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Tisztelt Y árosgazdáłlkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

A Józsefuáľosi onkormányzattulajdonában lévő közteriiletek haszná|atźrő| és használatának rendjéről
sző|ő |812013. (IV. 24.) önkoľmźnyzati ľendelet (a továbbiakban: Rende|et) If. $-a értelmében a
közterület-haszntůatta| _ hozzź|árulással és elutasítással _ kapcsolatos önkoľmányzati hatősági
eljárásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint elsőfokon aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete megllatźtrozza a közterület használatok utáni fizetendő díj
mértékét.

A Rendelet 18.$ (2) bekezdése aza|ábbiak szeľint ľendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) közterijlet-hasznólat esetén a Bizottsóg a jogosult kérelm,źre
méltányossógból havonta, negyedévente vagl félévente esedékes, eglenlő összegiÍ díjfizetést is
megáIlapíthat, melyet a közterület-hasznáIati hozzájárulósban rögzíteni kell.',

A Rendelet 24. $ (1) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján mególlapított kozteriilet-hąsznóIati díjak korlátlanul csökkenthetőek
vag1ł elengedhetőek:

a) az onkormányzat érdekébenvégzett építési,felújĺtási munkólatokvégzése esetében;
b) a fővóľosi, vag1l önkormónyzati pályózaton elnyert tdmogatásból trténő épüIet felfiítasok

esetében;
c) humanitáľius és karitatív célok érdekébenvégzex tevékenység esetében;
d) kulturólis és kornyezetvédelmi célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottsóg úg ítéli meg, hogł az Józsefvóros érdekeit szolgóIja;

fl bejegłzett politikai pártok, eg1úazak és társadalmi szervezetek nem keľeskedelmi céIti rendezvénye
esetében;

g) oktatósi, tudomónyos vagł ismeretterjesztő témdjúfiImalkotásokforgatósa esetében;
h) a Filmtv. hatólyq alá nem tartozó alkotósokforgatáSa esetén, ahol az igénybeveendő teriilet a ]5

m,-t elérő, de a 20 m,-t meg nem haladó területíĺ;
i) a Filmtv' hatálya aIá nem tartozó alkotósok forgatósa esetén, amelylek időtartama a kérelmezett

időponttól számított 30 naptóri napon belijl összességében nem haladja meg a 2 naptóri napot.

A Rendelet l8'$ (1) bekezdése a|apjźtn:

,,A díjat a közterület-hasznáIati hozzójárulásban rogzített időtartamra és módon a jogosult koteles
előre egl összegben megfizetni.

(2) Tartós (egalĺźbb 6 hónapot meghaladó) közterület-hasmóląt esetén a Bizottság a jogosult
kérelmére méltónyossógból havonta, negledévente vag,l félévente esedékes, eg1łenlő összegű díjfizetést
i s me gál l ap íthat, m e ly et a kö z t er iil e t- has znál ati ho z z áj ár uI ás b an r o gzít en i ke I I.

(3) Méltányolható karilménynek számít, ha:
a) a magónszeméIy vagl egłéni vállalkozó kérelmező háľom vagl annóI több gyermeket nevel;



b) a magónszemély vag1ł eglłźni váIlalkozó kérelmező havi jovedelme nem éri el az oľegségi
nyugdíj mindenkor i l e gkis e b b o s s z e géne k 4 0 0 %- ót ;

c) a magánszemély vagł egłéni vállalkozó kéľeĺmező rokkantsági nyugdíjban részesül;
d) a magónszemély vagy eg1léni vóllalkozó kérelmező egészségkárosodott szeméIy, aki

munkakép e s s é gé t l e gal áb b 6 7 % - b an e Iv e s zt ett e ;

ą a gazdasógi társaságnak a kérelmet benyújtó megelőző két uleti évben mérleg szerinti
er e dménye ne gatív v olt ;

fl a civil szervezet, egłhazi jogi személy, ha a kozterüIet-hasznóIatot alapteyékenységének vagl
közhasznú tevékenys égének ellótasa érdekéb en kéri ;

g) az onkormán1,7617761nem óllfenn kozterďilet-haszncilati díj tartozása,,,

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|źlbbi közteľiilet-hasznźiati hoz:zájáru|ás iľánti kéľelmek
érkeztek.

1.

Köztertilet-haszná|ő,kére|mezó: oláhMáľia(egyénivállalkozó)
(1086 Budapest, Dobozi u.27.)

