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A napirendet nyílt tilésen ke||tárgya|ru-/
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Melléklet: 9 db

Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Józsefuárosi onkormányzattulajdonában lévő közteľületek haszná|atárő| és használatának rendjéről
sző|ő I8l2013. GV. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $.a ételmében a
közteľület-haszná|atta| _ hozzájárulással és elutasítással - kapcsolatos önkormányzati hatósági
eljáľásban a hivatkozott rendeletben rögzíteÍtek szeľint elsőfokon aYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi
Bizottság dont. A Rendelet melléklete meghatározza a kozterület használatok utáni fizetendő díj
méľtékét.

A Rendelet 18.s (2) bekezdése az a|ábbiak szerint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) kozteľi,ilet-használat esetén a Bizottság a jogosult kérelmére
méltányosságból havonta, negłedévente vagł félévente esedékes, eglenlő osszeý díjfizetést is
megdllapíthat, melyet a közterüIet-hasznólati hozzójdrulásban rogzíteni keII.,'

A Rendelet 24. $ (1) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2' melléklete alapjón megźllapított kozterület-hąsználati díjak korldtlanul csokkenthetőek
vagy elengedhetőek.'

a) az onkormányzat érdelĺźben végzett építési, felújítási munkálatok végzése esetében;
b) a fővárosi, vag1ł önkormdnyzati póIyózaton elnyert támogatasból rcľténő épület felújítĺisok

esetében;
c) humanitórius és karitatív célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
d) kukurdlis és környezetvédelmi célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottsóg tłgł ítéli meg, hogl az Józsefváros érdekeit szolgálja,.

fl bejeglzett politikai páľtok, egłhazak és tórsadalmi szervezetek nem kereskedelmi célli rendezvénye
esetében;

g) ohatós[ tudomónyos vag1ł ismeretterjesztő témójĺifilmalkotásokforgatása esetében;
h) a Filmn. hatálya alá nem taľtozó alkotósokforgatása esetén, ahol az igénybeveendő terüIet a ]5

m,-t elérő, de a 20 m..t meg nem haladó területíĺ;
i) a Filmtv' hatálya alá nem tartozó alkotasokfoľgatása esetén, amelynek időtartama a kérelmezett

időponttóI számított 30 naptári napon belüI osszességében nem haladja meg a 2 naptári napot.,,

A Rendelet 18.$ (1) bekezdése a|apján:
,,A díjat a kozteľület-használati hozzájáľulasban rogzített időtaľtamra és módon a jogosult köteles
előre egł összegben megfizetni,

(2) Tartós (egalóbb 6 hónapot meghaladó) kozterĺ;let-használat esetén a Bizottsóg a jogosult
kéreĺmére méltányosságból havonta, negledévente vagł félévente esedékes, egyenlő osszegű díjfizetést
is megáIlapíthat, melyet a kozterület-használati hozzájárulásban rögzíteni kell.

(3) Méltónyolható karĺ;lménynek számít, ha'.
a) a magánszeméĺy vagl egléni vóllalkozó kérelmező három vagł annól tbb głermeket nevel;
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b) a magánszemély vagł egyéni váIlalkozó kérelmező havi jovedelme nem éri eI az oregségi
nyugd íj mindenko r i l e gkis e b b o s s z e gén e k 4 0 0 %- át ;

ą a magánszemély vagł egłéni váIlalkozó kérelmező rokkantsági nyugdíjban részesül;
d) a magánszemély vagy egyéni vállalkozó kérelmező egészségkárosodott személy, aki

munkak.źpessé gét le galább 67 %-b an elvesztette ;

ą a gazdasági tórsaságnak a kérelmet benyújtó megelőző kü nleti évben mérleg szerinti
eredménye ne gatív voĺt ;

fl a civil szervezet, eglházi jogi szeméIy, ha a közterület-használatot alaptevékenységének vagł
kozhasznú tevékenys égének ellátasa érdekéb en kéri ;

g) az onkormányzattal nem állfenn kozterület-hasznáIati díj tartozása.,,

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|ábbi közteľület-hasznĺiati hozzáiáru|ás iránti kérelmek
érkeztek.

Megjeg.vzés: A Szupeľ Jelen Kft. f0I4. áprľris l-től 2014. október 31.ig kapott közteľület-hasznźiati
engedélý aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 4f7l20|4. (rV.17.) sz.hattrozatával. A Kft.
ennek hosszabbítását kéri a Tisztelt Bizottságtól, havi díjfizetés megadásával.
A Rendelet l8.$ (3) bekezdés g) pontja a\apján aYagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
javasolja a đijfizetési kedvezmény megadását.

,,

1.
Közteľület-h asznźiő, kérelmező :

Közterĺi let-h aszná|at idej e :

Kö zteľti let-h aszná|at cé|j a:

Közterület-h asznźĺ|at he lye :

Közterület-h aszná|at nagy s ága :

Közteľtilet-h asznźůat dij a:

Közterület-h asznźiő, kér e|mező :

Közterül et-h aszná|at idej e :

Közterü let- h asznźůat cé|j a:

Közterü let-h aszntůat he lye :

Közterti let-h aszná|aÍ. nagy sága:
KozterĹilet-h aszná|at đij a:

3.
Kozterület-h asznźiő, kérelmező :

KözterĹilet-használat idej e :

Kcizterület-h aszná|at c é|j a:

Közterĺi let-h asznáIat helye :

Közterü l et-h asznáIat narys ága :

Kö zterül et-h asznźilat dij a:

Díjkiesés díjmentesség esetén:

Szupeľ Jelen Kft.
(1113 Budapest, Elek u. 28.)
2014. november I..f0I7 . október 3 1.

vendéglátó terasz
Márkus Emília a.2-4. (árdán)
77 m2

főszezon: 3 325,- Ft/mz ĺhő
e|ó,-utőszezoĺ: 2 07 8,- Ft/m2 lhő
szęZonon kívĺil: 208,- Ft/m. hő

Szupeľ Jelen Kft.
(11 13 Budapest, Elek u.28.)
2014. november I,-2017, október 3 1.

vendéglátó terasz
StáĘly ll. If.I4. (jáľdán)
9m"
fószezon: 2 5 46,- Ft/ m2 l]nő

e|ő,.utőszezon: I 49 1,- Ftlmf lhő
szezononkívül: 1 49,- FthTŕ lhő

Társasház József krt. 30-3f.
(1 085 Budapest, József krt. 30-32.)
2014' szeptember 15.-2014. oktőber 24,
építési munkateľiilet (homlokzat felúj ítás)
Bérkocsis u. 15.

