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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Józsefoárosi onkorm ányzat tulajdonában lévő köztertiletek haszrá|atáről és használatának rendjéről
sző|ő 1'8/f013. (IV. 24.) önkormźnyzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) 12. $-a énelmében a
köZteľület-haszná|atta| _ hozzź!árulással és elutasítással - kapcsolatos önkormányzati hatósági
eljárásban a hivatkozott ľendeletben rögzitettek szerint elsőfokon a Viárosgazdálkodási és PénzĹigyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatározza a közteľü|et hasznźiatok utáni fizetendő díj
méľtékét.

A Rendelet 18.$ (2) bekezdése az a|źtbbiak szeľint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) közterület-használat esetén a Bizottság a jogosult kéľelmére
méltónyossĺźgból havonta, negledévente vagy félévente esedékes, egłenlő összegű díjfizetést is
megállapíthat, melyet a kozterüIet-hasznólati hozzájárulásban rogzíteni kell.''

A Rendelet 24. s (l) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2' melléklete alapjón megáIlapított ĺözter,ület-használati díjak larldtlanul csökkenthetőek
vag1ł elengedhetőek:

a) az onkormdnyzat érdekébenvégzett építési,felújítasi munkólatokvégzése esetében;
b) a fővórosi, vagł onkormdnyzati pályazaton elnyeľt tómogatásból taľténő épület felújítósok

esetében;
c) humanitárius és lrnritatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d) kulturóIis és kornyezetvédelmi célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottsóg úg,, ítéli meg, hogł az Józsefváros érdekeit szolgáIja;

fl bejeg,lzett politikai pártok, egúazak és tórsadalmi szemezetek nem kereskedelmi célú rendezvénye
esetében;

g) ohatósi, tudományos vagl ismeretteľjesztő témójúfilmalkotósokforgatása esetében;
h) a Filmn. hatólya aló nem tartozó alkotásokforgatása esetĺźn, ahol az igénybeveendő teľület a 15

m,-t elérő, de a 20 m,-t meg nem haladó tertiletű;
i) a Filmtv' hatólya alá nem tartozó alkotasokforgatása esetén, amelynek időtartama a kérelmezett

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

A Rendelet 18.s (1) bekezdése a|apján:
,'A díjat a közterijĺet-használati hozzójórulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult kôteles
előre egł összegben megfizetni.

(2) Tartós (egalább 6 hónapot meghaladó) közterület-haszruźlat esetén a Bizottság a jogosult
kérelmére mélĺónyosságból havonta, negłedévente vaglfelévente esedékes, egłenlő összegű díjfizetést
i s me gĺźI I ap íthat, me ly e t ą kö z t erül e t - has znál at i ho z z ój árul ás b an r o gz íten i kel l.

Q) Méhĺźnyolható korülménynek szómít, ha:
a) a magónszeméIy vag,l eg1,,éni vállalkozó kérelmező három vagł annál tobb g1lermeket nevel;



b) a mągánszemély vag1ł egléni vállalkozó kérelinező havi jövedelme nem éri eI az oregségi
nyugdíj mindenkor i l e gki s e b b ö s s z e géne k 4 0 0 %- ĺźt ;

c) a magónszeméIy vagł egłéni vóllalkozó kérelmező rokckantsági nyugdíjban részesüI;
d) a magónszeméIy vag egléni vdllalkozó lcérelmező egészségkárosodott szeméIy, aki

munkakép e s s é gé t l e gal ób b 6 7 %- b an e Iv e s zt e tt e ;
e) a gazđasági társasdgnak ą kérelmet benyújtó megelőző két ijzleti évben mérleg szerinti

er e dménye ne gatív v olt ;

fl a civil szervezet, egłhazi jogi személy, ha a közterĺilet-hasznóIatot alaptevékenységének vagł
kö z has znú t ev é ke ny s é gén e k e l lót ás a ér de ké b en kéri ;

g) az onkormĺinyzattal ne.m ĺźlIfe.nn kĺizterille.t-ha,ĺználati díj tartozasa.,,

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|źbbi közteriilet.hasznźiati hozzájttru|źs iľánti kérelmek
érkeztek.

1.
KĺjzterĹilet-haszná|ő,kérelmező: BSIIEuľopeKft.

(1088 Budapest, Kńdy Gyula u. l1.)
Közterület-használatideje: 20114. szeptember 1.-20l7. augusztus 3l.
Közterület-haszĺźůat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźůatnagysága: 11 m"
Közteľület-hasznźůat helye: Krúdy Gyula u. 11.
Közterület-hasznźůat dija: főszezon..2 546,- Ft/m,/hó+AFA

e|ó-, utőszezon: 1 491,- Ft/m2lhó+ÁFA
szezonon kívül: 1 49,- Ft/mzlhó+ÁľA

Paľkolási díjjal: 5 280,- Ft/paľkolóhely/munkanap

Megiegvzés: A terasz kitelepiilésével kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. keriileti
Rendőrkapitányság k<izlekedés, közľend és közbiztonság szempontjából, a Hatósági Ügyosztály
Igazgatási Iľoda kereskedelmi szempontból, a Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály Főépítészi
Iroda városképi szempontból, a Fővárosi Katasztrófavédelmi lgazgatősźę Közép-pesti
Katasztľófavédelmi Kirendeltsége tűzvédelmi szempontból nem emelt kifogást.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képvisető-testületének I8/20I3. (I\ĺ.f4.)
önkormányzati rendelet 20. $ (2) bekezdése értelmében: ,,Amennyiben a k<jzterület-hasznźiatafrzető
paľkolĺóhely elfoglalásáva| jár, abban az esetben a ťlzetendó díj napi összege megegyezik a területre
érvényes 1 óľai paľkolási díj és a díjkiiteles időszak szorzaltának iisszegével parkolóhelyenként.
Szeptember hónap Közterület haszná|ati díjjal: 1 49I,-Ft x 11 m, x AFA :20 829,-Ft

Parkolási díjjal: 5 280,- Ft x 1 parkolóhe|y x22 munkanap : 116 l60,- Ft
Mivel a BSH Europe Kft. jelen kérelme parkolóhelyekĺe vonatkozik, a fenti összehasonlításból
megállapítható, hogy a parkolási díjjal számolva a Kft. sokkal magasabb összeget ftzet az
Önkormányzatrészére. Jelen esetben a Kft. a magasabb (napi parkolási díjnak megfelelő) összeget
ťlzeti ki naponta parkolóhelyenként.

A BSH Europe Kft. negyeđéves részletfizetés megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól.
A Rendelet l8'$ (3) bekezdés g) pontja aIapjźn aVagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
javasolja a dijťlzetési kedvezmény megadását'

)
KöZteľtilet-haszná|ő,kérelmező: SaltemKft.

(l134 Budapest, Kassák Lajos u. l1-13.)
KözteľĹilet-használatideje: 2014.auguszfis2I.-20|4.szeptember30.
Közterület-hasznźiatcé|ja: építési munkateľtilet (tető felújítrási munkálatok, konténer,

előtetó építés)
Köztertilet-hasznźĺ|at helye: Szźnados ilt 4.
Közterület-haszná|atnagysága: 47 mf
Közterület-h aszná|at đija: f50,- Ft/mzlnap+ÁFA
Díjkiesés đíjmentesség esetén: 364 f50,- Ft +AFA



Megięryzés: A Saltem Kft. a Törĺjkőri Refoľmátus Egyhźnközség megbizásából végzi a Százados tÍ
4' sz. a|atti épület tető felújítási munkálatait. A Kft. a Yárosgazdźllkodási és Pénziigyi Bizottság
806/20|4. (07 .28.) sz. hatfuozatával kapott díjmentes k<jzterület-hasnláiati engedélyt 2014. július 14.-
20l4. augusztus 19. között
építési munkaterület céljából a Százados tlt 4. sz. e|őtti 47 m' közteľületre. A Saltem Kft. ügyvezetője
kéréssel fordult a Tisztelt Bizottsághoz, melýen leírja, hogy a kĺjzterületi munkálatokat nem tvdtákaz
engedélyezett időben végezĺi, ezértkérik a már engedé|yezett időpont áttitemezését.

3.
Közterület-h aszná|ő, kérelmező: Tisztviselőte|epi onkoľmányzati Egyesĺilet

(l089 Budapest, Bláthy ottó u. l5.)

Megjeg.vzés: A Tisztviselőtelepi onkormányzati Egyesület nem adott be mé|tányossági kéľelmet,
viszont az eddigi gyakorlatnak megfelelően, valamint a Rendelet 24. $ (1) bekezdés d) és e) pontjában
foglaltakľa tekintettel a díj mentesség megadható.

4.

Kozterĺi|et-használat idej e:

Köztertilet-h aszná|at cé|ja:
Közteľü let-h aszná|at helye :

KöZterület-h asznźůat nagy sága:
Közteriilet-h asznźńat díja:
Díjkiesés dij mentesség esetén:

Ktjzterület-h aszná|ő, kérelmező :

Közterület-használ at idej e :

Közterü let-h asznźiat cé|j a:

Közterü let-h aszná|at helye :

K özterii let-h aszná|at nagy s ága:-

KöZteľü let-h asznźiat đij a:

Díjkiesés díj mentesség esetén:

Kĺjzterület-h aszná|ő, kérelmező :

Közterület-használat idej e:

KöZterĹi let-h aszná|at cé|ja:
Közterület-haszná|atnagysága:
Közterĺ'i let-h aszná| at h e lye :

Közteľtilet-h asmá|at dij a:

Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

Közteľület-h asznáúat idej e :

Közterti l et-h aszná|at c é|j a:

Kö zterti let-h aszntiat h elve :

20|4' szeptember 13. (esőnap: 2014.09.20.)
Bogĺács-Fesztivál
Bláthy Qttó u. |ezártrésze
1440m'
186,- Ft/m2lnap+ÁFA
267 840,- Ft+AFA

Táľsasház x.iumei út 25.
(1086 Budapest, Fiumei tft25.)
2014. szeptember 1.-2014. szeptembeľ 30.
építési munkaterület (külső homlokzat felújítás alpin
technikával)
Fiumei út 25.
200 mz
4O0,-FtJmzlnap+ÁFA
936 000,- Ft+AFA

vÍz-szľn ľt.
(2112 Veresegyhźa, Előd u. 7.)
2014. szeptember 10.-2015. szeptember 9.
reklámtábla
1mz
Práter u. 39.
1 888,- Fťm2lhó+ÁFA

Extľa Falcon Kft.
(l08 1 Budapest, Népszínház u. 26.)
2014. szeptember l.-201 4. októbęr 24.
vendég|átó terasz
Népszínház u. 26.

