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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Józsefuárosi onkormányzattulajdonában lévő közterületek haszná|atfuő| és használatának rendjéről
sző|ő |8l20l3' (IV. 24.) önkormźnyzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) 12' $-a értelmében a
köZterü|et.hasznźĺ|atta| _ hozzájárulással és elutasítással - kapcsolatos önkormányzati hatósági
eljárásban a hivatkozott ľendeletben rogzitettek szerint elsőfokon aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dont. A Rendelet melléklete meghatározza a kozterü|et hasznźiatok utáni fizetendő díj
mértékét.

A Rendelet 18.$ (2) bekezdése az a|źbbiak szerint rende|kezik:

,,Tartós (6 hónapot meghaladó) kozterület-használat esetĺźn a Bizottság a jogosult kérelméľe
méltányosságból havontą, negyedévente vagl féĺévente esedékes, eglenlő osszegíi díjfizetést is
megállapíthat, melyet a közterület-használati hozzájórulósban rogzíteni kell.,'

A Rendelet 24. s (l) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2. melléklete alapjón megállapított közterüIet-hasznólati díjak korlótlanul csökkenthetőek
vagy elengedhetőek:

a) az onkormányzat érdekébenvégzett építési,felújítási munkálatokvégzése esetében;
b) a fővárosi, vagl onkormányzati pdlyázaton elnyert támogatósból nrftnő épület felújítások

esetében;
c) humanitárius és karitatív célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
d) kulturális és karnyezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgy ítéli meg, hogł az Józsefvóros érdekeit szolgálja;

fl bejeg,lzett politikai pórtok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú rendeménye
esetében;

g) oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témójúfilmalkotásokforgatása esetében;
h) a Filmtv. hatólya alá nem tartozó alkotásokforgatósa esetén, ahol az igénybeveendő terület a ]5

m,-t elérő, de a 20 m,-t meg nem haladó területű;
i) a Filmtv. hatólya alá nem tartozó alkotósok forgatósa esetén, amelynek időtartama a kérelmezett

időponttól számított 30 naptári napon beliil összességében nem haladja meg a 2 naptári napot.',

A Rendelet l8.$ (l) bekezdése alapján:

,,A díjat a közterület-hasznólati hozzájárulásban rogzített időtartamra és módon a jogosult koteles
előre eg1l összegben megfizetni'

(2) Tartós (egalóbb 6 hónapot meghaladó) kozterület-hasznólat esetén a Bizottság a jogosult
kérelmére méltányosságból havonta, negyedévente vagl félévente esedékes, egyenlő összegiÍ díjfizetést
is megáIlapíthat, melyet a közterület-használati hozzájárulásban rögzíteni kell.

1.(. sz. napirend
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(3) Méltányolható korülménynek számít, ha:

ą a magánszemély vagł egłéni vóllalkozó kérelmező három vagy annál tobb glermeket neveĺ;

b) a magánszemély vagl egléni vállalkozó kérelmező havi jövedelme nem éri el az öregségi
nyu gdtj mind enkor i l e gkis e b b o s s z e géne k 4 0 0 %- át ;

ą a magónszemély vagł egłéni vállalkozó kłiľelmező rokkantsági nyugdíjban részesül;
d) a magánszemély va4y egłéni vóllalkozó kérelmező egészségkórosodott személy, aki

munkaképes ségét legalóbb 67%.ban elvesztette ;
e) a gazdasógi tőrsaságnak a k,érelmet benyújtó megelőző két tizleti évben mérleg szerinti

eredménye ne gatív volt ;

fl a civil Szeryezet, eglházi jogi szeméIy, ha a kijzterület.használatot alaptevékenységének vagł
közhasznú tevékenys égének ellátása érdekéb en kéri ;

g) az onkormányzattal nem áII fenn kozteriilet-hasznáIati díj taľtozősa.,,

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|źbbi közterület-haszná|ati hozzájáru|ćts iránti kérelmek
érkeztek. A Pénzügyi Ügyosztály tźtjékoztatása a|apján az a|átbbi kérelmezők közül senkinek nincs
köZterĹi 1 et-h aszná|ati tarto zása.

