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,l082 Büdaoest
Barossutôa63-67. 

K É R E L E M
a Józsefváľosi o nkoľmánvzat tula i donába n lévô közterület használatához

Kérjuk a nyomtatvónyt oIvas|latóan-, nyomtatot! betűveI kiÍÖIIeni!

Adószáma:

Eg y'éni v áĺ t atkozás esgťÉŕ€ŕ}:

fi|Í agá n sza m éI ye'ł< es etéh e n :

Kgelnrezőrrcve: ".'..-,...'..'... ľeĺeÍhlĺ:

Megjegyzés: Fenti adatok kĺizlése a kôzteriilet-hasznĺźlati kérelmek elbírłźltźsdhoz, a ldztertjlet-hasznlźlątok ellenőrzéséhez
sziil<ségesek Az adatokat a Polgármesterí Hivatal és a Józsefiórosi Köztertjlet-felĺigyelet lrezelik Jelen tqjélraztatźs a 20] ]. evi cW.
tilrvéľryen alapul.

Kiizteľiitet-hasznáIatideje:zaĺĺ|Ąi u, |i-i-ą nu't-Żjnaptól - łoliii.e" ffi'jnĺ a j-!! *ľu
(ľöbb időpont- helyszŕn eseten rcrĺint tĺsľ:ĺimeľeľanit1

Kiłuteľiilet.häsuřIálát€étja,.,,.*'ť'ť,t.r:.

Kłĺzteľĺilet narysága: .........' ń'' .' ..'..'.' m'ldb

Kłitĺpľi}lethel1'.ľBuĺ}apest,vľI.kľĺĹileĺ.'.,.{łF.*,ił:ł.ĺ:'{é.{{....:'l..'.,|..,ĺ'.ľl;:i:łí'ĺľ.,,'^,.,,':..

.........(utca, ter)............számelőtti: jardan, úttesten, zildterülętęn vary.....'....

Egyéb (Lx'vB;LEzÉsI CÍM, amennyiben a fenti adatoktól eltéľ, stb.):

Kérjiik a tűloldaIon jeIzett melĺékleteket csatolĺti, és
ą kérelemflyomtatvőnyt aláírni szíveskedjék!
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A kéľelmező tudomásul veszĺ, hogy
} a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közteľülethaszná|atáĺa,
} a 18/2013. (|v.u.) önkormányzati rendelet 17. s (1) bekezdése szeĺint a közteľülęt használatáért közte-

rület-hasanálati díjat köteles Íizetĺi,
} a közterüIetenkizárő|agaLI0ĺ2.009.(IX.29.) Koĺmányrcndclet 12. $ (1) bckezdése alapján a rendelet 5.

meltékletében meghatározott tęrmékek árusíthatók.

A kéľelemhez a kéľelmezőnek az alábbi mel|életeket ket| csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjük X-el jelöIni)

t. A k<jzterületen fohtatni kĺvant okřat másolatát:fel
- esvéni vállalkozás esetén: vállalkozói ieazolvánvt.
- ĺazdasápi táľsasáe. esvéni cés esetén: 30 napnál nem ĺósebbi céskivonatot. aláírási címpé]dánvt' )1

- társadalmi és eevéb szervezetek esetében: a nvilr.ántartásba.vételĺiket igazo|ó okiratot.
- őstermeliik esetén ősterńeliĺi igazolványt
2. Azigényelt tertileEe vonatkozó helyszínt ábrázoló váz|atot, amelyen szeľepelnie kell a környezĺi utcáknak
is. A vázlaton az ígénye|t terĺiletnek. a szĺikséges méľetekkel - úgy kell szerepelníe, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelmĺien megállapítható legyen (ľERASZ' PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon széIének az épület homlokzati fa|ától és a jrĺrda szélétő| való távolsága; terasz
esetén annak az íizletnek a beíáľatától való távoisása. amelvikhez tartozik' méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt épíimény, létesitmény, berendęzés műszaki leírását és terveit; teľaszkérelmekhez a
helyszín fotóiát is csatolni sziźkséses'
4. MeglévĆi létesítményre vonatkozó közteľĺilet-haszĺá|atihozzájźlruIás megujítása esetén * városképvédel-
mi szempontok fisvelembęvétele miatt - fénvképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítěsi engedéĺyhez köbtt ćpítméľ,y esetébenvagł építé',ĺi munkálatokkąI Ósszďiiggő közterÍilet-hąsználat
esetében az építtetőtől kaPott meghútalmazást ěs ajogszabályban előírt esetekbełl ajogerős építésiigłi haĺó-
s ógi enge délvt cs ato lni szÍiks éges.
6. Közút igénybevétclc esetén - a 2. pontban fogl'att helyszínrajzon tÚ| _ a vonatkozó helyszĺnt ábľázoló
forgalonrtechnikai vźnrĄzot' amely beszeľezhető a BKK Közúti Közlekedési lgazgatóság Kőzútkezelési F.ö-