Megjeg.vzés: A Társasház a Fiumei út és a Teleki tér sarkán helyezkedik el, mindkét oldalľa (Fiumei út
f5. sz., Teleki tér 15. sz.) benyujtotla aköztertilet.használati kérelmét. Mivel a Fiumei út a Fővárosi
onkormányzat tulajdonában van, ezért a Tiszelt Bizottság csak a Teleki téri oldalľa adhat közterület-
hasznźiati engedélý. A köz<js képviselő méltanyossági kéľelmet ugyan nem nýjtott be a Tisztelt
Bizottság felé, de az eddigi gyakorlatnak megfelelően, valamint a Rendelet 24. $ (1) bekezdés b) és e)
pontj ában fo glaltakľa tekintettel a díj mentesség me gadható.

5.

Megjeg]ĺzés: AvIz-sZER Bt. negyedéves részletťlzetés megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól.
A Rendelet 18.$ (3) bekezdés g) pontja alapjrán a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
javasolja a díjfizetési kedvezmény megadását.

6.



Kcjzteľület-haszntúatnagysága: 3 m2

Köztertilet-hasznáůatdija: főszezon:l 870,- FtJmzthő+Ár.e
elő,-utószezon: 1 039,- Ft/mz lhő+Árĺ.
szezonon kíviil: 104,- Ftlmf /hő+Áre

Meďegvzés: A terasz kitelepülésével kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitanyság VIII' kertileti
Rendőrkapitányság közlekedés, közrend és kozbiztonság szempontjából, a Hatósági lJgyosnźiy
Igazgatási Iroda keľeskede|mi szempontból, a Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály Főépítészi
Iľoda váľosképi szempontból, a Fővárosi Katasztrófavédelmi lgazgatőság Közép-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége tíĺzvédelmi szempontból nem emelt kifogást.

Az Extra Falcon Kft. kérelemmel fordult a Tisztelt Bizottság felé, melyben a beadott kĺjzterület-
hasznźlati kérelmen szereplő befejező dátumot 2016. augusztus 3l-re kívánja módosítani, valamint
havi részletfizetés megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól.
A Rendelet l8.$ (3) bekezdés g) pontja a|apjźn a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
javasolja a dijfizetési kedvezmény megadását, valamint az ugyfé||e| töľtént egyeztetés a|apjźn a
közterület hasznźiatí kérelemben szereplő dátum módosítását 2014. szeptember 1-től 2016. augusztus
31-igtartó időszakľa.

n

Közterület-hasznźiő,kérelmező: IntegľafDigiflexKft.
(1084 Budapest, Víg u. 3l-33.)

Kĺjzterület-használatideje: 2014.szepteľnbeľ 1.-2014. szeptember5.
KözterĹilet-haszná|at cé|ja: építési munkaterĺilet (külső homlokzat felújítás)
Közterĺilet-hasznźůat helye: Víg Ľ. 31-33.
Közterület-haszná|atnagysága: 20 m.
KöZterület-h aszná|at díja: f50,-Ft/m2lnap+ÁFA

Megiegyzés: Az|ntegraf Digiflex Kft.2014. augusztus 25-tó| sürgősségge|kezdte a Víg u. 3I-33. sz.
épület felújÍĺĺsát. Azůgyfé|részére a köztertilet haszná|at a Rendelet 12. $ (3) bekezdése alapján teljes
díjfizetéssel kiadásra keľült 2014. szeptember 01. napjáig.

8.
Köztertilet-hasznźůő,kérelmező: GouľmetPivo-vinoKft.

( 1 087 Budapest, Berzsenyi u. Żlb.)
Közterület-használat ideje: 2014. július 27 .-20|7 ,július 26.
Közterület-haszná|atcé|ja: vendéglátó terasz
Közteľület-hasznźúathelye: Beľzsenyi u.2/b.
Közterület-haszná|atnagysága: l0m,

Megjeg.vzés: A Gourmet Pivo-vino Kft. a 75912014. (VII.2I.) sz. VPB hattlrozatta| kapott közteriilet-
hasznźiati engedélý a Berzsenyi u. 2lb. sz. elé vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Mivel a
kére|mezett dátum tévesen szeľepel a Bizottsági határozatban a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály javasolja a fent leírtaknak megfelelően módosítani az e|őzőleg hozott hatźrozatot.

9.
Köaerĺilet-haszná|ő,kéľe1mező: DórĹDentBt.

(1094 Budapest, Bokréta u. 28.)
Közterület-használat ideje: 20|4' szeptember 1.-2014. december 31.
Közteľület-haszná|atcé|ja: árubemutató (könyv)
Közterület-hasznźúat helye: Népszinhźn a.23.
Közterület-h asznźt|atnagysága: 2 m2

Közterület-h asznźiat đija 2 0|g,- Ft/m2lhó+ÁFA

10.
Közteriilet-haszná|ő,kérelmező: MészáľosJózsef

(l089 Budapest, Kálváľia tér 22.)
Kozterület-használatideje: 20|4.szeptembeľ 1.-2015. augusztus3l.
Közterület-haszná|atcé|ja: árubemutató (folyóiľat, könyv, tájékoztatő lapok)

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



. Könerület-használat helye: Teleki téri piac előtt
KöZteľĺilet-hasznźiatnagysága: 1 m'
KöZterület-hasznźůatdija: f 52I,- Ft/m2lhó+ÁFA

Megiegvzés: Mészáľos József díjmentesen elvihető tź!ékońató|apokat, folyóiratokat és könyveket
kíván osztani a Teleki téri piac előtt a győgyszertźlrral szemben lévő bejáratnál. A kiadványokat a
Watchtower Bible and Tract Socieý of New York, Inc. engedélyével terjesai az llgyfé|. Mivel a
Teleki téri piac ezen részét kamera feliigyeli mindkét oldalról aYagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyoszĺíly a piac vezetésével egyezteťve ki5zbinonsági szempontból nem javasolja a kére|mezett
köZterület haszntiatba adásźń. hiszen ebben az esetben romlanának a kamera látási köľĺilménvei.

11.
Közterület-haszná'|ő.kérelmező: sMART-ToxKft.

(2330 Dunaharaszti, Munkácsy Mihály u. 80.)
KöZterĹilet-haszná|at ideje: f0I4. szeptember 8.-2014. október 17.

Közterület-hasznźůat cé|ja: építési munkateľület (homlokzat felújítás, á||ványozás)
Közterület-haszná|at helye: Bródy Sándor u' 30la.
Közterület-hasznáiatnagysága: f8,8 m,
Közterület-hasznźt|at dija: 420,-Ft/m2/nap+ÁFA
Díjkiesés díjmentesség esetén: 487 200,- Ft+AFA

Megieryzés: A Kft. kéréssel fordult a Tisztelt Bizottsághoz, melýen leíľja, hogy a ház fe|űjitása a
ľÉn-roz páúytnaton nyert támogatásból készül, melyhez díjmentességmegadásźń kérik. A beadott
kérelem, valamint a Rendelet 24. s (1) bekezdés b) és e) pondában foglaltakĺa tekintettel a
díj mentesség megadható.

12.
Kĺjztertilet-hasznźiő.kére|mezo: SamĺInfoTľadeKft.

(1 106 Budapest, Gyakor| ć: u. 4l I.\
Közteľület-használat ideje: 20l4. augusztlls 1 .-2015. május 3l.
Közteľület-hasznćiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közteriilet-haszntúatnagysága: 6 m"
Közterület-haszná|athelye: Kľudy Gyula u.4'
Közterület-haszntiat dija: főszezon..z 546,- Fťm"/hó+AFA

elő-, utószezon: 1 491,- ľt/m2lhó+Áľa.
szezonon kívül: 1 49,- Ft/mzlhó+ÁFA

Megieg.vzés: A Sami Info Tľade Kft'. a831'lf0l4. (vm.04.) sz.határozatta| kapott engedélyt a Tisztelt
Bizottságtól vendéglátó terasz elhelyezésére a Kĺúdy Gyula u. 4. sz. elé. A cég ügyvezetője
kérelemmel fordult a Tiszte|t Bizottsághoz, melyben havi dijfizetés megadását kéri. A beadott
kérelem, illetve a Rendelet 18. s (3) bekezdés g) pontjában foglaltakra tekintettel a díjfizetési
kedvezmény megadható.

13.
Közterület-haszná|ő,kérelmező: TáľsasházKľúdyGyulau.2.

(1088 Budapest, Knidy Gyula u. 2.)
Közterület-használatideje: 20|4.szeptember l5.-2014.november 15'
Közteľület-hasznáiat cé|ja: építési munkaterület (külső homlokzat felújítás)
Közterület-hasznźůat helye: Krudy Gyula u. 2.
Közterület-hasznźilat nagysága: 34 m"
K<jzterület-h asmá|at dija: 420,.Ft!m2lnap+ÁFA
Díjkiesés díjmentesség esetén: 885 360,- Ft+AFA

Megiegvzés: A Társasház fe|,tĄitása a Fővárosi Önkormányzat áita| EUB II. progľam vissza nem
térítendő támogatásźwal valósul meg, melyhez díjmentesség megađását kérik a Tisztelt Bizottságtól. A
kérelem, valamint a Rendelet 24. $ (1) bekezdés b) és e) pontjában foglaltakra tekintettel a
díjmentesség megadható.

deakne
Ceruza



14.
Közterület-haszná|ő,kérelmező: vidákKamillaAľanka(egyéniváIla|kozó)

(1088 Budapest, Kľúdy Gyula u. 11.)
2014. május 5, -f0I4. november 30.
mozgó árusítás
havi díjfizetés

KÍúdy Gyula u. - Lőrinc pap tér sarka
lm'

Lőrinc pap tér
lm'

Mikszáth Kálmán tér
lmr

Közterület-használat idej e :

Közterület-h aszntiat cé|ja:
D ijťlzetés titemezé se :

Közteri'ilet-h asznźiat helye :

Közteriil et-h asznźiat nagy sttga:

Közterĺilet-h aszná|at he|ye :

KöZterület-h aszná|at nagy sága:

Közterület-h aszná|at helye :

Közterü let-h asnlźil at nagy sága:

15.
Közteľület-h aszntiő, kérelmező :

KözterĹi let-h aszná|at idej e :

Kö zterti let-h asznźiat c é|j a:

Közterü l et-h aszná|at he lye :

Közterület-h aszná|at nagy sága..

Közterület-h asznźiat dij a:

Díjkiesés díj mentesség esetén :
A kieső parkolás AFA taľtalma:

16.
Kĺjzterület-h aszntiő, kérelmező :

Közteľület-használat idej e :

K özterü let-h aszná|at c é|j a:

Közterü let-h aszná|at he lye :

Közt erĹilet-h asznźilat nagys ága :

Epl<ar Zrt.
(II49 Budapest, Egľessy út 28-30.)
20|4. szeptember l .-20 14. decembeľ 3 1 .

