-_ł.-.- -/,.7 f
,/

Sziĺcs Tamás
llgyosztźlyvezető

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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Központi lktató

í082 Budaoest -To,í.ály
Baľoss utca 63.67.

a Józsefuárosi onkormányzat tutajdonában tévő kłizteľtilet hasn,áÄatához
Kérjük a nyomratványt olvashatóan, nyomtatotr betűveI kiti'lteni!

Megjegyzés: Fenti adatok ki;zlése a lözteriilet-hąszruźlati lctrelmek elbínźIásához, a közíeriilet-haszruź,latok etlenőrzéséhez
szüItségesek AzadatokataPolgánnesteriHivatalésaJózselvárosiKözteriłIet-fel.üg,leletkezelikJelentĄiéIroztałźsa2011.eviO{II.
törveľryenalqul

Kłizteľiilet-haszrálat Ídej e2 201-? . evl. Qi hó Jj. ł i naptól _ 20Ů . é" ł]'t. : hó l.g: napig

(Több időpon!- helyszín eseten kéľiink listĺt mellékelni!)

Ktizteľĺilet.haszrĺ{lat célja' xa-i. -t*-i-0bJgł-i.tb.*...d....b.Bte".:.hĺJ.ęp-ł-l'.

r-- 
\

KtizÚeľĺilet hetye: Budapest MII. kertilet. . .].ť.:ca-ną* .+Ą' ... . . . . . . 

-
tn

.* ;;;;#;a ;ffiI};';1;'äiiä;'.ffi tr* 
zjlđteriileten vary . . ... . . . .

............. m'Żldb

érjiik a túloldalon jelzett
a kérelemnyomtatvónyt

m9!l-ékl9teket csatolni, és
a Iá í rn i szíveskedj ék!.



-2-
A kérelmező tudomásu| veszĺ' hogy

} a kérelem benyujtása nemjogosída fel a közterĺilet haszná|atźra,
Y a24/2009.(V.21.)önkoľmányzatiręndelet6.$(1)bekezdéseszerintaközterülethaszná|atáértközterĹi-

lęt-használati díjat köteles ťlzetni,
} a közteriiletenkizźtő|aga2|0l2009.(W-.29.) Koľmányrendelet 12. $ (1) bekezdése ďapjan a rendelet 5.

m el l ékletében meghatáĺ ozatt termékek árusíth atók.

A kéľelemhez akére|m'ezőnek az alábbi melléIeteket kell csatolnia: (A csato|t mellék|etet kéľjük X-el jettilni)

l. A köztęriiletęn folytatni kívánt t.evékenység gyakorlására feljogosító egyszeľÍĺ okirat ľnísolatít:
. egyéni vállalkozás esetén; vĺĺllalkozoi igazalvźnyt,
. saztasäel tźEsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem résebbi céekivonatot. a|áírási címoéld,ĺnvĺ
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvIíntaľtĺísba-vételüket isazoló okiratot.
- őstermelők esetén őstermelői igazolványt.
2. Az igényelt teľületľe vonatkozó helysánt ábráľ;o|ő váz|atot, amelyen szerepelnie keil a ktiľľlyező urcaknat
is. A vázlaton azigényelt teľĺiletnek - a szükséges méretekkel . úgy kell szerepelnie, hogy aľrnak nagyságą
elhelyezkedése egyéľtelmiĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessege,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épület homlokzati fatától és a jźada szś|étőIvaló távolsága; terasz
esętén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága. amelyikhez tartszik: méterben méľve).
3. Áz elhelyezĺri kívánt építmény, létesítmény, berendezés mríszaki leírĺását es tęwęit., teras,kérettllelúe, a
helyszín fotóiát is csątolni szükséEes.
4. Meglévő létesítnényre vonatkozó közteľiilet-hasznáúatihozzátjárulás megujítása ęsetén - vrłrostepveaęl-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kijÍött épĺtmény ese|ébenvagł építési munkalatoklral osszeftggő kijzte,tjtet-hąszruźIat
esetében az építtetőtől lrapott meghatalmazast és ajogszabátyban előírt esete]rben ajogerős építésügłi ható-
sági engedélyt csatolni szükséges.
6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajmntul - a vonatkozo helyszĺnt aurezolo ĺor.
galomtechnikaivźwajznt, amely beszerezhető aBKK Közuti Közlekedési IgazgatőságKijzutkezelési Főosz-
tĺĺly, Forgalomtechnikai oszüílyán.

Figyelmeztetés:

'ł hilirtytalann kilóltött lerelemłĺyomtaÍvoty és u előíłt mellekktek csdolasan hi], a pontos és egÉrtelmi helymegharozas, va-
lamiľĺ a neglevő létesítnéłĺyfotója elengedhetetlen a beryijtofr tłerelem érdemi elbíłąIásđhoz!

A kĺjztertilet-haszlĺílatot - ktilönĺisen - az alábbi jogszabźlyokszaba|yozzźk:
} a MagĺarorszĘ helyi önkormĺányzatairo| szalő 20|l. évi cl.)oo(D(. tiirvény
} a fiívĺárosi közt,eriileÚek haszľrĺĺlaĺfuol es a köźeriiletek rendjér<íl szoló 59/|995. (x. 20.) Kry. rendelet
} a Józsefuĺírosi Önkormríĺryzat fuIajdonĺíban lévő köaeriĺletek ha;mźlatfuo| és hnmźnatnak rendjénĺl sn|ő 24/2009.