osztálv. Forgalomtechníkai osztál ván.

Figvelmeztetés:
A hiánytalarul kitölbn laźrelełnrĺyonltafuat,ł és az előírt melléHeĺek csątolcshl nil, a pontos és egńrtelmíí heb,mggfuą1ąľ62as, v6-
lamint ameglévő léĺesbményfotója elengedheĺetlen a benýjtott kéľelen érdemi elbínź,lasához!

AköztęrüleĺhasznáIatot _ kÍilĺinösen - az atĺíbbijogszabá|yokszabá|yozzák:
} a helý önkormán1'21olaól szóló I9n. évl ĹxV. törvény
} a Józsefuáĺosi onkormányzat tulajdonában lévö közteriiletek használatáról és hasanálatanak rendjéľől szőló l'8D013.

w .24.) önkormán1zati ren delet
} Józsefuáros Keĺĺiletí ÉpítesiSzľlbátyzĺrtźłőluśIó ffinWx.(Xil.12.) önkoĺmányzanrendelet
} BudapesľiVárosrendezésiésÉpítésiKeretszabílyzatóIsző|ó47ĺ1998'(X.15.)Főv.Kry.rendelet

NYITjATKOZAT

járó hat(>ság felé továbbításához a jogosultság megáilapítása és teljesítósc céljából'

tĺil tájékoztatłíst kaptam _ melyet tudomásul veftcm - az eljárás megindításának napjáról' elz ugyíĺLézési hatáľidcĺ-
rol, az iigyemľe řányadó jogszabály rendelĺiezésęíľől, jogaimról és köÍelezettségelnĺol' továbbá kötelezettségern
elmuIasztásának -iogkövetkezményeiről, a hivatali e|érhetőségril.

lebbezési jogomról lemondok. Tudqu&ďJgszqls' hogy ezáltal az íig-v.emben hozotÍ, hatáÍozat annak ktiziések<lĺ
jogerőre emelkedik.

ł
Á/\łĺ

It;**J&-*- 
--Budapest,2013. év*: no ..l.Si. nap.

xÉnrĺ-mľzo ALÁÍRÁsA



rn lévő kö;tl;Kérjĺük a
a Jozsefvaľost (,nKoľmanyzat tu|aJdonaban lcvÓ l((izrnyomlatványt olva..shatóai, nyomtatott kitölteni!

M agánszeméIyek esetében :

Kére|ľnezőneve: ................. telefon:

I}aeg]egyzes: Fenti ądatok közlése a lgizterĺilet-hasznĺźlati kerelmek elbírótĺźsához, a közterĺilet-hasznólatok ellenőrzéséhez
sziikĺégesek Áz adatokąť a Polgłźrmesteri Hil,atal és a Józsefvárosi Közteriilet-feliiglelet lłezelik Jelen tĘétuztatłh u 20I I. evi CžII.
törvěrl'ylen alapi

Közúeľület.hasznĺítatĺdejezzllffi* ĺę]E nu [Flnaptol _ zo:,n.ev ĺo[8l no ffi napĺg
(ľöbb időpont- heýszín csctén keľtink lisüít mellékelni)

KiizÚeľtilet.haszná|at célj"' ..tlp.l'\ł.łę.ku..m t....'t.K.Ké. c7 .ę.*.....,T.g..(-ü..Łťľohĺĺ}
KözÚeľĺi|et narysrĘa: .,.....,. -3. L. . . ....,., ý ĺ av

KözÚerĺi|et hetye Budapes! VIII. keriilet....s.' .Tdt+.ł.Y....$,l... e.s... 'u A.S...uTÉA...$.Ą*.q.Ł.
.'.......GEg' e4.0*=,szĺmelőti: jáľdŁ rittesten, zcildtertileten vary..........

