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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

A Józsefuárosi onkoľm źnyzat tulajdonában lévő közterületek haszná|atźrő| és használatának ľendjéről
sző|ő I8l2013. (IV. 24.) önkoľmáĺyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $.a éľtelmében a
közteriilet.haszná|atta| _ hozzájźtrulással és elutasítással - kapcsolatos önkormányzati hatősági
eljárásban a hivatkozott ľendeletben rogzitettek szerint elsőfokon aYárosgazdálkodási és PénzĹigyi

Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatfuozza a közterü|ęt hasznźiatok utáni fizetendő díj

mértékét.

A Rendelet 18.$ (2) bekezdése az a|äbbiak szerint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) közter,ület.hasznóIat esetĺźn a Bizottsóg a jogosult kérelmére

méltónyosságból havonta, negłedévente vagl féIévente esedékes, egłenlő osszegű díjfizetést is
mególlapíthat, melyet a közterület.hasznáIati hozzájárulasban rögzíteni kell.',

A Rendelet 24. $ (1) bekezdése szerint:

,,A Rendelet 2. metléktete alapján mególlapított közteľiilet-használati díjak karlátlanul csökkenthetőek

vagł elengedhetőek:
a) az onkormónyzat érdekébenvégzett építési,felújítósi munkálatokvégzése esetében;

b) a fővórosi, vag1ł önkormányzati pályázaton elnyert támogatósbóI rcrftnő épület felújítasok
esetében;

c) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;

d) kutturátĺs és k)rnyezetvédelmi céIok érdekében végzett tevékenység esetében;

e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgl ítéIi meg, hogy az Józsefváros érdekeit szolgóIja;

fl bejegłzett politikai pórtok, egyhazak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú rendezvénye

esetében;
g) ohatási, tudomónyos vagy ismeretterjesztő témájúfiImalkotósokforgatósa esetében;

h) a Fitmtv' hatályq alá nem tartozó alkotósokforgatása esetén, ahol ąz igénybeveendő terület a 15

m!-t elérő, de a 20 m,-t meg nem haladó terüIet{j;

i) a Fitmn. hatólya alá nem tartozó alkotásokforgatása esetén, amelynek időtartama a kérelmezett

időponttól szómított 30 naptdri napon belül osszességében nem haladja meg a 2 naptári napot,,'

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|źtbbi közterület-használati |lozzájáru|ás iránti kére|mek

érkeztek.

1.
Közterület-h aszná|ó, kérelmező :

Kozterĺi |et-használat idej e:

Kö zterti let-h asznźiat cé|j a:

Kö zteľĺ'i let-h asznźůat he lye :

Kö zterü l et-h aszná|at nagy sága:
Kö zterü l et-h aszná|at dii a:

ORCA és WOLF Kft.
(1085 Budapest, József kľt. 69.)
201 3 . december 4.-2013 . december 21 .

idényjellegű aszta|i árusítás (karácsony)
Szigony u.-Práter u. sarok (SPAR közértnél) 35728139 htsz.
3m"
502,-Ftlm'lnup



Megjeryzés: A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a |I5fl20|3. (X.21.) sz. határozatában
döntött arról, hory a fenti helyszín benne legyen a 20 napos karácsonyĹszilveszteri ajándék árusításra
kij elölt köĺeľületek köztitt.

2.

Megieg.vzés: A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a I|52l20I3. (X.fI.) sz. határozatában
döntött aľról, hogy a fenti helyszín benne legyen a 20 napos karácsonyĹszilveszteri ajándék árusíťásra

kijelölt közteriiletek között'

3.

Közterület-h aszná|ő, kéľelmező :

Közterület-használat idej e :

Köztęrĺilet.h aszná|at cé|j a:

Közterü let-h aszná|at h e lye :

Kozterü let-h aszná|at nagy sága:
Közterü let-h asznźiat dij a:

Közterület-h aszntiő, kérelmező :

Közteľiilet-használat idej e:

Közterület-h asznźiat c é|j a:

Köaerü let-h aszná|at helye :

Kö ĺeri'i let-h asznźiat nagy s ága:

Közterület-h aszná|at díj a:

Díj kiesés díj mentesség esetén :

Köztertilet-h aszná|ő, kér e|mezó :

Közterü let.h aszná|at idej e :

Kö ĺerti let-h asznźiat c é|j a:

Köaerü let-h aszná|at helye :

Kozteľü let-h aszntůat nagy s ága:
Közterü l et-h aszntůat dij a:

Díj kiesés díj mentesség esetén :

ORCA és WOLF Kft.
(1085 Budapest, Józsefkľt' 69.)
2013. december 4.-f013. december 21.
idényjellegű aszta|i áľusítás (karácsony)

Megjeg.vzés: A VIIV6. Lakásfenntartó Szövetkezet e|őző|eg a I0I9120I3. (IX.23.) szźtműhatźrozatta|
kapott engedélyt a Tisĺelt Bizottságtól 200 m, közteľület hasznä|atára építési munkaterület céljából. A
hattrozat a |6-7I88/2lf0I3. iktatószámmal kiadásra került' A helyszíni bejárás soľán megállapításra
került, hogy a balesetveszély elkertilése végett szĺikséges az źi|ványzat körbekerítése. Miután aházak
úszótelken ta|źihatőak a kĺjrülötttik lévő 1 m-es rész még a ház tulajdona. A körbekeľítéssel egyútt az
l m-t levonva 9f0 m2 a tényleges közterület-használat. A 2013. októbeľ Zt-i ülésen aBizottság
hiánypótlásrakérte a VIIV6. Lakásfenntaľtó Szövetkezet elnökét, hogy megfelelő döntést hozhasson a
köZtertilet-hasznźńati kérelemmel kapcsolatban. A kérelmező a Bizottság kérésére a csatolt
mellékleteket küldte kiegészítésként a beadott kérelem mellé.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a díjmentesség biĺosításátzDl4.január
3l-ig, a Rende|et 24. $ (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően, tekintettel arľa,hogy az
,ĺjgyvezető Elnők TJr tájékoztatása a|apján a munkák nagy része elkészül még decemberben.
Javasoljuk januárban feltilvizsgálni az addig elkészült munkákat és ennek megfelelően kiadni a

további közterület.h aszná|ati engedély.