Közterület-hasznźiatideje.. 2014.május 5..2015,május4-ig
Közterület-haszná|at cé|ja: mozgő áľusítĺĺs
Kĺizterület-haszná|at díja: 6 306,-Ft/m"lhő

Közterület-haszná|athelye: Blaha Lujzatér 3-5.
Kcjzterület-haszntůat nagysźtga: 1 m.

Közterület-haszná|at helye: Márkus Emília u,2-4. sz. szemben (Rókus kőrházfa|ánźů)
Kĺjzteľület-haszná|atnagysága: I m2

Köztęrület-hasznźůathelye: Festetics Gy.u' 1. (ütközőnél)
Közteľület-hasznźńatnagysága: I m"

Közterület-haszná|athelye: Nép^színház u.7-9.
Köferület-haszná|atnagysttga: 7 m,

KözteľĹilet-haszná'|at helye: Népszínház u. l1.
Közterület-hasznáIatnagysźlga: I m"

Megiegyzés: A mozgő árusítással kapcsolatban a Budapesti Rendőľ-főkapitányság VIII. kerületi
Rendőrkapittnyság közlekedés, közľend és közbiztonság szempontjából, a Fővárosi
Katasztrőfavédelmi lgazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége tűzvédelmi
szempontbó|, aŘatősági Ügyosztály [gazgatási hoda kereskedelmi szempontbóI, a Váľosfejlesztési és
Főépítészi IJgyosztźiy Főépítészi Iroda városképi szempontból nem emelt kifogást. oláh Mĺária havi
rész|etťlzetés megadását kéľi a Tisztelt Bizottságtól.
A Rendelet 18.$ (3) bekezdés g) pontja a|apjén a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosĺály
javasolja a dijťlzetési kedvezmény megadását.

2.
Közterület-haszná|ó,kéľelmező: vidákKamillaAľanka(egyénivállalkozó)

(1088 Budapest, Krudy Gyula u. 11.)
Kozterület-használat ideje: f0I4.május 5.-2014' november 30.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: mozgő árusítas
Közteriilet-haszná'|at dija: 6 306,-Ftlm,lhő

Köztertilet-hasznźůat helye: Kľú^dy Gyula u.-Lőrinc pap téľ sarka
Közterület-haszná|atnagysága: 7 m'

Köztertilet-haszná|athelye: Lőrinc paptér
Köztertilet-haszntiatnagysága: I m,



Megiegyzés: A mozgó árusítással kapcsolatban a Budapesti Rendőľ.fókapitányság VIII. kertileti
Rendőrkapitányság közlekedés, kĺjzľend és kozbiztonság szempontjából, a Főváľosi
Katasztrófavéđelmi Igazgatóság Kcizép'posti Kataszhófavédelmi Kirondeltsége tűzvódelmi
szempontból, a Hatósági Ügyosĺály lgazgatźľ;i Iroda kereskedelmi szempontból, a Varosfejlesztési és
Foépitészi lJgyosztźůy Főépítészi Iroda városképi szempontból nem emelt kifogást. vidák Kamilla
havi részletľrzetés megadását kéľi a Tisztelt Bizottságtól.
A Rendelet 18.$ (3) bekezđés g) pontja a|apján aYagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály
j avasolj a a díj fizetés i kedvezmény me gadását.

Közterĺilet-h asznźiat helye :

Közterü let-h aszná|at narysága :

Közteľület-h aszntiat helye :

Közterü let-h asznźiat nagy sága:

3.
Közterület-h aszntůő, kérelmező :

Közteľület-használat idej e:

Közterü let-h asznźiat cé|ja:
Közterĺilet-h aszná|at helye :

Közterü let-h asznźiat nagy sága:
Közteľület-h aszná|at díj a:

Közterület-h aszntiő, kérelmező :

Közteľület-használat idej e:

Kĺjzterü let-h aszná|at c é|j a:

Közterü let-h aszná|at he lye :

Közterület-h aszná|at nagy sága:
Közterület-h aszná|at dij a:

Díj kiesés díj mentesség esetén :

Mikszáth Kálmán tér
1m2

Szabó Ervin tér
Im2

RusContact Kft.
(1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2')
2014. május 5.-f0|7 ' május 4.
vendég|źtő tetasz
Lőrinc pap tér
26 m"
főszezon: 3 325,- Ft1mz lhő +Áľa.
e|o,-utószezon: 2 07 8,- Ft/ m2 lhó +ÁFA
szezonon kívül: 208,- FtJmf lhő +ÁFA

Szurdokvälgy Kft.
(20 13 P omáz, T av asz u' 2.)
2014. május |.-f014. május 16.
építési munkatertilet
Haľminckettesek tere
100 m2

