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Melléklet: 2 đb

Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság !

A Józsefuárosi onkormányzattulajdonában lévő köĺerĺiletek haszná|atárőt és használatának rendjéről
sző|ő I8l2013. GV. 24.) önkormźtnyzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) |2. $-a éľtelmében a
közteľület-haszná|atta| _ hozzźĄárulással és elutasítással _ kapcso|atos önkormányzati hatósági
eljárásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szeľint elsófokon a Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi
Bizottság dĺjnt' A Rendelet melléklete meghatźrozza a közterület használatok utáni fizetendő díj
mértékét.

A Rendelet 18.$ (2) bekezdése az a|t,ůbiak szerint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) kozterület-használat esetén a Bizottsdg a jogosult kérelmére
méItónyosságból havonta, negledévente vag)/ felévente esedékes, eglenlő osszegíÍ díjfizetést is
m e gáI I ap ít h at, m e ly e t a koz t er ijl et- has znól at i ho z z áj árul ás b an r ö gz ít e ni ke ll,,,

A Rendelet 24. $ (1) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján megállapított kozterijlet-haszndlati díjak korlótlanul csokkenthetőek
vagł elengedhetőek:

a) az onkormdnyzat éľdekében végzett építési, felújítąsi munkóIatokvégzése esetében;
b) a fővárosi, vagy Ónkormdnyzati póIyázaton elnyert tómogatósbóI töľténő épület felújítások

esetében;
c) humanitárius és karitatív c élok érdeké b en vé gzett tevékenység esetében ;
d) kukurális és környezetvédelmi célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság tigy ítéli meg, hogl az Józsefváros érdekeit szolgálja;
fl bejeglzett politikai pórtok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célli rendeménye

esetében;
g) oktatósi, tudományos vagl ismeretterjesztő témójúfilmalkotásokforgatósa esetében;
h) a Filmn. hatólya aló nem tartozó alkotásokforgatása esetén, ąhol az igénybeveendő teľiilet a 15

m,-t elérő, de ą 20 m,-t meg nem haladó területij;
i) a Filmtv. hatóIya ald nem tartozó alkotásokforgatósa esetén, amelynek időtartama a kérelmezett

időponttól szdmított 30 naptári napon belül osszességében nem haladja meg ą 2 naptóri napot.',

A Rendelet l8.$ (1) bekezdése a|apján:
,,A díjat a kozterület-használati hozzájórulósban rögzített időtartamra és módon a jogosult koteles
előre egl osszegben megfizetni.

(2) Tartós (egalább 6 hónapot meghaladó) kĺ)zterülerhasznólat esetén a Bizottság a jogosult
kérelmére méItónyosságból havonta, negłedévente vag,l félévente esedékes, egyenlő összegíÍ díjfizetést
is me góllapíthat, melyet ą közteriilet-használati hozzáj árulasban rogzíteni kell,

(3) Méltányolható kĺ;rt;lménynek számít, ha:
a) a magánszeméIy vagł egyéni vállalkozó kérelmező három vagl annól tobb głermeket nevel;
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b) a magónszemély vagł egyéni vállalkozó kérelmező havi jövedelme nem éri el az öregségi
nyugdíj mind enkoľ i l e gki s e b b ö s s z e gĺtn e k 4 0 0 %- át ;

c) a magónszemély vagł egłéni vólĺalkozó kérelmező rokkantsógi nyugdíjban részesüI;
d) a magánszemély vagy egłéni vóllalkozó kérelmező egészségkárosodott személy, ąki

munkakép e s s é gé t I e galáb b 6 7 %- b an e Iv e s zt e tt e ;
e) a gazdasági társasógnak a kérelmet benyújtó megelőző két iizleti évben mérleg szerinti

eredménye ne gatív volt ;

fl a civil Szeryezet, egyházi jogi szeméĺy, ha a közterüIet-hasznáIatot alaptevékenységének vagł
kt zhąs znú t ev ékeny s é gé ne k e ll át as a ér d e ké b en kér i ;

g) az onkormónyzattal nem áIlfenn kazterület-hasznólati díj tartozása.',

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|źtbbi k<jzerület-hasznźiati hozzź!źtru|ts iránti kérelmek
érkeztek.

1.
Közterület-hasznźiő,kéręlmező: TRESSERRESTAIJRÁNTSKft.

(1095 Budapest, Boráros tér 4.)
Kozterület-használat ideje: 2014' július f5.-2015'július 24.

Közterület-hasznźiat cé|ja: világítótest elhelyezése
Közterület-haszĺźiatnagysźęa: 7 m"
Közteľület-hasznźilat helye: Népszínház y,7-9. (József kľt. sarok)
Közteriilet-haszná|atdija: 3153,-Ft]m"lhő +AFA

Megieeyzés: A TRESSER RESTAURANTS Kft. e|oző|eg a 7I7lf013. (\rI,f4.) számú VPB
határozatta| kapott hozzájáru|ást világítótest elhelyezése céljából 2013. július fs-tő|20|4.július 24-ig.

Kérelmező ennek hosszabbítását kéri jelen kéľelmében a Tisztelt Bizottságtól.

,
Közterület.haszná|ő,kére|mezó: TRESSERRESTAURANTSKft.

(1095 Budapest, Boráľos tér 4.)
Köztertilet-használat ideje: 2014. auguszhls 5..f075. augusztus 4.

Közterület-haszná|at cé|ja: napęmyő
Közteľület-haszná|atnagysága: 4 m,
Közterület-haszná|athelye: Népszínhaz".7-2.(Józsefkt.,sarok)
Közterület-hasznä|atdija: !I9,-FtJm"lhó +AFA

Megjeryzés: A TRESSER RESTAURANTS Kft. előzőleg a 7|8l20l3. (VI.24.) számú VPB
hatźrozatta| kapott hozzźtjáru|ást napernyő elhelyezése céljából 2013. augusztus 5-től 2014. augusztus

4-ig. Kérelmező ennek hosszabbítását kérijelen kérelmében a Tisĺelt Bizottságtól.

3.
Közteľtilethasznä|ő,kérelmező: SomogyiBélau. 7.Társasház

(1085 Budapest, Somogyi B. u.7.)
Köztertilet-használat ideje: 2014. augusztus 11. _20|4. szeptember 19.

Kcjzterület-haszná|atcé|ja: źi|vźnyozźs utcafronti homlokzat felújításhoz
Közterület-haszná|atnagysźęa: f0 m"
Közteľtilet-haszná|athelye: Somogyi Ę.u. 7. Qárdán)
Köztertilet-haszná|atdíja: 4f0,-FtJm,lnap +AFA
Díjkiesés díjmentesség esetén: 336.000,- Ft

Megieryzés: A Társasház közös képviselője kéréssel fordult a tisztelt Bizottsághoz, melyben
díjmentesség megadását kéri. A beadott kérelem illetve a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e, pontjában

fo glaltakra tekintettel a díjmentes sé g me gadható.



Fentiek alapján kéľem az a|ábbihatározati javaslat elfogadását.

IJatározatijavas|at

I. A Váľosgazdá|kodásĺ és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy ktizteľület-haszná|ati
hozzájáru|álst ad - teljes díjÍizetéssel . az a|ábbi ügyekben:

1.
KözterĹilet-haszná|ő,kére|mező: TRESSERRESTAURANTSIfft.

(1095 Budapest, Boráros tér 4.)
Közteľület-hasznźůatideje 2014. augusztus 11.-2015.július24.
Köztertilet-hasznźiat cé|ja: világítótest elhelyezése
Közterület-hasznźiat nagysága: 1m"
Kĺjzteľtilet-haszná|athelye: Népszínház u.7-9.(Józsefkrt' sarok)

,
Köztertilet-haszntiő,kérelmező: TRESSERRISTAI]RANTSKft.

(1095 Budapest, Boráros tér 4.)
Közterület-használat ideje: 2014. augusztus 11.-2015. augusztus 4.
Közterület-hasznźiat cé|ja: napernyo
Köztertilet-haszná|at nagysága: 4 m"
Közterület-hasznźiathelye: Népszínházu,7-9,(Józsefkľt. sarok)

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. augusztus 1 1.

il. A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság űgy dtint, hogy közteľület-használati
hozzájára|álst ad - díjmentességge| - az alábbi ügyekben:

1.
Kozteľĺilet-hasznźůó,kérelmező: SomogyiBélau. 7.Társasház

(1085 Budapest, Somogyi B. u. 7.)
Közterület-használatideje: 2014.augusztus 11.-2014.szeptember19.
Közterület-haszntůat cé|ja: ál|vźnyozás utcafronti homlokzat felújításhoz
Közterület-haszná|atnagysága: 20 m2

Közterĺilet-hasznáiat helye: Somogyi Béla u. 7. Qárdán)

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. aususztus 1l.

Itr. A Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Tresseľ
Restauľants Kft. kłizteľület használatát világítótest elhelyezése céIjából 2014. július 25-
től augusztus 10-ig.

Felelős : polgáľmester
Határidő: 20i4' aususztus 1l.

Iv. A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság r'igy dönt' hogy tudomásu| veszi a Tľesseľ
Restauľants l(ft. közteľĺilet haszná.Jiatát napeľnyő elhelyezése cétjából2014. augusztus 5-
től augusztus 1O-ig.

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. aususztus 11.



A döntés végľehajtását végzo szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdźůkodási Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjáľa:
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. július 3 1.

Pénzes Attila

rÉszÍrprrp: Va.cyoNcazDÁLKoDÁSI És ÜzpľĺBI-TETÉSI ÜcyoszrÁlY GAZDÁLKoDÁSI IRoDA

LpĺRr.ł: BBnÉNu Mplnĺo,q' ÜGYINTÉZo

PÉľzÜcylFEDEZETETIGÉNYEL/NEMIGÉNYEL.IGAZoLÁS: b-ł It ć^. ;
JoGI KoNTRoLL:

Eu.pľoRlzľp:

I BIZoTTSÁGEI-NÖrn
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Á kérelmező tudomásul veszi, hogy.
} a keľclelĺ benyrijtása nem jogosítja fel a közferü|et haszĺ{Iatára,
} a 18120t3.. (IV. 24') önkormányzati ľenileleÍ 17' $ (1) bekczdése szeIini a koztęriilet has.znáĺatáéĺt kózte-

íiileĺ-használaÍi díjat kôteles fizemi.
> a közterłlleten kĺzáĺótag a 2l0/2009.(Ix.29') Kormán1'renđe|gt ĺ2. Š (l) bekq"ĺ|ése alapján a ĺende|et 5.

mellékletében meghatáľozott teŕnrékek ánlśíťhatók.