A Vagyongazdźĺ|kodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja továbbá a Tisztelt Bizottságnak, hogy a
2013. novembeľ 1. napjától 2013. november 2I. napjáig terjedő időszakľa vonatkozóan a VIIV6.
Lakásfenntartó Szövetkezet á|ta| kivitelezett, folyamatosan zaj|ő építési munkálatok elvégzése céljából
töľténő közterĹilet haszntůatot vegye tudomásul, hiszen a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában
foglalt feltételek erre az időszakľa is fennálltak.

4.

Szigony u.-Baľoss u. sarok 3572814 hrsz'
3mr
50f,-Ftĺm,lnap

VIIV6. Lakásfenntartó Szövetkezet
(1083 Budapest, Baross u. 111/4.)
2013. november 1. -2014. június 30'
építési munkateriilet (anyagfáro|źs, źilrv źny ozás)
Baross u. 103., I03/A, 101., 101/4.
920 m2

f50,-Ftlm'lnap
230 000,- Ft/nap + AFA

x'estum Rendezvényszalon l(ft.
(2094 Nagykovácsi, Faľkas u' 27.)
20 I 3 . november 28.-f073 . december 27 .

Adventi rendezvénys or ozat és karácsonyi vásár
Mikszáth Kálmán tér, Szabő Ervin tér
250 m'

),
5I l,- Ítĺ m-/nap
79 250,- Ft/nap + AFA



Megieg-vzés: A Festum Rendezvényszalon Kft. a JóHír Józsefuárosi Nonpľoťrt megbizásźhő| végzi az
Advént a Palotanegyedben kulturális rendezvény és kaľácsonyi vásáľ lebonyolításźú, me|yhez
díjmentesség *"guđá.át kéri a Tisaelt Bizottságtól. A Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési
Ügyosztály javasolja a díjmentesség biztosítását tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés d) és e)

pontj ában foglaltakra.

Táljékoúatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a Mikszáth Kálmán téľnek azon tertiletére, ahol a

karácsonyi vásáľ keriil megrendezésre az SKS Caffe Kft-nek érvényes köZteľület-haszná|ati engedélye

van a szezonon kívüli időszakban 160 m' köferület hasznźiatźĺa.
A Rendelet 15. $ (1) bekezdésę a|apján,,A Bizottság fontos közérdekből a közterület haszná|atának

sztineteltetését rendelheti el.
(2) Akönerület.használat szünetelésének ideje nem számít bele a közteriilet-haszntůat időtaľtamába és

nem lehet hosszabb, mint a hozzźĄźtrulrás lejártáig még hátralévő idő.
(3) A közterület-használat szünetelésének idejéľe amźr befizetett k<jzterület-hasznźiati díj időaľĺányos
részétkül<jn döntés nélktil vissza kell f,lzetni _ a kozterület-hasznáIatihozzź|áru|ásban foglaltak szerint

- a jogosult részére.,,

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztźůy a fent leíľtak a|apján javasolja a Tisztelt
Bizottságnak, hogy a karácsonyi vásár időszakára szüneteltesse az SKS Caffe Kft. kĺjzterület-
haszná|ati en gedélyét.

Fentięka|apjźnkéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Hztározatijavas|at

I. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy k.iizteľület-haszná|ati
brozzájárúátst ad - díjmentességgel - az a|ábbi ĺigyben azza|, hogy az onkoľmányzat áita|
megľendelt molinĺí a felújítás ĺdejéľe kihelyezésľe kerĺil:

1.
Közterület-hasznźiő,kérelmező: VIII/6.LakásfenntartóSzövetkezet

(1083 Budapest, Baľoss u. 111/A.)
Közteľület-hasznźiat ideje: 2013. november 22. _flI4'január 31.

Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkatertilet (aĺyag!źtro|źts, állványozás)
Közteľület-hasznźiathelye: Barossu. 103., 103/A., 101., 101/A.
K<jzterĹilet-haszná|atnagysttga: 920 m'

Felelős : polgáľmester
Határidő: 2013.november22'

il. A VárosgazdáIkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság úgy dłint, hogy tudomásul veszi a VIIV6.
Lakásfenntartó Sziivetkezet kaľbantaľtási és felújítási munkálatok céljából igénybe vett
kiizteľület hasznáůatát 2013. novembeľ 1. és 2013. novembeľ 2l.kijzött.

Felelős : polgármester
Határidő: 2013.novemberf2.

ilI. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy kiizteľület-használati
hozzájáru|álst ad - teljes díjflzetésse| - az a|ábbi iigyekben:

1.
Kĺjzterület-hasznźůő, kérelmező: ORCA és WOLF Kft.

(1085 Budapest, Józsefkrt. 69.)
Közteriilet-használat ideje: 2013. decembęr 4.-f0I3. december 21.

