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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Y agyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály 3.3'
... ...... sz. napirend

Tárgy:

ELoTERJEszTÉs
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. ápľilis 17-ei ĺiléséľe

Kłizteľĺi|et hasznáIati kéľelmek elbíľálása kiegészítés

Előterjesztő: Pénzes Attila ügyosztźiyvezető
Készítette: Berényi Melinda ugyintézo
A napiľendet nyílt ülésen kell tráľgyalni.
A döntés e lfo gadás áh o z e gy szeru szav azaÍtobb s é g s züks é ges.
Melléklet: 6 db

Tisztelt Y ár osgazdál |kodási és Pénzügyi Bizottság !

A józsefuárosi onkormányzattuiajđonában iévő köĺeľĹiletek haszná|atáró|és használatának rendjérő|
sző|ő |8/2013. (tV. 24.) <inkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $-a éľtelmében a
kozteľület-hasznźiatta| _ hozzźĄźrulással és elutasítással _ kapcsolatos önkoľmányzati hatósági
eljárásban a hivatkozott ľendeletben rögzitettek szerint elsőfokon aYfuosgazdálkodási és Pénzĺigyi
Bizottság dönt' A Rendelet melléklete meghatározza a kozterůlet haszntůatok utáni Íizetendő äíi
méľtékét.

A Rendelet 18.$ (2) bekezdése az a|ábbiak szeľint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) kĺjzterülerhąszľlólat esetén a Bizottság a jogosult kérelmére
méltányossógból havonta, negyedévente vąg)/ félévente esedékes, eglenlő összeý díjfizetést is
me gĺźI I ap ít hat, mely e t a kö zt e r ül et - has zn ál at i ho z z dj árul ás b an ľ Ó gz ít eni ke tt',,

A Rendelet 24. $ (1) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2. melléklete alapjón megállapított kozterület-hasznĺźlati díjak korlátlanul csokkenthetőek
vagł elengedhetőek:

a) az onkormányzat érdekében végzett építési, felújítósi munkóIatok végzése esetĺźben;
b) a fővórosi, vagy önkormányzati pályózaton elnyert tómogatdsból torténő épütet fetújítĺźsok

esetében;
c) humanitárius és karitatív célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
d) kukurdlis és környezetvédelmi célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgł ítéIi meg, hogy az Józsefvóros érdekeit szolgólja;
fl bejeg,lzett politikai pártok, egyhózak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi cétú rendeménve

esetében;
g) oktatasi, ĺudományos vagy ismeretterjesztő témójúfilmalkotásokforgatdsa esetében;
h) a Filmtv. hatólyqalá nem tartozó alkotásokforgatása esetén, ahol az igénybeveendő teľület a ]5

m.-t elérő, de a 20 m"-t meg nem haladó teľüIetű;
i) a Filmtv. hatáĺya alá nem taľtozó aĺkotósok forgatása esetén, amelynek időtartama a kérelmezett

időponttóI szómítoĺt 30 naptóri napon belül összességében nem haladja meg a 2 naptári napot.,,

A Rendelet i8.$ (1) bekezdése a|apján:
,,A díjat a közteriilet-használati hozzájárulósban rÓgzített időtartamra és módon a iogosult ktjteles
előre egl összegben megĺizetni'

(2) Tartós (egalább 6 hónapot meghaladó) kozterület-használat esetén a Bizottsóg a jogosult
kérelmére méltányossógbóI havonta, neg1ledévente vagl féIévente esedékes, eg1łenlő összegíĺ dí1.fizetést
is megállapíthat, melyet a lńzteľület-hasznáIati hozzójárulásban ľogzíteni kell.

(3) Mé ltĺźnyo I ható korĺilményne k s z ámít, ha,.
a) a magdnszemély vagy egyéni vdlĺaĺkozó kérelmező háľom vagy annál tobb gyermeket nevel;



b) a magánszemłźIy vagł egyéľti vállaĺkozó kérelmező havi jövedelme' nem éri eł az oregségi
nyugd íj mindenkoľ i l e gki s e b b ö s s z e géne k 4 0 0 %- ĺźt ;

ą a.magónszemély vagl egléni vóllalkozó kéľelmező rokkantsógi nyugdíjban részesül;
d) a magónszemély yagy egléni vállalkozó kérelmező egészségkárosodott személy, aki

munkakép e s s é gét l e gal áb b 6 7 % - b an e lv e s zt e tt e ;

ą a gazdasági tórsaságnak a kérelmet benyújtó megelőző ket iizleti évben méľĺeg szerinti
ere dménye ne gatív v o It ;

J) a civil szervezet, egłházi jogi szeméIy, ha a kozterület-hasznólatot alaptevékenységének vagł
kozhasznu tevékenységének ellátas a érdekéb en kéľi ;

g) az onkormónvzattal nem állfenn kazterület-használati díi taľtozása.,'

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|thbí közteľtilet-haszná|ati hozzźĄáru|ts iránti kérelmek
éľkeztek.