Megjeg-vzés: A Társasház f074' oktőber 01-től 2014. november 3l-ig díjmentes közterület-hasznźiati
engedélý kapott a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a l053lf014. (Ix.29.) sz. batttrozatźxa|'

A homlokzat felújítási munkálatok során felszínľe került egy előre nem látható szerkezeti károsodás. A
tél bekövetkezésére tekintettel, a vakolatjavítási és festési munkálatok megfelelő minőségben nem

végezhetőek. A kieső paľkolási díjata_ 47 746,- Ft-ot megfizette,f0|4. október f2-én. A kéľelmezo a

fenti határozat meghosszabbitását és a díjmentesség megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól. A
Tźrsasház a Budapest Főváros rehabilitációs keret Belvárosi Program II. a Palotanegyed Kulturális
Városmegújulása című (EUB II.) projekt részeként végzi a Kőfaragó u. 5. sz. épület külső
homlokzatának felújítását. A Rendelet 24. $ (l) bekezdés e) pontjában foglaltakľa tekintettel a

díjmentesség megadható.

,

1.
Közterĺi let.h aszntůő, kér e|mező :

Közterület-használat idej e:

Kozterület-h aszná|at cé|j a:

Kö zterü let-h aszná|at he lye :

Kö zteľü l et-h aszná|at nagy sága:
Közterü l et- h aszná|at díj a:

Díj kiesés díj mentesség esetén:

Közteľület-h aszná1ő, kérelmező :

Kozterület-használat idej e :

Közterü let-h aszná|at c é|j a:

Kö zteľü let-h asznźiat he lye :

Kozterület-h asznźůat nagysága:
Közerü l et-h aszná|at dij a:

Díjfizetés ütemezése:

Megjeryzés: A City Centre Apartments

3.
Közterület-h aszná|ő, kérelmezó :

Táľsasház Kőfaľagó u. 5.
(Kisfa|u Kft. l084 Budapest, oľ u. 8.)
2014. november 30.-2015. április 30.
ép ítési munkaterület (źi|v ttny ozás)
Kőfara^gó u. 5.

72,5 m"
4f0,-Ft/m'lnap+AFA
4 629 660,- Ft+AFA

City Centľe Apartments Kkt.
(l 158 Budapest, Bezsilla Nándor u.64.)
2014. szeptember 08. -f017.09. 14.
Reklámtábla
Szentkiľályi u. 5.

1m'
3 153,- Ft/mzlnap + Ár.a
éves díjfizetés

Kkt. 20l3.09.15-től f0|4. szeptember 14-ig teljes díjfizetéses

Főváľosi Kiizteľület.fen nta ľtó Non p ľofit Zľt.
(1098 Budapest, Alťoldi u. 7.)

közterület-hasznźiati hozzttjáru|ást kapott a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság l35fl20|3.
(XII.09') sz.hatźrozatával. A KKt. ennek ahatározatnak a meghosszabbitźstlt és éves díjťrzetést kéľi a

Tisztelt Bizottságtól. A Rendelet 18.$ (3) bekezdés g) pontja a|Ąán a díjfizetési kedvezmény

mesadható.



Kozteri'ilet-használatideje: f0|4'december08.-20l7.december31.
Közterület-hasznáůat célja: szelektív hulladékgyűjtő-sziget
Közterület-haszná|at helye: melléklet szerinti helyszínek
Közterĺilet-haszná|at nagysága: melléklet szerint

Megjegyzés: A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosĺály javasolja a díjmentességbiztosítástú,
tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltakĺa.

A lakossági panaszok, valamint a területi képviselők javaslatait figyelembe véve az FKF Zrt-vel
történt helyszíni bejárás és szakmai egyeztetések során megállapításra került, hogy a lakossági hźnhoz
menő szelektív hulladékgylljtő szo|gát|tatásbevezetésével indokolatlannává|tak az a|źtbbi helyszíneken
talrálhatő s ze lektív hul l adékgytĺj tő- sz i getek :

o Golgota tér - Delej utca sarok
. Baross u. 1 1 1./b. mögött
o Jázmin u. 16. A-val szemben (úttesten)
. Nagyfuvaľos u. 14. sz. szemben (Auróra u. Rendelő főbejáratátől kb. l0 m-re úttesten)
o Tisztes utca - osztá|y u. sarok
o Százados itf6-ta| szemben (Ciprus u. sarok)

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y javasolja a Tisztelt Bizottságnak, hogy a fent
említett helyszíneken található szelektív hulladékgytĺjtő-szigetek elhelyezésére vonatkozó közteľiilet-
használati engedélyt vonj a vissza'

4.
Köztertilet-haszná|ő,kérelmező: ónodiTamás(egyénivállalkozó)

(1082 Budapest, Nagrtemplom u. 5.)
Közterület-haszná|at ideje: f0|4' december I2.-f014. decembeľ 23.

f0|4. december 29 .. 20|4. decembeľ 3 1 .