Közteriilet-hasznźiat cé|ja: idényjellegű aszta|i ĺáľusítás (karácsony)

Közterület-haszná|athelye: Szigony u.-Práter u. sarok (SPAR közértnél) 357f8l39 hrsz.
Közterület-haszná|atnagysága: 3 m"

)
Kozterület-haszná|ő,kére|mező: oRcAésWOLFKft.

(l085 Budapest, Józsefkrt. 69.)

3



Kĺjzterület-használat idej e :

Közterület-h aszná|at c é|j a:

Közterület-h aszntůat helye :

Közterü let-h aszná|at nagys ága :

Felelős : polgármester
Határidő: 2013.november2f.

20 13 . december 4.-f0I3 . decembeľ 2 1 .

idényj ellegű aszta|i árusítás (karácsony)
Szigony u.-Baross u. saľok 35728ĺ4 |rsz.
3m2

Festum Rendezvényszalon l(ft.
(2094 Nagykovácsi, Faľkas v 27.)
2013. november 28.-2013. december 27 .

Adventi rendezvénys orozat és karácsonyi v ásár
Mikszáth Kálmán tér, Szabó Ervin téľ
f5O m2

Iv. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy közteľiĺlet-használati
hozzájáru|álst ad díjmentességgel az a|ábbi ügyben:

1.
Közterü let-h asznźiő, kér e|mezó :

Közteľi'ilet-használat idej e:

Közterü let-h aszná|at cél'j a:

K<jzterület-h aszná|at he lye :

Közteriilet-h aszná|at nagy s ága:

Felelős : polgáľmesteľ
Határidő: 2013. novemberff'

v. A VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt' hogy az SKS Caffe Kft. (2083
Solymáľ, Mészégető u. 19.) részére 1630f/flf012. számon kiadott közteľĺilet-használatĺ
hozzájátu|álst fontos kiizéľdekből sziinetelteti 2013. novembeľ 28.-2013. decembeľ 27.
ktizätt.

Felelős : polgármester
Határidő: 2013. november22.

A döntés végrehajtásźú végzo szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdá|kodttsi Iroda

A lakosság széles körét éľintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. november 19.

Szűcs Tamás

rcÉszÍľgľľp: V,ą'cyoNcazo..q.rrooÁsI És ÜzEvĺpl.ľpTÉSI ÜGYoSZTÁJ-y GezoÁrropÁsl IRooa

LpÍRrĺ.: BpnÉNyI Mprnqoĺ' Ücyn,IľÉzo yh
PÉxzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYÉL. IGAZoLÁS: .t 
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A VÁnoscazoÁrrooÁsI És ZUGYll BzorrsÁcElNorp
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Fővárosĺ Törvényszék
Cg.01-09-L10'l6L/70

13.

t314.

t.

rn.

Vegzes

A Főváľosi Törvényszs,k Cé:gbíÍőságpnat Cg'01-09-170761 cégje$zeks?y: bejeg,zett oRCA és

woLF Kereskedelmĺ és Smtgáltattí ĺ<oľl.ĺtolt Felelősségá Tárcaság (1082 Budapest, Jónef kon:t

69 '; adószźnn,: 12183tf8-?-4z)cégiiryében a bíróság a cég řérelľne alapján ehendeli.az alábbi változasok

bejegpesét,.

8. A létesítő okilat kelte

\l.t. f}l3.ĺnajus 16.

Cé9bírósá9a

vÉG zÉ,s

Bej egyzés kelt e : 2013 l06ĺf5

A képviseletre jogosult(ak) adatai

Kĺikény Tímea (an. : Horv áth úiltanna)

Sztiletési iĺĺeje: 1986 ĺ02105

1076 Buđapest, Péterfl S rrtca 28. II. em f4a.

Adóazonosító j et 843 499 1f9f
A képviselet nródja: iináIló

ĺ tĺépviseletľe j o go srrtt tisztsége : tiryvezrtő (veznto tiszségviselő)

A biteles cégalafrásinyilatk ontvagyaz tigyvéd általelleqjegľzett a1źLkáLs-rnÍfirbenyiijüísra keĺiiłt.

Jo gviszony kezđete : f0 | 3 l 02 lz5

A változás (torlěs) időpont.ja: f01r3/05lĺ6

Torlés kelte : 2013 l06D5

|3l5. KeresszegiMónka (an.: Hamzók Zsuzsanna)

Sziiletési ideje: 1976 n5l14
3434 MĺátyĹ Rákócziutca 70.

Adó azonosító j.et 8399 45 57 33

A képüselet módja: öná|ló

A képvis elete jo gosuh tisztsége : ijgnezf'.jtő (vezető tisźségviselő)

Abitęles cégalríŕási nyilatko üva|.] azijguéd' tĺ|ta|e1|eĺ1egyzstta1aíras.minta benyujtásľa kertiłt.

Jogviszony kezdeÚe : f0 13 l 0 5 l t 6

Á v dltozás időpontj a: 2013 l05 ĺ 16

Bej egyzés kelte : 70|3 |06ĺ25

A tag(ok) adataĺ

Kökény Tíľnea (an': Horváth hilianna)

Sziiletési ideje: 1 986 ĺafl05
1076 Budapest Péterfi S uca 28.|I. entf4a.