1.
Kozteriilet-haszná|ő,kérelmező: KaposváľiKeľesztényKöztisség

(7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56.)

Kĺjzteľület-hasznźlat ideje 2014. źtpril'is |7 .

Közterület-hasznźiatcé|ja: Kulturális ľendezvény (pantomim miĺsor)
Közterület-haszná|athelye: Corvin köz, Corvin Sétány
KözterĹilet-haszná|atnagysága: f0 m'
Közterület-h asznźiat dija 317,-Ft/m2lnap
Díjkiesés díjmentesség esetén: 6 340,-Ft

Megieryzés: A Kaposvári Keresztény Közösség egy pantomim csopoľt segítségével szeretné

bemutatni az evangé|iumot az embeľeknek, illetve bemutatni a drog, az alkohol, a bűnĺjzés káľos
hatásait. Az e|oadás karitatív jellegtĺ, díjmentesség megadását kérik a Tisztelt Bizottságtól.
segítségével a város-ľehabilitáció megvalósítása a cél'
A beadott kéľelem, illetve a Rendelet 24. $ (l) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel a

đíj mentesség megadható.

,
Köztęrtilet-h aszná|ő, kéľelmező: ń)p|<ar Zrt.

(l149 Budapest, Egľessy út 28-30')
Közteľület-használat ideje: 2014. ápľilis fI.-2014' jtllius 31.

Kĺjzterület-hasznźůat cé|ja: építési munkaterület
Kĺjzterület-haszná|athelye: Magdolna u. 47.

Közterület-hasznźÄatnagysága: 39 m.
K<jzterület-h aszná|at díja: 250,-Ft/m2/nap
Díjkiesés díjmentesség esetén: 994 500,- Ft

Megieryzés: Az Epkar Zrt. a Józsefráľosi onkormányzat megbizásábő| végzi a Magdolna negyed
progľam III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezési munkálatait. A konténeľt, illetve aZ

építőanyagok egy részét a közteľületen kęll tárolniuk, ehhez díjmentességmegadástú kérik a Tisztelt
Bizottságtól.
A beadott kérelem, illetve a Rendelet 24. $ (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglaltakľa tekintettel a

díjmentesség megadható

3.
Közterület-haszná|ő,kére|mező: ú)pkarZrt.

(1149 Budapest, Egressy út 28-30.)
Kĺjzterület-haszná|atideje: 20|4. ttpri|is2I'-20|4.július 31.

Kĺjztertilet-hasznźiat cé|ja: építési munkaterület
Kĺjzteľület-haszná|athe|ye: Dankó u. 16.

Kĺjzterület-haszná|atnagysága: 43,7 m2

KözterĹilet-h aszná|at díjł f50,- Ftlmzlnap
Díjkiesés díjmentesség esetén: I 122 000,- Ft



Megieg.vzés: AzEpkar Zrt' a Józsefuárosi onkormányzatmegbizálsźhő|végzi a Magdolna negyed
progľam III. önkormányzati bérházfe|űjítás kivitelezési munkálatait. A konténert, illetve az
épitőanyagok egy részét a közteľületen kell tárolniuk, ehhez díjmentesség megadását kéľik a Tisztelt
Bizottságtól
A beadott kérelem, illetve a Rendelet 24. $ (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglaltakra tekintettel a
díjmentesség megadható.

4.

Megieg}'zés: Az Epkar Zrt. a Józsefuárosi Önkormányzat megbízźlsábő| végzi a Magdolna negyed
program III. tinkormányzati bérházfe|iýltás kivitelezési munkálatait. A konténert, illetve az
építőanyagok egy részét a közterületen kell tárolniuk, ehhez díjmentesség megadását kérik a Tisĺelt
Bizottságtól.
A beadott kérelem, illetve a Rendelet 24. $ (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglaltakľa tekintettel a
díj mentesség me gadható.