építési munkateľület
Szisetvári u. 4'
117,8 m'
250,.Ft/mzlnap+ÁFł
3 599 000,- FI+AFA
f87 327,- Ft (6 parkolóhelyet éľint)

Epl<ar Zrt.
(1149 Budapest, Egľessy út 28-30.)
20|4. szeptembeľ 1-2015' március 15.
építési munkaterület
Magdolna u. 20.
42f,5 m"

Megieryzés: vidák Kamilla Aranka a 474/20|4. (V.05.) sz. VPB határozatta| kapott közteriilet-
használati engedélý a fent említett helyszínekre mozgő árusítás céljából. Az ugyfé| kéľelemmel
foľdult aTíszte|tBizottsághoz, melyben ahatfuozatban szereplő dátum módosítását kéri. A hatfuozatot
szeptember l-től november l-ig szüneteltetni szeretné, helyette 2015. február l{ől 2015. augusztus
3l-ig szeretné igénybe venni a k<jĺerület-hasznźůati engedélý. A Yagyongazdálkodási és
Üzemeltetési Üryosztály javasolja a fent leírtaknak megfelelően módosítani az e|ozó|eg hozott
határozatot.

Megiegvzés: A Kft. tź|ékoztatása szeľint a konténert, illetve az építóanyagok egy részét a közterületen
kell táľolniuk, ehhez díjmentesség megadását kérik a Tisztelt Bizottságtól.
2014 májusálban a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat az MNPIII progÍam
keretében Szerződést kötött a MAGDoLNA NEGYED 2013 KONZORCruMMAL, melynek vezetője
a West Hungária Bau Építőipari Szolgá|tató Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u' |'),tagaaz
EPKAR Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.), ezért javasoljuk a köĺerület.hasznźiatot a
MAGDOLNA NEGYED 20 1 3 KoNZoRCruM részére megadni'
A Közbeszerzési dokumentáció nem rendelkezeff a díjmentesség megadásiáról, ugyanakkor a
közterület foglalást kizátrő|ag a beruhźzáshoz időben és térben mĺĺszakilag indokolt és szükséges
mértékben javasolt biĺosítani a kére|mező részére díjmentesen, tekintette| ana, hogy az
onkoľmányzat éľdekébenvégzett építési, felújítási munkáról van szó. A díjmentességre a Rendelet 24.

$ (1) bekezdés a) és e) pontja ad lehetőséget.

Megkeresésünkľe a Józsefuáľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat igazgatója előadta, hogy az
intézmény nem tudja azÉpkar Zrt.he|yetta kieső parkolási díj ÁFA összegét átvá||a|ni, így javasoljuk
a Zrt źúta| megfizettetni a parkolási díj AFA tarta|mźú.



Megíeg.vzés: A Kft. tájékoztatása szerint a konténeľt, illetve az építőanyagok egy részét a közterületen
kell tárolniuk, ehhez díjmentesség megadását kérik a Tisztelt Bizottságtól.
2014 májusábaĺ a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat az MNPIII progľam
keľetében Szerződést kötött a MAGDoLNA NEGYED 2013 KoNZoRCIUMMAL, melynek vezetője
a West Hungária Bau Építőipaľi Szolgáltató Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u.I.),tagaaz
EPKAR Zrt. Q1l2 Budapest, Németvö|gyi ilt 146.), ezértjavasoljuk a köZterület-hasznźůatot a
MAGDOLNA NEGYED 20 1 3 KoNZoRcIUM részére megadni.
A Közbeszerzési dokumentáció nem rendelkezett a díjmentesség megadásáról, ugyanakkor a
köZterület foglalást kizźrő|ag a beruházźshoz időben és térben műszakilag indokolt és szükséges
métékben javasolt biztosítani a kérelmező részére díjmentesen, tekintette| ana, hogy az
onkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkáról van szó. A díjmentességre a Rendelet 24.

$ (l) bekezdés a) és e) pontja ad lehetőséget.

Megkeresésünkľe a Józsefuárosi Paľkolás-tizemeltetési Szo|gá|at igazgatőja előadta, hogy az
intézmény nem fudja azÉpkar Zrt.he|yett a kieső paľkolási díj ÁFA ĺisszegét źLtvźL||a|ni, így javasoljuk
a Zrt álta| megfizettetni a parkolási díj AFA tarta|mát.

Közt eľtilet-h aszná|at díj a:

Díj kiesés díjmentesség esetén:
A kieső paľkolás AFA taľtalma:

17.
Közteľület-h aszná|ő, kérelmező :

Köztertilet-használat idej e:

K<jzteľü let-h aszná|at cé|ja:
Közterü let-h asznźiat nagy s ága:
K<jzterü let-h asznźi at helye :

Közterti let-h asznźiat dij a:

250,-Ftlmzlnap+Ąľa
20 621250,- Ft+AFA
1379 |69,- Ft (18 parkolóhelyet érint)

Blues &Gastľo 2012 Kft.
(1088 Budapest, Krudy Gyula u. 6.)
2014. szeptember 1.-2019. augusztus 31.
vendéglátó terasz
70m"
Kĺúdy Gyula u' 6.
fószezon: 2 5 46,- Ft/mzlhó+ÁFA
e|o-, utőszezon: l 491,- Ft/m2lhó+Áľł
szezonon kívül: 149.- Ft/m2lhó+ÁFA

Megjeryzés: A Blues 2000 Kft. 201I' szeptember 1-tó| f0I4. augusztus 31-ig kapott közteľület-
hasnlźiati engedélý a Krudy Gyula u. 6. sz. elé vendéglátő terasz elhelyezése céljából, mely a 16-
28815/201I. sz. határozattal kiadźtsra került. A Blues & Gastro 2012. Kft. 20|4 mźtrciusában
kérelemmel foľdult a Tisĺelt Bizottság felé, melyben az e|óző|eg Blues 2000 Kft. részére kiadott
k<jzterület-hasznźilati engedély vźútozat|an foľmában töľténő átirá.sát kéne. A Yárosgazdźtlkodási és
Pénzugyi Bizottság a 606/20|4. (VI.02.) sz. határozattal döntött arról, hogy a 150812011. (X.12.) sz.
határozatátmódosítja, amennyiben a Blues & Gastro 201f .Kft..15 napon belĹil megfizeti a Blues 2000
Kft. fenná|ĺó közteriilet-hasznźiati tartozását. A cég nem tett eleget a |,ntźtrozatban foglaltaknak a
megadott hatĺáridőben. Ezt követóen f0|4' augusztus 6-án a Kft'. ugyvezetóje kérelemmel fordult az
onkormányzat fe|é, melyben az e|maradt díjak megfizetésére 6 havi rész|etťlzetést kér, az aktuális
haviköztertilet-haszná'|atidíjmegťlzetésemellett.
Mivel az eredeti közteriilet-haszntůati kéľelem 2014. augusz1lls 3l-én lejĺár kéľelmező hosszabbítĺási
kérelmet nyújtott be a Tisztelt Bizottság felé.
A Pénztigyi Ügyosztály nyilvántartása alapján a Blues 2000 Kft. 2012. évi tartozása 1 104 538,- Ft,
2013. évi tartozäsa 1 104 538,- Ft,20|4' máľcius végéig 38 136,- Ft, fentieken tul a 2014. ápri|is-
augusztus végéig fennálló tartozás még 908 559,- Ft.
2014. auguszfils 29-én a Blues & Gastro 2012 Kft, a 3 |55 77|,- Ft tartozásáből beťlzetett 316 000'-
Ft-ot.
Mivel a Blues & Gastro 2012Kft. nyilatkozott a Blues 2000 Kft. tartozásának źúvá||a|ásáről, valamint
az cisszes fennálló tartozás 10 %-át megfizette az onkormányzatrészére, javasoljuk, hogy a Tisĺelt
Bizottság módosítsa a I508/f01|. (x.IŻ.) sz. határozatot a Blues & Gastro Kft. nevéľe, valamint
engedé|yezzen fél éves rész|etflzetést a fennálló 2 839 77|,- Ft közterület-haszná|ati díj elmaradásra.
Ebben az esetben a Kft-nek havi 473 f95,-Ft-otke|| azÖnkormányzatrészére megfizetnie'

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ugyosztály javasolj a az űj kérelem esetén a köztertilet-
haszná|atidejétf0I5. március 31-ig csökkenteni teljes egyösszegú díjfizetéssel.



Fentiek alapj án ké ľem az a|á,}bi határ ozati j avas lat e lfo gad ását.
Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság úgy diint' hogy kiizteľület.használati
hozzájáru|álst ad - teljes díjÍizetéssel _ az alá.ňbi ügyekben:

1.
Közterület-h aszntiő, kérelmező :

Közterĺ'ilet-használat idej e:

Közterü| et-h asznźůat cé|j a:

Közterület-haszná|atnagysága:
KöZterület-h asznźůat helve :

Díjfizetés ütemezése:

2.
Közterü let-h aszntiő, kérelmező :

Közterület-használat idej e:

Közterti let-h asznźiat cé|ja:
Közterü let-h aszná| at nagy s ága:.

Kö zterület-h aszná|at helye :

Díjfizetés ütemezése:

3.
Közteriilet-h asznźiő, kéľelmező :

Közteriilet-használat idej e:

Kö zteľület-h asznźiat cé|j a:

Közterület-h asznźiat helye :

Közterület-h aszná|at nagy sága:
Díjfizetés ütemezése:

4.
Közteľü let-h aszná|ő, kér e|mezo :

Közterület-használat idej e :

Közterü let-h aszná|at cé|j a:

Közterü let-h aszná|at he lye :

Közterü l et-h asznźil at nagy s ága:

5.
Közterül et-h aszntůő, kér e|mezo :

Közterület-haszĺlálat idej e:

Közterü| et-h aszná| at cé|ja:
KöZterület-h aszná|at helye :

Köaerü let.h aszntůat nagy sága:

6.
Közteľtilet-h aszntiő, kérelmező :

Kĺjzterĺi let-h aszná|at idej e :

Közterület-h aszná|at cé|ja:
Közteriilet-h asznźiat nagy sága:
Közterü let-h aszntiat helve :

Felelős :

Határidő:

BSH Europe Kft.
(1088 Budapest, Krúdy Gyula u' 1l.)
2014. szeptember l.-2017. augusztus 31.
vendéglátó terasz
ll m'
Kľúdy Gyula u. 11.
negyedéves díjfizetés

vÍz-sznn ľt.
(2I |2 Veľesegyhá z, E|ód u. 7 .)

2014. szeptember 10.-2015. szeptember 9.
reklámtábla
1m2
Práter u. 39.
negyedéves díjfizetés

Extľa Falcon Kft.
( 1 08 1 Budapest, Népszínhán u' 26')
2014. szeptember 1.-2016. augusztus 31.
vendéglátó terasz
Nép:zínház u' 26.
3m"
havi díjfizetés

Integľaf Digiflex Kft.
(1084 Budapest, Víg u. 31-33.)
f014. szeptember 1.-2014. szeptember 5.
ép ítési munkaterület (kül ső homlokzat feluj ítás)
víg ł. 31-33.
20 m'

Dóľi-Dent Bt.
(1094 Budapest, Bokľéta u. 28.)
20|4. szeptembeľ 1 .-20 14. december 3 l .