4O0,-Ft/rĺŕlnap
640 000,- Ft

Megieryzés: A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a |0I4l20|3. (IX.23.) sz. hatáľozattal jáľult
hozzá a RusContact Kft. közteľiilet hasznźúatźthoz vendégléúő terasz kitelepülés céljából |9 m"
területre 2013. szepÍembeľ 25-tó|2014' szeptembeľ 24-ig. A RusContact Kft. kérelmet nýjtott be,
mely alapján a vendéglátő teraszt bővíteni szeretnék. Az új kérelem alapjan a Budapesti Rendőr-
főkapitányság VIII. kerĹileti Renđőrkapitanyság közlekedés, közľend és közbiztonság
szempontjából, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatőság tiĺzvédelmi szempontból, a
Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda kereskędelmi szempontból, a Vrírosfejlesztési és
Főépítészi lJgyosńáIy Főépítészi Iroda váľosképi szempontból nem emelt kifogást.
A RusContact Kft. havi ńsz|etťlzetés megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól.
A Rendelet 18.$ (3) bekezdés g) pontja a|apjźn aVagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
javasolja a díjťlzetési kedvezmény megadását.

4.

Megiegyzés: A Szurdokvölgy Kft. aJőzsefyárosi Közteriilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat
megbizásáből végzi a Harminckettesek tere áta|akitásĹfelújítási munkálatait, e|őző|eg a 45Il20|4.
GV.28.) sz. határozattal kapott engedélyt a Tisztelt Bizottságtól. A megadott hatĺáľidőben nem tudták a
munkálatokat maradéktalanul befejezni. A konténert, illetve az épitoanyagok tárolásához továbbra is
díjmentesség megadását kérik.
A beadott kérelem, illetve a Rendelet 24. s (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglaltakľa tekintettel a
díj mentesség megadható.
A Vagyongazdálkodási és Üzeme|tetési Ügyosztźiy javaso|ja a Tisztelt Bizottságnak, hory vegye
tudomásul a 20 1 4. máj us l -től máj us 4 -ig torténo közteľtilet-h aszná|atot.



5.
Közterület-hasznźiő,kéľelmező: JezsekLajos(egyénivál|alkozó)

Megjeryzés: A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság közlekedés,
kozrend és kozbiztonság szempontjából, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tíĺzvédelmi
szempontból, a Hatósági Ügyosztály Igazgatásilroda kereskedelmi szempontból, a Vráľosfejlesztési és

Főépítészi Ügyosztály Főépítészi Iľoda városképi szempontból nem emelt kifogást.
Jezsek Lajos kéľelmet nýjtott be, mely a|apján az egyosszegu dijfizetés nagyon megteľhelő lenne a
cégnek, kéri, hogy fent nevezett időszakra a Tisztelt Bizottsághavi részletfizetést engedé|yezzen.
A Rendelet 18.$ (3) bekezdés g) pontja a|apjźn a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
j avas o lj a a dijťlzetési ke dvezmény me gadását.

6.

Közteriilet-használat idej e :

Közterület-h asznźiat c é|j a:

K<jzteľiilet-h asznźůat helye :

Közterület-h asznźůat nagy s ága:
Közterület-h asznáiat dii a:

Közterület-h asznźúő, kérelmező :

Kozterület-használat idej e:

Közterü let-h aszná|at cé|ja:
Köztertilet-h aszná|at nagysága :

Közterti let-h aszná|at helye :

Közterület-h aszná|at dij a:

1.

Kozteľü let-h aszntń ő, kér e|mező :

Közterület-használat idej e :

Közterület- h asznźůat cé|j a:

Köztertilęt-h aszná|at helye :

Közteľü let-h aszná|at nagys ága :

Felelős : polgármesteľ
Határidő: 2014. május 5'

(2083 Solymár, Vörösmarĺy Mihály u. 89/A.)
f0I4. mźlls 5.-f017. május 4.
vendéglátó tęrasz
Népszínház u. 53.
8m'
fószezon:1 870,- Ft/mf lhó +Ár.,q.

e|ő,-utőszezon: 1 039,- Ft/mf lhő +Áľe
szezonon kívül: 104 .-Ft/mf lhô +Ár.,ą,

Raikeľ Keľeskedelmi és Szolg á|tatő KÍt.
(1184 Budapest, Hengersor u. 45-53.)
f0I4. március I9,-20I7. máľcius 18.

rek|źmtáb|a
lmz
Asztalos Sándor u.9-|f .