Á kéľelemhez a kérelmezónek az a|ábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mel|ékletet kérjükx.el jelłilni)

ĺ. Á közteriileten fo|yĺatni kívátt tevékenység gvr

- ewéni lállálkozźs esetén: váĺlalkozói igazoĺvanl't.
- saz.dasáei ĺfusasás. eevéni cés eselén: 30 napnál rrem régebbi cégkivonatot, aláÍrási címpéldányl'
. társadalmi és egt'eb szeľvezetek esetében: a nýílvántartásba:
. tjstemlelök esetén őstermelöj isazolvánw.
,. A' 

'c'"én},"It 
t.'iit.t'" 

"onatkozi 
helyslnt ábľázoló r,ázlatot. amelyen szerepelnie kell a kömyezö utcáknak

ís. A vázĺaton' az igén.velt terĺlletnek. a szükségos méretekkel . úgy kell szerepelnie' hogy annak nag}ságą'

elhelyezJ<edése egyém€lmĺien megállapÍtható legyen (TEBÁSZ' PAVILON ESETEI{: annak szélességą
hossżúsága; a ĺeľasz, pavilon szélének az épület homtokzati falától és ajáľda szélétől \'aló távolságą teÍasz

esętén annak az üzletnek a beiáľatátó| való távolsága. ametyiků9z tat1ozik; méteľbén

3. Ä,*Ihe'yeznl kí'á''t épńéńý, létesĺtnleny, berendezes műszaki leÍrását és ieľvęit:, teraszkérelnekhez a

helvszín fotóiĺjt is csatoÍ,li sfli]6é?es'
.'' M"g'é.','j tétesĺtméąwe łónatkozó koĺerĺllet.hasanálłti hozzáiárulás megújĺtasa esetén - városkěpvédel-

mi szeInpontok figl.elembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatołni.

5. Építési enęedéIýe: íí'i)tött építn?ě,xy esetéhenvag1; építési munkálątokkaĺ ĺisszeJiiggő kłlzterület-haszfialaĺ
eseiben az i:pítteíőlőI kapolt weýatalmazást és ajogszabtźďybon eĺőír! esetekben ą jagerős épít^iłB/i ható-

s ĺję i enęedé lvt csatolni sziiĺĺséses.'
ĺ.--<tizrtt igenyteveteĺe esetĺĺ ] a 2. pontban fogialt helyszínrajzon túl * a Vonatkozó helyszínt ábĺázo|ó

forgďomtechnikai vázrajz.ot, amely beszerezbetö a BKK Közútí Közlekedési lgazgatóság Közútkezelési Fő-
os;'tá|v Foĺgalomtechnikai osziálván.

Fic\'elmcztetésl
|TíTt4*,l aolnt kérelann7omlaauy és e eiőfi.t lnelšek]eiek aalo!ńsán aĄ ą potttos es egłéłteltnű helymeghallhtzás, ła-
Ialnint a negl*ő !étesinnéłryíotója elełeedhetetlen a ba4nijtolt kel.elen ćrdemi elbíľálłźśĺj]lĺlz!

A köá:eľület-hasz-nálatot - kĹilönösen - az alábbijogszabályok szabályozzák:
} aheýi ŕinkorĺnányzatokól szóló |990, évi [XV. ttin'ény
P a Józsefráľosí Ônkormányzat nlajdonábao lévő közíerületet hasaláIaĺ:iról és hasaläatĺinak ľendjérŕĺ'l szo'|ó 18,2013.

(IV24.) önkormányzaĺi rendelet
} Józsefviiľos KeľÍi|eti ÉpÍtési Szabátyzatáľól szóló 66.2007.6Il.12J öľilormányzatiľendelet
} Buđapesti'Váľosľende:ľsiésÉpítésiKeĺetszabály.zatľó|szi,\ő47ĺlr9.98.(X.15)Föv.Kgy.'ľendelet
P A.ĺeŕHmok, ĺek|áĺłrbeľenđeżések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól szóló 55;2013' CXII.20.) önkonnaĺlyzati

rendelete

NYILÄTKozAT

jaró hatóság ĺelé továbbításához ajogosultság megállapíŁísa és teljesĺtése céljából.

P Kéľeinrem beĺyújtásakoĺ a Polgármesĺeri Hivatal VagyongazdáIkqdási' és Üzemeltetési Ügyosaá|y iig;'!ntśĄś-
től tájékoaatlłst kaptanr - melyet tudomásul vetteĺn - az eljäľĺís melindítlásának ĺrapjaról az ügyin1ézési haÍáridő.

ľôL áz ug-vemre iľányadó jogszabáIy rendeikezéseiľöl, jogaimĺóI és kÔtelezetšfgemről, tovabbá köte]ezettségem

elmulasaásának jogki5r'etkeznrényeiről, a hivatali elérhetöségĺöl.

} KÜelentęm. hog.v- kćľelmem teljesítése esetén a 3004. évi CXL. N. 73i^. $ ( 1) bekezđes b) pontja alapján a fel-

lebbezési jogomľóĺ lemonđok. Tudornásul veszem. lrogy ezalial az üg.vemben hozott hatáĺozat amlak kłjz,lés^lkor

jogeľőre emelkedik' 
.'. 
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Budapéś FőváÍos V||t. keÍÚlet JóeÍvárcsi Ônkományät Po|gámesteń Hivata|a
vagyongadálkodási és Üzemeľtetési Ügyosźá|y
1o82 Budápest
Baross utca 63-67.

Káfjúk ą

Egyéni vállal kozás esetében :

Adószáma:

- i_l_i_l_"i-r-_Llj

Megje,gyzćs: Fe,?!i adatok Í,a!ćse u kł'ztertilet-hasznćiati kéĺehnek eIbírĺjlásóiltz, ą közreriilet.hasznrjla|ok ellenőrzźséhez
szúlsěgesek jk adctokat a Polgłżrmesleri Hfuatal źs a Jóxe!łĺźľcsi Kĺzteriileĺ-feiźlglelet Ŕezalik. Jelén kŁjékciląÍ& a20! !. ćvi CÄ1].
ň!'źĄwnalapul

Kiizteľülł:t-hasznáIat iđejc: 20 l rł u" iłF hó l?E naptól _ zo l ĺil. ev N3 nu f,1i napis

(Töt'b időponq^ belyszín eseten kóľünk lisĺít mellékelni!)

Egľéb ( LEvlELEzÉsr cfuĺ, a."nn1'iben a fenti adatoliüól eltéľ, stb):

E ]:ĺ
'8r{'é ľi ii k a t ú to I ĺI a Io n j e I'ze t1

a ké ľ e l e n, n y o mt a tv úlly Í
łneIIékleĺeket csatolni. és
a I áÍ r fi Í sĺ'íve s kedi é k !.



A héreImező tudomásul veŚzi' hogy
} a kérelęm benyúj tása ĺem jogosítja fęi a i(ö'zferiilet használatára,

7 a 18|2Ü|3. (IV. 24.) önkoľmányzati rendelet i 7' $ (1) bekezddse szerint a közterĺilęt használatáért közte-

ľĺlIet-haszrálati dĺjat köteles flzetni,
} a kÖzter{ileten kizaĺí:|aga2|0|2009.(IX.29.) Koĺmányrendelet 12. s (ĺ) bekezdése alapján a ľcndclct 5.

mellékletében nreshatámz'tt termékek árusithatók.

A kéľetemłrez a kérelmezónek az alábbi melléleteket ke|l csatolnia: (A csato|t me|Iékleteŕ kéľjĺik X-el jeli'lnĺ)

Ĺ.Ą kozteĺileten folytami kiviint ter'ékenység gyakořlásáE &lj9g9qÍo9g}'szeííi okiľat'másolďfu
- eevéni vállal}iozás csetón: vállalkozói igazolr'án}t'
. sażdasá!ĺ ĺársaság. es'véni cés eserén: 30 napnál nem régpbbi cépkivonatot' aláĺĺási ciľnpéldányt'

- tiársadalrni és eg.\'éb szervezetek esetében: a nyilvántartasba.vételúket igazoló okiľąt9]!.

- óstermelők esetén östermelői ieazolváný.
2' Áz igényelt terĺiletľe vonatkozó helyszínt ábnázoló vázlatot, arnelyen szerepeĺnie kell a köm1,ező utcáknak

is. A. v*zlatoĺaz igényelt teľĺiletnek . a szĺlkséges méľetekkel . iigy kell szeľepelnie, hogy annak naglsága.

elhelyezkedése egy-értelrnĺĺen megállapítható legycn (TERAsz' PAvIĹoN ESETEN: annak szelessége,

hosszúsága; a terasz, patilon szělćnek az épület homlokzati falálól És ajłĺrda szélét6l való távolsága; terasz

esetén' annak az ijzleBrek a va|ó távo tartozik: métBľben

3. Az elhelyezni kívánt épĺtmény, létesítmény, berendezés mĺjszaki leĺľását és teľYeiti ĺerąszkérehnekhez a
heĺvszíll fotóidt is csaloĺni szii?séses.
4. Meglévő ĺétesitményfe vdnatkozó közteÍtilet.használati hozzajáľulás megújÍtása esetén _ városképt'édel.

mí szenlpontok fi welenrbevétele miatt' - íénykér:felvételt keIl becsatolni.

5, Epítési engettź!1hźz ki}lijtí épíÍn,ény esetében vagł ápít,lsi munkálatokkal ôsszeJilggő köziertilet-huzná]at
esetiben az építtetőtőI kapox ľ,zeghatalm1zást és ajogszabółyban előĺrt esetekben a jogerős építésiłg,i ható.

-sĺici eizgedéIví csĺttol ni szljks éęes'
6. KÖz|:lt igélrybevótele esetén - a 2. pontban fogialt helyszÍnrajzon túl - a vonatkozó helyszínt 

^bÍám!ófoĺgatomiechlikaiv*żra3zot, anrely'beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési lgazgatóság Közútkezelési Fő-
osztálv^ Fořsalomtechníkai oszľálván.

FjgÝ.elnreztetés:
Á hiányÍa\aÚul kitölŕÖtt,Páreĺennyomtanhĺy 6 a előírt melłéicłetek csatolásan ĺil, a ponlas és egłér'telmű heĄtneýabazĺk, va-

lanbltanlegtévő lětesínláyfoĄa.elalgedhaaln a benyijnt kéłelan érdeni elbínjlałilzoz!

