
Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľos onkoľmányzat Képviselő-testületének
Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsága Ą ąt)' J'
Gazđźikodási Ügyosaály sz. napirend

ELŐTERJEsZTÉs
a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. május 27-i ü|éséľe

Táľgy: Ktizteľület-használati kéľe|mek elbíľálása
Előterjesĺő: Pénzes Attila ügyosztźiyvezető
Készítette: Boros Gábor Szabolcs ugyintéző
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A dönté s e lfo gad ás áh oz e gy szeru szav azattöbb s é g sztiksé ge s.
Melléklet: 5 db

Tisztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. kertĺlet Józsefuárosi Polgármesteri Hivata|hoz az
a|ábbi közterület-haszná|ati hozzájźru|źts iránti kéľelmek érkeztek. A Pénzügyi Ügyosztály
tájékoztatása a|apján az a|ábbi kérelmezőknek kozterĺilet-haszná'|ati dijtartozása nincs.

1.
Közteľtilet-haszná|ő, kérelmező: Civi|ek a Palotanegyedéľt Egyesiilet

(1088 Budapest, Lőrinc Pap tér 3.)
A kéľelemben foglalt közterület haszná|at
ideje: 2015. május 30.
Kozterület-haszná|at cé|ja: Közösségépítő rendezvény
Közteri'ilet-hasznźiat helye: Bródy^Sándor u. 21., Gutenbeľg tér 2.
Kozterület-haszná|atnagysága: 3|0 m,
Közterület-h aszná|at díja: 3I7 ,- Ft/mzhap + AFA
Díjkiesés, díjmentesség esetén: 98 270,- Ft + AFA

Megieg.vzés: Civilek a Palotanegyedért Egyesület (székhelye: 1088 Budapest, Lőľinc Pap tér 3.) 20l5.
május 08. napján érkezett kéľelmében kcizterĺilet-hasznźiati hozzájáru|ás megadását kéri a Tiszte|t
Bizottságtól, díjmentességgel. A kérelmező a CAPE térkoz pá|yázaton nyert közösségépítő
rendezvény megvalósításáľa lehetőséget. A gyerekpľogľamok alatt időszakosan a Gutenberg téren
ta|túhatő jźtszőteret is igénybe szeretnék venni.

A Gazdálkodási Ügyosztály a Rendelet 24.$ (1) bekezdés f) pontja alapján javasolja a díjmentesség
megadását.

2.
Kĺjzterület-hasznźĺ|ő, kérelmező: Józsefváľosi Köztisségi HázakNonpľoÍit Kft.

(1084 Budapest, Mátyás téľ 15.)
A kéľelemben foglalt közteľület haszná|at
ideje: 2015. május 31.
Közterület-haszntiatcé|ja: Játszőtér avató ünnepség
Kĺjzterület-hasznźiat helye: Horváth Mihály tér
Közterület-haszná|atnagysága: 36 m2

Közterület-h aszná|at díja: 31.1,- Ftlm2lnap + ÁFA
Díjkiesés, díjelengedés esetén: || 412,- Ft + AFA

Megiegvzés: Józsefuáľosi Közösségi HázakNonprofit Kft' (székhely: 1084 Budapest, Mátyás téľ 15.)
f0|5.05.20. napján érkezett kére|mében kĺizteľület-haszná|ati hozzájánilást kér díjmentességgel a
tisztelt Bizottságtó|. A kére|mező Játszótér avató ünnepséget szeľvez



A kéľelmezó tźLjékoďatása a|apján bejelentette a ľendezvéný az illetékes hatóságoknak és rendelkezik
a szükséges engedélyekkel.
A Gazdálkodási Ügyosztá|y javasolja a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet 24. $ (l)
bekezdés d) és e) pontjában foglaltakľa'

Megiegyzés: A Budapest VI[I. kerület, Beľzsenyi u. 3. szźtm a|atti Társasház (1087 Budapest,
Berzsenyi u. 3') 2015. május 08. napján érkezett kérelmében közterület-haszntůati hozzájáru|ás
megadását kéri díjmentességgel a Tisztelt Bizottságtól. A kérelemben megjelolt időszakban a
Társasház a homlokzat feletti ereszcsatorna cseréjét kívánja e|végeztetni, hogy ezze| a homlokzat
á||agźlnak további romlását mege|ozzék,

A Gazdálkodási Ügyosztá|y javasolja a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet 24. s (1)
bekezdés e) pontjában foglaltakra

3.
Kĺjzteľület-h aszntiő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület-haszná|at
ideje:
Közterü let-h asznźúat c é|j a:

K<jzteľület-h aszntúat helye :

Közterület-h aszná|at nagy sága:
Közterület-h aszná|at díj a:

Díj elengedés, díjkiesés esetén:

4.
Köztęrület-h aszntůő, kérelmező :

A kéľelemben foglalt közterület-haszná|at
ideje:
Közteľület-h aszná|at c é|j a:

Közterü let-h aszntiat helye :

Kö zterii l et-h aszná|at nagy sttga:
Közterü let-h aszná|at dij a:

Díj elengedés, díjkiesés esetén :

Beľzsenyi u.3. szám alatti Táľsasház.
(1087 Budapest, Berzsenyi u. 3.)

2015.június 08. _ 2015.június 26.
Epítési munkaterület (alpin technika)
Beľzsenyi u. 3.
40m'
4f0,-FtJmzlnap'+ ÁFA
319 200.- Ft + 4p6

Halastó Ktizhasznrń Egyestilet a Kortárs Közösségĺ
Kultúľáéľt
(1027 Budapest, Frankel Leó út 5'IIU28.)

2015. június 06.
Kultuľális esemény
Baross u.4. (124,5 m')
Baross u. 10. (50 m')
Lőrinc Pap téľ (134 m2)
Mikszáth Kálmán tér (fI5 m.)
Pollack Mihály tér lifteknél (716 m")
Pollack Mihály tér Múzeum u. sarok (525 m2)
Pollack Mihály tér Rádió (45f,4 m2)
Reviczky u. - Ötpacsirta u. sarok (1 .')
f2l8 m"
3|7,-Ft/mzlnap.+ÁFA
703 106,- Fr + AFA

Megjeg.vzés: Halastó Közhasznú Kulturális Egyesület (l027 Budapest, Fľankel Leo út 5'IIvf9.)f0|5.
április 24. napján érkezett kérelmében közterület-hasznźiati hozzájáru|ás megadását kéri
díj mentességgel a Tisztelt B izottságtól
A kérelmező harmadik alkalommal rendezi meg a Kórusok Ejszakája elnevezésű programot' A
helyszíneken nem helyeznek el felépítményeket, nincs szükség hangosításra és forgalomkor|átoztnra.
A kérelmező a fentebb megjelölt közterĹilętęketf0|5.június 06-án 16:00 és23:30-ig szeretné igénybe
venni.

A Gazdálkodási Ügyosĺály a Rendelet 24.$ (l) bekezdés d) pontja a|apján javasolja a díjmentesség
megadását.

5.



Köztertilet-h aszná|ő, kér e|mező :

A kérelemben foglalt köZteľület-haszná|at
ideje:
Közteri.i let-h aszná|at c é|j a:

K<jzteľi.i let-h aszná|at he lye :

Kozterület-h aszná|at nagy s ága :

Közterül et-h aszná|at díj a:

Díj elengeĺĺ és' c| íjkiesés esetén :

OPERO FM lfft.
(1139 Budapest, Váci út 99.)

