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Tisztelt VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

A Józsefuáľosi onkoľmźnyzat tulajdonában lévő közterĺiletek haszná|atárő| és használatrának rendjéľől
sző|ő 18/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $-a értelmében a
köZteľület-hasznźůatta| _ hozzájárulással és elutasítással - kapcsolatos önkoľmányzati hatősźąí
eljárásban a hivatkozott rendelętben ľcigzítettek szerint elsőfokon a Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatározza a kozterulet használatok utáni fizetendő díj
méľtékét.

A Rendelet 18.$ (2) bekezdése aza|źlbbiak szerint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) lúzterület-hasznólat esetén a Bizottság a jogosult kérelmére
méltdnyossógból havonta, negyedévente vagl félévente esedékes, eglenlő osszegű díjfizetést is
megállapíthat, melyet a közterület-haszndlati hozzájóruldsban rögzíteni kell.,,

A Rendelet 24. s (1) bekezdése szeľint:
,,A Rendelet 2. mellékĺete alapjón megállapított kozterület-használati díjak koľIátlanul csokkenthetőek
vagy elengedhetőek:

a) az onkormányzat érdekében végzett építési, felujítasi munkáIatok végzłése esetében;
b) a főváľosi, vagł önkormányzati pályazaton elnyert támogatasból trténő épület felfiítasok

esetében;
c) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d) kukurális és környezetvédelmi célok éľdekébenvégzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgl ítéĺi meg, hogł az Józsefvaros érdekeit szolgdlja;

fl bejegłzett politikai pórtok, egłhazak és társadalmi szervezetek nem keľeskedelmi céIliĺ rendezvénye
esetében;

g) oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témĺźjúfiImalkotdsokforgatása esetében;
h) a Filmtv. hatálya alá nem tartozó alkotásokforgatósa esetén, ahol az igénybeveendő terület a ]5

m,-t elérő, de a 20 m,-t meg nem haladó területű;
i) a Filmtv. hatólya aló nem tartozó alkotasokfoľgatása esetén, amelynek időtartąma a kérelmezett

időponxól számított 30 naptári napon belüI osszességében nem haladja meg a 2 naptári napot.,,

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|źbbi köĺerület-hasznáiati hozzáĘáru|ás iránti kérelmek
érkeztek.

1.
Közteľü let-h asznä|ő, kér e|mező :

Közterĺilet-használat idej e :

Közterület-h aszntůat nagysága:
Közteľület-h aszná|at c élj a:

Kĺjzterület-h asznźůat helye :

Kö ztertilet-h asznćilat díi a:

Maľket Epĺiletszeľviz I(Ít.
(1037 Budapest, Bojtár v 4I-47,)
2013. november 5.-2013. novembeľ 18.

6f m2

építési munkaterület (homlokzatj avítás)
Benyovszky Móric u.-Könyves Kálmán u. 48-52. sarok
250,-FÍ'/m,/nap



Díj kiesés díjmentesség esetén: 2r7.000 Ft + AFA

MegjpKvzés: A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 1088i20l3. (X.07.) sz.határozattal járult
hozzá a Market Epületszerviz Kft.' közterület haszĺá|atźthoz épitési munkatertilet cé|jábő| 2013.
októbeľ I9-tő|2013. november 4-ig. A Kft. jelen kérelmében ennek hosszabbítását kéri a Tisztelt
Bizottságtól.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosaá|y továbbra is javasolja a díjmentesség biztosítását
tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra.

,,

Megjeryzés: A I8lf0I3. (Iv.f4.) önkoľmányzati rendelet 2. számű melléklete a|apján a karitatív
rendezlłény díjmentes tevékenység. A Váľosfejlesztési és Főépítész Ügyosztállyal tortént egyeztetés
a|apján a Teleki tér (Fiumei út és Dobozi u. közé eső terület- FiDo tér) munkaterületének átadása
előrelátható|ag 2014. január I5., a Yagyongazdálkodási IJgyosztźůy javasolja eddig az idopontig
megadni a köztertilet-használati engedélý.

3.

Köĺerület-h aszná|ő' kérelmező :

Köztertilet-használat idej e:

Köztertil et-h aszná|at c é|j a:

Köztertilet-h aszná|at helye :

Közteľület-h aszntĺ|at nagysága :

Közterü let-h aszná|at dij a:

Közterület-h aszná|ő, kér e|mező :

Közteľület-használat idej e :

Közterület-h aszná|at cé|j a:

Közterület-h aszná|at helye :

Közterü let-h aszná|at nagy sźtga:

Közteľü let-h aszná|at díj a:

Kĺjzterület-h asznźiő, kérelmező :

Közteľület-h asznźiat idej e :

Közteľü let-h asznźilat c é|j a:

Közterü let.h aszná|at helye :

Közteľület-h aszná|at nagy sága:
Közteľü l et-h aszntiat dij a:

Köztertilet-h asznźiő, kérelmező :

Közterület-használat idej e :

Közterü let-h aszná|at nagys ága :

Kö zteľület-h asznźiat c é|j a:

Kö zterĹilet-h aszná|at helye :

Kö zteľtilet-h aszná|at díj a:

ú:te|t a,Élete.t Közhasznú Atapítvány
(1039 Budapest, Lehel u. 15.)
2013. október f8.-20I4. máľcius 30.
ingyenes ételosztĺás
Teleki téľ (Fiumei út és Dobozi u. közé eső terület-FiDo tér)
50 m2

díjmentes

Haluxvill Kft.
(1089 Budapest, Vajda Péter u. 13.)

2013. november 16.-f014. november 15.
reklámtábla
Delgj u. 51.
Im'
1 888.- FtJ mf lhő

Haluxvill Kft.
(1089 Budapest, Vajda Péter u. 13.)
2013. november 16.-2014. november 15.

megá||itőtźlb|a
Vaj{a Péteľ u. 13.

lm'
1 888.- FtJ m2lhő

STETTIN-IĺI]NGARIÁ' Ifft.
(9400 Sopron, oľ u. 8.)
2013. november i.-2013. november 30.
80 m2

építési munkatertilet
Rokk Szilárd u. 16.

420,-Ft/mŻ/nap

Megjeryzés: A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a |327/20If. (XI.07.) sz.hattrozattal járult
hozzá a Haluxvill Kft. közteľü|ethaszná|atához ręk|źmtábla elhelyezése cé|jttbó| fllf . november 16-

tô|f0|3. november 15-ig. A Kft. jelen kérelmében ennek hosszabbítását kéľi aTiszte|t Bizottságtól.

4.