árubemutató (könyv)
Népjzínház u. 23.
2m'

Blues &Gastľo f0|2 I<Ít.
(1088 Budapest, Knidy Gyula u. 6.)
2014. szeptember 1.-2015. máľcius 31.
vendéglĺĺtó terasz
70m'
Krudv Gvula u. 6.

polgármester
2014. szeptember 1.



il. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy diinto hogy a 80612014. (VfI.28.) sz.
határozatát az alábbiak szeľĺnt módosítja:

1.

KöZteľiilet-haszntió, kérelmező: Saltem Kft.
(1134 Budapest, Kassák Lajos u. 11-13.)

Közterület-használatideje: 2014.augusztus2|.-f0I4.szeptember30.
Közterület-haszná|atcé|ja: építési munkateľület (tető felújítási munkálatok, konténer,

előtető építés)
Közterület-haszná|at helye: Szźnados ŕń 4.
Közteľĺilet-haszná|atnagysźlga: 47 mf

Felelős : polgármester
Határidő: 2014' szeptember 1.

m. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy tudomásul veszĺ a Saltem Kft.
kiizterĺĺlet haszná|atát építési munkaterület céljából 20|4. augusztus fl.tő| 20|4.
szeptembeľ l.ig.

Felelős : polgiĺrmester
Határidő: 20|4' szeptember 1.

Iv. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dłint' hogy közterület-használati
hozzájárru|átst ad - díjmentességg€l - aza|á.ňbi ĺĺgyekben:

1.
Köztertilet-h asználő, kéľelmező: Tisztviselőtelepi onkoľmáłnyzati Egyesĺilet

(l089 Budapest, B|áthy ottó u. 15.)
Közterület-használatideje: 2014.szeptember 13.(esőnap: 2014.09.f0.\
Közteľület-hasznáiat cé|ja: Bogľács-Fesztivál
Közteľület-haszná|at helye: Bláthy ottó u. |ezártrésze
Közterület-haszntůat nagysága: I440 m"

,
Közterület-haszná|ő,kérelmező: TáľsasházFiumei űt25.

(1086 Budapest, Fiumei tÍf5.)
Közterület-használatideje: 2074.szeptember 1.-2014.szeptember30.
Közteľület-hasznáůat cé|ja: építési munkatertilet (kiilső homlokzat felújítás alpin

technikával)
Köztertilet-hasznźiat helye: Teleki tér 15.

Kĺjĺerĺilet-használatnagysága: 78 mf

3.
Kĺjzteri'ilet-haszntiő,kéľelmező: sMART.ToxKft.

(2330 Dunaharaszti, Munkácsy Mihály u. 80.)
Közterület-használat ideje: 2014, szeptember 8.-2014. oktőber 17 '

Köztertilet-hasznźůat cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás, állványozás)
Közterület-haszntiat helye: Bródy Sándor u.30/a.
Közterület-haszná|atnagysága: 29 m2

4.
Közteľiilet-hasznźůő,kére|męző: TáľsasházKľrĺdyGyulau.2.

(1088 Budapest, Knlldy Gyula u.2.)
K<jztertĺlet-használatideje: 20|4.szeptember l5.-2014.november l5.
Köztertilet-hasznáiat cé|ja: építési munkaterület (kiilső homlokzat felújítás)
Közterület-hasznźiat helye: I&údy Gyula u. 2.
Közterület-haszná|atnagysága: 34 m.



Felelős : polgármester
Határidő: 2014. szeptember 1.

v. A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy diint' hogy kiizteľĺĺlet-haszná|ati
horzájáru|źlst ad - díjmentességge| - az a|áhbi ĺigyben azz;al., hogy a MAGDOLNA
II.EGYED 2013 KoNzoRcIUM a kĺeső paľkolási díi Ax.A taľta|mát -287 327,- Ft-ot
köteles megÍizetni az Onkoľm ányzat Íe|é.

Köztertilet-haszná|ő,kérelmezó: MAGDOLNANEGYED2013KoNZoRcIUM
(2051 Biatorbágy, Vendel Paľk, Huber u. 1')

Közteľület-használat ideje: 20|4. szeptember 1.-20l4. đecember 3l.
Közterület-hasznźůat cé|ja: építési munkaterület
Közterület-haszná|at helye: Szigetvári u. 4.
Közterület-hasznźiatnagysága: 118m,

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. szeptember 1.

VI. A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy ktizteľĺilet.haszná|ati
bozzájára|átst ad - díjmentességgel _ az a|áňbi ügyben azza|, hogy a MAGDOLNA
NEGYED 2013 KoNZoRcIt]M a kieső paľkolási díj ÁFÁ. tarta|mát -1379169,- Ft.ot
kiiteles megfizetni az onko ľm ány zat fe|é.

K<ĺzteľület-haszná|ő,kérelmező: MAGDOLNAIYEGYED2013KoNZoRcIt]M
(205l Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. l.)

Közteľület-használat ideje: 20|4. szeptember l-2015. március 15.

Közterület-hasznźiatcé|ja: építési munkaterület
Közterület-haszná|at helye: Magdolna u. 20.
Közterület-haszná|atnagystlga: 423 m"

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. szeptember 1.

vII. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy a 759/2014. (VfI.21.) sz.
határozatát az alábbiak szeľint módosítja:

Közterület.hasznźĺ|ő,kérelmező: GouľmetPivo.vinoKft.
(1087 Budapest, Berzsenyi u.f/b.)

Közterület-használat ideje: 2014. július 27 .-f0|7 'július 26.
Közteľület-hasnlá|atcé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszntúathelye: Berzsenyi u.flb.
Közterület-haszná|atnagysága: 10m,

Felelős : polgármester
Határidő: 2014, szeptember 1.

VIII. A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság űgy diint' hogy nem ad ktizteľĺilet-használati
bozzájáru|átst az alábbi ügyben:

Köztertilet-haszná|ő, kéľelmező: Mészáľos József
(1089 Budapest, Kálvária tér 22.)

Kĺjzterület-használatideje: f0I4. szeptember 1.-2015. auguszťus 3l.
KöZteľtilet-haszná|atcé|ja: árubemutató (folyóiľat, könyv, tźĘékoztatő lapok)
Közterĺilet-haszntńat helye: Teleki téri piac előtt
Közteľület-haszná|at nagysága: 1 m.

Fe|elős : polgármester
Határidő: 20|4. szeptember 1.

10
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Ix. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság r'igy diint, hogy a 831/20t4. (V[I.04.) sz.
határozatát az alábbiak szeľint mĺídosítja:

Közteľület-hasznźůő, kérelmező: Sami Info Tľade Kft.
(1l06 Budapest, Gyakor|ő u. 4lI.)

K<jztertilet-használat ideje: 2014. augusztus 1.-20l5. május 31.
Közterület-hasmá|at cé|ja.. vendéglátó terasz
Közterület-haszná|atnagysága: 6 m"
Közterület-hasznáiathelye: Krudy Gyula u. 4.
Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés

Felelős : polgármester
Hatráľidő: 2014. szeptembeľ 1.

x. A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság úgy diint, hogy a 47412014. (V.05.) sz.
hztár ozatńt az alábbiak sze ľint m ód osítj a :

Közterület-hasznźiő,kérelmező: vidákKamil|aAľanka(egyénivál|alkozó)
(1088 Budapest, Knidy Gyula u. 11.)

Közterület-használat ideje: 2014. május 5. -2014. augusztus 3l.
2015. február I, -2015. augusztus 31.

Köztertilet-haszná|at cé|ja: mozgó árusítás
Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés

Közterület-hasznźiathelye: Krúdy Gyula u. - Lőrinc pap téľ sarka
Közterü|et-haszntiatnagysága: I m,

Közterület-hasznźůathelye: Lőrinc pap tér
Közterĺilet-haszná'|at nagysága: 1m'

Közteľület-haszntilat helye: Mikszáth Kálmán tér
Közterület-h aszná|atnagysága: 1 m2

Fele|ős : po|gármester
Határidő: 2014. szeptember l.

xI. A Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy Blues & Gastľo 2012I<Ít.
ľészéľe 6 havi egyenlő összegű rész|etťwetést engedélyez a fennát||ó 2 839 77|,- Ft
ktizteľĺĺ|et.használati díj taľtozásból.

Felelős : polgármester
Határidő: 20|4. szeptember 1.

A dontés végľehajtását végzó szervezeti erység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdźůkodźlsi lroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakózzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20 I 4. auguszttts f7 .

Pénzes Attila
ĺj;gyosztźiyvezetó

11
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'Kérjük ą nyomlatványt' o!vą'shatóai, nyointatott beltveI iíiôlteni !

Gazdasági társaságok, egyénÍ cég, társadalmi és egyéh szeruezetek esetében:
Kérę|mercneve.....6s..il...E.\.|.rg.Pg.'.K{.!.............. .........telefon:a6.3.CI.6.0.9 S.-I.L
Kapcsolafuóüryintézőneve...'..orse q'.q . ts..z-.}.ęr. telefon:-0.G.żr.E.qí.e9,iŕ

Szekheýc 
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Adószáma: i -n--i-
Bantrszáĺn|aszáma:

M agánszeméIyek eseŕében:

Megjegyzés: Fekti adatok kaźlése a kijzterület-haszruźIati lrźielmek elbírátdsóhoz, o tarc,al"in^^aloto* ellenőrzéséhez
sziikségesek Áz adatolrat a Polgármesteri Hivatal és a Jőzsefuárosi KihterÍilet-feliiglelet kezelik Jeĺen tájć|oaaaźs a 201t, evi cilI.
tarvět4nn aĺapuĺ.

Közteľ{ilet-hasznĺálatideje:zor Ę ev iljl hó ĹTl naptót - Ĺ_I ,-.lno i! inaptg

Cľöbb időponĹ- helyszírn eseÉn kériink lisat meltékelĺli!)

KłizteľüIet-haszuílatcelja,,......V'e.Idĺ-]sl.d.ir.......1ęr.g.s:z

Közterťilet narylslĘa:,......4..4... .,...... m, ha
Kłĺzteľĺilethelye:BudapesqVItr.kerület.......lś,.rady..'syu.łn,.'...'Ą^{0''

201E év

I)
.(ut"a' cĐ,.łĺ.j.....szím ęlőtti: jrfudán, ritfesteą 

'.jldtertilet€n 
*s, Per'ĺ,olä.t.e.ýen

érjíik il tlłloIdalon,ü k.érelemnyomta
jelzett m"e!l.é' kleteket csűtolni, ésĺvdnyt 4I dI ľľ| I szíveskeďj é k !

I



lt .?
Knidy G,,uĺą clfcq, \.' ,/ _/

"AfttozJ 
ľ.ł6 tľ

3a'x\n E
c.\

š

tS
š

lk dy 6,1 . u, ,Í,I.

traiil 'bejcirat

BSH Europe Kft. aoIt|.aeą
ĺ088 Budapestĺ Kĺtldy Gy. u. 1l.