1 888.- Ft/ mzlhő

Szuľdokvtilgy Kft.
(20 l 3 Pomáz, Tavasz u. 2.)
2014. május 5..2014. május 16.
építési munkaterület
Harminckettesek tere
100 m2

Megieg.vzés: A Raiker Kft. előzőleg a 254/2013. (III.18.) sz. határozattal kapott engedélyt a Tisztelt
Bizottságtól reklámtábla elhelyezéséľe, jelen kérelmében ennek meghosszabbítását kéľi.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a Tisztelt Bizottságnak, hogy vegye
tudomásul a20I4. március 19-től május 4-ig történő közteľület-haszntiatot.
A Raiker Kereskedelmi Kft. kéri, hogy fent nevezett időszakra a Tisztelt Bizottság éves részletťlzetést
engedé|yezzen.
A Rendelet 18.$ (3) bekezdés g) pontja a|apjźtĺ a Vagyongazdálkodási és Uzemeltetési Ugyosztály
javasolja a díjflzetési kedvezmény megadását.

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

Határozati javaslat

I. A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság rúgy diint' hogy közteľület-használati
hozzńjárlĺ.Irálst ad - díjmentességge| - az alábbi iigyben:



il. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a
Szuľdolivölgy Kft. kiizteľiilet hasznáiatát építésĺ munkateľĺilet céljából 2014. május
l-től május 4-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: f0I4. május 5.

m. A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy ktizteľület-használati
hozzájáru|álst ad - teljes díjÍizetéssel - az a|á,ňbi ügyekben:

1.
Kĺjzteriilet-h aszntůő, kérelmező :

Közterület-használat idej e :

Kĺjzterü let-h asznźůat cé|ja:
Dijťlzetés ütemezése:

Kĺjzteľület-h aszntł|at helye :

Kĺjztęriilet-h aszntiat nagy s ága:

Közterület-h aszná|at helye :

Köztęrület-h asznźiat nagy sága:

K<izteľület-h aszntiat helye :

Közterület-h asznźiat nagy säga:

Közteľület-h aszná|at helye :

Közterület-h aszná|at nagy sága:

Kĺjzteľület-h aszntł|at he lye :

Közterület-h aszná|at nagy sźlga:

2.
Közterü let-h asznźĺ|ő, kérelmező :

Közterület-használat idej e :

Közteľü let-h asznźiat célj a:

Díjfizetés ütemezése:

Közteri'ilet-h aszntiat he lye :

Közteľület-h aszná|at nagy sttga:

Közterti let-h asznźiat helye :

Közterület-h aszná|at nagy s ága:.

Közterü let-h aszná|at helye :

Közteľü let-h aszná|at nagy sága:

Közteľü let-h aszná|at he lye :

Közterület-h aszntiat nagy s ága:

3.
Közterület-h aszntůő, kérelmező :

Közteľü let-h asznźiat idej e:

Közterü let-h aszná| at c é|j a:

Közterület-h aszná|at helye :

Közterü let.h aszná|at nagy s ága:

o|áh Máľia (egyéni vállalkozó)
(1086 Budapest, Dobozi u.27.)
2014. május 5.-2015. május 4-ig
mozgő árusítás
havi díjťlzetés

Blaha Lljzatér 3-5.
7mf

Márkus Emília u.f-4. sz. szemben (Rókus kőrhźnfa|źná|)
lm2

Festetics Gy.u. 1. (ütközőnél)
lm2

Népszínház u.7-9.
Im2

Népszínhĺáz u. 11.
1m2

vidák Kamilla Aľanka (egyénĺ vállalkozó)
(1088 Budapest, Kľudy Gyula u. 11.)
2014. május 5.-2014. november 30.
mozgó árusítás
havi díjfizetés

Kľúdy Gyula u.-Lőrinc pap tér sarka
1m'

Lőrinc pap tér
1m"

Mikszáth Ktimźntér
lm2

Szabó Ervin tér
1m2

RusContact Kft.
(1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2')
2014. május 5.-2017 ' május 4.
vendéglátó terasz
Lőľinc pap téľ
26 m"



Díjfizetés ütemezése:

4.

havi díjfizetés

Közteľület-haszntńő,kérelmező: JezsekLajos(egyénivállalkozó)
(2083 Solymáľ, Vörösmar|y Mihály u. 89/A.)

Kĺjzteľület-használat ideje: 2014. május 5.-2017. május 4.
Közterület-hasznáiat cé|ja: vendéglrátó tęrasz
Közterület-haszntůat helye: Népszínhaz u. 53.
Közteriilet-használatnagysága: 8 m2

Díjfizetés Ĺitemezése: havi ĺlíjfizeÍés

Közterĺilet-hasznźĺ|ő,kérelmező: RaikeľKeľeskedelmiésSzolgá|tatóKft.
(1184 Budapest, Hengeľsor u. 45-53.)