(V.2 t .) önkormĺányzati ľendelet
} JózsefuĺĺľosKeriiletiEpítésiszabaĺy?atárő|szn|ó66/2007.Qil.12.)önkormźn1ľzatirende|et
} Budapasti Váľosrendezesi es Épftési Keretszuba\yzuń| szń|ő 47/|98.fr.15.) Főv. Kry. rendelet

NYILATKOZAT

jĺáľó hatóság felé továbbíĺásához ajogosultság megállapítrłsa és teljesítése cétjából.

tő| táĄékoztatźst kaptam - melyet tudomĺásul vettem - az e|jfuás megindításának napjaról, azigyntézési hatIíridő.
ről, az i.igyemre irányadó jogszabáIy rendelkezeseiľől, jogaimról és kötęlezettségemről, továbbá kötelezettségem
elmulaszuĺsának jogkövetkezľnényeiről' a hivatali elérhetőségről.

lębbezési jogomról lemondok. Tudomásul veszem,hogy ezá|ta| az iigyemben homtthatfuozat annak közlésekor
' jogerőľe emelkedik.

Budapest' f013. e, ).Qnĺ .).h....,^n.



KISFALU
1ozsrrvÁnosl vĺcľoľcĺzoÁtĺooo ĺonúloľ ruutőssÉcÚ lÁnsĺsÁc

Uisz.: RT- I 12013.
Üint: Holczinger Jiĺnosné
Táľry: terĹiletfoglďás kérelem
Hív. szám:

Budapest, Főváľosi VIII. keľület
Józsefu árosĺ Onkoľm ányzat Polgármesteri Hivatala
Y ag ongazd álko dásĺ és Üzem eltetési tiryo sztá/ry
Szűcs Tamás tiryosztályvezető
részére !

Budapest
Baross tt.63-67
1082

Ti sztelt Ügyo sztályv ezęt(5 IJrl.

Mint a Budapest VIII. keľület Pľáter a.20la szám a|atti Tláľsasház közös képviselője,
azza| a kéréssel fordulok onhoz, hogy a Józsefuarosi onkoľmźnyzat által 100 %io-ban
ťĺnanszítozott Taľsasház tető felujĺľĺsi munkálatok elvégzésének idejére, a mellékelt
kéľelemben foglalt időtartamĺa és helyre téľítésmentes k<izteľiilet terĹiletfoglďási
engedélyhe z hozzźtjáĺulni illetve kiadni szíveskedjen.

Szíves intézkedését előre is köszönĺim.

Budapest, 2013-10-16
KĺSFAJ,Ü

ĺóaeefu áĺosi ĺ/agoĺgazđáĺkođff EJi
20.

./ V-ouL. Ar^l-
Kovács Anita

tarsasház.kezelő

Melléklet: kéľelem közteľt'ilet haszĺléiatéůloz

REALTEAM TÁRsAsl{ i|zl<rzeĺő !RoDA

inío@kisÍalu.jozsefvaros.hu . www.kisfa|u.hu
1084 Budape$, ór u.8. . Te|.:333.l l16, 477-0852 . Fax 303-0638,314-|2oo

Adószám: l0857l |9-2-42 . Cégiegpék szám: Cg. 0l-09-265463 ,.,.{:ł

/
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aláírni szíveskedjék!

es



'2tapestFőv.áros.V|ll. kerület JózseÍv.áľosi Önkoľmánpat Polgármesteľi Hivata|a
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1082 Budapest
BaÍoss utca 63.67. cť'

KÉRELEMĺ.,
ĺ | ''
hz,Ąv\n.-ł.--

a Józsefváľosĺ onkorm ányzattulaj donában lévő közteľület használatáhoztó aĺi,,y ońta t o t t t ě ti_í,l ki t ij tte n i !

Adĺ 'z |Ą 2 8Banlszámlaszáma:

Adószáma: -Til-MĄ c I Ą a E é

Egyé n i vál l al kozás eseté be n :

Káęlmezóneve:

I-akcíme: *' ITTTI helys"E

Vlíllalkozó nyilvántaľtási száma: ii
Adószáĺna:

Banlĺszárnlaszáľn:

a lajztertilet-hasznólątok ellenőrzéséhez
kezelik Jelą únjé]@źaaźs a 2011. 6n ffiI.

201|ti. ev ięi$|ĺ0

Ktiz&iľíilethelye: Budapest, VIII. kerĹilet......9g.ĺ.9.s..ä.lł.. .f 9.Q 
t..n.9.3-*. 

.t ..l.9.1.1 I9I/*

Kérjiik- ? ttiloldalon jel'zett n-ell-ékl.eteket csatolni, ésa ké r e l e ĺnny oÍnt a-tv á,ny t a I á í r n i s zív, 'k;iié k ! 
.



,/..,o^o"'tFővárosV|ll.kerü|etJózsef.árosionkoľmán1patPolgáľmesteriHivatalaĺ,*.ĺ,ł,f'KÍt.n.-'':.'..-:'.:....]..r""VagyongazdálkodásĺésUzeme|tetésiÜgyosztály i 6..łI4( ią1082 Budaoest ., r.. .-.?r'--=:L

BarosGliä og.6z. '..:.:'] l.jl/:'.. .} . l .. 'Íi 
''. .. l .