2mz
250,-Ftlmzlnap+ÁFA
19 500,- Ft+AFA

Megieg.vzés: A Szuper Jelen Kft. 2014' ápri|is|-to| 2014. október 3l-ig kapott köztertilet-haszná|ati
engedélý a Ytrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 4f8lf0l4. (rV.17.) sz' határozatával. A Kft.
ennek hosszabbítását kéri a Tiszelt Bizottsá5ól,havi dijfizetés megadásával.
A Rendelet 18.$ (3) bekezdés g) pontja a|apján aVagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryoszály
j avasolj a a díj ťlzetési kedvezmény me gadását.



Megjegvzés: A Társashaz József kÍt. 30-3f . az ltcai homlokzatot szeretné újľavakolni és festeni a
járószinttő| az e|ső vízszintes osztőpźtrkányig. A kĺizös képviselő méltányossági kérelmet ugyan nem
nyújtott be a TiszteltBizoÍtság felé, de az eddigi gyakorlatnak megfelelően, valamint a Rendelet 24. $
(1) bekezdés b) és e) pontjában foglaltakra tekintettel a díjmentesség megadható.

4.

Megjeg.yzés: A Cheho Kft. a |5912014. (II.f4.) sz.hattľozattal kapott engedélý a Tisztelt Bizottságtól
vendéglátó terasz elhelyezésére a Harminckettesek terén f0I3, október I-tó| 2014. szeptember 30.ig.
A Kft. ennek meghosszabbitźsátkéri a jelen kérelmében a Tisĺelt Bizottság1ó| havi díjfizetéssel.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosn,á|y javaso|ja a dijfizetési kedvezmény biztosítását,
tekintettel a Rendelet 18. $ (3) bekezdés g) pontjában foglaltakľa.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Onkoľmányzat Képviselő-testületének l8i2013. $\r.24.)
onkoľmányzati rendelet 20. $ (2) bekęzdése értelmében: ,,Amennyiben a kozterü|et-hasznźiata flzető
paľkolóhely elfoglalásáva| jźtr, abban az esetben aťlzetendő díj napi összege megegyezik a területre
érvényes 1 órai paľkolási díj és a díjköteles ĺdőszak szorzatának összegével parkolóhelyenként.
októbeľ hónap Közterület haszná|atidíjjal: 1 247,- Ftx20 m, x AFA : 31 674,- Ft

Paľkolási díjja|:2 650,- Ft x 2 parkolóhe|y x22 munkanap : 1 l6 600,- Ft
Mivel a Cheho Kft' jelen kérelme parkolóhelyekre vonatkozik, a fenti összehasonlításból
megállapítható, hogy a parkolási dijja| sztmolva a Kft. sokkal magasabb összeget ťlzet az
onkormányzat részére. Jelen esetben a Kft. a magasabb (napi parkolási díjnak megfelelő) összeget
ťlzeti ki naponta parkolóhelyenként.

3.

Közteľület-h aszná|ő, kérelmező :

Közteľület-használat idej e :

Közterület- h aszná|at cé|j a:

Kö ĺerĺilet-h asznźiat helye :

Köĺeriilet-h asznźĺ|at nagys ága :

Közterület-h aszná]rati diia:

Koztertilet-h aszná|ő, kérelmező :

Közteľület-használat idej e :

Kö zterület-h aszntůat c é|j a:

Közterület-h aszná|at helye :

Közteľtilet-h aszná|at nagy s ága:
Közterü let-h aszná|at díj a:

Közterü let-h aszná|at idej e :

Közterület-h aszná|at c é|j a:

Kĺjzteľü let-h aszná|at h e lye :

Közterü let-h aszná|at nagy s ága:
Kozterület-h asznéiat díj a:

Díj kiesés díjmentesség esetén:

Cheho Kft.
(1082 Budapest, Harminckettesek tere2. fsz.)
f0|4. oktőber 1.-2015. szeptember 30.
vendég|źtő terasz
Harminckettesek tere 2. (parkolóhelyen)
f0 mr
e|ő-utőszezon: 1 f47,- Ft/mzlhő
főszezon: 2 07 8,- FtJ m2 /hő
szezonon kívül: 125.- Ftlmf /hő

oľbán'61 Sütőipaľi, Keľeskedelmi és Szolgá|tató Kft.
(233 6 Dunav arsány, Ha|ász Laj osné u. 3 3.)
2014. szeptember 15.-2015. szeptember 14.
árubernutató
Nagyforvaros u. 2/b.
2m'
f 0|9,- Ft/m2lhó+Ár.A

Megjeryzés: A Kft. saját stitésű pékstiteményeit szeretné megismertetni a kömyéken lakókkal,
melyhez féléves rész|etťlzetés engedélyezését kéri a Tisztelt Bizottságtól.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztźt|y javaso|ja a díjfizetési kedvezmény biztosítását,
tekintettel a Rendelet 18. $ (3) bekezdés g) pontjában foglaltakĺa'

6.
Köztertilet-h aszná|ő. kérelmező : Budapest Főváľos Főpolgáľmesteľi Hivatal Kultuľális,

Spoľto Kiiznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai
F.őosztáIy
( 1052 Budapest, Váľoshiĺz u. 9- 1 1.)
f014. szeptember ff .

Lukács Margit emléktábla avatása
Yasu.f/b.
3m2
3|7,-Ft/ m,lnap + Ár.,ł
951.- Ft + AFA



Megjeg.vzés: Budapest Főváľos onkoľmányzata idén is folýatja a kiemelkedő rnagyar színészek
emlékének megörökítését cé|ző táb|aá||ítási pľogramját. Idén ünnepli 100. születésnapját a Nemzet
Színésze címmel is kittintetett Kossuth-díjas színésznő' Luktrcs Margit. A színésznő korábbi
lakhelyére a 60 x 60 cm nagyságú táblát Stremeny Géza szobrászmúvészkészíti.
A Főpolgáľmesteri Hivata| az avatáshoz kapcsolódó ünnepséghez díjmentesség megadását kéri a
Tisztelt Bizottságtól. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési TJgyosztá|y javasolja a díjmentesség
biztositásáttekintettel a Rendelęt 24. $ l) bekezdés d) és e) pontjában foglaltakľa.

7.

Megieg.vzés: A Kft' 2013. november l-től 2014' október 31-ig kapott kozteri'ilet-hasznźúati engedélý a
Yárosgazdálko^dási és Pénztigyi Bizottság |0I7lf01'3. (IX.f3') szźtműhatározatával a Bródy Sándor u.

2. sz. e|é 12 fił' tertiletre, valamint a Bľódy Sándor u' 4. számmal szemben 15 m2 terĺiletre vendéglátó
terasz elhelyezése céljából. Ahatározat a I6-I300lf013. számmal kiadásľa került. A Kft. kérelemmel
fordult aTiszte|tBizottság felé mely a|apján a Bródy Sándor u.2 sz. e|otti If m2-es teľaszt 7 mz-re
csökkentenék.