Közteľtilet-h aszná|ő, kéľelmező :

Közterület-használat idej e:

Közterti let-h aszná|at c é|j a:

Kö zteľület-h aszntiat helye :

Közterü let-h aszná|at nagys ága :

Közterület-h aszná'|at dij a:

Díjkiesés díj mentesség esetén:

Közteľĺilet-h asznźiő, kérelmező :

Közterület-használat idej e:

Közterület-h aszná|at cé|j a:

Köztertilet-h aszná|at he lye :

Köztertilet-h aszná|at nagy sága:
Kĺj zteľü let-h aszná|at dij a:

Díj kiesés díjmentesség esetén:

Közterület-h asznźiő, kérelmező :

Közterület-használat idej e:

KozterĹi l et-h aszná|at cé|j a:

Közteľület-h aszná|at nagy sága:
Közterü let-h asznźúat he lye :

K özteľü l et-h aszná|at dij a:

Díjkiesés díjmentesség esetén :

EpkarZrt.
(1149 Budapest, Eppessy út 28-30.)
2014. źryri|is 2|.-20|4' július 31.
építési munkaterület
Dobozit.f3.
IOf mr
250,-Ft/mz/nap
2 601 000,- Fr

Epkar Zrt.
(1149 Budapest, Egressy út 28-30.)
20| 4. źryri|is fl,'-ZÜI4.július 3 1 .

építési munkaterület
Szerdahelyi u. 13.

81,7 m'
250,-Ft/m'/nap
2 091 000,- Fr

Táľsasház Telekĺ téľ 4.
(1086 Budapest, Teleki tér 4.)
20|4. március 31.-2014. október 15.
építési munkateľület (á||ványozás' konténer)
I20m"
Teleki tér 4.
400,-Ft/mzlnap
9 552 000.- Ft

Megieg.vzés: AzEpkar Zrt. a Józsefuárosi onkormányzat megbizásából végzi a Magdolna negyed
pľogľam III. önkormányzati bérházfe|iĄítás kivitelezési munkálatait. A konténert, illetve az
építőanyagok egy részét a közterületen kell táľolniuk, ehhez díjmentesség megadását kérik a Tisztelt
Bizottságtól.
A beadott kéľelem, illetve a Rendelet 24. $ (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglaltakľa tekintettel a
díjmentesség megadható.

6.

Megiegyzés: A Kisfalu Kft. kérelmet nyújtott be' mely alapján a Teleki tér 4. sz.Társasház felújítása a
Magdolna negyed Progľam III' keľetei közĺjtt valósul meg, ezért díjmentesség megadását kéľik a
Tisĺelt Bizottságtól. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési |Jgyosztá|y javasolja a Tisztelt
Bizottságnak, hogy vegye tudomásul a 2074' március 3I.-2014' április 16. közötti közterület-
haszntiatot.
A beadott kéľelem, illetve a Rendelet 24. $ (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglaltakľa tekintettel a
díjmentesség megadható.



Fentieka|apjźtnkéremaza|źtbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

I. A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy diint' hogy ktizteľület-használati
hozzájáru|álst ad - díjmentességge| - az alábbi ĺigyekben:

1.
Közterület.haszntĺ|ő,kérelmező: KaposváľiKeľesztényKłiziisség

(7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56')
Közteľület-hasznźůatideje: f0I4. ápril'is I7 '
Kĺjzterület-haszntúatcé|ja: Kulturális rendezvény (pantomim műsor)
Közterület-hasznáiat helye: Corvin koz, Corvin Sétány
Közterület-haszná|atnagysága: 20 m"

2.
Közterület-haszná|ő,kéľelmező: ú)pkar Zrt.

(l149 Budapest, Egressy út 28-30.)
Közteľület-haszná|atideje: 2014. április 2Í.-2014.július31.
Közterület-haszná|atcé|ja: építési munkaterület
Közterület-hasznźiathelye: Magdolna u. 47.
Közterület-haszníiatnagysźtga: 39 m,

3.
Közterület-haszntiő,kérelmező: i)p|<arZrt.

(1149 Budapest, Egľessy út 28-30.)
Közterület-hasznźiatideje: 2014. ápľilis 2I.-fll4.július31'
Közteľület-hasznźiatcé|ja: építési munkaterület
Közteľület-haszntiathelye: Dankó u. 16.

Közterület-hasznźl|atnagysága: 44 m2

4.
Közterĺilet-h asználő, kérelmező: ú)p|<ar Zrt.

(1149 Budapest, Egľessy út 28-30.)
Közteľület-használatideje: 20|4. ápri|is21.-20|4.jitlius 31.
Közterület-haszntiat cé|ja: építési munkaterület
Közteľület-hasznźůat helye: Doboziu.f3.
Közterĺilet-haszná'|atnagysága: 702 m2

5.
Közterĺilet-h aszná|ő,kérelmező: i)p|<ar Zrt.

(l149 Budapest, Egľessy út 28-30.)
KözterĹilet-használatideje: 2014.április2I.-z}I4.július31.
Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterĺilet
Közterület-haszná|at helye: Szeľdahelyi u. 13.

Köztertilet-haszná|atnagysága: 82 m"

6.
Kĺjzterület-haszná|ó,kérelmező: TáľsasházTelekitér4.

(1086 Budapest, Teleki tér 4')
Közterület-h aszná|at ideje: 2014. ápri|is 17 .-f0I4 . október 1 5 .