A tagsági j o gvlszony kezÄete: ?aB ĺ 02 D5

A v áltozas (tórlés) időpontj a: 2013105116

TörIés kelt e : f0I3 ĺ06lf5

Keresszegi Mónka (an.: Hamzók Zsuzsanna)

S ziiletési lďeje: I91 6 l0 5 ĺ 1 4

3 434 l/rtlb]\ Rákócá utca 70.

file:///E:/Docuĺents and Settings/TambiLoca| SettingďTenpiMlcRosEc e,Szĺgno - Válłtozás be'|egyzese(1).htm

DR' UJVÁR ĺĺnĺÁs ÜowÉollnooł
: dr' Ujvári Tamäs ügyvéd
i 1C55 3ucapest, HoVéd u. n'Bu3.
i 1ei.: 2c!4i,131.ł,5i.l Äcószeĺľ lvaEJffi+i-47
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Végzés

, 
--,ďĺg;ou*zonykezdete 

20l3l05ll6

.-.....-n A változás időpontja: fol3lo6/16

B e j e gyzés k elt e : 2073 l 06125

A kérelemnek heý adó változasbeje gqÉsivégzrsellen fellebbezesnek nincs heýe. A végzes ýaw aZ annak

lvsloata|aalapjául szolgab iratok 1ogszauílyua titközesę mjatt azüryész, valamint az, akke a végns

ľenđęlkezes t Ertakpz- a rendelke zĺs at érintő részere vonatkozoan ._pert indíthat a cég ellen.a végres

hataýon kĺvtit helyezese iľánt a cég szeklrcýc szerint illetekes ttĺĺvényszék előtt.

A peľ megindításának abejegyzÍ5végzes CégközlÓnyber.r való kozététe|étől szamÍtott harminc napon beliil

van heýe. A hatĺĺridő ehnu]asáása jogvesztésseljar.

Acégagazdasáĺg'tevékenységfotýatasáhozszĺikségeshatóságiengedéýét-legkésőbbatevékenység
meglezdésével eryiđejiĺleg - vźiastásaszerint a Cégkö,zldrybeą iugy icég honlapjan köteles konrteĺĺlĺ

A cég 15.000'- Ft eliarásiilletéket és 3.000.- Etđouétete]iköltsé$éľítést elektonkus úton megfzeten

A fenti ađat(ok) bejeg1zese és közzetétele a kĺivetkezĺ okirat(ok) abpján tortént:. a tétesírő okirat -

vátoasokkal egĎefoglalt . bataýosított szjvege; iiryvéd által elleĺle gzst, aláíras-minta - Keresszegl

Mónil<a; változasbej egľnsesetén a legíobb szervnek vagy alegńbb 'oń 
h.ly"tt e!áľó, dontésrę jogosult

szenmek avźtkozásalapjául smlgáIó hatźrozatz;vahozasbeje$źs esetén a leslbb szervnek vary a legfobb

szerv heýett e[aĺó, aoniesre jogosult szeľvnek avźttozÁs abpjáulszolgĺló határonta,

Azokirat(ok)acegcégegĺzs,kétvezetőcégbíľóságonľre$ekinthetők.

Budapes! 2013. jtxrius 25.

Dr. osvalđ Csilla Márb s.k.

bfró

Akiadrnĺny hitelétil

BharíZntánKarolyré

szerkesztő
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Tiszte|t Vagyongazdálkodási osztá|y !

Ezen |eve|em a 2013 november 8-án átvett beadványom kiegészítése, kérem, azzal együtt
feIhaszná|ni.

Melléke|ten átadom a közterü|et haszná|ati kérelemhez, a Bizottság egyes tagjai á|ta| kért
kiegészítéseket. Ezek az építkezés ütemterve, a deponálás he|yszínĺajza, és az egyik épti|et
építési nap|ójának máso|ata. Minden épületre vonatkozóan létezik épÍtési napló, melyek a
törvények szerint az építkezés he|yszínéről nem vihetők e|, de megtekinthetők bármikor.
Építkezésen nincs és nem is |ehet munkanap]ó, csakis építési naptó, munkanaplót ezért nem
me|lékeItijnk.

A kozterület felhasználandó mértéke, melyet a kére|mrinkben szerepe|tettink, a |ehető
legkisebb. Az egyet|en deponá|ási hely a fethaszná|t, táb|ában érkező, anyagok mérete miatt
kerü|t a he|yszínra jzon ábrázo|t formában kialakításra.
A te|jes használatba veendő kozterületet a Vagyongazdátkodási és Üzeme|tetési osztály
munkatársai mérték fe|.
Az á|lványozás terü|ete nem minősĹjl közterütetnek, mive| az épü|etek kü|ső fa|ától 1 m-ig
terjedő terü|et a |akásszövetkezet terü|ete. Az á|lványozásra az épĹiletek kÜ|ső fa]ai mentén
került sor' Az á|lványok azonnal |ebontásra kerü|nek, mihelyt az adott fatszakasz munkálatai
eIkészÜlnek, tehát csak a legszükségesebb ideig fognak át|ni.

Ahogy a bizottsági ülésen felvetődött, megvannak a konkrét okai annat hogy az építkezés
miért nem tudott befejeződni. Egyetlen i|yen ok létezik, mégpedig az a három per, melyet az
építkezést megszavazó közgyiílési határozatok etlen indítottak, s melyek okán kétszer á||t
meg - a finanszírozás szünete|tetése miatt - a munka' A három perbő| kettőt jogerősen
megnyert alperesként a lakássztĺvetkezet, egy mé8 folyamatban Van, de ez már nem
befo|yáso|ja a munkák menetét, melyet az Ütemtervben ]eadtunk.