8.
Közteľület-hasznźúő,kérelmező: MagyaľKeľesztényMisszióAlapítvány

(1043 Budapest, Virág u.f6')

Közterület-h asznźiő, kérelmező :

Közterület-használat idej e :

K<jzteľti let-h asznźł|at cé|j a:

Kozteľület-h asznźiat helye :

KozteľĹilet-h asznáĺat n agysága :

Köztertilet-h asznáIat díj a:

Közteľti let-h aszná|at idej e:

Közterü let-h aszná|at c é|j a:

Köĺeľület-h aszná'|at he lye :

Közterület-h asznźiat nagy s ága:

Közterti let-h aszná|at dij a:

Díj kiesés díjmentesség esetén:

Közterület-használat idej e :

Közteľü let-h asznźiat c élj a:

Kö zterü let.h aszná|at helye :

Kö zteľü let-h aszntil at nagy s ága:
Közterület-h aszntiat helye :

Ko zteľü l et-h aszná|at n agy s ága:

L'AMAKÁ Café Kft.
(1085 Budapest, Lőrinc pap tér 3.)
f074. szeptember 1.-2014. október 31.
vendéglátó terasz
Bródy Sándor u. 2.
7m"
elő,-utószez on.. 7 497,- Ftlmz hő

201 4. szeptember f2.-201 5. augusztus 3 1.

evange|izá|ás
Mátyás tér, Diószeghy u.
4m'
3 I7,- Ftlmz lnap + AF A, 25I,- Ft/mz lnap + Áľe
I f68,- Ft (Máýás tér) l 004,- Ft (Diószeghy u')

Megjegfzés: A Magyar Keresztény Misszió Alapítvány e|őző|eg 2014. augusztlls I-f017. július 3l-ig
adott be közterület-haszná|ati kéľelmet a keľület több helyszínére evange|izá|ás céljából. A
Yárosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság az e|őző|eg beadott kéľelmet a 76212014. (VII.21') sz.
határozatával elutasította. Ahatározat a |6-915lf014. számmal kiadásľa kertilt.

Az a|apitvźtny új kérelmet nýjtott be, mely a|apján a Mátyás téren és a Diószeghy utcában szeretné a
keresztény zenéve| és mikrofonos beszéd intézésével (hoľdozható akkus hangfal) a kerületi lakosok
lelki gondozását elősegíteni, minden kedd' cstitoľtök, vasárnapi napokon l4-18 óra között. A Magyar
Keľesztény Misszió Alapítvány kooľdinátora kérelemmel fordult a Tisztelt Bizottsághoz, me|yben
díjmentességmegadásź.ŕ.kéri. Az utcazenélés akkoľ díjmentes tevékenység, amennyiben a közteľületľe
semmi nem keľül leállításra.
A Vagyongazdźikodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y javasolja a Tisĺelt Bizottságnak, hogy a
kérelmezett kozterĺiletekből csak a Diószeghy utcára vonatkozóan adjon kciĺerület-hasznźiati
engedélyt, és ha a keriileti lakosság a továbbiakban igéný tart a fent megjelölt tevékenységre' abban
az esetben kerüljenek bele más kozteľületek is a kiadott engedélybe.

9.
Közterü1et-haszná|ő, kérelmező: Jon Bau Kft.

(1082 Budapest, Ullői t|t60-6f.)
2014. szeptembeľ 10.-2015. január l5.
építési munkatęrület
Bródy^Sándor u. 14.
7f2 m. (2 paľkolóhelyet érint)
Puskin u. 24.
186 m2 (10 parkolóhelyet érint)



Köztertilet-hasznźiat dija: 4f0,-Ft/m2lĺap+ÁFA
Díjkiesés díjmentesség esetén: 16 108 680,- Ft +AFA
Parkolásból származődíjkiesés: 4 390299,-Ft+ AFA

Megieg.vzés: A Jon Bau Kft' a Budapest Főváľos ľehabilitációs keret Belvárosi Pľogram II. a
Palotanegyed Kulturális Városmegujulása című (EUB II.) projekt részeként végzi a Bródy Sándoľ u.
és a Puskin u. sarkán álló épület külső homlokzatának felújítását, me|yhez díjmentességet kér a
Tisztelt Bizottságtól.
A Kérelmező tźĘékoztattsa a|apján a munkálatokat csak f0I4. szeptember 15-én kezdik meg, ezért a
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési ÍJgyosztály javasolja a kérelemben megjelölt időszak
módo s ítás át a határ o zatb aĺ.
A Rendelet 24. $ (l) bekezdés b) és e) pontjában foglaltakľa tekintettel a díjmentesség megadható,
ebben az esetben a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a kieső parkolási díj
ÁFA tartalmát 1 185 381.- Ft-ot a Jon Bau Kft. ťlzessen megazÖnkormányzatrészére.

Fentiek alapján kéľem az a|áhbihatáľozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

I. A Városgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bizottság úgy dönt' hogy közterü|et.haszná|ati
hozzájáľu|álst ad _ teljes díjfizetéssel _ az a|ábbi ügyekben:

1.
Köztertilet-haszntiő,kérelmező: SzupeľJelenKft.

(1113 Budapest, Elek u. 28.)
Közterület-használat ideje: 2014. novęmber 1.-f077 . október 31.
Közterület-haszĺá|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźiat helye: Márkus Emília u.2-4.
Közterület-haszntiatnagysttga: 17 m2

Díjfizetés titemezése: havi díjfizetés

2.
Közterület-hasznźiő,kére|mező: SzupeľJelenKft.

(1113 Budapest, Elek u. 28.)
KözterĹilet-használat ideje: 2014. november | .-f0I7 . október 3 1 .

Közterület-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszntiat helye: StáĘly u.12-14. (áľdán)
KöZteľtilet-haszná|atnagysága: 9 m,
Díjfizetés ütemezése: havi díjťlzetés

3.
Közterület-haszntiő,kérelmező: ChehoKft.

(l082 Budapest, Haľminckettesek tere2. fsz')
Közteľtilet-használat ideje: 2014' oktőber 1.-2015. szeptembeľ 30.
Köztertilet-hasznźiatcé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|at helye: Harminckettesek tere 2. (paľkolóhelyen)
Közterülęt.hasznáIatnagysäga: 20 m2

Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés

4.
Közteľület-haszná|ő,kére|mezó: oľbán '61 Siitőipaľi, Keľeskedelmi és SzolgáItató Kft.

(f336Dunavarsány, Halész Lajosné u. 33.)
Közterület-használatideje: 20|4.szeptember15.-20l5'szeptember l4.
Közterület-hasznźúat cé|ja: árubemutató
Kozterület-haszná|at helye: Nagyfuľvaros u.2/b'
Közterület-haszná|atnagystĺga: f m,
Díjfizetés ütemezése: féléves díjťlzetés
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5.
Közterület.haszntúő,kérelmező: MagyaľKeľesztényMisszióAlapítvány

(1043 Budapest, Virág vf6.)
Közterület-használat ideje: f0I4. szeptember ff .-f015. augusztus 31.
Közteľület-haszná|at cé|ja: evange|izźiás
KöZterület-haszná|athelye: Diószeghy u.