2015. május 18. _ 2015. májusf2.
Epítési munkaterület
Salgótarjáni tft 12-14.
952m'
4f0,-Ftlm?lnap + ÁFA
I 999 200,- Fr + AFA

MegĹegvzés: oPERo FM Kft. (1139 Budapest' Váci út 99.) 2015. május 15. napján érkezett
kéľelmében k<jzterület-hasznźiatihozzájáru|ás megadását kéri díjmentességgel a Tisztelt Bizottságtól.
A kérelmező 2015. május 04. _ f015' május 16. között rendelkezett kĺjzteriilet.hasznźiati
hozzźĘáru|ással, amelyet a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 4f0ĺf0l5. (V.04.) számtl
határozatával adott meg. A Kormány af69lf0I4' (xI. 4.) Korm. rendelet 1.$ b) pontja a|apján kiemelt
beruházásnak nyilvánította a Hidegkriti Nándoľ Stadion rekonstrukcióját. A Gazdźt|kodźtsi Üryosztály
javasolja a díjmentességbiztosítźlsát, tekintettel a Rendelet24. s (1) bekezdés e) pontjában foglaltakľa.

u. A beteľjesztés indoka

A beérkezett kéľelmek elbíľálása' valamint az e|őterjesztés tźlrgyában a dĺjntés meghozatal a Tisztelt
Bizottság hatáskörébe tartozik'

ilI. A dłintés célja' pénzügyi hatása

A dĺintés cé|ja a beérkezett kérelmek Tisztelt Bizottság által határidőben töľténő elbíľálása.

Dĺjelengedés. díjkiesés:
Civilek a Palotanegyedért Egyesület 98 270,-
Józsefuárosi Közosségi HázakNonpľofit Kft. || 4I2,-
Társasház Berzsenyi u. 3. 3|9 f00,-
Halastó Közhasznú Kulturális Egyesület 703 106,-
oPERO FM Kft. 1999 f00.-

Osszesen: 3 131 188.- Ft

rv. Jogszabályi ktirnyezet

A Józsefuárosi Önkormányzat tulajdonában lévő koztertiletek haszná|atárő| és használatának rendjéről
sző|ő |812013. (IV. 24.) önkoľmźnyzati ľendelet (a továbbiakban: Rende|et) |f. $-a értelmében a
közterület-haszná|atta| - hozzájárulással és elutasítással - kapcsolatos önkormányzati hatósági
eljáľásban a hivatkozott rendeletben rögzitetíek szeľint elsőfokon a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatározza a kozterü|et használatok utáni fizetendő díj
mértékét.

A közterület-haszná|ati díjfizetés ütemezéséľől a Rendelet 18. $ (l) Ą2)bekezdései az alábbiak szerint
ľendelkeznek:

,,(l) A díjat a köĺęľület-haszná|ati hozzájáru|ásban rögzitett időtaľtamra és módon a jogosult köteles
előre egy összegben megťĺzetni.
(2) Taľtós (legalább hat hónapot meghaladó) közerĺilet-hasznźůat ęsętén a Bizottság a jogosult
kérelmére havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű díjfizetést megállapíthat'
amennyiben az esedékes díj 10.000 forintnál magasabb. Ezt a téný a közterület-hasznźiati
hozzáj áru|ásban rö gzíten i kel l .

A közterületi haszná|ati díjak csökkentéséről, elengedéséľől a Rende|et f4. $ (l) bekezďése az
alábbiak szerint rendelkezik:



,,A Rendelet 2. melléklete a|apján megállapított közteľület-haszná|ati díjak korlátlanul csökkenthetőek
vagy elengedhetőek:

a. az onkormányzat érdekébenvégzett építési, fehijítáSi munkálatok végzése esetében;
b. a fóvárosi, vagy önkormányzati péiyźľz;aton elnyeľt támogatásból történő épület felújítások

esetében;
c. humanitárius és karitatív célok érdek ében v égzett tevékenység esetében;
d. kulturális és környezewédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben' amikor a Bizottsäg úgy ítéli meg' hogy az Józsefváros érdekeit

szol'gálrja;
f. bejegyzett politikai páľtok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendezvénye esetében;
g. oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témź$tl filmalkotások foľgatása esetében;
h. a Filmtv. hatá|ya alá nem tartozó alkotások forgatasa esetén, aho| az igénybeveendő terület a

15 mf-t elérő, de afl mf-t meg nem haladó terülehĺ;
i' a Filmtv. hatá|ya alá nem tartoző alkotások forgatása esetén, amelynek időtartama a

kérelmezett időponttól számított 30 naptári napon belĺil összességében nem haladja meg af
naptrári napot.''

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,'Közterület-hasznźiatihozzź|áru|ás csak ideiglenes jelleggel _
meghatźlrozott időtatamra vagy meghatározott feltétel bekovetkeztéig - adható, legfeljebb 3 évre; a
településképi bejelentési eljárás soľán hozott dĺjntésben engedélyezett reklámberendezés elhelyezése
esetén legfeljebb l0 évľe.''

Fentiek ala pj á n ké ľem az a|álbbi batár ozati j avaslat elfo gad á s át.

Határozatijavaslat

L
. .', .'.lf01 5 . (. . . . . . ) szátmű Y árosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterülęt-használati hozzźĄáru|ást ad -
díjmentességgel _ az a|ttbbiak szeľint:

Közteľület-haszná|ő,kére|mező: Civilek a Palotanegyedéľt Egyesület
(1088 Budapest, Lőrinc Pap téľ 3.)

Közteľtilet-használat ideje: 2015. május 30.
Közterület-haszná|at cé|ja: Közösségépitó rendezl,ĺény
Kozterület-haszntiat helye: Bródy^Sándor u. 21., Gutenberg tér 2.

Közterü|et-haszná|atnagysága: 310 m,

Fele|ős: polgármester
Határidő: f0|5. mźius 27 .

II.
..'''..12015.(......) szźtműYárosgazdétlkodásiésPénzügyibizottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy kozterĺilet-használati hozzájźtrulást ad _
díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

KözterĹilet-hasznźt\ő, kérelmező: Józsefváľosi Közösségi lJázak Nonpľofit Kft.
(l084 Budapest, Máýás tér l5.)

Közterület-használat ideje: 2015. május 31.
Közterület-haszntiat cé|ja: Jźtszőtér avató ünnepség
Közterület-haszná|at helye: Hoľváth Mihály tér
Közterület-h aszntl|at nagysága: 36 m2



Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5'máils 27'

IIr.
. . . .' ..l20I 5. (. . . . . . ) számű Y tlrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatátozat:

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
díjmentességgel - az a|ttbbiak szeľint:

KözteľĹilet-h aszná|ő. kérelmező :

Közterület-használat idej e:

Közterü let-h asznźiat cé|j a:

Közterület-h asznźiat helye :

Közterület-h asznźiat nagysága :

úgy dönt, hogy kĺĺzterü|et-hasznźiati hozzźĄáru|ást ad _

Beľzsenyi u.3. szám a|atti Táľsasház
(1087 Budapcst, Bcrzscnyi u. 3.)
2015. június 8. _20l5. június 26.
Epítési munkaterület (alpin technika)
Berzsenyi u. 3.
40m"

Felelős:
Határidő:

polgármester
2015.májusf7.

w.
' ..'' ..lf\ | 5. (. . . .' . ) szźtmű Y árosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

Kö zterĺ.i l et-h asznźĺ|at na gys ága :

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5.május27'

v.

rigy dönt, hogy köaerület-használati hozzźýttrulást ad -

Halastó Kultuľális Közhasznú Egyesĺilet a Koľtáľs
Közösségi Kultúľáéľt
(1027 Budapest, Frankel Leó út 5.IIv28.)
2015.június 06.
Kulturális esemény
Baross u. 4. (If4,5 m')
Baross u. 10. (50 m')
Lőrinc Pap tér (I34 m')
Mikszáth Kálmán tér (f|5 m,)
Pollack Mihály tér liftekné| (716 m,)
Pollack Mihály tér Múzeum u' sarok (5f5 m,)
Pollack Mihály tér Rádió (452,4 m.)
Reviczky u' _ Ötpacsirta u. sarok (l *')
2218m'

. .. . .'.l20 | 5 . (. . . . . . ) számű Y árosgazdálkodási és PénzĹigyi bizottsági határozat:

l. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi az oPERo FM Kft.
a kozterület haszná|atát 20l5. május 18-től 2015. május Żf-ig(dijmentességgel)

A Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
díjmentességgel _ az a|źlbbiak szerint:

Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

Közteľület-használat idej e:

Kö zterü let-h aszná|at cé|j a:

Közteľület-h asznźiat helve :

Közterü let-h aszná|ő, kérelmezo :

Közterü let-használ at idej e:

Kö zterĺi l et-h aszná|at c élj a:

Közterület-h asznä|at helye :

Kö zterĺi l et-h aszná|at nagy s ága:

OPERO FM Kft.
(l l39 Budapest' Váci út 99.)
2015. május 18. _ 2015. májusff'
Építési munkateľĺilet
SalgótPrjáni tft |2-|4.
95f m'



A dontés végľehajtását végzó szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára:
nem indokolt hirdetotáblán honlapon

Budapest, 20|5. mźĘus f7 .