Közterület-hasznéiat cé|ja: építési munkateľület (tůllványozáls, konténer) 
|

Kozterü|et-haszná|atnagysága: 7f0 m.
Közterület-haszná|at helve: Teleki téľ 4.

Felelős : polgármester
Hatáľidő: 2014. ápri|is |7.

4



[I. A Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság úgy diint' hogy tudomásul veszi a Teleki téľ
4. Táľsasház ktizteľület használatát építési munkateľület céljából 20t4. március 31-től
áprilĺs 16-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. ápri|is 17.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdtůkodási Iroda

A lakosság széles korét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. ttprilis 15.

Pénzes Attila
igyosztá|yvezeto

nÉszÍrBrľp: Ve.cyoNcAZDÁLKoDÁSI És ÜZEMELTETÉSI ÜcyoszrÁry GAZD^LKoDÁSI IRoDA

LpÍnra: BpnÉľyl MELINDA ÜcyrurÉzo 3".tĄ l N.tl tl
PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL/NEMJCIĺNIEŁ, IcazolÁs: ; f[ )/vv\--
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V
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Tĺsztelt!
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi Onkoľmá nyĺ'at!
Közteľii1ęt használati engedély kérelme
1082 Budapest, Baross u. 63-67 -

hivatal@j ozsefvaros.hu

Táľgy: EvangéIizáciĺí bejelentése

Kaposvári Keresztény Közösség
7400 Kaposvar, Kanizsai u. 56.

Aza|ábbievangéliztrciósprogramotszeľetrénkbejelenteni:

Időpont: 20t4 ápn|is |7-én, 17:30 - 20:00-ig
Helyszín: Budapest Corvin köz, (Corvin sétĺíny teľületén)
A ľendezvény célja: azBvangé|ium hiľdetése pantomim.
A rendezvěny progľamja: a pľogľam egyik pantomim csopoľt segÍtségével mondja el az

evangéliumot.
SzemezőÍelelős neve: CsillagLasz|ő

Kaposviĺr, Szentpáli u 55.
Résztvevők vdrható szdma: 15-20 fó

Tisztelettel:

Kaposvĺíľ, 2014. április 11.



Berényi Melinda

Feladó:
Küldve:
címzett:
Tárgy:

Nyomon kiivetés jeliilője:

Je|öIő állapota:

Ágnes Márton <agnes'marton0216@9mai|.com >

2014. ápri|ĺs 15. 9:50
BerényiMe|inda
Leírás az e|őadásró|

EIintézendó
Megjelolt

Tisztelt Berényi Melinda!

A Kaposvrĺľi fiatďok pantomin előadásuk keretében szeretné bemutatni az evangéliumot az embeľeknek
illetve megszólítani előadásukkď a fiatalokat, hogy a đľog, azalkohol a bűnözés mennyi kĺĺľok ene a
vllĘta. Előadrásukb an az eYangéliumot és a szeretetet hirdetnék, ĺnelyet
hiszeŁ hogy javláľa van minden embernek, ö'ľegeknek, fiataloknak' Mivel Kaposvĺírľól jönnek fel a fiatalok,
ezért aĺyagilagígy is megterhelő számukra, de önként vállalkoztak, ezétĹkémém, hogy a teľiilet haszná|ati
đíj ától eltekintení szíveskedj enek.

Köszö'ntim megértéstiket

Maľadok tisztelettel

-ltlőrton 
ignes



Budapest FőváÍos V|ll. kerü|etJózsefuárosi Önkormányzat PoIgármesterĺ Hivatala
Vagyongazdá|kodási és Üzeme|tetési tigyosztály
1082 Budapest
Barossutca63'67'KERELEM

a Jĺózsefuáľosi onkoľmánvzat tu|aidonában Iévő közterĺĺI et hasznáiatálhoz
Kérjük'a nyomtatýänyt olvashatóatł, nyomtatott betűvel ki!öIteni!

ww|zék szśml Nyilvrínfu rüísi szím:

Banlĺszámlagłma
Ittl

Adószáma:

E gyé n i vá l I aI kozás eseÍében..

K&plĺnpłzÄncwe. falpfnn.

Iakcíme: i".,TTl-n
Vállalkozo nyilvĺántaľŁási gzÁlľlec'

Adószíĺna: -til -ul
Bankszámlaszáma: I

I

Meg.iegyzés: Fenti aďatok kôzlése a kt)zterúlet-hasznđIati Mľelmek elbírátasához, a ktjzteriłIethasznólątok ellenőrzéséhez
szli|łségeselł. Áz uďutulwt u Pulgúľmeslel.i Hivatul és u Józsefváľost Köztertłlet-felügelet lezeltk Jelen tł4.éIuztalłis u 20I1. evi ffiI
törllényenalqul.