Eryéb (LE\mI,EzEsI cÍM, amennýben a fentÍadatoktó| elteąstb):

Budapest Főváľos Vtl|. keľü|et Józseńĺfuosi Önkormányzat Polgáľmesteri Hivatata
Vagyongazdálkodási és Üzemetbtési Ügyosztály
1082 Budapest
Barossutca63-67. 

K É R E L E M

Kérjiik a túloldaI.on jelzett
4 ké r elełnny omtatvdnyt

m9!I-ékleteket csatolni, ésaláírn i szíveskedjék!,

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Ká.e|ĺnezőneve' J.h\f$.*).ľ.Az.,to$s'sŕ...s:r'd.ľ'c.Y...,r,ĺ,:.?,/* telefon

KapcsolaÍhrtoĹiryintézőneve: Ĺ]$'9*QK...lp..*sE{ĺ...Ćĺ=-np.x. .K-Đ tebfon*
I---.l----r.---

Szelĺheýe: ĺ="' |l io|g |sĺ heb/ség: '..3.ĹfD.ft.Qę,äT....... Gter):....5tÔ.H..ĺ-Z..'... ...,.v*ĺt.Z/.*
Ęegľzślk uÁnl Nyilvántaĺtasi szám:. . .. . .. .

Ba'lszámlaszáma

Adószámď

Ą , Fio i Ec 'ł_W_W
,l

^
o śr-\ ĺ '1 o v o o o 5D

() v Ä U 5 zł8|s

Egyéni vál l al kozás eseŕéóen;
Káelmezőneve:

Iakcíme: *' fJ]_E h"b*q.:.-:=::.:..:-. . . . ...''.. . . ..... (

Vállďkozó nyilvĺántaľtrás i szźĺrľu,

Adószáma: -m-m
Banlĺszámlaszama
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A kérelmező tudomásu| veszi, hogy
} a kérelem benyujtása nem jogosítja fel a köaerulet használatárą
ż a|8/20|3. (Iv.24.) önkormĺínyzati rende|ęt 17' $ (l) bękezdése szerint aközteriilet hasmát|atáértköne.

rület-haszrálati dĺjat köteles ťlze|ľni,
} a köaerületen kizárólag a2|0ĺ2009.(B'.29.) Kormány.endelet 12. $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5.

mellékletében meghatiĺľozott termékek árusíthatók.

A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbĺ melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellék|etet kérjiik X-e| jetölnĺ)

1. A közterületen folytatni kívánt okiľat másolatiĺt:
esetén: vá||a|kozói

- ealduágitź,rsaság, egyéni cég esetén: 30 napnát nem régebbi céekivonatot. alaĺnĺsĺ cĺmnelaenvt.
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvĺĺntartásba-vételüket isazoló otiľatoĺ
- ősteľEelők esetén őstermelői igazoMnyt.