Pénzes Attila

rÉszÍrpľrp : G ezo etrcooÁsl Ücyos zT ALy

LpÍRr.ł: BoRos GÁson SzaBolcs

PÉľzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL^.{EM IGÉNYEL" IGAZoLÁs:

JocI roxrnow:É--
Eu-pľoRlzľp:

Dr. Bąlla Katalin
ieglzői kabinetvezető

BETEzuESZTÉSRE ALKALMAS :

2015 MÁJ 2 0.
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. ł. .3i.łt ::,ít!ť.cí ,.'l-'.r.'.;
... *<.ĺ'>. érii.ili:. .'i.ii. -'.il-ĺi.i

Ä:ĺ]łŃ t-}.-'ťR:1' i<'<})-ś'á"ŕ üt'pi
;:i;i:';Ši'.l'.. #rs.i+:ii5. ĺ;.ii.'.ŕ..i..,)'..

- !_a.l

Kérjiłk ĺĺ tĺŹIoldalon jelx,eíÍ
n kć r e I exln y o ĺn i atł ú n y t

nelIékIeÍeket tsatolnÍ' ćs
a t áÍ r n Í s zív e s Iĺe ĺtj ć k !

i"l_fl"i-;-l-i-i -i-r-i I i, . i I

-j ; I
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.Ą kóre| mez<j tudomásu' v eszi, hogy
} a kéĺelenl ben1uú.itása nem jogosíEa fel a közíeĹilet használatäĺa,
} a1ĺł'.2(}13.{1v'24.)öl}kormányzati Iendeletl7.$(1)bekezdéseszeriítaközlerülethaszĺirlatáé|tköz:íE-

ľäleĺ.használati diiat köteles fi zetni,
i aközteriiletclikiżrólagafi0!2aa9.$X-Ż9')Kormánvľenđelet12.$(1)bekezdésea|zpiźnarenđęięĺ5,

ľneIlékIe{ében Ineghatíározott teľmékek árusithatók'

A kérelemhez a kérelmezŕrnek az alábbi m€lIó}eteket kelI csatolEiá: (A csatoIt melléklctct kéřjiik X.eI jeIö|ní)

ĺ' Á köáęrületen i kĺváni tevé okiľat násolaĺát:
i r,álla]kozás

cég esetén: 30 aláírasi cím
tanadaimi és egvéb szervezetek eseĺében: a

eseién ósteľme
2. Az igényeit teřülebe vonatkozó he|yszint ábĺázoĺó vázLąt,ot, anlelyen szeĺepelnie keĺi a környező utcáknak
is. Á vázlaton az igén}€lt teľiiletnek - a szükéges méretekkel. úgy kell szeĺepelnie, hogy annak nagyságą
elhelyezkedése eryénehľűen mcgálIapítható |egyen (TERÁSf' PAVILON ESETEN: aĺnak szélessége.
hossztisága; a teľasz, pavilon szélének az épi!iet hornlokzari falától ós ajáída széjétöl való távolsäga: teľasz

! eseten annak az üz}etnek a be.ił44'ól vai'5 tävolsága Łipetęrĺsr8!ł4--
i 3' Az elhelyezni kívánĺ épĺtmén-v, létesítlnény., beľendezés mliszaki leĺrasát és tęw-eit: leraszkél.elmekhez ą

zín ĺżĺóillł is csatclni s=iłksć
ĺ 4. Ivteglévö létesíĺmén},re l'onatkozó4. Ivleglevö letesĺĺmén},re \'onatkozó közteriúet.használati hoiżájárulás ĺnegújĺtása esetén _

mi szempontok Íigvelembevétele miatt - Íénvképfelvételt kell becsatoIni.
5' Epíiési engecélyheŽ kölÓrt épír,iléĘ, esetebenvag}'építési lnunkłjlaĺokkal összefiiggő l:ozĺeľiiiet^hasĺnálat
eseĺében a: építteĺćilőI kapolĺ neghatalmazúst és łjogs:abcźĺybąn előĺrt *etekben a.iogeriis ć;lítészł#,i ható'
stt csaĺ<llląi

6' Közut igénybevétele csctélr - a 2 tú] - a vonatkozó
fbrgalomtechnikai vázĺajzoĺ, amely beszerezhetó a BK.K Köztiti Közlekęcési lgazgatoság Közútkeze|ési Fő.

ikai osztálván.

Fig}'elmeztetés:
Á hirhu*xúl$)hl kitoltöĺt Äá,elewy-onĺaxĺitzy ás re előírt mellálcetek sata!úsán njl' a pontas ćs egłźtebnti hejmeghaĺtlľozas, va-
lamĺnt a meglćvő létesítndnyfoloja eletlgedlzetetlel1 G be11}1źjtoiĺ ]ý!J'e]em érdenli albíralasúhtll!

Ą kłjfeĺĹileĺ.hasz.nálatot- kiiiönijsen - az ďábbi jogsza,bátyoks;abály'ozz,ák
} a helý önkonnányzaĺokól szóló 1990. évi l,XV. tön'ény
> a Ić'zsefvĺíĺosi Önkormán3aĺĺl tutąidonában Ié!,ő köaeriileĺtk haszlá]atiŁol äs haszĺálatzinak rendjérő,i szóIó l&2G13'

(lV.2il.) önkormanyzati rendeleĺ
} Joxefváos Keľüleii łhiési szabá[/zatáĺol szótó 66l2007.(XtI'ĺ 2,) ilnkoľmányzati lelldo|et
}' Budapesĺi Värosrendezésĺ ésEpítési Kerctszabályziřól szr5|ó47i l998.(Xl5.) Fov. Kgy. rencieleĺ
> 'A reklámok, reklámbeĺendezések és cćgćŕek elhely'ezésének szabá|i,aĺról szi|ó 55120l3. {XlI.20.) tĺnkornrán.v-zatí

.rendelete

l\-YILÁT KoZA T

} ,Ą!uiíroft !g4a4iáru.11;}' szeinélyes és kĺilönlcges adataim (hozzátaĺioz,őim személyes adatai) a kezeléséhez és az el-
jarr hatĺlsŕ.g felé továbbításához aiogÔsultság megállapítása és teljesítése céljábóĺ.

} Kérelmem ben]1újtásako}' a Poigár:nestelĺ Hivatal Vag-v-ongazdálkodasi és Üzenreltetćsi Ügyosztály iiv-vintéztijé-
tő| tájékozlatásĺ kaptam - nrelyet tudomásul vettem _ az el.iáľás mesindításának nap.iárói, az ĺrgyintćzési hatärídó-
ró]. az ügyemre iriínyadó joeszabá)y ľeudellcezdseiről, jogaimróL és kôtele7-ettségelluöl. ĺovábbá köte]ezeffsége!n
elmulasz.ásiĺĺlak jogkövetkem':ényeiről, a hír'atali eiérhetóségrői.

i śjjęlęulql' i,logy kéie}mem teljesítése tsetén a 2004' évi CXĺ.,. :v. 73lA. $ (1) bekezdés tri pontja a)apján a íc|-
labbezési jogonrról lenronĺiok' iqgsně$łęĺZg]E, hog."- ezálta| az iigyenben iĐüqffüfue&äřę$łbäŔl*<iźtesetor
.ioger(ĺĺe emelkcdík. Đgy*siĺlet

ii}68 Bil{kPf.;L ĺ-őlĹ.v: ĺ.r} i. .

'.:: 
: ĺłt+ĺĺ(i.' :...l :

Buĺlapesĺ, 2015. ov ĺ.}'*c .śl'#.' 
^"p.

d -ŕ.!^ I:t-.?.:?
KÉRELlíEzo áLÁi'RisA
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Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szerllezetek esetében:

Kérelrnercneve:JózsefváľosiKöztisségiHánakNonpľoÍitI(ft. telefon:

Kapcsolattaľtó üryintézo neve: Bartha Anikó vezető ľendezvényszervező telefon: 06-701 613 6314

Szeklreýe: *"' i 

i 
i-9 
TJ; na,**. Budapest (u., téľ): Mĺtyĺás téľ 15.