Közterület-haszná|atnagysága: 4 m'

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. szeptember 15.

II. A Váľosgazdátkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dłint, hogy közteľüIet-használati
hozzájáru|álst ad - díjmentességgel _ az a|á.Jlbi iigyekben:

1.
Közterület-haszná|ő,kérelmező: TársasházJózsefkľt.30-32.

(1 085 Budapest, József kľt. 30_3f .)

KözterĹilet-használatideje: f0I4'szeptember 15.-2014'oktőber24.
Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Közterület-haszná|at helye: Bérkocsis u. 15.

Közterület-h aszná|atnagysága: 2 m2

a

Köztertilet-haszná|ő,kérelmező: Budapest Főváľos Főpolgáľmesteľĺ Hivatal KultuľáIis,
Spoľt, Kiiznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai
F.őosztály
( 1 052 Budapest, Városház u. 9 -I I')

Közterĺilet-haszná|at ideje: 2014. szeptembęr 22'
K<jzterĺilet-haszná|at cé|ja: Lukács Margit emléktábla avatása
Közterület-haszná|at helye: Vas u. 2/b.
Közterĺilet-hasznźiatnagysága: 3 m2

Felelős : polgármesteľ
Határidő: 20|4. szeptember 15.

IIII. A'Yátosgazdátkodási és Pénziigyĺ ľĺzĺittság rĺgy dönt, hogy a 101712013. (DĹ23.) sz.
határozatát az a|ábbiak szeľint módosítja:

1.
Közterület-haszná1ő,kére1mező: L'AMAKACaféKft.

(1085 Budapest, Lőľinc pap tér 3.)

Közteľtilet-használat ideje: 2074. szeptember 1.-2014. október 31.

Közterület-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Kozterület-haszná|at helye: Bľódy Sándor u. 2.

Köztertilet-haszná|atnagysága: 7 m.

Felelős : polgármester
Határidő: 20|4. szeptember 15.

Iv. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kiizteľület-haszná|ati

\ozzájńrulrálst ad _ díjmentességgel _ az a|á.}bi ügyben azzalo hogy a a kieső parkolási díj
ÁFA taľta|mát -1 185 381,. Ft-ot a Jon Bau Kft. ktiteles megfizetni az Onkoľmányzat
felé.

Kozterĺilet-haszná|ő,kérelmező: JonBauKft.
(l082 Budapest, Üllői űt 60-6f .)

Kozterĺilet-használat ideje: f0I4, szeptember 10.-2015. január 15.

Közterĺilet-haszná|at cé|ja: építési munkaterület
Közteriilet-haszná|at helye: Bľódy Sándor u. 14'
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Közterület-haszná|atnagysága.. I22 m2

Köztertilet-haszntiat helye: Puskin u. 24.
KözterÍilet-haszná|atnagysága.. 186m2

Felelős : polgármester
Határidő: f014. szeptember 15.

A döntés végĺehajtását végzó szeĺvezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdálkodási Iľoda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. szeptembeľ 8. í,Lć
Pénzes Attila

ügyosztályvezető 
o

rÉszÍrpľľp: VecyoNcAZDÁLKoDÁSI ÉS ÜZEMELTETÉsI ÜcyoszľÁlv GazoĺlroDÁSl IRoDA

LpÍnra: BpnÉNu MELINDA ÜcyľlqľÉzo Ż,,(1
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Budapest Főváros V|ll. kcrülct Józscńĺároei onkományzat Folgármesteń | livata|a
'Vagyongazdálkodás| és Üzemeltetési Ügyosztály
í082 Budapest
Barossutca63-67. 

K É R E L E M
a Józsefvárosi önko rm ánvzat tulai donában lévő közterület haszná {aúthozKé riiIk q nyomÍalvđnyt olvąshatáatł, nyom|'atntí' hetűĺpI lkitôIten

Gazdasági társaságok, egyénÍ cég, társadalmi és egyéb szeruezetek esetében:

CŕlgegzÉ:k vźĺnl Nyilvrántartási s.zím:

Banlszámlaszáma

Adószáma
l'6- sot{

M agánszem élyek esetében:

Ká.elĺnezőneve:................. telefon:

nap, anýaneve:

zjldterĺileten

EgyénÍ vállalkozás esetében: B

Káe|ĺnezőneve: ................. .... telefon:

b mOr,U üt &.,

;----i-;----l-----;-
VáIlďkozonyilvĺántartásiszáma:ĺ i i l i i ! l

Banlszántaszána:
ĺ

i

201Ei. é' ĺł ioiĺo iälł nupig

Kérjiik d' tú'I'oIdĺ.I.on jeIzett
a kérelemnyomtatvúnyt

meIIékIeteket csatoln i,
i s z í v e s k e d j é k !

és



Buđapest Fővároe V|ll. korĺilot Jórccfuároci onkoĺmónyeat Folgármcsteri ||ĺvatala
Vagyongazđálkodás| és Üzeme|tétési Ügyosztł|y
í082 Budapest
Barossutca63-67. 

K Ě R E L E M

L'l,

fü14 ŕxtj$;fi.
4.Ś.E./.$-.z:..

a Józsefváľosi onkoľm áłny zat tulai donában lévő közterĺilet hĺszffi'Kériúk a nyo,zttatvdą!t olvasĺzatóaŕ, nyom!aloÍt hctíÍvcI k tôItenil

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek

Cégegry?.Ek szán'l Nyilvrántarüási szam:. . .. . ...

BankszáÍr'Iaszámaĺ ĺ l i i I i l |_ĺ i ! i ! l i ! i-I

!
ĺ v

16- sob

be^ítu/\p*t{

Adószíma:

Banlĺszamlaszíma I

I

r-r----r-----T--!--l--T-l !---T--l f---j-Adószámtr i I i i i i i i ĺ_Lij_i i i

M ag án szem élyek eseÚéb en'.

Kerelmezóneve: telefon:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterijlet-hasznáIati kźraĺmek elbĺnźhtsához, a kiizteriilet-hasznĺźlatok ellenőrzéséhez
szülłségesek Az adątolrat a Po[gármesteri Hivatal és e Józsefvlirosi Közteriiĺet.felBgelet leezelik Jelen tĘjéIĺozn*ls a 20I I. evi Oiltr.
törveryznalqul

KiizÚeľĺilet-hasarńIatĺdeje:2ol Ę* ffi hó iäłr.l'naptól - 2a1:,ń.e" iir|ol ľ,o ffi rrapig

Kérjiik ű túLloId'ĺl.I'on j
ű kérelemnyomtat

e Izett m9!I'ékIeteket csatolni,
v lÍnyt al,áírni szíves kedj é k !

es



Budapest Föváros V|ll. keríilet Józsefválosi önkormán1zat Polgármesteľi Hĺvatala
Vagyongazdálkodási és Üzeme|(ďési Ügyos2úá|y
1082 Budapest
Barossufca6367. 

