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Melléklet: t4 db

Tisztelt Város gazdálkodási és Pénzüryi Bizotts ág!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismertetése

Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi Polgármesteri Hivata|hoz
az a|ábbi köZtenilet-hasznźiatihozzájaru|ás iľánti kérelmek éľkeztek. APénzugyi Ügyosztály
tźĘékoztatźlsa alapján az a|ábbi kérelmezőknek közteľÍilet-hasznźůati đíjtartozása nincs.

1.
Kö zteľület -hasznźiő. kére lmező : Budapest VIII. kerület' Bľĺódy Sándoľ u. 32.

szám a|atti Táľsasház.
(1088 Budapest, Bródy Sándor u.32.)

2015. szeptember 16. - 2015. november 16.
építési munkateľĹilet, homlokzat felújítás
Budapest VIII. kerület, Bródy S. u 32. és Vas u.
felőli homlokzat
|2O fiŕ
420,-Ftlrĺŕlnap|AFA
3 124 800,- Ft +AFA
3 |24 800.- Ft +ÁFA

foglalt köZteľiilet

Meąieeyzés:
Budapest VIII. kertilet, Bródy Sĺándor u. 32. szźtm a|attí Ttnsashátz 20|5. szeptembeľ 04.
napján beérkezett kérelmében kĺĺĺertilet-hasznźlati hozzájaru|ás - teljes díjmentességgel-
t<jľténő megadását kéri a Tisaelt Bizottságlől tekintettel aną hogy <inkoľmĺĺnyzati pá|yźaat
a|apján a tźlrsasház tĺímogatrásban részesiilt, ezźllta| homlokzat felújítási munkálatokat kíviín
végezni a fent megjelĺilt teriileten. Az építési munkaterületen elhelyezett á||vźny alatt a
gyalogos forgalom biztosított.

2 , Ą.(sz. napirend

A kérelemben
hasznźiat ideje:
Közteľül et -haszná|at c é|j a:

Kö zterület -hasznźl|at helye :

Kĺi zteľület -haszná|at nagysága:
Kcjztenil et -haszná|at díj a:

K<j zterül et -hasznźt|ati díj <i s szesen :

Díjkiesés díj mentesség esetén



Fentiek alapjtn Gazdálkodási Ügyosztźůy javaso|ja a
megadását és a díjmentesség biztositását' tekintettel a
pontj ában fo glaltakľa'

köztęrĹilet haszná|ati hozzźi1áruIés
Rendelęt 24. $ (1) bekezdés b)

Megiegvzés: Weiser Károly e. v. 2015. szeptember 02. napján beérkezett kérelmében
k<jzterĹi1et-hasznćiatihozzájélru|ás - teljes díjmentességgel tĺiľténő - megadását kéri a Tisztelt
Bizottságtól építési munkateľĹilet céljából, tekintettel arra, hogy a BKv Zrt. épületének
homlokzat felújítási munkálataitkivánjákvégezni a fent megjelĺilt teľĹileten.

Fentiek a|apjźn Gazdá|kodási ÜgyosztáIy javasolja a kĺĺzterület hasznźúatí hozzájáru|ás
megadását és a đíjmentesség biztosítását, tekintettel a Rende|ęt 24. $ (1) bekezdés e)

pontj ában fo glaltakľa.

2.
Kö ZteľĹilet -haszná'|ő, kér e|męző :

A kérelemben foglalt köZterület-
használat ideje:
KöZteľiilet-használat célj a:

Közterület -haszná|at nagy s ága :

Kö zterĹĺl et -hasznáIat he lv e :

Kcj zteriil et -haszĺá|at dij a:

Kö zteľĹil et -haszĺá|ati díj ci s sze sen :

Díjkiesés díjmentesség esetén:

3.
Közteľiilet -hasznźiő. kérelmező :

A kérelemben foglalt köZteriilet-
használat ideje:
Kö zterĹil et -haszná|at c é|j a:

Kĺj zterĹi let -haszná|at nagy s ága:
KozteľĹil et -hasznźiat he lye :

Közterül et -hasznźiat đíj a:

Kö zteľület -haszná|ati díj ö s sze s en :

Díj kiesés díj mentesség esetén:

Weiser Károly e.v.
(1225 Budapest, Tiindérrózsa u. 3.)

20|5. szeptembeľ 14. - 2015. október 11.

építési munkaterület, homlokzat felúj ítás
50 m"
Budapest VIII. keľület, Magdolna u. 55.
(épület homlokzatín)
4f0,-Ftlm"/nap.+AFA
588 000,- Ft + AFA
588 000,- Fr + AFA

Budapest VIII. kerü|et, Lujza u. 26. szám
a|atti Táľsasház
(1 086 Budapest, Lujza u 26.)

2015. szeptember 15. -2015. december 31.
építési munkaterület, homlokzat felúj ítás
40 m'
Budapest VIII. keľĹilet, Lujza u. 26.
420,-Ftlm"inap +AFA
1 814.400,- Ft + AFA (420* 108*40)
1 814.400.- Fr + AFA

Meąieeyzés: Budapest VIII. kerül et' Llýza u. 26. szám a|atti Társashźn 2015. szeptember 02.

napjrín beérkezett kérelmében homlokzat felújítás céljából közterulet-haszná|atihozzźljźlrulás-
tetjes díjmentességgel tĺjľténő- megadasát k&i a Tisztelt Bizottságtól tekintette| arľa, hogy a
felújítást a városkép, illetve az utcakép javítása éľdekében kívarýák végezni. Mive| az
önkoľmányzatipá|yźzathoz sztikséges30oÁ ĺinerővel atáĺsashánnem rendelkezik, saját eľőből

kell finanszfuozrua a felújítási munkálatokat, igy az ehhez szfüséges teľtilet köZtertilet-

hasznźůat díja jelentős anyagi megterhelést jelentene a tétrsashźz lakói számáĺa. Az építési

munkateľĹileten elhelyezett á||vźny a|att a gyalogos foľgalom biztosított.



Fentiek a|apján Gazdálkodási
megadását és a díjmentesség
pontj ában fo glaltakľa.

4.
KozterĹilet-használó. kérelmező :

IJgyosztáty javasolja a
biztosítását' tekintettel a

köZterĹilet hasznáIatí hozzĄátulźs
Rendelet 24. s (1) bekezdés e)

A kérelemben foglalt köZterület-
haszná|at ideje:
Kö zteľiilet -hasznáIat céIj a:

Kö zteľület -hasznáIat nagys ág a :

Kozterül et -hasznźiat helye :

Közterül et -hasznáIat nagys ág a :

Közterül et -hasznáIat he lye :

Kö zterĹilet -hasznźiat đf1 a:

K<j zteľĹilet -haszná|ati đíj ö s s ze s en :

Díj kiesés díj mentesség esetén

Đ.

Közteľiilet-használó. kéľelmező :

A kérelemben foglalt köZterĺilet-
haszná|at ideje:
Kĺizterĺilet -haszná|at céIj a:

Aľtopolis Művészeti és Kultuľális Kiizhasznrĺ
Eryesůilet
(1088 Budapest, Krudy Gyuta u. 2.)

2015. szeptember |6. _2015. szeptembeľ 20.
egyéb renđezvény, egyéb elkerítet teľület

15fił
(300 m hosszú 5 cm széles
t ap e ľ agasztócsík j ardáĺý
Budapest VIII. keľtilet, Baľoss u. 8
kiinduló pont - otpacsirta utca - Múzeum utca -
Pollach Mihály tér-Bródy Sándoľ u. útvonalon

Zmr
(ta|apzatta|e|Iátottajtő)
Budapest VuI. keriilet, Baľoss u. 8.

3I7,-Ftlmflnap +ÁFA
26 945,- Ft + AFA (3I7,- Ft * 15 * 5 nap + 3I7,-
*2m2*5nap)
26945,- Ft + AFA

Budapest VIII. keľület' Német u. 8. szám alatt
Táľsasház
(1084 Budapest, Német u. 8.)

20| 5. szeptembeľ 16. _ 2015. szeptember 26.

egyéb elkeľített teriilet

@iztonsági elkerítés a tetőn végzett
munkálatok miatt)

Megiegyzés: Az Aľtopolis Egyesü|et 2015. szeptember 02. napjźn beérkezett kéľelmében
köZteľĹilet-haszná|atihozzájáru|ás - teljes díjmentességgel tcĺrténő - megadását kéri a Tisĺelt
Bizottságtól. Kérelmező a Streetwalker Gallery _ Placcc Fesztivál 2015 programsorozat
keľetén beltil kívan elhelyezni abeađványában megjelölt útvonalon, és helyszínen egy piros
színú tape ragasztócsíkot, valamint egy ajtőt. A benýjtott dokumentáció a|apján
megállapítható, hogy az ngyfé| fenti tevékenységét az autős, és gyalogos forgalmat nem
akaďéiyozva gyakorolná, illetve a figyelemfelkeltő tape ragasztócsíkokat a KRESZ egyéb

j elzéseivel nem ö sszetéve szthető módon haszná|ná.

Fentiek alapjan Gazdá|kodási Ügyosztály javaso\ja a kozteľĹilet használati hozzájźru|ás
megadását és a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés d)
pontj ában foglaltakľa.



Kö zteriil et -hasznźiat nagys ág a :

Közterĺilet -haszná|at he lye :

Kö zteľĹil et -haszĺáLat dij a:

Kdzteľület -hasznáIati díj ö s szesen :

Díj kiesés díj mentesség esetén

A kérelembęn foslalt
haszná|atideje:
Közterület -hasznźiat cé|i a:

66 mf Qárdánés 3 db. parkolóhelyen,
1 db parkolóhely:l0 m,)
Budapest VIII. keľĹilet, Német u. 8.

3I7,- Ft/m"/nap,+AFA
125 53f.- ft + 

^FA 
Ql7 Ft * 36 m2 * 1 1 nap)

2650,-Ft/ parkolóhely/nap bryttó (munkanapokon)
és 3I7,. Ftlm.lĺap + AFA (munkaszĺineti
napokon)
munkanapokon összesen: 50 079,- Ft + AFA
(bruttó 2650,- Ft'- x 8 nap x 3 db paľkolóhely)
munkaszüneti napokon cisszesen: ?8 530'- Ft +

ÁFA (nettó 3I7 Ft,- x 3 nap x 30 m2)

2O4I41,- Ft + ÁFA
204 T4I,- Ft + AFA

Budapest VIII. keľület Víg u. 32. szńm ĺ|atti
Táľsasház
(1084 Budapest, Víg u. 32.)

20)'5. szeptember 2I. - f0I5. október 04.

egyéb elkerített terület
(biztonsági elkerítés a tetőn végzett
munkálatok miatt)
Budapest VIII. keľület, Víg u.32.
94 m" (Játđan és 3 db. parkolóhelyen,
l db parkolóhel5l0 m,)
31,7,- Ft/m'lnap,+AFA
263 744.-ft+ 

^FA 
QI7 Ft* 64 fiŕ * 13 nap)

2650,-Ftl patkolóhely/nap bruttó(munkanapokon)
és 3|7,- Ftlm,lnap + AFA (munkaszüneti
napokon)
munkanapokon <isszesen: 56 338,- Ft + AFA

Megijegyzés: Budapest VIII. kerĹilet Német u 8. szám alatti Táľsasház 2015. szeptember 03.

napján beérkezett kéľelmében köĺertilet-hasznźt|ati hozzźljźlruIás - teljes díjmentességgel
történő - megadását kéri a Tisaelt Bizottságtól tekintettel ana,hogy önkormányzatí pá|yázat

a|apján a társasház támogatásban ľészesült, ezá|ta| tető felújítási munkálatokat kíván végezni.
A fent megielĺilt tertiletet biĺonsági okokból, balesetveszély elkeľtilése céljából kívánja
lekeríteni. Tźĺjékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kieső parkolási dť1 áfa taľtalma

13 521,- Ft, amelyet a kére|mező köteles megfizetni a hatátozďban megjelölt
bankszámlaszźtmra.

Fentiek a|apjźn Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a koztęľület haszná|ati hozzájźru|ás

megadását és a đíjmentesség biztosítását, tekintettel a Rende|et 24. $ (1) bekezdés b)

pontjában foglaltaka.

6.
Kö Zteriil et -haszná|ő. kér elmező :

kĺjzterület

KözteľĹilet -haszná|at he lye :

Kcj zteľiil et -hasznźiat nagys ága:

Közterület -hasznáIat díi a:



(bruttó 2650'- Ft,- x 9 nap x 3 db parkolóhely)

K<i zterĹilet -haszná|ati díj ö s sze sen :

Díj kiesés díjmentesség esetén

Közterül et -haszná|ő. kére lmező :

A kérelemben foglalt kozteľület
haszná|at ideje:
Kĺl zterĹil et -hasznáIat c é|j a:

Kö Ztertil et -hasznźůat he lye :

Kö zteľül et -hasznźiat nagy sérya:

Kĺj zterĹĺl et -hasznźiat díj a:

Díj kiesés díj mentesség esetén:

munkaszrĺneti napokon ĺisszesen: ł8 040.- Ft +
AFA (nettó 317 Ft,- x 4 nap x 30 m")

t22,-Ft+Áľ.,ł
I22,-Ft+Áre

Meqiegyzés: Budapest VIII. Víg u. 32. szám a|atti Társashán 2015. szeptember 03. napján
beérkezett kérelmében kĺizteruleĺhasznźůati hozzájźĺru|ás- teljes díjmentességgel tĺirténő-
megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy önkoľmányzati pá|ytzat a\apjźn a
társasház támogatásban részesĺilt, ezěúta| tető felújítási munkálatokat kívan végezni. A fent
megjelölt teľĹiletet biztonsági okokból, balesetveszély elkeľülése céljából kívánja lekeríteni.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kieső paľkolási đíj áfa tarta|ma 15 2I2,- Ft,
melyet a kérelmező köteles megfizetni ahatározatban megjelölt bankszámlasztlmĺa.

Fentiek a|apjan Gazdálkodási Ügyosztály javaso|ja a közterület haszntiati |lozzájźlru|ás
megadását és a díjmentesség bińositásźlt. tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés b)
pontj ában fo glaltakra.