{, 1

Kłizteľĺilet-havmrĺIatitlejezzolflév Dm hő rmnaptól - 201m. ev Wffind ffi napie

(Több időpong- hel1łszín eseüen kéľĺink
,.ł ĺÍ ĺ

Ktizleľĺilet-hasmĺí|at cóljĺ: ..í-f i!ľ..!
u
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Eryéb ( I,E\mLEz,EsI cÍM,

KérJ ĺlk d ttTIoldalon jelĺett mellěkleteket csatolni, és
a kér elemny omta-tványt ą!-g!.r-n i szíve s ke dj ék !

a fenti adaÚolĺtól eltéľ' stb):
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Melléklet közteľĹilet foglalási engedélyhez

Cím:
Bp. 8. ker. Magdo|ĺa utca 47

Kérelmezés oka:
Magdolna úca 47 sz. épület belső felujítási munkálataihoz, építési tertilet lehatáľolása a
Magdolna pľojekt keretében.

Miiszaki leírĺás:
Az elhelyezni kívrínt eszkiizök a következőek:

Epítési terĺilet lehataľolása mobil kerítéssel
. Elhataľolt teľiileten beltil hulladék konténeľ elhelvezése

Megjegyzésék ]

A teľület sziĺkséges a felújítrłsi rrlunkálatokhoz felvonulrási, és depónia terület biztosításĺĺhoz.
í ) Az éptilet homlokzat feLtĄításőJĺLoz, az e|hatáĺolt teľĹileten belii|, homlokzati állvĺínyt

helyezttnk el.
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Budapest Főváros VlIl. kerütet Józsefuáľosi Önkormányzat Polgármesteri Hivata|a
Vagyongazdá|kodási és {Jzeme|tetési Ügyosztáĺy
1082 Budapest
Barossutca63.67. 

K É R E L E M
a Józsefváľosĺ onkormánvzat tulaidonában lévő közterĺi|et hasznáiatáthoz

Kérjiik a nyomtatványt olvąshatóąi, nyomtatott betűyel kitölteni!

ll
-m-iln

Megj egyzés : Fenti adntok közlése a közteriilet-haszruźlati kérelmek etbírótdsához, a lđzteriilet-haszrutlatok ellenőrzéséhez
szů|rségesek ÁzadatolcataPol4órmesteri'HiyątalésaJózsefvórosiKözteriilet-ĺelłgeletlcezelikJelentajélroztaiźsa20I'I.aiCill
tÖnérłenąIqul,

KtizÚeľťilet.használatĺdejezzoĺffie, W nu Wil|naptól 
_ zolru.ev ffi no ffi napig

Qöbb időpont. helyszÍn esetén kériink lisŁłt mellékelni!)

Kiizteľĺilet-has znáilatcś|!lz .Ątt.e'.s.;-.fu1,úkt...,ilt]6r.Ä!",łI.,k.a.,,.ľlwd.d1lg.,:*ffikl'leloąW ft,aiŁbŕ
KözteľťiletnarysĘa: .!ł.,Y:.............ĺŕĺaa 

...-......'..ĺ'......'Ü.'.....'........F.] ....''....łl.'.....T. d

Közteľiilet heýe: Budapest VItr. kertilet' ..,..k'uk&
0/. r i Í|

Kérjiik a túloldalon jelzett mellékIeteket csatolní, és
il kéľelemnyomta-tvónyt aI áírni szíveskedjék!

Egyéni vál laĺkozás esetében :

Adoszźma; -ut -m
Bantszámlaszáma: I

I
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https ://maps.google.hu/

A képernyón látható összes részĺetet |átni

szeretné, haszná|ja a térkép me||ett taĺá|ható
..Nyomtatás'' Iinket.

2014.04.08.11:1Ątll



Melléklet közterület foglalĺísi engedélyhez

Cím:
Bp. 8.ker. Dankó utca 16

Kérelmezés oka:
DaÍ}kó utca 16 sz. épiilet belső felújít.ĺsi munkálatathoz, építési teľĹilet lehatĺáľoliĺsa a
Magdolna pľojekt keretében.

Mtĺszaki leÍľás:
Aze|helyezm kívĺ{nt eszközök a következőek:. Epítési terület lehatáľolasa mobil keľítéssel. Elhatarolt teľtileten belril hulladék konténeľ elhelvezése.

Megiegyzések:

,' l A teľĺilet szfüséges a felújítási munkálatokhoz felvonulasi, és depónia teľület biztosítĺísrához.

,.. 
.\



Budapest Főváros Mlt. kerületJózsefuárosi Önkoľmányzat Po|gáľmesteri Hivatala
Vagyongazc|á|kodási és Üzemeltetesí Ügyosztály
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

. KÉRELEM
a Józsefváľosi onkormánYzat tulaidonában lévő kiizteľĺilet használatához

Kérjük a nyomtatványt olvashatóai, nyomtatott betűvel k,tôlteni!

