
Budapest Főváľos VIII. keľÍilet Józsefváros Onkoľmányzat Képviselő-testületének
Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságao/

A . ĺ.'l..ĺ. sz. napirendGazdálkodási Ügyosztály

ELOTERJESZTES
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015.jűnius 29-i iilésére

Tárgy: KiizteľüIet-használati kéľelmek elbírálása
Előterjesztő: dľ. Hencz Adrienn ugyosztá|yv ezető
Készítette: Nagy Katalin Eva, Boľos Gáboľ Szabolcs ĺigyintézők
A napiľendet nyilvános tilésen kell tárgyalni.
A dönté s e l fo gad ás áh o z e gy szeru szav azaÍtobb sé g s ztiks é ge s.

ivÍelléklet: 10 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának részletes ismertetése

Az elmúlt időszakban a Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Jőzsefvátosi Polgármesteľi Hivatalhoz
az aIábbi közteľĹilet-használati hozzźĄáru|źls inínti kérelmek érkeztek. A Pénzügyi Ügyosztáty
tájékoztatása alapján az a|ábbi kérelmezőknek közteľtilet-hasznáLati díjhrtozása nincs.

1.
Közteľület-haszná|ő,kérelmező: Jĺízsefváľosi Roma onkormányzat

(1082 Budapest, Vajdahunyad u. 14.)

20l5. július 03. _20l5. augusztus 31.
A||v ány o zás, homl okzat fe lúj ítás

A kéľelemben foslalt közteľület-
hasznźiat ideje:
Kö zterület -haszná|at c éIi a:

Közterület-haszná|at helye: Vajdahunyad u. 14.

Közteľület-használat nagysága: 48 m"
KQ zteľtil et- hasznáIat dij a: 4f0,-Ft/m"lnap

osszesen: I209.600,- Ft + Áfa $20 x 60 nap x
48 mZ)

Díjkiesés díjmentesség esetén: | 20g.600,- Ft + AFA

Megiegyzés: A Józsefváľosi Roma Nemzetiségi onkormźnyzat 2015. június 17. napján
érkezett kérelmében kĺizterület-haszná|atíhozzttjáru|ás - đíjmentességgel történő - megadását
kéri a Tisztelt Bizottságtól. A kéľelmezo a Képviselő-testülettől af0I4. évi pénzmaradvány
feIhaszná|ására vonatkozó javaslat a|apján 10.930.700,- Ft fedezetet kapott atársasházi épület
homlokzat felúj ítására.

A Gazdálkodási Ügyosztá|y a Rendelet 24.$ (1) bekezdés a) és e) pontjai a|apjánjavasolja a
díjmentesség megadását.



.,

Közteľület -haszná|ő. kérelmező :

A kérelemben foglalt
haszĺáIat ideje:
Kö zteľül et -haszná|at célj a:
Kö zteľület -hasznáIat helye :

Nem Adom F.el Alapítvány
(1093 Budapest, Lőnyay u.3. II./1.)

2015. július 01. - 2015. szeptember 30.
Epítési munkateľület (parkolóhelyen)
Baross u. 86. épülettömb Magdolna u' felöli
oldalán (Magdolna u. 1.)
20 m" (2 đb parkolóhely)
26 5 0,- Ft/parkolóhe|y / nap (munkanapokon, 2 6 5,-
Ft/őrďparkolóhely) és 420,- Ft/rŕlnap + ÁFA
(munkaszüneti napokon)
munkanapokon ĺisszesen: 27I260,- Ft + łr.ĺ.
(bruttó 2650 Ft,- x 65 nap x2 db. parkolóhely)
munkaszüneti napokon cisszesen: 226 800,- Ft +

AFA (nettó 420 Ft,- x 27 nap x 20 m,)

498 060,. Ft + ÁFA
73 f4A.- Ft

köZtenilet-

Kö zteľĹilet -hasznáIat nagysága:
Kö zterĺil et -hasznźlat díj a:

Díj kiesés díjmentesség esetén:
Kieső parkolási díj ÁFA tartalma:

A kérelemben foglalt kĺjzterület-
haszná|at ideje:
Közterü l et -haszĺá|at cé|j a:

Kö zterül et -hasznźiat helye :

Ko zteľül et -hasznáIat nagys ága :

Közterül et -hasznáIat díj a:

Megiegyzés: A Nem Adom Fel Alapítvaĺly 20|5. június 16. ĺapjaĺ érkezett kérelmében
kĺjzteriilet-hasznźl|ati hozzájźnu|ás _ díjmentességgel tĺjrténő - megadását kéri a Tisztelt
Bizottságtól, tekintette| ana, hogy az a|apitvány a felújítandó ingatlanban tlĺľsadalmi célú,
kaľitatív, szociális tevékenysé get kíván v é gezni.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogi a kieső parkolási aĺ; Áľ,ł. tarta|ma ]3 24O,- Ft,
melyet ktitele s me gfizetĺri a hatér o zatban me gj elĺil t bankszám |aszámĺ a.

A GazdáIkodási Ügyosztźl|y a Rendelet
díj mentesség megadását.
aJ.

Kĺjzteľület-használó. k& e|mező :

24.$ (1) bekezdés c) és e) pontjai a|apjánjavasolja a

Díjkiesés díjmentesség esetén:

Budapest VIII. keľület Rökk Sziláľd u. 7.
szám alatti Társasház
(1085 Budapest, Rökk Sziláľd u. 7.)

20l5. július 04. _ 2015. augusztus 30.
Al|v źny ozás, homl okzat fe lúj ítás
Rĺĺkk Szilárd u. 7.
22 m2

4.20,-Ft/m2lnap
Osszesen: 535 920,- Ft + 4p6 (420 x 58 nap x
22m2)

535.920.-Ft+ Ár.,q.

Megiegyzés: A Budapest VIII. kertilet Rökk Szilárd u.7. sz. alatti Társasház20|5.június 15.
napján érkezett kérelmében közteľület-hasznźiati hozzájźru|ás _ díjmentességgel tĺjrténő -
megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól, tekintette| ana, hogy a közterĺilet-haszná|ati díjat a
tátsashćz felújítására fuđnák fordítani. A Táľsasház adásvéÍe|i szerzodést kotött a tetőtét
eladására, a vételi árban többek kĺjzött a Táľsasház külso homlokzat felújítása is szerepel,
melyet akivite|ező á||vány építésével valósít meg.

A Gazdálkodási Ügyosztá|y a Rendelet 24.$ (t) bekezdés e) pontja a|apjánjavasolja a
díj mentessé g me gadását.



Díj kiesés díjmentesség esetén:

Pľím Epítő Kft.
(1083 Budapest, Illés u. 17.)

2,015.június 29. _2015.július 30.
ÄLW ttny o zźls, hom lo kzat fe lúj ítás
Moso^nyi u. 5-7 . (Rendőrmúzeum)
25 m'
420,-Ft/mrlnap
osszesen: 336 000,- Ft + ÁFA (20 x 32 nap x
25 m2)

336 000,-Ft + ÁFA

Meqjegyzés: A Prím Építő Kft. 2O|5. június 19. napján érkezett kérelmében koztert.ilet-
hasznáIati hozzttjźtruIás - díjmentességgel töľténő - megadását kéti a Tisztelt Bizottságtól,
tekintettel arca, hogy a Budapesti Rendoľ-fokapitányság tulajdonába tartoző Rendőrmúzeum
épületének felújítását végzik, A becsatolt iratokból megállapítható, hogy a játda szélessége
(2,5 m) lehetőséget biĺosít a gyalogosforgalom biztonságos biztosításźra az á||vány
kihelyezését követően is tekintettel arra, hogy a kertileti építési szabályok tital előirt másfél
méteľ (1,5 m) továbbra is a jarókelők rendelkezésére áll.

A Gazdá|kodási Ügyosztály a Rendelet 24.$ (l) bekezdés e) ponda alapján javasolja a
díj mentes s é g me gadáséú,

3.

4.
Közteľület-használó. kérelmező :

A kéľelemben foglalt köáerrilet-
haszná|at ideje:
Kö Zterület -haszná|at céIj a:
Közterület -haszná|at helye :

Kö Zteľtil et .hasznźtlat na gy s ága :

KÓztertilet-használat díi a:

Kö zterül et -hasznáIő, kér e|męzo :

A kérelemben foslalt kĺjzterület-
hasznáIat ideje:
Kĺi zterül et -haszná|at cé|j a:

Ktj zterü l et -hasznáIat he lye :

Közterület -haszná"|at nagys ága :

Kĺj zterül et -hasznźiat díi a:

Díjfizetés ütemezés:

Magyaľ LMBT Sztivetség
(1132 Buđapest, Csanády u.4lB.)