A közteľülď-ltasználaÍot _ különösen - az aĺábbi jogszab tůy ok szabźůyozzák:

} ahely.i önkormán.vzatokólszóIó 1990. évĺ LXV. tórvény

ž a Jóxefvĺárosi Önkoľmanyzattulajdonában lévő kö2fen]letek hasalá]aĺircl é.s hasaáĺaĺlinak ľendjéröl szńló l8l20l3.
(lV24.) önkormlínyzati ĺendelet

) JózsefrarosKeĺtjletiÉpírcsiSzabilyzarrirólszóló6óź007.Oil.l2')önkonnányzatiĺendclet
} Budapesti Városrendezásí és ÉpítÉsĺ KererzabĄ'zańl szó|ó 47ll998.(X.l5.) Főv' Kgl. rendelet

} A reklámok, ľek]ámberendezések És cégérek elheiyezesónek szabályairól szóló 5512013. (XII.20.) önkorrruínyzati'

ĺeildeIete

N YI ĹÁTKozAT

} ÁIulíroĺt:hozzáiáĺutok személyes és különleges ađatajm (hozzátartozóim személyes adatai) a kezeléséhez és az'el.
jaIó hatrsäg ťe}é továbbíillsához a jogosultság megállapitása és teljesitése céljából'

} Kére]meln benyújtásakoľ a Polgármesteri Hivatal VagyongazdĺĺIkodási és Üzĺ'me,ltetési Ügyosaály üg'rłintézójé.

tóI lájékozta.ást kaptam * mel.vet tudomásul veĺem _ az eljáľás megindításának napjáról' az ügyintézési hatáľidő.

rői, az ügycmľe iranyadó jogszabály ľendelkezéseiľől. jogaímróI és kiitelezettségemrĺjl' továbbá kÖtelozeftségem

elmulasaasának jogkövetkezményeiről, a hivätali eléÍhetőségľol.

> Kijętęĺtem, hog.v kére}nlem teljesítése esetén a 2004. évi CXL. tv.73iA. $ (1) bekezdés b) pontja alapjan a fel.
Iebbezésijogomĺól lemondok' .I.udornásui veszem, hogy ozáltal az ĺig;vembeĺ hozotl hatjáIozat anna.k kłlziésekoľ
jogełŕĺre emelkedik.

fiô. {Ł
Budapest' 20ĺ'4. év .... hó '....-.- nap.
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KÉRELłIEzó ÁL"łĺn.ĺse
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Budapest Fóváros v|l|- keřület JózseńŕáÍosi onkormányzat Po|gám6teń Hivabalá
vagyongadá|kodási eś ÜzemeltetÉś| tJgyosáá|y
í082 BBdaoest
Baíoss'tÉ63.67KÉRELEM

a Jĺôzsefvárosi Ônkormányzat tuta.idonában lévő kiizteľület hasznźůatáhaz
Kérjiik ą nJ:Đhĺtąltányt oIvąs''ĺrą:óai, nyoĐ, laIott beiűłel kitöl,eni j

Megjegyzés: tr.énii üdt|ak kjzléśe ą kozteľłlet-ha5zndlati kźľelmek eibírúlósábu, a köxłerúIei.hą-sznáIttok ellenőrzźs'éhe:
s:iikségeŚek,tzadatokataPolgtrlnesteľiHivaĺalłźsaJózse.fi'áľosi.Kô.ierlile.t-ĺelIiq!/eletĺłezelik''!e!ellĺĄjékdat'jsa2ÜI!.ánCXil.
tillléł4en alapu!.

Közterü|et-hasznń|atiĺteje:201 ;{ i év .9 g.j nĺ i1'!-j*p.ol 
* 201Ęl.u" Ĺ.i1j bó í-ĺ-[3i napis

(ľöbb időponĹ- helyvÍn esetén kériiuk listít mellékehil!)

Közteľĺilet.haszná|atcelja:....'*í.:l7'llŕ.i'Jy::,:'('Ą5'....'!r..{ł:ĺXĺł*:.i.:'.'.sl{:l*Ýť.'!,ł,!.,,'.ťś:sť.ii1ľlÍ;ĺ:ý:i:.

Közteriilet naglĘa: ...''....ĺ.Ś": . ...'.... m'iab

::*-::::':.:-*:'."::l,ä1,l...;".ä:#ffi*:- ;.,,-il ''*. .. ..'.. ..' .

Adószĺma:

i_i-i "i-l 
'l_'j

Kćłjiik a Íúłolĺĺalon jelzett
a k ě ľ e t e m n)) a tn t atv đ ny t

meĺIékleteket es,ątollli, és
aI á í rn i szív es kectj ě k !



'á' kérelmező tudomásul veszi, hogy
.} a kérelem ben1*rjtása nem jogosĺtja fel a kö'aeľĺrlet haszná2at6ła,
ż a 18120|3. (lv. 24) örr}oĺnáĺyzatí rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a kij*efület használaÉeĺt közte.

ľület-hasznĺíIad dí.1at köieĺes ílz'etni
> a kôfteÍtileten kizilró|ag a21aĺ2009.(IX.29.) Korľnányľendelet 12. $ (1) bękezdése alapjĺiĺ a rendęIet 5'

mellékletében meshatiározott teľľnékek árusíthatók.

Á kérclcmhez a kéľelmezónek az a}ábbi nlellćlcteket ke]I csatolnia: (^Ą csatolú meĺlÉkletet kérjiik x-el jeli}nĺ)

4' Meglévő létesínriényte vońatkozó közterĹilothasználati hozájrÁĺulás megtijítzsa esetén -
mi szemoontok fisr,e]embevétcle miatt - fenvkepfelvételt kell becsatolni'
5. Epíłési engedélyhez kłtöĺt épĺtnĺény eselében ýag; épi'ĺěsi ltlunkálątok|iąl összefił1gő közterüleĺhasĺntllat
eseúben az építtetőtőI kapoĺĺ meghaĺalmazałt és a.jogszabaĄ,ban e!őirt e.setekben ajogerős épíl8iig/i hdló-

csatolni

FigveImeztctés:
Á hithĺ'ra]aruĺ h|oltöti ká,elenĺĺ4lolnĺau-aĺ9- <ís e eiőfit mellé*letek csą|olasalz tlj,], a polllos áł eg;értelntű he[lnlegha<irozus, va-
lamilx a meglźvő létesíÍnĺényfoĺójaelaęedhetalen a baýjtoĺt kéłelenl ,h'clgni elbíróiasóJlĺľz!

A közt€riilet-hasmáIatot - kiiĺönöSen - az alábbi jogszabáĺ1ok szabá|yozźk:
> a helyíönkomĺínyzatolaól sáló 1990. ér'í ĹXV. iörvény
} a Józsefváĺosi tnkoľmán,vzat tulajdonában Iévő köfÉrittetek hasaräatáról és haszráĺatĺínak rendjéröl szóló 18l20l3.

(IV34) önkonnányzáti rendelst
} Józseívĺáros Kerĺileti EpÍtési sfabályzatÁr,ő| szśĺ(l66l2l)()7.(XII.12.) önkoľmán-r'zati ľenđelet

P Budapesti Váĺoľendezési ésEpÍtési Kerets7'abĺil}utról szóló 47il998.(X.l5.) Főv' Kgy. ĺcndelet

IÝ Y lLATH ozA T

} Álulíĺotł hozzáiáruIok személyes és kĺllönleges adataiĺn (hozzátaťĺoz-oim sz-enrélyes adaiai) a kezelésehez és az el-
járĺ5 hatósĘ feté továbbítĺĹsához ajogosultság megálla.pĺtása és teljesítése céljából.

} Kéľe]meIn benyrijtásakor a Polgármesteľi Hivatal Vagy-ongazdálkodási és Üzerneltetési Üg1osztály üg-rintézőjé-
től iájékoztatást kaptam - melyet tudomásul \'cttem - az eljárás megindĺtasának napjaró-l, az ĺlgýintézési hataŕidô-
ről, az ügiemre iľan.vadó jogszabáĺy rendelkezéseiről, jogaüluól és kiiteleättségémriĺl, továbbá kötelezeltsćgetn
eL:aulasztásánal'ĺ jogkiir,erĺ<ezményeiről, a hivaÍaii elérhetőségľől.

,} Ki.ielentem, hogi kéľelmcm teljesítése esetén a 2004. évi CXL. B,|. 73iA' ś (i) bekezdés b) ponda a|apján a fel-
lebbezésijogomľól lemondok. Tudomásul veszeIn. lrory ezlíJtal az iigyemben hozoľl hatáľozat annak kŐzlésekor
jogerőľe emelkedik.

tsudapesto 2013. év '.'. hó'....'.. nap.

sz.t* szoLoÁťřAtl E.Í.
2254 sz€ntľnáľtonkáta"

... fiď6śáÚii;u},Í1é.
{'. ld$*'n:,#69ď&Ł13

1t.1r'-1- .ł ĺ
..ĺ........ '.

KÉRELł1EZÓ ^ĄĹÁÍeÁsa

l. A közteÍ{lleten fol}.tatni kĺvant tevél
- eevéni válialkozás ęsetén: vállalkozói

2. Az igén-veltteľüIětre \onatkozó helyvínt ábrázoló vĺŁlatot' amel1'en szeľepelnie keil a kömyező utcáknak
is. Á váżaton az igényelt terulemek - a szükséges méreteki<ei . úgy kell szerepe|nie, ilogľ annak nagyságą
elhel1,.ezkedése egyértelmüęn megállapítható leg-ven (TEŁĄSZ PAvILol{ ESETÉN: arrnak szélessége,
hosszúsága; aterzsz. pavilon szelének az épĺilethomlokzati falátĺ5l és ajárda széiéiőI való távolságą terasz
esetén annak az ilzletnek a beiáratätól való
3' Az eiheiy.ezĺri kivant építĺnény, ĺétesitmény, beĺeIrdezés můsza}ĺĺ leÍrrísát és ielĺeiti teľaszké

igénybevétele eseĺćn - a 2. poĺtban foglalt helyszínľajr-on túl - a vonatkozó helyszint ábrázoló
foľgaiomtechnikaivátajzot, ąĺnely besz,eĺezhetó a BKK Kôzjtĺ Közlekedési lgazgaĺóság Közútkezeĺési Fő-



Méltányossági kérelem

Tisztelt Beľényi Melinda!

Alulíľott Pach Ákos, mint a Somog1i Béla u. 7.Társasház képvise1ője, azza1akéréssel foĺciulok
Önhoz', hogy az onkoľmányzattď koopeľálva, a lÉR-xÖz PäLvázatkeľeiein belül megvďósuli
homlokzat Íel jíŁáshoz sztikséges kozteľüĺet hasz'nálati díjátol tekintsenek el.

Buđapest, 2014. j{lliĺs 28.

se.ĺ' szorď$^tl řľ.
2254 szenFná'ĺc|lłú{ą

|Gí€5zü1ťy L u, 13.
Ádóerám: 20ôEĐ6t2.}Í3

--**:::::> B'.* ,ł{-^ ! i

Pach Ákos

Sz-M Bt.

1Kozos Képviselet/

Tisztelettei:
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.Ą BLĐAPESI ľÓl'ĺľos .ĺózsprvÁę'osl oxronri,ĺÁxtZÁT @p., ViIL Baĺoss u,
63-ó7")' aBp. \rlfi'' 176r. ďajdonilapoĺ36462 hĺsz., łtattfęfuęą tglnie'zęo""n
Budapest YLľI., Sompgvĺ Béla u. ?. sa a!*tt ?El m2 terüiedi Budapest E.övŕľos
Jľzsefrłárosi onkonnányzat tulĺjdonában áltó háángatlant a 495/199;.DL:Ż6.i kęiĺ
6afi1p2ĺl6 łlapjan elidegenítesrc kijęlölts ĺís

TÁRsAs1ž1*7,z.'Ą^
aĺafi$a.