K É R E L E M

K é r j ü k
a Józsefváľosĺ onkormányzat tulajdonában lévő közteriilet heśználatához

a nyomtatványt olvashat,óai, nyomtatott betűveI kilöIteni!

ý

VátlatkozonyilvanhľÍasiszan.u: i ! i-i .l-|--i
|--T ]-r.r--r-T-ĺ-] i--i--] |_l*]Adósáuu: !llL] ]-| |-] -L| .] |J---j

M ag ánszemélyek esetében:

Kére|ĺnezĺneve: ................ telefon:

.szam:.......

Megjegyzés: Fenti adatok lłĺizlése a kĺizteriilet-haszndlatĺ kelęlmek elbíl.álásához, a l<iizĺęrijlęt-hąszndlątok ellenőľzéséhez

sziiltsěgeíěk. Az adątokat ą ?oľgdrnesteľi l.Iivatal és a Jözsefvdl.osi Közteliilet-feliigłe\et kezelik Jelal njélazuas a 2()l l. an CXII.

tatvenyat alapul.

Kłizteľütet-használatideje:20l Ĺ4[* Ľj'l hr ĺi[śĺnaptol - 20li4i. * [i ioj ĺo

(ľöbb idĺĺpn!- he|yszín ąsetęn keľiink |istát mel|ékelni !)

Kłizteriitet-hasmálat célja: Utcai homlokzat vakolása és festése a járószinttő| az e|so vízszintes osztópárká-

nyig.

Ktizteľiilet nagysága: oIf m?ldb, összesen két db.

Kiizteľület helye: Budapest, VIII. kerĺilet József kÍt. 30-32. társasház Bérkocsis utcára néző homlokzata előtti

járdaÍ'.

Eryćb (LE.VELEZÉSI cÍM; amennyiben a fenti adatoktól eltéľ, stb):

A közös képviselet elérhetőségei:

lęvelezési cím: 1085 Budapest, Mźtriautcaf.

telefon: +36 (l) 338-0861

fax: *36 (l) 788-7466

e.mail: iľoda@nyolckor.hu

ilal *o'u

Kérjiik a tíłloldaIon jeIzett
g kérelemnyomtatvdnyt

me ll ékl ete k et c s at o l n i,

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

Kérelmezoneve:József krt. 30.32.ĺársashaz......

Käpcsoläĺĺätó tĘilĺÚal ucvc: Tukai Geľgely . .tf€M e,.NJy.#:qKeŁ.. HtJ.... tclcfoa .

Srekheýe:*'m]tj helyseg:Budapest,Józsęf............(u.,tĐ'köruĹ........... sZźi1T'30.32.
I

GgqšyzÍ'kvź,rn/Nyilvantartasi szám. . . . . . . . . .

rřlz-i-ďi a! 0rro l ĺl _ iTiol o i z| fiTÍl7i - i 0 mi-oTď; gl0 |ďi 0i
Banlszamlaszáĺna:i'l'. i I i i i i i i i i i i i i i ! :"j-"i-.i-l--.._j "i

. 6-o;7ř6.-, ,r*;ł -r_-' ŁAdosárna: i .l.CEľ]3iE -Ii] _iIE

aláírnÍ szíveskedjék!
es





äi. + ł.iĺonÜ cuużiłĺJ"ł ,łlsolĺ.
ĺilaoit ĺr'xlĺ," ',yś y--.-'-



Vl l|. kerĹilet józsefu á ros Polgá rmesteri H ivatal
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Ügyintéző: Berényi MeIinda

16- /1tš9

A b(/í'lŤ *ä 
'u 

- %l|ĺol3
Tĺszte|t Berényi Me|inda !

A Városgazdáĺkodási és PénzĹigyi Bizottság á|ta|fo74.02'28-án kiadott 32-ek tere f , számalatti 20
nm-es vendég|átó terasz engedé|yét (határozatszám 159/fo74 (l|.24| ügyiratszám :76-361/9/2073|
részlinkre további egy évre meghosszabbítani szíveskedjenek.

Budapest, 20L4. szeptember 4.

Köszönettel,

CIIEHO
Keltskeđe|mt éĺ Szo|gáltrüí Xft.
l(B2Bp.,IłaÍnincreĺcsit tcĺe l ĺsĺ

Aĺl&zín: 1452259Ĺ2425nłŁJ tĐeý
Borhi Eszter
Cheho Kft.

1082 Budapest, 32-ek tere 2.



""**o ,u*ros Mtĺ. kcríitct Józscńłáľosi Önkományzat trolgármcstcđ | livata|a
Vagyoľrgazdátkodásl és |'izeĺrre|tetÉĺ;i Ügľosztály
í0B2 Budapest
Baross utca G3-67.

K É R E L E M

.Ą.

201ü sl[PT 0 fi.
.' $'glę's-

. . .'ffi''1'.ł'' :. ::'.::::::::::-
hasznáľatához
íivł| ti|ölteail

Adószáma

Eg yé n i váI l aI kozás eseÍéóen..
Đ . ^ Đľľo"ľn* üt. g

Ádószóme ilt -m
Ba'|saámlasaámł

u_

Megjegyzés: Fenti adatok lđztése a kôzteňIeÍ.hlĺz,aźlati kérelmek elbíráIđsáłtoą ą ktztertlet-hasatáIatok ellenőnéséhez
szükégesek Áz adotokat a Polgúlĺnesteri Hivątal és a Jőzsefvórosi KözterüIet.Íelügalet keelik klen lá!éłaaüs ą 20II' il ffiI
töt1,ayanlql.

KÍiaÚcrtngt-h!'s''níInt tdeJe: 20t ffi * ffi. hó, ZEi nap tól - 20l El.. * ľô''h i no illl *pie
(ľiibbidőpont-het5łszínesetenkérĺbklisŕftmelléke|ni!) . l
Közteľiilet.basznĺí|at é'i* ......RlF-\Ą*.lA*},. *j. o^.* ł
IíözterüIet narys1Ęa: ... 

jL-... 
. . ....... m2ĺau

Közterĺilethďye Bldapes| vltr. keÍĺileĹ.....L}.t*su\Ą++ĺĺ.c*.ns-'"N....Ł...b...,.............

a Józsefvírosi onkormánvzat tulaidonában lévô közteľiiletKériük d nvomtątványt olvasńatĺiaí', nyomIatotI het

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szeruezetek es

Kéĺelĺnezónwe'......Q.RsdN..l6/...g..ü...ľű-ĺľ.n.ą-!....!*i........ telďor

Bar'kpámlaszáma

Ą|L1' 0 3o o Y ľ
hab Y4őq|śs 9Ola o|olołc

-m-re

dĄ.. l......sffi.;ň;......& .l;

Kérjiik a, túlIolĺlalon jeIzeÍt m9!I-ékl-eteket csatolní, és
a kérelemnyomta.tvónyt aIáírni szíveskediék!
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í082 Búdapest
Baľoss utca 63-67.