2015.július 06. _2015.július 09.
Információ átadás és tanácsadĺás
Corvin sétány
9m'
3I7,-Ft/mzlnap
11 472,- (317 x 4 nap x9 m2)
egyösszegben

Megjegvzés: A Magyar LMBT Szövetség 2015. június |7. ĺapjtn érkezett kérelmében
kcizterület-haszná|atihozzźtjáru|tls megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól. A ľendezvény célja,
hogy érzékenyítő játékok és szóróanyagok segítségével információt tuđjanak nyújtani a
Szövetség által képviselt embereknek.

A becsatolt helyszírľajz,kite|epülési terv a|apján aGazdá|kodási Ügyosztá|y nemjavasolja a
kozterület-haszná|ati hozzájáru|ás megadását tekintettel arra, hogy a .I.isztelt Bizottság ä|ta|
eddig fenti kcjzterületre engedé|yezett vendéglátó egységek kitelepülései mellett a kéĺ
területen felállított rendezvénysátoľ akadá|yozná a zavarta|an és biztonságos gyalogos
foľgalmat.



6.
KözterĹilet-használó. kérelmező :

A kérelemben foglalt
használat ideje:
Kĺjzterül et -hasznźůat c é|j a:

Közteriilet -hasznáIat helye :

Ktjzterület -haszná|at nagys ága :

Kö zteľĹil et -haszĺtt|at díj a:

Díjfizetés ütemezése:

7.
Kozterül et -haszná|ő. kérelmezo :

A kérelemben foslalt közterület-
haszná|at ideje:
Kö zterül et -haszná|at c éIj a:
Kĺj zterĹil et -hasznźi at helye :

Kö zterül et -használat nagy s ága:
Kcĺ zterület -haszná|at díi a:

Díiťlzetés ütemezése:

Kamľa Hungary Kft.
(1088 Budapest, Krudy Gy. u. 11.)

2015 . május 01 . _ 201 5. október 3 1 .

vendéglátó terasz
Lőrinc pap téľ
20 m"
szezon: 2 078,- Ft/m2/hó
osszesen: 249 360,- Ft + Ár.e. (2078*6
hónap*20m2)
egyösszegben

KREPO Kft.
(1088 Budapest, Múzeum u. 7.)

2015. június 01. - f0I5. szeptember 15.

vendéglátó tetasz
Mrizeum u. 7.

11,25 m2

szezon: 2 078,- Ft/m"/hó
osszesen: 87 276,- Ft + Áp'q. (2078*3,5
hónap* I2mz)
egyrlsszegben

kĺĺzterĹilet-

Meďegyzés: A Kamľa Hungary Kft. 2015. május 20. napján érkezett kérelmében kĺizteľtilet-
haszná|atí ho zzźĄ átulást kéľ a Tiszte lt B i zottságtó l.

A Budapesti Rendőľ-főkapitányság VIII. keľületi Rendőľkapitányság kĺlzlekedés, közrend és
k<izbiztonság szempontjából, a Főváľosi Katasztrófavédelmi Igazgatőság tűzvédelmi
szempontból, a Hatósági Ügyosztźiy Igazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt
kifogást, amennyiben a vendég|átő teraszt a kereskedo, csak az ilz|et nyi|ászárőinak zárva
taľtásával üzemelteti.

Fentiekľe tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosńáiy javasolja a közteriilet-használatihozzźĄźrulás
mesadását.

Meq'iegyzés: A KREPO Kft. 2015' május 13. napjan érkezett kérelmében kĺizterület-
hasznźiati ho zzáj árultlst kér a Ti szte lt B i zotts ágtó l.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIil. kerületi Rendőrkapitányság kĺizlekedés, közrend és
közbiztonság szempontjából, a Városfejlesztési és Foépítészi Ügyosztály Főépítész Iľoda
városképi szempontból nem emel kifogást. A Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda
keľeskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a vendég|źúő teraszt a keľeskedő,
csak az üzlet nyílászárőinak zárvatartásával üzemelteti.

A Gazdálkodási LJgyosztá|y javasolja a közteľület-haszná|ati hozzájáru|ás megadását,
valamint a 2015. június 01. - 2015. június 29. napra vonatkozó kĺizterĹilet-haszntilat
tudomásul Vételét.



Megiegyzés: A Digital Vision Bt. 2015. május 07. napján érkezett kérelmében kĺjzterület-
hasznźtlatihozzétjáru\źtstkéľaTiszteltBizottságtól.
A kéľelmezo korlátlaĺ kertilet használatot igényelt, mert a mobil áľusító autó telefonos
applikáció alapjźln előre nem megtervezhető útvonalon haladna. Ez a tevékenység nem
ellenőľizhető, az Ügyosztály a jövőben kiadandó köaerület-hasznéiat helyszíneinek
vizsgźiatakor nem tudja előre meghatfuozni, hogy a kéľelmező tevékenységét hol folytatja.

Fentiekĺe tekintettel a Gazdálkodási ĺJgyosztćiy nem javasolja a közterület-hasznźiati
ho zzáj ttu|ás me gad ás át.

8.
Köztertilet-használó. kérelmező:

A kérelemben foslalt köztertilet-
haszná|at ideje:
Köaerulet-használat célj a:

Ko ztertil et-hasznźi at hel ye :

Kö zterül et- hasznétIat nagy s ág a :

Kozterület-használat díi a:

Díjfizetés ütemezése:

9.
Kĺjzterület-h asználő, kérelmező :

A kérelemben foglalt köztęrülęt-haszná|at
ideje:
Kö ĺerü let-lr asznźńat c éIj a:

Ktizterület-h aszntiat helye:
Közteľü let-h aszntiat nagysága:
Kö aerü l et-h aszná'|at dij a:

Díj kiesés, díjmentesség esetén :

10.
Közterü let-h aszná|o, kére lmező :

A kérelemben foglalt kcjztertilet-haszná|at
ideje:
Kö zter ii l et - h aszná|at c é|j a:

Koztertĺ let-h asznźúat helye :

Közterü leĹlr aszná|at nagys ága:
Kozterĺi let-h asznźůat díja:
Díj kiesés, díj mentesség esetén:

Digital Visĺon Bt.
(1085 Budapest, Kőfaragó u. 3.)

2015. szeptember 0l. _20l8. június 10.

Mobilárusító autó
VIII. keľület
Imr
Szezon: 4 538,- Ft/m2/hó
|5f O23,- Ft + ÁFA (4538*33,5 hónap*1m2)
egyösszegben

Nyolc Kör Társas hánkeze|íi Kft.
(l085 Budapest Mária u' 6. fsz.)

2015. július 01. - 2015. július 30.
Ep ítés i munkaterü let, á||v ány ozźs
Krridy Gyula u. 6.

66m'
4fO,-Ftl m,lnap + łpa
831 600.- Ft + AFA (4f0*30 nap*66 m')

ZENOBIA HUNGARY Kft.
(2730 A|bertirsa, Dánosi itt34.)

2015. június 29. _ 2015. december 3 1 .

Epítési munkaterüIet, á||v ány ozás
Horváth Mihály téI. 7. és Német u. 50. fiárdán)
12J mr
420,-Ftl ,n,l nup + ÁFA
9 921 240,- Ft + ÁFA (420 Ft* 186 napx |27 m2)

Megieg}'zés: Nyolc Kör Táľsashźzkezelo Kft. (továbbiakban tigyfél) 2015.ápri|is 22. napjan
érkezett kéľelmében fenti teriiletre vonatkozőaĺközterület-haszná|atihozzájĺĺrulás megadását
kéri díjmentességgel a Tisztelt Bizottságtól. Fenti ktjztertiletľe vonatkozóan a
Városgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottság maľ koľábban 2015. április 24. napjántartott rilésén
a 39812015. (YI.24.) száműhatźlrozatában közterĹilet-haszná|atihozzźĄárulást adott az ugyfé|
részére. Az építési munkálatok Budapest Fováros onkormányzata á|tal EUB II' elnevezésű
pľogram vissza nem térítendő támogatásból valósul meg.

A Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a díjmentes közterület haszná,|ati hozzźĄćrulás
megadását tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés b) és f) pontjában foglaltaka.