Közterület-használat ideje: 2014. május 5.-2017. március 18.

Kozterület-hasznźiat cé|ja: ľeklámtábla
Köztęrület-haszntiatnagysága : 1 m2

Közteľület-haszntiat helye: Asztalos Sándor u.9-Lf .

Díjťlzetés ütęmezése:

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. május 5.

éves díjfizetés

IV. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy diint, hogy tudomásul veszi a Raikeľ Kft.
kłizteľü|et haszná|atát ľek|ámtábla elhelyezése céljából2014.március 19.től május 4-ig.

Felelős : polgármester
Hattlrido: 2014. május 5.

A döntés végrehajtásźt végzó szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdá|kodási Iroda
A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. źpri|is 28.
/ , /-,- /)-

Pénzes Attila
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Budapest Főváľos V|l|. kertitet Józsefu.iírosi onkormányzat Polgáľmesteŕi Hivataĺa i ''zůgii:ä;#|?ôiffiEňffií 
vffil

Vagyongazdáĺkodásiés Üzemettetési Ügyosztály i .. I

1082 Budgoeusľ '||.ę.E.EJ v'yvx*l' 
i tttĺ ľłÁp,[ t g. .. 

lBarosstĺtca63s7. 
K É R E L E M l"'*''.-..*ľ'ss*;u"J.?PJ!.".-.|

. aJózsefuĺĺľosiOnkormányzattulajdonábanlévőtozteľĺĺéí-üäš'äňffiäiiä-'
Kérjük a nyałntatvłtnyt olvasIatóał, nyomtątott bettvďl iitatteni!

Magánszem éIyek esetébe n :

Káplmezőneve: .........'... blefon:

I.akcíme: l*' i-I_ĺ_l-l helység ......:_--:::.::.'.....=+-:;. (*, t
SzÍiletesihelye'...'.......:....... i.j". tl]I eu [il hó l-fl nap,an5{aneve:

..szam:.......

Megjegyzés: Fenti adatok ki)zlése a közterĺ)let-haszruźIąti hźrelmek etbírdlásdhoz, a leözterÍ]]et-használarok ellenőnéséhez
szĺłIcségesek Az adatolcat a Polgarmesterĺ Hĺvatal és a Józsefvźrosi Rözterilteťĺelügyelet kezelíh Jelen ĄjéIroztalís ą 20I I' évi ffiI
tön,enryawi.}i.zolsa,e >đń/iě.srľł +üG6öäĺ/ Ä d,v rzé-
KözÚeľiiteÍ.hasaĺáIatÍdeje:2ol tr * [il hó mnaptól - 201f' ev [-T no !-|-l *pie
(föbb időpon|. helyszín esetál kérĹink listát mellékelni!)

KözÚeľiilet-hasznĺáIat cé[ia z llł3..6. : kĺ.L... d!&.ys. t l:r A:.9.

. KözÚeľtilethelye: Budapest, Mtr. kertile,t.

.ťl.A.lł,l,.....-t.t:).:1.(Hi.*r.7.qT.els.r......'].s.ľ3.śTÄ/. r..v.'..ł<k,.Kl,/.,ł
ł+

615 b ,?
7 1 T

Kérjĺik a tiłIoIđaIon jeIzett
a kéľelemnyomtatvónyt

m,e !l.é k l-e t ek e t c s ato ln i, é s
? I áÍ rĘ i szíveskeđj é k !.
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Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szeruezetek eseŕéóen..

Káplmezöneve: telefon:

Kapcso1afiaÍtotiry 'inÉzőneve: '..'..........telefon:....,..........
t-T--i--t--l

Szekhel5,e:i,w':i iiiiheýseg: (uteł).....'ĺ1ĺ;:p'j;.;l1;:;ii.ĺil'łllĹl.iľ;+ł;t.:;5ii{ia:..i;i.;:,;,;i
ii r..,.,t.-:.:. i i :rli:

Adószámä

M ag ánszem éI yek esetéb en :

Káę|rnezl5neve:........-.-...'... telďon:

Megjegyzěs: Fenti adatok lĺöztźse a lözíeríilet-hasznćIątĺ lcérelmek elbíráldsóhoą a kizteri]let-haszruźlatok ellenőnéséhez
szltlrségesek Áz adatoltat a Polgłźrmesg,i Hivatal ěs al,ó7yÍĺiręsi f<lzftĄeŁÍellglele; kenlik Jelenlájékaa,ása20lI. aiCill
törvéąenalqul. bLzoźsěoi doąCestš(, IuŤc*:
Közteľíilet-hasmáIatÍdeje:zor ĺłl év m hó ĺ-ĺlnaptő| _ za|,w.ev i-.,ĹITlľrĺ ffi naľĺs

(több időpont,- helyszín eseten

IftzÚeľÍi|et nagĺs a,g^, . -....Í............... m"/db

i -"^" .-ĺł ľ%ĺ# . fu 1../uĺłł. # M.fu.,.!yłh.iĺľł'fu
zöldterületen Yary ....... ..'