A fentiek a|apján minden, a bizottsági dĺintéshez szükséges okiratot ezennel beadtunk, az
összes feltett kérd ést é rd e m ben megvá la szottu k.

Mindezek a|apján kérem, hogy a jogszerűség fenntartása érdekében - a már hosszú ideje
beadott közterü|et-használati engedélytink meghosszabbításáró| mĺelőbb dönteni
szíveskedjenek.

Budapest, 2013. november 18.

i;,.''lĺ,[tľŁl$ĺ ľ'!iljí i.;ń , ěJł ĺ.
LFiĺ 3ĺ1u1.' oi. !]1.'1;9;;' "^''\'íí:.$;:iŕĺ !: l c {t łus.i -łž,:l"l'.'j 
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Józsefvárosi VIlĺ/6. La kásfenntartó Szövetke1et
.t

E ne rgi a-korsze ríísĺtési p roĺekľié nek üte mterve

1.. Építés kezdete: 2012. május 8.
z. Építés felfÜggesztése - 2 per indu|ása kapcsán _łoLz.július 25.
3. Közgyűlési dcintés alapján oTP Hitelszerződés megkotése: 2013. február 4'
4. Építés újraindítása:2ot3. március 10.
5. oTP hitel folyósításának megindu|ása: 2013. március 28.
6. A 2 per ítéletének jogerőssé vá|ása: 2013. április 24. (Lakásszĺivetkezet megnyerte

mindkét pert a fe|peresse| szemben.)
7. oTP hitel fo|yósítás isméte|t felfiiggesztése, építés |smételt felfüggesztése: 2013.

július 3. - újabb per indulása miatt.
8. oTP hitelfolyósítás rljraindulása, építés újraindÍtása: 2013. augusztus 5.
9. Építés külső munká|atainak befejezése tervezett időpontja: 2013. december 10.
r0. Á|tami pá|yázat munkálatainak befejezése tervezett időpontja: 2014. március 31.
11. Építés teljes befejezése tervezett időpontja: 2014. június 30.

Budapest, 2013. november 8.

Koczka lstván
ügyvezető e|ntik

Józsefuárosi V|ll/6. Lakásfenntartó Szövetkezet
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Budapest Fővĺálc vltl. kertitet Józseńráľosi önkormányzat Po|gáľmeśfuń Hivata|a

Vagyöngdálkodási ris ÜzemełteÉgi iiwogałly
í082 Budaoest
Barossutca63€7. 

K É R E L E M
a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő kłizteľii|et hasnálatĺíhoz
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Levelezésci cim:2096 Ü'o*, Pętöfi S. u. 30.

l,atml"t.nffi ra,"l,** elbínźlősához a ŕ&terrtIet.hasznólatoŁ ellenőnésěha,

łzüIségesek Áz adatoleat i iols,nri,esteri ilt.ata| e' o_ja'iia*i KfuterűIebfelűgeIet l@elik Je]enrąléIđdfu a 20I I. evi CilI

tMąrenalqil.
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A kérelmező fudomásul veszi' hogy
} a kérelem benyi3.asanem jogosĺtja fel a közteriil€t basmźiatára,

} a18l2013..w.;i.)ď"ľ"ńäy-tĺrendelet1?.$(1)bekezdéseszerintaközErülethasnálatÄéĺtkôúa-
rillet-haszuiilati díjat köteles fizetni"

} a közteľül"t.n ki"ä.ókg af1Oľ2Oa9.(B..29.) Koľmányrende|ętl}. $ (t) bekezdese alapjan a reĺrdelet 5.

mellékletében meghatározotl teľmékek ĺárusíthatók

A kéľelemhe z a kére|melÄnek az alábbi meltéteteket ketl csetolnĺa: (A csatott mďékletet kerjük X-el jetölnĐ

ffi*, kbelemľĺyomtdváłly és u etőía melkfuetek aanlásán aúI a portos es egeľulłlú hetymeýdĺirozas, va-

Ianinameglévőru^n"ł,,yitáĺiao,s,;I*ła*abaĺyiýonlrbelnlbfunielbír6tráslźłw!

A köztertitet-hasmĺílatot _ kiiltinösen . aza|źhbijogszabályok szahályozák

i a heýi tnkormán-yzatokól szotó 1990. évi LXV' töľvěny

} a Józsefrfuosi oĺ*orrnányz* tulajdonábal rc"o rcłárĺr*ł. }ľlszÍlĺ|affi| es hasa}á|aának ĺendjéröl s7j,|ő |8D0l3.

(IV24) önkoĺmányati ren&let
} Józsefráros rou.ĺ Épĺtĺł-s'utaryu*.o I szó;,ő űnŇ7Q{tr.l2) iinkoľmáĺryzati reĺrdelet . .

} Brdapesti vám*oo"ää'-frtäĺ r''"t"*aly-tolszÄlo ąlllgst'(Xl5) Föv. Kry' rendelet

NYILATKOZAT

járó hatóság ľerc tov?tuňatrĹz ajogosultság megá|lapĺtása és teljesítése céliából.

tő|tátjékonatÄst kap"ň:;eryät t'ao.a'ĺ 'Jt"* 
]ä 

"řĺa'ĺ"."gilrłtíťiásáĺlak 
napjáró|, az Éryintézési hatfuidö.

röl, az tiryemĺe inĺnyadó jogs"auĺy .eoaet"läseĺľol, jo;äimról eškotelezeĺségemľől, továbbá kötelezettségem

"ńomä,aout 
jođion"*"ä"enyeiľól, a hivatali eléľhetőségről.

lebbezési;ogomrol l"monáot. ruao'a;ul .,es"en. hog ezěilta|az iiryemben homtthahźrozat anĺrak közlésekor

jogeľőre emelkedik.

tl6TUM R endezľényszaĺon Iűĺ.
2094 Nagykoviĺcsi, Faĺkas u. 27.