K É R E L E M-.!.--- -trc1*i}]'..LY...-','!*-..
a Józsefuárosi Onkorm ányzattulajdonában lévő ktizteľüIet haszná|atálhoz

^er]uk a I,yon,!atvóltyt o.lvashątóai, nyoiltatott betűvel kitöIteni!

{

Adószáľn:

Egyéni vállalkozás esetében:

Adószáma: m
Bankszárrilaszáma: i

Í

MagánszeméIyek esetébe n:

Kéľelrnezoneve: telefon:

Megjegyzés: Fenti adltok kÍjzlése ą kĺjzteľiilet-ĺlaszndlati kérelrnek elbírđldsótlo4 a közteriilet-h"' k 
"lI,,ő,,é,éI,,*sziikségesek Az adatolat a Polgórmesterí Hivatal és a Jóaefvlźrosi Köztertilet-fettigyelet kezelík lelat éeundĺs a 201I, án CilI.ÍöruényatalapuL

Közteriilet-hasanálatide.i ezłOÍĘ e" |.ilT nu lol7 naptól _ 2o1m. ev Dl6l ľlo 5,öl napig

M*.... . :IľI t,lá*k.łI'



26912012. (III. 07.) sz. Városgazdáůkodátsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyhangú' 15 igen szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság közterület-hasznáIati hozzź!źlralást ad
díj mentess éggel az alétbbi iigyben :

Kdzteriilet-haszná|ő'kéľe1mező: Józsefuaľosi VIII/6 Lakásfenntaľtó Szövetkezet
KözterĹilet.hasznélat ideje:20|2.02.2f .-20 |2.04.22.
Köztertilet-hasznáIatcéIja: építési munkateľület (épiilet felújítás)
Közterület-haszná|athe1ye: Baross u. 103/a.-103/b.
KöZteľĹilet -haszrĺá|at nagysága: 1 0 0 m2
Közteľület-hasznáIati engedély kiadasanak feltétele: A hatáĺozat kiadmányozása előt1 a
Koczka és társa Bt. köteles źúađru Hívatal tészére a Lakőközösség nevében kötött
Vállalkozasi szerződést teljes terjeđelmében (kitakaľások nélktil, valamerrnyi mellékletével
egyutt).

Felelős : polgĺírmester
Hataľidő: 2012. marcius 7.



755|2012. (W. 20.) sz. városgazdáIikod,álsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(egyh an grĺ, 12 ígen szav azatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy d<int, hogy közteľĹilet-hasznáIati
hozzáj ára|ást ad díj m ent es s é g gel az alabbi Ĺi gyben :

Konerĺilet-hasznáIő,kérelnrező: VIIľóLakásfenntaľtóSztivetkezet
(székhely: 1083 Budapest, Baross u. 111/A.)
KozteľĹilet-hasznźiat ideje: 2012. 06. 29. - 2O|2. 12. 3I.
KöZteriilet-haszná|at céIja: építési munkateľület (éptilet felújítási anyagok

tĺĺrolása)
Kozterület-hasznáIat helye : B aro ss u. 1 03 /A és 1 03 /B
KozteľĹilet-hasznáIatnagysága: 1 50 m2

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|2.június 20.

A d iintés vé gľehaj tá sáú v égző szerv ezeti erys ég : Gazdátko d ási Ügyosztály
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Budapes't Fővároa Vll|. ke.rület Józssfu-árosi önkormányzat Po|gármesteri Hivata|a
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y
ĺ082 Budaoest
Baross utca 63-67.

K É R E L E M
a Józs efvá ľosi o nko rm íny zat tulaj d o n áb an lévő ktizte ľĺi let haszná,|atáhozKérjrźk a nyomtatyányI olvashatóan", nyomtatott betĺi,iĺ l,itôlten

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szeruezetek esetében:(,(;

cegiesuék

Bant<számlaszáma:

Adószámtr _ZN-Eil

Adószáma: -m-m
Bankzáľnlasaíma: tl fllttl

M ag á n sze m éI y e k eseŕéb en..

Kéľplmezoneve: ................ ' telęfon:

[il:l nu ffi nauig

Eryéb (IJ\łELEZESI cÍM, amennýben a fenti adatolrtóIeltéľ,stb):

i!

Kiizteľület helye: Buĺlapest VIII. keľület..ę.9.ô.e

4 Ą Ą o ł|Ą 5 o

I ą o 0 6 C n L

Kéľjiik il ttilo
a kćľelent

ldalon jelzett
nyomtatvúłtyt

łn 9 !t-ék ĺ etek e t cs atolni, és
a I á í r ł!'.ł.', ív e s Ii e ĺlj é k l



-2-
A kéľelmező tudomásul veszi, hogy

} a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a koaerulet hasznáIatíĺa,
} a 18/2013 . (Iv.24.) önkoľmányzati ľenđęlet 17. s (l) bekeľĺiése szerint a közterület hasmźúatáértközte-

rĺilet -haszĺláĺIati díjat köteles fizetni,
} a közteruleten kizarólag a210/2009.(IX,29.) Kormányrendetet t2. $ (1) bekezdése alapján a renđelet 5.

mellékletében me pJlatÁr ozott termékek ĺírusíthatók.