CégęryZEk száml Nyilvantaltasi szźn: 01ły9426f2

Adő",Áĺnu tł.ż i.'iłi]j].1 i 
í.j l' -i 

'i- 
j _ 

iii!j?: :
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Budapest Főváros V|l|. kerii|et Józsefvárosi önkormányzat Po|gármesteń Hivata|a
Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosáá|y
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

K É R E L E M
a J őzs efv áro si O n ko ľm ánv zat tu l a i d o n á b a n I évő közte rii let hasznáiatálh oz

Kérjük a nyomtatvónyt olvasĺ,atóař, nyomĺdtott betűvel kitölteni!

MegjegyzéS! Fenti adatok közlése a közterület-használati lłźrelmek elbírálásához, a kozterijlet-használatok ellenőrzéséhez
szülcégesek. AzadatokntaPolgármesteriHivatalésaJózsefvárosiKözterület-felügłeletkezelik.Jelentéjékaztatasa2011'eviCXI.
törvéľryen alapul'

Ktizteľĺilet-hasznĺĺ|atideje:201 :śiév l0:-ś: hó i3li]naptól 201ĺ5i ł io;śino i3lil napig

(Több időpont- helyszÍn esetén kéľĹink ľJi*JrcI."l-ii
Ktizteľület-h asznźlat cd a : Ho ruáth Mi h ály téri J átszőtér av atő

Kłizterület na5rsága : Hoľváth Mihály téľ-zöldfelület-3 6 nm

Ktizteľü|et helye: Hoľváth Mihály tér

Eryéb:

2015. május 31ćn, vasáľnap, Gyeľmeknap alkďmábol átadĺĺsľa keľiil a Hoľváth Mihĺály téľi új Játszotéľ

Technikai előkészĺi|et: 8 ónától Gyeľme|ďogla|koztatő progľamok 10 -13 ónĺig Bontás t4 fua

Yárhatő látogatói |étszám 100-t20 fő fő. Szervező: JőzseÍváľosi KözłisségiHázakNonpľoÍit Kft.

Budapesto május 20.
KERELMEZO ALAIRASA



JELMAGYARAUAT
- tervezett elemek

ffi
W
W
g

tsvezott lěťnaÉ.oiö
cserje

teruoŹětt 4 cm ug.
oumílap burko|al
iłj|d s'inben minden
o|däloĺ
beton hor!i szcgé|lyeI

8Ycp9ÍŐnyeg tqÍĺGs

t6Ne'etĺ láĺl|á9 pad
á fteÜ'éV{ĺrcl
8zonos ĺpĺŚ

Íev äxď.ę"*

Í*v Ł***#
ľ*&.}ĺ

Bp' V||l' ker., Horváth M. téľ
Tervezett á||apot

M=1:200

2015.04,07,
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Budapst Fövá'os vI|ĺ. kerület józsefväřosi Polgámeste'i Hivatai l iGazdá|kodásit]gyoszlá|y i ;ił,ryĄ |}*". ií082 Budäbest 
iĺ,'in,.,'.. Ś.' .::..':'.i':,'' . ľÝ.]j.}:-iBařosutca63-67 

K É n E L E M L....jť,ĺ,.1q.'..íłľ:-o.. .

a Józsefváľosi 0nkormánvzat tu|áidonábän lévő közteľii}et hzsználatához
tré řjI!k' u lly!,n16!ýán),, oitasĺlalóąi, n,,,ilÍdIoIt .Đeĺĺitti ki,öiĺeńi!

ĹĘieg'zek szalT/ NyiháľÍaĺtasi vám:' ...''. . .' ..' . .. . .'

Bankszáĺnlasáru^,i-iiizg:ŕE.iĺj_iĘk-fr ł'TłE-ig-!.--iiÄąii'
Adószama: t_'ig '" ý Ĺ. |iĺj -i;" ::,{:_|kj

naprg

zöldteriileten r,as, ...... -......--. .

4ĺ '.)

Í---i;l

Egyén i váI l alkozás eseťében:

Adószima:



Nyoĺntatás

Min eľva Térinformatikai Rendszer
Budapesĺ Főváľos V||l. keriilet Józsefváľosi Önkormányzata

1. oldal. összesen: ]. oldatr

ľt4éretarány:1 00

ń'té*ěp tájéíÚztŹlćĺeĺleg3' trżśďaE ffini|yer iileż:cs e|jáiásbm nem les4éihata ieljK6ztjit ez älaa| alapaca,ok ie|iasaáiżEáä
Er€eddy sáma:

RIt.íá^éci 
'n1Ą 

ńáilI. n^

http :ĺ',,,ľninu.oi0 i inrinelvai bp8keľiaj axploi/aj axplot.php 20 t 5.c5.06.



Jegyzőköĺryv

Felvéve: 20i1.05.0.ł-óĺ: !7,5Ü'l-ko:.

Táĺg'v_a: Bo.\'iii.J<er' IJeiz-.erlĺi ir.3. 
,r'írsasLáz rnegisnóĺelt záĺszá'mĺ,7ił ltözgt.űlěsc.

Hely.e' Bp. iX.keľ. IJá.r.e ."':.31. Iľoda.

&knJalaak: :\ ĺrrellókeii jeierrlé.j ívet aiáĺó ilťalciolrosck. i'Iietőleg ĺ:rcgi.:a:aLnazoĹtĺ.k,
n.-.'\.

.',......ł,ę'.>.:'.' ''i":i)łiiÜi"Ąľirla;cloĺtihá.n.,,acloĺI,aZôid-Iśá'i{iĺ(.Ą'ĺiĺł'kozŕiskćp-
ĺiseiet ĺószéľĺ51, Ve:ebes'fibot' l\ neg;eleĺrt tulaiclĺ;nostársah nevćt' ľu1ajclĺxl iini.:i.jĺit,tĺ,ľái:i:á
a tár<li levő rulajdĺrnosiárs áiĺa1 meg!.raralrlrĺzori szemé]v ceĺ.ét a -:leilékeiĺ ielen-éri iv tlrialmzrzzt'
Hatáĺcza.kśi-.es' a- rregisnóieit kôz3ľálés l. iclenlćvó lulaldĺ:nosok tui:rjd<rlrí háĺ:-r'adára tekinrei
ĺéllĺĹit hĺrtá::oza.tkónes.

Á kozwiílés hzrtározatkéncs.

-N-aoiĺendi Dontok: ä meliékelt meshívó szeĺint:
i.,j.\ ilö;:ĺ;ľűlć:: ĺisz':sć.i.ľisclu1l; lek nrc3ľiiias:iási.
2.rĺ\ 2ł1O.cs óv e1szá.l:rĺ;]ńsáĺr:ik l:rogr.itaú;a, a Szárrt'izsg.áló Bizottság éĺtéheióse az c'iszuĹin.llĺis.

ró!, az elszá:r:o]ás clÍbqxcásä, l kozŕJs kćpl.iselő íiel'ĺ'-ivői lcvĺliĺenĺ.ségének ióváh,lgľáslL.
3';'l)ija:és az SZi\ĺ-ŚZ cltbgađásárói'
.ł.l'ľ)őĺl:és r fĹl1 ĺ-cs ór. liĺ)l.t:i.gĺ.ciósi jĺľ;a.sl.r: clíogĺ.dísáĺól.
5.,iDontés l k,jz<js kdĺr''.iselct eilátásáĺól, a szátnlĺ ícietti rcncłelkezési jĺ.lg lnccĺdísĺiľói.

1-.1]NaPupndr*q'l.l: lĺ:r.czctťj einĺtiĺ' itgľzoköll1r'r-ezctő. lritcle-.í:ők incgt.áiaszt:isĺ

}' l 20t1. {05'a4.) sz' ĺ{at:i;czat:

Ĺel.ezc.-ó e]nök: ;'. ě ł"3',:z:; i a\i:! łL

-ĺcQ',.zőĺiin..'r.r.ezeĺĺi: l' i:: ']..!= llJj. 
.,... ,'1-ĺ :,,.