Közteri'ilet-haszná|at cé|ja: idény jellegu aszta|i árusítás (karácsony, szilveszter)
Kozterület-haszntiat he|ye: Szigony u. 36180 hrsz.
Közterület-haszná|at nagysága: 2 m,
KöZteri.ilet-hasznźl|at dija: 764,-Ft/ m,lnap

Megieg.vzés: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 1|38/20|4. (XI.l7.) sz. határozatźtban
dontott aľró|, hogy a fentihelyszín benne legyen a 20 napos karácsonyi-szi|veszteri áľusításra kijelölt
közterületek kĺjzött.

Fentiek alapj án kéľem az a|áhbi határ ozati j avaslat elfogad ását.

Határozati javaslat

I. A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-haszná|atĺ
hozzájára|ást ad - díjmentességgel _ az a|ábbi ůĺgyben:

1.
Közterület-haszná|ő,kérelmęző: TáľsasházKőfaľagóu.5.

(Kisfalu Kft. 1084 Budapest, Or u. 8.)

Közteľület-hasznźiatideje: 2014. decembeľ08.-2015. április30.
KözteľĹilet-haszntiat cé|ja: építési munkatertilet (źi|ványozás)
Közteľület-haszná|at helye: Kőfaragó u. 5.

Köztertilet-haszná|atnagysága: 72,5 m.

Felelős : polgármester
Határidő: 2014. december 08.



il. A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönto hogy kiizteľiilet-haszná|ati
hozzájáru|ást ad _ teljes díjÍizetéssel _ az a|ábbi ügyekben:

1.
Közterület-haszná|ő,kérelmező: CityCentľeApaľtmentsKkt.

(l 158 Budapest, Bezsilla Nándor u. 64.)
Köztęrület-használat ideje: 2014. december 08. -f0I7. szeptember l4.
Közteľtilet-haszná|at cé|ja: Reklámtábla
KözterĹilet-haszná|at helye: Szentkirályi u. 5.

Kozterület-haszntůatnagysága: I m,

'r

Közteľület-haszná|ő,kéľelmező: onodiTamás(egyénivállalkozó)
(l082 Budapest' Nagýemplom u. 5.)

Közterület-használat ideje: 2014. december |2.-f0I4. december 23.
20 14. december f9.- 2014. december 3 1.

Kĺjaeriilet-haszná,|at céIja: idény jellegiĺ aszta|i árusítás (karácsony, szilveszter)
Ktizterület-használathelye: Szigony u. 36180 hrsz.
Köztertilet-hasznźiat nagysága: f m'

Felelos: polgármester
Határidő: f014. december 08.

ilI. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznáIati
hozzájárúást ad - díjmentességgel _ az a|ábbi ügyben azza| a feltéte|lel' hogy:

. a szelektív szigetek 5 m sugarri környezetét a Fővźlrosi KözterüIet-fenntaľtő Zrt.
(Kérelmező) kĺiteles tisztán taľtani;

. panasz esetén azonna|i felülvizsgálat szükséges, és amennyiben indokolt az źúhe|yezés, azt
a Kérelmező térítésmentesen biztosítja;

. az ütemezett, heti három alkalommal toľténő edényürítéseken felül az edények
környezetének állapotát a Kérelmezőnek minden nap ellenőriznie kell, és amennyiben
szükséges az azonna|i intézkedést tesznek

Kĺjzteľület-haszná|ő,kérelmező: FőváľosiKłizteľĺilet-fenntartóNonpľofitZľt.
(1098 Budapest, Alffildi u. 7.)