!. Azigényelt teriiletre vonatkozó helyszÍnt ábrázo|ó váz|atot, amelyen szeľepelnie tell a ttirnyezo utcm*
i1 A vázlaton az igénye|t terÍiletnek - a szi.ilséges méretelĺkel . úry kell szeręe|nie, hogy annair n agysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TER.Asz, PAVILON ESETÉN: ańnak szélessége,_
hossnls!ĺga; a tarasz, pavilon szélének az épüleĺ' homlokzati falától és o jłĺrdo szćlćtől való távolsága; i"'*"
ęsetén annakaz iŁletnek a bej4rątától való tiávolsága, amelyikľreztaĺtozjk;méterben méľve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés mĺĺszaki |ďhásár ésterYeit.' k,ąszk
helyszín fotój dt is csątolni sziikséges.
4..MeglévőIétesítményrevonatkozóközteľiilet-hasmá|atlľrozzajeru
mi szempontok figyelemlevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsatolni.
5. F,Pítési engedélyhez katau építmény esetében vagl építési muntc,źlatokkal asszeflłggő ko,tenłIerfu
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és ajogszabátybąn előírt eseteleben ii_ogerős építésiigi hątó.
sógi engedéIyt cs ątolni szĺilu éłes.
q. K9zút igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt
forgalomtechnlkai vá:ł:ajzot, amely beszęrezhető a BKK Közuti Közlekedési IgazgatőságKözutkezelési Fő.
osztály, Forgalomtechqikai osaályán.

Figyelmeztetés:
Á hiánytalartul kitoltött lrerelemrtyomtatvárĺy es u előírt melléHetek csaotdsán tul, a poľltos es eglértetnű hebneghatĺźrozas, va-
lamtnt a meglevő létasítrnényfotója elengedhetetlen a benyl,ijtott ĺwelem érdemi elbíľlźląsdhozl

A közteriilet-használatot _ kiilönösen - az alábbi jogszab źiyokszabéůyozzźů<:
} aheýi önkoľrrľányzatokól szóló 1990. évi LXv. törvény
} a Józsefuáľosi Ônkormányzat tutajdonábarr lévő köźerületek haszrálatáĺól és haszrálaűnak rendjéről szóiró |8DOI3.

(N'f4.) önkoľmányzati rendelet
} Józsefváľos Kerĺileti Építési Szzlbá|yzatáró|szó|ó 66D0O7.Qil.l2.) iinkormányzati ľendelet
} Budapesti Váľosľendezési és Építési Keretszabá|'ľzaaó]rszó|ó 47|1998.(x.15.) Főv. Kry' rendelet

NYILATKOZAT

járó hatóság felé továbbításához ajogosultság megállapítása és teljesítése céljábóL'*

tő|tájékoztatást kaptam - melyet tudomásul vettem _ az e|járás megindításának napjáról, azĺigyniezešihatĺriđő.
rő|, az iiryemĺe irányadó jogszabály rendęlkezéseiről, jogaimról és kötelezettségemľől, továbbá kötelezettségem
elĺnulasztásának jogkövetkezményeiről, a hivatali elérhetőségről.

lebbezési jogomľóI lemondok. Tudomásul veszęm, hogĺ ezá|tal az ügyemben hozott határozat annak közlésekor
jogerőre emelkedik.

Budapest, 2013. é\,Q.b. no ...2). nap.
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9udapest Főváros Vll|. kerületJózsefvárośi Önkormányzat PolgáÍmesteľi Hivatala
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetćbi Ügyosztály
í082 Büdapest
Baross utca 6367.

KE
Kérjijk a

a JozseÍvarosr (JnKoľmanvza
nyom!ątványt oltashą ątóa,í, nyomtatott betűyeI kitöIIeni!

E L E M i- -- _y_ _-jéBW,!-ľj a :

t tulajdonában Iévő ktizteľĺilet hasżńáIłT[őż-Ú- 
__---.--.1-. 

'a Józsefvárosi Onkoľmán

MegjegyzéS! Fenti ądątok kazlése a kijzterület-használati kérelmek elbíruźIdsdhoz, a kĺizterlileŕhąszndlatok ellenőrzéséhez
szii|ĺségesek AzadąĺolcataPolgórmesteriHivatąlěsaJózsefvárosiKi;zteriilet-feliłgeletlcezelikJelentĄjélrnaaÍsą20II.ilCilI.
tömér4rnalqu!'

Kłizteľĺilet-hasznĺálatideje:2ol tev |ClĘ hó ltE-lnaptól 
_ zoIĘ,ev |o|íi ľ.o ffi napis

(ľiibb időpont- helyszín eseÉn kériink tisüát mellékelni!)

Ktizterület.haszn:ĺIat célja: 
6r.o.ĺĺ:trJk.*. 