Megjegyzés: A Vrárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a l3f6lf012. (XI.07.) sz. határozattaljárult
hozzá a Haluxvill Kft. közterĺi|ethasznźůatźlhoz megźů|itó táb|a elhelyezése céljából 2012. november
I6-tő| f0I3. novembeľ 15-is. A Kft. ielen kérelmében ennek hosszabbítását kéri a Tiszte|t
Bizottságtól.

3.



6.
Közteľület.hasz1á|ő,kére1mező: MagyaľoľszágiBvangélikusF,gyhá'z

(l085 Budapest, Ullői iftf4')
Közterület-haszná|atideje:. 2013. október 15.-2013'november 15.

Kozterület-haszná|at cé|ja: homl^okzat felújítás
Közerület-hasznźiatnagysága: 45 m'
KöZteriilet-haszntiathelye: Szentkirályiu. 51.(Ültőitttf4.)
Köztertilet-hasznźůat đíja: 4f0,-Ft/m./nap
Díjkiesés díjmentesség esetén: 18 900,- Ft/nap

Męgieg-vzés: A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság az 547ĺ2013. (v.21.) sz. hatźłrozattal jĺárult

hoz'zá a Magyarorsztryi Evangélikus Egyház kcjzteľĺilet haszná|attlhoz építési munkaterület céljából
2013. június 15-től 2013. szeptembeľ 30-ig. A munkálatok nem az ütemtervnek megfelelően
készültek, a véđőtető ismét a Szentkirályi u. 51. sz. elé kerül át, ezért a MagyarorszźryiEvangélikus
Egyhźa je|en kérelmében az e|őző hosszabbítását kéri a Tisztelt Bizottságtól, díjmentesség
megadásával.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály továbbľa is javasolja a díjmentesség biztosítását
tekintettel a Rendelet 24. s (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra.
A Magyaľorszźęi Evangélikus Egyház tájékoztatása szerint a közterület-haszná|atra balesetvédelmi
szempontból van szükség, építőanyag tárolás ezen tril sem lesz köztertileten.

1

Köztertilet-haszná|ó,kére|mező: OnishVendéglátóésKeľeskedelmiKft.
(2241 Sülysáp, Fő v20lA.)

Közterület-használat ideje: 2013. november 0I.-2014. februrár 28.

Kĺjzterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó tęrasz
K<izteľiilet-haszná|athelye: Múzeum u. 2.
Koztertilet-haszníůatnagysága: 2 m2

Közterület-hasznźůatdiji szezononkívül: l49,- Ftlm2lhő+ÁFA

Megieg.vzés: A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a 1061/2013. (x.30.) sz. hatźrozattal járult
hozzá az onish Kft. közteriilet használatźlhozvenđég|átó terasz kitelepülés céljából 2013. október l-től
2013. október 31-ig. Az onish Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. jelen kérelmében ennek
hosszabbítását kéri a Tisztelt Bizottságtól kisebb területre.

8.
Közterület-haszná|ő,kérelmező: FővárosiKtizteľület-FenntartőZrt.

(1081 Budapest, Alfřildi u. 7.)
Köztertilet-használat ideje: 2013. november |.-2014' március 31.

Köztertilet-hasznźůat cé|ja: hintő anyag{ároló edény
KözteľĹilet-haszntiathelye: Golgota tér
KözterĹilet-haszntiatnagysága: L m.
Közterĺilet-használat díja: díjmentes
Díjkiesés díjmentesség esetén: 400 Ft + Áľe

Megieeyzés: A Rendelet 33. $ a) bekezdése a|apján a közterĺilet-hasznźůata díjmentes.

Fentieka|apjánkéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

I. A Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kiizteľüIet.hasznáIati
hozzájáru|álst ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ĺigyekben:

1.
Kĺjzterület-haszná|ő,kérelmező: HaluxvillKft.

(1089 Budapest, Vajda Péter u. 13.)

Közterület-haszná|atideie: 2013. november |6.-2014. november l5.

3



Közteľtilet-haszná|at cé|ja: reklámtábla
Köztertilet-haszĺá|athelye: Delej u.51.
Köztertilet-haszná|atnagysźtga: 1 m,

)
Kĺiztertilet-haszná|ő,kére1mező: Ilaluxvi||Kft.

(1089 Budapest, Vajda Péter u. 13.)
Közterület-használat ideje: 2013. novembet I6.-f0|4. november 15.

Közterület-haszná|at cé|ja: megźi|itő tźtb|a

Kozterület-haszná|at helye: Vajda Péter u. 13.

Közterület-haszntiatnagsárya: l ń2

3.
Közteľület-haszná|ő,kére|mezo: OnishVendéglátóésKeľeskedelmiKft.

(2241 Sülysźry, Fő v fUl A')
Közterület-haszná|atideje: 2013. november 1I.-f0I4' februar28.
Közterület-hasznźĺ|atcé|ja: vendéglátó terasz
Közteľület-haszntiathelye: Múzeum u. 2.
Közterület-h asznźiatnagysága: 2 mf

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 28.

II. A Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság úgy dönt' hogy ktizteľület-használati
hozzáiá.ľu|álst ad - teljes díjfizetéssel - az a|á"}bi ügyben, amennyiben a BKK által
lepecsételt foľgalomtechnikai terv bemutatásľa kerül:

1.
Kĺjzteľület-hasznźiő,kéľelmező: STETTIN-IIUNGARIAKft.

(9400 Sopľon, or u. 8.)

Közterület-használat ideje: 2013. novembeľ 1..2013. november 30.
Köztertilet-hasznźt|atnagĺsága: 80 m2

Közterület-haszná|atcé|ja: építési munkaterület
Közterület-hasznźůathelye: Rökk Szilárd u. 16.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 28.

III. A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság rĺgy dönt' hogy közteľiilet.használati
b.ozzńjá,ľaliást ad díjmentességgel - az alábbi ügyekben azza|, hogy 

^zOnkoľmányzat áiltal megľendelt molinó a felújítás idejéľe kihelyezésľe keriil:

1.
Közterület-haszná|ő,kérelmező: MaľketÉpületszeľvizKft.

(1037 Budapest, Bojtár u.4I-47.)
Közteľület-haszná|atideje: 2013. november 5.-2013.november 18.

Közterület-h aszntůatnagysága: 62 m2

Kozterĺ'ilet-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (homlokzatjavítás)
Közteľület-haszná|at helye: Benyovszky Móric u.-Könyves Kálmán u. 48-52. sarok

2.
Közterület-haszná|ő,kére|mező: MagyaľoľszágiBvangélikus Egyház

(1085 Budapest, Üllői iltf4,)
Közterület-használat ideje: 2013. október 15.-20|3' november l5.
Közterĺilet.hasznźiat cé|ja: homlokzat felújítás
Közterĺilet-haszná|at nagysága: 45 m"
Közterĺilet.haszná|athelye: Szentkiľályiu' 51.(Üllői iftf4.)
Közteľület-haszná|at dija: 420,- Ftĺrrŕlnap



Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l3. október 28.