14É]0đ/|53-2-13

okiľat má'solatát:

- eevéni vállalkozás esetén: váll4&qzó!
ivonatoL a|átrősí

- ősteľmelök esetén ósteľmelői
@ákoľnyezoutcáknak@kteruleEevonatkozóhelyszÍntábľázolrváz|atot,ametyenszerępeln1eKęuaÁUIlrytduwN

ís. A váz|aton az igényelt teľületnek. á szfüséges méretekkel - ĺry t"u Ť9:ľ*fł}iflľŚ,::"ęĺ::'n
;'ŕ''ä#ää"cft.í"-l-ű;;ň"gall"pi,i'".ĺÉq'*ĺľ*+*'ňj'y'.o.1!:|ľ.ľ1.ľ*':Tl.::'"
hosszúsága; ateras1p"uil.o" 

'"oĺe""éaz 
epĺleiĹonlbkzati falátólés a jáľda szé|étőlvaló távolsága; teľasz

esetén annak az ĺaeorelc a ujáĺatĺtol való.távolságą amelvikhez
oukě,,I*elr}lez ądezés miiszaki leírását

lati megĺjĺtasa esetén - városképvé'del.

.i soírp*tor figyelembevétele míaľ - fényképfelvétel.t Fell bec.s{olqi.
znáIaI

5. Epítési engedźlýez kötött epitméfly esercoenvagl eP..es. Irtueu.@vfuM,

esetében az építtetőtől kapott neghatalmazást és i|oss,atdlydan előírt esetekben a jogerős építéstigłi hat6

@!gv'.Ťtú1"11r@ętén - a 2. pontban foglďt helyseĺnľa1'o1ľ''. a vonalKozo tl.lysal!.

f"d;ň;;h'í.;i".'"j{'.ä"ry b".;;h.tő ;BKK ťo^ĺ Iło"l"l."de'ĺ Igazgatóság Közutkezelési F&

Budapest,2013. éYd. nĺ./{:.. o"p.
xÉnBrłrezi ̂łr'łÍn,łse.
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Aki decémberben ellátogat Budapest Józsefuaľosának Palota neryedébe egy'csodálatos, đíszes fénybe
öltöztetett mtiltldéző karácsonyi hangulatnak és vásáľi barangolasnak lehet részese a me$ék és a
osiĺlagos ég között: A Mikszáth téľęn felállÍtott podiuńra veĺdégségbe éĺkęzneł .az ądventí
készĺijő'déstćs hangulatot szÍvtinkbe köttöztető megemondók, muzsikusoŁ énekmondót..kántalók éś

betlehemesek.

E jęles idösząk alatt.a téľen felállÍtott -Élő Betlpheń, a Peqti !é7.us Szíve Tęmplom advent yasá1n'ąpi
. konceľtjei, a Mikszáth téľ! ryę1tyasvujtás és hem utolsó Ęorbąn a vasár: wértyż/ĺ., fé.ny'eh titkók,.

angyalok és pásztoľok fogadjrík folyamato.san a lá4agĄ161. A szłímos kíséľó program köz!!l csak
néhánya| kiemęlve: a gyeŕekek megcsodálhaÍjźk az éIő betleheńe! megsímogafhaŕsák az á||atokat;
:.készíthetnek kanácsoný díszeket és mézeskalácsot a Mézesbäbos Palotában, decembeŕ 7'én
találkozhatnak Joulupukkival a fĺn.n Mikulással.

A vĺásáĺ ném csak vizuális élményekkel kźryáitatja e| az ide |źńogatót: azínycsiklandó finomságok
il|aa már męssziről ĺárulkodik a közelben kąpható nyalánkságokról. Csak.,,menjtink az orľunk után'' a
Kálvin tértől a Mikszáth térig és hańarosan ľátalálunk a kandírożott gytimölcsĺike! mézes diót, erdélyj
botľatekeľt kalácsot, kemencés finomságokat, süIt gesztenyét, égetett mändulát, kolbászt és šajtokat
ĺíĺusító hrázikólaa. A hideg téli estéken tęrmészetesen kötelező egy jó adag punccsal vary fonalt bonal
élętet csalni elgémberedett végtagjainkba'

A rendezvény a karácsonyi késztilődés ery másik fontos részének, az ajándé|ałźlsaľlásnak is helyszíne.
A magyar és kiilfiilđi turisták, a köze|- távolból érkező budapesti lakosok a hagyományos éľtékeket
képviselő mesteremberek poľtékai mellett megtďáIják az egedi foľmatervezett, kreatív, ötletes

ajándék és hasznáiati táltgyakat is melyek még őrzík a múlt

,,i||atáť', de a mai ember szÍmáĺa is hasanálható és befogadható árucikkek a tucatárukkal szemben. A
népmiívészeti portékákat kínĺĺló mesterek, kézmüvesek mellett meghívást kapnak a mai koľtáľs
ipaľmÍívészetet képviselő iparmĺivészek és formatervezők is.