Kĺjztertilet-használatideje: 20l4.december08.-20l7.december3l.
Közterület-haszná|at cé|ja: szelektív hulladékgyűjtő-sziget
Köztertilet-haszná|at helye: melléklet szeľinti helyszínek
Közteľület-haszná|atnagysźęa: melléklet szeľint

Iv. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy az alábbi he|yszínekľe, mint
az önkoľmányzati tulajdonban |évő kiizteľiiletekľe vonatkozó tulajdonosi joggyakorló
visszavonja a kłizteľület-használati hozzájáľulást:

o Golgota tér _ Delej utca saľok
o Baross u. 1 1 l.ib. mögött
o Jázmin u. l6. A-val szemben (úttesten)
o Nagyfuvaľos u. |4. sz. szemben (Auróľa u. Rendelő főbejáratźúől kb. 10 m-re úttesten)
o Tisztes utca - osztá|y u. sarok
o Századositf6-ta| szemben (Ciprus u. sarok)



v. A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy tudomásul veszi a City
Centľe Apartments Kkt. kłizterület-használatát 2014. szeptembeľ 15-tőI 2014. decembeľ
08-ĺg.

\rI.
A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺĺgyi Bizottság rúgy dtint, hogy tudomásul veszi a Táľsasház
Kőfaragó u. 5. ktizteľület-haszná|atát2014. novembeľ 30-től 2014. decembeľ 08-ig.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzeme|tetési Ügyosaály
Gazdá|kođási Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslataaközzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, f014. december 03. - --."-'.-- Ę:-š\-*.._-.Pénzes AYihĺ-
igyosztźiyvezető
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Mint a Bp. Vĺil. keľ. Kőfaragĺó u. 5. szám ďatti társasház közös képviselője kérem, hogy a
tĺĺľsashĺĺz - mint a Budapest Fővaĺosi Varosrehabiliüíciós Keľet keretében az ,, Európa
Belvĺíľosa Program II., a Palotanegyed Kulturalis Vĺáľosmegijítasď' című projekt paľhere _
a díimentes közteľület haszná|ati engedéłyt 2015. ápľilis 30*ig męhosszabbítani
sáveskedjen, az ďábbi indokok alapjan:

2014. szeptember l8-ĺín kérelmet nyujtottunk be đíjmentes kĺizterület használati
engedélyľe, mely engedéIfi}aÁ.október 01-.től 2014. novembér 30-ig a Tĺársasháznak
jóváŕ'agytat amit ezriton is köszĺintink

A Tláľsashaz homlokzat felújítási munkĺlatainak megkezdését - a vakolat leverés -
követően keľült felszínľe egy előre nem látható szerkezeti káĺosodĺís, a téľdfal Iegďább
15 cm-es kimozdulasát tapasztalfuk. A kim<izdult épiiletszerkezętttészhelyreĺĺllítlásanak
megoldasan egy tea1n dolgozik, folyamatosan egyeztefue a Műemlćkvéđelmi Hivatďlal.

Tekintettel a tél bekĺĺvetkeztére, a szerkezeti hiba elhĺáľítĺĺsát követően a homlokzati
vakolatjavíüás és festési munkĺílatok _ a hőmérséHet miatt - I. osztályri minóségben nem
végezłtető.

J oľľrvÁnosl vAGT()l|GAt DÁI|(0D0 KoRLÁTo LT tEtELoss ÉGÚ

REALTEAM rÁnsłsxÁzKEzEló lRoDA

inío@kisfa|u.ioaeńľaros.hu . www.kiďatu.hu
I os{ Buepest óľ u. 8. . Te|.: 333- | l | ó, 4n -o}sf . Fax 303-0638, 3 | 4. | 2oo

Adósám: |0857| |9-z42 . Cégiegpékszám: Cg. 0|.09.265463
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Tenĺlészetesen amęnnyiben az időjáľás megengedi a munkavégzés folyamatos lesz, a
homlokzat felújítast követőęn az a|lvány azonnal elbontĺísľa kerül.

Egyben tajékoztatom, hogy konténenrek 8 m2 úttest (gépkocsi paľkoló) teľtiletfoglalĺást
nem kívánjuk meghosszabbítaai' csak a 72,5 m2 jeÍdatészt, azállvany helyét.

Méltanyos elbÍrálasukat előre is kösziqiiik.