Jcwzőkiinl.v hitelesĺrŕrk: ._. ĺ ĺ:' ĺ:...,.) 
..'. ! -;C. ) :^ 1: 

=,ri.- ^'ĺ.. |: - l] í.*-' ''?' 
'. ' '' 

.!/.+ \...:'

,.*, ".i, t'lcit: iJ .; u ;,rri<.;::iiĺ,cl..is



lip. \. i 1i'ker. l}erzscnľl .;.3.2.; 1 i.U5.i j+.

2./Ntoiĺenď nont:
i lcr'.*zető e|nck és r' Jeqľzókĺlnl:'.ĺezctő :ncgĺ.tilrniroĺáiĺ ser.kr í.rcil tá.\'ozoit és e.ťi{c7cii !ĺtjzben.

.ąBQgcrÉić9'ilł..:ĺl.-i-1lĘ;',ĺgg'złjŁŤes. Á ler.ezeró elt:ök és a legľzôiĺiiq.r1e ze.tő rnc3ĺiliĺpiĺ'>ĺĺálĺ.

i'i,*";;*o'''ä-.ĺi:"*./-ĺ'i.i..ř-u;.i.ĺ:e..őltiLlląicloni h:ĺni.aclľ....;v..S'i.''l,l0*{]()i.]''lt!}.
,\ j0iĐ-.l; éľ ciszánroiásáĺrĺrk:negviĺaiĺisa, a Szĺ'Ll:r.izsgáló }3izortsĺig ćĺtéiĺeiése lz elsz1rĺx>iĺisĺii.

ĺlz e'i::ziĺzĺo'ás eiĺĺ;g,;r.jĺ.sa, rr łözös képr'lseiő úgrr.iĺ-r5i tĺ-;éiĺerrĺ.ség.ĺnek jóĺ.äĺ.ql..ísĺ.

Ąz cŁszí,:noiírst::.Jĺrćeir ĺ.-riĺjd'or..os l r::eghí,ĺiľlii irękapta. "i 571511.;i2:.sgźió l}izĺ'rrľsli.l: ĺiz lLl::łlir

é'--e: )ęeiicaĺ5nzcľ és e glizcálkociá.st. az elszáĺnoiást ľec<ljreĺ t,ł7ái't,ĺ, :\z eirnťilt ćr.ben iłisebb cihá:i-

tásoiĺĺ:r.jal,íłáso'Iĺĺa 3(l.| 1ĺ)ó,.Fĺ-cr kijittjtiĹiak. Biztĺ:siiási káttéiíié:; ôsszeee, 139 ?5ĺi.-1]it r.ĺ.liĺ'

'\ záĺíl cq.ĺ,enleg 2 mijjj<; i43 ezet ó]2,.Iit ľt:lt. :\ kózös lioliség taľtozásol.., eijáľásłriĺ isn:erretése.

Hozz.iszólásĺrk:: .-. .:.r.-l'r|\; ..l... l. i i ' 'á'i"\/. -:ii.i--'^o-.
i" '1'.;i,.1 !'..1;';i..J,.o. ,,'.?ĄŁ-. r..,-.,l.";L- Ł.:i.'.i,-ĺ..,.:,ł-.et r.ł-'v-*.l':\. 

'j,-,r.l,-rł-*.
;;-;.;; ą.'-^,:<'i*:,.ł' i 1.Ł;2.>żł|',ii -

?-"l201!J05=0,łJ-sa'.E'atarczat:
Á. kł:zgi{tés \:;,eŁsza\,;?.z.La ?.Ü|iĹl.es óv gaztiĺiilĺoć;isá:tak ii beszárnalĺijít, n lnéĺ.ległészíĺését

eltbgaitjt zlz elszrinroiást ós jóĺ.ii5ĺg'',ja a kôzös i<ópr.iseio. fijtd.ĺ<.\Rlli\ Iift. igvľĺ'ói
te-ľékeĘvsóeót.

Đ lgeĺl ]\.. }u ĺe:ĺi.,''.l| ...t.:-i.' . .:ś .-
.)''' iaľió::lĺoiiĺis

!,;) rrglÍ} i) !,..u tarcĺ:zk.;clás

Ĺ.7.',.;.''.,,.|.i-ť-,',ł'''' ii.j:.]1"' i,:t,l..-;c'

3. /Nĺpirclrđi pĺrĺt:
.Ą }"..ci.ró elnók é.s lr jeg.,.zőkoĺ;.'''rr'ezcró:req/rilirpiriiĺĺúi sellki rl.ri.i tliýc7:()iĺ ćs ćĺkc:ĺ'ciĺ lr.i,z|.:cll.

:r iĺŕizgi.t:lés iol.l.illll-:ĺ ls haĺáĺozatké::es. A leĺ'czeĺó eiĺiijk js a Jcqĺzőiĺł)n;\.PJĺő:lcglill:ipíĺĺrtĺá<.
h.:,gv ílőliiiz)rcl} tá.-''ofoti l éú;czcti.a;cieĺ!e''.ók iul.qc,i.llri i:ánľaĺir.. . i.)..r i7.'.,,1Ü0cO.lir.

a kiizgl.'ĺlés Đ!.1llq!Ł ijĺ.ql-lo.,li!t9i.ji-,l-ł.a.*ĺ.hĺtál:o.z'*ikéi-xełe*ł_.i5ĺ'äř- 
"' 

lĺĺtiS7- etLogadáslról, ĺ{czos lĺćpr.iseió Ł;cjelenil, lrĺ:g-v ĺriĺrcs a tiiĺs:rsir:izĺ'.ak ći:ľelivcs

SZl\'ĺS)]--e' \Ic.ĺĺ .l ]ĺ:ii.tr ćr.!:en :ĺódĺlsítĺ>ĺi.I.litsĺ:shílzi tijlvólrľ szr.rinĺ kćsziilľ ei a :cL1.ezc!.

iI.., z z-ás z: rilli s ok:

Łi * jl '.;.r'l.: i,;.+t Ę .)...:.,:i !-:, 
'L.íi' 

.\:ł'i.'\-
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BudapeŠí FôváÍ6 V||l. kgüIđ Jüseńťámsi ČE|&ořÍ$ányzá Pótgářffiteľi Hiväbla i .'
vagymgazdátkodásĺésÜzm|tďésiÜgyosztáty } il:t 1řft -j ;-t082 BudáÉest i ii: li jal-;Ý l. ą" -BaÍossutcas3.7 

K E R E L E M i|,".:..'i,|,'tłił'ťĺ:*,;;' 
"

a Józsefu árosi Ônkormányzat Íu|ái đon áhan lćvő közteľň|ôTTäřääiäffi h ď*-*.*
K é ł j'ik c n :} o a| t ? |v á k'. í ô ] p e sh ą t ô a i, t, o fr tą t Ô, I b e t|iv e l ki ł ij ĺ ! e n i ]

GazdaságÍ társaságok egyéni cég, úáľsadalĺrí és egyéb szervezeŕek eseÍé&eB'.
Kerelrnező nev'e: Hďastó Közhasmú KuJĺunális Egy_esĺilet tc{efmL . . ' . ' '. . '

Kapcsol*altótĘłĺtézóner'e: Zsargó Sziĺüa Linda t€lefolľ 06702602587
Száĺhel;e: in.: illďĺä jłl hel1sg: Budapest (u-ter): Fĺaĺkel Leo lir sztn 5. IILJ28. i i i i ! - 
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}lłegjegyzés: Fmii adatok kaz!é.Íe a közĺeiilet.htmáIati kéĺetmek elbírhłásúhoz, a kbzterit!ět.hasmáiatok ellenőnésźheĺ
sa..Łtigescft.,izađ*tolrĺĺł'Palgámlestei}Iivąĺąl é.seJeseÍváťÚnKi,Zteriilet-feliłg:cletkeetik}daĺtżjé.lĺozaaźsa24]r.q''C.YÍ.
rň,#}!vďłaĺepi'

Köĺerťrlet-hasznrálłtĺdeje:2ol iiiu' ió]ĺj ĺa i'!.,io!naľto1 
_ 20t!ł. * 1o;"ĺl ĺo iďi6j *o'.