A kéľelemhez a kéľelmezőnek az a|ábbi melléleteket kell csatolnĺa: (A csatolt me|Iéktetet kéľjük X-el jelii|nĺ)

1. A ł<öíęľ.ul.ęten folytatni kívánt tevékenység gyakorlásara feljogosĺto egl'szerĺffi
. egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolvóný,
- gazdasági társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot. aláÍľási cĺmpérdántn ý
- társadalrni és egyéb szervezetekesetében: a nyilvántaľtásba-vételfüei isazoló okiratoĹ ><
- ősteľmelők esetén őstermelői igazolváný.
2. Azigényelt teruletre vonatkozó helyszínt ábrázoló váz|atot, amelyen szeľepelnie kell a kiińyező utcĺíknak
is. A vĺŁIaton azigénye|tterüIetnek - a sziikséges méretekkel - ligy kell szeľépelnie, hogy arnak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON.ESETÉN: annak szelessege,
hosszúsága; aterasz,pavilonszélénekazépülethomlokzatifalátólés ajärdaszéléto|valóüívolsága;ierasz
esetén annak az iieleĺrek a beiáratítól való üívolsása. amelyilÍrez taľtozik méteľben mérve).
3. Az elhelyeznikívánt építmény, létesítmény, beľendezés műszaki |elrásiĺtés terveit; terąszkeľelmekhez a
helyszín fotój át is csatolni szijlrséges.
4. Meglévő létesĺtményre r'onatkozó közteľtilet-haszná|atihozzźtjáru|ás nregújíkisa esetén _ vaľoskepvedet-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítesi engedélyhez kanu építmény esetébenvagl építési munkalątokkal osszefiiggő kozterĺilet-használat
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmazást és a jogszabdlybąn előírt esetekben a jogerős építésiigli ható-
sági engedélyt csątolni szükséges.
6. Köztlt igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon tul -,a vonatkozó ľlelyszĺnt ĺuraolo
forgalomtechnlkai vázĺajzot; amely beszerezhető a BKK Közi|ti Közlekedési IgazgatóságKözutkezelési Fő.
osztá|y, Foľgalomtechnikai osaályán

{

Figye|meztetés:
A hiánytalarrul kilalntt kel.elemĺtyomtahvfu?y es ąz etőírt meltéHetek csątolasán tlłI, a pontos es egłértelmíĺ helymeghatrozas, va-
Iamint a neglaó létestĺményfonja elengedhetetlenaberlyújtott l,,erelem érdeni ehtntlłźsdhoz!

A közterület-haszrálatot _ kiilörrcisen _ az ďábbijogszabéiyokszabáiyozzźil<:
} a heýi önkornr.ányzatokól sml'ő 1990. évi LXV; töľvény
} a Józsefuarosi onkomńnyzat tulajdonában lévő közteriiletek haszrálatĺľól és használatanak rendjéről smiró |8ľf0|3.

(N .z4,) önkonnányzati rendelet
} Jóxefoáros Keľületi ÉpítésiSzabá|yatáró|szó|ő 66ź1007.W.|2.)iinkorľĺínyzati rendelet
} BudapestiVárosrendezésiésEpítesiKeľetszabilyzatrólsm1ő47l1998.ď.,15.)Főv.Kry.ľendelet

NYILATKOT,AT

jfu.ó hatóság felé továbbítrásához ajogosultság megállapítása és teljesítése oéljából.

től tájékoztatást kaptam _ melyet tudomásul vęttem _ az e|jarźs meginđításának napjĺáról, az|JgylntéZési hatáľidő-
től', az ügyemre irányadó jogszabály ľendelkezéseiről, jogaimľól és ktitelezettségeĺnľől, továbbá kötelezettségem
elmu]asztásáĺak jogkövetkezményeiľől, a hivatali elérhetőségľől.

lebbezési jogomľól lemondok. .fudomásul 
veszem. |logy ezá|ta| az iiryemben hozott hatĺíľ@afuľakÍiłplésekor

jogeľőre emelkedik. ?- ffi !E.RR 3d B\-f
u"o"^9ď

Budapest, 2013. év,!9.. hó ./.(.... nap.

/ĺ ł.a,//
"..ĺ /
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Berényi Melinda

Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgyz
MellékIetek:

Nyomon ktivetés jelii|ője:

Jelö!ő állapota:

J ESZ Információ < info@jesz.hu >

2013. október 16. 1.6:10

Berényi Melinda
Po||ack Mihá|y téri megem|ékezés, L956, JEsz
1.956 szóró|ap-J ESZ.pdf

Elintézendö
Megje|ö|t

Tiszte|t Berényi Me|inda,
Tisztelt E|bírá|ó Bizottság!

A Jó|ét és Szabadság Demokrata Közösség, (az MDF álta|ános és kizáró|agos jogutóda)
a csatolt Meghívóban fog|a|taknak megfele|ően, mé|tó módon, békésen kí.ván megem|ékezni
1956. oKóber 23. nemzeti ünnepén.

Rendezvényünkre - ahogyan azt a Meghívón is láthatják - nem csak saját szimpatizánsainkat várjut
de egyben azokat a budapesti, józsefuárosi po|gárokat is, akik tisztelegnĺ kÍvánnak 1956 nagyjai előtt.
Szervezési kereteink |ehetővé teszit hogy szo|idan, forró ita||al, virs|ive| há|á|juk meg
azok fáradságát akik ve|ünk együtt kÍvánnak megem|ékezni.