Buđapest, 20l4-ll-20. .śó,łti,|'|ĺ)-,,,:.ľľillli'ř;***
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Kovács Anita
taľsashĺázkezelő

Me1léklpL
Statíkai szakvélemény eľedeti
Koľabbi teriiletfoglalasi kérelem és rajz
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A fęnti elemzés alapján a következőket állapítottam meg:

1. A térdfal vĺzszintes elmozdulásának és ebből eredő, kismértékíĺ fiiggőleges dólésének
alapvető oka az, hogy a fóĺáIlás ferdę dlica a kapcsolat tönkľenenetęle miatt lecsuszott
(sok helyen részben, egy helyen teljesen) a kotőgeredłíril.

f. A konzolos teľméskő falĺezźrő lemez a tetőszeľkezet elcsúszasa miątt károsođott. Je]en
állapotában becslésem szerint a leginkább kicsuszott faltestnél at&dfal súlypontja mĺáľ
fal ktilső síkon, vagy akörtil található.

3. A koľábbi tetószerkęzet megeľősítés soriáĺr gyakorlatilag a vízszintes erők felvételét NEM
oldották rneg, favéđelem NEM töľtént' a kapcsolatokkal neľn foglalkoztak. Mivel a
tetőszerkezetnek NEM a ftĺggőleges a friggőleges teheľviselő képességéve] volt gond, de
a megeľősítés arra koncentrált, ez akavatkozas éľdemi jawlĺĺst nem okozott.

4. A feltáľĺísok során a 7ezźrő terméskő lęmezen iévó, a szarufákat fogadó fésÍigeľendak
kĺjzül több jelentősen károsodott'

5. Mivel a teľméskő lezárő lemezľe rátámaszkodik a tető szaÍuzata, mintegy ellensrilyt
képviselve, és a tetőszerkęzęt tiímaszainak áilapota nem a legjobb a derékszelemen és az
eľesz kozott feltileten ahéjazat esetleges lebontrĺsát is csak nagy köľiiltekintéssel szabad
elvégezni.

Osszefoglalás, javaslatok

osszetett problémaról van szó: Egy részt a térdfalaz instabilit:ás hatĺáran mozog' más ľész a
tetószerkezet (mely maga is kĺírosodott) részben biztosítéka a |ezá'tő kőlemezek helyén
tartĺísának. A kęttő EGYÜrľ jelenti a pľoblémát.

Minden munka megkezdése előtt a csapos gerendás fafłiđéĺnrőt (kĹiliiniis tekintettel a
felfekvésekľe) és a tetőszerkezetről ľészletęs faanyagvédelmi szakvéleményt kell készíteni.
Ennek ľészben feladata annak tisztźnása, hogy a ft'dém fageľendáit ideiglenes jelleggel
egyáltalán megterhelhetj{ik e, s ha igen milyen módon'

A j avítás j avasolt technológiája:

1. A ftĺáIlĺásokat ideiglenes szerkezetek felhasználásávď alkalmassá kell tenni vízszintęs
terhek felvételére' ezzel teheľmentesítve a kicsuszott talpszelemeneket.

2. Amennyiben a faftidém terhelhetŐ, aľľa ideiglenes pa||ózćlst készítenek, a kőszerkezętek
fogadĺĺsáľa

3. A tető héjazatát egyik oldďról szakaszosan' az alatta lévő kőlenrezek leemelésével együtt
lecserepezik a deľékszelemenig.

4. Kij avítj ák a feltźnt kapcsolatokat, tetőszeľkezeti elemękęt.

5. Elbontják és újra építik a téľdfalat, visszaépítve a kőlemezeket.

6. Újľu 
"s"ľep 

ezik atetőmegbontott tészét.

Aĺrennyiben megelégsziink a kő|ęmezek jelenlegi helyĺikön való stabilizĺílĺísával, akkor
elé gség es csak a faszerkezeteket kij avítan i 

-.I
ĺ

Szu"''
Sz:ĺva István

taltószerkezetivezęÍístewező,Żo6-f 0-934-0f -0z
T.T 0l-3560, szÉA-i-T, szÉs.2

info'axz,@gmďl.com

Axz kft., El iĺfo.ax@gmail.com 4. oldal
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Budapst FővárcÉ V|||. keriilet Józsefoárosi önkormányzat Potgáĺmesbń Hivata|a
Vagyongazdálkodási és Üzemelbbsi Ügyosztály
1082 Budapest
Barossutca63-67- 

K É R E L E M
a Jóxefuáľosi Önkoľm ánvzat tulaidonában lévő közteriilet haszná|atához

K é rj lü k a ny o,?, t a ty á ny t o I v a sń'a t ó a n-, ny o m t a t o t t b e tűv e I ki t ö lt e n i !

M agánszeméIyek eseÍéö en..