IV. A Városgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság rĺgy dönt, hogy ktizteľiilet-haszná|ati
hozzájáru|ást ad - díjmentességge| - az a|ábbi ügyben:

1.
Közterület-haszná|ô,kéľelmező: ű:te|tazÉletéľtKözhasznúAlapítvány

(1039 Budapest, Lehel u. 15.)

Kozterület-haszná|atideje: 2013. októberf8.-20l4.január 15.

Köaerület-haszná|at cé|ja: ingyenes ételosztás
Kozterület-hasznźůat helye: Teleki tér (Fiumei út és Dobozi u. közé eső teľület-FiDo tér)
Közterület-haszná|at nagysága: 50 m,

2.
Kĺjzterület-haszná|ő,kérelmező: FőváľosiKtizteľiilet-FenntartőZrt.

(1081 Budapest, Alťoldi u.7.)
Közteľület-használat ideje: 2013. november 1.-f0I4, máľcius 31.
Közterület-haszná|at cé|ja: hintő anyag-táľoló edény
Közteľület-haszntůat helye: Golgota tér
Kozterület-haszná|atnagysága: I m.

Felelős : polgármester
Hatáľidő: 2013. október 28.

A döntés végrehajtását végzo szewezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdá|kodási Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjáľa:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon
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a, kéľ elem ny omtatv ónyt

łĺ e!I'é kIeteket cs atoI ni, és
a ł á ĺ r Ę Í szív e s k e tlj ék !

'r.l Aí|'|'.L b ) 't t1 U ci3 { I ,]

,,1 L t1 .tT

Egyén i: u.áI I a I Razás esetébe il'
KáěknezÍinwe: '................. telefon:

I.akcÍme:.iľsz:i-rill
Vállalkozo.ayilvantadási sz{ma:

Adószama:

.tanhąáĺnl.ésątna:
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A kéĺelmező: ťudomásul vesĄ hęy
} a kerelsÍn benyujťam nem.jogosítja fel a közter'Ťleĺ haszná|atlta,

. > ł ł812013. gv.2{').öĺlkormĺán12ati rendelet t7. $ ('[).bękezdése szeliĺt a közlęľület hasznáJatfuęttkôzts.
rület.hasznalati díjat köteles fizetni,

} a közteńilďen kízarólag a2t0|o09.@29)'Komänľendelęt 12. $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5.

melléktetéb.en meghatáľozott tęrmékek árusíthatók.

A kérelemhez a kéľetinezőnek az ďábbí meliéleteket lall csatoluia: (A csatolt mellékleteíkérjfikX.el jelłilni)

i. Á kozterüléten.ľotvaĺnĺ lcĺvant twékenység syakorlĺfuára felĺogosító egyszeríi okirat másolatrĺt:

egvéđ'váilalkoias esětén: vállalkozói ieazqlványt
: sazdaságit'áťsasás' esyéĺicés:eśetén:30napĺuílĺemľégebbi'cegkivonatot'alĺií@>.Ś
ffi ek.osetében:. a:ńvilváńtaĺ!ásba.vétęlükď i gazo]ó oĘ!ęto]t

2. Az icényę'ttffütgl'e vonatkozó helys7iiilábÍá?Đ|ć, váz]ätot amelyeĺl szerepelniekell ą kömyező.ulcltnak
is. A vúIaíoĺ azigeĺryetť. teĺiileĺnek.. a seükséges méľetekkel . ůry kell. szeręelĺi'e, hqgy.aĺurak nagyságą,

elhelyezkeđése ęyértelmĺieĺ:megá|lapítható.legyen ('ľ'ERász;.'PAV'ILON ESÉ:ľEN::aĺnak szélességg,

hossztisága; 
'a 

iqasz, pavilon 'szélének az épĺilet hoľrlolcati falátó! és a jálda sze]ďőt..'ve!ó avolsäga; tęrasz
eseľén anĺak az ĺzletĺręk a beiiiratától való ľávolság, amelyíkhęz tartozik;' méte,b.ęÍi Eié.rv.Đ'

X
@ény' létesíbneny; .berendez.es miiszaki] leíľasát
helłsliíłl fomÍát is csafulnÍ sziil<séses:

es.tsÍ.lreiq furąszkérclinBkhez. a

K
.5; 

É'.p-ílési.ęnsedé!.yhezMítitł.ępjifrł,bzyeśetébenvaý,épíiasinunĘleii|rkqIôsszeiźsgĺ.łtizteriilęt:łłąłłrunht
esetében'azffitetőiőI lrapott łtle4haÍalmłłzc,sĺ és ujossżafutlybiin.ěIőířt esětekben,äjoge?ős építesiigłi ható-

sárĺ cnxedéIył csątłlni szüIqésąs.
c xłĺzĺtigéĺyt'wĺtglé ésetéĺ - a 2. pontban foEtłil!Eęlyszínľajzon tul-a voĺatkozó heIyszínt.ábľázoló

fogalomteł.hniiai ĺ;źzraizot, ámely beszerezhetŐ ä BK{' Közriti Közlekeđési lgaągatoŚág Közú.tkęzelési Fö-
oszÍálv. Foľmlomtechnikai'osztĺĺlyan.

'Fie.velmeztetés:

'ł nĺaEnlwnłati;txtt kb:elannyonĺtaĺvbry es u elő-ŕn nellę].tlélęk ą'afulásan til, aponns a q,ěłtehnű helynąhalürczás, ł*
lamíntanqĺbő'lđesíít1ülÍotajaeĺangdhaeilenąbeqłlł^a,ttkěr-dłttĺ ôdmźelbínźIąsťlhoz!

A köaerület-baszľlálatot- lđlönösęn - az alátjbi jogśabäyok śzabályozjlc
} ahĄi łinlĺomĄpatolaóI szóló tr990. évi lxv. oryény
}.a Józsp&áĺpsi đĺ.or"'eo5put tulajdonában tévÍĺ közrełületek basanálaÍráról' ęs haszrráIanának Íeľ'djéröl szóló l&20l3.