Megjegyzés: ZENOBIA HUNGARY Kft. (továbbiakban ügyfel) 2OI5. junius 23. napjáĺ
érkezett kérelmében, fenti teľĹiletre vonatkozóan közteľület-hasznźiatihozzźĄáru|ás megadását
kéri díjmentességgel a Tisztelt Bizottságlől. Ügyfél szźl|ođát és lakóépületei kíván kialakítani
a régôta ĺiľesen ál1ó miĺemléki ingatlan helyén, amelyre az épitési engedély kérelmét a
Fővárosi Koľmányhivata|hoz benyújtotta. A meglévő épület bontási munkálatait a
Koľmányhivatal z}Is.június 08. napján tudomásul vette.

A Gazdéúkodási lJgyosnźiy javasolja a díjmentes közterület használati hozzájźĺru!ás
megadását tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakľa.

il. A beterjesztés Índoka

A beéľkezett kérelmek elbírálása, valamint az előterjesztés tátgyában a döntés meghozata|a a
Tisztelt Bizottság hatáskciľéb e tartoz1k.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja abeérkezett kéľelmek Tisztelt Bizottság éita|hataridőben töľténő elbíľálása.
Tervezett bevétel:
Kamľa Hungary Kft.
KREPO Kft.
Osszesen: 336 636,- Ft + ÁFA

Kieső ÁFA tartalom:
Nem Adom Fel Alapítvríny

Osszesen: 73 f4lr-Ft

Díj eleneedés. díj kiesés :
Jőzsefvárosi Roma Nemzetiségi onkormányzat | 2ag.6}a,- Ft + ÁFA
Rökk Szilard u.7. társashán 535.92O.-Ft+ ÁFA
Pľím Építő Kft. 33ó 000,- Ft + AFA
Nem Adom Fel Alapítvríny 498 060,- Ft + ÁFA
Nyolc Kĺir Társasházkeze|őKft. 83l 600.- Ft + ÁFA
ZENoBIA HUNGARY Kft. g 92l f40,- Ft + ÁFA

Osszesen: t3 332 420.-Ft+ ÁFA

Iv. JogszabáIyi kiiľnyezet

A Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonában lévo kcizteľületek használatáról és haszná|atának
rendjéről szőIő |8l20l3. (IV. 24.) önkormźnyzali ľendelet (a továbbiakban: Rendęlet) 12. $-a
értelmében a közterület-haszná|atta| hozzájáru|ássa| és elutasítással - kapcsolatos
önkormányzati hatosági eljárásban a hivatkozott rendeletben rĺĺgzítettek szerint elsőfokon a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatározza a
közterület használatok utáni fizetendő díi mértékét.

A közterület-használati dijfizetés ĺitemezésérő| a Rendelet 18. $ (1) _(2) bekezd,ései az
alábbiak szerint rendelkeznek:

',(i) A díjat a köztertilet-haszná|atihozztĄáru|tlsban rögzített időtartamľa és módon a jogosult
köteles előre egyösszegben megfi zetni.

249 360,- Ft + ÁF,Ą
87 276.- Ft + ÁFA

73 f40,-Ft



(2) Tartós (legalább hat hónapot meghaladó) kÓzterü|et-hasznźiat esetén a Bizottság a
jogosult kéľelmére havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő osszegű
díjfizetést megállapíthat, amennyiben az esedékes díj 10.000 forintnál magasabb. Ezt atéĺyt a
köĺerület-haszĺéllatihozzájáruIásbanrtigzítenikell.

A köztęrületi használati díjak csökkentéséről, elengedéséről a Rendelet 24. $ (1) bekezđése az
alábbiak szerint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete a|apján megállapított k<jztertilet-haszná|ati díjak korlátlanul
csokkentlretőek vagy elengedlretőek:

a, az onkoľmźnyzatérdekében végzettépítési, felújítási munkálatok végzése esetében;
b. a fővárosi, vagy önkormányzati pá|ytzaton elnyert támogatásból toténő éptilet

felújítások esetében;
c. humanitarius és karitatív célok érdekében végzetttevékenység esetében;
d. kultuľális és kiirnyezetvédelmi célok éľdekébenvégzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikoľ aBizottság úgy ítéli meg, hogy az Jőzsefváros érdekeit

szoIgá|ja;
f. bejegyzett politikai pártok, egyhźtzak és táľsadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendezvénye esetében;
g. oktatási, tudományos vagy ismeretteľjeszto témájű f,llmalkotások foľgatása esetében;
h. a Filmtv. hatźt|ya alá nem tartoző alkotások forgatása esetén, aho| az igénybeveendő

teľület a 75 m}-t elérő, de a20 m}-t meg nem haladó területű;
i. a Filmtv. hattĺ|ya alá nem taĺtoző alkotások foĺgatása esetén, amelynek iđőtartama a

kérelmezett időponttól számitott 30 naptĺĺri napon belül ĺisszességében nem haladja
mega2naptźrinapot.''

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,Kĺizterilet-használati hozzćtjátulás csak ideiglenes
jelleggel _ meghatározott időtartamĺa vagy meghatározott feltétel bekövętkeztéíg - adható,
legfeljebb 3 évre; a teleptilésképi bejelentési eljárás során hozott döntésben engedélyezett
reklámberendezés elhelyezése esetén legfeljebb 1 0 évre.''

Fenti ek ala pj án kéľem az a|ábbi határ ozati j avaslat elfo gadás át.

Határozatijavaslat
I.
A Yárosgazđálkodási és Pénzngyi Bizottság ilgy dönt, hogy kozterülęt-haszntt|ati
hozzájźrulást ad _ díjmentességgel - az a|ábbiak szeĺint:

Közterület-használó. kéľelmező :

KozterĹilet-használat idej e :

K ö zterĹil et -haszná|at cé|j a:

Kozterület-használat helye :

Közterület -haszná|at nagysága :

Felelős: polgárrrresteľ
Határidő: 20|5. iúnius 29.

Jĺízsefvárosi Roma onkoľmányzat
(1082 Budapest, Vajdahunyad u. 14.)
2015.július 03. - 2015' augusztus 3 l.
A||v ány ozás, hom lokzat felúj ítás
Vajdahunyad u. 14.
48 m"

II.
A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy kĺjzterĹilet-hasznáIatj
hozzźtjáru|ást ad - díjmentességgel - azzal, hogy a kieső paľkolási díj ÁFe. tartalmáÍ. (2015.
július 0l. - 2015. szeptember 30. azaz 65 munkanap) - 73 f40,-Ft.ot a Nem Adom Fel
Alapítvány köteles megfizetni a közterĹilet-használatrol szóló határozatban megjelcĺlt
szám|aszämÍ a. az alábbiak szerint :



Közteriilet-haszntt\ő, kéľelmező: Nem Adom FeI Alapítvány
(1093 Budapest, Lónyay u. 3. II./1.)

A kérelemben foglalt ktjzteľtilet-
hasmáIatideje: f}Is.július 01. _ 2015. szeptember 30.
Közteľület-használat célja: Építési munkaterĹilet (parkolóhelyen)
Közterület-hasznáIathelye: Baľoss u. 86. épülettĺimb Magdolna u. feliili

oldalán (Magdolna u. 1.)
Közter[ilet-haszĺá|at nagysága: f0 m, (2 db. paľkolóhely)

Felelos: polgármester
Ilatáľidő: 2015.jfurius29.
ilI.
A Vrírosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcĺnt' hogy kozterĹilet-haszná|ati
hozzájátulźtst ad - díjmentességgel _ az alábbiak szerint:

Közteľĺilet-használő,kérelmező: Budapest, VIII. kerület, Rtikk Sziláľd u. 7.
Társasház
(1085 Budapest, Rökk Szilárd u' 7.)

A közterĹilet használat ideje: 2015.július 04' -2015. augusztus 30.
Közterület-haszná|at cé|ja: A||ványozás, homlokzat felújítás
Közterület-hasznźt|at helye: Rökk Szilárd u. 7.
Közteľtilet-hasznźiat nagystrya: 22 mf

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. iúnius 29.

rv.
A Ytrosgazďálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy közterület-hasznźiati
hozzájźru|ást ad - díjmentességgel - az alábbiak szerint:

Kcjztertilet-haszná|ő, kérelmezo: Pľím Építő Kft.
(l083 Budapest, Illés u. 17.)

A közteľĹilethaszná|at ideje: 2.015.június 29. _}}Is.július 30.
KözterĹilet-haszná|at cé|ja: A||ványozás, homlokzat felújítás
Közterület-hasznáIathelye: Mosonyi u.5-7. (Rendőrmúzeum)
Kĺjzteľület-haszná|atnagysága: 25 m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. iúnius 29.