Budapest VIII. keľiilet, Gutenbeľg téľ 4. szám
a|atti Társasház
(1088 Bud'apest, Gutenbeľg tét 4.)

201 5. szeptember 15. - 201 5.szeptember 25.
homlokzat felúj ítás - źl||v ány ozźs
Budapest VIII, Gutenbergtér 4.
22 m. + 3 ĺb parkolóhely
420,- Ft/m"lnap + AFA (építési munkaterület)
10I 640,- Ft + ÁFA (2OFt* 22m2 * l1 nap)

5280,- Ft/paľkolóhely/nap (munkanapokon) és
420,-Ft/m"lnap + AFA (munkasztineti napokon)
munkanapokon ĺjsszęsen: L|2 252,- Ft + ÁFA
(bruttó 5280,- Ft'- x 9 nap x 3 db parkolóhely)
munkasziineti napokon összesen: 16 800.- Ft +

ÁFA (nettó 42OFt,- x2 nap x20 m2)

230 692,- Ft + ÁFA

Megieevzés: Budapest VIII. keľület, Gutenberg tér 4. szźmalatti Társasháĺz}}|S. szeptember
04. ĺapjánbeérkezetlt. kérelmében közteriilet-haszná|atihozzájárulás - teljes díjmentességgel
történő - megadását kéľi a Tisztelt Bizottságtól tekintette| ana, hogy a tźrsashźn
homlokzatłĺnak felúj ítása céljźhő| kéľelmezi a teľület haszná|atźú.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kięső paľkolĺĺsi díj ÁFA tartalma 30 308,- Ft,
me lyet a kér e|mező kĺitele s me gfi zetni a hatźr ozatban me gi e lölt bankszrím |aszátmĺa.
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A Gazdálkodási Ugyosztźiy javasolja a
haszná|atí hozzźtjárulás megadását és a
(1) bekezdés e) pontjában foglaltakĺa.

8.
Közteriilet-használó. kérelmező : Zenobia Hungaľy Kft.

(2730 Albeľtiľsa, Dĺínosi iÍ34.)

20|5. szeptember 0I. -f016.január 15.

homlokzat felújítás
Budapest VIII, Horváth Mihály tér I7.
3 db parkolóhely
f650,- Ft/paľkolóhe|ylnap (munkanapokon) és

420,-Ftlm.lĺap + AFA (munkaszüneti napokon)

munkanapokon összesen: 600 945,- Ft + ÁFA
(bruttó 2650Ft,.x96nap x 3 db. parkolóhely)
munkaszüneti napokon cĺsszesen: 504 000.- Ft +
e.FA (nettó 4zOFt,- x 40 nap x 30 m2)

I IO4 945". Ft + ÁFADíjkiesés díjmentesség esetén:

Meeiegyzés: A Zenobia Hungaľy Kft. 2015. szeptember 01. napjan érkezett kérelmében a
Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 69612015. (vI.29.) száműhatźtrozata alapján fenti
területre díjmentességgel kĺizteľület-haszná|atihozzźĄárulást kapott. Azugyfé| tekintettel arra,

hogy a koľábban kért |27 m' építési munkateľĹilet nem elegendő az építési munkálatok
kivitelezéséhez, ezért fenti köztenilet-használat módositźLstLtkértę a Tisztelt Bizottságtól. A
kére\mező megkéľte a BKK Forgalomtechnikai tervet, amely szerint a Budapest VIII. kerület
Német u. fetőli szakaszon átterelik a gyalogosforgalmat a túloldalra.
Azngyťé| tekintettel arra,hogy a korábban kért I27 m'építési munkateľĹĺlet nem e|egendő az
építési munkálatok kivitelezéséhez, ezért fenti k<ĺzterülęt-használat módosítását kéľte a
Tisztelt BizottságÍól.
A Vĺĺľosgazđá|kođási és Pénzügyi Bizottság 767120|5. (vII.27.) szétmu hatfuozatźlban

közterĹilet-haszná|ati hozzźtjáru|źtst adott - teljes díjmentességge|- a 432 m2 területre és egy
parkolóhelyre való bővítés tekintetében.
Az ugyfé| jelen kérelmében, kéri a 767120|5. (vII.27.) szźĺrlű Határozat módosítását a
Tisztett BizotÍság!ól, mivel az építési munkálatokhoz további 3 db paľkolóhely szükséges.

Azngyfé| csatolta a kérelméhez az építési ütęmtervet.
A GazđáIkodási Ügyosńá|y munkatársa helyszíni szemlét taľtott, mely során megallapításľa
keľiilt a további 3 db paľkolóhely iranti kérelem indokoltsága.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kieső parkolasi a6 Áľa. tartalma 162 255,- FÍ,

melyet akére|mező köteles megfizetniahatározatban megjel<ĺlt bankszám|aszámĺa.

A Gazdálkodási Ügyoszt.á|yjavasolja aYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 767l20l5.
(vII.27.) száműhatározat módosítasát ' továbbá a díjmentes köZtęľület haszná|atiLlozzájáru|źs
megadását tekintettel a Rendelet 24.s (1) bekezdés e) pontjában fog|altakra. Továbbá a

Y átosgazđttlkodási és Pénzügyi Bizottság kĺjzterület
díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendę|et24. $

A kérelemben foglalt ktizterĹilet
haszná'|at ideje:
Kö zterĹil et -haszĺźiat c éIj a:

Kö zterĹil et -hasznźllat helye :

Kö Zteriilet -haszná'Iat nagys ága :

Kĺĺztenilet- hasznáIat díj a:



Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a 2OI5. szeptember 01. _ 2015. szeptember 13. napjfua
vonatkozó közterĹilet-haszná|at tudomásul vételét.

9.
Közteriilet-hasznźt|ő,kérelmező: Metal-ArtNemesfémipariZrt.

(1089 Budapest, Üľoĺ rĺt toz.;
A kérelemben foglalt köZteľĹilet
hasznźiat ideje: 2015. szeptember 14. -2015. szeptembeľ 25.
KöZteľĹilet-hasznźiat céIja: szóľólaposztás
KözterĹilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. keľület Üllői út Kĺĺnyves

Kálmrán kľt. sarok (1 fő)
Budapest VIII. keľületGaal' Mózes u. l (fő)
Budapest VIII. keľiilet Bláthy ottó u. 1 (fo)

Köztertilet.haszná|atnagysága: 3 fő
KöZteľĹilet -haszntiat đíja: 3I2,- Ftlfo/nat + ÁFA $zőrő|apozás)
KözteľĹilet-haszná|at díja összesen 1I f32,- Ft + AFA (3I2 Ft * 3 fő * 12 nap)
Díjfizetés ütemezés: egyösszegben

Megjeg}'zés: A Metal-Aľt Nemesfémipari Ztt. 2015. szeptember 02. napján beérkezett
kérelmében köztertilet-hasznźlIatihozzájáru|ás _ teljes díjťlzetéssel történő - megaďását kéri a
Tisztelt Bizottságtól tekintettel arľa, hogy szórólaposztźs azuzlet népszenĺségét növeli.

AGazďá|kodási Ügyosztály javasolja a kciĺerÍilet haszná|atihozzájáru|źls megadását.

10.
KdzterĹilet-használó. kéľelmező: Bedák Pál e.v.

(1086 Budapest, Dobozi u.27.1. em. 3.)
A kéľelemben foglalt közterĹilet-
hasznéiat ideje: 2015. októbeľ 23, _2015. novembeľ 02.
KöZterĹilet-haszná|at céIja: Idény jellegri aszta|i árusítás (Minden Szentek)
Közterület-hasznźllathelye: NépszínhŁ u.7-9.

KöZterület -hasznáIatnagysága: 2lł
KcizteľĹilet-hasznźiatdíjaösszesen: 764,. Ft/ 

^,lnap+ 
ÁFA,

16 808,- Ft + ÁFA (764,-Ft* 2m2 * 11 nap)
Díjfizetés ütemezés: egyĺisszegben

Megiegyzés: Bedák Pál (székhely: 1086 Budapest, Dobozi u. 27 .) e.v. 2015. ápľilis 24. napján
beérkezett kérelmében kdzteľiilet-haszná|ati hozzájarulás megadását kéľi a Tisztelt
Bizottságtól, tekintettel arra, hogy az Ügyfél Minđen Szentek alkalmából szeľetne viľágot
árulni.

A Gazdá|kodási Ügyo sztá|y javaso|ja aközteľület-haszná|atihozzájáru|źls megadĺísát.



(I2I3 Budapest, Pálma u. 4.)
A kérelemben foglalt köZterület
haszĺá|at ideje: 2015. szeptember 23. _2015. szeptember 28.

KözterĹilet-hasznźůat céIja: Rendczvény _ ,,Serfőző Szezoĺ.lzálrő Sĺjľfesztivál''
Kĺjzterület-haszná|athelye: Corvin Sétány - Futó u. - Nagýemplom u.

kozotti szakasz
25O fił
3I7, -Ftl^,/ngP + Ápĺ.
475 5OO r't +Áľ.A. (317,- Ft * 250 m2 * 6nap)
egyösszegben

11.
Kö Zteľtil et -hasznáIő, kérelmező :

Kö zterulet -hasznźiat na gys á ga :

Ko ZteľĹil et-hasznáIat díj a:

Közterület -hasznáIati díj ĺi s szesen :

Díifizetés ütemezés:

!2"
Kĺj zterület -hasznáIő, kérelmezo :

A kéľelemben foslalt közteľĹilet
haszntiat ideje:
Kö ztertil et -haszná|at c é|j a:

Kö zterül et -hasznéiat helye :

Kö zterül et -hasznź:,Iat nagy s ága:
Kĺjzteriilet -hasznáIat dii a:

Concoľde Events Kft.

Megiegyzés: A Concoľde Events Kft. 2015. július 22. napjtn étkezętt kérelmében közterület-
használati hozzájárulás - teljes díjfizetéssel töľténő _ megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól,
tekintettel aľra' hogy az ngyféI 1000 fő alatti ',Seľfőzó Szezonzáľó Sĺjľfesztivált'' szeretne

ręndezni. A Hatósági Ügyosztályon eleget tett bejelentési kötelezettségének. A
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 4I7lf0I5. (V.04.) számu határozatttban már
korábban is kcĺzterĺilet-hasznźllati hozzźtjáruIást adott az Ĺigyfél számttta Sörfesztivál
szervezése céljából a 2015. május |4. _ 2015. május |7. kozotti időszakľa. A Hatósági
Ü gy o sztá|y táj éko ztatás a s zeľint nęm érkeze tt p anasz a rendezvényľe.

A G azďá|ko dás i ü g yo sztźiy j avas o lj a a kö zterül e t-használat me g adás át.

Puka Eduáľd e.v.
(1082 Budapest, Baĺoss u. 81.)

2015.június 01.-20|8. május 31.
vendéglátó terasz
Tavaszmezó u. |9-21.
5m-
szezonon belül: }O7B,-Ftl mf hő + ÁFA
szezononkíviil: 208,- FtlmLlhó + ÁFA
205.740,- Ft + AFA

A kérelemben foglalt díjťlzetés ütemezés: éves bontásban

Megiegvzés: Puka Eduáľd (székhely: 1082 Budapest, Baross u.81.) z0I5.június 01. napján

beérkezett kérelmében aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 471/2015. (V.13.) szźlmu

hatáĺozatának a módosítását kéri a Tisĺelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy ahatározatban
megjeltilt egyösszegben tĺjľténő teljes díjfizetés nehézséget okoz.

A Budapest Főváľos VIII. kenĺlet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének
|8l20I3. (Iv.24,) számu rendelet 6. fejezetének 18. $ (2) pontja szerint tartós (legalább 6

hónapot meghaladó) közterület-használat esetén a Bizottság a jogosult kérelmére havonta,
negyedévente, vagy félévente esedékes, egyenlő ĺisszegrĺ díjfizetést megállapíthat,
ameĺrnyiben az esedékes díj 10.000 foľintnál magasabb. Ezt a téĺyt a közteľület-hasznéiati
hozzźlj árulásban rĺi gzíteni kell.
A fentiekľe tekintettel nem lehetséges a közterĹilet-hasznáIati díj éves bontásban tĺjrténő
megfizetése, ezért a Renđelet 18. $ (2) bekezdésben foglaltakľa f,rgyelemmel a Gazdálkodási



Ügyosĺály javasolja a47I12OI5. (V.13.) szám,űhatározatmódosítását egyösszegben tĺjrténő
telj es díj fizetésľől, féléves bontásban torténő dlj ťlzetésre.

13.
Közteľület-használó. kéľelmező : Szűcs Tamás

(1098 Budapest, Aranyviľág u. 9. II. |h.4ĺ|7.)
A kérelemben foglalt köZteľĹilet
haszntůat ideje: 20|5. szeptembeĺ 15 _2015. november 01.
KÓzteľület-haszná|atcé|ja: építési konténer
Közterĺ.ĺlet-használat helye: Reguly Antal u. 53. _ saját garázsbeźiLó előtt

(hrsz: 38532)

Meqieg}'zés: Szűcs Tamás (1098 Budapest' Aľanyvirág u. 9. II. |h.4lI7.)20L5. szeptember
07. napján beérkezett kéľelmében ktizterĺ'ilet-haszĺttlati hozzájáru|źst kér teljes
díjmentességgel - a Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságtól tekintettel aľra, hogy
műemléki jelentőségű területen talźihatő épület felújítása céljából kíván építési konténęrt
elhelyezni. Budapest 

..Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.
testületének 5 /2013 . (II. 1 0.) önkoľmányzati ľendelete a|apjźn.

Fentiek alapján Gazđálkodási Ügyosztály javasolja a kozterület hasznźiati hozzájáru|źts
megadását és a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Ręndelet 33. $ c) pontjában foglaltakĺa.