AdÓszám: 22945181.242' Qgsz.:01-0S-945863'
1 091 8001 -00000032-o2860005

./3ĺ;"
rF
Ł'.?



Fe|adó:
KĺiIdve:
címzett:
Táľgy:
Mel]ékletek:

Molnár József <mo|narjozsef@saltem.hu >

2014. augusztus 19.7:41 ' :

BerényiMe|inda
SzÁzADos Úr rozĺrRÜuĺ
EPSONl2O.PDF
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Kedves Htilgyeml

Tegnapi telefonbeszélgetésünk szerint, kérern, hogy a Bizottság 8o6ĺ2oL4{1o7..28|
d<intésével a Református közösség részére biztosított kedvezményezetti időszakot
2014 augusztus 21.. szeptember 30. közötti időszakra szíveskedjen átÜtemezni.

segítségét kosznve

TĺszteletteI

Molnár József
ügyvezető

Saltem Kft.
l t34 Budapes! Kassák Lajos utca l1-l3.

Leve|ezési cím:
1592 Budapest, pf: 496
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B'ü d a p.elit Joisefuĺi ľosi on lĺoŕmángat
'Vłírosgäzdáĺke;dás'íĺ{s.Pénżiigýĺ'Biz:olttság

ĺa:ľgy. : ÁtĹitemezěsi t<éľélem

Tĺszte.l et Vá l.os ga zdá |'ko dás:i és F é' nzÜgyi Eizottság

A Törĺĺkőri Retormátus Egy.házközség Százados;rit:4. szám alatti épü|etén'tetőfeljjításí munkákat
végEz a Sąltem Kft (11s4 B.üdapest, Kas-sák Lajos.utca'.11:[3);

A munká|atok érłntik a' Száz.ados utm.közterületét ĺsl

A Reforľnátus Kózösség kérésére a Biĺottság 806/201,l}{g7128.} határozatában q köizterü|et fog|a|ási
dí^iat 2014 07.14 és 20'ĺ.4 08.19. mé|tányosságbói. e|engedte.

Azza| a.kérésse| fordulunk onĺikhöz, - rnivel adott időbén.a közteroleti mun}ĺákat nem tudtuk
végeznĺ; . hogy a kedvezmÉny'ezett időszakátütemezÉsÉhez 2014l08.21.09.3&ig hozzájáry|nĺ
szÍveskedjenek.

':

B:p da pe st, 20Í4.08.19

.SaÍťęm Kft;,
113.ś Buĺĺapest' Kasyĺlĺ !..u' ĺi{&'

,Ądlĺsräm; :l 4.25.!.:49Bj?. 4'.ĺ
eégĺ'sz. l 0-A09:Ę95.ss0

.Jä
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8udapest Fóváros Ml|. kerü|etJózsefuáľosi önkormányzat Polgárĺnesteń Hivata]a
Vagyongazdálkodási és Uzeme|tetési Ugyosz|ály
í082Ę3!gE!
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. a Józsefváľosi onkoľmánvzat tulaidonában lévő közteľület használatához
Kérj:ük a nyontatványt oIvaśhatóan-, n)omta!of! betűlet kitoItení!

I 71810 rl0 0 I

AdoszáÍnil I 9 6 5 1 6 )

Egyéni vállalkozás eseÍéôen..

Ké,relmezőneve:.''...........'.... telefon:

Vállalkozo nyilvrántartasi szama:

Adószáma I iiil
BanlŠźrr'lasźma

Megjegyzés! Fenti adatok közlése a közteriilet-hasanáIai kérelnzek elbítátđsához, a kÔzteriilet.haszndlatok ellenőnéséhez
sztilségesek. Az adatolat a Polgźrniesteri Hivatal és a Jőzsefrl1rosi Kozteriileí.felugelet kezelik- Jelen *źjéIłozaas a 20I l. il CilI
tiłnéryenaĺapul.

Közterĺilď-hasanálatidejc2ol p| ev [Tsl ho

Esőnap: 2lt4.é.v os'ľIó'o' 
""paí -

;ĺ=
l ll'Jlnaptól - 20l|+|.év

.tl
2o14. év 09. hó 20. napig

m hó ffi napie

KiiáeľíileÍ-haszná|at célja: B ogrács-Fesztivrłl.

KiĺzteľüIet narysága: . 1 440

Közterťĺlet helye: Budapest VIII. kertileg Bláthy ottó utca|ęzÁrt sza|<asza,

.'....'(utcą tér)..-*.-....szám elötri': jráľdáÍL uttesteľ1 ziildterülęten vary ..'.'''.'.. ".'......

( I,EVELEńSI CÍNĺ, amennyiben a fenti adatoktól ettĘ stb):

clm:

Zsolt, 1089 Buđapest, Bláthy ottó u.26.
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Kérjiik a túloliIalon jelzett
a kérelemnyomtatvónyt

mę!t-ěk l9teket cs atolní, é s
a,.I,á Í r n i s zív e s ke dj é k !
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.Bud3P€6t FőVáÍog-Vl||. koltj|ctJóaeFyárosí Önkoľmányzat Po|gáľmcstcľi l tivata|a 'vagyongazdá|kodásĺ és t]zéme]tétési Ügyosztlíly
í082 BrłÉapest
Baross utca 63-67.

KERELElł- a Józsefvárosĺ onkormányzat tulajđonában lévő közteľiilet használatáhozKé ri ü k o ny o,ĺtatYdnf t o tiąsńat ó ą,,' n)'o.m!atnt! hc tíiv c l kł ł ö I í e n i !
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AdőszÁn:.. i 16- /ĺ1,{Ö

Megjegyzés: Fentí trdatok kôz|ése ą lťózterlilet-hasłuźląti kérelnek etbírótdsdhoz, a lr,özteizł]et.hasndląt,k,tl""ő-é'ét,*
szüIłségesek Äz ądatolĺat a. Pďgdinesteri Hivatal és a Józsefváłosĺ Koztertlet.fe'Inglilet k;;ĺk;;I";ő;I*;ź" ą 201I. evi ffiIaIqĺłL

(t.EvEtEZEsI CÍ[Ą amennyĺben a fenti adatoldól eltéľ, stb):
\)ĺ.r +jAr'|r. rtal .'ł. l- 
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poicÁliľĺ EsTĘR

ZöLđ _ Kaľika Kft.
Patus Józsefiré közös képviselő részeĺe

Buđapest
Pávau.3l.
1094

Iktatószám: 1 6-3 48/ 5 l2al4.
ÍJ gyintézo : Karol y Veronika
Telefon: 459-2595
e-maii : kaĺolyv@j ozsefvaros'hu

Táľgv: Budapest VIil., Fiumeiu.25. szím alatti táľsasház páIyźnata

Tisztelt Kłiztis Képvíselő!

Éftesítem, hogy a Budapest Józsefuiáĺosi onkoľmányzat Taľsashází Pályźnatokat Elbíráló
Murikacsopoľtja (a továbbiakban: Munkaesopoľt) a Budapest VIItr., FiumeÍ rl. 25. szám
alatti taľsashaz ptiyźzatát előminósítette és a f|/20]4' (v'05.) szómú határozatdban
megállapította, hogy a tarsashaz a homlokzat karosodott falfelületeinek, eľkéIyszéleinek,
pĺírkany szegélyrészeinek életveszéIyessé vált elemęínek felújítására nyujtott be płilyĺĺzatot,
amelyet a Munkacsoport tamogatott a Budapest Fővaros vltr. kerület Józsefrĺĺrosi
tnkormínyłAt 34ĺ20|3. (vI. 25.) számú rendeletének 3. $ (2) bekezdés a) pontja és az 5. $
(3)bekezdésealapjan.

A Munkacsopoľt Budapest Fővaľos VIII. kerĺitret lózsefuárosi Önkoľmáĺyzat Képviselő.-
testĺilętének a 2014, évi koltségvetésľöl sző|ő 312014. (II.13.) számli önkoľmaĺlyzati
rendeletében foglďtak alapján 982.420 Ft vissza nem téľítendő táľnogatás! és' 1 é.ves
fut.ľnidęjií 982.420 Ft kamatmentes köIcsĺint szavazotĹmęg a társashéz ľészéte.

A megĺíllapodas előkészítése folyamatban van',dzaláíras időpontjłíľól telefonon éľtesítjtik.

Kérem, hogy a fentiekĺől' sáveskedjen tźĺjékoztatnia tmsasház közösségét'

..
Budapest, 20L4. mźĺjus 12.

ľ. KocsÍs Máté
polgáľmesteľ

rrn1.l)Ĺ1

IDOSBARAT
oľĺroRMANYZAT

Tisztelettel
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| 082 Budapest' Baros u. 63_67. . Te|efon: 06 l 459 2 ĺ m . E.mai|;
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Budapeet Főváros Vlll. kcrĺitct Józscfvárosi onkoĺmányzat Po|gármcstcĺi l livatala
Vagyongazdá|kodás| és Üzeme|tétéŚi ijgyosztály
1082 Budapest
Barossutca63.67. 

K É R E L E üll

a Józsefváľosi Ônkormányzat tulai donábąn Iévő
Ké tItZk a nyomtatýóItvt o lią shatłźaň, 4yom,,al

-m-m

z
szĺfi|i.,'..'.

ntt hetűvel k

Gazdasági társaságok, egyénÍ cég, társadałmi és egyéb szeIyezeteŁ

Kéľelrnezönęve: ....V].Z;.iltg...ftT....' telefon .

BanIazámlasáma O oid,Ô c a

L 6 5 tr l5.lt 2. IAdószar'ä

Megjegyzés: Fenti adatrjkknztése a ktjzteriilet-használati kérelmeketbinźldsához, a lcôzterÍiIet.hasznźlatokellenőruéséhez

szłlaěgese\ś. ,4z adaĺolcat a Polgaľnesteri Hivatal és a Józselldrosi KöziefiIet-Jelłgelet lrezelik Jeĺeiltą.ékelatlisa2all. &iCilI.
ti)něrĺyrnalquL

Közúerĺitet-hesznĺílatĺđeje:zolauu ffi hó ffinaľtóĺ - f01|5ĺ.* iólälno iólĺl napig

(ľöbb időpont. helyszín eselén kéł.unk lisÉt mellékelni!)

Közteľtilet.havnrátatcelja:....gęô.Jł[slĺ{..

KözÚeľĺitet nagĺsĺíga: ..',....... -ł,... .. - -. -... młdu

Közteľiilethelye:BudapesgV[I.kęrtilet. ...r1.....:..'...'].....'.....'...'''....'''...

......ÝkťiE-t...U.T.ęł............(utcą tĐ. ..äj.'=...szźĺne1öttí: járdan, ŕlttesteą zlldtełtilebn vary'..'....,...,...,'..

Eryéb ( I,EvEtEz'EsI CÍtvI, amennyiben a fenti adatolrtól eltér, stb)l

..\łe..c,JłQłl#-..ĺliľ.rlz*ĺłéĺ,.łéuLk,"...