Józsefuaros a mriĺt században is kedvę|t ta|álkozó helye volt a legkülönbözöbb társadalmi ál|ású
embeľeknet és egyálta|án nem csak a környékľól éľkezőknek. Esténként ktiliinösen szép és vonzó
.|tŃvátĺy, ha a belváros az adventi időszakban ünnepi ruhát ölthet. Az egy hónapos
rendezvénysorozatta| Budapest rangos' kiemelkedő rendeaényeit kívaĺljuk gazdagitaĺi, az aranykoĺ
ünnepi hangulatát, pezsgö haryományos urbánus és paraszti üadícióit felidézve. Készüljünk a
Kaľácsonyľa ,,...mély és varázsos rendhagłássaL, tánccal, muzsikĺźval, véľpezsdítő feledkezést nyújtó
italoL:]ĺal, s mindenekelőtt áhítaaal és foltétlenséggel. Márai Sándor,,

Vásáľi nyitva Ía;rtás a Szabrí E. téľen és a Mikszáth téľen:
hétköznapl1.00 -19.00 óníig' hétvégeken 10.00.tól 20.00 óľáig



Palota Pódium (Milĺszáth téľ)

és koncertek a Jézus Szíve templomban

I)ecember 01. vasáľnap
,,,4z első ądventi vasĺfuinp angłala kék kopenybe ölttjzve leszáIl az égből, hogl elhozza a
csöndességet,,. ''

11'00 _ 15.00 Amatőr múvészeti csoportok, oktatási intézmények kaľácsonyi műsorai

15.00 Tűz1ľladaľak Sanbaz: Vándorkomédiás, velocipédes mutatványosok aszázaďet&ő|

16.00 Budapest Regtĺme Band
A Budapesi RagÍime Band 1980-ban alakultatq főiskolát végzett jazz- és klasszikus
muzsikusokból, akik a hagyományos zongorajátékot meľész otletekkel és újszerű

hangszereléssel ĺiltették át egyedülálló zenei hangzássá. A zenekar szímos studiófelvétel és

megjelenés mellett ľendszeresęn tuĺrézik Ewópa oľságďban, Ameľikíban és a Kaĺrź.ľĺ.-

ságeteken' részťvevője rangos fesztivá]oknak 
^,í|agminden 

részén. Az ismert Ragtime-ok éś

átdólgozások mellett magyaÍ és kĺilfolđi kaľácsonyi hangulatu dalok is ťelcsendiilnek a

Palotanegyed ađventi koncertj én.

Gayeľ Ferenc- zenekaĺvezető, narybőgő; Széki József.xilofon, ének; Kiss Bálint.harsona;
Csrírics Sáľrdoľ-tombita; Weszely János-dob; Stein Feľenc-zongoru Novĺák Péteľ-klaľínéu
Kovács Feľenc.tľombita" ének, hegedű

1730 tjnnepélyes Męnyitó
Únnepi beszédet mond:
Dľ. Kocsis M'íté. Budapest Főváros Józsefuáros onkoľmányzatánakpolgáľmesteľe
Rogán Antal. országryiĺlésĺ képvĺselő; Budapest Főváros V. kerĺiletének polgáľmestere

18.00 Adventi ryeľtyagy'ijtĺís
Az első gyertyáú meggyújtja: Dľ. Kocsĺs MlőLté. Budapest x'őváľos Józsefváľos
Önkományzatának polgármesteľe Közreműköđik a Misztľál zenekaľ

18.20 Túzmadaľak Színhaz: Csillagvaľó tĺizes parádé

19.00 tTnnepĺ konceľtek a Jézris Szíve templomban
,Ą vlúrakozlús zsoltdra', Sudáľ Annamáľia és a Mĺsztľál zenekaľ adventi konceľtje
ł ret"ry Zoftźmegyik versének címét viselő összeállításban szepirodalmi ľészletek,

megzenésített versek és népdalfeldolgozások segítségével a mindannyillnk életében közös
hétközrapi éľtelemben vett vláľakozásról és azadventi ídőszak befelé foľduló figyelméľől,a
húvösöđő, színeit és fényét vesztő napok csendjében megsziilető reményről szeretnénk

beszélní. várni teljes lélekkel, hittet. Azesfiendő legsiitétebb napjďban a fény
megsziĺletésére, a világ viIagosságara' a Gyennekre várunk. A keresztény ęmber szálmáĺa

szent iđőszak ez, úrjilvet ideje: '.Fénnyel telt téli sötét''.

Sudar Axnamáľia
I-Ieinczinger Mik1ós - fiľulyát klaľinét, doľomb, fidula' dudą ének

Hoppál Mihály. nagybłígő, brácsą hegedl.l' gitĺĺľ
Pusztai Gábor . ütőhangszerek
Tóbisz Tinelli Tamás. gitaľok, nagybőgő, ének
Töľök Melę - cselló, gitar, mandolin, koboz' szajhanĺronika, tambuľa, ének

Decembeľ 07. szombat
Évkerék Kalendáľium
,, Kiscipőbe, nag1łcsizmába aj dndék hullik,,



I

11.00 - 15.00 Amatőľ mtivészeti csopoľtok, oktatísí intézmények kaľácsonyi miísorai

1 5. 00 Magyar Népmese Szilftźn Ki hozz.a az ajándékot? - inteľaktív mesej áték
16.00 Megérkezik a Joulupukki a Finn Mikulás
1 6' 3 0 A,, Sz ónc s engő,, ĄzpáIy źaat díjáradőja. A díj akat átadja|
1 7'00 Gágogó koncerĘ Mikuláskoszcintő