Kö zteľĹil et -hasznźiat nagy sága:
[<ö ZterĹil et -hasznźllat díj a:

Díjkiesés, díjelengedés esetén:

14.
Közteľület -hasznáIő. kérelmező :

A kérelemben foglalt közteľtilet
használat ideje:
Kö ZterĹil et -hasznáIat célj a:

Kö zteľül et -haszĺáIat helye :

K<jzteľület -hasznźiat nagys ága :

Kĺizteľül et -hasznźiat díj a:

Díj kiesés, díj elengedés esetén:

l0 m-
42O,-Ftlmzlnap,+ ÁFA
201 600,- Ft + AFA (420,- Ft * 10 m' t48 nap)

Jĺízsefváľosi Gazdálkodásĺ Központ Zrt.
(1084 Budapest, Német u.17-19.)

2075. szeptembeľ 18.

egyéb rendezvény (MNP III. SZRP lakossági
forum (zárő) és kĺizcisségi spoľtnap)
Budapest VIII. Mátyás tér l5.
400 m"
317,-Ft/mzlnap.+ AFA
|26 8O0,- Ft + ÁFA (3|7,- Ft * 400 m2 *1 nap)

Megjegyzés: Józsefułĺľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. 2015. szeptember 03. napján beétkezett
kérelmében kdztoriilet-hasznźtlatí hozzájáru|ást kér teljes díjmentességgel - a
Yźtrosgazdálkodĺĺsi és Pénzügyi Bizottságtól tekintettel arra, hogy a Magdolna-negyed
Pľogram III. |ezárása alkalmából lakossági forumot és sportnapot kívlín megrenđezni.

Fentiek a|apján GazdáIkodátsi Ügyosztály javasolja a konerĺilet haszná|ati hozzájéru|ás
megadĺĺsát és a đíjmentesség biztosítását, tekintettel a Renđe|etL4. $ e) pontjában foglaltalffa.

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



il. A beterjesztés indoka

A beérkezett kérelmek elbíľálása, valamint az eloteľjesńés tárgyában a dcjntés meghozatala a

Tisztelt Bizottság hatásköréb ę tartozĹk.

ilI. A diintés célja' pénzůigyi hatása

A döntés céIja a beérkezett kérelmek Tisztelt Bizottság áLta|'hatźnidőben töľténo elbiráIása.
Tervezett bevétel:
Metal-Aľt NemesfémipariZrt. II 232,- Ft + AFA
Bedák Pál Mihály 16 808,- Ft + AFA
Concorde Events Kft. 475 500 Ft +AFA

Osszesen: 503 540,- Ft + ÁFA

Kieső ÁFA taľtalom:
Budapest VIII. Német u' 8. számalatĹTfusasház 13 521,-Ft
Budapest VIII. Víg u,3f . szźtm alatti Társasház 15 flf,- Ft,
Budapest VIII. kerĹilet, Gutenbergtér 4. szám alaÍtiTársasház 30 308,- Ft
Zenobía Hungaĺy Kft. 1'62255,-Ft

Osszesen: f21.296,-Ft

DĹi kiesés. díj elengedés :

Budapest VIII. Bródy Sándor u. 32. Tźrsashźu 3 |24 800,- Ft +AFA
Weisár Károly e.v. 588 000,- Ft +ÁFA
Budapest VIII. Lujza u.26. szźĺma|atĺiTársashźz 1 814.400,- Ft + ÁFA
Atopolis Művészeti és Kultuľális Kdzhasznú Egyesület 26 945,- Ft + ÁFA
Budápest VIII. Német u. 8. szźtma|attTársasház 204 I4I,- Ft + AFA
Budapest VIII. Víg u.32. szám alattiTźrsasház 358 I22,- Ft +ÁFA
Budapest VIII. kerület, Gutenbergtér 4. szźlma|attiTáľsashaz 230 692,- Ft + ÁFA
ZenobiaHungary Kft. I IO4 945,- Ft + ÁFA
Szűcs Tamás 2a1 600,- Ft + ÁFA
Jőzsęfvźrosi Gazdálkodási Kozpont Zĺt. 126 80O,- Ft + ÁFA

osszesen: 7 780 445,,.Bt+ ÁFA

Iv. Jogszabályi környezet

A Józsefuárosi onkoľmźnyzat tulajdonában lévő kĺjzterĺiletek haszná|atárő| és haszná|atának
ľendjéről sző|ő |812013. (IV. 24.) önkormtnyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $-a
éľtelmében a köZteľĹilet-haszná|atta| hozzźljźlru|ással és elutasítással _ kapcsolatos
cinkoľmányzati hatósági eljánásban a hivatkozott rendeletben rogzítettek szerint elsőfokon a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dĺint. A Rendelet mellékletę meghatározza a

köZteriilet használatok utiáni fizetendő díj méľtékét.

A közteľiilet-hasznőiati đijfizetés ütemezésérő| a Rendelet 18. $ (1) _(2) bekezďéseí az
alábbiak szerint ľendelkeznek:

deakne
Ceruza



''(1) 
A đíjat a közterĺilet-hasznźllatihozzájźnu|étsban ľĺĺgzített időtartamĺa és módon a jogosult

köteles előľe egy<isszegben megfizetni.
(2) Taľtós (legalább hat hónapot meghaladó) kĺizteľtilet-hasznáIat esetén a Bizottság a jogosult
kérelmére havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű díjfizetést
megźiLapitha! amerľryiben az esedékes díj 10.000 forintnál magasabb. Ezt a tényt a
köaeľĹilet-hasznźůatihozzájáruIźtsbanrögzítenikell.

A kdzteľĹileti használati díjak csökkentéséről, elengedéséről a Rendelet 24. $ (1) bekezdése az
alábbiak szerint rendelkezik:
,,A Rende|et 2. melléklete alapján megállapított köZterĹilęt-hasznźiati díjak korlátlanul
csokkenthetőek vagy elengedhetőek:

a. az onkormányzatéľdekében végzettépítési, felújítási munkálatok végzése esetében;
b. a fővárosi, vagy önkormányzati pźt|yazaton elnyeľt támogatásból tĺ'ľténő épület

felújítások esetében;
c. humanitáľius és karitatív célok érdekében végzetttevékenység esetében;
d' kulturális és kömyezetvédelmi célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Jőzsefvźttos érdekeit

szo|gźija;
f. bejegyzett politikai pártok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendezvénye esetében;

e. oktatási' tudomĺínyos vagy ismeretterjesztő témájű ťrlmalkotások forgatása esetében;
h. a Filmtv. hatźl|ya alá nem tartoző alkotások foľgatása esetén, aho| az igénybeveendő

teľĺilet a |5 m}-t elérő, đe a20 m}-tmegnem haladó tertiletű;
i. a Filmtv. hatá|ya alá nem tartoző alkotasok foľgatása esetén, amelynek időtartama a

kérelmezett időponttól számíÍott 30 naptári napon belül összességében nem haladja
mega2naptárinapot.''

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szeľint: ,,Közterĺilet-hasznáIati hozzájźlrulás csak ideiglenes
jelleggel _ meghatarozott ídotaľtamĺa vagy meghattrozott feltétel bekcivetkeztéig _ adhatő,
legfeljebb 3 évre; a teleptilésképi bejelentési eljárás során hozott döntésben engedélyezett
reklámbere nďezés elhelyezése esetén le gfelj ebb 1 0 évre.''

Fentiek alapj án kérem az a|áhbi batár ozati j avaslat elfo ga d ás át.

Határozatijavaslat

I.

A Yárosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺĺaerulet-haszná|atí
hozzájáru|ást ad _ teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közteriilet -haszná|ő. kérelmező :

A közterĹil et hasznźt|at iđeje:
KdzteľÍil et -haszĺźiat cé|j a:

KözterÍil et -hasznźiat helye :

KözterĹilet -haszná|at nagy sága:

Budapest VIII. keriilet Brĺódy Sándor u. 32.
szám a|atti Táľsasház.
(l088 Budapest, Bľódy Sandor u.32.)
2075. szeptember 16. - 2015. november 16.
építési munkateľület, homlokzat felújítrĺs
Budapest VIII. keriilet' Bródy S. u 32. és Vas u.
felőli homlokzat
120 mr



Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. szeptember 14.

il.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteľĹilet-használati
hazzájánlIást ađ _ teljes rJíjmentességgel - az' alŕthhiak szęľint:

Közterület-használő, kéľelmező: Weiser Káľoly e.v.
(lz25 Budapest, Tündérrózsa u. 3.)

A közteriilet-használat ideje: 2015. szeptembeľ 14. - 2015. októbeľ 1 1 .

KdzterĹilet-haszná|at cé|ja: építési munkateriilet, homlokzat felújítás
Közteľtĺlet-haszĺá|at nagysága: 50 m,
KözterÍilet-haszná|at helye: Budapest VIII. keľtilet, Magdolna u. 55.

(épület homlokzatĺín)

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. szeptember 14.

ilL

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bízottság ilgy dönt, hogy köztertilet-hasznźiati
hozzájaľu|ást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint:

Közterület-hasznźt\ő,kére|mező: Budapest VIII. keľĺi|etLujza u.26. szám a|atti
Táľsasház
(1 086 Budapest, Lujza u 26.)

A közteľület-használat ideje: 2015. szeptember 15. - 2015. december 3 1 .

Kĺjzteľĺilet-hasznáIat cé|ja: építési munkaterület, homlokzat felújítás
K<jzteľület-hasznáIat nagysága: 40 Í1ŕ

Kĺiztenilet_haszná|at helye: Budapest VIII. kerĹilet,Lujzau.26.

Felelős: polgiírmester
Hatźlridő: 2015. szeptembeľ 07.

IV.

1. A Városgazdá|kođási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy köĺeľület-használati
hozzájáru|ást ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbíak szerint:

Közteľület-hasznáIő,kéľelmező: Aľtopolis Művészeti és Kultuľá|is Ktizhasznri
Eryesület
(1088 Budapest, Krudy Gyula u. 2.)

A kĺizteľület-hasznáIatideje: 20|5. szeptember 16. _20|5. szeptember 20.

KĺizterĹilet -hasznźlat cé|ja: egyé"b ľendezvény, egyéb elkerítet teľĹilet

Köztertilet-haszná|at nagysága: |5m.
(300 m hosszú 5 cm széles
t ap e r agasztőc s ík j áľdánl

Kcizteľület-haszná|athelye: Budapest VIII. keriilet, Baľoss u. 8



kiinduló pont - otpacsiľta utca - Múzeum utca -
Pollach Mihály tér-Bródy Sándor u. útvonalon

KdzterĹilet-hasznáIatnagysága: zfił
(ta|apzatta|e||átottajtő)

KöZterti1et-hasznźt|athe1ye: Budapest VIII' kerĹilet, Baľoss u. 8.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20115. szeptembeľ 14.

v.
1.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|ati
hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az a|tbbiak szerint:

Köztertilet-hasznáIó, kérelmező: Budapest VIII. kerüIet Német u. 8. szám alatt
Táľsasház
(1084 Budapest, Német u. 8.)

A kĺjzterĹilet-hasznáIat ideje: 2015. szeptember 16. _2018. szeptember f6.
KöZteľiilet-hasznźiat cé|ja: egyéb elkerített terĹilet

(biaonsági elkerítés a tetőn végzett
munkálatok miatt)

Kcizteriilet-haszná|atnagysága: 66 fiŕ frárđánés 3 db. paľkolóhelyen,
l db parkolóhely:1g n'z;

Kozteľület-hasznáIat helye: Budapest VIII. kenilet, Német u. 8.

Felelős: polgáľmester
Hatándő 2015. szeptembeľ 14.

2.
A kieső paľkolási dij áfa tarÍalmát (2015. szeptembeľ 16. - 20|8. szeptember 26. azaz 8
munkanap) 13 5f1,- Ft-ot a Budapest VIII. kertilet Német u. 8. szám alatt Társasház köteles
megfizetni a közeľiilet-haszná|atról szóló hatźtrozatban meg|elcilt barlkszámlaszátmra.

Felelős: polgáľmester
Határidó 2015. szeptember 14'

vr.
1.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺiĺerulet-haszná|ati
hozzájarúást ad _ teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Kcjztenilet-haszná|ő'kére|mezo: Budapest VIII. keľiilet Víg a.32. szźlm a|atti
Táľsasház
(1084 Budapest, Víg u. 32.)

A k<jzteľülęthasznźiat iđeje: 2015. szeptember 2|. _20|5. október 04.
Kĺjzteľület-használat céIja: egyéb elkerített teľĺilet

(biztonságí elkerítés a tetőn végzett
munkálatok miatt)



Közterület-haszná,Iat helye: Budapest VIII. kerĹilet, Víg u.3f.
Közterület-haszĺá|at nagysága: 94 m" fiałdán és 3 db. parkolóhelyen,

l db parkolóhely:l0 m,)
Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. szeptember 14.

2.
A kieső paľkolási díj áfa tarta|mětt (2015. szeptember 2I. - 2015' október 04. azaz 9

munkanap) 15 f1'2,- Ft-ot a Budapest VIII. kertilet Víg u. 32, szám a|atti Tźrsashźz köteles
megťtzetni a koztertilet-haszĺáIatról szóló határozatbaĺ megjeltilt bankszámlaszámĺa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. szeptembeľ 14.

vil.
1. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterĹilet-hasznźiati

hozzájárulźĺst ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbíak szeľint:

Kĺjzterü1et-haszná|ő, kérelmezo: Budapest VIII. keľiilet, Gutenberg téľ 4. szám
alatti Táľsasház
(1088 Budapest, Gutenberg tér 4.)

Aközterülethasználatideje: 2015.szeptembeľ15._2015.szeptemberf5.
Közterület-hasznáIat cé|ja: homlokzat felújítás - áIlványozás
KözteľĹĺlet-hasznáLat- helye: Budapest VIII, Gutenbergtér 4,

Közterület-hasznáIat nagysága: 2f m. + 3 db paľkolóhely

Felelős: polgármester
Hattlriđő: 2015. szeptember 14.