Remé|jüt hogy rendezvényi.inkke| hozzájáru|hatunk a VIII. kerületi |akosok és közösségek
méItó ünnepi megem|ékezéséhez ĺs.
Tjszte|ette| kérjt.ik onöket,
hogy az e|bírálás során
terü |etfog la lási kérelm ü n ket a fentiek fi gye lem bevéte |éve l
támogatn i sziiveskedjenek.

E]lőre is megköszönve békés egyĹittműkÓdésüket;
tisztelettel;

JESZ;
szeĺvezők
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Tisztelettel hívunk Minđenkit, a megemlékezni kívánó polgáľokat
a Jólét és Szabadság Demokľata Közössós (JESZ)

r956.os ünnepf megemlékezéséľe!

Időpont: 2ĺ113. októbeľ z3

Helyszín: Bp. VII[. keľ., Po*llack Mi
majd koszoľtizás a

Pľogľam:

ónál (Bľódy Sá

Előadók*
Ünnepi né ''Hosszú Máľia'', 56-os forľadalmáľ
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Budapes1 Jozsefoárosi önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Ugpsztály
í085 BudapestBarossutca63-67. 

K É R E L E

tele'folľ 2162866

(u,ter):Liliomu. szám:8.

a JózsefváľosÍ onkoľm ányzattutaj donábani lÉílđffiďeľĺileiK é rj ii k a n y o m t a t v á n y t o l v a s ń a t a i ł, -; y ;;iT;1-,-1'{t_-7_äi,ř

Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Káelmező nerrc: Szociális Szalĺnai Szövetség
K4csolatraÍtó iĘifrfuÍi ĺelłe: Kovács Györgyi
Szelđrelye: irsz: ilfo |Tl7| }rct}Aég: Budapest
oĺe'eszekszam#
Banlcszámlaszárna ĘT^T;T;T;T;T;T;I -
Adoszáma

Egyén i vá l l a l kozás eseŕében..

M agá nszem élyek eseÍébenj
K&ęlmezőnwe: ........'........ ...... telefou

Mggjeg:yzés:Fentiadatok|ózléseakijzteriilet-használatikérelmekelbírálasához,okii,t",üt"t4^M
szüIrségesek Az ądatolcąt a Polgátmesteri Hivatal és a Jóaefvárosi Közterület-feli)głetet lrczelik JelełaźjélroaaÍas a 1992. eli IXU'
törveryanlqłL

Közteľiĺlet-hasaĺíIatiđejez**20lĘ.ev EE nuĺT|zl naľtól - 2o1p.év 
lrTíl hó 

[rTĺ| 
naľis

Közteľiilet.haszráIat cćlja: SzocExpo a szociális munka napján

Kiizteľiilet narysága: 1oo m2ldb

Közteriilet helye:*** Budapes! VIII. keľiilet Mĺítyás tér ( utcą ter) 13. és 15.szám előtti!áľdá!, rittęsteÍl
zil&eriilďen vary jáfszotéľen

Kieeésĺtő ktid.9ndők(pk alkalmarcttak' béľlő neve, címe; ĺndokolt esetben díjkedvemény; LEVEI,Eá5I
CII\Ą amennýben a fenti adatoktót eltér):

É { Jĺó7.se|vá1o.sĺ Onkoľmányzú áiltt|tĺímogatott és fenntaľtott, a Jĺízsefvárosi Kłizösségĺ Hĺízak

= 
Nqnpfofĺt l(ft. szervezésében megvalósuló ľendezvény. Kéľjiik a kiizteľiilet téľítésmeňtes bĺztosĺtá.G-đ

0 0 0 0 3 , I J

-* €s4
E "- Cl!

Ę* äęř _*(
x c\ itl + tłibbidőponteseténkeriinklistdt melléketni!

= 
ę :tl 

* csakőstermelőkWrelméhezkellkitölteni!

ô.i-.oÉ: ł*+ tiibb helyszín esetén kerünk listát netléIcelni!.ENi
=

l.H =s#riíłk a túloldalon jel-zett m9!t-ékt-eteket csatolni, ésE*_-:*9 a kérelemnyomtatvónyt aIáírni szíveskedjéki, -
L

i-ffi-



-2-

A kéľelmező tudomásul veszĺ, hogy
ż a kiztertileten csak a 2I0/2009.(IX.29.) Kotmányrendetet I2. $ (I) bekezdése alapján a rendelet 5. szá-

mú mellékletében meghatározott termékek órusíthątók'
} a kérelem benýjtĺĺsa nem jogosítja fel a közterület'hasulá|atźra, valamint aztis,bogy aki a köĺerületet

hozzájáru|ás nélkĺil használja, a Budapest Fővlĺros Közgyíĺlésének a ffivarosi közteľülętęk hasznátatźnő|
és rendjéről szó|ó 59/L995. (x. 20.) Főv. Kgy. rendelęt l5/B. $ atapján szabálysértést követ el' és tudo-
másul veszi, hogy ezen cselelanénye további hátrrányos kcivetkezményelłĺ<el jár,

) a24/2009. (v. 21.) onk. számú renđelet 6. $ (1) bekezđése szęrint a közterülęt hasznźiatáértközterület-
használati díjat ketl ťlzetni,

} a díjat jogosult a közterülęt tényleges baszĺá|atźra, illetvę a köztęrtileten elhelyezett létesítmény tényle-
ges {ieemeltetésére tekinüet nélktil köteles megfizetri.