Kérjiik a túIoldalon jelzett
a kćrelemnyomtatvónyt

mellékleteket csatolnÍ. és
aI áÍrn i szíveskedjěk!.
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.BudapestFőváľos.V|lI. keľiiÍetJóaefuáľosi onkoľmányzat Poĺgáĺmesteri Hivatala
Vagyongazdá|kodási és ÜzemelÍetési Ügyosztály
í082 Budąpest
Baross utca 63-67-

KÉRELEM
a Józsefrárosi (inkoľm ányzattulajdonában tévłí köcKé rj úk a ny.omtdtványt olvasĺzattáł, nyo-ń-|atott

M ag án sze m éIyek eseÍében,.

łuzS;i tĺ.ĺi.iśI ľULĹ.iíiiťll! iŁri, ii!'ł..+..J.Ĺ

MegJegyzésł FentÍ ądatok kôzlése a közterüIet.hapnlźIati kźrelmek elbíąú|ásdhoą a kijzteriilet-hąłzruźIatok ellenőnéséhez
sztilcégesek AzadatoltataPolgtźrmesteríHtuata!ésaJózsefvźrosi,Közteini!9t-felűqcletlrezelík,JelcłltĄjétcaatdsa20II.eviffilnntrl1rłlaęul,' "u",,ffiffi,űĺ,:ť,ě'í:áT,Ttr,ďÍffi;:'^ft,E'ťffiE
Kłizteľiilet.haszní,|atiĺlcj.e:20tlév fn hó [T-lnaptól _ 201r.ev [-[lno fil *pis
(ľĺibb ídöpon|- helyszín eseten kéńink listrát metlékelni!)

KĎzÚeľĺilct.hasaálatcćlja:..V.F-#.n&*ĺ]ĺd..ter.ft .#.
KözÚeńIeŕ nagnľága: ... =..gs_- ...,ł l av,,
Közteľůilet hďye Budapes, VIII. keĺiilet. .. .LaH. .4/.,c . .ť A n '..É-s

tt I

EÍ-Yt- 
^/Li; 

Qt3f LE_ĺ gKłs U/

zurĺ ĺin ď-s"

betíivel lę/itölten

KapcsolatraÍtó

a1 3|6lo|ĺt L I 5 414 OIffiTA
Ad&zíma n

L 1lsiŁ 1 ;t1 L

Eg yén I váI I al kozás es etéb en :
jái;. lśy.ł;t ír9! i}E''tĺil'nráagłai Plrĺgi'ľšlŁ.5,ťĺll.i fr ivaíĺk

Ialĺcímq ĺ*. [Ti-Tl h"bŃą:.-.-...'=
Vátlďkorc nyilvánamslszáma' ĺl_mT-n
Ąfl$szímĺ. -m-m
Baľ'ksrámlaszáma:

Kérjĺik- 9 tttloIdalon jelzett mp!lékIeteket csatolni, ěsą ké r e I emny omta-tvlűnyt a Iá í rn i, s íív es k e dj ě k !.





Pudapest Főváĺos V|||. keľtiletJózseńr.árcsi önkormán1zat Po|gármesteri Hivatala
Vagyongazdálkođási és Üzemettetési Ügyosáiá|y
í082 Buĺtanest
Barossutca63.67-KÉRELEM

.' aJózsefvárosi onkoľmányzat tulajdonában Iévő közteľĺĺlet használatáhozKétjúk a Ąyomtdtványt olvasĺ,atóał, nyo,n,atotĺ bettvłI i1 taltenI!