2. a kieső parkolási díj AFA tnta|mát (2OI5. szeptembeľ 15. - 2015. szeptember 25. azaz 9
munkanap) - 38 49I,- Ft -ot a Gutenbeľg tér 4. szám alatti Társasház köteles megťlzetni a
kö ztenil et-haszná|atr ől s zó 1 ó hatát o zatb an me gj e l ö lt b ank s zám la számĺ a'

Felelős: polgármester
Határidő: 201,5. szeptember 14.

vIII.
1.A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy ktizterület-haszná|ati
hozzájáruIást ad _ teljes díjmentességgel - az alábbiak szeľint:

Közteriilet-hasznáIő, kérelmező: Zenobia [Iungaľy Kft.
(f730 Albeľtirsa, Dánosi i)t34.)

A köztenĺlethaszná|at ideje: 2015. szeptember |4 _20I6.január 15.

Köáerület-hasznźtlatcé|ja: homlokzat felújítás
Közterület-hasznéiat helye: Budapest VIII, Horváth Mihály tér 17.

Közteľü1et-haszná|atnagysága: 3 db parkolóhely



Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. szeptembeľ 14.

2. a kieső paľkolási díj ÁFA lrlrtďrmźú (f015. szeptember 01. _ 20|6. januaľ lĺ.azaz96
munkanap) - 16f 255,- Ft -ot a Zenobia Hungary lfft. köteles megf,rzetni a kĺiĺerület-
hasrná|atrőlszólóhatérozatbaĺmeg jelĺiltbankszĺĺmlaszźtmra.

Felelős: polgĺĺrmester
Határidő: 20|5. szeptember 14.

3.tudomásul veszi a Zenobia Hungary Kft. fenti köztertiletre vonatkozó köZterĹilet-
hasznáIatźĺt2015. szeptember 01 .- 2015. szeptember L3.kozotti időtaltamĺa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 14.

IX. A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteľĹilet-haszná|ati
hozzájáruLást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

KöZteľĹilet-hasznéiő,kére|męzo: Metal-ArtNemesfémipariZrt.
(1089 Budapest, Üĺ0i ĺt toz.;

A kĺjztertilet használat ideje: 2015. szeptember 14. _2015. szeptember 25'
KöZteriilet-haszná'Iat cé|ja: szőrő|aposztás
Kĺ}zteľĹilet-hasznźůatheiye: Budapest Viii. kertilet Üiioĺ út Könyves

Kálmán krt. sarok (1 fő)
Budapest VIII. kerületcaá| Mózes u. (l fő)
Budapest VIII. kerület Bláthy ottó u. 1 (fő)

KözterĹilet-hasznáiatnagysága: 3 fr

Fęlelős: polgĺĺrmester
Határidő: 2015. szeptember 14.

x.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteriilet-hasznźl|ati
hozzájáru|ást ad teljes díjfizetéssel az a|źtbbiak szerint:

KözterĹilęt-haszná|ő,kérelmező: BedákPálegyéniválla|kozó
(1086 Budapest, Dobozi u.27.1. em. 3.)

KöZteľiilet-használat ideje: 2015. október 23. _2015. novembeľ 02.
KöZterĹilet-hasznźůat cé|ja: Idény jellegu asztalí ĺĺrusítlás (Mindenszentek)
Közterĺilet-hasznát|athelye: Nép^színhaz u.7-9.
KözterÍilet-használatnagysága: 2 m"

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: Zll1.szeptembeľ 14.



xr.
A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-használati
hozzájfuúást ad tetjes díjfizetéssel az a\ábbiak szerint:

Közteľület-használó.kérelmező: ConcordeEventsKft.
(I2I3 Budapest, Pálma u. 4.)

I(özteľĺilet-használat ideje: f015. szeptenrbeľ 23. _f0I5. szepterrrbeľ 28.

Kĺjztertilet-haszná|at cé|ja: Rendezvény _ ,,Serfőző Szezoĺuźlrő Sörfesztivál
Közteľület-hasznáIathelye: Corvin Sétány - Futó u. _ Nagýemplom u.

kĺjzĺjtti szakasz
Közteriilet-hasznáIatĺagysága: 250 m2

Felelős: polgármester
Határiďő: f0I5. szeptembeľ 14.

XII.
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy módosítja a 47I/20I5. (V.13.)
számrhatározatszźrnuhatáĺozatát.alábbiakszerint:

Közterület-használó. kérelmező: Puka Eduáľd e.v.
(1082 Budapest, Baĺoss u. 81.)

Közteľiĺlet-használat ideje: 2015. június 01. _ 2018. május 31.

Közteľíj-1et-ba.sznő.!aÍ- célja- vendég!át.ő t-erasz'

Közteľület-hasznáIat helye: Tavaszmező u' I9-2L.
Kozteľület-haszntiatnagysága: 5 fił
Díjfizetés ütemezése: féléves bontásban

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f015, szeptember 14.

XIII.
A Yátosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dĺjnt, hogy közterület-haszná|ati
hozzájárulást ad _ teljes díjmentességgęl - az a|ábbíak szeľint:

Kcjzteľület-hasznáIő.kérelmező: SziĺcsTamás
(1098 Budapest, Aĺanyviľág u. 9. II. |h.4l17.)

Kcjzteľület-használat ideje: 2015. szepÍember L5 _2015. november 01.

Közteľtilet-haszná|at céIja: építési konténer
Közterület.haszná|at'helye: Reguly Antal u. 53. - saját gańzsbeáI|ó előtt

(hrsz: 38532)
Kcjzteľü1et-haszná|atnagysźrya: 10m"

Felelős: polgĺĺrmesteľ
Hatariďő: 2015. szęptember 14.

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



XIV.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy kĺjĺerulet-haszná|atj
hozzájáru|źtst ad - teljes díjmentességgel - az a\ábbiak szerint:

Köáeriilet -hasznźiő, kérelmező :

A kö zterĺil e t haszná|at i dej e :

Kdzteľĺilet -haszná|at cé|j a:

Kö ZteľĹil et -haszĺáLat he lye :

KöZteľület -haszná|at nagy s ága:

Jĺízsefu áľosi Gazdálkodási Kiĺzpo nt Zrt.
(1084 Budapest, Német u. 17-l9.)
2015. szeptember 18.
egyéb rendezvény (MNP III. SZRP lakossági
fórum zárő és közösségi sportnap)
Budapest VIII. Mátvás tér 15.
400 m"

Felelős:
Határidő:

polgármester
f015. szeptember 14.

A dĺjntés vé grehaj tás źt v égző szew ezeti e gysé g : G azdálko đási Ü gyo sztály

A lakosság széles körét érinto döntések esetén javaslata a kozzététe| mődjźra
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. szeptember 07.

i/ /
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dľ. Hencz Adrienn
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PoLGÁR}lEs.ĺ ERl DoNTÉs

A Taĺsasházłrtłnak ađható önlĺorĺnányz.aĺi tánlogatásukól sz'óll5 23;2015 (V. 2i') sz.
öuko'ĺĺnán1.zati rende}eĺ 8.$ (2) bekczĺÍésében foglalt íeiŁatalmazás alapjĺur" rig-ĺ iöĺ:ĺt,ik,
hĺrgy a 1.aĺsasirázi Pá1yázaĺokat ĺJlbĺľáló Munkacsoport {a ĺovábbíakban: Munkacsopoľi)
201 5. július Üŕi. nĘán ĺatoÍl üIésén tneghozĺĺłjavaslatáĺ ľllćdosít'ra, a felsoinlt 

,ľaĺsasházak

az alábbiak szcrinľ ĺészesiilnek tálllosaiásban,

l' .Ą i!épszínház u.40. säiľn ďatti Tálsasház iészére aM.lnĘacsopon 5.975'812 Ft
vissf.ä ner:} tirítendő tářłogatást, és j.983'900 Ft visszatéľírendö 1áłnogätást

elôÍninyz-on. a:nely iavaslathoz képesĺ a Társasłráz ľészéľe adhaió vissza éem
tćŕtenĺĺő tźmogatás össrcgét 3.557.04l Fĺba::' a r.issz:tćritendő ĺłnogatás iisszegét
pedig 6.402.673 Ft.barr áitapítom lĺeg'

2. Ä ř1' Jángs PáI pápa tóľ 1' sĺ.ám aiattí Táĺsasház részćrc a !íunkac.sopc rĺ?.242,813
Ft vissza nern térítendó táĺnogatási, ós l.495.208 Ft ł,ísszatérjĺeniô łámogatást
e,Iöiĺányzĺlĺt, a.łrel,v javaslatl.:oz kćpes{ a l'ársasház részére adjratĺi 'rissza nem
tćríieĺdő tárĺĺlgatás ö.sszegéi ;.33.-í.00& Ft-ban. a'".:sszatélítenđő táĺrogatás ôssiięgét
peđig 2.403'0t4 ŕ'Ĺban áilapítoĺn nreg'

l. 
'\-n."gréĺ*gsŁł.l"2,*::- aIatti ]žrsesház ľészéľe a Mlĺni<acsoport s.gil.212Fł'
l'issza ne;rr íérítencö lá'ŕnogatás!' és 8.9I.ł.f|2 Ft vísszaťéĺiĺelrdťl *łlogaĺási
előjránizcit' amely iava-siathoz képest a iäľsasház r.ászćľe ađható vissza rlenr

iłE? łu..'llpł.ĺ&rrrs.'Lá3_í\l.. i{::ę'i:z:jü6 | ł),);]i*. Ĺ.řil]pojgaŇ€5ie6@;csęí'/.J'.s.4!''Á"JÝíiicŻseíýłÔg.u j

IoĄtŘ,p.Koi*] LTĺAEP{-Łlg
rnzí(z.-'-í.* ;^lJ(J}ĺJÁKA j tr*

c i'ł ĺ< cin.'r'ĺ ÁN Y:Z Ą.i. #



'u.iŕ1.'í.J
ł '. #.44' ^,:ł;\$Effiffiĺĺ'
'ĺ.:.5t]tr-ł.íá.]]
3đ*{5ů"#cĺ-t.a

s U ĺ}APEST F(i\ÁRoS V l i |. R ĹRĹj LŁi. ;ĆZSE F\.IÁĺęOS j ON Kcĺ(Ą,1Á i\. Y Zi\.i

ľ)R. ('ĆsiŚ MAi=
;: r). !.í n.I .: li ' i ::-

tóľiteĺdó lá:ncgat.ás összÉgé.. ó.3ó9.4j7 ĺ:t.ba::. a visszzliérĺte::đíj iiĺ:nogatás tjs-.zegćt'

peclig ! t -4ó.ĺ.98? Ft.ban áliapíĺoni meg.

Á Puskín u. 14-16. száB: älattí ?'ársas]ráz rćsz'órc a lV1unkacsoport 4"132'9]ó Fť

vĺssza:rem té;ítendő iáĺnogaĺást' és 4.I32'9j5 i-:t visszaĺéľltenĺiő támĺtgatäst

előiĺaĺ1zott, ai:leiy javaslar}ioz kćpest a Táľsasház részére adható vjssze ľ,e:n

téilĺendo támĺ:galás ôsszeg€t 3'444.1 l3 Ft-ban, a visszatéľitendő táüogätás Összegét

pedig 4.83l.758 Ftban áliapítĺlm ĺneg-

Ä Mária ĺl. i. szám alatti Társasház részeľe a }ĺiľ:.Ęacsopoĺt !'504'04Ú Ft vissza

neĺr téľÍĺeĺđŕj, ĺá;ĺogaÍást, és l.504.040 iĺ r,isseaĺéľíĺendó tálncgaiást elöirá::yzatt.

an:ely javaslathoz- képe"*t a Társasház ľészéľe adható vissza nenr térjtełdő iámcgátás

ł.is"sz.egét 1.f53'3ó7 li-ban, a vissz-atÉritendii támog1atás ĺisszegét pedig ĺ.?54-713 Ft.

ban állapítonr::reg.

A Jłízsef u' ĺ1. sz;ánr alaĺii Tifu.sashäz ĺćszóľe a Munkacsopoĺt f.Ż4g'462 Ft vissza

:renr téľÍtendő tárncgatäsą ó,s ?,1.49.162 ľi visszatéríteĺłjő támogaťást eIőiľanyzoti,

amely javaslatlioz képesi * 
.l'łłsa*sház ĺészśc aĺiható vissza ner:r ĺeriłendő ĺĺárrĺlgatás

iisszegćĺ l .606.759 Fi-ban, a visszztérÍteĺdĺj tár'ĺogatás ĺ5sszcgét pedig 2,892.1 66 ri-

hzł ŕ|lanitnn meo

A Vłs u. 3. szĹcr alalti Társasház ľészéľe a iV{unkacsł.lpĺlrt' ?.480.018 ľ.t vissza nenr

térítendő tál.nagaiásą ćs 7.480'Ü17 Fĺ ví'ssz:'ĺćľíĺenĺiĺĺ iámogatási előirányzott. aĺrely

jayaslatlroz képesĺ a 'Iéĺsasház ľészáľe adható vissza ncĺn tćĺíĺendô iáíncgatás

össz.egét 534f .&70 I''t-baĺ, a !,isszar'eĺílelldő ĺámcgatás Űsszegét pcdig 9.ó l7'1í;6 Ft-

bzur állapíĺonr r::eg.
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lt}BŹ 3uťaę't- &lcm ĺ íl]-ś'i, ,'ięjeíĺ>ľ' O. i .15?']|#. t+r:!l 6.oir,zr:ltĺie{,;!!c,:sei''ĺ.rxi;i. ' Vł!ý.'Jĺ-1iiąir,ir.s':ť Z
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3iJ DA PĚS i ío.v,Á RíJS Vĺ; !. Ktii Ü L ET JŐZsĹí\.,Á.ĺiOSl ÔN KOR.\4ÁNYZ^I

ti, KccslstaAT!
1{j.j;Áílĺ:sr1$.

A Kercpesi r1Ĺ 1-5. sán aiaiti Táľsaslráa Észéľe a iVĺun.liacsoĺ:on 5.880.000 Fi
vjssza neĺn tćritcnĺlil támagatásl, és 2'520.000 Fĺ visszaiéritendő iátn*g&iśst

elĺiiĺányzcltĺ. anely jr..vasiaĺhoz képesĺ a .l]áľsashĺiz 
részére aihątć vissza nen.:

téľíĺendó ĺánrogatás iis-szegéi ].0Ü5.2--<6 }ĺban, a visszaíólĺtendö ľárĺcgałas oss,Äegét

pedig 5.409.46i Ft.L'an állapíĺołĺ n:eg.