A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnĺa: (A csatolt mellékletet kéľjük X-el jelö|ni)

1. A köztęriilęten folytatni kívĺínt tevékęnység gyakorla!ára feljogosító ęgyszenĺ otĺrat masolataĺ
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolviĺnyt,
. gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a|áiĺźsicímpéldránvt.
- üĺrsadalni és egyéb szervezetek esetében: a nýlvántaľtásba-vételfüet igazoló okiratoĺ x
- ősteĺmelők esetén őstermelői igazo|víný,
- magánszemély esetén okirat becsatolása nem szÍił<séges.
2. Az igényelt tertiletre vonatkozó helyszínt ábrźuo|ó váz|atst,amelyen sż@
is. Ebbe be kell rajzolnt az igélye|t tertiletet a sziikséges méretelĺkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezke-
dése ęgyértelĺnűen megállapítható legŁen

x

3. Az elhelyeari kívant építmény, létesítmény, berendezés műszaki teírását estswěit', teras,lca,el-elcnez ą
helyszín Íotój át is csątolni szíilaéges.
4.Meglévőlétesítrnényrevonatkozókozterület.haszná|atihozzäjźtu|ás@
mi szęmpontok figyelembevétele miatt - fotót kell bęcsatolni.
5. Epítési engedéIyhez köt?;tt építmény esetébenvag1l építési munkálątoklrd as@
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előirt esetekben a jbgerős építésügłi ható-
sági engedélyt csatolni szülłséges.
6. Köz'ĺt igénybevétele esętén - a 2. pontban foglalt helyszínr
forgalomtechnikai vávĺajzot, amely beszerezhętő a Fővĺírosi Közteriilet-fenntartó Rt', Forgalomtechníkai Fő-
osztłályrán, Budapest VIII. keriilet Szabó Ervin tér 2. sztlm a|att.

x

7.Ajogosultköztertiletetérintőtevékenységébenrésztvevőbejele
nevét és lakcímét.

F.ĺgýelmeztetés:
A htlźnytalanul kitökön kérelemľtyomnnuty és az előírt melléHetek csątolásón tlil, ąpontos es egertetm.ű heýmqhaĺłozas, va-
latnint amqla,ő létesíhnéľIyÍotaja elengdhetetlenabeĺlyujwtkérelen erdemi ehírąIąsahoz!

A kłizŮeľĺilet-használatot - kĺiliinösen - az alábbĺ jogszabályok szabrályozzík:
) a helyi łinkoruaónyzatolłól szóIó Bga éýi IXý. tiimény
ż afwóľosi Hiaeríiletek hqsuálatáłól és a kiiďeriiletek rendjérőI szótó 5g/1gg5. (X 20) Kp. rendelct
Y a lózsefvőrosi öntarmónyzĺr fuIajdonóban Iévő t{ödeiźtetek hqsz,'á]aÍáłóI és hoszruűIatłźnak rendjérőt saőIií 24/2009

sz änkRendela
NYILATKozĄT

járó hatóság felé továbbíüísához a jogosultság megállapíüísa és teljesítése céljából.

kaptam - melyet tuđomrísul vettem _ az e|járás megindítrásrának napjáról, az tigyŃéześi nut.ĺ'iło'ol, * tigy"',"
irányadó jogszabály rendęlkezéseiről, jogaimról és kötęlezettségemĺől, továbbá kötelezettségem elmulaszĺrĺsanak
jogkövetkezményeiről, a hivatali elérhetőségrőt.

lemondok. Tudoľiásulvęszem,hogy ezźita|az ügyemben hozott hatźro4a'.ffik közíđsekor jogerőre 
"."lk"aĺk.

Budapest,2013. év 10. hó 08. nap.
xÉn.nr,uľzŐ
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Feladó:
Küldve:
Címzctt:
Íárgy:

Nyomon követés je|tilője:

Jelö|ő állapota:

Fekete Judit <feketejudit@3sz.hu, (A
20].3. október 9. ].3:O]- Y
Beľényi Me|illĺla
A Szociá|is Szakmai Szövetség november

EIintézendó
Kész

Kt\ e,Ą.

I.2-i rendezvényének tervezett programja

Tiszte|t Berényi Melinda !

Mai szemé|yes ta|á|kozásunk alka|máva| - mikor beadtam a szociá|ĺs munka napja a|ka|mábó| tartandó
rendezvényĹinkhöz szükséges közterĹi|et haszná|atára vonatkozó kéreImiinket és annak mel|ékleteit -, arról
tájékoztatott, hogy az eIbíráláshoz szükséges lesz a rendezvényen fe||épők neve.
A program még a|akulóban van. Je|en|eg úgy néz kĺ, hogy Gerendás Péter |esz a fe|lépő előadóművész, és a
zeneszámok ktizött a szociá|is szakma prominensei tartanak 5.1.0 perces beszéĺleket. Koĺlkrétumok sajnos még nem
álInak rendeIkezésemre, miveI tárgyalás a|att á||unk.
A rendezvény kb. 150 fős |esz, mindenki számára nyitott, térítésmentes, időtartamát 1-1,5 órára tervezzük. A
kozterü|eti rendezvényt mege|őzően a Kesztyűgyárban tartunk szakmai rendezvényeket (iógyakor|atok workshop,
konferencia). A közterÜleti rendezvény infrastruktúráját is a Kesztyűgyár adja a meIlékhelyiségek haszná|ata i||. az
étkezés tekintetében.