(&ibb idopont,- hel5,szín eseteir kéľĺink lisáĺ nrellékelni|)

Köuteľiilet-haszn:ílĺ célja: Kulturalis csemény szerĺ'czóse

Kłizteľůlet nag.sĘa: tobb hel1'szinĺől listiĺt melléke}tíink. 'kü}on. osszesen 2262.97 m2

Kłizterĺilet helyei:

BudapesĹ VIII. kerÍi,tet Baľoss u' 4. szanr előĺtí: séĺ'álóutcáóan |24,5 n.L.

Budapes-r Y1lI. kerĹiLlet Baross u. i0. sám elótti: setálóurcában 50 ď
h'dap€st vIIi. keni]et Lőrinc Pap tóren i34 m]

Budape'sr VIIi. kerulet l\,ĺikszíĺh Kálman térell 2l5 m2

Bu&pesĺ. 1{1. kerula Pollack Mihaly tćren lifeekĺél 716 m]

Bu&pcst, YIĺI' kerű]et PollacL ł{iháy téĺ - Múzcuĺn utca sarok 525 m2

Budapąst' Vtil. keĺi,]e Pollack llĺihäy tér - Ráđió 452'4 :n2

BLdapesg ł'III. kenileĺ Rcr'iczkr. utca - otpacsirta utca sarok l m.

B5tb ( I,EvELľzesĺ đItt, amełrnyiben a fenti adatoktłil ďtéř, stb.):

leveiezési cĺrfi: Ť1,l5 Budapest Benedikt ottó u. 3. D śpijlet 606

Kérjŕik a tíłIoIdaIo* jeIiefl łĺęl łékIeteket esatoInź, ěs
a k é r el e mnp o łnl atł łí ĺy t a ł á í r n i s zíł' e s k edj ék !
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Ä kćrelmeu6 tudomásul ĺ'eszi, łrogr
} a kérelem benyrrjłrása nem iogosítjä, fel e kiiztei.iilet hav-nz{laĺáľa.
} a 18/20tj. (1v.24.) đnkoÚÍE{nyiĺa1írenđclet 17. $ {J')bekez.dése szeńnlako7ÍerÍjjeĺhaszĺułlatáćrLkłĺzĺe-

rí'let-hasmalati dijat koteles fi ,z etłri,
> a közterĺilerctr lĺzźĺőlagaf10Í2Ú09.(Ix.29.) Kormányrendeleĺ 12' $ (1) bekez.dése alapján a rcndelet 5'

mellékletében meghätłfozotĹ leľmékek árusítlutók.

Á |łóľelemhez a lréľelnaezőnek az alábbi mclłéIeteket kell csatolniB: (A csaĺolt mďlékletet kér.iük x-€l jel.jl'f)

- ősłermelők esetćn őstermelői
2. Az igen'lelt terĺiletre vonatkozó helysźÍtt ábftĺzoló \'ázlatot, amelyen vcrepelĺiekell a körny.er.ő utcaknak
is' Á vázJaton az igen}€lt teÍíile|nck - a salkséges méIetďdrcl - Iig]ŕ keli szerepelnia hog; annak łag'lsĺga"
ełhe}'vezkedése eg1'éĺe|műen megriłlątíĺhato legen 1TERASZ, PAvILo}i ESETÉN: annat v-élesstge,
hossz'usága; a teras/' pavilon szélének äz épElet hornlo!:zzti falától és a jfudě s7é1étőI \'ató tír.ďsĺg; teľaĺz
ČsetéE anĺak af iir]etnek a ĺaiô ĺávoisása. alEekikhez tärlozĺk: mércĺben

€Šetérr - a 2. pontban foglalt helyszíurajzon fijl - a vonatkof-d hei-vwjnt ábłĺzoló
Igazgatóság Köďttkez-clésĺ Fő-forgalomtechnikai vázrajzot' amel.ľ besz'etezhető a BKK Ki'ztlti Kř'zlekcđési

osztál

Fiqr€Inĺ€:Jt€tes:
'.4 hian},talałIul ldtôlii}|í'łúrełenryvmłaivany és e előÍr7 nallclł]eĺek csł.oIósun !ú[ a 1nnĺos és eg,érteÍnłtr helymeęlntärozas, va.
lanĺnt a nłeglévö léĺesfu .runyĄ'fbkja elengedheuĺten ą hm.vłł.taŕt lúrelen łrdeni elbíľalaĺahĺtz!

A közterulet.hasznäatot _ kĺĺLicinĺisen - az alabbi jęszabáĘok szabá1ozzk:
) a heýi ĺlnkomłiryzatokľoi gíló lĺľ'0. w*í lxv. tönény
} a Józsefiłirosi Ônkonnanyzat tulajdo*ĺban lé!'ő k.'aeŤłiletek hawĺłiJarárol es lpmúlatĺĺrzk ľerrdjéłől vótó l8l20l3.

(IV.24.) ĺinkorrnĺin.vz.ai ĺendelet
} Józsefr'áros Keriileti Epĺĺesi Szabál5rzalárólszÍl|ó (ł6|fUłi,(Xľ" l'?.) łinkonuíryzaľi ľendelet
> Budäpesti Vrłrcsreĺdczśi cs Epiĺesi Kereĺseahĺl1zaĺĺól ýótó 4?/i998.(Í15.) Főv.- Kgy. rendelet

NYIL,ł.TKozjAT

} r\|u}íron hozz'áiárulok személ5'es ćs krilĺ!ĺrĺcges ađđaim (hozzĺĺtaľtomim venréIyes adatai) a kezeléséhez és az el-
jáľó hatoság felé toľábbítiásaircz- a jogosultsá8 lnegritlapításä ós tetjesÍtésc cĄából.

} Kérehircĺn ben1ujtásakoĺ a Polgĺirmesteri Hir'atal Yag'ongaidátkodási ós Uzemeltetési Üg'r'oszĺ{ly ügvinteĄé-
től tájókoftaüist käpram - mď]'et tuđolnásul tętĹem - az eljáłis meginditíslłnak łapjrĺĺól, az- Ü$intézési hatáidő-
ĺőI, az ügycmre řányađó jogsĺ'abály łenđelkezéseiľôi, jogaimľó} és kôtelezettsr3emrôl, tol'abbá kotelezetĺségem
elmulasaásának jogkdĺ'et&ezmćn1eiró1, a hir'atalí elóĺlreĺóségről -

i Kíjelentem' hog} kérelmem teljesítése cseién a 2004' evi cXL. ťt.'. 73/A. $ (Đ bckezdés b) ponrja alapján a' fet-
lebbezesi jogomrol lemondok. Tirdomásul veszenr, hog1 ezáIĺal af iigy'enben houon bataJo?aĺ aĺruk kÖzJésekoĺ
jogeĺőľe emelkďĺk

Budapest, 2015. év .... hó '......... nap. ĺ"iaiłsiś sćřh$sfnú fs?łs{i:ět
* {Ôľłár$ 
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KÉREĺňĺłzo ALAiRÁs"Ą'

3' Az elhelyez.ni kívfirĺ épímrćn5.', léĺesím.eĺy.. berenđez-és műs7Ąkí leírásít es ten.€iÍ;

4.
mi

ho:ľájlłruJas megijíĺá.sa esetén - városképvedel.

5. Epíĺési engetłélyhez !:Ötö,t épíhnény eseĺéhenvagv_
eseĺében az épífletőtől kapaltmelhątołmazást,ćs ajogszabńIyban e!őirÍ eseteL:ben a'iogerős épĺĺesť}głi ható-



Pénzes fudla Lágzló ugy,as&źúyv-ezerő ľészére
Gazdaĺkodasí Ü'gyosztály
Budapest V.IĺI. kenilet Józsefl'áĺos Onkormánvzai
1 082 Budapest, Baĺoss utca 63-67 .