:....!:ę,!4dezp.,ď.i*ttry.#,e.?ngy::k:kś}łs,.-.({'-ę.q:+]rĺ...t. ' . .. . '.
KiizÚeľüIet nasŕsága: ..,...,.....' Áa,.... m, ft b
KłizÚerĺitetheľye: Budapesg VIII. ker{ilet ..łlrtr.a.,]ĺęVęĺ{ę.*ĺł..Íęrę......F.g.Ié.kły.ď|

......'.....(urcąter)............számelőfii: jráľd.Ą úttesten, zi'ldt€riileten vary.......
J

: ;ĺ Eryéb ( I,EVELEZESI cÍnĄ amennýben a fenti adaÚolłÚĺóleltéľ, stb):
l\J

.|
L T ąc í i, I ?

t 3lo .Ą L ) g a

Adoszámł -Lr -m
Banlszámlaszámľ

Kérjiik a túloldalon jeIzett m9!l.ékleteket csatolni, és
a ké ľ e leĺnnyomta-tvdnyt a I áí rn i s zív es kedj ěk !.



Tisztelt Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság

I..^á, korábban benffitott iľatokhoz, csatolva szeľetném a 2014.július |6-án 12 órakoľ kezdődő megemlékezéshęz, koszorúzźshoz
méttányossági kéľelmęt is benyujtani.Az 

'1ato| kozott mćĺr benyujtottuk a pärt illetékmentességére
vonatkoző towéný,

Budape st, 2014. július 16.
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Egyé n Í vál l aI kozás eseÍéöen:

Kéĺelrnező neve: ........'..''.... telefon:
. T-T--rT-rLaKclme:ľsz:| | | | ĺ

Vátlďkozo nyilvĺántartĺási száma..

Adószáma: -m-m
Bankszám|aszáma

M ag ánszem élyek esetében :

Kéĺe|ĺnezo neve: ................. telefon:

Iakcíme:*'fLLl ľ'ełysg

Születtxiheýe:.........*....... io.3". |-T-i_T] eu I i i no nąp' anJ0a neve:

Megjegyzés: Fenti adątok lújzlěse a lcözterÍilet-haszľuźlati l<erelmek elbírálłźsóhoz, ą köztertilet-hąszruźlatok ellenőrzéséhez
sziłlĺségesek Áz adatoltat a Polgórmesteri Hivatal és a Józsefvárosi Közterület-ĺeliłglelet trezelik Jelen tĄiěkaaaaźs a 20I I ' évi CilI.
tön:éryenalapul.

Közfeľület-hasznĺá|atidej ezzolf,év W nu Wnaptól - 2o1E. ev ffino ffi navĺg

(ľöbb időponq- heýszín esetén kértink lisüát mellékelni

, k,..łoł.t,} y,*!ĺ-Ł,,,,(rł]* Yď.)
Közteľii|etnarysága: It
Ktizterület helye: Budapest Vm. kerület.

ř

(I.EVELEZÉSI CÍM, amennýben a fentů adaÚoktól eltĘ stb):IJ
lš
iš
ř
:ô

'.rĺ
J
-\Y.ĺ1

=0:'uč<0c...
-,';

.5#
érjiik a túloldalon jelzett

a kérelemnyomtatvđnyt
m9 ll-é k l et e k e t c s at o ln i,
aI áí rn i szíves kedj ék !.

-.:E*;ET
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
} a kérelem benyújtása nem jogosí{ia fel a közterĺilet haszĺrálatárą
ż a|8/20|3.G\r.z4.) önkormányzatirendelet 17. s (l)bekezdéseszerintaközterületbuznźiatáéftkönę-

. rulet-haszlálati d[iat köteles fizetni,
} a közteľületen kizárólag a2|0ĺ2009.(B'.29') Kormányľendelet 12. $ (l) bekezdése alapjáĺr a ľendelet 5.

mellékletében meghatáľozott tennékek árusÍthatók.