.Ą t,íľsasfuz öľÔklakáEáj a jelen atapító okiĺat ľs'rdetkęr.ĺĺscinek megfelelöeą minĺ
ölłiklakiásot ęs ncm lakás oé}jáĺff szot#Ió heýiségek a köajs tulajđonban maĺadó tďet
épliilcEĺ9szet beĺendezesek Lís felszeľetésĘkkEzo-.-hasmaaĺĺĺa& ä;cg,í*ĺ nln*ĺtso*ĺiyĺ
ĺ'lajdoĺába keĺiilnek az:Ą hory 1'mindenkoii tuJajdonostjľsak 

"gy*ä 
toz.'tti.pgvĺszony:át

ał' 1977 '. éyí 11' B'Í rendellĺezęęj és az alapíłó okiretbaĺr foglaftař"az al.äbbiak sźľÁri
szabźlyłrzĄk.,

ľÁns.ąsnĄzÁi"APÍTc

I.

-łrTĺĺ,łąĺos ntľĺ-ľer,srzpsnľ

Köaös ŕulajĺtonrl ingaŕIanľé.szek:

Ielek (781 m') teťĺileĺo łs az azgfilęłÍs udvaľ, keľítés, kapą j.áľdą es tłbwkoiaĹ

AJapozÁs, ft és viátasďalat{. kémenyet kiváltóĘ pill.fuelq épilteťkiilső vakctaĺai, ill' a
kö.zös heľyiségekbęa lłźvó vakolatok és hľ.kolatoŕ'.

n.

E.

ffir-?



'l
;

m. Födémek' közbęüs{i flodémek brľkolet nélktil, zźĺôťađÉ,ą burkolattrI eg.rltt.

IV" Aząiiiet terŕíszeĺkezeÉe,lécczésset ÍlęízzattaL és báđogos szeĺkezettęl.és szercI.. l.ényekliel egrĺitt.,
I

v' Fíncei t;&łŁók4 dą 303'12 ĺa2 ďapterüietteĹ 

'ju.--Ý:I. Áz épiilęt lrfucsőházai to &, f12,I6 *z. _

. MI' ÁzęiiletköáekedőĘfoýoaoi5đb,1l6,7mzďapteÍíiíettłl. -*
:

: VÍfl. Pađl,ístéĺ 482,8 mz alapteriiĺeÜď" -
iI D(. Áz €pĺil€t köetis bĺajdoołl €ŕkéľyę', 3đb" 9,9 Ín2

, x. Légrróĺaĺok 6db' 27,35ĺnz
I

i )g. Fsz-i közôs Wc !,95az -...
i

; ](Ĺ Í.eĺn kii*is Wc L,56mf -
, -.i ,\fiI. II. eĺĺl. köais lVc !,48 np,z -.
l >ov. Mosĺĺkonyha3db. heĐiség2l,8? mz
i. xv' :{z épĺilet közös fr{ajdonú lakatos szęĺkęzętsi.

i xv1 Yk a}ap es fęlszátló rrezeték.-k az Btcai bekötéetől a kĺilön tulajdoni iĺietősćg

' :Ę:ĺ,'ezetékĘ vary a Lalorr a{ajdonri vízoĺĘ

. xvEL Csaioĺna alap es ejĺőr'ezeték a kiililn Íulajdcni illetőség ágvezetékäg,

X\ffi. Ete.lĺ'ęomos ,hźlózlt azvtp,a!ĺákötéstőla kĺítłin tulajdoĺu illeĺőségek fog.asz.
aisméĺ<iig iI]' a közös hasanálahl hesisígęk ęlękromos hiílózata és bąęndę.
zébitżÍgat'

' "-

' 
xD.. Gáa,.ezeték az Btoai Íákötéstől a kiilĺiĺ tulajdoni iitstösg foglaszuĺsméĺĺiéĘ"

i )fr, Kózcis hasanáiatu heýíségek nyitĺszáľói
I

: }ofr. Minđazon táĺg,ak mety.e'k niĺrcseĺlek a ĺulajdonosok kůlĺiĺr tulajdonában és a ťęnti
, pontokbaÍ fęlsoroll ĺipíhnéítyęŁ épíľĺnenyĺészet ŕ-tszoĺeiésed beľer.đezéset stb'
i kięészítésére ěs fojlesztesére való e5iéb tözłls oélol.ĺą közôs hatáľozattal és közös
i ktĺtségenbeszsĺaúettek, vagł a.jdvôbon beszemzteľri fognak.

Il A köz<is tuląidon t000ii000 osaĺrei hányadból ált. Áf v. vámmal'ielzerttłíĺoiók ą jeienleg: kiąlaŁuĺt haszĺlálaĺi jogal kerĺilnek kĺizđs tulajdonba"
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K{iliin tłłlajđonú ingatlanok felsoľolása:

Ieĺmeszctbcĺ nnegosatlła az ęryos ĺrlajdooostársak Llilöĺr t',ĺąjdoruába keĺüląst miít
társx'luázrulajđoni iEeÍőségük aĺkotóĺÉsze - a kózĺ;s tuĺajdcnban maĺadó vaglomész-ek
köztís biĺokłaslĺĺĄ haszrĺí|atának jogívď. az egles t.áĺsasház<!ĺôklaiłások ćs nem
lakás cé$áĺa szoigáó hesiséget azok tarĺozekaivĄ felszerelésđvd az aiábbiak
szerint

Á,'lZsEFvÁRosI Ö1.ľKoR*MÁt\i-l.u.ĄT.otĺlęti a teĺvekęn t.száĺnmal.jelđt ÍśzŁ l'
ajĺószĺmri 

" 
belopőbôI. iĺođabó!' közlękcdőbőI' ĺnosdóbó]' 2 db fotóhelyiségböl

ĺakriiĺból áIló fiiĺdszinti helyĹsríget iÍct.ĺe az ęÍilel pincłszintjćn Íailálható 5 đb
ĺaluiľbol alló nem lalĺ..ĺs célti heýiség' (iĺoda) 188'7E m2 alaptorĺileftct cho7zá
taĺtozó kĺizős tulajdonbłn lévő része&bôl t$U10ú0 lr"{nya&osz

Á 
'ozsEFvÁRosl 

oi\ĺKoRMÁNYZAT-ot illeti a terveksn 2..szímmal ieldlt
fsrĺ,ż.ajtoszímú iizĺct (Pizzéĺia), mely üzletĺáből á|l ł9'l8 6;2 :lłptcĺiiletteĹ ahozzź
taĺĺozp közĺis tulajdonban lwő ĺęszęl:ből 10i100g hánya&ćsz.

.Ą JoZsEF.vÁRosI oNKoRI!{ÁNYZAT.ot illęti'a Íęlvęk€n s.száüftÄl.jelötł fszi. 3"
ajtószirali iizlethelyiség, meŕy eĺőtłśĺbőĺ' ůzleEeĺbĺí! }v*c-bőlá|L ĺi'93 rÚ2
ďapteľiíetĚel 8ho?2í!taĺlĐzó közos tuĺajdonbaĺ lwő ĺészękből 10i1c00 h:inyłrdĺesz.

A JoZsEFvÁRosI oMioRMfu\R'ZÁT-ot illeti a tsĺvekea 4.'száĺnĺnat.jeiölt fszĹ. 4'.

ajĺoszźm'Ą | szobából, féĺseobából, clcszobźbćĄ koĺryhabó! kafiuábó,l' firdőszobábó[
wc.bóI' köľlekedôbtíl tfuolóból álló öľöklakas 59'11 řn2 äĺapteĺiilefiel a hozzá
taĺtozó kĺiztis trrlajdonban lEvő reszękből 3?/1Ú0$ hányadrész'

Á 
'ozsar"vÁnosl 

oN.-}i.oR!víÁ'NYzÄT.oJ f,lętĺ a tgrvekęn 5" szármul jelöIt fszĹ
5. ajtószamą lszohából, łlősmbábő\ konyhaból' ĺaktárból állo ötiik|tkás 35,57 mż
aiapterĺileüe! ahonź tłttozó łöetis nĺajdonban lévö ĺłśszełből 19/1000 luáľyadĺésa

Á JóZsEFvÁRofl ÖNx.oR]ýĺÁN-YZAT.oti11eĺi a teÍveken 6.. számĺnal jelôir fsaĹ 6.

ajtoszamrii 2 szořrából, előszobibp| koĺĺlh;íból, fijiĺdőszobábóI iĺlló łĺriih{atĺás 55$4
m2 aiaptęĺĺi{eÍtęĹ abozzź taĺtoźó közôs tulĺjdooban lévő ĺęsz.ękból 29ltü0s
hányađrész, s

Á JoZstFvÁRosI oNKoRt\ĹĄ}łYZAT.ot ilieti a tqvekęĺl7. sz{ĺnmal.jelölĺ ľszŁ 7.
ajtósaämri" 2 szobábil, előszobábót ńiĺđőezobábóĹ korr'vhábó]' karuából taĺolóbói
á.łló örö*lakas 66i52 ÍÍ|2 alapteľilĺette}, a ha,zzÄ teĺ,rző kdzös tulajdonbaĺr lévő
ĺészekből 35/1i}Ü$ banyađĺasz

Á JoZsEFvÁRosI ÖNÍ{oR.\'ÍŇ\ryzAT-ot illgti a tęĺvekcn 8'' sz.{ruľrat.jetö1t ÍšrŁ
E, ajtósz{mrl" 1 sĺobĺłbóI' ďőszobából Wc-ből áiló öľiiklalĺŕs 35'53 ĺn2
alapÍeĺti3eľtet ahozzź fłĺtozc közcis tĺŕajdołbaĺr Iévő reszękbłil 19/1słs hárył&ész.

6.1

7.t

8../
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A JoZsEFvlů'osI oNKofuVÁNYZÁT.ot iüeĺJ a tefvekEn 9. sámmal jeiölt ĺszĹ
9' ajtószamĄ 2 szobábírl, előszobábó| konybvibó| knÍnÍából álió ôrtilĺtakás 44.í9 ĺn2
eĺagteĺiiĺerte! ahozzź ĺrĺtozó közčs fulajđonban láĺń rązękbőt24t1łÔ0 fuányądĺ&e

A JozslFvÁRosl ÖNKoR,1ýĺÁ}łYZAT-oI iliętí a tęĺrlęken to. számmaĺ jelölt
I'enn.i. ąiŕoczĺmą 2 srobából' ťęĺszobábói. :lőszobábóL kfflyhábó! kaÍłIábóĹ
ffxđőszobábói 

' Wc-ből' eĺkéĘ.bôl átrló ôröIĺĺakäs 100,4s m2 atapleĺiilette[ a|ĺęná
taĺtozó közös tľ'ląjđonban lévő ĺészęlsől 53i1s00 hányadĺész.