Tárg1ĺ: ľnébányossrigi kérelem koaeru]eĺtel kapcsolatos díj elengedésére

].isztelt oszĺál1'v'ezető Ĺĺĺ l

A Halastó Kultuľális Kozhasznú Egyesütet 2015.ben iĺnĺnár barnadik alkatommal ĺendezi
meg a Kórusok Éjszakaját 2015. június ó.-Ę Budapesten a Palotanegyedben. A rendezvény
2013 májusában valósult meg e]ső alkalommal. me}yet a lelkesítő r,'isszaĺe1zésekre. ''ď;;,az egyontetii szakmai és kc}zcĺnségsikerre ĺ,aIó tekintettel a kövętkező években hagyományt
ĺereľíltve szeretnénk folyatni. A' f013.as és a 2al4-es egyestés koncertsofozäton kÔzel 30
amatőľ kórus 500 tagia iépetĺ ťel. Ivĺind a felĺépĺĺk, mind a ĺendezr.én1, látogatóinak száma {kb.800 ffi} bőven meghaladia az eĺedetileg terv'ezett lćtszánot.
A kultwális progÍamsoĺozaĺ. fonto1 missziója hogy ujszeni megvilágításban mutassa be azaĺnatőĺ kóruszenét és raiľányítsa a figyelma rĺzs.n...aroi épíĺészetĺ kínřseire. 1$agy oromünkreszolgált, hogy telkesedést'lnk igen pozitív és mindenben segítő válaszr a taJźLIt Józsefoáĺosônkoľmányzata ľészéről.

Áz íigyben szeĺetnék onhoz fordulni' hogy a Józsefiĺáros számos magán- és kozintézménye*íl:n .1 K9rusolc ŕij*zakźlja szeľetni-konceĺthelysźniil lraszna"ni "" o*"""a"yáituiajdonában lévő közte*itetek egy részét' Ennek ii az ĺenne u. 
"Jlią-r'ogv minél ťobbęĺnberĺel megoszthassuk a kóruséniklés élmén,r'ét és saját kozonséglinkÜ; nuu 

^' 
utca jáľó-

keloi is élvezhessék a muzsikát. Szeretnénk, há ĺozseĺv-,ĺros 
"t*ĺ "ěy "'iJ* Ĺoncernermekkéváltoznąnak. rernényeink szerint elnyerve a belyi lakosok tetszését is. Á mellékeltdokułnentumban ľészĺetesen is elolvasható az esemérr1ł)nk leíľása.

}|jvei a3 egyesületünk teljesen onkénĺes alapon miĺkodĄ így a szoĺcisos köztenitet-basználati
dĺjat sajnos nincs módjában kifizetni. A kôztenilet-hasznáíati kéretmtinkkel egyben idén isszeretnénk a kĺiztenilettel kapcsolatos dij elengedését kérłi Józsefuáros Ölrkornányzatźłő:.Az 

.eĺnrúĺt ér'ekben nagy oĺomrink'e 
-szolgílt, 

hogy ezen engednrényt eddig mindigmegkapruk.

Az ígényeit tenileťeket a metlékeĺt téľképen beieloltuk. A Pollack il.{iha1y téľhez három
térképet is csatoltunk {az In'ťopolrthoz és a ktizos énekléshez kap",oiááa*ý._,

}ła-gy orÔmrinkre szolgálna, ha. a Kórusok Éjszakájaĺak keretébęn idén is folytathafuánkg.yĺimolcsoző egpiłtnriiködésninket Józsefvárđs onkorĺłá ĺyzata és " tulu'to KözhasznúKulturális Egyesüiet kozött,

Kozreĺnúködő segítségét előĺe is köszoĺlĺukl
Budapest. 2015.04. 20..Udv-oziettel: ť,}l 1

..s*.1.\'.'..'Ą*'.'. ...'

Szálka Zsuzsanna
aleinok

HaIastó Kozhaszou Kulturális Egyestilet

..,**Łtit::''
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'Ą rendezvéni'ĺinkeÍ éľintő kóaeruletekhez kapcsoiódó inťoĺmációk ö

A ĺendezvény időta*ama:
2Ô15. június 0ó. 19:00 - 23:00

Kĺiztęrület haszn álatának idej e.

2015. június 06' l6:00 - 23;30

Á rendezvényen igénybe vett kÖzterĹiletek:
Budapest' \TII' kenilet Baĺoss u' 4' szärn előtti: sétálóutcábał 124,5 tQ
Budapest, VtrI. kenjlet Baĺoss u' 10. száĺn előtti: sétatóutcaban 50 ĺn2
Budapest, VlIl. keruĺęt Lóľinc Pap t.éten 734 mf
Budapesl VItrI. kertilet tr,íikszáth Kálmán téĺen 215 m2
Budapest, VIII. keĺrilet Pollack Mihály téren liftekĺél 716 ÍÍ\f

Budapest, \1[ĺI. keriĺleť Polłack lvĺihal1'tér - Múzeum uźca saíÔk 525 rú.
Budapest, VtrI. keľĺilet Pollack Mihály téľ _ Ráđió 452,4 m2
Badapest, VĺII kerÍi.Iet Rel'iczky utca * Otpacsĺrla tttca sarok i m2

Semmilyea építmén-r.t (színpad, terasz, pavi1on) nem épĺtiink fel közcerületen, Lakosságot
értesítjtik a rendezr'ényrlnkľől.

Á Lőrinc pap tér esetében a lrelyszínen a szobor köriiti 3 méteres kiĺrzetel szeretnénk
lefoglalni a kórusok szttmźtľa. A koz{'nségúnk a szobor és a Lőľinc pap ÍéÍ 4. számi lakóhaz
kozött helyezkedne eĺ.

A l,Íĺkszáth téren lnfopontoĺ szeretnénk ĺizeĺÍieltetni a Lumen kávézó előtt. Ehhęz a Lumen
kávézóĺ.al szemben (az úttest túloldaláą vag}łis a lr4iksáth téľen) szeretnénk felállítani egy
asztalt, amel,v€t a rendezvény után még aznap e1tár'olítaĺ'án1ę.

.{ ľollack Miháty téľen szeretnéŃ a rendezvén-v nyitóprogĺamját megszerv'ezni (Íigyelembe
véve, hogy egyes teruletek nem r'ehetők igénybe az ottani parkoló üzemelésę miati). Emellett
a Pollack Miháty téren szeretnénk megvalósítani egy közôs éneklést (22.j0-?3.0a kozott),
amely soĺán használnánk tér téĺképen jelolt részeit (ťrgyelembe véve, hogy eg1.es teľiiletek
uem r'ęhetők igén'vbe au ottani parkolt5 uzemelése miaĐ'

Á Főváľosi Szabĺí En.in Könyvtáľ mel|eÍti {erü|eten (baľoss utcá lÜ sz. előtt) egy 50 m2-
eskoztęnlleĺet szelętnénk leťoglalni az éneklô kó.rusok szárná:ĺa' a feľľ ęmlíteĺt időpontra.

A 'Reviczlqy utca - otpacsiľta utca saľkár egy ]' négyzetmÉteres inÍbpultot szeÍetnénk
tizerĺreltetni.

Ĺ'll 1
#.t.'l "f-\*--.
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Fo:llock Mĺhóĺy tér (Műzeum sarok)
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Aláírási círnpéłdány

Alrrlírott, Szálka Zsuzsauna N!áľta (anyja neve: Gyapay Mĺána), 1117 Budapest XI',
Náđoľliget u1ca 7. E ép. 6. em' 612' szám ďaĺi laiĺos, mint a Halastó Kłizhasznú Egyesiilet
a Koľtárs Kłiziisségi Kultriľáért képviseloje az Egyesriletet akkérrt jegyzem' hog'- az
egyesĺilet kézze! vagy géppei előíľt' e!őnyomott vagy nyomtatoťt neĺ'e ďá ł'agy ťoIé neYemet
önállóan az alábbiak szeľint írom:

łl ł: i
S^.i;", í5,.l!o'.,.- ĺ-ĺ"ĺi.."---'š;ik;ä;.;;;;i.,ĺä;

Dr. speřlógh Katalin köąieg'złÍ
!073 8uławsl' Eľłébt krr' 29. lyi30'

Posxĺcĺn: i100 Bĺldapesĺ 7. PÍ.: 27.
Ible.ĺcn: 3f 1 -8 i ó6' 32 1.37ió, TeleÍonĺlax: 33 l -9094