(Iv.24).önl<ornán)zéti ĺeĺldelet
} Jóaefvttros Keríiteti Épĺtesĺ.szaĺályzałáńl szóló 66ľ2007 :(ru'Jz.) önkonnanizati renđelet

} Budapęsti Városrenaezesi es Építesi Keraszabálpatol ÝÍ,|ć, 47l|Đ8dK15:) Frv. Kgy. ĺpndďet

NYI'.L'Ä.'T"KqzAT

járó'hatóság felé.rcvautĺgsanoz ajogosultság m9gállapjüísa és teljęsítesp ce'IiábôI.

től tźljékofrááĘt !ąptam - melyet ąrdo$áqpt Yeťiefr - az é|járas megindítrfuának nápjáŕóI' az üryÍntézesi határidő'-

ról, az Ęyemĺe iranyadó jogszabáIy rendelkezeseiröl, jogaimról .es kötélczetbégeńŕől, tová'bbá köte|ezettségem

elmulasáĺłsrinak jogkövetkezményeiröl, a hÍvatali elérbotĺĺségróI

tebbezćsi jogomróI lemondoL Tudomásul veszem.. hogy ezźĺIta|az ügyemben hozott hatáĺozat annak kôzlésekoľ
jogerőľe enelkeđik.

ľtĺ aľľet .É pii lctsrcniz Kft.
l 03]. Bpł ltojlír u..1 l 4Í.
Ádószáin:' i2!5455ü24|

6.

Buđapest, 20l3. év ĺ.* hó ../.:*..ĺ. nap.
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Benyovszky Móric utca:
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Banksaímlaszama

AdósaáIłą.
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Me'gjelyzés1 Fenli ĺidatok l<özlése ą kazńrĺttei-hasaulati' kérblmek elbírätásához, a közterüIeĺ.haszruźłatok elle:nőruéšéhez
:szűItségesgk. 

Ąz adat'ot<a! a Polgármeśteri Hivata! és a'Józsefviźrosi Kôzteriłl!-Íeliźgelet |<ezelik Jelen aĘléIraztiĄ a 20I I. il Cfr|
ttĺłvt4nnalq.ul.. ..; l', '..'. '. .'
roĺprĺĺlet.nasmjutĺdeje;2oiĺTleu 0 9. hó Jó ňaptó| ._. 20|4. Év .03. hó [lG näpig

(ľö.bbidöpont,;heýszÍn'esctenkértink|isťłĺtm9||ékę$l)

célja:]ĺ'ľęnesételosztiásras.zoru|ókľeszéľę . :' . .. ' 
.'

:Kĺĺeľ.üle't'hasĘ4ga:s0m2/db :. '.''..... ' '

r64eĺrct ngłye Budapęst' viII' lĺertilęt, Dotloá tér (a T.elgki Laszló tér oMV lnlt es ĺemíz.kČi.ze ęső része)

(utcą tĐ száĺn előttÍ: łłildter-ületen

,.ngcĺti,ElIEl,Eřló.Sl;9Ínĺ,ąpeo"yĺt"-afeIi|íadafulÚóteltér.sür): ....,. '. . 
.

A kijetiilt teĺül.etetkaritatív tevékenységeińkře való tekintettel szerveżetiink . anennyiben lehet-
sé,gęs_téľÍtśsrĘ9nteięnkívĄąiaigěny!9vennj.'.......'.1

nk ą bsatolt melléklet. alapj áí i l letékmentes5é get é | ve7..: .. .

:'
ük a túIolđaIon ie'IzetÍ me!léhIeteiet csatolnł, és
a ké.ieIemny o.mta-.tvón,yt..ä,I äíŕii,i sżíves.:kedj ěk !. -,. 

.
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ogosítja fel a kö*eľrilet haśaralateľą.} a kérelem benýjtása, illeťve a.beťlzetést igazoló csekk nem.j
Y af4DOO9. ry. 2l) önkormányzati rendelet 6' $ (l) bękęzdése sżeľint a kö'ztęrülęt hasmál\atáértköZterü-

: let-hasznfljti dĺjaĺkoteles Íizómi,

' mel|ék|etében meghatározott tęÍmékek árusíthatók.

A kére|emhez a kéľelmezőnek az a|ábbi. melléleteket kell csatoluią: (A csatolt nelléktetet kérjük X.eI jelö|ní)

1. A közterü|eten foivtatni kívánt tevékenvsés' sYakorlására feliogosító egyszeľiĺ okirat ľnásolatát:

- epvéni válla|kozás esetén: vállalkozói isazo'lványL
- gazdasási társasás. ęsyéní cég esętén: 30 napná| nem régębbi cégkivonatot, aláírási címpéIdĺĺnyt'
- táľsadalmi és esyéb szerveżetek esetében: a nyilvántartásba-vételĺiket igazoló okiratot,
- őstermelók esetén ősterme|ői igazotvanyt'
f. Azigényelt tęrii|ętre vonatkozT he'lyszínt ábrázn|ó váz|alot, anielyen szerepelnie kell a környezö utcálolak
is. A.vázlaton az igényelt terülętnek - a sziikséges méretekkel . ligy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelmĺlen megá|lapĺtható legyen (TEMSZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; ateras1pavilon szélének azépú|ethomlokzati fa|ától és a jĺáľda szgiétől val6távo|ságai'terasz
.esetén 

annák az ĺlzletnek a beiáratától valóiávolsáea' amelyikhez taľtozik; méterben méľve).
.3. Az e|he|yeznikívánt épitmény, létesítmény, berendezés mĺiszaki leírását és tęrveit; leraszkérelmeWlez ą
helvszÍn fotóiát is csatolni sziiltsépes.
4. Meglévő létesÍfuényre vonatkozó-közteľület-haszná|atihozájáĺulás megújĺtása esetén - városképvédel-
mi szęmoontok fi svelembevétele miatt - fénykéĺfelvételt kell becsatolni'
5. Epítési engedélyhezkötött építméľ1y eseiében vag,l épíĺéśi munkálatokkal összefiiggő.kilzter,ület-fużsználat
esetében'pz épĺltetőĺől kapott meghatalmazizst és a jogszabáIybaą előírt eseteJrben ajogeľős építes,ügłí haio.
sási ensedéIvt csatolni sziikséEes.
6. KÖzút igénybevétele esetén' ' a 2. pontbán- fogla|t helyszínrajzon túl - a vonatkozó helysánt tłbrtzo|ő
forga|omtechnikai vánajzo| amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekędési lgazgatősáę Közutkezelési FĆi.

osżálv. Foľsalomtechnikai osaálván. '

Finrclmeztetés:
@aĺiitt lurelełvĺyomtatvdľly es e etőírt mďtéHetek isaolasan tul, a pontos es egłérrelmíi héfuneghattozás, va-

tamini,a neglévő létaĺtméĺtyfotója elełlgędhetetlen a beľĺylijtott lrzrelem érdeni elbíráIaĺáhu!