A ĺozsĘFvÁRosl oNKoe\ĹĄš{YZÁT.otfilefi a hrvęk'oar l'1' szimmal jeĺőlt
l'em., f/a. ajtószímĺ]' 1szobábó|, eÍőszobából haltból konytułból kaľ,tábóĹ
ťrfudősz.obábot lvc.ből áiló łiľ.ôlłIak{s 47,03 ril? alapteÍiilcttol" ahgz"Ä urtozó kłizös
ĺulajđoob*n lwő léęzekb.ől 2:71000 lr.ínyadľész

Á JóZśEľVÁRoSIoNKofu\,ÍÁNyzÁT.otilĺetia tęrr;eken t2,' sámmaljotölt l.'eľn.
2. ajtósz:.lttlŁ Ź' szrrbábĺil, otćiszohábó| konyhábó! kamĺábót firrdőszobábóI, lvc-bőĺ'
akeĘ.ből ál1ó ör,óklakás 89,f|ÍÍ,2 alapteĺtileťt'eĹ ahgzzźta$om kiizös fulajdoĺrban
lÉvő ĺészskbőI 48/100Ü háĺyadĺész

Á JoZsEF\,ÁRosi o}IKoR},íAN1zÁI.ot illęti a teĺvekcn l3.sz.{mmaĺ,jelő1t l.em.
2la. ajŕósz{mu 1 vobából konl'hából' ( kőzĺis lVC hasmálati jogávat} ríIió łĺľölłIakís
42$1 ał2 alapĺeĺĺilettot ahouźi Íaĺtozó kłizös tulajdonban tevő részękből 23/1000
hácyadĺész'

A JóZsEFvÁRosI oNKoRIvíÁI..ĺ-YZá,I.ot ilięti a tęrvękřfl t4. számÍnal jelôlt
I.em.S. ajÍosámĘl szobábó|, előszobából' konyb.íbót ka'ffáboL wc-ből łíÍó
iĺrĺik|akás 3Eŕ4 řn2 alapteriilctte! ahozzźtaĺĺozó közös ĺrlajdonban lwő r*zekböi
20/1000 hánya&ész.

Á JozsEFvÁRosI oNKoR]v'IÁ}ľYZÁT-ot itleti a lervękęn t5" számmat jetĺiĺt I'.em 
'

a. ajtoszłmą 2 sĺobábóI előszobából konytr,łbóN k.aÍnłából' fibdőszobábót t:íĺolóból
iílló łiľ'łiklakÉs 66ŕ5 m2 alápteÍĺi'ietÍet' ahbłzźIailołs közĺis nÍajdonban lévĺí
ĺészękb.5l 35/1000 hányadĺcsz'

Á IoZsEFvÁRosI Ö1'.lKoBMÁNYzÁT.ot illeti a teĺvękeĺr 16. sz.ín:mal jelöit l.em'
s.ajtószamli' 2 szobábó|' konyhÉból' közlekędőbőI. fiiľdőszobaból, kĺnrĺából álló
iirĺiklakás. s6J3 m2 alapteĺülettet ahozzźt.aĺtoz,ő közös fulajdonbaĺ treÝ.d ĺészeł{ből
30/1.000 hźlryadĺesz'

ld.IozsEF\'-ÁRosI oNKoRMÁNYzAT-sÍ iiletí a tgÍvęhefl 17. s;ummď jelöIĺ
II.em' l" ajtoĺzímlt 2 szobából, fślszobÁbó! ę]őszobábóĹ koĺt1'hríból kaÍüából'
ffiĺdĺíszobábó!' wc.1bĺ51 áíló łirčklakás, 103,19 m2 alapterüĺeĺet ahozzźÍłstszb
közös ruĺajdonban iévći ĺeszekből 5511000 1uáĺryadĺész.

Á JoZsEFvÁRosI oN-KoR,'\'ÍÁxyZĺT -ot ítteli a teĺveken tr8.sáľnmal.jeloĺt
II.'em. l/a' ajtószámul szobábó|. előszobá.bóĹ hallbóL konyhríbó!. karnÍábóĹ
fiľdőszobából lvc.ből' gsĺdĺĺob.bóŁ akćlyből áltó öĺt!!dakás, 48,64 trú,
alapterĺiietĄ ahpnĄ üaĺtozó kôzös ĺĺajdonbaĺlevő lÉszękből 2611ł}00 häĺyadĺésa
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|9'/ A ]ozsEFvÁRosi oNKoRfuĹA]\ryzAT.ot ĺlleti a teívękgťĺ |9. saímmal'feltĺIt
ĺl. eĺn 2. ajĺôszánaa ż szobából, előszobából. kđdekedőbőĹ konyfu{bóI. kamÍából'
fiiĺdőszobábó| lvc-bőĺ álló öľłilłlakás,91,08 m2 aiapĺerÉieľłe| abołzíĺ tarÍoz5 közôs
h'ląjdmbaĺr levő ĺészekből 49/1Ü00 háo1'adĺész

20./ A JozsEFvÁnosl oĺxonĺłĺľrvzĺT;ot í}Ieti a teÍveľ.ę,G 20. saärnmal.ieiöl1
II'eľu 2/a. ajtoszámi'l sĺobából konyh,íbóĺ Á<őfös \\Ic hasanáĺati ,jogávali i,Iô
ôrtihlahás 44,74 ĺÍLf alapieĺiileŕte{ abgzzä ĺartozó közôs fulajdonban tfiÉ részękből
24lt{}00 fuíayadĺész

21.l Á JozsEFvÁRosI ÖĺłKoRMÁr\YEÁT.ot illęti a ięĺveken 21. száĺnĺnal jeliilt fi.
enl" 3. ajtószáml3,l szobából, Íó}szobábót, előszobábó| fiiľdőszobébó! áltó 6ľtĺ!dakás,
4s'30 Iľ'2 alaFtertĺ{eue! ahozłiltattszó kôzös ĺilajdoĺban lfuő rÉszękből21/lÜ00
tuányadĺ'ćsz'

fL.l A'Ioz'sEFvÁRosIoNKoR]vĹĄ}ľÍZAr.otillętiaterr'ęksÍ22,szĺmmatjelölt
ILem- 4. ajtaszámĘ 2 szobából, félszgbáb{ôl, előszobából, kooybából kamĺábó|
ňIdőszobából á11ó ôúiklakás 70,16 Ín2 alaptłĺii{ettel a hozzá i:atozó közös
rulajdonban lévő ĺÉszelĺĎöl 3711000 hányadľesz'

23.,t A,JozsEFvÁRo$ ÖNKofo1ýÍÁr\'VzAT.ot it1eü a ÜeÍvekeĺ 23łszĺnmal.ięlčlt
II.'em. 5. a$oszám'Ą 2 saobÉbó|, eĺőszobábó! konyb.ából' k&ruábóŁ fiirdőszobábol.
álló ófiiklakÉs 5893 Ín2 alapteĺĺiÍetfel zhtzzá, Íxúozó közĺjs ĘIajdonban icvő
ĺęszekbôI 31/1000 hanyadľĺba'

24',ĺ A' JoZsEFvÁRosI ÖNKoRMÁNYZÁT-oĺ iltęti a Errękęĺr f 4. szłmmaljetölt
III.'eĺn. l' ajtószámĘ 2 saobábóI, fólseobábó|, előszob;íból kolryľuából kanx.ábł5t
fiitđőszobábó! Ivc.-bői áĺ1ó tiröklaiłás 1t'3'66 n2 alapreĺiiieĺe[ a hozzÍ taĺtozó kĺizôs
üísjdoÍban Iévő Iészekböl 55ilsÜ0 hźĺĺyadmsz

2sJ Á JozsEFvÁRosĺ Öľronuexvz,Ą.T-oÍĺleti a lłrvekE,n !5'.sámmal ielöit
III.em. l/a ajtósz{mlĄI szobÁbó! előszobábó[ hallból, konyhábo!' kaffiábó,i.
ffir'ďiszobábó| Wc-bo"l áiló öľötdakás 49,9'4ÍYa alaplvľiileľre! ahazzźľartozóki|zös
tuÍĺjdonban lev'ő részekből 2711000 ľuĺn1'ad:ész

26'l A IoZsEF.vÁR.osI oNx'ÔR]!íňI\iYZAľ.otilIeti a tertękeĺ 26, sámmal.ielôĺt II1'
em,' 2. ajtószámlŁ 2 szobábóI, előszobábóL kon.vh.íbol kĺfilrrábót ffhdőszobábót, lłC.
ből álló łiltilłIakás' 9ĺ}'91 6! ĺ|aptefiíétbl ahoąź t*tozó:közös ĺĺajdonban tivő
ĺészekből 48 ĺĹł0g haĺyađĺésa

z1.J 
^ 

IoZsEFvÁRosI oNKoR.!ÍÁNYŁĄT-o1 íllęti a terveken 27. szimmaljetölĺ
III.eľ* 2/a. ajtószímlĄI szobábóI' előszobábol konyhából' Łaffi!ábol' fiiĺdőszobábó[
wc.bőI á1Ió őrötlakás 43,8ł mf ąlapteĺüteÍtet 7!16zzä ĺex1gvő közĹk trrlajdonban teĺ'ĺí
részękből l3l1000 lránvadľesz
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?8'ĺ A ]ozSEFvÁRosI ŐMio.Ę},íÄ\1YzAT.ot illeti a 
'eľveke& 

28. szammal jelölt
III,enĺĺ' 3. ajĺószĺĺilĄ1 szobábil, félszobźbóL előszolŕból' fi5zőfiilkéböi. fikdőböl álió
0l ĐklłkÁs, ,ł2'01 łt2 łl.rptĺnllcĺł! a hc'ełí ĺaĺtĺ:zó kôzos tuiajdolrbalr 1Úv..ĺ rÉszgkbíjl
2ŻlLł4B híĺĺyadĺész.

f9 t A lozsnrvÁęosl ÖNKoR\íĄ}iYzÁI.otilleti a teĺvekerr 29' szímmaljelťĺit IIl
ern. 4. ajtószámú' 2 szobából. eĺőszobából kon1'haból l$ÍnÍábć},, fiiľdőszobríbó|
táĺolóból ái1ó iiľłĺklakás 70'38 m2 alapteĺolete| ahtazzÁ tattozó köeös fulajdonbaĺr
1ęĺü lÉszekből 38i1000 fuá.ĺ3'adĺesz

3o'/ Á ÍozsEFvÁRosl oNKoE}',íÁ]\YŻ:\ľ.ot illsti a tęrveken 30. saímmá-jeiölt
ĺIĺ, em" 5. ajtósz:ímĄ 2 szobábóI. kooyhábót közJekeđőből kamĺábóL Tilc-ből áĺó
ôĺöhląlđs 58,87 m2 aläpť€d'ĺl€{tel ahozzź taĺtozó kd'zös tuiajdonban lévő ĺészękbőt
31/1000 fuĺĺtyadrész.