Cflg'w,?śk szjÍÍý Nyifuánbftási szám:

Bankszámlaszáma

Adószáma:

iJ

MagánszeméIyek esetéb en :

Kérelrnezoneve:........'......... tęlefon:

Megjegyzés: Fenti adatok laözlése a lcözterijlet-hąszndlati Mrelmek elbírálasdhoz, a közteriilet-hasznólatok ellenőrzéséhez

sziiltségesek Az adatolłąt a Polgdrmesteri Eivatal és a Józseflórosi Közterúlet-feliipelet lcezelik Jelen njékoxatas ĺl 20I I. evi CilI.
törlléľyenalapl.

KtizÚeľület-hasmĺĺlatideje: 2o1 Ę év Ea hő W)naptól - hó napigB]

-rn-mAdószĺma:

Baĺ'kszámlasaáma:

I
I

Kérjiik a túloldalon jelzett
a kérelemnyomtatvdnyt

mellékleteket csatolni, és
aIáírni szíveskedjék!
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Melléklet közteriilet foglďási engedélyhez

Cím:
Bp. 8. keľ. Dobozi uÍcaf3

Kéľelmezés oka:
Dobozi utca 23 sz. épiilet belső felújítĺísi munkłálataihoz, építési teriilet lehatĺrolása a
Magdolna proj ekt keľetében.

MÍĺszaki leírás:
Az elhelyezni kívánt eszközö,k a kiivetkezőek:. Epítési teľiilet lehatarolása mobil kerítéssel. Elhatárolt teriileten belül hullađék konténer elhelyezése.

Meg!cgyzések

í.\ A tełiilet szĹikséges a felujítłási munkalatokhoz Íblvonulási, és depónia terĺilet biztosítasához'

Il
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Budapest Főváros V|||. kerület Józseńĺárosi tnkoľmányzat Po|gármesteri Hĺvatala
Vagyongazdálkodási és Üzeme|tetési Ügyoszt.á|y
í082 Budapest
Barossutca63-67.KÉRELEM

a,Iĺíz.sefváľosi onkoľmánvzat fu|aiĺIonáhan |évő kłirleľĺi|et hłszná|atáhozKérjűk a nyomtąrýányt o!vashatóař, nyomtato!t betűvel kitÔIteni!

tltltl
-til-tt

Megjegyzés: Fenti adatok kiizlése a ki)zterĺilet-hasztalati Mrelmek elbínźlłźslźhoz, a lłözterület-hąsznáIatok ellenőľzéséhez
szü|tsé,geśek Az adato|at a llolgarnzesteľi Hivata! és a Jözselvdľosi Közterütet-Jbtiipelet |ĺezelik Jelen tĄjě|azaiis ą t\l t. evi Čt]I
tön,ényenalnpl"

{ ,:'

Kłĺzteľťilď.hasznáIatidejezor 
ffi} ," WÄ hő Wnaptól 

_ 201[-Ý].ev fofino
(Tiibb időp[- lrelyszírr esehr |cátfuft listát mellékeLú)

KtizÚeľĺitet-hasznĺí|atcelja1ffi;ĺ.ft',ł.ot/gĹ. *!.h.qťo-v'p)Ésł.,.tMĺł.n..ť,.ą
Ičłizŕorii|pŕnąmÁaq. 5 ł,rł- 

^2t,|h

El7J napĺg

Kiizteľĺilet na5rsĺĘa: ...,,.a. !. Ř .' ....... nŕ ĺ at
Kiizteľti|et hetye: Budapest VItr. keľület.,, ., .,Í. :,,ęľ,.dą[lęJ :

.......'.(ÉcątéĐ..lJ'...szĺmaottĺ.dŁ úrcsteÍL zölđtertileÚen ,w łsyeľu<l.*..

Eryéb (I,EVEI,EZESI CÍĘ a fenti

Egyéni vállalkozás esetében :

KéĺęInezíneve: teleion:

Vĺíllďkozo nyilvłíntaľtísi szíma:

Adószíma: -tT] -tĽ
BankszÁĺriaEzÁĺna

Kérjiik a túloldalon jelzett mellékleteket csatolni, és
a kérelemny omta.tv ónyt a l-éj-t n! s zíves kedj ék l
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A képernyőn |átható cisszes részletet látni
szeretné, használja a térkép me|lett ta|á|ható

.'Nyomtatás. linket'#*aęĺe

l.J
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Melléklet közteľiilet foglalási engedélyhez

Cím:
Bp. 8.ker. Szerdďlelyi utca 13

Kérelmezés oka:
Szerdahelyi utca 13 sz. épiilet kiilso-belső Íblújítási munkálataihoz építésiteriilet lehatáľolasa
a Magdolna projekt keľetében.