A köaerĹi|et-hasmáłatot - ktilönösen - azatábbi jogszabályok szabály ozzÁk:
} a he|yi önkormányzatoloól szóló 1990. évi LXV.iŃény . .

} a flovárosi kiizteľtiletęk hasmáIatĺí'ról ęs a kłiaeĺiiletek rendjértil szoló 59/l995. (x. 20) Kry. rendelet

' } a Józsefuráľosi onkoľmányzat ulajdonĺlarr rcvo közterulet€k hasanálataró| és hasanálaÉnak rendjérőt szó|ő 24DM9.
(V.2 l .) önkorm źmy zati r enđe|ęt'

} Józsefoáros Kerü|eti Bp'řä'ĺšäav-.ĺ'o I szó|ő 66D007 (XII.I2') önkormányzati rendelet
} Budapesti városľsndęzesi e1Éľĺresi ľe1erczabźilyzató| szi|ő 47/|998.(X.|5) Főv' Kry. ľendelet 

. ] 
.

NYÍLATKoZAT ' '

járó hatóság felé továbbítĺĺsához ajogosultság megá|lapításaés teljesítése céljából.

. me|yet tudomásul vettsm'-.az etjárás megindításának napjáról, az ĺigyintézési határidőrő|, az üryemľe iľányadó

. jogszabá|y rendelkezeseirő'I, jogaimról és kotelezettségemről, továbbá kötelezettségem elĺnulasztásáĺ'ak jogkii-
v,etkezményeirő|,ahivatalielérhetóségről.

} .' 
Kijelentém, hogy kérelmem teljesítése esetén a 2004. évi CXL. ttiľvény 73lA' $ (l) beJ<ęzdés b) ponda alapján a

fel|ebbezési jogomról lemondok. Tüdomásuĺ veszem, hogy ezí|tal az ügyemben hqzgtt határozat annak köz|ése-

korjogerőre emelkedik. .. : ' :

Budapest' 20t..... év.... hó.......... nap.
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F'őváľosi BÍróság
1363 Budapest
Markó u27.
7i.P|x 6Üt63l99t8

vpc z,É,s

A Fővárosi Bíroság eĺrendeli a 7439 . sorszám alatt nyllvántartásba veťt;

ptplt an'Életéľt. Alłpítvány

az a|apítvźnyra vonatkozó alábbi változás bejegyzesét

az äIapitvány képviselete megváltozott: 
' 
' .

az alapitvćny új képviselője :

Hosszri Vilmos l108 Budapąęt, Mádi u. ĺó9.sz.alatti la|<os.

Egyben Tőth Zol.táln képviseleti joga megsztint.

A m ódosíto tt a|apítő okirat iđőpontja: 2OO2. január 9.

A végzés ellen a kézbesítéstől szánrított 15 napon belul Íbliebbęzésnek van helye.

Budapes! 2OO2. februźĺĺ ?7 '

Soósné dr. Lajos Ilona sk.
:... tanácselnök





Kérjúk a

Budapest FĽlváÍos V|l|. kerület Józsefvárosi onkoľmányzat Poĺgármesleri Hivatala
Vagyongazdá|kodäsĺ és Üzemelbtési Íigyosztály
í082 Budapest
Baľossutca63.67. 

K É R E L E M
a Józsefváľosĺ önkoľmánvzat tu|aidonában Iévő ktĺzteľiilet hasznáIatához

nyomreĹvdnyt olvashatóąř, nyomtatott betíiyel kitöIteni!

MagánszeméI yek esetében :

Kźrelmúneve: telďołľ

I^ahrcíne: iry,, fT]]l fubxég......:+::.':;= .. -... .u=--(u, tź!- SZAITa^.......
Í.-T_r.T--l TT-l rT--l

szĺilaaiłefu

Megjegyzés! Fenti adatok közlése a ktzteriLlet.használati lrerelmek elbírálásához, a közterület-haszłtlźlatok ellenőruéséhez
sziilséiesek Áz adątolrat a Polgórmesteri Ilivatal és a Józsefvárosi Közterlłlet-feliiglelet kezelik Jelen tĄjékoźaaźs ą 20l I- evi ffiI.
tffintenalqul.

Közleľiĺtet.használatÍtleje:20]ü,' fE ha @aptat _ 201W]a W|nd Wil,orĺs

Eryéľ ( m\m,Emsl CÍlĄ amennyilrcn a fenĺi adaĺoktrĺt elĺér, stb):

.. 
'.'...Ą..o.-s.š...... '...$. .,g*n.lf''ęł*.......-o....9-5......A-:. ...5|..3. ..'...

Kérjiik a túIoldalon jelzett
d kěłelemnyomtatványt

teket csatolní,
szíveskediék!

meIIéklealáírni es



Buďapest Fnváros Vl||. keľii|et JófseÍYáíosĺ.Önkoĺmányzat PolgármesterÍ ľfivatala
Vagyonggzdá|korlási és Üzgmelt'etési Ügyosatá|y
ío82 Buđapest
Baross utca 63-67.

KÉRELEM

Megjegyzés, FenÍi adatok köztése a kazteralet.haszruźIati kérelłnek etbíróIasáhoą a kfuterÍilet.hasznóIatok elĺenőnéséhtz
szillłségesek Áz adatolat a Polýrnesuľi Hilatal és a JózsefiórosÍ Kôzterijlet-Íelügeĺet kezetik .rebtaĘ.ékoĺalds a201I. alt C]il.
tötĺétĐlenalqil.

.ęł..ľ'.)......

Ma gá nszeméIyek esetében :

Kérełmęőnew: telďat:

hlrcűrc:.trv.,mj] Weg t"-1-T-i-1 tttf--r---t
Sziilaesilefu: ........... ideje: L)--hd l)_lop,anyjaneve:...

KÍizteiütet.hasaláIat iđejez 20I E' [t hó ffinapt,óI
(Itibb időpołtt,. heýszÍłl eseüćn km:ink listft mellěIrelni!)

- zolfr ev W, |ÄW|naptg

.Eryćb ( I;E\łEI,EZESI CÍNĄ anennyiben a fentĺ adato|Úól eltéľ, stĐ:

... .{P.sS... . . .$.*ęlg-.ęí.ł..ę......'...Đ.ęęp..t.. .....ĺ*.'....5í......(&

. '---E*ł!..Í_j_]ü-lí.-frj-ú-I.ł_l.đ-a" I_a-łl-Í-e_l-z'e_t=Í-m-e_I-Lé-k-l-e=t-e-te_e_Í--_e s_ł-Lo-Ln-i-,_és_
!'l;|*;.íĺ.ćłelÍ:łr'?.'łi}!amta,..tvđ,.nytaI.á-!.!,,?Ĺszívesheďiék!.