Remé|em, kéreImÍ]nk pozitív elbírá|ásban részesü|! Amennyiben továbbiinformációra van szüksége, kérem tudassa
ve|em a fentĺ e-mail címen, Vagy a 06307684962 te|efonszámon.

Tisztelettel:
Wallerné Fekete Judit
Szociá|is SZakmai Szovetség

<: ł
łi2::
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Megjegyzés ! Fenti ądatok kôzlése,
szükégesek Áz adątol@t a Polgźrmesteri IIívatąl és a Józsefvółosi Közfurtilet-ĺetüg,elet kezelik JelentĄjéIrłź,aaźs a 20II. évi C]ilItołwr5rnalqul

KözÚeľiilet-hasaĺáIatideje:2olBu" |?Fl ou Wnapto| _ zo:,n.a ffind Woupi;g(ľöbb időpont- helyszín eseteĺr kertink list.át melléke|ni!)

Közúeľiilet.hasiarátat célja: .n.ę3d..!lÍ.t.ę.!.....t-d.i!.u...........
Közt€ľÍilet nasilsf,ga ...........1... . ..... :. m2ldb

KözteľÍilet helye: Budapest vltr. k€ľĺilď ., . ... r. !,(T. 8|.. . .u .r.ę. ł

Es,éb{. I.E\,EI.Ezil;* trffi.*ffiľ*'#..ľ" zjldterĺileten vary ....... ..

Kérjiik u tťlIol.da,lon jelzett
a k ě r e I e mny omta-tv ónyt

m 9 !l-é kl'et e k et cs ato ln i,
a I á í r n i s zív e s te dji ie- ĺ,

tffi:--
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Megjegyzés: Fentí adątok lözlése a lözteriilet.hąsználąti kérelmek elbírálasához, a lrözteriilet-használatok ellenőrzéséhez

s,nlšígeí"t" Az adątolat a Polgórmesteri Hivątąl és a józsefvárosi Kuterĺ)let.felĺ)głelet kezelik Jelen aźjélroztatás ą 20I ]. evi ffiI.
törwrlyenąIqłI

KözÚeriilet.hŁśnĺń|źÚĺdeje:201 @* l'lol nu hl8lnaptól - 201E.eu lĺlo.l no FTył napig

(ttibb idöpon!. helyszín eseten kerĺirik listát melléke|ni!)

Ktizúeľiilet.haszmĺ{tat oélja: ....0L.Ý6d.p.}J.To...ffi{bts.....H.i.ĺ*gp.Y. V.k'-ě,ź..ť.

KtizÚerĺĺlet na5ĺsń$a: ...,,,,,,,,..... Ą...... m2lĺ1b

KözÚeľĺitet helye: Budapest' vltr. keľiilet.......

( I,EVEI,EZÉSI CÍI\Ą amennyiben a fenti adatolĺtól eltéľ' stb):

Réľjiik a túloldalon jel.zett
- a kéľ e leptny o mt atv ónyt skedjěk!

teket
szíve

mellékle
a,Iáírni

csatolni, lís,

'Ĺ 1ł(.? / a ĺ 1

4 4 gl8 l Ą bl,I

Egyéni váIlalkozás esetében :

Kéĺelmezőneve: ................. ...... telefon:
r--T---r-r--1I-akcíme:i'*'|l|l|tpt1'seg-.:.:.:j'.'...........(u,ter):.................Mm:

vĺtĺl.oĺ,,yĺluäffi-i.,ĺ',,*rTTIn_n
Adószáma: -til-ä
Banlsaámlasaáĺna

iffi;-.
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KÉRELEľ.i]::"--éĚö:3|Ľ1b. aJózsefváľosĺ Ôĺkormányzat tulajdonában lcvołnaxoĺĺĺiet ňňĺ"tĺ1otK é rj ú k a n y o m t a t "e_;,í_;71;;' h a ĺ ó a ě, n y o m t a t o t t b e t íi v e I k i t ö t r e n i !
Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmÍ és 

"gyéb ","*","t"k"uG

Cégiesuék száÍďNýMntartási szám:. . .. . .. . .

Banks*mtagána i]IfII _

Adósaáma -m-m

",łŇěg"šű, d,,a"i.l.,, płtsi;šii;;;;;,;;;;í::,;;;::;ä:;#íi:ľ#tr#:,i,í::;ľ!:ł;łä;H#:ľ;ľ;fr'äű
tö,1ÉłW,alqi

Közteľütet na5nĺĘa, ........... ...6a.... n2lou
Kiiz-Úeľĺilet heýe: Budapest vltr. k€rÍilet . . . ...8-.u aą,a:y. 
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Tisztelt Jözsefvärosi Önkormányzat !

A|u|irott K|ein Judith a Budapest, Regu|y A. u. 9 szäm ú häz
tu|ajdonosa' azza| a kěrěssel fordu|ok onökhöz, hogy a
napokban kezdödo, teljes korÜ házfe|újitäs alatt a keletkezö
nagy mennyisěgü törmelěk elszä|litäsähoz szuksěges terÜ|et
foglaläsi d)jtöl tekintsenek e|.
Indokläs :
A häzat nagyon rossz ällapotbaĺl väsäro|tam, rendbehozata|a
igen sokba kerül, äm minosěgi javuläsa ěs |ätvänya sokat
fog eme|ni a TisztviseIö telep szinvonalän ěs hangulatän.
Pozitiv e|biräIäsukat elöre is köszönöm.