ĺ\ Német u.8' szánr alattj Táĺsasiláz ľészéľe a Mtmkacsopo.ĺt 1.546.038 Ft r'issza
nem 1érítendö táĺĺogaĺást-. es 1.546.03$ lłt víssziitéIítendő támogatást e!ő;'ľányzo11,

amely javaslathoz képcst a Társasháe ľószéĺe sdható viĺsza nen térítenđő táĺĺogar:Ĺs

összegét 1'288'365 Fĺ.ball' a visszaĺéľítendti támogatás összegéi pedig t.803.?1 1 Fĺ-

bau állapítom meg.

9.

l 0. n. Vřg u. 32. szám ala,iti Táĺsasház rć,szć,e a lt,Íurkacsopoľt f.345.431 Ft vissza nem

teĺĺienđő tárnogatást, ćs 2.345.ai3 ĺ F1 visszatéľiteBdő táaogaĺasĺ cĺőinłnyzo{:t, anreiy

jar,aslatlloz képest a .lYĺsasiláz 
rész-éĺe aĺiható vis.sz.a nem léÍíteĘdő tárnogatás

ôsszegét l.954.525 ľĺban, a '.,isszatéĺítendő íámogatäs összľgét pedig 2.736'335 Ft-

ban áliapítom meg.

li'. Á NópszÍnháłz u' 77' szán: alarĺi Társasház. rész..eľe a lvluniĺacsopoľi 3.522'454 ii.t

vissz'ĺ riem téĺítendő iámÔgaťást, és 0 Ft vlsszatériteirdő támo€a{ást előinłnyzotť'

ĺľnely javaslatiroz kćpást a Tlirsa'sház ;észére adhatô vissea ne:n téĺítendö ráinogatás

összegét 1.258'020 Ft:'ban, a vissz.a.léríte:rdö ĺán.rosatás összcgÚĺ pedig2.261.436I:*

ban ál.lapítom meg'

i2. Á Csobágc u. 8' szá:n alat.ii Társasház $sz.ére a Mu.nkacsopoľt 3'94a.4.14 Ft vissza

ĺlenr teríieĺ<!ö tírmogalási. es 3'91C'474 Fi vlsszatáĺítendő táĺnogatast előiĺányzott.

alnely.jarlasiathaz !(ćFesi a J.ársaslráz rész-ére adható vjs-tza neĺt tśríĺenĺlő tćrrnoeł.tás

iCsŻ*ildł6st.*ĺł::ł'á.'řé?..iŁieŁtŕ;:ri|ł!ý;łfíi.['ria;i:ĺ.ęi9ĐňÝ:i€ti?)c;:łJv;:or;l'...'.n.łiczsęi;grch., J

tF'
I

i

i

!

i
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BtjDÄPES t. ľĆvńĺtos ViJi KIRÜLĺ::'; ,;Ĺ1zsĹF\iĄĺąos; ÖNKOR,!4ÁNYZA i.

. Dl. ]{ocsjs MłTÉ
ri'.j. a.:-r i:nii S I irY.

ř)sszegét f .8|4'624 FĹ-i:ali, a vissätedtendĹi tá::lgsatás ôsszegéi peđig 5'Üó6.ii4 Fi.
ban állapítonr meg.

ij'A S'ĺentkiľályi u.6. száni aiatli Táĺsasháe részéľe a lvlrrnkacsoport 2'g80.l71 vÍ.

vissza nen: 1éľíteĺldíi iáinogaiási, és 2.980'l7l i.1 v.ĺsszatérítendĺĺ táinogatásĺ

előĺĺán.vzoťt. a,-nely javĺrslĺtthoz kópest a .|áľsasház 
ręszćre ađható r'issza nem

téiítcndó ámogatás ĺisszegét 2'292'439 Ft-ban, a vissz'ttéľiteuclő támoga|ás ôsszegćt

pedig 3.667'902 !'ĺbaĺ állapitoin ľneg.

14' Ä' Máľia u. ó. sz-ám alatti i,ársasiiŁ lészćĺe a Mrin.kacsopoĺt 2.262.153F1 vissz.a

ne'n iéľítenđö !ŹimogaÍási, és 2'26Ż.153 ľt visszaÍéĺíĺendő iámogatást előiĺlnyzotĺ,
anely javaslaĺ!,roz łépest a.Tźľ'saśhttz. ľeszéľe edhaÍó vissza nen ŕćĺitendő lánrogatás

ĺlsseegćt i.88-5.] 28 Ft-ban" a visszatćrĺtendii tárnogaiás i:-.sz.egéi pedig 2.639'1,7g Ft-

ban ál}apítorrr meg,

15. Áz thl,öi úŕ ĺ8' szán alaĺii?ársashźľz rész"ćĺs a Munkacsopoŕ 5.?,4.35fi F.t üssza
neln teĺĺtendłi łámcgarást, es .r.294.3.50 jit visszatęľíĺendő ľár:ogatł{sr elöirányzott,

ĺunelyjavesiaÍlroz képesi a Táľsasház részére adhatĺi vissza nem terĺĺendö tá.mogatás

{isszegét 4'4t 1.958 Ft.lran, a viss'zatórítęndii ramogaias ĐssfĐgé{ pcdig 6.i76.?4} Ft-
I;ĺn áliapíion mea-

16' A Yíg u. 2ó' szám alatĺi 
.l"ĺírsasŁáz 

rószćĺe a Munkacsoport 1.8?0'659 Ft v'jssza aenr

tórĺĺeĺdő táBogatási, és ĺ.87C.ó59 }.t visszaĺéľítendő ĺámogatást e!őiľanyz.clt, alr:ely
javasiathoz képest a Tärsasház- ĺész-ére aĺJiraĺó viss;:a nem téĺitcnđó tánrogatás

osszegét t-5j8.883 Ft.ba:\ a visszatćrĺtendó tĺímogaÍiis ŕisszegét pedig 3.i8?.436 Fr.
.hin 

áłlalrĺtoĺrr ĺnes.

iłě7ôuJ;:csĘ.&rcssí]-i;.7'Eieíoli3!4i,7:*.irłi):ył,i'ar'rĺ;a',@1,;nł{.aąshu'i,..łr*jłseĺv:rce'ř;i;4
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LjU Dĺ:i PŁS i FŐ\iRÜs V} | l. i( r, RÜ L' ET JoZsEFVÄIiOs| ÔNKOR MÁ|.*|YZ,ĄT

D'{ KŐcsts t{Á:-ś
:,t).,l,ri;i){ t.,; i i:n

17' Á Józseľ iĺörúĺ ?5' szán: aiatti ižĺsasház ĺészóre a Mulł.acsĺlpoľĹ 1.685.48E Fl
Tlssza l?eĺn téľiteirđô táł.logatásr. és ]'685.48B Ft visszatérítenĺló támogatást

elóirán1..zotl' amely javĺłsiathoz képesr a Tarsasház reszéĺe adhaiťl vissza :reĺl
tórÍttndô tálnoÉatás cs'szůgút !.4c4.511 Ft-ban' a vlsszaiéríiendö tárn<lgatás összegćt

pedig i.966.404 Ft.ban ĺĺllapÍtom nreg.

18. A Horrĺnszky u. Í9. szím alatti Táĺsa-sház rćszérę a ivĺunkacsoport 5.135.585 Ft
vi.ssz-a ncm téŕtendó lámÓgaĺĹist, és 5.i35'58ó Ft visszatéríĺendő támogatást

előiľányzoĺi, aĺnely .iavasiathoz képesĺ a ,I.áĺseshaz 
ľćszére adható vĺssza nen.:

tćľítendő iámogalás összegéĺ 4.Ż79.655 Ft-ban, a visszatéľíteudő tĺimogatás ôssz'egét

pedig 5.99 ! .5 16 lJlban áliapíĺo*r meg.

j'9. .Ą. ;.tłémtt u. 23. szám älatÍi 'riírsasház részéte a Munkacsopoĺr 3.Ů7|,4f4 Ft vissza
nem téřitendó tálnoqatást, és 3'0?l.423 Ft visszatéritendő Ł{mogatási előiĺányzoit,
ameiy javĺslathcz képesi a Táĺsasháe részéľc arlhaió vissza nem téítcndő támogatás
(ĺsszegé1 2'5:9.sfj Ft.ban' a visszatérítendö tárnogatlis tjsszegét pedig 3.583'327 Ft.
ban állaojlom rneg'

Indok}ás

Á .ráĺsasház.aknak 
adliałó iĺ;lkoľmálr.vzati támogaĺásokó'! szó|i.l 23/2a15 {V. 21") sz.

ĹinJĺonnanyati rendelet 1 t.$ {?i bekezcése eĺőíĺją hogy anerul"r.iben a Polgármesĺeĺ đôntese
eltéĺ a hiuĺkacsopoľt javaslätátó|. akkoĺ a döntését írásban !nćokolía.

ijentiekre tekintełte! jelen döntćs indoka, hogy a Bu<1aoesĺ Fől'áros V]I!. keriileł Józsefuáros!

Ĺiĺrkoniráoyzat a.koľłrbbĺ évekhez képeii ?Ô15' év.ben is kiemclt ligyeln:let szentsl a
keĺĹilcĺben taĺálható iársashlŁak ĺ.elr{iításá;a' ezért iehetiiségeí szeĺjnt a lehető iegtöbb
társasháząi .sz'ęĺetnć ĺĹĺrogalásbaĺl ĺćszesíteni a rendelkezésre álĺĺ5 költségveĺćsí kereiijőĺ.

i $33 JvłiepesŁ Üenrĺ: rĺ í:3-5I' ' l'eicí<yi: C3 . ^í59 ? ĺ iyj ' iĺ'ĺel[ 
'rcieeľr.cĺĺlíĘjo:::ŕr,łx 

ił . ĺ"''r,s,.p:sęí"zrłs i:c 5
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B U lf A PEST iťi!'iRĹ}s VI 1 l' K.ĺł Üt ET ĺÓZSEFVÁROS1 cĹ! KORMÁNYZj\T

DR'. Kccsís ľ{AľÉ
;1().ljiii.i:iiĺ.:ji

ainelynek so'á: szüksćgťs e ián)ogŁiás céijiíia felhaszr.iáli:eió keleĺŁisszeg. :l.:illdl száiese'cb

kĺl.*u Íělosz,ĺalsa. felhasz-náiása.

Esnek rnegÍbielôen a ľendelkez"ő rész szBĺiĺ:ĺ hatáĺozĺirm.

Btdapest, 2015. j*lius 13

Ł1
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i.}; j ?źJ*.;Ž}-. P.ŕJ,Jir .:. ě3.{7 ' T.ris.íęn: łĺ> i 4:'9 .j i i*t . i'nr.ii 
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ł'nĄsłs?aihil*ł*s,
a?. ärłdŕłi'J *í .łĺłđ**kť}

nłłg1ęyęz ,
./"'.lkÍLíś"

I

,.:lĺ;ĺ:)1 kiĺzi:il ł ĺil.qsłiłz.łii -'-,,.:::]::::,]].]*., .*,,*,--..,, o.i?í.tJlćs.!re ićLíł,?r?p|:,
Tá:tsiijzi ll-ll;,'ż:tl;,.<ł't i!1ź:!łJii },.ltll:ikĺy:Ńn1Yĺ (o iiiĺii}biäib:ł, :!{ułko*opłĺ|} 2í,i:j. .iú}ir:ś
.ć!íii] !'i:í:) šłł! jĺłztjĺĺ(.) c Pc:śé$ĺ.;tťE t{ivśŁi 1i::. 97:iln e}ôitj :!qi:ýi9ŕ!ť.:í1 Ęcś*n'ii
i]łsćĺśi. ,'\ }lllulłr:sĺ'.łÚii iagj!: 3 l;:Śliś:{ť!i jciťirij]ii ĺJ s?.rřt]$":::ĺcl í:}eg.

"ł' }tqBká|T1)pÜ}.t btitiľŐĺałk(?cssćqéĚśk rEcg{lljiłíÍĺsá: A;iłeřőeł az aláblr! *apiľľadľĺ
íil{ąĺiía e}:

1. ĺtł?-vi pirlvllzato}i cibirilást

.i12{}li. {\jll'{|lĺ.} sz. 
'ą?|i!rÜł,í 

(e$.heeg{): .Ą Táĺ*$::iiri PśJlf'Íitkeł i;lbĺl*l1i
lĺirl:k:cspĺlĺlĺl ł:e1ćilłęi:.!a. ?ll:51; ä I}ĺ|da2c.ś. 

':;:{.. 
.{ł's:łrý :ľ jj:;.i 'ĺ;:ńłlr alp.lii vi.;*lsi;áz E

tłlsĺ*ildz ilĺiy*ĺ ĺłtćŁcjĺ:t: ęra:ł:;ć'c Eiŕti|'.1..{ Fĺi:}.zc|at. ii)e]:,eĺ a l.lÜr]i:{.Xjĺ:oĺL nĐ*
iíiäťŚlr ] ĺ.Í!-q3ä! á R:..iĺ:3est Fővárcs V;;j' ir.ĺŕ:!oĺ JśŹsĐŕ.íĺlsi íiłiĺĺa;źt'vľ* ?j'ĺ)j', {v'
i l.) :zřłs r+;r$+Ł:iĺiĺ:N t.é . s,s.ri ąial':-iéš.