6.

2013 oKT Z 2.
s am'...''!...o-h.G ś..$ . ł.*p."ls^



Hiŕđet őtäbla forg al omte chnikai tenre

r

VILLAMOSSAGI
aa

SZAKIJZLET
@udapest VIII., Delej utca 51.)

2010. augusztus 11..



TARTALOMJEGYZEK

1. Műszaki leírĺís

2. Ahirdetőüáblĺák méretezětt tajza

s. Ämezeti he|ysziltĺajz

4. Forgalomtechnikai helyszínrajz

5. Fotó



MĺÍszaki leírás

1700 x 500 mm, valamint 500 x 500 mm hirdetőtáblĺík telepítéséhez a

VIII, Vajda Péteľ utcában, vÍúamint a Delej rÚcában

1. Telepítes célia általános adatok.

A biľdetőtáblĺák titbaigazí. tást szolqálnak, a telephelyľe' szolgĺáltató egységbe inányító céllď.

Hirdetési fęliilef 1700 x 700 mľT, valamint 5@ x 500 mm.

Megi elenés. telepítés:

A Vajđa Péter utcában a hiľdetőüíbla: lábon álló, azúttengďyľe merőleges kivĺtelben késziil.
Atáblráirazőld sávon' vďaminť ajárdrán kerüInek kihelyezesre. A gyalogosok közlekedésére a
min. |,Js méteĺ mildkét esetben biztosítható..A t{íblák eryik oldalán van hiĺdetési feltilet.
A Delej utca 51. számnĺíl lévö hirdetötĺábla a homlolgatra van erösítve, az ritteĺrgelyĺe
merőlegesen 3,50 nnéter magassĺágban A jáÍda ftlé való benyúlás 500 mm; mely a gyalogosok
közlekedését nem akadáiyozza

2.'.Hirdetótábla szeľkezete.

A tatąiszinten lévő tłĺbla reklámhorđozó fetĺiletének anyaga 2 mm.es ďumínium lemez., a
2Üx20.as asél zárt szelvény kerethez szegecseléssel kapcsolódik.
A fďon lévö üábla ke,Íete alumínium záfisznlvény pľofil, véđőgázas hegesztéssel, ĺjnhordós
szľrke7.eÍŕl tłábla keľet plexi opĺíl lemezel*el és dekonácíóvď. Megfelei azMSZ 1600, 171,
I72 szabvĺínyoknak. A rektĹmtábla belső világítássď rendelkezit melyet az előľe
bęrogramozott ídőkapcsoló míĺktidtet

3. Alapo.zés.

A 2ax20.as acé| ńÍt szelvény láb 30x30x80 cm beton tömbďapot lrap C 10 minóségu
betonból.
A bomlokzati tábla 3.as |emez konml szemein ke,ĺesztüt a|2.es acél dübellel 4 ponton
fetťogatva és oĹos ac'él sodrony merevítessel.

Budapest,2olo. auguszfus 11. í,#łk. 
Kam. sz.01.8090/KÉ-T
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TARTALOMJEGYZEK

l. MÍÍszaki leíras

2. Ahiľdetötáblák méretezbtt rujza

g. Äffiezetl heÍyszÍnrajz

4. Foľgaiomteohnikai he|yszínrajz

5. Fotó
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K É R E L E M...
a Józsefváľosi Onkormányzat tulajdonában |évő kiizterület nľsřäaTto? 

. '''' 
"Ę.KérjúIc a nyomtatýónyI oIvashatóai, nyomť.äi.o|l:.be:.!ű:vál-:i.i:i.ô.ĺ.ŕe-R"'ĺ:-"l.]._}

M ag á nszem éI yek esetéb en :

K&etnezőnsve: Elefon:

Iakcínę: ĺ*' lTl[Tl hebłség ......... . . ...:.. .. . .. ....... . ...... (u.,

Sziilđ&i łrclye:...'..'.... -....... ň":". n_m e" ff io nąpl m}Janeye:

ii-t-.i
....!!

ľ-#i.-il....
#:í..'.].....=1ź.]

Eš ;l
ś' .í i1:!-..

ł-xerjük a túlolďalon jeIzett m9!I-éklgteket csatolni,a kérelemnyomÍc-tvdnyt a I á Í r,n i szíýes kedj.é k !,

es
: . " it

,. .i. ....,

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadatmÍ és egyéb szervezetek esetében:
KćręImezőrerĺe: ....'Sflęí..ĺ.:rtý..;..łł.L/.LJ.AAK.łA.....Łt:L...... tęlefon:

K4csolafiiltó W_rye:...t*'*gF-.!.....!Ail/\rs .....'...tehfcn

Szdđrelye: ĺ'*. |9.Ąloiđ hetysog; ....5...a:ť.fl'CI5ł.............. (u't&): .so.*.r.A.t=Y.t.......... ol,o=..4k,

ąwzśkszÁfr,|
Banksaámlasaáma )lolol0 o I ą|g Aĺo o ei

q

pĺdfuáĺna -iE-EEn L Á Ą

Eg yén i vál I al kozás esetében :

Káęlnezönwq tdefon:

Adószíma: -til - nl
Bmlsaáľľilasafuna
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A kéľe|mező tudomásul veszĺ, hory
} a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közteľiilet haszsá7atfua,
ts al8/2013,(Iv.24.)önkormônyzatirendelet17.$(l)bekezdéseszęľintaközterülethasmźiatáértköfre-

ritlet-hasaáIati dii at köteles fl?r'tli,
} a közteľĺileten kizárólag a?|0ľf009.(IX.29.) Koľmányrenđelet 12. $ (1) bękezdése a|apján a rendelet 5.