V.
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - nem ad - közterület-használati
ho zzáj árv'|ást az alábbiak szeri nt :

Közterület-használó, kérelmező: Magyar LMBT Sztĺvetség
(II3f Budapest, Csanády u. 4/B.)

A köztertilet használat ideje: 2015.július 06. -20|5. július 09.
Közterület-haszĺá|at cé|ja: Információ źLtadźLs és érzékenyítő pľogramok
Közterület-haszná|at helye: Corvin sétány
Közterület-haszná|at nagysága: 9 m.

Felelős: polgármester
Határido: 20|5. iúnius 29.



vr.
A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. közteľĺilet-használati hozzájaru|ást ad _ teljes díjfizetéssel- az aLábbiak szeľint:

Közterület-hasznáIő,kére1mező: Kamľa Hungary Kft.
A közteľület haszruĺlat iđeje: (1088 Budapest, Kĺridy Gy. u. 11.)
Közteľület-haszná|at céIja: z}Is.június 29. _2015. október 3l.
Közteľtilet-használat helye: vendéglátó teÍasz
Köztertilet-haszná|atnagysága: Lőrinc paptét

20 m'

2. tudomásul veszi a Kamra Hungary Kft. közterület-használatát 2075. május 01-től
20 I 5 . j únius 28 -ig (dijfizetés kötelezettsé ge mel lett)..

Felelős: polgĺírmester
Hataridő: 2015.junius29.

VII.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtĺnt, hogy

1. kciztertilet-használati hozzźĄtrulást ad _ teljes díjÍizetéssel- az althbiak szeľint:

Közterület-használő, kérelmező: KREPO Kft.
(1088 Budapest, Múzeum u. 7.)

A közterület használat ideje: 2015. június29. -201,5. szeptember 15.
Közterület-használat célja: vendéglátó terasz
Kcizteľület-haszĺźt|athelye: Múzeum u. 7.
Közteľület-haszntiatnagysága: L2 mf

Felelős: polgármester
Határidő: })Is.junius29'

2. tudomásul veszi a KREPO Kft. közterület-haszná|atát20|5.június 01-tol 20|5.június
28-íg (díjfizetés kĺitelezettsége mellett)..

VIII.
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy _ nem ad - közterület-hasznáIati
hozzáj tru|ást az a|ábbiak szeri nt :

Közteľület-haszná|ő, kérelmező: Digital Vĺsion Bt.
(1085 Budapest, Kőfaragó u. 3.)

A kcjzteľület használat ideje: 20|5. szeptember 01. - 2018. június l0.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: Mobil árusító autó
Közteľület-haszná|aÍ. helye: VIII. kerület
Közterület-haszná|atnagysága: I m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. iúnius 29.

IX.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy közterület-haszná|atihozzájárulást ad -
díjmentességgel _ az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő, kéręlmező: Nyolc Kör Táľsashźnkeze|ő Kft. 
o



Közterület-használat idej e:

Közt erti let-h asznéiat c é|j a:

KözterüIet-h aszná|at helye :

Kö zterĺi l et-h aszná1 at nagy s ága..

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.iúnius 29.

x.
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtsźę
díjmentességgel _ az alźtbbi iigyben:

Köztertilet-h aszná|ő, kérelmező:

A kérelemben foglalt kĺiaerĺilet-haszntúat.
ideje:
Kö zterti let- h aszná|at c éIj a:

Köztertilet-h aszná|at helye :

Kĺjaerület-h aszná|at nagysága:

(1085 Budapest Mária u. 6. fsz.)
2015. július 0l. - 20l5. jrilius 30.
Epítési munkaterület
Kĺúdy Gyula utca 6.

66 m'

úgy dönt, hogy köĺerület-használati hozzźĄárulást ad -

ZENoBIÁ IIIJNGARY Kft.
(2730 A|bertirsa, Dánosi tń34.)

20 1 5. június f9. - 2015 . decęmber 3 l .

Epítési munkateriilet, á||v źnyozás
Horváth Mihály téĺ:7. és Német u. 50. (árdán)
1f7 m"

Felelős: polgármester
Határido: 20l5június 29.

A döntés vé grehaj tás át v égző szerv ezeti egysé g : Gazdtikodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő dcjntések esetén javaslata a kazzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 20 I 5 . jílnius 22. //{/,// 4- Ą-;
dr. Hencz Adrienn
ugyosztáIyvezeto

rÉszÍľprrp : G ĺzp aĺroDÁSI UoyoszrÁly
LEĺnľe.: Necy KarallN Evł És Bonos GÁson Sze'soLcs

Jocr roNlRoLL:
Eu-ENoRrzrp:

ł.il l ľ, l,
*Ąĺ #J,I#,tŁ ĺruI{*

Dn. KovÁcs GÁBRIELLA
ALJEGYZ. 
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ł.ĺóese&ńľosi ÔnkonnÉłrzĺt Íu|ajđoĺábag lévő köEterfrt€t basä:áłetáhou
KćľJEŁ ô nyořýtąiýányI ołtęshąĺóąi' n1łł1g,oíÍ betive! ki,ö|ťeni!

Megjegyzés: Fent! adąto.ĺ kóslćse a kfuieńĺer.hłffiáj!ruri łerelne.ł zlblrćłLséhrz, a kô1teúlet.i*sz,'téIąlok ełiełđęéséhłz

'zfilgég#k 
Ázgdđo!űtaPolg řMieriÍ{*ĺtałěsłJłaýćľsiKö:lerrileĺýlügreletkżulžk-.n,bż|$éłdeźsa3.ł!i.ilCKL

&aéąĐ?fr!ąlr'

Kffiľäbt.h*$rľítatĺđeje:2&1[** ďs ĺĺ bTłrrapt*l - 2olt.ev läfil nu [íEi *''
{ľöłň iđ{'pon!' hebszín €$€*fu kériinktislá'łreĺĺéke|ĺi!)

Kö*ľĺikť.hĺsunáIáŕ *g*. . "..' ą*:"iJs* j......l'**'u

Kö*rüt*nłgcĘn:-s*ŕtrb 2đcttcu[. yľ':łt.ďĄ|.,l-t.9tr
KözÚeđkŕ hďye: Btda6' YIĺl. keI{let Baĺoss"u.'8ő. epEĺeíönrb hrireó a Magdo|na ritca felöli o|dala eĺôai:
j&det tÍtęsttrt ńlditr'ille{€m vag ... $łĹ}á'Łĺ.X.{i kĺ-fu ę"6ł=
FgrébJl

Kéľu&tbogĺals:ĺteľiíktfę|a!ásidÍjät€.Ęedjék{*azÁbpŕ*rínyeń'már*aa!íbbb|ĺatfu'ełenbev&e

. Á Jrí'ze€fťŕľosi önkorľťłárr}ĺzet egĺ oýae pľoglgg megvalósu$sáhłz jáľłl hazzáo
araely egy.eđůlálló a F6vĺíľosban. Áz !ag*Él*n fehůjÍŕása teszi lebefôľĄ hogv męnyissa
k*pułt az ęIső séľElÉ embeľek kszľen{iköđégÉľel &ĺlemellő kávézĺí & közísségĺ tóľ Bu-
đep€gÚeB"

Eađ*peot 2slsjńnius 15.