.A- i4łni<acstrpłlĺ: !}llliiptls: ić'láĺłs vIiI, :iśrnieĺ .iii:ł"rĺ:'i.vŕĺosi lillkaĺr'ĺlnizĺt {ť'pl'!$e}ii.
:{:tťjlet&ęk ! 2i'l:.i' śťi iiĺilYg';.Iés'í': s<óié 6ż$ij. i}},2{i-) šljií!r']ńłjŹa{i g}dę;łl
ňćdc.ĺjlíiŕrć) sz|iiú ::',?{.}i5, íV'13.] szánlú ł!äĘsilnĺň!7ŕ'.i ęlĺjg]ętć.ltĺ: łbglal*} łlĺip.1c

í'i5 .*$. Fi r"!ss:ł neľr :ćÍĺief,dí tÉl:*łŕl{sl rrs 1 ź''ts íĺnľj<lłj:i 'řťí. ia5: ĺ:i
iĺUšći:ľścitgs liiiiĚsii*l sľä.ě}: net l iii*ts,:ii;:ds?átč é.r jrĺla*i.jĺi t řtig*m+ľ*łrĺlt
c:ĺ{r:]ird á!:7-

2žB!í. illĺt'{}$.) su. híiáľ'r*t (tgvłi*uäli):..l Tillrsrsjúzi )'á!'i;}rťg.{í..:lŁi'^'íi
}lrnhłcscpołĺ ľĺĺvĺi!ł}it:li, hęg]'' 3 ijł4a3lsĺ V'}ĺi,. l\"Ą;nłĺĺĺ 3' {i), s*ř ł:ĺa'i' {lłuŚÍii:É i]
tŕísśshŕz kôisłł,ýśí ds šnél.re7ĺd-;iil,ł!a fsĺíji*ĺáre !i}-íĺĺĎíi bě !i!-ĺ'jusłi:, a!Eťi}.ťt 3
i}.iiĚkż:!sf!Nĺt :i*:l iin:cg3. j !ĺtigxtl" e l}té:|z:l ĺ;c\sđĺ*s .,j!!l. 91:i];*: jćż;sťiijír*sj
Ĺiĺiĺ.ul&:}'zgi !.l;2łi.i' i !:, 21, ) sr'łi1l* rc|ce;clćíj{t ;'|t . 8.i-íi Yĺł9ź'i}.
i\ t{uäiśagyipc* BlćĺĐcsg i:út:łĺos "j]ĺl' licĺiiL'í JGzŠÉĺl.áłns; iinło*lĺllyz*t Képtiĺ:;iť-
|ťslti{śĹ.łt'* a jGi5' ć'łi kč!ísdgłei$'gř$i sailĺi {r'2Úi5' {It,10.1 öłii5rnät;z3ĺi r€jliiEiel
řódľsilísÉĺól s.zsił 22źi}l5' {\j,i8') sz;łił{l l)ałr*dĺi7ŕĺĺ ľ"p{eleĺŕlxt łłłglaltłi< *!l;.,j-.ił
i:..'Ýj.,5.ý]ŕ., $| ij:śz:ł l:1ł: 

'łii:śllśii 
ŕ.Ęog1iásĺ ĺi.-.ł śtte íurorił.t|í .{'t'tś'.}.) t.ĺ

iljngłjřťÍies ;ś'í)l(síj!:i \.z..?? E1..ü í t.,{salúz ĺáslóę ćs 'jaľłs.;l'jl ĺ ,t'c:gáÍ,!iĹši1rł9k
í:.i]E'edił.ń.

3j?s15. {vn'i!6.} se. ha{aŕo?3t {eg1.hlngúi: Á .í:łsrslĺáĺi 
!!äi.'ł-rrc!::,i liibíĺilo

.Yurłłt:,;płĺi xłýi)iepĺ..jł, ł:ĺl3-v :i birJlpł:t i;]li.. jjplr liĺli .\.łijŕi.: ĺŕ j' Ši:ź:š i:]tĹti
třjÍ*sl?ś2 3 ĺ:ĺr"+ĺlsljÍ) is:sil iiłiľ:joizĺlńľ.ak ítiťliíísgĺl svu]tłil l* pĺ!i1-c:.lc:, łíi:Ji'Yťĺ E
tr1i:łŁeĺsĺi1ĺlĺl !:e'': iái:i.j3xi . iłĺjľ'słi.o lhĺ!ĺ;pĺs; Fővŕ'ĺĺs \il!l' łi*iilť! .:ĺłti.łíĺĺĺsĺ
Ĺ::ix+ĺłi.ł.Ýé| fi-.:íjl j ' i\i. :: j 'j s?ir.?ii ťťi:l'iłii:i;łt!l ?.ř - s.ł.ôi 4!s9:ś j}.



.Ą !í"..!1íic;tí:i.'i)tl iiu-;ajrlsr i]ťll.ĺlłĺ !ii!- i;:ľj;jĺĺ Jĺ.ľ:virr.l:si (}ié{+'í'ái,:-zi? Kci}!i'Ý;i].

i.s:.iićiśt!.:{ a:.iij'.|i kčjĹ'łcž!'(ć'r'.+ĺ sź:í'ió {-i::i}!s. i.iś':ć') í'::í..ímá^].Źal! rsaic!ĺ.l

;ĺi'ł?l;siĹiŁĺż<i :l'ił:ł 2ił){.l|.5, í''J.i;}.i sriĺ:ir iil:k+iaái}'2:3:'i ľsĺdľl*tśŁcn 1łsio!ĺ3}i á)ai-j*i

śi.'': Ý!>:: i|1' '..il;:zg łen ić:ĺĺíidő ii:ncstĺÍlši i!ĺ ĺ úvcs i.Een:.iű;ř: ŕ"? 
']',xtr 

lli
k]iajl!ir:liliĺť|i !i.;:ł5i.{i::.'Žŕľ..!? jIü!i ĺi.:;i.iljili!2 ĺ.9)#' éŠ jô}ali]ijs 1:ĺ'!tä;nťsicĺ]i9ii
c:iĘ:iiiásre'

Ji2orš' (t'it.oó'i s4 ĺ!i1Ľł!$:łi1t ićs|hÉłg{i): '{'iálsąsljg i.ti1ż'a:ĺ;kat Eii:ĺ#.iŕ:

i,ĺt;;ilz:so.ir:.. !rr'gc.łííłii' i:ł3y :r iluĺla.ľ,sl ýlii-, .i.ł -:á.^p.t !'li! łt;ł: ;,!r .,- srjł lirri!
tśÍĺii!šĺť i!..''*.1.6; igiś'i!:)rli;ĺis xĺ,słiji}: ':lrgE:ŕí*ii ''án?9gar.ási-e li1'ú!ĺcĺ: 

.rĺ pil:}Łl*íÜ].

{|":ięii.lĹ| n }.itrślcs.iÍĺrn :iťn.i :i:ili)'łlii ,. li''l.sś{. ł i'łv.:í:i'.si i|iltreś lii;i. kci.!:ťĺ
jł:zseľáĺ+;i iJl:kc;lł:!.!i1ĺ :j;fi!;-i, i!.i' Jl'} s2..T.i fr'íjłlo(.aĺ}: 7.1r - 8.í.ri ;;ici;ial.
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Á. kěľelmeuó tłrdgnrásui veszi' hogy
} ĺ kóĺelcĺn benyújtä*ł nolrr jcrg,osítja íei z kłiztłľíileÍ haszłiúatára',

} aĺ8'.:Ú13.iIV.24.}őnIĺcĺĺnáiiyzatirsndělet17.$(1)bakezĺtéseźzĺjrji!a1í.őt,ari}Iethäsz*ĺĺla.rć'ÉŕköŻle.
rüiet'hasaláiaii dĺiat kiiteleś Í.!felni,

j' a közteĺi:leteu kizáYÔläg ä 210J2Ü09'(1X.19.) Kul:rotylľuriclc! 1?. ł (1) Uchc2úĺso ulÍ.pjím t. yĽndŁic{ í'
nre!lékletében meghaĺäÍozott temlékek Źrusíľiatrĺk.

A !ĺórelemhez a kéľŕ'}jJ'ezörrek az aĺlłbbi noetléleteket kell ťsaĺÔŁĺrisl {á. csat$lt ĺnellékteteŕ kérjük X.el jetöIní}

'^szerű okirat mäsolaÉt:

essfén őstermelöl

3' .Ąz elhelyezni kívánt létesjmlény. beľenĺjezés músiiaki és terveit; rcľasĺkérehtlękhez ą

6' Közűt
ŕilęa{omtechnÍkai

i. Wisĺ eiieaa:'nez ki)tötł ćplt,fiél|y esetéb€n vagł építesi]nank,óĺato*i,tlł óssze{łłggő k.i2teľtilet.hasrnól{rĺ

eselćbe,r az ipítteiőłői kapon nleg}ntaĺndzá't (^ tljogsiablź|yban előírt eselekhen ojosłerős ćpítćsíigĺi halľ,

eseién t a 2. pontbzn foglalĺ helyszínr*jzon túĺ - a vonatkozó bel1,színt ábnázoló | '
ZoÍż amel.v besaře*letl5 a BKK Kťzĺlti Köziekeđĺĺsi lgazgaioság Közĺltkezelési řő. iň

Fiđe|meztetés3
ĺ ńĺánytalłnt ktdilttllt ĺt.iĺe]eilh,-üfitaíłri,ĺy éłľ ę előí:.t neÍlékJetek esaĺolas'óÍI ĺťłl, a powos ĺls eg,é.4ełnłi helymegllaĺźľłzfu, va.

luniĺłl a neglevő létesíłméłĺyfotőja elełgedhetetlen a bery,úýat kbelen źrdtni elbíl,álbđhoz!

Á kôÍerĺÍleĺ.haŠalálatot- kĺjlönösen - az aĺábbi jogsnbźńyok szabźiyazzÁk:
)> a Magaĺország.ĺn$iônkonnánymtairal szńIó 2&1 1. évi ClxXXlX. ttin'elty

} a Józsefuárosi Ônkomĺányzat tulajdonŕlban !ćvłi kÔzkľiileücl( 1lasmźůawő| es hasaráIaŕnak renĺÍjilľő} szrir t8ź013.

fl V 24 J Öľĺĺomĺtĺlyzuti n:đslet
} JlasfYáľosKęľillętilipíĺćsřSzaMlyut&ó|s;z^ő|óűl2W1.{XlI.12.Jł]nkoĺmmy.zatíľendclet
} BuciapeslÍV&osręndeze-ci€sĚpítésiKetetszabrłtyato!szó1óa-.łl998'(Xi5)Fóv.Kgł.rendelet

NY.łLÁTt(ÜzÁT

} Alułĺĺo* hozzźiárulo}< szeméiyes és k[titnleges adaťaim {ho?źaldflaúh|| s:,Iiliélyes adatai) a kez.eléséhtz és az el.
jĺlĺÓ hatĺ$ság fe}é továbbításához' ajogosultság megällapitasł s lcljcsíĺme cÔĘáböl.

} Kére;nenr benyrijtásakor a PolgánĺesteriHivatal Vagyongaz&álkodásĺ és Üzerneltetás! Üg;osztá}y iiryfuttzajé.
tól rÉjékoztaĺást kaptam - meýeĺ Íudomásui votteü '- az e|.áłis negiađítĺsának napjáró!, az i}gyintézési hatáńds.

ró| az Íig1,eĺĺľe iranyadó jogszabaly ľenđelkezeseiróĺ, jogaimĺól És kiitelezet}ségenEsl' továbbá ktiit|efetÍségem

el*ulasztásínak jogk<ivetĺ(ezÍrtin'voiről, a hĺvabli elérietóségÍil.

} Kljelenterrr, lrory kéĺelnrem teljesftćse csetén a 2004. évi CXL. tv. ?3,..Ą' $ iĺ) bekez.dés b} pontja alapjĺín a fe!.

lebbezés! jogomról lemondok. Tudomásul veszenr, hogy ezaltal az Egyembeł iiozolt hatáIrzat aBrrak kł}f!ésekor

jogemľe emeikcdik'

:-" t"l.\ .a .:)
Bud apest, ?0 l'.ł).. év l' *- Ló .'Y..ĺi.. i. nap. rr'ĺr}.t r!..y.ł..Ę

xÉtliulĺgzo ĺ!ŁĄs.Ą

:ĺ)li,.Y
r ij-:)L:)
{:.
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. Łł,zi,.tiij'z t ii::ź'.:,'ił j:rá:ł i-:E.j a i.uiť jl,.l::.:scirĺi:;r i]1ł t=::cg::e.'v;;- i:i.:;:':.;'..:'. kł:ľe.ś,:zľ:ćĺ::.;..i

iátna, ez,ł,x i:áz::íĺ:-ios rłeglĺći|'sŁ.t' eł:ćĺ:áĺ:;'tzi::ĺ:l::é. głzđasági ć::łieł*iłei sé:i:ĺć i,rł*i

';.eszíi';e;:iem'i ůziei ťĺol*-éĺ:.- l,.'. .;i'ĺ'ii:biz1\Łai..: Titcij !;ĺi..eieseš !e;:ĺ.i*.Ĺ

'j. i.]. .Ą. ];ł:t'k ;n*gáil:1.5ę;1..3 2.hbłĺ. i:c;ĺ;; ff]j:ek ::;egíeis]ő*: ci.ĺ:.tÍe;: ä.&+ż śz;ĺaĺcfL ĺ:e'Eii'":iĺ*;lil, és

a nź;rk Fć] t:llízetts. í:łsi:l e:4er'i.łi.,< ;::ŕ.jk.iii i,l,:it \łz=zk ,.,yiivż:,:ł',sságł:z, .;1]gr./'].-*...1...

' sze:l.,éĺĺi.:k ĺzn szal:ł:ů,aĺrłĺ !.L és ĺlyeĺ szenćii' szź..-:rá::ĺ.lieiÍ! ťłsŽ:]eji Ło:;zá.íi:ĺil.::lö'ĺé ;.ai. a

ielęt: Sze::zťłł3's'i::a'łá!:'áł.eÉ le.łalij-iĺs:: ai:ltq $eÍ::i' 
'iu. 

ś0i:er'őe:1.

ii.j;'Á F.::]łi nięqĺ..'.*poinai.;iła::. i..,:E:r icĺ.i:sti goĺc.ls..-.>ůl.i a':::r,;l, i:'ogi.a..ii..loi,l r.ei:jjĺ

ił)3'':::?o:]ĺ'ba;l í]j''i ľlis;zę:ľĺj:i'e} (róh3álii: l;::::k;ĺ'áljrić:+ iu]tts pĺ.i::re.reii: lłil.;.l .is ůz]e.:
t!ĺrriĺ]e.iĺ: jtłzpił,1< ąriĺ.'j ł i."ip': ślaĺ>ÁlłÁc hr.łl.':l z!rit tr''i.r.i lzr ]lć'i'aĺ.iĺ:ĺi.