Bp.2013. 09.24
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BP., VIII. KER. REGULY ANTAL U. 9. SZ. ALATT
TERVEZETT LAKóH lzÉpiĺÉs łlłľľl

FoRGALoMKonlÁľozÁsl TERVE

Tervező: Sipos Ba|ázs
01-9486
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A Bp., V!|l. ker. Reguly Anta| utca 9. Sz. alatt tervezett |akóház építése a|att

közterületfogla|ás szÜkséges. A terület ,,Lakó-pihenő ovezet'' része, kü|on

teherfo rg a lm i behajtási engedé|y beszerzése sztj kséges.

Az épület e|őtt kia|akításra kerĺi|ő á|lványzathoz ajárda ideig|enesen elkor|átozásra
kerÜl. A gya|ogosforgalom a páros o|dali járdán tud |ebonyolódni. Az errő| szó|ó
jelzőtáb|a mindkét iránybó| kihe|yezésre kerĹi|. A járda és közút kozotti zöldterÜletben
idelglenes szi|árd burko|at |étesítendő a gya|ogosok átköz|ekedésének segítésére.
Aę. á|lványzat úgy készü|jon, hogy az átközlekedő gyatogosok |áthatósága
folyamatosan biztosĺtható |egyen. A munkaterÜ|et e|őtt mintegy 50 m-re ,,Úton folyó
munkák'' jelzőtáblák helyezendők el.

ll. ütemben a munkaterü|et kiszo|gá|ásának bláosítására az épület e|őtti szakaszon
mindkét oldalon megá||ási tilalom kertl| bevezetésre. ltt kia|akított munkaterĹi|eten
teherautós beszál|ítás, va|amint autódaruva| anyag berakodás va|ósítható meg. A
kétirányú forgalom kb. 3,75 m szé|ességen bonyolódhat le a kölcsönös udvariasság
a|apján, a jeIenlegi ál|apothoz hason|óan. A megá|lási ti|a|omra uta|ó jelzőtáb|ákat a

kor|átozás előtt 48 órával ki ke|| he|yezni a kor|átozás kezdetének és végének
megjeIolésével'

A korlátozás várható időszükséglete 6-9 hónap. A korlátozás megszĹinése után az
eredeti forgalomtechn ikai á| |apot he|yreállítand ó.
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BP., VIII. KER. REGULY ANTAL U. 9. SZ. ALATT
TERVEZETT I-nxoľl ezÉpiľÉs ALATT|

FoRGALoM KonlÁrozÁsl TE RVE

Kijelentem, hogy az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az álta|ános
érvénytĺ és az eseti hatósági e|őírásoknak, azoktó| való e|térés nem vá|t
szÜkségessé.

Budapest, 2013. szeptember hó

ok|. köz|ekedésmérnök
01-9486

W
Ba]ázs



Baross utca 63{2.

K é r j ĺú k a
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M ag án szem éI yek eseÍéb en..

Męglegyzés: Fenti adatok kôzlése a közterület-használatí Lźrelmek 
"lbí,szúIségesek Áz adatolcat a Polgó'tmesteri IIivatal és a Józsefvórosi Közterület-fetügelet lezelik JelenĄjéIroanźs a 201I. a,i Oil.tt;tlu4rłaIqłI

Közteľĺilet.hasaálatideje2ol p* WouWÁĺaptĺl _ 201t. e, WĄw, F|Z oupig
(ľiibb időpong- helyszín esetenkertinłĺ'ryie'té'f|g)-- /^,,A

KözúeľüIet nasŕs.íga, ......... Z!.. .. ....... m2lcu

ChVt, amennyĺben a fenti adatoliúól eltéľ, stb):

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadałmi és egyéb szeruezetekeseŕéóen..

Banlsaámtasaárm

Adosaáma -tI-tE

Kérjiik- q tĺiloldalon jelzett m9!l-ékl-eteket csatolni, ésa kérelemny0mtatvdnyt aláírni szíveskedjék!,
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AdóMáÍna

Męsiesľzés: Fenti adatok kôzlése a közterűlet-haszruźlati kerelmek etbíľótásához, a kôzteriilet-haszruźlatok ellenőnéséhez
szükségesek Az adąto|Cat a Polgźlrmesteri Hivatal és a Józsefvárosi Köztertilet-feltigelet kezelik lelen ąielroaoaĺs ą 20I I' ffi ffiInléłrynalqll

IffizÚeľiilet.hasaĺĺlatĺdeje:2ol ź1u, W hó Wnaptól _ zo\s. ev |tl7ĺo ffi,oupiĺg

n
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M ag án szem éI yek eseÍében..
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( I,E\mLEz'É$ CÍľt, amennyiben a fenti adatolctól eltćľ, stb):

Kérjiik' q túloldalon jelzett
a kérelemnyomtatványt mp!l.ékI-et ek et cs atolní, é s

aI áí rn i szíveskedj ék !,

Egyéni váll alkozás esetében :

Ađószáma: -m-n
I}anlsszámlaszána



=?i