MÍĺszaki leírĺĺs:
Az ethelyemi kívlánt eszkĺjzök a következőek:

Epítési teľiilet lehataľolasa mobil keľítéssel. Elhatáľolt teľĹileten belĺil hullađék konténer elhelvezése.

Megjegyzések
A teriilet sziikséges a felújíüási munkĺá]atokÍroz felvonulási és depónia teľĹilet bíztosításríhoz. A

(.--} teľĺileten beliil a homlokzat felújítási munkĺílatolĺ*roz homlokzađ ailvĺányt kell elhelyezni.

. i-\
,ii!L'



lťť '3 ľđ"Budapest Főváros Vl|l. keńitet Józsefo.árosi tnkormányzat Po|gármesteľi Hivatala
Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztály
1082 Budapest
Baross utca 63-62.

Magán szem éIyek esetében :

Kúclľnczőneve: blefon:

..szrm:.......

KÉRELEM
-- LJĺózsefváľosĺ onkoľmányzat tulajdonában tévő közteľület használatáhozK é r j ü k a n y o m, a t v á n y t o I v a s ń a t d i ł, -i-ííń-ĺá1 

o t ĺ t ě t t i iť:l, ti a I t e n t !

hó zolffi. ev ffi naľisiTFlľ'o

Megjegyzés: Fenti adątok közlése a kijzteľijlet-haszruźlati kérelmek elbíľlźlásához, a közteriilet.használątok ellenőnéséhez
szĺilrségesek Az ądatolłnt a Polgźrmesteri Hivatal és a Józsefvárosi Köztenilet.felügelet kezelik JelenĄiékoztatas a 20I I. evĺ CilI.
törlléľryenalapL

Közteľĺitet.haszń|at ideje: 20 l

KłizteľĺiletnarysĘa:

Közterĺilet hetye Buđapest VItr. keĺtilet.. ..... l1]ęĹ-{= tcł- .. . . .{* *. . Tę ę.,. ...
t.

........:......;.....(ubą9'...{ĺ.....számelőüt járdáÍL lfiegĘ zöĺúeľĺilebn vary..........

Eryéb (LEVELEZ'ESI CTI\Ą amennyiben a fenti adatoktĺí| e|téľ,stb.):

Kérjĺik a túloldalon jelzett me!lékletekeÍ csatolni, és
a kéreIemnyomta_tvdnyt al áírni szíveskedjékl

tl/ Jł ď L oiĄ

1 Ý{ 8tl'9,i5 J

Egyéni vállalkozás esetében :

Kéľelĺnezöneve:

Vrállďkozo nyilvrántaľtĺási szama: lil
Adószĺma:

tiiĺ -tF -[u
Bantszámlaszámł I

I



-2-
A kéľelmező tudomásul veszi, hogy

} a kérelem benyrijtrísa nem jogosítja fel a közterület hasznźl\atźlra,
} a l8i2013. (N.24.) önkormányzatiręndelet 17. $ (l)bekezdésęszerintaköztęľtllethasná|ataértkoďę-

ľĺilet.hasarálati dijat köteles fizefti,
} a közterületen kizárólag a2|0ĺ2009.(X'29.) Koľmányrendelet 12. $ (l) bekezdése ďapjan a rendelet 5.

melléHetęben megbatáľozott terĺrékek aľusíthatók.

A kéľelemhez a kérelmezőnek az alábbi me|léleteket kell csato|nia: (A csatolt mellékletet kéľjük X-el jetiilni)

l. A köáerilleten folytahi kívánt tevékenység syakoľlásfua fęliososító egyszerű okirat mĺĺsolatát:
- esyéni váIlďkozas esetén: vállalkozói isazolvánvt.
. gazdasáei társasás. esyéni cés esetén: 30 napnál nem réeebbi cés]dvonatot. aláírási cÍmpéldánvt.
- táľsadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nvilvántartásba.vételtiket isazoló okiratot.
- ősteľmelők esetén őstermelői isazolvánvŁ
2. Azigénye|tteriilete vonatkozó helyszĺnt ábrázolóvźĘf,aÍot, amelyen szerepelnie kell a köľnyező utcáknak
is. A vázlaton az igényelt teľiilętnek - a szĺlkséges méretelĺJ<el - rigy kell szerepelnie, hory annak nagysźęa,
elhelyezkedése egyéľtelmlen megállapítható leryen (TERASZ, PAVILON BSEľÉN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és a jáĚđa széI'éÍől való tĺívolsága; terasz
esetén annak az ĺizletnek a beiáratától vďó tavolsása" arnelyilĺüęz tartozik; méteľben mérve).
3. Az elhelyezai kívánt építmény, létesítmény, bęrendezés mĺiszaki leírását és ÜerveĄ teľaszkérelmelĺhez a
helyszín fotói át.is cs atolni szükséęes.
4. Meglévö létesífuényre vonatkozó kiizteľiilet-hasmä|atlhoz'z.Ąjárulás megújítása esetén _ váľosképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolĺli.
5. Epítesi engedelýez lłôtött építmény esetébenvagł építési munkálatokkal összefi)ggő lcčnteriilet-hąsználąt
esetében az építtetőtől kapott meýatalmazdst es a jogszabáIybul előírt esetelrben a jogerős építésiigi ható-
s ási ensedéIyt cs ątolni sziilrséses.
ó. Közut ígénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszÍnrajzon trll _ a vonatkozó helyszínt álbĺázo1lő
forgalomtechnikai váaajmt, amely beszeľezhető aBKK Közúti Közlekedési lgazgatósáę Közutkezelési Fő.
osztłĺly. Forgalomtechnikai osztálván.