M ag ánsze m éI ye? esetéh en :

Megjegyzěs: Fenti ądatok kđzIese a közterület-hasznáIati kérelmek 
"uruu,ano,, 

o a,t,,łl"t-nos,rt,ĺlotol, ellenőnésěhez
łzűlcsěgesek Áz adatolrat a Polgźrnesteĺi IIivatal és a Józsefvźrosi Közterú|et.felügělet kezeliŁ JelenĄ.éteaaaźs a 20] I. elli CJilItffiryeř,a]qul o/ "Ł
Közteľťilet-hłsłnáiatiđeje:2ol B" ffi bó Wnaptól - 201n.ev ffino ĺJlÁJ napig -ł-

(Tiibb íđőpont. holyszín esetén keľiink lisůát mclléke|ni!)

KözÚeľĺilet-hasz,nĺĺlat*rya:.?..e.*,ft ..:ł:iĺ....**.
Közteľĺilet narysĺĘa: .'...Q.* J..t. B..,.'' *'ĺau

i'q*'

T1r -.

r iŁ aĺ,. zĺ2éiŁ.oą

Eryéb ( I,E\IEI,EZESI CÍilĄ amennyiben a fentÍ adatolŕĺóI eltéľ, stb):

egyéh szeruezete k eseÍélen..

Banlcszfunlaszáma:

Adószár'a -M-EE
t 1 ś) C' C o ( t 4ĺđ1 3

n ł ą|\ >lc

Vrĺllalkozonyilvántańási súnn'

Adószáma: -Ĺ|-
Bankszamlaszáma

Kěrjiik a túIoIdalon jelzett. fl kéreIemnyomtatvűnyt
m9!l-é kl-e te ket c s ato I ni, és
a I á ĺ rn i. s zíves ke đj é k !.



Barossutca63.67- ł ń l É f. i ż4.zL$B6l2d\
KÉRELEMi

a Józsefváľosi onkoľmánYzat tulaidonában tévő köĺeľiilut h*0[q[tBB J|" ul
Kéłjilk a nyomtatványÍ oIvashatóai, nyomtatott bffi.,y.,e.,I,,,''k.t,,',,,ě,.l,t,,e,,ł1",htu

Ś 13q- qo ý
Budapest Fóvářos vl|l. kerĺ'llet JózseńíáÍosi Önkoľmányzat Potgármesbri Hivata|a
Vagyongazdĺá|kodási es ť.ľzemeltetrési tlgyosáá|y
í082 Budapest -.-..ľ'..uiÜsl r 0Ĺćpľ.ł'i eĺl'ĺľo ľuwret-

M ag án szem éI yek eseŕéóen..

Megjegyzés: Fentiadatokĺcoztésealcĺjąĺerúlet-hasmĺźtatikérelmekelbíráhźsához,ąk,ôzter.lilet-hąsznólatoke|lenőnéséhez
sztilłségesek Az adaĺolat a Polgarmesterŕ Hivatal és a Józsefvłźrosi Köztenilet-Íeliłgelet |czelik felen gliélce1afuźs ą 20] I. evi Q{II.
tt;rvery;na@,n. .B\2^oTśD{t\ hôłÜESľöi Ę.tl'baW 3 ÉV,
KözfBľĺilet-haszĺnálatideje:2oi f}eu [_|.-l hó fflnaptól _ 201n' ev [_ĺ_! no ffi napig

Kěľjük a túloldalon jelzett mę!lékleteket csatolni, és
a kě relemny omt a-tv ónyt aI á í rn i s zíý e s ke ilj é k !



-2-
A kéľelmező tudomásul veszi, hogy

. } a kérelem benyújtása nem jogosítja fel aközteľĺilet hasaálatáľą
} a l820l3. w.24.) önkormrínyzati rendelet 17- $ (1) bekezdése szerint a közterĺilet hasznríĺatźéĺtkł5fte-

rtllet.használatí díjat köteles fizemĹ
} a köztertileten kizáľólag a2Ńĺ2009.@..29.) Kormanyĺendelet 12. $ (l) bekezdése alapján a ręndelet 5.

mellěkletében meglatározott termékek áľusíthatók

A kéľelemhez a kéľelmezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjĺlkX.el jelö|ni)