mellékletéb en megýatáĺ ozn1t teľmékek iírusithatók

A kéľelemhez a kérelmezőnek az alábbi mellé|eteket kell csatolnia: (A csatolt mellékleÍet kéľjĺik X-e| jelölni)

l. A közteľiiletęa folytatni kívĺínt tevékenység syakorlására felíososító esyszení okiľat másolatát:
- eqvéni vá]lalkozás esetén: váIlalkozói ieazo|vánvŁ
. sazdasáei társasáe. ecvéni cés esetén: 30 nannál nem ľéeebbi cępkivonatot. ďáírási cíĺroéldánvt.
- tĺáľsadalmi és esvéb szervezetek esetében: a nvilvĺĺĺltaľtásba-vétęlĺiket ieazoló okiratoĹ
- ősteľmelők esętén őstermelői isazoĺvĺá'nYĹ
2. AzigéĺyelttęriiletrevonatkozóhelysziĺtábrámIóvázlztogamelyenszerepelniekell akőnyezś utcáknak
is. A vázlaton azigényelttsriiletnek. a szĺilséges méretekkel - úry kell szerepelnie, hory annak naryságą
elhelyez,kedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASą PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; atgrasz,pavilon szélének az épület homlolęati falától és a járĺla szélétől való távolsága; terasz
esetén annak az tizlemek a beiěratátő| való távolsáea. ame]viküez taľtozik méterben mérve).
3. Az elhelyezri kívánt épífuény, létesítnény, berądęzés mÍíszaki leírasát és terveit teraszWrelmekhez a
helvszín fotóiát is csatolni szüI6ésa.
4' Meglévő létesítményre vonatkozó közteriĺlet-haszná|atihozrÁjárulás megujítása esetén - városképvédel-
mi szempontok fiĺĺľelembęvéte|e miatt - fénvképfelvételt keĺl becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kötött építłnény esetébenvagl építési munhźIaok,lral összeJüggő közteriilet.használat
esetében az ĘíttetőtőI kapott meghatalmązást ěs a jogszabáIyban előírt esetekben a jogerős építes,úpi ható-
sóri enęedétvt csatolnÍ sziikséęes.
6. Közút igénybevétele €setén - a 2. pontban foglďt helyszínrajzon tú| - a vonatkozó helyszínt ábÍám|ó
forgalomteohnikaiváaajzot" amely beszerezhető a BKK Köztlti Közlekedési ĺgazgatóság Közutkezelési Fő-
osztálĺ Formlomtechnikai osztálván.

Fiqyglmeztetés;
A hűźnytalann IdÍöItöfr kbeleľłlruyomtalvárry es u előirt melléHaek csarolasánhúI apontos es egłénelmíi helymeghaai,rozás, v*
lałĺint a meglévő läesŕtn&ĺyfotója elengedhaďen a baĺyĘwt |thelem érďeĺni elbfuiźĺdsához!

A közteriilet-hasmálatot - lĺiilönö'stn - az alábbi jogszabályok szabá|yonÁk
} ahelyi önkormányzatolaól szóló 1990. évi [XV. töľvény
} a Józsefráľosi onkormánpat fulajdonában lévő közÍerületek heqznáIatliľóI és hasaálatának Í€nđjéről vś|ő 1'3nl1.3.,

0v24) önkorÍniányzati rendelet
ts Józsefuáros Kerulefi Bp[tési szabályzatfuo| s7n1f ffiDN7.QíI. t2.) ônkormanyzati rcndelet
} BudapestiVárosendezési és Epítesi KaetvabáL\,zató,ls7ń|ő47ĺ|998.fr'15.) Főv' Kry. ĺęndelet

NYILATKożAT

jaľó hatóság felé továbbításához ajogosultság megállapítása és teljesítése céIjából.

t{ll tájékoztatĺást kaptam - melyet tudomásul vettem - az eljárás megindíüísłĺnak napjáról, az ĺiryintézési haĺárid<j-
ń1" az Ęyemre iľányadó jogszaběly reĺdelkezéseirő1, jogaimról és kôtelezettsegemrćíl, továbbá kötelezettségem
6l6rrląg2tágának jogkövetkezmeĺryeiről, a hivatali elérhetőségröl.

lebbezésijogomról lemondok T[domásul veszem. hogy ezźita| az ügyemben hozott hatáĺozat annak közlésekor
jogerőre emelkedik.

Buđapest, 2013. évl.Q h d .,Al.., o^p,
rÉnrr,uBzo ÁLÁÍR/łsÁ
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Józsefváľosi Önkorurányzat
Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Ügyosaály

Budapest,2013.10.14.
wBo-922120r3.

Beľényi Me|inda
részére

Táľey: Közterĺilet foglalás kérése

Tisztelt Berényi Me|inda!

Tájékoztatásának megfeletően, ezŕtton kéťqk a Maryaľoľszági Evangélĺkus Is$ĺ:
központi irodłĺinak otthont adó Budapest, YĺII. Üil.ői ú|t.24. (Wsz:35767) épĺĺlet tetöfelrijítási

munkálata 20l3'l0.31-ig nem fog befejeződii, ezért kéménk az engedély meghosszabbitÁsźú

vźitozatlanfeltételek melleĺ2013.11.15-ig''

Inléz,kg<lésĺjket kijszönve, tidvöz|ettel :

Ficzere llona
iosztáýezető

Ť*L



Berényi Melĺnda

Feladó: Fjczere l|ona <ilona-ficzere@|utheran.hu>
Küldve: 2013. október 22,15:49
címzetĘ Berényi Me|inda
Táĺgy: #HSPAM#** KcjzterÜletfog|a|ás meghosszabbítása

Kedves Berényi Melinda!
KiegészÍtve a Kĺ Éo -922./20 13. ĺktatószá m ú |eve I ij n k be n fo gla |ta kat
ezúton kérünk engedé|yt, a Magyarországi Evangé|ĺkus Egyház Írodáĺt
befogadó Budapest, VlIl' Ü||ői út 24 (hrsz:35767) saroképü|et
Szentkirá|yi utcai homlokzata e|őttĺ részen a gyaĺagos védő alagút
kiépítésére a 2013.10.15-től 2013.11.15-ig tartó Ídőszakra. A
tetőfelújĺtást a kĺvĺte|ező folyamatosan végzi, az Ü||őĺ úti
o|dalon kezdve. A védőtető áthe|yezése (az Ül|ői úti
o|da|ró|a Szentkirá|yi utcaiolda|ra) nem az
ütemteru szerint történt, Ęy az eredeti|eg megjelölt,
június 15-től szeptember 30-Íg tartó
iđőszakban itt nem fogla|tunk el kĺĺzterĹi|etet.
Köszönette| és á|dáskívánással:

Ficzere llona
osztályvezető
MEE országos lroda
Épĺtési és Műem|éki osztá|y
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy
} a kéľęIęm benylijtása nem jogosída fel a közterÜlet hasznáIatalą
} a l8/20l3. (IV. 24.) cinkormányzati rendelęt l7' $ (1) bekezdése szeľint a közteÍülęt hasanálatáénközte-

rillet-hasznáIati dĺjat köteles fi zetri,
} a köaerĺileten kiáľólag a2I0/f009.(IX.29.) Kormanyrendelet t2. $ (1) bekęzdése atapján a rende|et 5.

mellékletében meghatáľozott teľmékek árusíthatók.