F.igvelmeztetés:
A hiáłIytdean kili;Inn ĺĺerelemľlyomtdv.źIly es az előirt melleklaek aaolásźn túI apontos és egłtelníi helynegharczás, va-
lwtzirlt a meglévő létesttnényfotója elalgedlualen a bertyújntt ĺcerelen bdeni ehbálásáhaz!

A közteriilet-haszľľálďot - hilöniisen - az alźhbi jogszabályokszabályouźÄ<:
} aheýi önkomuányzatokól szóló 1990. évi LXV. ttirvény
} a Józsefv&osi onkornáĺryzat tuląidonában lévő köżeťĺilętek hasaláIatáról és hasaľílatának rendjéről szó|ó |8D0|3.

(tV24.) iinkoľmanyzďi ręndelet
} JózsefuárosKertiletiEpítésiSabályzatfuó|szó|ő66D007.Q{tr.12)tinkormán1zatirendelet
} Budapesti Városľendezési és Építési KereszabáLyzffi|vÍ,|ó 47l|998.(X15)Föv. Kgr. rendelet

NYILATKOZAT

AlulÍľott hozzájárulok személyes és kĺilönleges adataim (hozzźttartozőim személyes adatai) akezę|éséhezés az el-
jáľó hatóság felé továbbításahoz ajogosultság megállapítĺása es teljesítése céljából.

Kéľelmem benýjtásakor a Polgármesteri Hivatal Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosafly ügyitrtézőjé.
től tłájékoztatást kaptam - melyet tudomásul vettem _ az e|jźľźs megindításának napjáľó| az ilgyintézési határidö-
ről' az iiryemľe inínyadó jogsłabźly rendelkezśseiről, jogaimľóI és kötęlezettségemról továbbá kötelezettségem
elmulasztásának jogkövetkezĺnényeiröl, a hivatďi elérhetőségről.

Kiielentenr hogl kéľelmem teljesítése esetén a 2004, évi cxl.. tv. 73lA' $ (l) bekezdés b) pontja alapján a fel.
lebbezési jogomról lemondok' Tudomásul veszem,hogy ezźÄta| az iigyemben hozoĺthatÁrozat annak közlésekoľ
jogeľőre €melkedik.

ycng;.:;jBłł;ł;sĺi f, ř'
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Budapest, zolÄ!. e, il. n.ĺ ..'.(J.6...'o^p.
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Üisz.: RT- / /2014.
Üiĺ: Holczinger Jránosné
Táľry: terĹiletfoglďási kéľelem
Hív. szá'n;

Budapest Fővárosi VIII. keľü|et
Józsefyáľosi Ön kom źnyzat
Polgáľmesteľĺ HÍvata|a
Gazdátkodásĺ Üryosztály
Pénzes Attita iiryosztályv ezető részére

Budapest
Baross u.63-67
1082

Ti sztelt Ügyoszĺítyv ezető |J tl.

Mint a Bp. VIII. keľ. Teleki L. tér 4. szémďatti tĺáľsasházközösképviselője kérem, hogy a
társashĺíz, mint a Budapest-Józsefriíros, Magdolna Negyed Pľogram III. címií (azonosítószám:
KMOP-S.1.IlB-lz-k-20|2-000l,továbbiakban: MNP III) kiemelt projekt paľbleľe a mellékelt
díjmentes közteriilet haszrrálati kéľelmét jóváhagyni, va|arrńnt az engedélý megađni
szíveskedjen.

Budapest, 2014-03-26

\łá,,;-L, k;L*
Koviícs Anita

táľsashízkezelö

Melléklet: Kéľelem kdzteriilet haszľĺźůathoz
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Kérjiik a tťłlotdalon jelzett m9!l.éklęteket csatolni, és
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