Rérjük fl ttiĺolĺI.alon jeIzett
a kě r e.Ieffi ny o int atv đnyt

meIIékleteket,csatoIní, és
a I ą.ĺ'rn i s zív e s ke dj é k !.

I Ą v J ť o o 4 ', 4 cl
\' I a đ 2

E gyén i v áiI I alkozás es etéb eł :'
Jd*eťyÉľosi iąEonnáĺľcĺt Pütsťęĺtsŕtd lłlvs.üLi!

Kć'ľebnezöneve: .........................:..........'.'......'.....i.....r.t....!......... j.:...j.:iłE+ęm.ĺii'iĺffi;::::.:;;.*

Iĺkcí'rne:irsa:I i ĺ | |heĺr,ség

Ađósáma:
I

- ľ*i. l til
Fanlszámlaszáma:



Budapest Főváros Vl]|. keľület Józsefv.árosi onkormányzat Polgármesteĺi Hivatata
Vagyongazdálkodási és Üzemettetésí Ügyosztá|y
{082 Budabest
Barossutca63.67.KÉREtEM

a Jĺĺzsefvárosĺ onko ľmányzĺt ttiláĺ đonában IévőKérjük a nyomtdtványt o!vas.hatóaí, nýo.mtat

iii
- i_Ii - til

Bankszłmlaszírna 

=:ill]l_tj 
_

M ag á n sze m é ĺ yek gseŕében;

Megjegyzés: FentÍ ađatok közlése a ĺcözteralet-hosznólati kérelmek elbíráIásához; a közterÍilet-hasmáIatok ellenőnéséhez
sziiĺségesek Az adatoĺat a Polýrmesteri Hivatal és a
lönlényenalapul. €Gď\ĺsĄĺGi
KözÚeriilet-hasnrálat ideje . 20 l.W ev ffiĺa
{ľĺibb időpon|- helyszín eseféłr kértink lisat mellékelniD

KłizÍeľütet.hasznáIatcéIja .....lt*".ą#,..,

Közteľiilet nagrsĘa: ........'.-?... . ... ..... nł ĺ aa

Közteľülrthelye:.Budapest VIII. keľíilet. .'...;.'.....''. .'.......:.....

..ľ"bru+hlz..........'.(utcąteĐ....Z.{.'..számelötti:jráŕdĄrittesten,zjldbriilebnvary....'.....

Egyéb ( LEVELEZESĺ cÍĘ a#nyiben a fentÍ ađaÚoľoĺlffio.l:

'i.Kôaerťilet-felúglelet ]ęzelik lelea tdjéIraztalźs a 201 I. evi C]QI

*c đłęĺtsą.:łĺ'. . '{, U f-.f----/t f-T--y..
naptól ' _ .201iąi.év 

i7lffihő iffii napig- L_ t7i- j .=L:)

?ą.

20i[ ÁPR 0 3.

tanl,,,,''',,,'.'!,l€.*S,.l'3p,,!k"^'''

ott betíiveI kitölrenž!

/t 0 ?i0 Ą siŕJ
?1 7,t Ł I 9i6wlL Í. 4 I a ll )

đ łglaq

I{ěrjĺik & túloIdĺltĺľI jelzett mellékleteket csatoĺni, és
a k é ľ e I e m ny o łłlt ű ! v đ.n;v t a I á,ĺ.rn Í s zí|, e s k e di é k !





Fl/t
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Budapest Fôvárog Vl|ĺ. kcJti|ct Jórsafuárosi onĺtormányzat Polgármesteń | lívata|a
VagyongazdálkodásÍ és Üzemeltetési Ügyos2t'á|y
ĺ082 Budape.s!
Baross utca 63-67.

KERELEM
a Jĺízsefváľosi Onkornnányzat tulaidonában lévKériük ą nvomta!vánlt .olvasńaIőaň, nyom!fi

GazďaságÍ társaságok, egyéni cég, társadalmÍ és egyéb szeruezetek esetében:

mlĺn
Bankszámlaszáma:

Adósáma

AdőszÁlua:

-n-m h-

Egyénívállalkozás eseŕélen.. a. :oĺnąa.. 61 : ,ť

Vrállalkorc nyitvántarüsi száma:

I

Baĺilszámlaszáma.m]ffi-

Męsiesľzés: Fenłi ądatgkĺĺazlése a kijeterület-haszruźlati kźrelmeketbínźĺósához, ; i,ö;ffi
szłi|ségesek ÁzadątolĺataPďgdŕnesterilIivatalésaJózsefvdłosĺRôzterúłet-felĺtgleletkezei*JetentĄiékoztatłźs"zoi.e,ĺú'
ti;nełqwalqu\

Kłizteľĺilet.hĺsznáhtideje:2olE* ffi ho lĘlFłnaptó| - 20ĺE].," [E] hó ioiE nupie
(ľiĺbb ĺdőpont. hel5nzíia ese{en kérĺiĺk listát meltéketni!) i
Közteľĺilet-hasznátatcélja; ....ę.9*..Í9)ĺ....ľ*ł*.Ĺ*..../n].!i..F|.'Y,ĺä}#1.'/
KiĺzteľÍĺIetnagnĘąl .......1.p.......-... m2/db 

.i

a

Kłizteľĺilet helye: Brdapes, VItr. kąiilęi....'.:'\/...i...ę.....Ys.!-f......'.1.4..:.})...................

Eryób ( I'E\IEI,E -ZESI CillĄ amennyiben a fentí adatolrtóI eltĘ stb):

Ggw,śks,ÁnlNyilvánffiásisaĺm j..Ś.9.'9:1.:ýl.:ip.ĺ>.E..ľ-......".

K é rj ii k a t ú'l'o l.d.nI'o n j eI z.e í Í
a kérelemnyomtatvúnyt

m.e !I.é k I-e te k et cs aÍo lni, és
é I á í r n i. s zív es k, dji i- ĺ,



l't:ięl:it-iĺrsqiĹł.lci{..:łii:ji{?t+tä;likírłĺ.isi'i.zliiŁĺ';:

'u ĺo ĺ{ L., ) 4,'\)
KĐ d(6 mÉs / Asfriun' Íéíłoad.rokś Goog|ąfoi 4'

hteľgľaf Đigif|e>ł Kft.

1084 Builapąilt,
Víg u.31-33, 

3.



.Budapest Föváros V|ll. kcrülct Jó=ofuárosi onkoŕmányzat Polgáľmesbľi l lĺvatala
vagyongazdá|kodás| és Uzeméltét€Éi' Ugyosztály
í082 Budapest
BarossuteÄ63-67.KÉRELEM

a Józsefvárosi önkormánvzat tulaidonában lévő kŕizteľĺĺIet hasznáIatához
Kériük a nvot,tdttđ|I!t olvqshątóaž, nyo.|,iaÍntt hp.tfrvpI kitäIteni!

Llo 9 ą 1 Ú 3

Egyé n i v áI I aI kozás esetéb en :

Káelnezöneve: .......'......:... telefon:

Adőszáma:. it
Ba'lĺszánlaszáma

tl

M a g á n sz em éI yek eseÍéóen;

Megjegyzés: Fenti ądltok kôzlése a kôzteriilet-hasznáIati kěrelnekelbíruźldsóhoz, a lłňzterúJet-hasnóIatok eJlenőrué.séhez
sziiĺségeseŁ Áz adatolcat a Polgarmesteri HivaÍal és a Jozsefvdrosi Közterületýlügelet lęzeliŁ Jelen tájětdaúfu: ą 20II. ffi ffiI'
tôłwrq,enalqul

KłĺzÚcńilet.hasnátltiđeje:2ol E " Eil hó |c-ĺł naptól. - r.-ľ.'t'-...r_r
201[5.én iłiei hó i$i4ĺ mpig

(Iöbb idóponq- hel1'szíin esetéil keĺibk lÍshát mellékelni!)

KłizÚeľťilet.hłq,n'álat"óIi;.W-..'fuM.;Ä""h#....b**....tĺ'ę.'
KtizteľüIet nagrsĘa: ...........%......... mzĺau.

Kŕizúeľĺilet heýe: Budapest vm. mĺĺ"r N.*ł'nÄ}*E

Kéľjrtk fi tűloldĺl'I.on' je.Izett" me!I-ékIeteket csatalni, és
a ké r eIemny-o int'a.tvún.yt a l áírł.! s x,ív es kedj ék !'
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l."Ls.ĺ
Budapest FőváÍos v|||. kerti|et Józsefuárosi Ônkormányzat'Polgármesteĺi Hivata|a . , 

ĺ
Vagyónsazdálkodásí és tjzeme|tetésĺ Ügyosztaly -bł,, 

,i^- Ąt
...'' 'j.i '' to8.2 Bú'däbeśt, / ? . ĺ \.eaross utca63-67. ĺ enoŇ^^ĺ l

,)iiir '; ,'Lr:i:i.':.ii.': K É R E L E M \Ż.Ž "/

' ýffirą a Józsefváľosi onkoľmán\zattutaidonában lévő kiizteľĺilet haszná|átához.''::l,...,, (Ř)''-ł.6../.K .é..r j ił^k-' a' il y o m I a t v á n y t o I v a s h a t ó a i , n y o m l a ! o I t b e t ű' v e' I k i t ö l r e n í

Megj egyzéS ! Fenti adątok közlése a loôzteriłlet-haýználati kćrelmek elbíráldsához, a kđzterület-hasznlźlatok ellenőneséhez
szzŻlcségesek Áz adatolat a Polgármesteri Hivatal és a Józsefvarosi Kuterłlet.feltiglelet kezelik JéIen tĘjéřatahźs,a2lĺI. il ffiI
törléryenalapuL

Kŕizteľiilet-hasznĺálatiłleje:łuÚev Í0j9i hći ĺoiijnaptót - 201iE.e" loT.slrlo |-4ł naľis

(Több idtipong- heýszín esetén kériink lisüat mellékelni!)

KiizteľĺĺIet-használatoé|ja. ..'Dĺiľl.ęľ1p's.ľiąĺľ-á.ły..q*.b.ęľľÍ*Í'ąsl. gQľgí.q.áüvĺľyg-".Í+.".lliBl.ęĐ.....

I(özteľiilet na5ls:Ęa: .....''......ĺ. . . . ....'.' m2ĺau

Közleľíilďhelye:BudapestVIII. keľtilet. '..'....'...........'..'.'......

.TpJshi.ĺpľi.pin g. pg.Uętĺ....wt' j.'dp
Egréb (LEVEI,EZÉSI CÍM, amennyÍben a fenti adatokhól eltéľ, stb):

Kéľjtik a tiłloliIalon jeIzett mellékleteket csütolni, és- , kéľelemn! o mta-tvúnyt a l á í rn i szív es ke ďj é k l



Met!ékIeÍ
Mészáľos Jĺózsef kére| méhez

Budapest Főváros v|t|. keľület Józséfuárosi Önkormányza! Po|gäľmesteŕi Hivehta
Vagyongazdá|kodásĺ és Üzemeltetési'tjg Yosztźl|y

1082 Budapest
Baross utca 63-67.

Tisztelt Hivatal! : .