Decembeľ 08. vasáľnap
,,Á mdsodik adventi vasórnap angłala piros palastba tjlttjzve száĺI aĺłź a mennyekbőI, hogł eĺhozza a
szeretetet"

11.00 - 15.00 Amatőr miívészeti csoportok, oktatĺísi intézrnények kaľácsonyi műsorai

1 5. 00 Arany szamát Színház: Póruli ĺíľt kamFuszok
1 6.30 Vajdasági táĺcegyiittes
1 7.00 Gyertyagyújtás, a második gyertyé,ŕ- meggyujtj a:
Kozremfüödik a
t7 .30 Y ajdasági tancegyüttes
18.45 Ünnepi konceľtek a Jézus Szíve templomban
Kárásry Szilvĺa zongoľamĺĺvész Maryaľ Haľangiáték konceľtje. Magyaľ és nemzetközi
karácsonyi dďlamok tinnepi haĺangjáték feldolgozásai. A hangszer teljes repeľtoárja a világon
egyedülálló móđon szólaltatja meg a népzenétől a klasszikus zenén kereszfĺil a jazng a
kaĺácsonyi dallamokat

I)ecembeľ 14. szombat
Évkerék Kalendáľium
,, Luca, Luca kitty-kouy
galagonya kettő, hĺźrom''

11.00 - 15.00 Amatőr művészetí csopoľtok, oktatási intézmények kanícsonyi műsoraí

15.00 LádafraBálbszínház: Az örđög kilenc kérdése
1ó.00 Luca napi népszokások' Boszoľlĺínyos talp ďá vďó muzsika és tancház
az Uj budai Babszem Táncegyĺittessel
17.00 Tiĺndök zenekar karácsonyi koncert

December 15. vasáľnap
,,Á harmadik adventi vastnap angnĺa fehěr raglogó palástba ĺjltĺjzötten jon le ą Földre, hogl
elhozza a békességet,,

11.00 - 15.00 Amatőr művészeti csopoĺtok, oktatási intézmények kaľácsonyi miĺsorai

15.00 Görömbő Kompania: Betlehemi töľténet
16.30 Magonc konceľt: Kaĺácsonyi örvęndező
18'00 Adventi gyertyagyrijtás, harmadikgyeĺtyőt meggyujtja: Kovács Dávid Emilreformáfus
|e|kész Közremiĺköđik: Lĺínyi György és a Magonc zeĺekar
19.00 tinnepi konceľtek a Jézus Szíve templomban

"Fiilfelé 
hangok keľtje'' HoldDalaNap konceľt

Decembeľ 21. szombat
Angyalvárĺí
,,Dicsőség mennyben az Istennek,
B élress ě g föIdön az embernek',



11.00 - 15.00 Amatőr miĺvészeti csoportok, oktatási intézmények karácsonyi miísorai

15.00 Téli Tiindéľkaland: olasz Etelka mesevaľázslata
16.00 Vajdasĺźgi mÍIglar muzsikók, táncok
1 7.00 Fourtissimo zenekaľ

Decembeľ 22. vasáľnap
,,A negłedik adventi vasárnap angłala lila ĺ,epelben jelenik meg d mennybolton, és járja be az egész

Ftildet, hop elhozza a tisztaflźnyt,,

l1.00 - 15.00 Amatőľ művészeti csopoľtok, oktatási intéznrények kanícsoný miĺsorai

1 5.00 Maszk Bátbszínház: Betlehemes
16.30 Angyďposta adománygyiijtő áľverés híľes emberek felajánlásával és ľészvételével.
A rendezvény ideje alatt összegyujtött Angyalposta adomrányok átadása.
18.00 Adventi ryertyagyijtás A negyedik gyeľtyát meggytijtja:
Kiizľemfüödik: Szerényi Béla
18.30 Csillagvfuó tĹizes parádé: Néľó zsong|őtszínhén
18.45 Ünnepi konceľtek a Jézus Szíve temp|omban
,y'ngyali saí zengedez,' Sebestyén Márta,Andľejszlry Judit kanácsonyi koncertje
Kłizľemíĺködĺk Szeľényĺ BéIa, ĺfj. Szeľényi Béta és Szeľényi Domokos

Yugy* és euľópai népek dallamai és egyházzenei muzsikái csęndii]nek fel advent utolsó az
Ur eljövete|étvárva.

Egésznapos pľogľamok:

Ünnepi fények a Baross utcától a Kálvin térig
Kézmiivesek teľe _ a Milszĺth téľen

Fonďt bor és mézes sétány, adventi Látvłínykonyhiĺk: kemencés étkek, erdéiyi botratekert,

sült gesztenye, téli csemegék, forró ital kiilönlegességek, fonalt boľot hagyomĺínyos és

kiilönleges gasztronómiai láwrányosságok tarhá?ÍL.

Mézeskalács Palota és a ,Száncsengő', rajzpćůyazat kíállítasa a Mikulásházban
Angyalok köľhintája
Orias adventi koszoru

Időszakos pľogramok:

Mézeskďács mtĺhely és Hagyományóĺző kézműves játszőház

Advent vasĺĺľnapi koncertek a Jézus Szíve Templomban

Palota Póđium a Mikszath téren

Élő Betlehem és állatsimogató

,, Camuphonď'Verklí - Asz,áz.adforđuló populĺáris zeneszolgźltatójakaľácsonyi slágerelĺkel.

Projektgazda : Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont

Szervezőz Festum Rendezvényszalon Kft.

Szárzadok Ô röksége p ľod ukció

www*festu mľende.4Łe ny. hu