Gazdasĺägĺí Íáľsasĺigot egyÉni eég, érsaďatmŕ és egyéb szcryezefď( es&ében:

KáeMBelĺe: Neĺn Adoĺn Fe! Alapíw*ány bHĐn:062029&26.86

Kaeeso}ffiĎ w+.a ĐeiyGézané
3j blyę:l,łn-vayu.

cĘiągrÉkoá*v }łi'ih&fEüsi dÉl: 014i4Đ(tst65

trletľl: 0ó 20 26&.77-68

saáe 3.iUl'
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. Á pľ*gľamc sonĺc alkalmaaoét meryÁlfoaełt aunkĺképessĘÉ munlĺat'álł*lłó.k kh'ĺá.
't*suťásáBáE ełônybea ľészesÍŕj&k a V-fiI, k*ľi!{eŕi !łltosok*Ĺ

* Áz Íngatłaĺban rnegr.elłísuĺó k$zôsségj pľogr*moko tenňpiás ťoglalkoaĺíso&' ár tzolgál-
ťatísłk' a lĺ0ľnyékeĺ luŁú séľslł és Ł*tľÉľtyt}g tttlyzet& sztľuélyelĺ sä{ľeéľä t* bekap.
eso!óđásĺ }ęh*ŕőségeú biztosŕt*n*Ł

- ,Ą kezdeĺnényezćs megvalrĎsulźsa naryban hozaájáruĺ ah.Łoz" bcry a helyĺ kôzösség be"''

fogedłíbb attitůđdel forduljoĺl * fory*ŕékos embeľek felé.
. Á kávéuó 

'Év 
kszösségĺ tér ery * keľüleĚ rehabilĺtálaudó teľületéŁez kózeli kelyen je.

lent eg' érĺékkôzĺ'efíúő kôzeget. oĘłĄ amř e kömy€ken łiáĺtypóttónaŁ *€kinth€t6.
. szeľeÉnén.łr szoľosaĺ egriitťnúköđłti rĺin{gp beýi *zociáIís ĺntézmónaye| cÍt.íl szeľľe.

cęfJe! - {már fe}ľett&lĺ a katrlcsolłtot a Józsefrľáľosi Öekerĺc*a3zat áľtęł*ui Fo5ĺatô
koeok N*pkôzi 9tśhonávĄ a Mél3ľar-ĺľ6g Egľ.e*&teťůel} . ggnsŁ ěľđskéberr, äogg mi.
nćl föbb holyi lrezđenéłyeeésnek aďjon teľet ałłávéző és g keťiil€ŕbsr élő séľíilt es

b*fníayos helyzet{! enberek' m'ĺ'ĺél több ľenćnyt ćĺ anbĺci{it nyeľjenek ahhoą hogy

'rre 
ađiálr feł"!

. Á kěľnyéken lévrő okt*tási intéeményelĺ tgxulći és * lĺôľoyékłu lakó łi*úałok saámárs
łgl szíavanalas ĺđótöltésÍ leheŕ6sĘet közössĘi toľet fontos talélkozóheľyeć biztosí-
ŕan* ĺ kívézĺó.

. "Ä ]lĺegr Áđom Fel Á'ł*pĺtnĺĺy inrovatfu kezđemén1'erŕséĺ'el egy megh**ĺrozó színfolt.
j* ĺehet Józsefváľosn*t eľósÍfve a Józseťváľosben zajló vĺírosrch*bi|itáciĺís föľekvé.
sękęt és öregbĺtľe * keľÉlet szoeŕĺíliš elkđŕeleĺett*égének ł hÍľtt!

. Remétyeink szoľĺná *c olĺŕ{íbeťi słjtłĺayifuános uęnyitón, minŕ * kezđeményezés
cryitĺ ťorfos tśĺnogatóját exrĺítheÚjüh neg a JłízsefváľÚsi Ônkanĺĺĺlryzaŕcĺ

- Á Nem Ädon Fel Älcpítvńły teĺ'ékenysĘét az elmúlt 10 évben szokmaileg magas srín.
voualrí' nag*s tĺíľs*đďmĺ hatdst *léľ6' ĺ'ďĺíiĺi éľtékękęt teremtő kezđeményerlsek jelle.
weztéÍ* SzęľetłréBkJtízsefv*ľos{ ís eazel az e|kötelezeŕtséggel eľősiteni.

d${el!ékeke*k az Á.lapítĺ'ĺ{ay eđéĘi tevékeaysĘéĺö| ery ľövĺd teínÄsĹ}

Á kérelnező tÜdomÉsul veszi' hogl
} a kéĺelem ben.vijtása nem jogosírja fel a Łözteĺülęt hasmä|ątźłą
}.a18ĺ2013.(Iv.24)önlĺormáĺyzatiłendelet17.$(1)bekezđŕseszeľintakÔáertilethaszÉáIsJáćrtközte-

ľület.hasaá.latĺ đíjat köĺeles fizěĺ$i,
} ą kőzterílleteĺ kiafuóIag a 2tsĺ?@9'(Lt'29.) Komĺĺfuryĺondeleĺ 12. š {t} bekezdĺ'se alapjáÍ' s reĺ'dele! s.

me!}ékletéban megha*rozos tennelrek árus{thatÚk.

Á lréľE|emhčE 8 kéľelrczónek az ďáBbi mell€łetekst kel} csáiolnie: {Á €setolt metléIłtetet |r{rjük X.el ie|ölni)

Bađapesą 2s15.j&nĺus ĺ5'

is. A vtázlaton aĺ igényelt terĚleE|gk * a sa'ükseges meĺetekkel - ůgľ kell szerĺpelaie, hogl a*nak nagyságą
e}helye?keđéss €g'"értelműea megátlapÍtłratr ległec {TERAsz' PÄvII.oN ESETEN: annak szelességs'
hassalságą a ĺeľasą par,iloa szćléĺek aa epElet homlokzati falávôt és ajárđa szŕtétól vató Íávolsága; terasz

3. ,Ąz elhelyeali kĺvánt építnÉny. létes'bnén;', beľendeaés müszaki leÍnĹsát és ieĺveit teraakLbelłnekhu a



.*. Męléľô lébssĺmtnyť€ !.o*ałkozđ köuter{tÍet.herzálati hozäjáľulás megťljítása esetén _ vár*skěpvé.đeĺ.
mi szempoatok äpĺ'.elembev-étele miatt * &nykéÉfęlvételt kcll becsaÍobi.
5. Epítesi engzdélyha kôlôtt ćpitrr'ěny esetebęń vagł qitěsi m'ü/lwIdakitúI ô9szefrg4ő |tMďiiet.łšąýł,áiđ
esđsbefi ü bítt€tőtőĺ kapotĺ negltatalwe.źst es a jogszabáIybal eIőŕ* łsaekben ajogeľBs qłer*g}i hatÜ-
słíęi ew e đé,łvt ał at oł n í szü kt ág' es'
Í. KöaiĚ igény.bel€tele Đsetén - a 2' pontban foglalt }elyszíĺrajzon hll - avogzźkazó heb'sdí't ábnfuÜló
ťorgďomtecbĺikaí ĺá:ľajzot' amely beszeĺeaäetél a BKK Közúti Közlekedési ĺgazgatúság Köai&ezetesi Fí
osźálr'. ForcŹ}omtechÍikai Os':räIYliĺt'

FigTelBełet&:
a hiáĺsĺtataĺłtł;ilsłałkbdEľ,łr}Wł}dę&t,g ael&t n4ł&ą&ĺsĺĺdláubztlál' apłłu & éeteĺnűkĄnegż,đĺineŮs, v*
tĺłÍbú a negfuě ÍäaÍbfuźtg,foŕója e}łgđ#áĺat a wQitd fudart futi elbtűłžg&w!

.Ą köáeľüięŕ-hasatálabt- ktllłłÉsaĺr- azalábbijoep&áłło'k szabaĺ3łozzea
> aL{agacłszágbobietlcnuáryáaśľól saóió'2sl 1. ěvicl.')ÖÜtĐ{.ĺnľvúry
} a šćaefiđrosi e'@É fuldđĚdbae tévö lđÉeésIťtk hasaáI#l es Máłđ&ak @iá6l saob ĺ8Et}l3'

(Iv3a.) mkoľĺnfu1ai ra&bt
} Józsefił&osKeĺtIHiE+íésisabál}#lđIó6đźsÜř'C}fir'2'}öük€ťdÍÝustilt{ťetei
> Bl@esivátĺocĺedsi ésřpĺÉsi xCIe*erbĄa,ó| seół,ó47ll98€Ĺl5.}Föv. Ks'' ľ€ŕ'dłl€t

ľÝYlI,4TKozÁT
} Ąlulíľott hozzáiárutok sze.mélyes es l*l}önleges adata'le {&ofzátg'bzóim szeeéryes ädei} a jĺezeléśéhEB és 8r ď.

jáľó hatôĺ{g felé továbbĺĺásához ajogosułtság megállryÍľása és teĺ.iesítése cé$ából.

} Kéĺe|mem benyłljtiÁsalcoľ a PoĺgÉřílesteťi. Hiťel Vag'ongazđálkođási és Üzemeltetési Ügosxá$ iigríntŕzóje
tőląiékozta'ást kasm - melyet tudořŕtlisul velt]erÍ - a3 eljffis nreginditásänak 'Ił4pjáľól' az {igłiniézésĺ hatáÍid&
ľől az ll$'ennre i'áĺ'yadó jogpabáb' ĺenđelkezéseiróI, joggiľ&Íól €t *ötaleeBtbege$růl, üovábbá k$elezeťtŠégem
alxulasaásának jogköYe&eeěDy€ĺróI' a hivaali ęléľňĚtösśgĺö}.