A kcizterĹilęt hasznďati.kéĺblnęmet a lenti képen látható, guríthato bemutató állvany has;zĺá|atára
n.Ątom be. melyet a téfeĘn megjeltltt helyen s.zeľetnék letamasztani

. szonbąti nąpokon 6 ég 13.ĺíľa közötĹ 
'

Azállványon díjmentesen elvihető, tájékoztatólapokat,.fotyóiratokat és kĺinyveket hetyezek el,
melyek tírsądalrłllag haszr.ros és aktuális témĺíkat mutatnak be, Mindęn ďtalam bemutatott kiadvaný a
Watchtower Biblę ĺmd Tľact Societ'y ofNew Yoĺk, [nc' engedélyével mutatok be, és Íőltik is szeľzem be.
Bárkí diimentesen elvihet báľmeiyik általamkihe|yezetttételből. Sem érg sem akiądvanyokat előállító .

tarsaság semrnilyen keręskedęlmi tevékenységet nem folytat.

/ i !i\/
'. .,, ..liĘ

it 
_ F:

-r;' tl, 
i

r' )'...

,l^', '"!.

?



Budapest Főváros V|ll. ke'ii|etJózsefu.áľosi Önkormányuat Po|gármesterí Hivatata
Vagyongazdálkodási és Üzeń,reltetési Ügyosztá|y
í082 BUdapest
Barossutca63.67. 

K É, R E L E M
a Jĺózsefvá ľosi o n ko rmányzat tutaj đo nában lévő kiizte ľiilet hasznáIatához

Kérjük a nyonla!ĺ,dnyt oIpasható,an. nyoil!atot! betűtel kitöIleni!

Gazdasági társasägok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:

helyseg .a'!*}a $.Ą*.t.:p'T! . .... (u., tér): M $ła]

Cégeg znk szÁĺrl Nyilvántaľtási szam : . . . 4. 9 ;.9'9' :. .i }. Í 3.9.Ť.. . .. . . .

(-, qiaiai,,r ic -lEEEffi-EE@iEtr

ź
{

Ep

ś
:t@

5t
L
!

3

Adószáma: tiĘilffi& -Ĺr_ [|đ'

nagysága:

egyzés: Fenli adatok kózlése a közteiilet.hasznóIati kérelmek elbíráIasóhoz, a kozteľiilet-hasznóIatok ellenőrzéséhe:
Áz adarckat a Polgórmesteri Hivatal és a Jóaefvárosi KözteriileÍ-feliig,lelet kezelik Jelentójé|<oztatźs a 20I I. évi CXtt,

alapulN:sś
{Jż

E.g.
.'ai3
q:J

!i

201iE. e' [i'gj ľ'o i,,,ĺ |t nopig

heľye Budapest, VilI. keriilet. .. .e.*śPg...ęn\vPpŁ
......(utca,te$..ł9.ťA.szamelőÍi: iiáĺđán, úttesten, zildtertileten Vary..........

Egyéb ( LEVELEZFśICI\Ą amennýbena fentĺ adatoktóI eltéľ'stb.):

Kérj iik 4 tĺt I o ldalo n' j elzett
a kérelemnvomtatvdnvt

m e l lé kĺ et e k et c s ato l n i,
al áÍ rn i szíveskedj é k !.

Egyén Í v áI I aI kozás eseŕében :

Kérelmező neve:

I.akcÍme: *"' i:L.]T h.lYŕĘ]-.,...'r.'*.' ...szam:

Vállalkozó nyilvánnruísi s"á*a: ! j'--j

Adószáma:

es



Méltányossági kérelem
közte ľtilet h a s zn źůatának. d íj nn en tes s é g é h ez

Budapest Főváľos vtlr. keľiilet Józsefváľosi onkoľm ányzat
VáľosgazdálkodásÍ és Pénzĺigyi Bĺzottság
rc82 Buđapest, Baľoss u.63-67.
részérę.

Kérelmező cégneve: Smart-Tox Epiiletszeĺviz Kft.
Székhelv: 2330 Dunahaĺaszti, Munkácsy M. u. 80.

Adószám: 22677017-2-Í3

Cég1egyzék szám: 13-09-137407

Kapcsolattaľtó neve: Kovesi IÁszIó
Telefonszám: +3630 z}t 7f69

A méltányossági kérelem díjmentességľe irányul.

A kérelęm benyújtásának oka:
1088 Budapeśt, Bródy Sándoľ u. 3a/a Táľsasházon végzendő homlokzat
felujítási munkáiatokhoz szükséges állvány, illetve kiizlekędő folyosó építése.
A fent nevezętt Társasház a ľÉn-roZpźt|yázaton támogatást nyeľt el.
Jelen kéĺelemben az ehhez sziikséges köztertilet használÍat đíjmentességét kéľjük
a felújítási munkálatok ídejéľe.
A közterĺilet használatának időtartama:
f01' 4. szeptember 8-tól, 2a1'4. októbeľ L7 .ig.
Kozterĺilet nagysága : 28,B m2

Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

A kérelemhez csatolt dokunrentumok:
- cégkivonat másolata.
- aláÁtási címpéldány másolata
- kérelem a Józséfuáľosi onkoľmaĺryzat tulajdonában iévő ktiztęľiilet

hasznáiatáthoz
- meghata|mazáts

Budapest ,zal4.6y.g51596v..ct*rm. hó tř.' nap ]{$t. ToX u^
a, lWÚnL. 9llh^-t. -?l Á f-\. a,#!głffi$#r' .-h*-:)*ęłx:*..]|?.ĺ.|aiž\ 'äł';";ä;1Há'; 

-, l-Z'3
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Kérem, hogy a Sami Info Trade Kft. részére a831ĺfak. rym.04.) sz.határozattď meghozott

döntésben szereplő kdzterület-hasznáIati díj beťizetésének ütemezését szíveskedjenek havi

díjfizetésľe módosítani. A közteľtilęt-hasznrálati díj egyösszegtĺ megĺlzetése igen megteľhelö

lenne egy kezdő vállďkozás szźmźľra, ezért kérem, szíveskedjenek a beadott kéľelmemęt

keđvezően elbíraini.

Budapest, 2014. augusztus 18.

Tisztelt Varo sgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság !

Köszönettel:
$v.-l au.c[tehS cI/^Ą

e_

S qw.i: ("' fo {*J* ĺołŁ
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a Józsefváľosi onkormánvzat tulai donában Iévő ktizteriilet haszná.latához
Kérjiik a nyomt4tyányt oIvashatóąi, nyo,ntdto!t betűveI kitöIteni!

Megjegyzés: Fe'p1ĺ adatok |özlése a kiizterület.használati Mrelmek eĺbírálasához, a kijzterület-hasznĺźlätok ellenőneséhez
szúkségesek Áz adato|at a Polgórmesteri Hivatal es a Jóaefvđrosi Kiizterület-feliigłelet lezelik Jeten tójéłaaaas a 20I I. évi CXI.
tt)rvényen alapul

Kĺizteľtilet-hasaláIatideje:zoÍnev Plł. 16 iTl-sĺnaptól = 201n.* ĺTiTlno [lTl o*',
(ľöbb időpong- helyvÍn eseten kéĺiirik Ĺistát mellékelni!)

KfizteľüIet-haszn,flat céIja: építési tevékenység, utcaĺ.homlokzat felrijítrĺsa

KiizterüIet nagyságal 34 #/db

:* ::*. ::* 
*..."ľ;ľ.lll'lffi 

Íĺíľdáu útteste& zĺldfeĺületerr vras/ .. ... . . . . . . . . ... j...

( LEvELEzm$ CÍľI, amennýben a fenti adatoktĺól elteľ, stb):

zési cÍm: Nyolc Köľ Társashźlzkezelő Kft. (1085 Budapest, Máľia u.2.)

ĺľoda@nyolckoľ.hu

puaapest rővaros Vttl. keĺütetJózsefv.árosi onkormánpat Polgármesteri Hivata|a
vagyongazdá|kodási és Uzeme|tetési Ugyosáály
1082 Budapest
Barossutca63.67. 

K É R E L E M

Kérjük a túloldalon jelzett
a kéreIemn!omtatvónyt

w e l l é k I e t e k e t cs'at o l n í,
a I á í rn Í szíveskedj ék!.

.:

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadaĺmi és egyéb szervezetek esetében:

KáęInreaĺneve: Budapest VIII. Kľriđy u. 2. Táľsashántę|ęfon

Kapcsotatuĺto iiryintérc nwe: Kľeczingeľ István telefou

Székhelye: 
'o", 

llĺdlElEl hel5aeg: Budapest (u, ter): Knĺdy utca Ýáfr' 2.

wwzÉk sńnl Nyilvántaľfasi mám:.

Bankszftnlaszarna:
) 0 0!si8 5i il!i

t!

Adószámä 2 si3í5i9 f 7 1 -mi-im
ĺ I I 0 8i0 0 1

Egyén i v á I I alkozá s eseÍében;

Káę|ĺnezoneve:..'............'.. ...telefon:

Adószama:

Bar'ksámlaszáĺla; iitl
!til

es



Nyolc Kor Tá rsasházkezelő Kft.
Székhely: 1085 Budapest, Mdria utca 6. fsz., lroda: 1085 Budapest, Mlźľia utca 2.

Telefo n: +36 ( l ) 3 3 8.086 1, Fa x: + 3 6 ( ĺ } 788-7 466, e.mai l: i roda @ nyol cko r.h u
Ü gyféffoqadás: h étfő-csütörtijk: 8:00.ĺ 8:00, péntek 8:0O. ĺ 43a

66/2014

Budapest Főváros VĺII. keľület JőzseÍvőtľosĺ onkoľmányzat Pmh.

Vagĺo ngĺĺ7d łźI kod ásí é s I]ze melte tés i Ügł osaőly

Buderesl 'ą

Baľoss u. 63-67.
1082

Tisztelt VagyongazdáIkodasi és Üzemleltetési Ügyosztály!

A Józsefvárosi tnkorměnyzat tulajdonában Iévő közteriilętek hasznźiatfuőI és hasznĺĺIatanak
rendjéről szőtó I8ĺ2O13. (w.24.) onkormányzati rendęlet 24. $ (l) bekezdésének b.) pontj áa|apján

kéľjĺík'

hogy a kiizteľülebhasználat díiát eleneedni szíveskedjenek, tekintettel arra, bogy az építesi
munka, amelyhez a tfusashźę a ktizterĺiletet igénybe kívanja venní a Budapest Fővłíros
onkormĺĺnyzataá|ta| EUB II. elnevęzéstĺ progľam vissza nem térítęndő trímogatásából valósul meg'

Budapest, 2014. augusztus 17,

BudapestVIII.Kĺudy".ď.,łĺen.ilątd,r.tttsashźz
.Képv.: Nyolc Kör Társashazkezelő Kft.