Á jden al.apító okiÍ'at 30 db" albetętŕt tanalmaz

C-/ Áĺ ewes albetćtek ąlałteľti!ętérłek kiszánritásáľa voąatkoz.ó
eIőíľások

Á hęb{ségek aĺaptłĺiilste megáIlapírásáĺái a vakoit faisřĺ.ok közöü a padiószint feleÍt ery
méteĺ magass:fuban méĺt adatokbói számíĺön tetilĺelťész| a beęített szekĺéĺt1,.ek
ďapterii'ietĄ valaľnĺnt a neÍn iakís cśljáĺa szolgÉló hetyisśgpkhez csałlakozó
kiĺ'alĺatszekeĺryek alapteĺĺiLletet kell firyelembe l'enłi"

ľ.í5elmen lsvĺil kell azonban hagmi:

. aa ajtóhĺál es ablakokniíl lévő beęl;ásokat

. a o,5 m2"nél kisebb alapteriirletĺí falffiĺkékęt'
- a fa]s{kokból kíugó o'5 m2.t el nem éĺ{í nags'łgil teÍĺilebészą
. a heb.iségben 190 cm beknagassfuot el nem ŕlő teľületęszt"

.{ ĺľlejdoni lĺ'{nyad męhatározísáoíl frg,elvmbe tehető hasaros alaptcĺület kiszáŕľtrľásá&ál

. alogýt'aá|ęs zfut erkéb'ęknél 0,5-ös

. afedetteĺkĺĘetnél*ÍeĺaszoknÁĺ 0.3-as
- a ĺ1'iĺolt eĺkéiyeknéi as teĺaszoknál 0,2-es

smĺzó all<a|mazasávalkeli a ténylęes alapteĺíiiethez kepest azok alaptsrĺ'ilętét szÁroításba
wĺĺi'



nI.

ÁzIľqcłľ|,Al.*.sYrLvÁI\ęTÁRTÁsłÁvoľřáTľozoREľEleLxozÉstrx<

A Buĺtapęst P6vráĺos JózsofvaÍtri lilŁotftłíJřŹt Polgánmesteri Hiwtąl. kei a Fövĺiĺosĺ

ręĺaďęk ľotatrivatala Íngaĺĺr nyilvantaĺĺłsĺ es Fölđminősĺtesi osáályától ho-ry a

tĺ*asháxutajđon al*pÍřásÉt a r,aiaruĺaat ąz ineptla$ 4yifuáĺ'taĺtást'a . a f7-tĹ97f"

ru3i'la'ÍŁ\ř sa ťęnátĺęt 53-56. $.-a ćĺtęlnébeĺ..ieryezze be. Bĺure.ksĺĺáĺtĺľyis's3tgcg a

t.''u*t'o to'ol"pj*ą mąjd a tr fejeŹęt A/ poĺrtjában foglaltknakme$elel ĺan a k,iizös

nĺ"iłonuu" *u"liló.tęlkeĄ epu1łéw *n*ęt bęĺerdęz&eket ęs f€ls;igfelé.lekęt eglesítse a

táĺsas}'az ÍtiízŠl*pjať'"
*ĺg , ff' f.j.*t ä.i pantjábm fęĹsoĺolt egres öro&lakásokatr.zgĺ 9gľ.io, 1ĺm |1kis 

céłiáĺa

*íwĺo ĺ*iyĺ-ee-k-i a kbzôs tutajđońao maadó varyolrból megilleĺŕi.hfu ĺ$${Ęľt
ô'!áĺĺó i"#đg'ké''t rüĺtegsg fá É;asháriĺĺü1örr lapotoĺr sĺąĺľaĺr:üit 3& 62/AÉ0 t'su.lg

az iĺp{an nyilváĺÍa&ásbaĺl

Ä Budapest Fövlá,r.os Józgsfvá'osi Önkoťmąĺlyzaĺ Potg&mestoĺi Hhľal ät. k< ;i' |g9ĺ a.

ioHr,ĺuäat * 
"g/". 

Íá6sasfiś2i kĺilfulapokoľnyívalrtaľoü örŁiklaká*.rką : tulajdonjęot a

;á"*1'á" 
'I"Éáäal 

eryĺđejlileg e auoapest ľbvĺľos J&zseívírlosi iinbol rnóĺryz*t.iaĺĺ'ifoa

jegezzsbe.

A kĺili'n fuIíjdonkéł't kiätäkított iĺĺŕik'laĺĺ,Łĺoł tłĄidonosaĺnak ęBłĺnás krzôĺ ti jog\'iszoíryát

ezen ďapító okíĺĺt továbbř fajszetei sĺabźtyozńk.

IV.

Ą fi-ĺĺ,ł.'ĐolĺosľÁRsax ncyłtas x ÖzÖľĺ /eaLsl/;JQGv tszoľ{YÄ

rJ@
Á ársesháóan Iévő läkásotq helisegek a tElajĺl,onostáĺsak klilön.kültin ul {donaban rłaĺĺak

/táĺsash,iz.öĺokĺlakásĺ" ĺz ąiilet äzoň.ĺészeĹ tóvĺĺuĺ azok a beĺeeldczések fęlszereléseŁ

*.*"i 
"l***uľ 

kulČ'n tttl'jdoíbaą a trÍájđoccstáĺsak közös $lajdo$áb an vaĺnak' Á
fulajdonosrársak közös tĺbjłtonábaĺĺ van a ielęk is"



B

A ĺársasfuíz.óĺöklaŁás ĺheĄiiséý a közôs ĺulajdonbql a fĘĺĄiđonostáfsat megillető fulajdoni
lúnyłjdá e5.iitt ônálló lĺlcailiÍĺ'.Ąz öĺök!a&.ás és a közôs tr:lajdcnban !ćvő v.agłonreszek
eszĺnei báĺĺyada erysĘet kopea męI}.ęt csak egríitt lehet eĺídęenÍŕeni' iiletőleg mint
trlajdont áE':hźzÍti

2./ A btrakĺas, haÁzftáĺat reilđeikezéslagą

Á tut4jđoaos.ĺírsat a Ĺ,írsas1r.ázłröklakŁ.la ĺheiyiségek/ megilleti a błüok!ás, haszĺuálat * a
ĺendelkezés.joga. A níajdonostáĺs a kiilön tíajdoĺÁvaí a kúIöĺ hrlajdonhoz Íá.rtozó ktizós
tulajđonĺa vonatk ozó hźmyaóáale5.iitt szabadoĺ ĺenđelkezkeą aĺ elidegenitheti
męgí$'hęlhéti. Elők közŕjtti tulajdoo átuhazís /adi{svéĺet ajandekoľas. sů./ és öĺtiiíés
ęsetében a io$rtóđot a iogęliiđ jogai illeÉ}t meg es kdttlęzętłsegei tęĺhelik fuiajdonáiľuľuizĹs
esetébeĺr a feĺęk ;áĺtĺl nęmĺendozeü, a tánasházközösségolszembeo fonĺraltó tłĺtozisokért
az iĺtrufuĺzo és avevii erye{omlegesen felel"

á. tdajdonjog viĺđelmében báĺmďyik tulajdonostiíĺs łjnłltóau is feltęhct

3'/ A lazas ułąidonban ĺbti teleŁ^ éo,íĺIętrészck birnkĺasą,-'haszn,aeu

Ązep&Iethezta#ozó tęlęk és a közös tulajdonban áltó ęĺitetĺriszek biiĺotdására És
hasaná.latáĺa . a.jogszabáyok es haĺosági ľeĺĺdeikeaések ksíętęi közdu . a tulajdonostáľsatc
mindegike jogosult e.jogát ąaonbau cgĺik s€ílr g'akorolha!.a a többiek jogáfisk vagl.jogos
éĺdskeinek séręiméro'

A hilajéonostaĺsak kĺizgnílési Ídbbségi ľutaĺozaftal ęttől ettéťőleg is megallapodbatnat< Á
tslelĺĺész vag' valan.rety épiiletes7 tłizdĺ.{fugg5 häsaií!ĺÍa nem változĹat azcnbĺĺ a
.vuglonrészek köatis tulajdoni jeliegĺ'É.

Á' fulajdoľiosĺaľsak alrbaĺr b megÉl|apođhatnak. illetolę a kö:g'ĺĺlás olyan hariłĺozatotis
hoáaq ho lłaÍaki tulajdoní hány.adat męfuladó ĺclelaésÉ vary ęüteĺrészt hĺsan{l
kiz,iĺólagosan a tőbbletbasznäaĺ an{nyábaĺ a tôbbi ürlajdoaostáĺsnak rérÍtést kelt fizehie'
,Ąmennýben kdzös tłlajdon{r epiiúeĺ fo&zerelési táĺryai kiitĺin trĺajdoĺrri ingaľlan ĺészon
hefuezkednek el va$r azoĺ keresztril közeliÍhetőek meg az ingatiłĺ nrlajdonosą hasarĺłĺ{ja
kőĺeies javiÍássĄ felujíĺás.saĺ' pótiássd összeffiggô r*wkálatokhoz az ingatlanba törľenő
bejutast bieľosiíani' és a muÚkálaĺokÁt třirni'.

., Ł ...4'ĺ Ľ.oÍlezes

Á tulajdomostrłrsak jogosuliak - a sziikséges hatiäsági engedéĺyek biĺtokaban - a
tulajdłnuiĺbao alló t'rĺ'klaldsbal ĺhelyiségbeď építesi muĺlcít r:egezrĹ Ameĺmviben az
-śpítkezés rilas őťök'akás' nem lahis céíjáĺa szoigáIó hđyLĺég renđeltetcsszarí hasz:rílaĄ "

uiaĺnety tuĺajdonostárs jogos ĺłdekéĹ vagr a ktizös tutajđonban twő r'agi:onĺÉszek állagát
ednterré, a munka osak az ođekeĺt fuĺajdonosfáĺs hozzi,jánáásź*aL közös fulajdonÍ éĺintő



munką esetében csak a közĺĺs kepviselő hozzrtiáĺrrlásával végerheti5' Amenn*baÍ. * !ęÍvęzeÍt
ćPl.tkęzis ellea valamely ĺrlajdonostáľs ésaovételt tesą vagr a közös fulajdcrr {l|ĺgát
joientcisen eĺmtené, a közös kep*elłi rendkhititri kö7ryĺiiést köteles összehíttĺ! ame}y
szotöbbságel döĺt a mr$ka engędétyezásc felől.
Közös tuĺłjdonban cpí&emi osak az öąszes *{ajđonosiáis beloeryozesevel lehęt.' lla a
munka a közds fuIajdon áilapotĄ állłgáa az alapító okiĺattóĺ eÍtłtőerĺváłtonay vaq az
ĺÉpítési ľnunka új kiilön nrlajóont váltoä.?tą az alapító okiĺatot móđosítaĺi ke|L Az alag'ÁtĐ

okiĺat módosításához a ľulajdonostánat ęryhangú hĺtĺĺozatą jóviáhag''ása sziikséges'ĺ

5,/ A kozas uÍajdonbąn Iépő telek, épuJetrészek' berenđłzések felszere}ěselą
ŕ.ęłztątśsqý'a! karbantartlzsóNąI' feĺlź-ĺ.Ítással/ jaró !łóĺtséPekýiseĺése

Á hĺlajdonostársaiĺ kötelessége az inga;'lan kaľbantaĺtása és ilzemeltetesí köitségeinelq
vtiÁmint a kiizĺęÍhek viselése-' řla vaiams$ köz{'s fulajdonban lévĺí vagontárg elpusad
l'agl megĺoĺgĺłódit átlaga megsérüt' a hetyreállításáĺol gondoskodni kell'

A tulajdonostársak az a|aýw okiĺat Íi. fejezetének A'l pondábaĺr folśoÍolĺ te!€lq
épíbnśn.vĺoszek. bęĺenđezések es fęlszęrelésęk ferrntaĺlásríval /trcarbaĺtartás, fęlujíĺas/.jáĺó
költséget fulajdoni h#t.vaduk szerinĺ visęliŁ ĺ\ firlajdonostáĺsak a íe|ujíłisi muĺkak
fędezetének tŕziosíĺísáľa fehijíŁísi alapot képezłsk Á felĘílĹsi alap ĺnertékét a közryĺítés
hat.átozł.lmeg a moték meýllapíuisáĺa vouatkozó.iogszabály fryeiemi]evétgle!ęl.