1. A közteľĺileten folvtafui kívánt tevékenvség svakorlására feliososító egvszerĺi okiľat másolatĺít:
. esyéBi vállalkozás esetén: vállalkozoi ieazolvánYt.
- sazdasási társaság. egyéní cég ęsętén: 30 nannál nem résebbi céekivonatot. aĺáíľási cĺmoéldánvt.
. táľsada|ni és eeyéb szeľvezetek esetében: a nvilvántaľtásba-vételĺiket isazoló okiratoL
- őstermelók esetén ősteľmelői isazolvánvt.
2. Az igénye|t tertileke vonatkozó helyszínt átľánoló vázlatot amelyen szerepelníe kell a környezö utcáknak
is. A vĺŁlaton azigényeltteriiletrek - a sziibéges méľetekkel . úgy keĽ szeľepelnie, hogy ąĺnak nagysága,
elheýez.kedése egyéľtelm{Íen megállapítható leryen (TERAsz, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszusága; aterasą pavilon széĺének az éptilet homlokzati falától és a járda szélétól való üĺvolsĘa; teľasz
esetén annak az ĺizlętrek a bęiáratától való Íávolsásą anelviliĺhez tartozik; rnéterben mérve).
3' Az elhelyezri ldvánt épífuény, Iétesíünény, berendezés mĺlszaki leíľását és terveit; teľaszkźrelnelrhez a
helyszín fotóÍát is csatolní sziłIcsésu.
4. Meglévó létesítľnényre vonatkozó közterület-hasná|afihoz'z6járulás megújítása esetén - varosképvédel.
mi szempontok Íigyelembevétele miatt _ fénvképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedelyhez latatt építmétry esetében vagł építési mułl|rilaokkal asszefiiggő közterüIet-használď
esetében az épíuetőtől kapott meghatalmazást és ajogszabóIyban előíľt esetekben ajogerős építestigli ható-
sási ensedéIvt csaÍolni sziłIséges,
6. Közút igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszĺnľajzon hll - a vonatkozó helyszínt ábrázoló
foľgalomtecbnikai vźwajzoą amely beszerezhet(t aBKK Köalti Közlękedési IgazgatćságKöaltkezetési Fő.
o sztálv. Foľsalomtecbnik ai o sztá|v án.

Figyelmeztetésł
A hili$alanuĺ le,tÓĺtött kéĺrelattryomtatváłty és u előÍtt nellék]aek csanlás&l tłl, a pontos és egłbtetmű helyneghatfuozb, va-
ĺunint a meglévő lěłesűĺnéľyfoalja elangedluetlen a beĺl1lújtott k,eľeln &deni elbirőIdxíhozt

A közteľĺilet-hasnálatot - ktild,nösen _ az ďábbi jogszab áÄyok szabźůyozzźll
} ahelyi önkcĺľmányzaÍokól szóló 1990. éviIJilŕ. töľvény
} a Józsefuáľosi lĺkormforyzat tulajdonában tévő köźeľtiletek hasaá]atłírót és ha<máląfuak rendjéľőt szóló 18ŕ2013.

(IV.24) önkoľmányzati ręndelet
} Józsefriäros Keruleti ÉpítesiS.zabályzatfuó|sntő 66D007Qil.12) önkoľmányzati rendelet
} Budapesti Vĺárosręndezési és Epítési KeľeÍszabálpató|szólő 47/1998'(x.15.) Főĺ Kry. rendelet

NYILATKOZAT

jáľó batóság felé továbbításához ajogosultság megálIapítása és teljesítése céIjából.

től &íjékoztatást kaptam - melyet tudomásul vettem - az eljfuas megindításának napjráról, azĺgyintérś,sínatĺľiđo-
ľől az ügyemľe iľányađójogszabály rendelkezeseřő| jogaímról és kötelezettségemľőI, továbĺá kötelezettségem
elnulasztĺísának j ogkövetkeményeirő| a hivatali eléľhetőségľől.

lebbezési jogomľól lemondok Tudomásul veszem. hogy ezátta| aziigyelúen,hamtthatárontannak kóaesekor
jogeľöre emelkedik

.}EZSEłĹ (']UKR'AszDÁ
JezseB Lrriĺ:;Ś łgyéni vál|a|koŽó

ĺ081 B: ĺ.l'ii.szÍnhäz u. 53.
AdósZ.,... lQQ151 12.2.42

Tel 'il.:i3a-4OB

Budapest, 2o13. év !.. ou,il:,^,. É-)



l-+

ĺ.

ľt

I

Iicłi\ol
r-ti\'il.-[
L

it
t\

\

t_

t

Cu( R szbrr

-T

ĺť

lľrH
Jł{śt

ltL

*l

l

AI





.B':_d:!-":1|9ľ*9'V!l|, lĺg1ĺlet ĺrĺzse-fváľĺr'si önkormánlrźät PołgáÍmesteĺi tłÍvata|a
!9.o1'o1roazaarodási és ÜzemeÍtetris| Ügyosftály 

_ .
ĺ082 Budapest .. -.r. ..
Baross utca 6367.

a Jrízsefváľosi onkormányzat tulafd'onában lévő kłĺzterÍilet IKKérJúk a nyô,,,taivátnyt olvashalóan, nJomtatrtl be.tű.v
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