Kérelmezonevę:

Megjegyzés: Fenti adątok közlése a közteriilet-hąsznáIati kérelmek elbírálósához' a lrözterüIet.használątok ellenőrzéséhez
szülĺségesek Áz adatol<at a Polgźlłmesteri IIivatal és a Jtzsefvárosi Közterulet-Íel.ügatet tcezelik Jelen tájékoäatlźs a 20I I. élli CilI.
torwłyenalapllL

Közteńi|et.hasanálatideje2o1tu' DFj hő W,naptól - 2o:l3,.e" ffi no TW "uvie
(ľöbb időpont- heýszÍn eseteĺr keľijnk listĺát melléke|ni!)

KtizÚel.ület-hasauĺtatcelja: .................. ..'......'.i::.k.l3.ľ.{r-ł/*

Kérjiik a túloldalon jelzett
a kěreIemnyomtatvúnyt

mellékIeteket
aIáÍľĺ|i szíves

csatolni, ěs
kedjék!

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szełyezetek esetében:

Bankszíĺn]aszám,a uo 3iaq u Ľ

Adósámäpi_'trffi _W_W
nii + I 5i;,Ob ŕ

Egyé n i v áI l al kozás eseŕében.'

Kérplmezóneve: ... telefon:
r..--.:-T..-.-1.-..-1

I.akcíme:i'*'i ! i i jbbÉę;--.;.=..;- (u.ter):...............-'......-.-......gĺm:

Vállalkozonyilvłfutaľtásiszáma:ii i i ĺ i i-l
Adószáma:

i liti:!
_i I i _ I I i

i--Li i I -j

Bankszámlasáma
i!



MEcLÉvl És ľovÁľnn,ł, ts JAv.ĄsoLT
gulr,łoÉrcyii.lľl sZIGETEK ĺosszps

Golgota tér-orczy r1t 35-tęl szemben (Golgota téľi oldalon
MoL kutnál) kar lkerítés nem javasolt (l
Verseny u. l4.gyel szemben kor ll<erítés nem javasolt

StrÓbl Alajos utcą - Stľázsa utoa sarok korłllkerítésjavasolt

]iszi téľ (régi Vagon téľ) (templom m g tt) kórillląrttés

u. 9. (MoL t<jltőállomás Penny Market kőztĺtt)

DiÓszeghy Sámue| u. 42. (tittęsten) krriłlkerítés nem

Ciprus u..Ttĺľôkbecse u. toľkolata ( j társashźzzal szemben
rittesten) -> karłllĺBrítés jnasolt (I7n2)

MEGLÉvl És ľovÁnnn,ł Is JA'vAsoLT
HULLADÉKGYÚJTÓ SZIGETEK (csA'K tjvEG

FRAKCTO)

|ĺľt. 12-|4' szám elott (Fóváĺosi

MEGszŰNo HULLADÉKGyÚĺTÓ SZIGETEK

l.

I Golgota téľ - Delej utca saľok

,

,

Pľáteľ utca - Szigony utca saľok korijlkerítés
iavasolt (6m2)

Baľoss utca l l l./b mÖg tt

ą

3.

ÍÓzsef u. 2O-szal szemben (ťrttesten) .> feladat:
ĺĺrdárafelhelyezľli körtilĺęľítésiavasolt(6m2)

Jázmin u. 16. A-val szęmben ( ttesten)

4,

4.

HELYSZIN

Jráteľ utca 53. számmal szemben k r l|<crítés
tavasolt

Nagyfuvaľos u. 14. sz. szemben (AurÓľau. Rende|ó
fÓbeiáľatátÓl kb. 1 0 m-ľe ttesten)

HELYSZiN

5.

5.

Ąlťoldi u. 4. sz. elótt (rittesten a Népszínház utcai
iaroknál) kôrilIkerítés nem.iavasolt (6m2)

Tisztes utca - Osztaly utca sarok

6.

6

Dobozi utca 47. szÄmma|szemben k ľlillrerítés
iavasolt (6n2)

Százados t26-ta| szemben (Ciprus u. sarok)

1

DankÓ utca 23. - Magdolna utca saľok (rittesten)
kÖrtłIkerítés nem iallasolt (6m2)

L

Illés u. 32.vel szemben (TÖmŕĺ u. sarok rittesten) -> ki
van alakĺtva a złj,ld teriileten a helye, ide ke|| átteni és
felfesteni a paľkolási tĺlalmat kt;rłłlkerítés Íavasol!