A kéľelemhe z a kére|mezłĺnek az a|ábbi metléleteket kell csatolnia: (A csatolt melléktetet kéľjĺik X-et jelölni)

l. A közteriileten folvtaüri kívánt tevékenvsés cvakorlására feliososító ewszerü okirat másolatát:
. cgyćni vóllalkozás csctén: vállalkozói isazolványt.
- gazdasőeitársaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt'
- tfusadalmi és ęcYéb szeryez-ętękęsętében: a nvilvántaľtásta-vétęliikęt ieazľ.|l okiratot'
- ĺístermelők esetén őstermęlői isazolvánvt.
2. Azigényelt teľiiletre vonatkozó helyszínt ábÍázĺl,|óváz|atot, amelyen szerepelnie kell a köľnyező utcáknak
is. A vázlaton azigényelt terĺiletnek - a sziikséges méretelĺkel. úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelmĺien megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszrisága; aterasz,pavilon szélénekazépĺilethomlokzati falától és ajárda szś|étő|való távolsága;terasz
esetén annak az ĺizletnek a beiáratától való távolsáea. amelvikhez tartozik méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés miĺszaki leírását és terveĺt; teraszkérelmekhez ą
helyszín fotóiát is csatolni szülĺséses.
4. Meglévő létesítményľe vonatkozó közterĺllet-hasná|atihoz,zÁjáru|ás megújítása esetén _ városképvédel.
mi szempontok figvelembevétele miatt - fénvképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedéIyhez kłtau építmérĺy esetébenvagl építesi munkólątokkcl össze/iiggő közteriilet-hąsznáIat
esetében az építtetőtőI kapott meghatalmazĺźst és a jogszabdlyban előírt esetekben a jogerős építésiigłi ható-
s ősi enęedéIvt cs atolni szijĺĺs éęes.
6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt he|yszínrajznn tul - a vonatkozó helyszínt ábrázo|ô
forgalomtechnikai váaajzot' amely beszeľezlretö a BKK Közuti Közlekedési Igazgatősőg Közutkezelési Fő-
osztálv. Forsalomtechnikai osztálván.

Figye|meztetés:
A hilźłtytalarul kitöItött kbelemryomtątvÜty es u előírt melléHetek uątolásqt túl, aporltos és egłértelníi helymeghaározas, va.
lamint a megluő léłesítnényÍotója elengedheulen a bełýjtott lrłelem erdemi elbírd]ásdhoz!

A közteriilet-használatot _ kiilönösen - az alábbi jogszabźůyok szabät|youźú<:
} ahĄi önkormányzata|ső|szóló 1990. évi Lxv. tiiľvény
} a Jóxefvárosi onkormányzat tulajdonában lévő köŹertiletek hasnálatáĺól és haszná|atának rendjéről sm|ó l8D013.

[v,24.) önkormányzati ĺenđelet
} Jóxefuáros Kerubti Építési Szabályzatáĺó|szń|ó 6ľ2o07.QÜ.12.) tinkormányzati rendelet
} Budapesti Városĺendezési és Epítési Keretszabályzató|szó|ó 47/|998.(x.l5.) Főv. Kry. renđelet

NYILATKOZAT

járó hatóság felé továbbításához a jogosultság megállapítása és teljesĺtése céljából.

tó| tájékoztatást kaptam _ melyet fudomásul vettem _ az e|járás megindításának napjáról, az Ĺlgyntézési határidő-
rő|, az tigyemĺe irányadó jogszabály rendelkezéseiĺől, jogaimról és kötelezettségemről, továbbá kötelezettségem
elmulasztásának jogkövetkezľnényeiról, a hivatali elérhetőségről.

lebbezési jogomról lemondok. Tuđomásul veszem. hogy ez6|ta| az tiryemben hozott határozat annak közlésekor
jogerőre emelkedik.

.{ą .0} tą
Budapest, 2013. év.... hĺó .......... nap.

MAGYAR KERBszTÉt.ľY MEszm.
ĺr

Főť.i BlÍó8ág 543G *.beÍazett'...
16nĹ ffi|ďl995ll5
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Magyar Keresztény Misszió Alapítvány

Dr. Kocsis Máté
PoIgármester

Budapest
Baross utca 63-67.
1082

FELKÉRŐ rpvÉr

Tisztelt Dr. Kocsis Máté Polgáľmesteľ úľ!