A ĺłsa"házzal lapcsolaüos eryéb közös kia&ísok 4ĺezeiési, iizemeltetési kóltsę; koziizemi
d$aŁ/' a fulajdoĺosĺĺĺsakat aląjtĺoni ľuínyađu!ĺ a;iíny-ában toĺhelik. Á köz5iiíiés tőbbséei
hat&oaštai ettől eltérőeĺr rendęlkęáęĹ'

6./ ołök\akasok'lýéJ*éęeinek vise]ése

Á külön fulajdoít}an !ev.d ł'ĺdkJakások ,{relyhégeł;/ beĺendeu.éseinet Íblszerelésevel
karb'arrťĺĺtásával' felujíŁásávĄ póttísáva| fennÍaúását.al járó kiiiĺségok az öĺĺĺkla&ĺs
ĺhe$isćý mindeĺrkoĺi rulajdoĺosát tęÍhqliŁ

Ha a l,łkis.oéĺleti' błieti vary eg'éb.jđgszabáJyok eg,.es kaĺbanŕaĺtlási' pótlásivagĺ eryéb
kőteiezettséget a ĺakás ĺĺel1'iséý béĺlőjénet hasmÁĺojáĺIak teĺhćĺe łíllapítanak meg ezek
ieijesítéscéÍt a többi fulajđonosuĺĺs ielé az öĺöklelc'áś eeĘiséý miadenkoĺi tulajđonosa
feięlős abban au €sętb€íL ha az éĺinti, iĺletőlę befoýrísollanrás örłikĺak'ás /neýiséý' vagý
l.:ĺizös rulájđonban lwö épüleeésą bereudezés állapotít

Ha az &dckęl' t'.llajdonosÉrs kĺitelezeffségét ĺcm teljesíti és az ĺtĺibbi tutajđonosĺáĺs *đekéi
séĄ a szükséges inteziĺsdésekeĺ az éĺdekelt tulajdonostáľs Íeĺhérę és kóltségeĺe a kĺizös
kĺípviseiő megÍcheti^



7'ĺ Kĺxpĺ ia}aée9Ł}izÍ9Ejia$.

Á közös ktilŁségak biztosításáĺot a ľ*lajđonostarsaknak kell goncioskođni. Eĺurek dssz.egéi,

ne$sagát ssedékłsségét a szükségieklei< megťelelően a közgnĺIés állapí{a meg. Á
közglíĺlés áItal ĺnegállapítou ftozzájrárulasĺ idôben nem fizeĺő hiĺajdonosĺíĺs ellen a közös
képvÍsotő köĺeles ą sziikséges eljírást fot.vamatba tęĺu:i' A késcđelmesen {e$csiĺől
rulaj<lonosĺársat kamađzetési kötelezettség teĺheĺi,

Bfuĺneiyilĺ nlajdonostásĺrak a társashazbóI adódó kĺizés kdltsĐg taÍ.'ozŹśáé't a ľü'lajdonostits

'jogutódja 
. étiik kŕizötti jogutódĺás ęsętébeÍ' - a voit ĺłĺajdonosłíľssal ęryeÍeňlegesen fęlelős.

.Ąki a kĺjzös kölbégeke| fitehe a fchijítasi kiadasokból' költsegękből a trdajdoni hrányaóiára

ęsö ĺészt 3 hónapon tťrĺ nera ś'zeti alłkoĺ ezt.,jelzśLogkéĺt be keli jeg.eztetni a tuiajdoĺi
|;l,pjžła a F<ilđhfuatalba Á. hozzíj&ut{s befizetesének ĺĺródjár a kdąs/iilés hatásozza mog
,bsekt készpcllz befizetĘ sĺb'/

8'ĺ A tąrsashazktizęsség iżryeiĺIek in,łzé:ie

A ĺáĺsa.shĺĺekłizösség iiryeíben a fulajdonostáľsak kö4gziílése' illeĺŕĺleg a kjzijs kęviselő'
vry azintezőbĺzoľsĘ đőnĹ Á közgvíĺlés szfuilvĺzsgáIó biz.ottsĘotis választhaÍ. Á
sámvizsgátó bizotĺság a kłĺzös képvíseiőt ęlĺeĺöĺá ęs cgl'ebb feladátait a kó7giűles állapíija

meg..

aŁo'sryűEchal&lzl

a./ a kđxĺs ĺrtajdonbaBlevö éPiilÔt' {ipĺilehÉszek, beĺe,trdezéset felszeĺeléset
kaĺbaniaĺťÁsríĺói - az ingatĺaĺq épiilet felújítasráĺól
b./ az Łvęs terybeĄ köitségłetésbeĺ megiÉtáÍoz.ott liaĺbantaľtásĺól. a közös kótolezettségek

váltalÉsáIót' ą közös bęv'étęlek felhasauílĺĹsáľťll, a tulejđonostätsak áJtal eszkĺizlendő
hozeájáĺutásĺól. befi zętések módjáĺói' escdékességeről.

c / év közbeĺ a teÍvezeťt tisszęgel jeĺeĺltösen meglralađó muilkák sĺvógęztetésćĺ<íl' illĺtőleg

összcg módosĺtäsáról'
d i a fęfiijíľási,alap képzéseĺől, .śs aĺ-tnąk méltékeĺől'
e''| az Ętkezasĺ,ö| ha azok közgiííl&i dtintęst igeĺtyelnet
f ,t az alapítő akiĺaĺ móđosítasłó|
g./ a közós Éulajdoĺ megszBntetésérőĄ
h/ az egész íngatJan elidegeníteséĺą megtelheiéssÍé
í ĺ a jopzzbźA'j,ok és hatósáei ĺ.eĺrdelkezések kEĺętei kĺizött a kdzós tulajdonban

álló ęiiteĺĺészek biĺtoklásáĺóĹ hasąźlałźĺći es haszľroeítasáĺól valamiĺt a
közĺis fulajdonban lévő tęlek 1tst eg részeĺe hu;nosíĺásaĺi|

j ĺ: a közös képüselö fuagľ beĘetto intézó iŕzoĹtságlmęgvĺłIas?íásáÍó\ đljazźaa.

ĺó! visszahivásáĺól, Á, közös kĘviselö teendöiĺőt á1t41a vezetendő nyifuánraĺ.
ĺásĺó! azoknak a ĺrrĺajdonosüĺrs*k ĺeszeĺe töĺteĺrő bemuĺatiĹsiĺĺó!, eiÍ:-ĺrőĺzćseĺtí!

k'i a kĺ'zös képvisető áltai slöteĺjeszteťt kötfségr'eĺés és ęIsáńoiás ife}menfvényi
elfogdasárót



It

l-l ĺzoklói azr'géb k&désckrői' ametyekot a iĺdzg'rilćs Saját hÁtäsköíbo[ ÍěnĺtaIt.

l\ kdzg+ilést - sziiksegbez kepes{ đe evente ĺogalább eg.szel - a kôzds kĺźpvĺselő hívja
össz.e Ą koąníĺÉs összehfurását. fontos okból - bránnełyrk ĺuĺajdonosÉrs káheti. A kéĺeĺem
nen tgljesíićse esetén a kĺizgnllest a tulajdonosŁírsak IĺB.a í'1tal ĺuegĺrízoa személy hÍrja
összô.

A közryrĺlésĺe a ĺr:Jajdonostáxakata a nreghívó és üäĺg'.sorczai közléseĺę-L ,a hozandó
hatáĺoat feltüntotésévęlĺlell' męhíĺĺi. Az összchívas móđjlít /ievéi, hildetnény, ajánĺott
ieve! írásbeli köĺózvćn.r', stb./ a közgrités áltapítja meg A közgnilés iĺíőpontját üry keli
megállapíiani hory a ktiżés éĺtęsíĺés lEralább 8 nappai előüI tdýténjen.

á kozgrĚićs hatźĺozat képassĘéhez a tulajđonostársak . tulajdoni hĺrľađuk arányában
számitott. ĺcgďább 2l3.énak ieleÍ'lérE sziikséges, azzz ahatbc:zat képessĘet nem a
szcrnétyek szím4 haoem a nrĺĺjdoní ir,ĺryad szeĺint keĺl młgáltapitaĺri" A kö7gvĺilésen a
tulajdoľlosdľs meghatalmazotrá is képviselteĺhptĹ Íflagiát, Á meghátąĺÍnaztt íĺásba kell
foglalní és a k<iz5'iilés ęlĺiókeÍrek átaÍinĹ

}la közgĺtiles haŁ'írozatképtelen volt, E napoĺ bol.üĺ a meglsmćtelt közgrii{és a megielentek
sa{1rliĺĺa vBló iokintct nélkrĺ, a koĺábbi közryiiles aapiĺenđjéĺe tllzcitt ť'rryak tękjntętębeĺ
haĺíĺozaĺkęes. Eľĺe a köz5nĺ'lési moghir'óban /óĺtęsitésbsď fi{ ke}l biwi au éIdękłltek
figĺelĺnér

ĺt köz5r{és lĺatározatait szótöbb#ggelhoza - !đváve, ha a taĺsashäaót szóló |977"éü 11

tvĺ-, illetőieg a jelen alapitó okirat et{ől e]tér'őEn ĺęĺdelkęzik' Á szavazati jog a

tuiajdonosĺáĺsakat tulajdoni hÁnyaduk arĺĺĺryában ilieri rneg'

Savazat egyenlőség eseten a kĺizrytdćs altal a tuląidonosrarsak k{'ziil esetenkeńt Ý.áJaĘ'ŕotÉ

ekrök szal'azĺta đönt. A közs/iilćsr'ől jeryzőkönyvet kęll vezetni. A jegaikönyt
hitęlesiteséĺę ery, ilterőieg kéĺ tł:lajdonosÍiíĺsat kę[ felkéĺni. Á hat&öi.atoket iĺásba kęii
foglalnĹ A haĺ{ĺozat hozzátetelének ntódját ą kłizg.iíés áilapi$a ĺaeg