, ...,,' *,ĺ,, ;'ai{,TsLit.an*e l ĺit iĺ.r.rĺ'ĺl- i

{

Budapes{ Főváros M|l. kerü|etJózsefváros! onkormányzat Polgármesteri Hivatala i
Vagyongazdá|kodási és Uzemeltetési Ugyosáá|y i

t-*'
i gtłÍ!.:..''.

KÉRELEM
a Józsefvárosi o n ko rmányzat tula i donában lévő közteľület haszná |atátttoz

K'érjük a nyomtatványt oIvąsIatóan-, nyomtatott betűvel kitijlteni!

Mag ánszeméIyek esetében :

Kerelrnezóneve: ................ ........J..... telefon:
---rr*=1.iiii

l.akcÍme:irsz.:i ;!iihelyĘ:
Sztiletćsihelye..-..:.-....... iđeje: L rĹr e., I] r,ĺ nap' an)ła neve:... ........ ....:...... '..

Megjegyzés: Fenti ądatok |łiizlése a kćizterüIet-hasznólati kerelmek elbír,ólósához, a kiizterület-haszruźlatok ellenőrzéséhez
sziikségesek. Az adatolat a Polgármestei Hivatal es a Józsefvórosi Közterület-fetiłpelet kczelik Jeten tójéłołat,ós b 20II.' an CilI.
kin,éryłanqlapuL

Kłizteľiilet-hasa..ĺIatÍdejc2o1 i'* u, Ts hó ilalnaptól - 201iE.* ioiZl no ffi naľig

(ľöbb időpont- helyszín esetén kérĺink lisľát mellékelni!)

Kiizteriilet.haszňá|atcerya:...L9..!.Ĺ^:#......{)]:!.^.ś9'IÍ.....gn..l..É.!'ŚT^..$.L.4....Ą V..,.t..-] AśA.
Kłĺzteľĺilet nagysága: .. . L.. :. 3 ........ m2 / db

Egyéb (LEVF|LETÉSI cÍI\! amennýben a fentÍ adatolďóI eltĘ stb}
. A+. . .A.v. A. r.A. .J. . . .,t O.4. ľ .q!,l T . 3ś.' . : . .4-f . .L.|. . .

Kérjiik a. túlaIďalon jelzett m9!l-ékl9teket csatolní, ,ĺs
a' ké r e le m ny o m ta-tv lúnyt a lá í r n Í szív e s ke d j é k !

tlLĄiĄ t ľ { 0i3
^

s q ,.9 o a Ą
,)

í-š t
g ĺ.Ś L ^ eÄdóuźłne.. i6- /Ą\o

Egyén Í v áI I aI kozá s esetébe n :

Vďlalkozo nyilvantaľtasi száma:
!:
,i

Adószáma: t

Baľ'tszámlaszáma:



-2-

A kérelmező tudomásul veszi' hogy
} a kérelem bęnÉjtásanem jogosítja fel a közteriil ęthaszná|atára,

rĺĺlet-használati díjat köteles fizebri,
} a köztertilęten kiztłrólag a2l0lf009.(ľí'.29.) KormanyľendelęÍ 12. $ (1) bekezdése alapjĺán a rendelęt 5.

melléklętében meghatfu ozatt üermékek áľusíthatók.

A kérelemhez akére|mezńnek az alábbÍ metléleteket ket| csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjük X.el jelölni)

ĺ. A közteľi.ileten folvtafuii kívránt tevékenység gyakoľlásĺíra feljogosító egysz-eríiokirat másolatrĺt:

vállalkozás esetén: vállalkozói
: sazdasási társasás. ęgyéni cég ęsętén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláínási címpÉ!dányt''---______--

- társadallni és esvéb szsrvezétękesetében: a nyilvĺántarĺásba.vételükęt igazo|ő okiraúot,

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt.
z. ez igenyéh teruletre vonatkozó helyszínt ábrźľ.slró váz|atot, amelyen szerepelnie kell a környező utcákĺlak
is. A vlízlaton az igénye|tterĺilętnęk - a szíilĺséges méretelĺkel ' úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,

elhelyezkedése egyértelmĺĺen megáIlapÍtható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az éptilet hom\okzatifaÍáltćiés a jrĺrđa szélétől való tavolsága;terasz
esętén annak az tizletnęka beiĺíraĺától való t.ĺvolsága, amrelyilĺüez taĺtozk; méterben mérve)'-

:X

.. Azéńďyemi kívánt epĺtmeny, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; terąszhźrelmekhez a
helvszín fotoiót is csątolni sziikséses.
a. Meglévő létęsítményre vonatkozó kiizterület.hasznźiaÍihozzáúátulas megújítlása esętén - vĺáľosképvédel-

rrii szempontok fisyelęmbevétęlę miatt - fényképfelvételt kell becsatolni
5. Építest engedétyhéz kotau ejĺtmany esetébenvagł építési munká!ątoÄ,]t'ąI összefriggő közterijlet-hasnáląt
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmaząst és ajogszabályban előírt es'etelĺben djogerős építésügi ható-

sáęi ensedélvt csatolni szüIrséses.

ĺ. roĺĺ ĺgeĺybwetae ěsętén - a 2. ponfban foglalt he|ýszínrajzon tul _ a vonatkozó helyszÍnt ábľázc'ló

forgalomtechnikai vánajzot, amely beszereżhető aBKs Közuti Közlekedési lgazgatóság Közutkezelési F.ő.

osztálv. Forsalomtęchnikai oszt.ĺlván.

Fĺgvelmeztetés:

'ł nt,i,q,ta*a utoĺttt kérelanľryomtđvďĺy es u előírt melléHetek csdolasm ttil, a poĺttos és egłertelnű heýmeghdrozas, va-

Iamht ameglevő létesítméľtyfuója elaryeĄhetetlenabalýjntt lerelen érdeniehíráląsóhoz!