A kérelemheza kére|mezőnek az alábbi mel|életeket kell csatolnia: (A csatolt meltékletet kérjĺĺk X-eI je|tilni)

l. A kÖzterlileten folyatni kívánt tevékenység gyakorlására fęliogosÍtó egvszerĺi okiľat másolatát:
- egyéni vállalkozás ęsetén; vállaikozói i5azolványt'
- gazdasági táľsaság, egyéni céggqetéu 30 napná| nem régebbi cégkivonatot aláírási címpéldáný,
- táľsadalmi és egyéb szervęzetek esetében: anvilvántaľtĺĺsba-vételüket ieazo|ó okiratot.
- őstermęIők esetén őstermelöi ieazolvánvt'
2. Azigénye|t tęrüIetre vonatkozó helyszínt ábrázoIó váz|atot, amelyen szeľepelnie kell a környező utcáknak
is. A váz|aton azigényeltteľtileĺnek - a szükséges mérętekkel - rigy kell szerepelnie, hory annak nagyság4
elhelyezkedése egyérte|miĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúsága; a terasz, pavilon szélének az épĺilet homlokzati fatától és ajárda szélétőI való távolsága; terasz
esetén annak az ĺizletnek abeiáratátő| va|ó távolsása. ame|yikhez tartozik: méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt épĺtmény' létesítrĺény, berendezés mĺisza]<i leíľiását és teľveit; teraszkérelmekhez ą
helyszín fotój dt is csatolni szühéges.
4. Meglévő létesĺtményre vonatkozó kÖzteriilet.haszĺĹlatihozzĄárulás megrijítása esetén - váľosképvédel-
mi szempontok Íigye|embevétele miatt - fényképfelvétęlt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez krńft építmény esetébenvagl építési munkálatok*nl asszefr;ggő kcjzteri)let-hasmĺźlat
esetében az ěpĺttetőtől kapott meghatalmazast es a jogszabályban előirt esetekben a jogerős építésügĺ ható-
s ógi engedélyt cs ątolni szülu épes.
6. KÖzut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínľajzon túl - a vonatkozó helyszĺnt ábtázo\ó
forgalomtechnikai vázrajzot, arne|y beszeľezhetö a BKK Közr]rti Köz]ekedési lgazgatóság Közutkezelési Fő.
osztály, Forgalomtechnikai osztályán'

Figvelmeztetés:
A híánytalann kfułItott kéłelemľryomtatwźny és ąz előbt melléHete]e csaolĺtsan fiil, a pontos es qńrtelmű heýmeghatározas, va-
lamint ameglévő l&esítményfotója elengedhetetlen a beľry)jtott kzľelem érdemi elbírálásĺźhoz!

A kdzteľĺllet-hasznáIatot - ktilönösen - az a|ábbi jopzabályok szab á|y onźk:
} a helyi Önkormányzatoloól szóló 1990. évi LXV. ttiľvény
} a Józsefuáľosi Önkormlányzat tu|ajdonában lévő kraerĺi|etek hasmálatáról és használatrĺnak rendjéről szóló t8/20l3.

(IV.24.) önkormanyzati rendelet
} Józsęfuaľos Keriileti Építési Szabá|yntfuő| szrlÓ 66ľf001 .(XlI.lZ.) iinkormanyzati rendelet
} Budapesti Váľosrendezesi és Epítesi Keretszabá|yzató| szś|i 47 /|998.(X. l5.) Föv. Kgy. rendelet

NYILAT$oZÁT

jáľó hatóság felé továbbít.ásához a jogosultság megállapítása és teljesítése cé|jábó|.

tőltzjékoúarÁst kaptam - melyet tudomásul vettem _ az e|járěs megindításának napjáró|, az tigyintézési hatĺĺľid&
rő|, az tgyemľe iľanyadó jogszabźĺ|y ľendelkezéseirő|, jogaimról és kötelezettségemľől, továbbá kÖtelezettségem
ęlmulasztásának jogkövetkezményeiľől, a hivatali elérhetőségrő|.

lebbezési jogonľól lemondok. Tudomasul vesz-e.m, hogy ezáItal az ügyemben hozott haÍÁrozat annak közlésekoľ
jogerŕĺľe emelkedik'

Budapest, f0|3. év lQľ'o ...9..Ł n"p.
KERELMEZo e'lÁĺnÁse
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"m-,,*g,ľo,ł,CIMZETT:
Budapest V|||. kerü|et Önkormán1zat
Polgármesterl Hlvata1a

cĺu:
Budapest
Baross u 65-67.
10E2

Tisztelt Címzett!

lKT. $zÁM:
5327őI1l2o13

ÜevlľĺÉzl:
Pajor Lászĺó

oÁTUM:
2013. 09.30.
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Részvénytársaságunk a gya|ogos átjárók, |épcsők, fe|ü|járik és közjárdák hatékony, kézisíkosság

mentosĺtése érdekében az elrnt][ téń idŐszakok tapaszta|atai a|apján ebben az évben is tervezi a hintl

anyag-táro|T edények kÖzterülehe va|l kihe|yezését.

A kihelyezendő edények darabszámának, i||eNe he|yének meghatározásánál figye|embe vettük a

korábbĺ években fe|merÜlt. részben |akossági. igényeket, továbbá a gya|ogos forgalom minél

".ureú"ou 
zavaĺásárairányuló törekvést es a kozÚti forga|om résztvevöi számára a megfe|e|ő

be|áthatrság biztosítását.

Kérjuk szíves egyetértésÜket/Budapest Főváros KÖzgyiilésének a 522004(x.27.) tnkormányzati

Rendeletěve| módosÍtott 59/1995.(x. 20.) Fövärosi Kgy' rendeletének í4 $. a. a|apján / a tárgyi

edényeknek a me||éke1ten megkĹlldÖtt |ista szerinti , a kÖáerü|et díjmenteghaszná|ata me||etti

kihe|yezéséhez.

Engedélyezés esetén a je|zett helyekre va|ó edénykihelyezésről2013' november 01-ig, az edények

utántoltesero| folyamatoian, a beszá||ĺtásukri|2014. má-rcius 31-ig gondoskodunk.

Tisztelettel:

ffiK,Ł
Timár Bé|a

giigazgató értékesítési fóosztályvezetó

\łýJ
LászlT

,',ľ

pÉĺ.oÁHyszÁĺü:
2

MELLÉxleĺEx:
1 db hintöanyag-táÍo|ó edény cĺm|ista

nĺPJÁx:
C|mzett, saját iÍattár

olon$zÁľvĺ:
1ll
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Go|gota tér.
Kisfaludy u. - Corvin kciz

Osszesen:

Hintőanyag . tároló edény címjegyzéke
a V||l. łerĺiletben az

onkorĺnányzat kgzelésében levő útvona|akon

2db.