11'.4. ĺ\ FejeŁ ĺ:*jái,1z;i+cnĺĺi girbaĺ:, 1:+g-T s Fe.iĺkgt a :ĺ]eĺ: Szszććlós 
.si::xei;; ,:,l.ból lťiĺióĺá

íreE:sfúilásŚ Č:čtĺir: á icfviszcĺ.Í ':to]s1; :rĺpji:iói sz"ĺjł!|-Đit j?ťAŁ ľjJÔzrťnrl icieią teĺireii a
i:oi:la::/::ri i:oię:'t:ze':isŕ'i,

1.!.5" Feiei: !.ĺć.rĺ:ĺss.:i 1ł!tllE' ńb.' b+gv a. }oiegĺĺ:::đelij az ;::íĺ>.r=:ácićs öĺ.ľeÍáeiie:;é:i jcg:,jl é::

:ĺ{,::łtźdósz;bĺ:dsíg:ói s:.Ł1,i ')r:.I.i. él'i C}li, ĺľ. i! tĆýá.bb,:albĺ.ĺ:: ĺ::i.ol'...; ď.zliźs i',e,ł,i

önkĺri:;:"'ái:vzed kijzÍľlilcił'icĺ ti:álĺi sze:r,:rĺ:L g:ilrő;ii j s ::*iiĺ ii*:<r, ;l j<e;ĺiósá5g':r ,ié\rô ór

.ŕ:iřé|:ga:.3áĹ..ć:ť riq]:]ái.łcaí:l iŽL?Y :,.łŻÍi:]2.éAĺa::lłił. ę-ĺjźr,ísł.ęa.i čissz*Ęgélbčlj iii}iĹ:tlĹijr:e .Í, .:

:lit:;:.:rii'ĺ*s ł-*t: Ĺłgitirlil *'i,i';:e;: csi. bĺü:;lÍlic'.,r i-jróic;: ľ.:Llj'i: í'cl.:iÍi::l: ľśí.;ite"-.iĺl'íirľ:icić' vagl
ll..lneĺľl. ĺJ;]s:*:.::.iii !ľz.]łsć.ll.k ;::lć.i:áĺ.it.. i\!:á;;ó -..33]i q,iłiiľ.j=er.łes ieIe1::l'cö'l, kczŁ.ĺiei;ś
:: iiaiĹ.l li T':J:i{í5u.l'

12. .Ąz.É:'r=sÍľÉsĺs

'ĺ'.2.i. 'ś'Fe]t]<;iii:.3á-íisatłi)-*z.i;:!.i::lil,}'c''ĺ,;aiele::Szti:.jc!ósa!.:!;iregi.!i.í:::r;rcE:Íiisb.;iiíłie..ití:it
Feieĺ: ĺ:inđĺrłł:i ..záki:i:łĺí:r.:jr ,/ és l \íill1:Ji:ozli ieveje.zé:l śt(a", x L.:jj';:rl:a:l.:..]iiĺ'ď'. Äz eĺ*-e r
cilĺ:a aiä;:ictĺ. iá::ťveľé::.res i!iće:i.'ł;-;i:é-: i(.jj.:árT' żťictÍ i:ĺ.:esités.t. g kó:tesítśs ::i-.r:eł.ísJ"lÚ;é:

}tl:rč 3. {:'ĺ:::l:ĺlilli) :::i'r:ł:":::--ł:: lí=i-'e-.i':l:i:::'lc! Ł'.ä iejłi::te=i akhoĺ is. Ez l ié:á.zezłn'v :zt'-=i
.: 1ĺé.:i-.esitź.* ::zćľl ;'c.i.l *eiĺ:éĺ-ľiĺ:e::, ĺi:ĺ:ľ: a cíĺ::zeĺ: isrnere.Je=, isĺ:ereig:' hJ:.:e :icj:ŕjzć]ii. a:
:::s'ĺcĺ r:*l:i.' \.Ż:tł l.i. |'.jý|: ż'z:ri.Jl:ii ĺ:rłt:q:d.;e.

'í:''2. ś leił.l ĺi:gziilli. i'cą..-.-:li.:ĺ'ő=Ł.i:. egl";'.:tli.tiiĺô.iis.::śjłd i.sszel."iłgő -"á:ĺ.xĹ-= iéĺ;:-.a<s
. 'łi,::"^;''i'ł:i.::i:ćl ]:':äiśi:r.i::ĺi:- íżíiilrj..) íí!r:;']j:. J.::';:' ľ-:lĺi;.:::.i. l'!ss:..ł,::ĺ.:'i:2|i' E+':.:i] í!+slá:'

'ito:: ro:;ć:ii }j'.r.łesi:á.-l ..šlói','J.j: íti:i:ić'wr.;.ś:;,::.)":" 'ls .l::Ll':.l"ł.:-:.l.:.; '.:::::ci;.i'; 
i-;íz:::':!-:ć: n:':z=t:^

' átvát;:ii, ĺ:Ísireĺvtĺi::;ĺ'ĺ:i. ai::eil..;: !.-''s'á :ĺzeĺ::áj"ĺ ĺ:i.'z-.i:tć tsr.ćł és :..li'i;:ísá: ŕs az í;:ćłł:i k-:l:.iĺ

za :ła|.;:łrzq l'ĺ.iiei=sci ii ;:líl.ji:'iitie: ŕr:ĺs::e:i.
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kčtđes l }"ĺegĺtĺii eitl i Łásba:.. iáĺćĹ:cz;t: rc.:'

j,ĺ::e:::::.libe:: \ł-ilj!]ajĺę,zi,,:"z a*ĺŁ:a.sság.,i.oe:oii.si.-łgs ĺŕs7ĺ i..:: ;i-;,í1i:'..ł,:zi: jiel,;etĺ jívái: ::i'sik
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:::.: ' .ł'' F+'ĺ:!: ;ôtzjíi-' ;or,ái.lł s.zl. ::rg.,. ..::Jlł:iĺc;:lj iiô:eies i::véhel*,.,sŕgj: az árr-é::i;e:
i.;;1iil-71y-=j.J.i' ĺ:...::i;a:.iJ:ii::Ĺ i}io:i':ĺľ. 'j: i:.:i-iśĺ.li,i: ĺ.I{,i:ísł,ĺ i.t;::t:.;.r ::l:el*il ;íg*z:i.
Seiiiĺs.ĺa Č.ei3a a 1iáil:]]',:ĺ:':.. }i:ii:;::.;: sl.iźt rr-i*:;:źr:ti ís .:s.:i.lep:ęs g'iĺż]]a:i'<::ł..li :,:eg,i.]eiij
ĺ.]]r-iłĺáiiril ;:ĺ' j:'ĺ'iĺjĺ'ł:s :.::łs:ł;L:i.';ci:. 1-'ł:=.ni ĺ' liiĺ-tĺ.:::itliĺĺ ź.i:.j i:ljĺ.i.i:ezés::ť: L.:c;á:.-.?.. s.il5í::ź':icl:
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7 \|ż}it.!ĺ:łzł !li:e!e s ;: e s:ie!.:..=: :t:.:.ćel!:,:zí:;ć:l ic:sí;+:. :::'.::t.L:aiĺri:itli. a :-.'::j;a i.l!łr:ój.:.::
:::ł!rł:! ! i:le:.: 'ĺt:::l.i':.:i.' ;:sÍ: jŁe:: íe ĺls:ĺĺi:l z:t:::'łĺ. z, '.:ô::r:.v.lze'sz.:::::-:'13ái =e3:ťi.rí:ć., łf
e.t.észsĺgcĺ .i:. ljz;';=sá!.;: r.u::i:l.é.]zí:s ..ij;:..:i.,.ŕ..'...':. i.żirsíl::i'

ś \;.i]iaiĺczó kčieie; .i:i':+slr.El. :o3r a nr:i.iaiéliĺ:i] kapcsoj.a:cs ĺ.:Łqle::ĺii re';ć]<ł:..'sét
i's::.íiiítás, ke;;cĺ:s) íci.'.r::l.:j]rl: s;ü.tsśecs i'rEe:..:s i:lľósági engtdéi.u : .l:á]lajłczórii.l: 

r'r'.:.:" :rz
;1-41ł Ď- ''.. =.F.,j;1ŕJ.Ä.pi.ś =.r-:.:.'.n-",.*.:'- -'-:.-;..iill", icó--.lł worr llłĺlr+iii. -<uea:á]T:lł.ł
:eĺ je.ł:eest:e ijj. a. t,:-;ći;.:l;s jq e.:eglle:átsĺtći rtziőĺiő ha.Jli'al.'rl:lirćc+, ::rĘ a .1.iilr.Jéľsrj
}'elcsĺ']:ĺos i,.,1,122.'Ą|ęi,z., e].1í.r.ĺ:ŕil"jeze*<.:.łPi,-i-j;F.:il4.t'
l' iiáijtj:lczĺj käĺeles 

.::iłiĺ;i:ł.r::'i, 
L.-:i-,. 11.1i3"]ę2gĺ eĺigejéi1'.1.:ł) le.r.i<áső.iij a r.riĺ:li:.ter.iiiel áĺ:ĺáás-

i+'á:eie .:iláł 3 ĺn::ĺ:k:'a:r,oĺj a liĘ3-:ĺ.ĺ;iiejli :részee tá..otĺb.,r:r áta,iá;:a' i-cni].iĺ:sĺL. E,;ĺn*-it
ei=růsztása esetéĺ a jl{sg:e::Lćeići lc'g.;s..Jit ĺ szeĺzőáes: zzłt:eaii i'."ĺá.iivaj ie]łrc:ĺĺ]roi,

'.i \ie:ĺerdęlő tiié!ĺczraĺi.r i.ż'ii:]ioĺćr Ĺol*.' : łé..i,ulladélok l.:ezeióséĺe és eiszá:i.:ásjĺa a... - :-Ö---^-.-- --':...-..*-:.
i,ĺegrt.::'ĺic1ć r Feicruĺ:: jĺ]'ft.l.ei ĺei:đeik.ełik ía.*J;os szeĺzőcÉs..ď. aiál.e] a -\r:í1'!ailĺcrzó a
j.4eÄ':!:łđółoĺ ielľrĺetábel l :ogsz:bí].;L'aĺ eláí-i iőielezetľség.-lr ĺeijr:sitósĺ éĺoekében lo1ďes
iľ'-JiT::]."!iődrJi,

ľ' teĺreLł*i kapcsci:r!;rĺ íĺ.]:ngĺülő r'łianeaĺfr hôlĺség a Válie ii-czót leg]r:li, Á }íegĺeĺđeii5::ďł
ł' fe-ĺ x';:eiezet:ségek ne3szetjs: ti:n kelet'tezct ká:át ł.,,|ź)ir!:kozô koiďes neet&í':e-i

}. Yá]iz:kl:ző kö:eles ĺz äiialĺ ĺ ĺni.nkateĺi:ie.tre }e.ĺiĺai sz:i.::c!.íiĺ'ozo:t vcszéiges eĺyagoiĚ.ói a
lliegĺĺ:nc1.::lđ: dđzĺ:tescJi iź.ii:ĺoz=iÍl:'.iĺ:lorös ..ejJnĺe:cd .l jclgsz:bđľ al:aj íltcn és Ĺc,1itozo::
aĺ',lagck:::, v:lia:ĺjat ĺzclr.a, a.:::ei;vek z ýe'ťĺ^.j!;t.lzłi te''ćlcoassége sc,ĺä:i h.:tl:cđkiá vá:.nl*^ *
lei'egőbe ĺávirzĺrĺ .ť{e\; .i s2enJ.r\T.ir.he l.ľĺĹil=el). -Ą i:áj]ĺi]rozó ľrcło:rá;ii! '.,s'śz., iogj' r
}'íeg:eĺieiő eą1'es r.eszáj.'iłs ::i:vegłk íł1]:,asz::1lä;ái kĺ,dá;czj:rair. łlĺ:5iJ.ti:aťa, \:ag'ĺ. Íei:ś.e&łh€f
j;ô-j:.ĺlti.