A k<iztertilet-hasmźiatot: kĺilönösen az alábbijogszabźúyokszabźlygnźk:
} a heýi önkormrán1zatotoól szóló 1990. évi IxÝ. tĺirveny.
} a Józsefuáĺosi onkor.mránrzat ulajdonában Iévő közteÍiiletpk basznrátat.áról es hasmálatának ĺendjéről s7ś,|ő |'8ĺ20|3.

w .24.) ĺinkom.ľányzati rc,ndelet

} Józsęfuáros Kertiteti Építé siSzabźtyzat,áĺő| szÍićl 66DO07.Qítr. 12') önkorrnán1zati rendęlet

} Budapesti Váĺosrsndęzesi és Fpítasi Koetszabányzffii|sm|ő 47/|998.(x.|5.) Főv. Kry. rcĺldelet

NYILÁ.TKozAT

jáĺó hatóság feĺé továbbítasríhoz a jogospltság megállapítrása és teljesítése céljából.

t(5| tÁjékońatĺľ;t kaptam _ melyct tudomásul vettem _ az eljátős megindítrásának ĺrapjráľól, az ügyintézési hatláĺidö-

rő|, az iigyemre irányadó jogszabőt|y. rendelkezéseiľől, jogaimĺóI és kötelezettségeńről, továbbá kötelezettségem

elmulasztásának ;iogkövetkeznényeiről, a hivatali elérhetőségról.

lebbezési jogoĺnĺól lęmondok Tuđomásul věszem,hogy eztitz|az tĺgyemben hozott határozat aÍÍakkőzlésetor
jogeľőre emelkedik.

Budĺnest FłívÉĺ*s FłÍ7aĺgeľrĺĺssteľi {vatni' , .. . ;'. ...-
KuIi l ił;I i; ĺ]pcĺ'', Kłznevełĺísf .]........'.. 11.... i 1.. 1.....ĺi.

Esśsĺsé g uĺ]yi ĺi s Szc; c iá | pĺii iiikai #łffiüľ;ľĺnpl.ĺ4łÍruł9ł 
.

ĺc52 Bucaoe.cl Városház ll. s.11. ' ] .'

Budapest, zolls év?..łno ..Ł} 
"-n.



BuDaffiPesT Budapest Főváros FőpoIgármesteri Hivata|

|ĺI||l|ilü|||IIffi |l[|ffi illIill|llllĺľl!|ill|I||lil|lllill
-1000063357739-

Budapbst Főváľos Vll|. keriilet
Józsefvárosi onkorm ányzat
Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsága
részére

Kulturá|is, Sport, Közneve|ési, Egészségügyi és
Szocíá|polĺtikaĺ Főosztá|y

ikL szám: FPH079 1994 - 6 I2o14

Itiv. szánr:

1082 Budapest, Baross u. 63-67. ügyintézô: DatnerKatalin

telefon: +36 1 999-8343

e.mail: DatnefK@Budapest.hu

targy: méltányosságikéreĺem

Tisztelt Bizottság!

Budapest Főváros onkormányzata a MASZK országos Színészegyesülettel egytittműktdve
a korábbi évek sikereire hivatkozással 20í4. évben is folyta$a a kiemelkedő magyar
színészek emlékének megörökítését cé|zó táb|aállítási pl.ogramját. A megem|ékezés
gesztusát mind a szakma, mind a színházszeretó ktzönség elismerésselfogadta.

2014. szeptember 22-én az idén 100. szülinapját ünnep|ő, a Nemzet Színésze címlnel
kitüntetett, Kossuth-díjas színésznő, Lukács Margit korábbi |akhelyén tervezzük ernléktáb|a
fe|ál|ítását.
A t/as utca ?Jb hom|okzatáia keriiłő, az eddigiekkę} azonos 60x60.cm méretĹi tábla készĺtője
Stremeny Géza szobrászművész.
Az em|éktáb|át Csomós Miklls oktatási és kulturáĺis főpolgármester-he|yettes; valamint a
müvésznó egy pá|yátársa avatja fe|.

Az em|éktáb|a e|helyezését a Budapest Fóváros V|ĺ|' kerü|et Jlzsefuáros tnkormányzat
Képvise|ő-testĹi|ete 201 4. május í 4-i Ĺilésén támogatta.

Kérjtik a Tĺsztelt Bizottságot, hogy az avatáshoz kapcsolódó köferü|et.haszná|ati kérelemünk
elbírá|ása során támogassák méltányossági kére|mĹinket és díjrnentesen biztosĺtsák a
Józsefvárosi onkormányzat tu|ajdonábán |évđ köźteruIet használatát.

Budapęst,2fu. o{ ,,fr,

Tisáelettel:

I
IlĄIt

ľrlagvné 
lŕV{ga 

Me| inda Márią
Yőosztályvezető ':

1052 Budapest, Városház utca 9-1í. | |evé|cĺm: í840 8udapest I teIefon:+36 í 999-8ĺ30 | fax:
e.maĺi: NagyneVM@Budapest.hu



^^v
^ 

Äu .ľn-"..^ą"nĺ'B 6*tF 
v

\r"vft s.;[ť L-ś,"-\

Budap est Fővá rcs FŕĺpoiEŹrĺxssĺeri !{ivatai

Ku|turá| is, Spoĺt, Köznevelési,

EgészségÜgyi és Szcciá|poIitikai Főosziá|y

1052 Budapest, VároshŁ u 9-1 
.ĺ.

'Tit."Ł Juy^.^k

vAJ u ZlV





M lNrr-^

Budapest Fíívá ros Főp ĺi gÉľniesieľi Hivaĺal

Ku|iurá|is, Spcrt, Köznevelési,

rge'..égut1li és śzociálpoIiiikai Főovtá|y
-"- 

ĺosž sĺdapest' Városház u' 9.11.
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.tud3Fe€t F6vtľos vllt Ięrůlct jÉr+ĺřmst Ônkoĺmányza( Pc'ĺgániĘcsBń l livatá|ayagľongądálkodáď és ÚŹémeltEtesí Ügytĺiĺy
í08f BUdáDest
Đafoss utcs 63-67.

Megjegyzés: Fen|i adatok közlése a ki'zterúIetJ^,zfoźI
zitksésuek Áz odaĺolĺat c Polgirilesteń Iilvata! és a Jlzsefł,árosi Közterútet.Jbtý&rei"t ĺ,",iiii j,l,i úłua.a' a 20I ]. *i CXIItij,rwryę.hatqul

Eg.éb ( LEvEI,EzÉsI CÍld, aqennyiben a feĺti adatolifól eltér, stbJ:

I{érJlłk ? túloł'ĺta.ton jeIzett
a k é r e lem ny o mt a]tv tź ny Í

nel Iéklete ket csatołni, és
a I a I r n t s x, í v e s k e d j é k !



I\lĺagyaľ Ke ľesztény Misszió AlapÍťván-v

Csál'ás IInĺe koordinátoľ

Dľ, Kocsis Máté
Polgár'mester

Budapest
Baross utca 63-67.
r 082
Telefon: (I) 459 ?100

FELKÉRO LEVÉL

T.isztelt Đr. Kocsis Máté Po|gármester úľ!