A Magyar Keresztény Misszió Alapítvány nevében a miatt kerestem meg ont levelemurel,
hogy a VIII. keľiiletben engedé|yezze ingyenesen a köĺeľület-használatot. e célunk, hogy
keľesztény zenéve| és mikofonos beszéd intézésével (hordozható akkus lrangřál
segítségével), s lelkigondozás kiépítése révén a keľület eľkĺjlcsi színvonalát emeljiik-, s
sztikség esetén a ľaszorultakat anyagi helyzetĺikben is segítsfü.

Az engedélyt a keľület több pontjáľa kérjĺik.
Ilyen helyek lennének:

o Blaha Lujza tér
o Haľmĺnckettesek teľe
o fIorwáth Mĺhály téľ
o Kálváriatér (afelújítás után)
o Teleki tér (afelújítás után)
o Mátyás téľ
o Diószeghy utca
o Pľáter utca
o Ludovika téľ
. Nagyvárad tér

A ktizterület narysága:3-4 m2
Időpont: A változó helyszín és az embeľek elérése miatt mindennapra 8 óľától 22 őráig
kéménk az engedé|yĹazajrenđe|etekben foglaltak betaľtásával. 38/ż008. (VII. 17.)

ldáiga Blaha Lujzatéren tevékenykedtünk' s nem régen kezdtfü el a tevékenységünket a
Mátyás téren.
Idáig p'änasszal nem élt senki, inkább pozitív visszajelzést kaptunk.

Levélcím: Csávĺĺs Imĺe o l089 Budapest, Diószeghy Sámuel u.36/AII' lép.

Csávas Imľe kooľdinátor
-,lírI-eĐ:.!l:í'.jj': i j:'::liil.ĺä!ii-il;]i]ä.' ľĹ\lpjäíł']estci: äl'7eĺj

íĺ.lllponiiĺktĺlió ę-
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Magyar Keľesztény Misszió Alapítvány

Csávás Imľe kooľdinátor

A Fővárosi PolgáľmesteritIivataltól, mar régebben kaptunk a tevékenységiinkhöz végzéséhez
levelet, de szeretnénk az on kerületéből is engedélyt kapni, hogy zavartalanul végezhessiik a
szolgálafunkat.

Dľ. Ferenczi Tibor iigyosztályvezęto ir a következőket írta:

,lJővárosi lôzterültek hqsználątáról és rendjéről szótó tÓbbször módosított 59/l995. (X. 20')
Főv Kgł Rendelet 4. s @ bekezdése előírja, hogł melyek azok a tevékenységet amelyek
Iôzterületen vąló folytatásĺźhoz a kźrelmezőnek l<ôzteriilet-hąszndlati hozzójárulást kett
beszerezni. Tekintettel arra' hog e tételes felsorolós az onak által végezni kívánt
tevékenységet nem tartalmazza, valąmint ą Fővárosi onkormányzat tulajdonóban levő
ĺrözterületek hasznáIatáról és rendjéről szóló többszÓr módosított 60/]gg5. (X' 20.) Főv, Kg,,.
Szómú onkarmónyzati rendelet sem tartąlmaznak előírást erről a tevélrenységről, ezért ą

óltal mepiel
hellszíneken nem szüIaéges közteriilet-használati hozzójárulás e tevékeąlség.fobltatásához.,,

Kéľem az (jn segítségét, Polgáľmester rir!

20|4.július 4.

[sten áldását kívánom az onćlctćrc, munkájrĺľa!

/ \Tiszte{sttel:,,
L.4N |,,..t.ĺłt

Csávás [mľe
Magyaľ Koresztény Mis szir Alapítvány

I(oord.ĺnátoľa

ľ.tGvłR IGREszrÉľw mssaÓ

ľfiv.i BlľÚfóg 5436 ez,łfjjesy?f.tt
16 ľk. 604ĺ6/1995/15

Levélcím: Csávás Imre o 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u.36/AII. lép.
e-mail: bp.imre@freemail.hu o Telefon: +36 20/ 99fl 280
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