Kľeczinger István ugyv ezető
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-'í Budapest Főváros V|ll. kertilet Jóĺsefuárosi onkormányzat Po|gáľmesteľĺ Hiváta]a
Vagyongazdá|kodási ésÜzeme|tetésiÜgyosztá|y ii. l': .... . '' i ľo- /ľ{ a4í0B2 Budapest
Barossutca63.67. 

K É R E L E M & .bt4Ühi ť. Á
a Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában |évő közteľtilet haszn álařáhozK ě rj ü k a 4y o m í a t v á n y I o l v ą sĺz a t ó a i, n y o m t a l o !,'b.e tt víť--Tű ö l t e n i !

v

Gazdaságitársaságok, egyéni cég, társaďaĺmi és egyéb szeruezetek eseťét,eŽ..

Kérelmezőneve: '.....Épxenn.T..'....'''.. -.. telefon:

IGpcsolaüarto tiryintézó neve: TĺNÁRKI TIBOR.. . . .. . telefon:
fiTi-i-;Tä-!

Székheýe: iľsz i 
. 

| ' Ľ-Ľ helysĘ: ..BtIDAPEs,l''... (u, ter): EGRESSY.. . . #m:28-30.'.

Cégegzék szźn| Nyilvanhľfasi szím:.' . . . ..' ..

Banlĺszáĺnlaszłma
f---'i

Adóváma: i i !

il T

iĺ-i.-ĹnE-il-ffi
Egyéní vál|alkozás esetében :

Kéręlmęzőnevc......'.'.'........ telefon

Vállalkozo nyilvantaĺtłási szźma: i

Adószama: i
iiĺii;iiii

i--ri F--J-*-r_i i i_ĺ l ll-jJ

Baľ'lcszám]aszáma:
!

cÍ5
€$
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IF|ąiUiEtr
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iegyzés: Fenti adatok koz\ěse a közteriilet-hasznóIąti kérelnĺek etbíráláśłihoz, a Eijztertilet-fuisznáIotok "ilń&i*łek Az adaloĺgt a Polgźrmes|ei Hivatal és a ,Iozsefvórost Kôaerület-felűgletet kezetik JelenaźjéIłbaaaźs ą 20I I. évi CfrI
alouL

idöpon!- helyszÍn eseten kériink łisľát mellékelni !)

oéija: Úttest lezźrásaa tetövel kapcsolatos munkálatok elvégzéséľe. A munkáIatokat a

narysĘa: ...... t 17,8'......... m'ldb

heľye; Budapest' V[I. keľület..'..Szigewári

...... '....... ..:..: .: ..fuEąk.r)..4... számelőtri: iáľúá& úttestęn, zöIdteľületcn vary ÉsP-ARKoLQ..'..'
Eryéb ( LE\łELEresI CIhĄ amennýben a fenti adatolĺtóI ettea stb):

KOZTERÜLBT FoGLALÁsl oÍr ľvmcnzBrÉsE ALÓLI MENTEsSÉGI xÉnnBu. oxxoR-
ueľwzeu MEGBÍZÁsBóL, ľoxozoTTAN rozĺłszľľÚ MIINKÁ ľÉNyÁrresRA HIVAT-
KOZVA................... .--............. ....... j.. j.....

ĺdeje:2olĽ* ĽE hó mnaptól - 201E.eu Ľił hó PTł napig

Kéľjiik a túIoldalon jelzett
a kéľeIemnyomtatványt

m9 ! l-é kl e t e k e t cs at o ln i,
a I.á í rn Í s zíves kedjék t,

es



Íl

Męlléklet k<jzteriilet foglalási engedéIyhez

Cím:
Buđapest, 8. keľiilet Szigetváľi u. 4'

Kérelmęzés oka:
Szigetvaľi u. 4' épiiletet a Magdolna negyed III pľogram keľętein belüI az onkormányzat
megbízásából a tervezett tartalom méľtékéig fęlújítjuk.
Miiszaki leírłás:

t Építési terĺilet lehataľolása mobil kerítéssel
. Elhatiärolt teľiileteĺ belĺĺl hulladék gylljt(5 konténer elhelyezése

l Homlokzaticsőállvanv

Megjegyzések:
A terület szĹikséges a felújítĺási munkálatokhoz felvonulási' és depónia terÍilet biztosításához.
Az éptilet homlokzatĺĺnak felújításďroz, az elhatĺáľolt teľületęn belül, homlokzati ĺíllvrányt
helyezĹink el.
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b..'
BudapestFövárosvl|t.kerĺiletJózsefuárosi onkormányzatPolgáimesteĺiHivatata .,'1. '-' ''.'.1-,. .. ir _ |;ą^
Vagyongazdá|kodási és Üzemetbtésí Ügyos#|y Ĺli :'; .' ..':: i'' .i. \lo _ 

/|!toq.J
1odż eudapest .. ..Barossutca63.67. 

K É R E L E M P 
.bq^{..tł'oii-(.i á

a Józsefvárosi onkoľmányzat tulaidonában Iévő közteľület használatához
Kérjúk a nýom!a!ványt olvashatóai, nyomĺatott betűve! kili,tteni!

Megjegyzés: Fenti adatok kôzlése a közterű,Iet-hasznĺźlati kérelmek elbirállźsához, a közteriilet-hasznáIatok ellenőrzéséhez
szul<ségesek ÁZ adatolat a Polgármesteri Hívatal és a Jozsefvárosi Kôztertilet-fetĺigłelet kezetik Jelentajé|rntatas a 20I t. a,i cffi.
tönéł4cnalquL

Közterület-hasznáIatideje:zol f év m hő' iTĺTlnaptól - 201i_ł.év ĺoFl 15 ffi napis

(Tłjbb időpont'- helyszín eseten kéľĺink listráÍ mellékelni!)

Közteľület.hasznátatcś|ja, Uĺest |ezźrásaa tetővel kapcsolatos munkálatok elvégzéséľe. A munkálatokat a

KözteľüIet narystĘa: .'... -4f2,5 . . .,...... m2 ĺ db

KözteľüIet heýe: Budapest' VI[t. kert'ileĹ . ...Magdolna.

'.'...-....-....íuba.tĐ..20... számelötti: jádán, útr€steą zildterĺileten va$, ÉspenroĹi.'....
Eryéb (LEMELE7'ú:Si CÍľĺ, amennyĺben a fenti adatoktól e|tér, stb): .

KÖzTERÚIET FoGLALÁSI DÍj MEGFIZETÉsE ALoLI MENTEsSÉGI KÉRELEM. oNKoR-
H,ĺÁľyzłľl MEGBÍZÁSBÓL, FoKoZoľľAN KozĺłAsZNÚ MLINKÁ ľÉľrÁrrÁsR'A HIVAT-
KOe.rA.....

Kérjíik a tĺłloldalon jelzett
a kérelemnyomtaívónyt

mp !l.ékIete k et es ato Illi, és
a!á í r n i s|zív e s k e d j ék ! 

.

GazdaságÍ társaságok, egyéní cég, társadalmi és egyéb szeryezetek esetében:
Kéĺelmęzóneve.......ÉpranZRT....-.-..... úelefon:

KałJcsolaÍaltóügyin|Ézíĺneve: TANARKI TIBOR....... telefon:

Srekheýe: i.o. i' i, ! "i,! hel5oę:.'BUDAPEST.... (u.,téľ):EGRESSY.... sźm:28-30...

oég;'wĺzĺk ulnĺ Nyilvantaľási szím:

Bnlszźnlaszźrnec !
I

Adószama ĺ i i _il-r-Ĺr

EgyénÍ váIlalkozás esetében :

Kérę|rnezőneve: '................. ... telefon:

Vállalkozó nyi lvántaľüási száma:

Al]őszźma:-
!-l-t i-ltt

-Ł-_i-j _i ! i

Baĺli<szanlaszáma ľlti
a

ĺ

!!
II I



Mell éklet közteľĺ.ilet fo glalási en gedélyhez

Cím:
Budapest, 8. keriiĺet Magdolna utca 20.

Kérelmezés oka:
Magdolna utca 20.. épületet a Magdolna negyeđ III program keretein beliit az onkoľnranyzat
ľrcgbízásaból a tervezett taľtalom méľtékéig felújítjuk.
M'Íszaki lęÍras:

' Építési tenilet lehataľolása mobil kerítéssel
. Elhatĺírolt terĺileten beltil hulladék gnĺjtő konténer elhelyezése, Epítőanyagdepónia
. Homlokzati csőállvánv

Megiegyzések:
A terĺilet szĺikséges a felújítási munkálatokhoz felvonulási, és depónia terĹilet biztosíúásahoz.
Az épület homlokzatĺának felújítĺisához, az elhatárolt tenileten belül, homlokzati á||váný
helyeztink el.
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GazdaságÍ társa'ságok, egyéni cég, társadatmi és egyéb szeruezetekeseŕében.
Kéłę|ĺnezóneve. ...?ł.L.l,łr,ł...-(....6.fts.*p,,łp./k..'k.f?................. telefoĺ ĺ

Bankszámlaszámľ

Adoszáma _W_W
Egyéni váIlalkozás esetében :

itlttlltl

Banlsámlasaáma

Mag ánszem élyek esetéb en :

K&e,lmezöneve: ............'. . ..... tele,fon:

.Ltunv.

Í
^

a 6 4 ź 2 4 4 c c o C 4 4
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|Ę ,E.{érjiik a túloldnI.on jeI-zett n9!t.ékI-eteket csatolnů, és."..:ą-Ý?*i:1j a kérelemnyomta.tvlźnyt aIáírńi'z-ł,eskedjéki,
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. liit il'ĺl 1 i i
Azza| a kérésseI fordulok onhöz, hogy a következő prob|émám ' n* ,j

megoldásában kérjem a segítségét. L_;,h-r'A B|ues 2000 Kft ga7dasági válság miatt nehéz heIyzetbe kerü|t. (7*5.l 
)

A B|ues & Gastro zoLzKft. ezért átvette a Nothĺng but the Btues pub 
.-:.-.--

Krúdy Gy. 6 tizemeltetését és átvál|a|ta a teraszdíj elmaradását is.
l-ktatäsľa eťKezęti

Az elmaradásra szeretnék 6 havi részletfizetést kérnl az aktuális Z01l- AUü ĺ 3.

havi díj kifizetése metIett. Központiĺható

AtJ6EJ
I Melléklet: losztäv:t- ł)3.y,

Köszönöm a megértést és bízok a pozitív etbírá!ál6ańĹ

fu,,Lŕ* Blues & Gĺstro 2012 KFT
1088 Budapest,

Kmdy Gyula utca 6.

Adószám: 2136|203-242

TiszteIetteI Posztós Krĺsztina

Budapest, 2OL4.O8.06.

,,,W 
- łuhĺ l
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: 7,,-*-
Blues & Gastro 2012 KFT

1088 Budapest,
Krudy Gyula utca 6.

Adószám: 23361203-242
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