} KiÍelenten. hog kérelłĺem teljesíÍése ege#n a 2604. évi cxl. tv. 73J,}- $ {ł) bekezdés b) poÍÍtja aiapjfu a fet.
lebbezési jogomrôI ĺemondok. Tuđomásul veszem. hogľ ezáĺÍal aa ěg',embeĺl hozott ha'ároar aĺnak kôztésekoĺ
jogeľôľe emelkeđík'

Bĺđ*pesĄ 2s15júniÜs ĺ9.
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NEM ÁI}Ü&I FEŁ eĺapÍľvÁľqy

A *aeľvefet *iitdetéoe:

Á ĺ{em Ádoĺtl Fe| Alapítvány elsőđłeges cełja' hogy a táÍsadaloĺn valaĺnłýen okbol hábÉnyos heľyzetit

tagjałt segĺts€ abban' hęy éřtékeikď felismerĺe őnľnagukban bízó' ěnáíló' a saját és a társada|om

jövójééřt tenftĺ akaľó embeľekké vá$anak. OĘan ernberekké' akik maguk is kÖzĺemükÔdnek abban.

łogy esy |eikifeg eĺůs' Íelelässégei váĺla[nĺ akaró és ttldó táľsadalorn íoĺmáüidjon Magyaľoľszégon.

Alapĺtványunk é*Ékrend!ének |egí6bb piĺlérc a követkeuő mondđ: 
"Mĺndenki 

ďěg gazdeg ahhoz'

ňęy másoknak segĺhen." HissÍĺlk' hogy ez a rnandat vałóban igaz mindenkiľe, legye* aa fogyatékos

embeą szegénységben áô roma, vagy éppen oĺyan. aknek nĺindene megven.

Mi séÍÜlt embeĺek e[induĺtunk egy o}yan úłon, aho| értékeinkkel' mŰvészi teheiségsnkkel, {inzetleł
geretetünkłĺeĺ' ěs a sértiÍtségünkst adódÖ tapasxalatokkat segĺtenł iudunk ĺnásoknak.

rnegkönnyĺtve' ĺnegsaépĺtve soksk élętět'

Ä szerv*etfejlőd6łe:

Ánnak iđején' 2süsben az Alapĺtvány 4Üo 0s0 Ft.os alaptökével {amłt a fogyatěkos embEľek

zenéłtek összei és egy doĺgozóva| keadte meg mt:ikťjdését. Jelenĺeg kőzel 100 aĺkáĺmázottunk van

(aki|ĺ közü| több' mint 8Ü fó ínegvát'ozrtt mÜnkaképességű. ŕogyatékossággal élÔ kol|égä}.

Ä Đz€ruezet tevékénységě:

ÁŽ,A}aplt,ýány 2005 vÉgén áĺakult, auóta.}agyon akĺv müködést fos.tat, egyľe bôv.ilnek pĺogramjaĺnk;

- ĺ{emadonnŤel Egy.lttes. inÍegľátt, profi zenei szĺnvonałon jáltszÔ zenekaą ameýben a

szó|istak miĺlden esetben fagyatékos éĺetheĘzetben é'ö đôadék' Eđdĺg 4' nagy, a Papp

Lászłó Spoĺtaľénában szervezett konceíłen {Jobb Vetünk a M|ágt jótékonysági ľendezvényelĺ}

ĺöbb' miĺłt 25 ezeľ ember etótt lépett fel ä csapď, a hazai zełrei é|et s*inte minden

kiváĺiságával. Eddis 3 cD-je jelent nreg 6z EgyültesnéĺĹ az egyík az EMĺ kiádáEáb,aľ''

- ł{evęĺ Give Up Goape| lłóľue . elsőscrban fogyđéłtoŚ éĺe{he|yzetben élő iagokból átIó

gospeÍ kórus' ar*ely Nick VujicÍc (végtagok néĺkťĺ| szÜtetett vi|ágh{rü pľédĺkátor ěs ířłoliťáôiós

ťéneľ} 20Í3. évĺ ľĺugyaľaĺszáäĺ lát'ogatására slakult meg és azóta is fofyamatosan

konceľteaĺk' ĺĄ.lick Vt$ĺcic a Neĺn Adom Fe! Alapíívány meghĺvásáľa árkezett Maggaromzégra'

aho| 3 nap alatt 5 helyszřneą több' mint 20 ezeĺ embeĺ e|ětt hĺrdette, hogy soha neľn saabad

ťeĺadni!

- Tapaaztalatĺ seakéľtók képĺéae; érrôltenyíÍé tľéningek taĺtásđ . A|apĺtványłrnk sériilt

tapasztaĺati szaké'{őket készít fe| aľra' hogy bevonásukkaĺ éĺzékenyító. bei|ľeszkedést

elósegĺtó és csapatépítě tĺéningeket tartson vá||ďaloklrak és iskoláknak, Nagyon fontos, hęy
a séř{iĺt embeľeĺ( tapasľta|ď fudásä é.s a profe**.ronáĺis íelnöttképzésĺ ismeretekeÍ ôtvöŽuÉk.

ii
Ílit7'\, ;-----^:*
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A pmgraľn kĹ:|önleffessésę. h*gy a fénĺĺgekeĺľ rninden aĺapv*tň sér*lts*6ĺ tĺpilst képvĺsęlłk a

iapasztalati szakérĺök' így a ľesztvevök egy átfogó képet kapnák erľőĺ az életheÍyłekől'

Takaľĺtĺĺ éc |ĺeľtgo*đozó ptogľarĺ ĺłtűkődtetÉse megváttozott munkaképesség&

éo|gczśk k&złemiikřidésével Munt<ahelyteremtö {łđľłľ} pľogľam

A pĺograrn keretében fogadjuk hÉtľányos ľłeĺyzetú {mind ha|lásban, minđ mozgásban, mind

łatasban' vagy enyhe fokban éľte|mileg akadáĺyozott, illÉtve rnés okbó| egěszsegkarosodott}

m.ĺnkaváĺĺařlk jeleĺ*kerését, Íeĺméľjük képességeiket, eddigi mun|ĺđapaszblataĺkat. és
pľóMľunk ĺnu*kát břaosĺtani a száĺnukra' A betaľru|áshaz a szükséges méńékben adunk

segĺtaěget és ĺ*i:nkájukat a későbbiek során is rendszeĺesen elÍen6ÍÍzzük Táľsaslráz, il|etve

ĺrcda.' iskolatakaĺÍ{óÍ' keĺtészeti munkát keĺesünk ldĺensein& számára, ľneÍt tápaszt€lataĺnk

szerifit eeeket a nnunkakÖÍôket megfeleÍő támogatás esetén képesek sikeresen e|láini, i|letve

ezék € łautrkakdrÔk Valódi iniegřáciot teľel.ntenék.

ilIemađomťe| ,{áz-hátńťvrs helpe{t3 gyemrekek integľációja. rendszeręs iskoĺa utáľli

ełfog|altságot és éĺtékaĺapú k{'Eósséget bifüřsífua szárnukľa. A 20í&ben ĺndult progĺam

jelenleg 3 településen {szendÉĺád, Martonyĺ, Pánđ) több, rnĺnt 60 gy€Íľneket és családđ
t*mogat.

Eloľsodi ľoma csaláđok táľflögätáge abban' hogy miné| inkább önf€nntaltóYá vá|janak

á|latok taľtá*a keret&rslég áłtá|'

A Nemađonnfe| HáŽ'bazźaľtazó családok szémáľa széNez{tnk képzéseket, biziositunk

á|laÍokat. veiôĺnagot és ľnentoĺáljuk, azok saakszerů Íelhasfniá'ĺását hogv a vidéki

kÖťÉłméřyek kĺizó{ĺ ĺs ĺninéĺ ĺnkább képesek |egyenek a szocŕálisan háFányos helpeiű
csaĺáđok eĺöteľeĺffenĺ a számukľa szOksĘes

Kiiĺłisségi téľ kialaklssa Eorsođ ĺnegyébeľr és SzenđľőIádon
Egy ÉMoP 33.t páÍyázat támęatésávaĺ siker{tlt egy 25Đnĺres fllđszlnt + teĺőtéľí ingaťant

építenĺ Szendľôládon' ameý részben a hełyi lĺčztissfu ľnęerésítésé! ĺészben pedig

vendégházként a más{e|epEléseken éĺôkkel vaĺó |ępcso|atsk ŁtělskÍ[ásét hĺ\datott a|ősegetenĺ.