1 108| f HJ |2 47 t 20 1 5. iitsJ_szĺĺm
Tanúsítom, bog.ł SzáIka Zsrrzsanna Máľta (saileteťt: Budapest, 1979'12'10., anyja ner,'e:

Gyapay Máĺa)' 1 i 17 Budapest XI., Nádorliget utca 7. B ép. 6' eĺn. 6!2' szam aiaťti 'lakos, aki
személyazonosságát a 174225M'A szĺĺmú szenrélyauonosíto igazolványával, míg lakcímét a
7504f4 SL számú lakcímęt igazoLó hatósági igazolványávat igazolta, ezi az okiľatôt a ntai
napolr előttem saját kezíĺleg ína aiá.
ĺ\z ügyfél tudornásu] vette a kĺizjegyzoi táljékaztatást a kozjegyzĺjkľol szóló i99i. évi XLI.
törwáiy i22. $ (2)-(10) bekezdéseiberr. foglaĺtakĺól' továbbá a kő,zjeg'vzőhelyettes iájékoziatĺa
a szeméi.vaeonosság ellenőrzésével érirrtett felet az eilenőrzés céljáĺól, módjáľól és
tartalmáĺőL, a kłĺzjeg1złĺi kĺjzľemiiködés megtagadásának köteiezettségéľől és a 122. $ (8)
ĺrekezdésében megjeiölt bejelentesi köÍelezeĺtségéIől, valanrint az el|enőtzés során megismeľt
adatok kezeiéséről. -------
Kelt Budapesten' 2015. (kettőezer-iizenötĺidík) év április hó 17. (tizenhetedik) napján.
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oPERo FM In g atl a nszalgáItatĺi Korl áto l t Felelő s s égíí Táľs as á g

{1't39 Budapest, Váci út 99') Aclószám: ĺ48f347I-2-41

Cégtłiľténet 2ÍJ09.06.f3. es f01,5.a4.27. között

t Áltđános adatok

r Cćgjegyzékszám:0l 09 921679 (Hatályos)

o Cégfoľ'ĺa: Kclriátolt felelőssógű rársaság

o Alakulás dátuma; ?0o9.06.23.

" Bejcgyzós dárun:a: 2009'06.30.

2 Á cég elnevezése

2il oPERo Fl{ Ingailanszolgíriutó Korláto]ĺ Fclelóssc<gű Táľsaság

tsejegłzés kelte: 2009.06..]0.

HatđI1'os: 2009.063a. _ .''

3 Á cég riivĺdítetl. elneYezése

3i 1 oPERo Fl.ĺ Kft'
Bejegyz.és kelĺe: 20Ü9.0ó.30.

Huĺĺjlłos: 2009'c6'3ł). _ ...

5 rl cég székhelye

5il ll.ĺ4 Budapest. Rátót uica 1's.20'

Viiltozás idôponda (tOriśs): 20l 3.03.20.

Bejegyzés kehe: 2009.0ó.30.

l'öĺIes kelĺe: 20i3'04, 17.

Haxily.os: 2009.06'3Ú. - 20} -3.03.20.

5,2 l l39 B.:dapest, váci tlt 99.

Változás időponrja: 20i 3.03.20.

Bcjegyzćs kcltc: 30 l 3.04.l7.

Htlĺóiy'os: 2(ł] 3'()3'20. '... .''

6 ł1 ĺársasági szeľződés (alapszĺrbály., aĺapíló okiľat, létesÍÉőo}iirat) &eĺtc

8,,] 3009.0ó.23.

Bejegyzés kciie: 2009.06'30.

Hatáiyos: 2UJ9.Üő. j0' _ ...

8i2 f410.02.f4.

Bejegyzés kelie: ]0t0.0.j.ĺ i.
Ížąłłź!ľos: 2ŰJa.6.: i.- .''

8i3 2Đ1Ú.Q3.zz.

Beje'g-Yzéi. kelic: 20 1 0.04'06.

ĺłat,,lii,65. 2a}c,01.c6. _ ..'

8!1 zĐ|l'o1.z'1'

Bejeg,sz,és keltc: j()l 1'c8-l ].



MEGHATAIMA7Ás

Ału|írott sándor zo|tán az oPt*o FM |ngat|anszo|gá|tató Kft. (1139 Budapest, Váci rjt 99',

adószámr14823471-2-4L, cégjegyzékszám:o!.o9-921679} Ĺigyvezetője meghataImazom oódi csabát

{ szÜi: Szeged, 1978.03'02., anyja neve: Papp Róza, |akcíml l.042 Budapest, Munkásotthon u,56'3/f),

ho8y a Hidegkutĺ Nándor stadlon meg|évő épřlléteĺnek és épÍtményeinek bontása tárgyban a kózterüIet

iog|a|ással kapcsolatban teljesjogkörrel eijárjon. A meghataĺrnazás a mai naptól visszavonásĺg éívényes.

Budapest, 20].5. ápriiis 27.

Ż,*"
Me8hatalmazó

..^?ľEto FM Kft.

ä.:".äĺ:iä!Ł1"ł.lĽi

Tanuk:

i1ĺśt"Ęcv s'cł, Lě ĺł ł,', a

ĺt ĺqtn Gľďbłoi-,Ę .t t.łur^.1
. ĺ l.^ Ô-í7,ĺLL\v'ĹĄUtł r,L ! |

A meghataIrnázást elfogadom:

^,f-\.<:-:í ĺ .ĺ )( /šJźk wá".źł-
Meghatalmazott

'@1'' s
'ł ̂ ĺ ,i ,,,

śCffiĹc( Ł, ľĺ."Z\ZfrĐwl""tpsz,,,.



Buĺl apest Fiĺr'áros Vi trI. keľii lef Jĺizsefu áł.osi o nko l.m án'vzzt
\ráros gazdállĺo đ ási ós ľónziig"ĺ, i Bizoftsĺí ga

.}E Gy 7,a Ko N Y v I. K I v o NÁ T

Késztilt: Ą Városgazdálkodási ŕs Pénzügvi lłizottság 2015. május 4-éll ihétfő) 13.00
óľai kezdettel a Józseftárosi l)olgaľrnesteri Hivatat IIĺ' enrelet 300-as termében
íÍ.legtańoü 14. ľerldes iilésóről

Napiľend 4'2. pontja: Kiizfeľiilet-használaÍi kérelmek elbírá|ása
Eiő ĺ tł' Ę e sz t ő : P ěnzes Al ĺ i! a .. a Üaz ti áĺ ktl d ó s i Ü g, o sz tćĺiy łezet ői e

420ł2'a15. (Y.04.) sz. VárosgazdáIkodási ćs Pónziigvi Bizoffság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)
(r'enąĺi,kai blokkhąn łtjrtěnľ đ sztyazds.)

Á VĺĺľosgazdáJkodási és Pénzügyi l}izoĺĺság úgy dont, hogl' közteľĹilet-használaĺi
hozzáiaĺulást ad - díjnrentességgel -.az alábbiak szeľint:

Kozteľület-hasz:ráló,kéľelmező: operoFMKft.
( 1 1 39 Budapest, Y áci ilt 99.}
2015. május 04. - 2015. május 16.
építési nlunkateri.ll et
Salgótaĺj árri út 1 f-l 4.
95f mz

FeleIős: po1gáĺmester
ľlatarroo: lUt). malus 4.

u\ dłĺntés végrehajtását vógző szervłr.eŕi' egy_ség: Gazĺlálkođási Ügľoszŕály

Kmf.

Soós G1'öľg-v s. k.
Bizottság elnöke

Közteľület-használat idej e:

Kö zteľiilet-has znáLat eé|j a:

Közteľr.ilet-haszrálat hel-vc:
Kö zterület-hĐs ználat nagy sź ga:.

A jegyzőkón1vi kivonat ]rĺte}es
Kiadva: ?0i-<. május 5.

i ; . f'' ł ł; ł ,'].',
ůi:tłĄ'^... .\-..ťł ŕ-j*.u''j..:.
Bodnä.GzbľieYa iď
Szerl.ezési és Képviseĺői Iroda le$eĺője
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\.'.É
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