9.

ľ rijkbecse utca (Spoľt utca felé) k rÍjlkerítés
zem íąvąsolt (6m2)

Százados t . StĺÓbl Alajos utca kł;ľ lkerĺtés javaso|t
/6m2)

1.

JÁvAsoLT Úĺ ĺĺul-l,łoÉKGYtTJTŐ

,

SZTGETEK

Gáz|áng utca (II. János Pál pápa téri saroknáI)
k rĺłllęrítés inaso\t (6m2)

3.

3yóľs István u, 24.el szemben (K nyves Kálmán u.
lelé) karĺilkerítés iavasolt (6m2)

4.

HELYSZIN

lezso téľ l6.al szemben a muľvás ľészen kiépíteni a
relyét kórĺjlkeľítés iavasolt (6m2)

Ą

Maĺkus Emília u' 1. elótt (koncentrált rakodő elé)
( ttesten) ktiriilkerítés nem javasolt (6m2)

ÜvBc

Đéry Miksa u. 19' elott ( ttesten) k rijlkrÍtés nem
iavasolt (6m2)



Budapest Főváros Vl|l. kerü|et JózseÍvárosi önkoľmánpat Polgármesteń Hirratala
Vagyorgazdálkodási és Územe|tetesi Ügyosztáĺy
í082 Budapest
Baľoss utca 63-67. 'ü"ĺ{ĺńł..''4.Í

K ERELEIUI

' 'i'i'l ĺí*!!i!ĺ ľ Uťl'łrłrĺ.ElŁfll ttilĺATšL

?01tr

napig Ť

a Jrízsefvárosi Ônkoľmányzat tu|ajdonában Iévő közteľület haszná|atĺíhozRérjú'k a 4yo,?,taIványt olvasIcatóąi, nyon,tdtott betűvęI kiIöllen!!

M a g án szem é I yek eseŕéóén.'

Keĺelrnezőneve: .........'..'.... telefon:

.szarn:....,..

Gazdasági társaęágok, ewéni cég, társadalmi és egyéb szenrczetek esetében:
/t\ ô. l

Kéľelĺrezlínęve:....uh.q.ď.t...'../..t..ľ{4s..''.'........' telefon:

3-}^1Pí.a*r"..'..

oą1wńR
Baľ'ksáĺnlaszáma: I

-ffi-ffi

nr'
oťo 3 7 ĺil 55

! !
ł

Kérjiik a túIoldalon jelzett
a kéľelemnyomtaĺvónyt

teket csatolni,
sxíveskedjék!

melIékleaIáÍrni es



BUDAPEST FoVÁRoS
KORMÁNYHIVATAIA

VIII. KERÜLETI HIVATALA
orvÁNvĺnopĺ'l oszľÁl-y

Iktatószárn:
ľIiv' szám: 3tgz426
Ügyintéző: Szalóki Viýien
Telęfon: (t)795-8ef4
g-mail: szaloki.vivien@08lrü.bfkh.gov.hu

Tárry:

ÍG A7'o L Á.s

l egyéni vállalkozó 20|4.|0.20 időpontúol.łool TAMÁS
követkęztében az alábbí adatokkal szerepel azegyéni vállalkozók nyi|vántartásában:

Nyilvrántartasi száma:

Adószáma:

Statisztikai szániiele:

39854;f99

6684t155142

ó(.'Ü41l5547E923 r:H

Vállalkozói t€vék€nység2014.10.20
kezdete:

Székhelye:

Fó tevékenysége:

SzĹinetelés kęzdő dátuma:

sziinetelés lejárati dáfuma:

zar4.lo.20.BUDAPEST 08

1082 BUDAPEST 8.kęr NAGYTEMPLOM UTCA 5. 1. em. L4. ajtő

478902,Egyéb áruk'értélĺesítése közteľülgten

., . ;'' ;

:' 'j

dľ. Szabĺĺ orsolya
hivatalvezető

nevében és megbízásábó|

Jónás Richĺľd sk.

osďźLlryezető

1 o82 Budapest. Baross utca 59. - Te|efon: (1 ) 459-21 91 - Fax (í ) 459-2,1 88

E.mai|: okmanyiroda@o8kh.bÍkh.goV.hu . Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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