}Ŕlesfió -íogyeÍáko.s fiata|ok ônkérrt,es lĺôzľeműkódésével nrűkůdő havĺ ĺendszerességĹi
pĺagĺam aľEeřy*ek kereÍében közös programok szeľezéséve! segĺtik a háffiľłyos he$ĺĺetú
gyerekek társadatłnĺ felzárklzÉsát.

Xezdjetok teeľe$i - pĺęľaĺĺl a íogyatékos fiaŕatok paľés kĺlzössĘ talälásának
elősęĺtésére

l{emadolcŃď Kávézé - e V|l|. keľĺiřetben kdzösségi tér és kávezó kia|akÍtása ós mÜködĺetÉse

|ntegrált táboľok sĺełveuése

Támogató aeoĺgáłat msködteiÉse

A|kďó Éeĺäpiá* pĺagr*ĺĺt idő.sekľret e PétEľťy sándaľ utcai Kórlráz ápolási osĺ&ätyain.

Támogatott řakhetáe kĺa|akiiása ť*gyatékcs aĺľłberEk ezámára

\.1 '



Kĺvonat

a szeľvezet törvényszéki nyilvántaĺtásban fennái|ó adaiairóĺ.
Az adatĺekérés id6oontia: 2G15.C6.1 5. 9:45

t. A szervezet Íryiĺvántaítási sáma: ôĺ.cĺ.oooelos Jogeĺó: 20+5.01,21
z

z, A szqrvezet neve: NEt.! ADoM FgL Á|apĺfuány

e. A szervezet rövidített neve; Nin6 íövidf(eti fiév bej€gyéłe

ł. A szervezet idegen nyeĺvü eĺnevezése: Nincs idegen nyelvÚ e|nevezés bejeg:(Đ/e

5. A szervezet tĺpusa: Alap|ĺväny' krzalapítvány

ĺ' Alapĺfuány típusa: AlapítÉny

3. A sŹeívezet székhe|ye: 1ca3 8udapast, Lcnyay ut€ 3. 2.í1.

Jogeíó: 2035.01.2í

J5g€íö: 2005.01.21
2

J!geró; 2005'01.21

l
Jogerö: 2007.1 1.28

p-ĺ'l Ä képviselő nevé:De|yGéza

Anyia nevé: AIľ$a łew nin6 megadya

Ĺakóhelye: 1147 Eudapest. Benkó utca 4ď B.

A képvise|eti jog gyakoĺ|ásának módja: Képviseĺetiog gyakorlásánäk módja nin6 bejegyeve
teřjede|me: Képviseteli log gyai(or|ásl terjedelme niňcs bejegygve

A megbÍzás idôtartama:
A lemondás hatályossá vá|äsáľa vonatkozó adat:

A képviseló n€Ye: Kónya ľ\ĺiktósné

Anyja neve: Ányja neve íin* negadva
Lakóh€lye: 2316 Töktt. AIadí út 26/a,

Á kěpviseléti jog gyakoľIásának módja: tnéllÓ
terjede|me: Aliälánés

A megbízás időtařtama:
A lemondás hatá|yossá váĺására vonatkozó adat;

ĺr: A ĺ<épvísEló ngve: Papp szabols

Anyja neve: Anyja neve nin6 megađva

Lakóhetye: 6729 szeged, Udvadí J. utÉ 36'

A képviseĺeti jog gyakorlásának módja: T*álĺô

terjede|me: Átalanos

Á megbĺzás időtaÍtama:
A ĺemondás hatályossá válásära vonatkozó adat:

Jogeró: 2006.01.2í
2

JogeÍr: 2014.1 í.06
1ż

Jogefö: 20i 4.1 Í,06
1i

1c' A szeľvezet célja; NeŘetközi progÉnokla vaió beĺ(apcsoiódás' ;túsági qséíeprogĚmok ęęrwuése, e|sósofban
hákáfiyos heľýretű fiatäĺok Ýámára'

ĺr. A szervezet céĺ szeľinti besoroÍása: szcciális Íevékerység

ĺz Á |étľehozás határozott idejének lejáľta: Le;áĺat łapia nin6 bejegyezre

ĺs.A ĺétesítő okirat (módosításának} keĺte: 2o15.o...oÍ

JogerS: 2007.1 I,28

Jtgeň:2g11.12'21

Jogerö: 20í5.c2.1 1

zc

rł' Vagyonfelhasználás módja: .łz a|apítýäny1ám3gatást egyénikéreĺmek. vagy pá|yázalok atapján r$]jthai, Atámogatoit JogeÍä: 2oc5'Đ1,2'|

személyek vagy stryaetek teYékeF,ysgge a aĺäp;sányi €|okhcz kapéolTdik. azok
tregE|csĺĺását segĺti. AzAlaĐĺtvány i'sáłiíđlFt és eg!.szeń támogatást ńyújt.f|at. valanint
áz e|apĺtvány célok nínd halěkoíyabb megva|Tsĺtása érdekébn fó- ěs mellékái|ású
alkalmazottat's íogĺďkoztaihat

o|dai: jĺ3



FóváÍosi Törvényszék
Ügyszámĺ 01 03Fk.61 i C7 j2ca5

::' Vä$ýrńťélhäŚfťĺáĺáś ťr'énéke: Ěeihasäálás mértěké nlncs bejegyĚ\€

ĺe. Alapítvány jeĺlege:Nyĺ!t €lapĺtvány 'jogéřó: 2&35.9Í.21
z

ls. Äz aĺapítvány ĺjgyvezető szerve: kuíatóÍium

{í') l.lév: Ba|ogilné simkó Kata|in

Anyja neve: ,Ąnyja nere ninN bejegyezve

cím:10ôí Buda9est. D8ĺszĺníáz üĺB 8.

A megbĺzás ĺdőtařtama:
A lemondás hatá|yossá válására vonatkozó adat;

Jogerô: 2c.14.1 1.06

i:J Néy: Dé|y Géza

Anyja neve: Anýja ĺeve nin6 beiggyezve

cĺm: ĺ0g3 BüdapesL Lónyay ui€ 3,

A megbízás ĺdőtařtama:
A ĺemondás hatá|yossá váIásáÍa vonatkofó adat:

Jogero: 2014.,ĺí.05

(3,) Név: Kónyä MiĺdósÍé Jogeŕö] 2014,11.Ú6

Anyja neve: Ányja f,eve nin6 bejegyezve .,7

cím: 231Ô TÖkÖl' fu adi !t' ?ôta,

A megbĺzas időtartama:
A Iemondás hatályossá vá|ására vonatkozó adat:

i4) NéV:Pappszabo|cs JogeÍö:2o14.i1.06

Anyja neve: Anyĺa neve nl'cs bejegyezve |,7

cím:5729 szegéd, Udvarci J' uts 36.

A megbizás időtańama:
A lemondás hatályossá válásářa vonatkozó adat:

i5,) Név:zakáĺzoltän
Anyja nevo: Anyja nevě ni's bejegyezYg

cím: i.:12 Bud2p€st. Kéró utca 16.

A megbĺzás időtaľtama:
A lemondás hatáĺýossá válására vonatkozó adat:

.jogeÍó: 2005.0Í.21
2

zr' Közhasznú jogál|ás: Koznasznĺ Jogeíô: 2006.0'ĺ '21
2

22'A szervezet adószäma:'ĺa2soszs.ĺ"ąg JÜgeíó:2!15.03.l0

zs. A szeřvezet adószámával kapcsolatos tény: Bęjegyzett Joge'ol f015,c3.1o
Adószám megszeuésének l felfüggesztésének / t<iľIésének ĺdőpontja: eccs'oĺ.ae

zc, A szervezet közĺisségi adószáma: Közösség| adógám nic6 bejegyełe

:s. A szervezet közösségi adószámávaI kapcsolatos tény: i<özüsségi adósŹáilmä! kapsolatos iény nincs bejegyez/e

KözĹrsségi adószám megszeĺzésének / felÍüggesztéséíek ĺ tőrlésének ĺđőpontja: ldóĐont ninÉ bejegyezre

26.A szeřvezet statisztikaĺ számjele:18256529.881o.5694Í Jogeíő:2015.03.18

27' A szeľvezet statisftĺkai számje|éve| kapcsolatos tényĺEejegyzeii Jcgeŕó; 2o15.o3.ĺô
Statisztikaĺ számjel megszeĘésének / felfiiggesztésének / törlésének id6pontja:201Í.ol.s3

zg- Á szeryezet számláját vézető pénzforgalmi sfolgáltató neve, székhelye: számlaYezetÔ szoigállatö nins bejegyezv€

zs- A szervezet jogi szeľnélyiségű szeřvezeti egysége(i): szewaeti egység nincs bejegyezve

:ĺ. Jogelód szeľVézetek: Jogelěd szen€zet nĺns bejegyezve

::- Jogutód szeľvezet€k: Jogutcc szeilezet nin6 bejggyeäe

cldal: 2/3



'đsi 
Tôrvényszék

jýszáľn: 01 00/Pk.611 c7 ĺ2ao5

:s. Folyamatban |evó eĺjáľás típusa: Nlocs

el. Foĺyaĺna(ban Vań végřehajtás' bĺztosĺtási intézkedésl EliáIás nincs beĺegyezve

rs. Folyamatban yan bĺlntetô / szabáĺysěrtési eljárás l intézkedés: 
=|jáíás''lrtézkedés 

Ęíns bqegyetr

o, Egyéb: Nin€ eg),éb adät bejegYgve

ánłoÉx
Budapest. 201 5.06.1 5 i

.ŤL

' ia=\,i ,,ĺ-________-it*
iäáíÉs
!i !