A lr4ag'vaľ Keresztény lvíisszió Alapítvány nevében a miatt kerestenr nreg ont levęlenrr.nel,

|og.v a V[II. kerĺiletben elrgecélyezze ing5.gng5ę' a ktizierÍ'ileĺbasználatot. A célunk, hogy
kv.Iesztény zenével és mikrofonos beszeĺi irltézésér'el (horcĺozha1ó akk'us hang.fal
segítségével), s lelkigonđozás kiépÍtese ĺévén a kenilet erkölcsi színvonąlát eneljük. s
sz-ükség esetén a. rászoľultakat anyagi Łrelyzetiikben is segítsÍik.

Áz engedélyt a kerüIet tiibb pontjára kćr}ük.
Il.ľcn helyek len néĺek:

. --B}aŁa-tłłĺzałěľ- .* \í"-é'.L\j.-bt'.Ł.'e *ĺáĹvás tér ,I

. ĐiríszeghyuÚca l 1ĺ .. ! t \ í.r--lft|yin-fi+- ŕ 
};.'l-ć 

b4,,;... |4"',\,.,r, (......".-*

A kiizterüleÍ nag'sága: 4 m2
ĺĺlőponÍ: nrinĺ1en kedd' cslitöľtdk, vąsánlap l4 óľátĺjl l8 óráig, 20l5. auguszius 3 l-ig.
Tevékenységtĺnkeĺazajĺencleletekbenfoglaltakbctaĺiásával38,/2008.(\iII. l?.)végezzijk.

ldáig a Blaha Lujza téľen teĺ,ékenJ'kedtünk. parrasszal nem éIt senki' inkább pozitír.
visszajelzésĺ kaptunk.

A For,árosi Poigáĺlresleri ľ{:vataltól' náĺ légebben kaptunk a ĺer'ékelr,vségiinkhöz végzéséhez
levelet. ĺle szeretnénk erz. ČJn kerületéből is engeĺĺél1.t kapni. hogy zavartalallul vćgczhessük a
szo1gálatunkat.

Lel,éIcím: Csáĺ.iĺs Inrre o l089 Budapest. Ditiszegh-v- Sánlue| u. 1}6lA l|. !ép.

c.mai|: .bp.imreíđ:freclnai!.hu ' 
.fe|ęfon: 

=j6 ?0i 992 | ?80



Iv{agyaľ Keľesztény ]r.{isszió Alapítvány

Csál'ás lnrrę kooľdinátoľ

Dľ. Ferenczi Tiboĺ üg-vosztályvezeto úr a következóket íľĺą:

.Á'fłivúrosikt:zĺeriiltekhĺĺsznĺilatáróĺ és rendjérő! szóló tbbszijr modiłsíĺoÍĺ 591]995. (:{' 20.)
Fől,' Kgy. Rendeĺeĺ 4. Ś (2) bekezděse előírja, hop, meĺyek azok a levékenységek. ame!.n-ek

ktjzterüIeten ya!ĺ5 folyĺaÍťĺsához a kérelinezőnek ktjzteľijlęrhasználaĺi hozzújái.ulósĺ kelĺ
beszcrezni' Tekintetĺel arra, hog; c téÍeles felsot.olćłs az żnok áĺtaĺ vég,ezní kívdnĺ
ĺevłźken.lł5lgę| nełil fuł.talnxűzza, valamíĺlt a Fővárosi onkarmĺ)nyzaĺ ĺuiaidonáball levő
kozteľületek hasznćllaĺdľól éł ľendjćrőt szĺilĺj t()bb.ľzar nódosíĺolt 60!] 995. (X' 20 ) Főv. Kg
Szamú onkormáns,zaĺi rendelet sem tąrĺoiiląznak eĺőíraý eľrői ą tevěk.enységről, ezérľ ą
!-ővĺźľosi onkoľmánvzat tulaidonóban levő kôzteri)iete:Ia.e. ígt az Oncjk óltąl lnegielijlĺ
hel!színeken nenl sil)kséges kiizterĹilel-használąti hozzáiárulós e tevékenysér:'bĺvĺilá,sdhoz.,,

Csato|r:a a helyszinĺaiz.

Kéľern az on segítségét, Polgáľmesteľ rir!

2014. aLlgusztus 28.
Isĺen áldását kívĺĺnom az tn életéĺe' munkájáľal

1'ise.ďefiel:
t' I i Ií n-\ ^ l ľ
|l'--, t.=Ą t-.--\-

Csávás lrnľe'- 
Mag*,ar K.cľcsaény Misszjo Áiąpitvany

Kodldiná(oľa

$üÄsYÁx' słIssZĐ
AI.ÁPtÍvÁl.lY

Ffu.iBbfuág 5436 5ą. bejegľuett
16ľ'Ĺ 604t6/ĺ'99s/ĺ5

Levélĺ-:ím: Csávás lrnľe o l089 Buĺlapest' Diosz-eghy Sár*ue| u.36lA ĺl' iép.
e-maiĺ: bJ-i.n-rľeł@fregĺrąiL|ru r Telefon: .|-j6 20,,992 l 280
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Budapest Fôviiro€ vl|l. kcrÜ|ct Józscńĺáľosi Önkománvzat
Vagyongazdátkodás| és Üzeĺne|tetesi Üđ*áái|..._.-TlłFo|gármcstcri Uivata la .

mtasľa erKĐZettí082 Budaoest
BarosEiä65.67.

ganl$záÍnlaszáma
U ,ł ,ł 3 ilüłĄą

Ba'lcszámlasĺrna

nagn$ĺsa: 1. o.!l.............. m?au

aa,l 0|ąąą8

E g yé n i vál I al Rozás eseÍéöen..

VáIlalkozo nyilvĺántaĺtási szíma:

-M-m

tl1l it -nl

M-1s!"sľ,é1 : Fentĺ adątok közlése, ka,
szúkségesek Áz adatokat a Polgźrmesteri Hivatal és a Józsefvĺźrosi xa,t,,tlit-1,lag*Iet kezelik Jelen Ąjékodaaźs a 20I I. ali ffiItöł1,é,rya,aIryI

Kiizbrlllct.hĺsnátattdetu2olE u' ilđ. hó Í7ióinaptóI - 20ll3. * ĺölłĺ no ił ĺs:l napiq
ín eseten k€rĺink lĹsüát mellékelni!)

"oľ", 
...tt.ľ:. nĺ.ľ. r ..... H.. a... p. t(ł..T . t. .ĺr..t,L {. ę..ł.

hďye: Bdapest, vltr. kerĺit€ŕ .bad.ł*.pe*t..ü:/kł:.....&a.ą,I.l...!.gi.d.p.(...t.tt

Kérjük d' tlúlolĺlaI'on jeIzett ng!I-ékI-eteket csütolni, ésa k é r e l e m ny o mt a-tv lűny t a l á Í r ń i s zív, íi" iĺe n l
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