Egyhangĺ határcľeat * minđen tulajdonos }lozzáiáľulás* - seÍi|ĺsęes:

a ĺ az atapĺĺó okiĺat módositásahoą

b / a ĺendes gaz&ĺlkoilás koĺét megiiĺ!ĺó kiadĺísokhoą az ingarlaĺl ÍŁlujitásáhoą az
egész iĺgĺtlant éĺintő Ýpitkęzésheą

c.l a kÖzós rulajđon megsťriĺtetéséhoz,

d' ĺ1 az sgész inga{an ĺľĺegÍeĺhelésshez''

Ha a közglĺi{es ľnĺĺĺozata a jogszabál'rĹ vas/. az alapiÍó okiĺat ĺeĺdelkęzásęt sefti. illctőlege
a kisotbség jogos érdekeinck lénveges serelmeveljáĺ, ahztátg?st éĺvényteĺe.nségénei<

nregáÍlapitásł iĺánt - a hstátozĺt meghoz.atalźtói sżámitott 6o ĺrapon belĺil - báĺmetĺ'ik
ruiajĺionosuirs a biróslígfuoz foĺduIhat. .Ą birósági eliáĺás a hatíĺozat végrehajtásáf nYln
gátotja. Á bírósiĘ azonban a végĺehajt..ásĺ indokoĺ! esetben felffiggesähe'ti.
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&halarczat meghozata}łkor a haíźĺoeatban ki keli mondani a megĺ.ínradasi łuĺáĺiĺiiĺ
kezdptét. A ktizos képviselő. ittetőleg a kĺizgiulés ęiĺóke a ĺiívollĺÍvő fuĺa.jdonosĹársaíckat
hal*đél.Jalanuĺ k.jteies kcĺz<jbnr a kö4grillésan hozoĺ heŁíĺozaüokat'

A üevéicea1ségélel,jáĺ'ó eryéb jogolĺat és köÍelezettségeÍ . tigĺendet í kôzgŕĺi!és ríIlapi1ja
Beg,.

9./ Á ltĺjzěs lĺpwiselćj

Á kłizos ügľ.ek víteláe kĺjzos kĺápvíselőt ĺvagĺ íntézö bíuofbágoť kell v'ilászŁanĹ Á kizôs
képvise|őt a kózgliiĺés szavzzatÍöbbséggsl uílasĄa Á köz5ndés hatásköĺébe nem taíÍozó
ügĺekbeĺ a kôz<Ĺs ltépviselő döil. Á közÔs kěpvĺsolő a két köz5'É1és kĺjzötti idószakĺ'ól a
köą$'ülésnek kötoles bęszíĺrolĺĹ, A köa's kep'rtselőt a kóaryiilÉs bríĺmikoĺ vísszahífia$a"

Á közjs kęviselő .ľöteles 
a fáĺsasbáz ęész évi gĺedálkodĺĺsáról tena| költsęg:'€t{fuą illekileg

a gazdĺílkodiísi ev befejozéséĺől ęlszamolást készitenĹ
Az eÍszimoĹ'ísnak ffiagiában kell foglalni az összes beĺętęit' es kiaĺtást a tírsasház ogésze és
az ęg/Üs tulajdonostiiĺsak viszonylaÍában' Ennek keĺetebEn fel ktĺ öJęlni az eryes bevételí
tbĺĺiísoka1 trÍajdonosŁírsak által befizeĺett hozaĺjenrtások összęét łz esetleges ĺulfizeiest
ílletiĺleg hŁłnyt.

Á kdzös képvĺselő ľęszeíe tisdének e|lźtźlsáéĺt a kiizglijlés tiijazíst áłlapiŕhat ĺneg'' A kĺÍzós
képviselő dijezáqĺĺ1 es kész*iadrisait a tíĺsasház költségwtéséĺek teľhéĺł kell mętéľiteni.
A közôs kđpviselĺí haĺĺsköĺébe tartozĺŁ l.iildnösen a közis nrląidonban áĺló fčjtdrésżer
ipitnćĺyĺészet ber.eĺldezéseŁ felszerelesek Í!ľmtaľiíęáv{ karbantĺĺtásiivď kapcsolaĺos
ĺiryęt valamint a köz<isségből foiyó mindazon üg,ek intśzése' ameýeket a közg3,iiles sajáĺ
ba{ásköľébeĺ nem ťalt f€nn.
A kőzôs kepvisel<í.jogosult a ĺrĺ5zryiilrĺs ált'ai rneghaÉrozou méĺékbcĺr és ŕíssz.cg erejéig:

a! az évęs kĺiltségetssben ŕblvett munkák kfuitelezese soľán íblmeeĺtil! indokolt, de a
teŕvszeťť összeget meghďado,ľ9Ĺ ęs többĺetTtBnkák eĺEedéĺ'vezésae' taĺamint

b'ĺ a vänúan, éę feltétlenül sziilrséges aem telvozętt munk.{k efuégeĺetésáe.

A ktÍzis képviselö kőteles gondoskodni a ĺíľsasház egészeÉ éľintő pénziĘ'i kötelezeĺtségck
elesiteséĺői kozźnemidilj, adó, ÍB., stb"/

Á közös kęviselő k<iteles az alapitó okírat szoriĺl a közÓsségeĹ ĺnegílctŕí &övetciesek
lxszerzeséĺ ő1 gondoskodni.
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A kĺjaos Łupüseiő az c,B|cs aíajdonosĺíĺsaktói utŹsitásĺ ślfogedni nem köieles, řšv,ĺÍ'n.rággit

azonbaĺr meghaiĘtja és aĺĺreaĺr5'íbefi. azok a köztissę eĺdekeivel rrem elĺenkeznct a
tehetőseghez kcpest teljesiti'. Intez}eđáse cllen a tulajđoĺostiinś paĺasźvď a k<iz5'ĺiios eié

fordrrlha1 ame}y a közĺis képviselő iĺtézłedését megváltozĺattłatja

Á közčs l.-epr,iseiő ĺ<titeles a számadásokx áleryedevenkéną feiEvęnkenĺ/ sv3Í'lient tęzźní és

e sámałJiisokaĺ €azoló okiratokat a betękiltés és esetĺeges leĺnásolás vĘett a

rulajđonostírsalĺ- illetőieg ha ĺ Ĺáĺsagház köz6'iilése szanĺizsgáló bizoľ.sĺígot v.álaszt a

sámr,izsgĺíĺó bizotĺsĘ rsndelkozęséÍE boosátani.

A szaĺnad;ásnak fcl kelĺ öie!đe az összes bęvétoisket és kiađásokat' Á bs\,ętęlí forlásokar
kiĺ!önĺisen a ĺulajdoĺostáĺsak áltat bęfizetstľ hozzÄjźsulźs összegét és az ezekből feĺrnłí]ló
hátalékoĹ továbbá a kĺadĺások ĺészleÉezését"

A számađások.jól,.áliarylísa és a kózos képtiselő lťszéle a felĺrentverLy megadása táĺgában
a ĺninđeĺ éróen legkésöbb m&cius hó végéĘ megtaÍÍandó közgtles haĺároz.
A lcözös kfuviselő a Íiíĺsasház]ĺłjzösséget haĺmadĹt szemétyekkel szmilbefl, l,.aiamjnt a

bfuósĘolq hatóságok es mas seervek eldtt k€pviseli,

Á közös kepvíselő . a Íársasházköz<isseg ĺiryeiben e|iáĺva. a tulajdonostársak nevében
jogokat szerezhot €s kot€ĺezertségeket vállalhat'. Á közĺis képviselŕĺ emliĺctt.iogk<ĺĺének
koĺĺátozísa haľmadik szemÉýokkel szombcfl hatiĺ1}.falan'

Á közos kspvisęiő kęvĺseli aÍáĺsubázkłzôsségęt az ĺÍapitó okiĺatbaą r'alaĺnint a köąłvtiiési
haf.íĺozaĺbaĺt megiállapĺtott kłitęlezetségét nern teljesitĺí hÍajĺloaosľárs ellen inditoĺt birósagi

eliĺłĺásban, ĺovábbá akkoĺ Ę ha valłĺnob'ik tulajdonostás a ktizgltlési hatáĺozat
eĺvényteteĺségeĺrsk megáIlapitása iĺránĺ inditatt peĺĺ Á kóaĺs kspviseĺő a kőzrytiĺés
ÍbltptalmazÁálal a képvisele"uei ii5-véđi n.r.i.inkakť,zĺissćget is megbiżhat.

Ha a társasĺuĺz haďęlůryelłią ill' ďkalmazottat alkalmaą
közĺis képviseĺő 5lakoÍolia a munkáltatói jogokat'

munkáltatóia a t.{ľsasház és a

illetőleg őt

lo.ĺ Egłéb ĺendęIfuzćsek ! '
A társasháetuląjdon megsziltrtetésćt be kelt jelenteni az iĺrgatlanĺryih'ántaĺtásżvę.zętíj
szeł,hęz,
Á táľsasłuázĺrrlaj dorľŕz az19.!7 ' e\'i ĺ.sz. tĺ,r..ben, valaminÍ az alapító okiĺatban neĺn
szabáiý:ozott kéiđésękben a Polgáĺi röĺvéĺrykönwĺeĺde1kezései az íĺłáĺyadók.

Az aĺapito oł'iĺaľ hatáĘa lĺiĺeĺjcd a ĺírsasház mindenkoĺí tuiajđonostársaiĺą illstőleg
jogutodjaiĺa

}ía a kozgi'ĺlés intéző bŁoftsagot \'álasÍ' a közös kĘviseiőt męiĺleüí.jogot
teĺhe|ö kötetezettségek az íĺtéző bizottsagľa is eĺtelemszęriiea ilán-adók.
Az iatéző btzo*ěęot az eĺnök kqpviseli,
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.Ąz aięitó bat.áłybalepése uľáĺ a jiv.tíben kôzos iul.łjdoĺba keĺü.l mindazoa epirncľryrésą
beĺendozós, és felszeĺelés, aĺnefu azL977, ęĺ{ ll'sz' tvĺ. és az alapitó okiĺat ľendelkcz€sei
szainÍ kđajs céĺt szolgii es a ĺĺrlajdonost'śĺsak fulajdoní lĺáĺyaduknak megfeleĺóerr'jáĺultak
ĺcz:-i {pítésíĺkhöą léte6itésů!üöz.'

Á adajdonostáĺsa.k ezen okiĺatban megíllapíĺoü Łársasháztulajdod viszonybol felmerůlt
peĺtk ęidöntsŠćIe kí<'tjĺik azíngatian fetr*ese szeľint illetékęs biĺósfu kŁárólagos
illotékességét.
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