A I,!íÍ RÁs I c Ílĺ pÉĺn,Lĺv.y

--Ai'rlíĺott.Del.v Géza Istł'árr (sziĺieĺeÍt: Buclapest, 1967. nov*mbeĺ 06. anyja neve:

])ľttskoĺ,its Agnes). nag,var áiianpolgár, 1093 Buđapest, Lóny"ay utcal'2 em' 1 a. szám alatti

lakos, nrint a ľ{]EM AD()M FtL ÁIĺtpítvriny (szśkhei've: ic93 Budapesĺ, Ló:ryay u. 3' 2'i 1.)

kśpviseleti joggď rencĺeikezo kĺipvisetője, az alapítr'ány1 akként jegyzenr , bcgy az' alapĺtvňny

géppel vagy kézzel e}őin, eiőnyonrott vag},. nyontatĹrtt neve aiá. ner,el:'let az- a!áítási

címpéIde:rynak megťelelöen íľonr. -----.----.

s&Łffi
W n,' Mlttó vikĹoľ Kiĺzjc[yz.ül |ľo(lĺljĺ

tt
t'rur- I 

-
-'-1.r'--*.-'

I

Dľ. lVIr1tÔ Vĺkt*ľ ltłl{ĺ}tsyxłĺ t"mĺri Śl iľoĺ1ĺt@bu<!ĺpl.stkoz,j egvzo'hu

'tüff"łtrĺl*ĺs*ĺ"ĺiĺiu*íLĺ{fuwrĺĺyjr*(*JY-*$'4*tc!.il:!?ss1fitŘ{;-1'2a:0j.í9

Ĺigyszłlłl: l } CI24/ĺ{l]3ól2Ĺl t 5'

-.Tarrúsítom l}cly Géza ĺsfván {sztiletett: Budapest, 1967. november 06' anyja neve:
Dĺaskor'lts Ágn.'i, nlagyar álianrpolgĺĺľ. 1093 Budapes! Lónyay utca3'f em. 1 a' szám alatĺi
lakos, aki szetnéiyazonosságái a 993750I.Ą szárnri személyazonosító igazolr,ánnya]' la.kcímét
az 336598I.,Á sľ;ĺnlú lĺtkcĺlĺet igazoTćt hatósĺigi ígnzoh,áĺn.v.al igazolta, ezeft az idefiĺzotĺ
okil:nton "tł*ľep}ő alĺi ĺľ{srlnĺk ĺ'ĺI i.tĺiságńl. *""

"ĺAx {tgyťóJ ltľilaĺlĺ*xik, bĺĺgp' Íľni dił ĺr!ľĺtłnĺ tuĺĺ rĺs óltí ĺr tll{I$y{lľ n.velvet, vĺllłrt}rint ä fbľIti

ĺ:kĺłĺrltłĺnmlĺk1$Itülrnĺĺłm*ľęĺ*bsnĺľjłtĺĺń,"*1--"*
;"-A* ttňľľ'él ĺuĺlęmn*n ťeĺ|$ e h{ĺľJÉiiy$ölFĺy*tĺę* t{ickoutfllĺ1${it tĺ lĺÖľj*ĺ}yľ.tĺkľ{il tĺĺřť'tl l99t.
.*vľX.tĹ.ĺgľĺ*ľľ''1'ää. 

ä (ä};flfi} ńklé#đdsstiłsn.éĺl6lnttĺrkn}l. !',{ĺ$yiĺl $ ľľ*nt*lyttĺrnoľs{ig oll-
}{Üę *llsńöľä{|í*i.ę vonnlkoél rcuĺlęltĺ*ĺúsgltľs|. ł ĺĺttąl**yľ"itlrĺ*lyĺ:tĺ*s tńjćkÜutefln tĺlvírbłlĺi ĺ
sľ';rnslyĺtxnrr***ńtł ipl'1*n{lľľ.é*$vr;l ćľinĺatr Jklet ĺtĺ *ĺl*llőľzćs *ćljńľll' núĺljĺrĺiĺ é$ t{lľ{illmĺĺľll-

il ktiľjętrgyu{ĺĺ k{}xmnlíik{lil'ls ĺne*ĺít*1ltdđš*]lilk k{ĺ1illtectĺsĄ;úr.ól śli n lż!. $ (lł) bekłľđćgéb*ĺl
ttX}Ri*liĺlt ł:ĺ1i*}ĺlnt*iĺi kłllŮli:z.ĺšĺĺĺ*&lľll' vn}łtnĺnt łrz. ęllcn{iľnd* iiÜľ{11 ĺłltssi$tlr*ľt łĺlĺtĺlk
h*zęlćrtóľłtl, ĺ\z ĺlljĺll'ťl kitĺ,icgyzÖhetyĺlttss tńjÚko'nmüil nz tlgyf+lcĺ, ho6y sałmslyes iłdatĺi*tk
*lgklt.trnĺk*s ťltoĺt tt'ľ({jniĺ lckéľĺlĺlz".ísćľct ĺl jĺłlen ktiz.icgyzći okiľĺrt cĺkésuĺĺćsĺĺt nľgeiiĺzĺĺcn sĺlľ
koľ{llt. -.--.*-----*
"*Kclt l}uclapcstcĺ, 20i 5. (ice[ĺőezer.tĺz,elť'[łJdik} év januáľ hónap t6. (ti ) napjan. -

yka VÍaľcel Dávid
k<izjegyzőhelyet+"es



MEGHÁTÁ.LłiAZAs

ÁIuiíľotr Dely Géza'(szúl':1967'It.06.Budapest,a.n ':Đraskovits Ápes; lakoĺm: i093 Bp. t,ónyay

u.3.; Sz.igl'sz.: 99.37ffi |ĄadôszźwE368330459} aNem Ađom Í'ď A|apíŕvńuy (cím: 1093' BÜdapest

ĺ,óĺyay u 3. IIll' adószáĺĺ': l8256529.L43) Kuir*ĺóľĺumának e|nöłe"

meg hatelmazom

De}y Gěza ľsÉváĺnét (ĺakcíml 1012 Bp. I,ovas út 9. fsđ.l'; sa1|:1973'0732.; an: lr,ĺáný l|dikó;

sz.ig.sz: S85l55lA;jogosŕtvány sz: CI{996362)' hory a 1082 Budąest, Baľoss u.86. (Íłľsa 35527ľf)

szłm ďatti a Nem Adom Fel Alapífvány fulajđołíban tcvó ingat|annat kapcsolatban a Buđĺpest

Fóvrĺros l|ĺIL keľület Józscfvĺrosi Ônkormńĺyzatáĺek GazđúIkodásĺ Üpoaztáty.ánát

te|jes kôľűen eljáľion és *|áiľjon.

Á mębrŕalmszás vĺsszavonćsĘ éľényes.

Kclt'; Budapesq 2oisjünius 12.

...$,ŕ#$i*ä

meghataLnazott

Tanú 1.

rř,
Ą{ 1'
$Ąt-1

Név: Dely Réka

Lakcím: l0I3 Bp. Pauler u'2Ü..

Sz.ig.sz: z3ü6M3MA

Taau2.

-F\
M

Név: Papp Śzabolcs

Lakcím:6529 SzegeĄ Udvarđi Jrános u'3ó'

Sz.ig.sz: 403396914
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