.i *.''áL}jiozćl 
kÚteie.* -o.ĺ ájrt.b hs.szl:á.j:' gępek;c. l:":*ed:césej.*t és já:::nriĺ*Łet civsc u:::..ĺsĺa.-i'i

íłjl?ctbał' ĺe.:ĺ'z:l:, ,l:*i i:i:lĺsji{ll .l. vi]b.!t sŻo:gá:te!ás ł:ag:s szilvÜnŚ.iś ĺjĺćezáse li:eile:r á

kö:a''ez*i- és n..'i.::i:ĺvłrlĺ:iai ]rcii'eteĺg:á::vęk beĺ:a:ĺźs:ĺ't il $iiicinös ĺejĺ...nl*riej e :a;ĺetŁĺićsľe,.
ai:jíolvá'sĺt és Ęl..ze::c];e:zés:e,l. Á Yáiiĺi.i--ozó ĺ:dłmis.ĺ:.l ve:;zi. iiogs. a }tegĺesceiő e' ĺt=r
.:Iegiďťiü =iszají ájj:.i:+ri ĺépei... ;:erĺ:ll.!*yŕsc!i- ris }.fu:lir.^t ilasz-áiĺitii nre;tl..ra{z. lrig;
i+ltj;eleilez i.iiĺž:eĺj.
ś ".'Iái]ai;'cĺć łčiejes s' ilíeg:e:;ĺjďi5i:;;:lieł .;1ĺ.iĺ le'ĺéileĺĺ:ágćl:'5i ej'3teiese:: .-á;Éiĺr:zcaĺ::i. ĺĺn.:;iy
a },,ĺłE:eĺriĺrllő #ł'ĺotaxŁäli:zstäbł ;or:áaó sze;:i:rĺ{zi$Ł'ccsáil.ssa!" .ragĺ lágs:łĺli.s1'ez,3 i:Íl)zEi+k
i.'.a'.^.i;i.j*-^:::,. -.-^-' :..\;l.ż, !i' -Ýá^ł:ilĺi>zó t-ĺĺc:nis..ĺ ĺ.eszi- hogl' e ]i,{ea:c;l,le!ć i:z 'lj:'.erj].: Y.Ýl J{-:

;:.";ć|-.e;:.ĺ;ćEck:l |,:,i.]ílic.zi::;..ill:, ł:..1;-:ijł|'.2i1.; r.zł'i.íeiićte]Ł.il:.ĺ:z iiš",lreť. j' Tlj.Iłi'l;ołó ilgir
vłs.ż;llŁT r :rrľ:t.:ie:ilie:'ŕ:i' o]i=ĺ-:i re;.iliei'.'.ságe:, r:ĺ*ii. ir]l:j- i.rľl: :1i:i\iE..ĺŻ*::'li,ez;ds'ĺ 'lkĺ,z.
T:.eĺ: -er..-iłź; ĺ".iłgsúl:Jĺúł,JŹ t:eił: ;i:!:.j.eĺ:ĺ:eĺ::ri. j,;:ĺĺĺlía ibeieŕ:i;e ĺ.i;á::::ę:i i:esíi.Éssei i:sszeíí'sł'đ
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KERELEM
a .I{izíefľáľo$í Önkorrnĺínyzat ĺrĺIaĺđonĺiblrn ľévő kłizÍeřiitet haszrlálaiáboz

Kłĺjlii! ź ]ż:,asiĺaĺĺirył ł,!vłsńłĺô,;i, nycłllą!ôil bź:!źt!i !.iíá!;,:łl:

Gazdasági társaságok, egyéfii cěg' táťsada!mi és egyéb szervezeťek esěŕébeř}.,

KĺłtlnlezőItre: AĺiÔpÔlis EsJiesi1!et: ĺĺieí<'ln: Nĺ!ĺny ianni (rg}*esii]ei}efet{i) Üó.-13 G99? 0lt.{

K ap.csctartalĺó Üg;,ilĺ!ĺ.ľ-Ľls. K<;vács .Ą nett; tĺlefoĺi: Q{rf 02ĺ]Ú55 00

Szekheý:ilsz-:l l:o:B.:; heĺyseg tJudapest(rr.ĺcr):KłudyGyt|Iauica; ýán:2.

Megj egyłés: Ł.cn|i iiliet?ir köziłse a ło:tttiĺł:Jłsznt!ąli kłrcłłek <:!birikiĺäJ!úł, ű kij.lti;illi!łzluilataŁ eilullíľ:éséhłĺ
'l:-ĺ;łĺl'.ge'ĺzŕ' 'Ł ąłtrt?okłĺ íI Poi+ánntsteri ĺ.livąląI ćs a József'iirosi Xi'.teľ!:Í!tĺ.!eili*tĺel řłęe!ii:' jeĺer ri-iłj;łłtni: ą 2!i] ] , tý! C.|Ił'
!ĎAiilý:E 4lł,,u!

Kłiĺerĺi|et.haszn:ílaŕideje::Ü! ::-.u' 'ö,o. hó .l:í,íaĺlgô| - 231iš..g' .c:ĺ. hal .J:łl' .pp;g

(Több idiĺponĺ.- hel-vszín e'etćB kéńĺ]k iistát meJiékehri !)

KijĺÍerĺi|eĹhłsmá}irt(éljä: Điios sŻínii ŕł;xł ľagasztócsík eihelyez-óse es/ |r:egado|t ťllvona|on. illetr'c eg;-
ajĺłi kihelyezese a PLáCcc Fłlsztivít| Slreehvalker {;d]lcry, ?ťągtałIJána| me.evalósítäsa cé|-|ábóĺ. a
Kultzĺł.ális t)l.ijiuét Naĺlżai ?rogl.anl.torczaict ćľĺmve. i'Źł... cśaĺoi pľogĺ.cn!eílłs

Křińeľület na$/5ágaĺ

l.5 nlŹidb _ 300 m hcssz'il 5 clt szŕles rĺ7c ľagesztócsikkal ĺtiĺtinő ĺagcszĺás eseién

2Íŕ/śb . íljĐa7'Al.iai eilátoťt ajtó (j .-š in.el ktirbejáľhatói

Köťeříilet h€lye: Budłpes.. vilI. keiii!ěi' Sfahú 9ľvin tér,ĺBłl.oss viea 8 (kiindklłjpont. ajtö heĺye;.
Oipacsi:.la' üÍśa ̂  j . liĺsząkąsz: lv1úzertrn rrtce = Ź. úĺszakł:s:: Pĺ:liack l4ihá!.v 1éí _ Brťl.JY särrdor itti:ír
h,ćgp o n t) / LłI. : t:s a lo l t iiĺ, ĺl gľ e:ĺi ! c k. á s

Pg}.éb ( LEVT'LĐZÉSI Cíłí" amenn.yibcĺ a fentĺ źtdstokíó} ettóľ, sÍb.):

['.el.elczćsĺ cíln: Áĺtir::ĺl|is l)g-ĺesi}el. lÜ.S5 Brxlapesi. ĺ;alk.ir,ĺiksa utca 3.

'Ąz Egyesĺilet ku!tllľális ievéken3''ségre hivatkozva đÍjmcntcsséget igényel.

Kěrjiłk ĺt tłtIalĺlulłn jeĺzeĺĺ nłelté'kIeĺeket csaÍo!ll!, ćs
ĺl k ć re ! e m r,J,o t?, í 4 lv ĺi tĺ 3; í a l á í r n í $ I,ĺv e 5 ke łIj łi k !

Egyén i v áfi aI kozá s esetében :

Kúrĺ:lĺt:ľfi neve:

Magánszeméĺyek esetébefi :

Kĺ!ľelnlez'ő nerę:
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;| kćľělĺr}ező tÜdolr|ísul Yeszĺ! hog}
i a l.éitierł 5tnyíj á;a łenr jogosiĹía fel a lözteri!ĺel !lěsr:;áĺäti4Íe,
} t ;ĺij2i]1] í[li ?"{.) łirĺkoín3,Ąi1\.7ä'i.,'.l'elťt i7. i ĺl} lial:eídŕ'ť ÍJs.inĺ ä ĺ;öztłrĺl|l'ĺ ilas:ł'nńlatŕéľĺ

küĺeľü|et-haszníilaĺ'i dłai ki-ite]es fi zeinĺ,
> aközieiĺi]ťt(al kizäróiaga210,j20cg'ĺtX.29.)Kłnłányrclrd:]eíi3.5ĺil)ĺ:ekez-dúseaiĺpjánaĺc'ĺĺllrlet5'

:tl1l]ék)?ié:}en nlťglilatáľczt;ii 1cľtilékek áĺĺsithaiúk'

A lĺéľclcmltcz a }iôre|'nČzőÜeli :rf żlábbĺ melléletekcĺ k€lĺ cslrtolEi}ĺ (A csatolŕ nellék|stćt kéľjĺik x.el jeliilni)

erni ki\.ínt iL-vćken!.

esetén:3{}

ix i-i---- Ďs:eliłelói( csctćn őstcĺl'rciő!
z' áf igényeĺ1 l€ľiiletľe vonaĺknz.ó heĺ-v..<zínt ábŕzrrló vázlntoĺ. amelyťĺ "\feĺcpelaie keli a kt'iľn1'ezĺ! łĺcáknąk
ls. -Ą vázlatoľ az igúłyelt tcíÍletnc\ . ä sziikséEes méľeÍekkei - ugy Łeil szcĺepe}nic. hog;- anĺak rtaeysäea.
eĺheiyezJiedćse egyćrte!nłien łregállapíthäĺó l|.g}-en (,rtR:\S7-; P,Ąvĺl-oN ESETE\: a:nak szÉles;ége'
hossztisśga; ĺ telasz, pavilon szÉĺĺrnek az ćpü:et holtliokzatí .ĄEtól is ajáĺĺta sz-élśtöi voló tżvo|sž-ĺĺ; łeľasz

-e.:.eľ-ĺ)''3ľ]:äĺ..37 ĺá! : ĺléÍerben
Ą7 šIhel}tzllí kiľánt épĺmén)', létesítnrćn-v, lreľcndczds mťrsz*ki !:íriłsät és ĺereei|; leras:kł}rtlmekhe: a

i'Í .]sí,ołli J:
síinrényĺe łbnaĺkÔzri kĎaeřijlel.hasfnálíti hozzäjánťäs me3i.iiĺása eseĺén..

YáÍgskéŁ\!.édě lrni szelnpontok ĺl-ry:i|9lłĘĽiť9]!EE:
5' ipíĺési engilći1,h!z łôliĺ't! łpílnłily łĺe!ében vg, l'

lreĺ| hecsaĺolni
ťjss:e')3.głi -jĺ*:núkt

e.ĺeĺćhsn ł: ěpiuelöĺőł kaFÚit |illgi!üĺ'ilhna:ĺJsĺ ĺis tłjogs:lbúiybał e!łíill eseleiłiĺeł a'iłgtľiis ,źpíĺisiig,i
csutoIni s:íi|łsźyts.

6. Kijzŕti igén-vbevÉt<Ie ťš.tć'i: - { 2' iul - ä vcníttkÚzó ĺlelyszínt ábľázoli
forgäloĺrÍechnikai väzĺłjzot. amely bĹ'szeťś2heĺó a t]Kl.'' Kôzúii Közlekedési ĺgízgatóság Kö7łilkefelćsi
Fłiosĺálv. Foľsílcmiechnikai 0sziáh,än'

s.igl'e l mezÍcÍ6:

'4 hiúWtüĺaflui kitijłöil *ćldern5,ontłułany és a: ęltiÍľĺ nelléklelek csäfuláłti|? niĺ' a pałtas ćĺ eg|łćľĺehní! iłe$n;eglulĺinas
\,dĺebi,|ĺ il mĘ.!ł,,,ő !ěksĺlniłq,Jźllôja łicnge,JheÍ€ibn ü bg7ł/íljĺct kź|.eieru 'inbłĺli eibílć!ĺijnhaz!

A köaerüieĺ-hasanáĺott.\ - kiiĺdnĎsen - az alál}'ĐijťJgl.(äbáiyok szlbáiyozłĺŔ:
> a \łatvíťoni2ág helli iinkĺ]mŕa:Yäiaifól šzťlió 3Ü1 l. ćvi ci., xxlx. tłĺtvény
} a Józgĺ\aosĺ onkomláry.at lĺrlajdoĺäban ]éVő lóáeÍilletek lnulälatlÁnil śs lräsu]áĺalĹĹIak rtlrdjćľriĺ szóli i3ł0l3.

(ilr.2.1.) ()f, komáĺ!,z3ti renctlet
> Jĺizseíqil'cs Kertiĺeti Épíiési Sĺaból1.zaĺrĺtôlsuólri 6(;20Ü7'ĺ.Ąĺ.12') łĺlkcĺ::áĺyzatĺ rma:slst
} 8udapusti !"iłrosrtndľ.ési ćs F:piiąŚĺ Keľetsz:bályzcirol szĺiló 47lt 998'.x. l 5.} FdÝ.. Kgy' reIldeiet

NYll,ÁTK(}z.\T

} .Ąhliíĺrrtt hozáiáľuiok szell)ćlyes <śs kiilöilleg.*s ĺrďatai:ll (hozáial1ofóitr sze(lélyes aĺśatai} a kczc]ésiihez és az
eljáĺó llaĺúsúg felé továhbitrĺsához a.!ogosult$g megiiliirpítása ćs tcijesĺľése céljábńl'

} Xére|ne:n be!),vĺlji'4sa!(or a PolcámlĆsgĚri ĺ{ivaĺai \raglongazdÍlłĺrĺiási is Uecmeltetési Ug1cszály.
ügy;nté;iiétd'l 1äjćkcztátá$t lapiam - mel,vet ľüdc:näslil vriíe}ĺ . az- eliáĺás nlegindíüásiłnał l:apjäról. sz
tigy;ntćzesi heiärĺ<iőrĹíi. ef i!E}'e:nľe iĺányadó iogsza!áĺy ĺ*ldeIkezéscirő!, jogaiurćl és köieiezrnsĺlgcnrrĺĺl,
igvábbá hĹiĺelezćffsĺlgen: e|młlasztiísáÍäkjogkőveihefil)án-ľciröl. a hĺvaiali e;érbetösÉglo:.

> }i-lĺs1s'jlc!'' hcgv kśrel:nerlr leliesiÍése e9eĺÚn a 20rj4' ćvĺ CXL. *". 73/Á. N í1) bekezdés bi po:qjt aiapi:in a
ťellebhezési jogcmrol lcĺrcnĺlok. Tudcmásłl veszem, hog,v ezá|nĺ ffz. ĺis-einben hozch határoza: annak
közl,jsgkor iogerörc emelkecĺk.

Bł<lapest' 2Ü15. év 08' htiJx. nłp.
KÍ:RE ĹMEzŕ) ..\L.ł ít{^s.1,

..::ł.
I



KözteľĺiÍet-hasznáÍati engedé|yhez sziikséges -&
infoľľnációk

{Streeťwaĺker GałÍery- Placcc Fesztĺvál 2al5)
p0AĹ[#

Ezúton kü|döm onciknek a fesztiváĺ és a prograrn rovid ismeŕetőjéi, iĺletve az
előadás kozterĺ.jlet-használati en gedé|yéhez szukséges paraméteľeket'

Miivészeti pľodukció és fesztiváI beĺnutatása:
A sz|ovén Kud Ljud vizuá|ĺs ľĺlrjvészekbő| és színhézi eĺőadókból áĺló

łemzetköZi ko||ektíva' Fő cé|juk, hogy a koztérĺ művészet kifejezési ĺehetőségeit,
!,aĺamint a prezentáció he|yett interakcióra épt}lő új képzőművészi ŕormákat
kuťassá k.

A külfö|cion már tcjbb a|kalomma| bemutatott Streetwalker Gallery a

városban zajló olyan performatív,,tár|atvezetés',, ameĺy a köztér, az (akár
naponta iátott) utcák észĺevétlen rész|eteit teszi a kiá|lítás táĺgyaivá,
A látogatók két alkalomma| ,,táĺlatvezetésen', is részt vehetnek, ame|yet maguk az
alkotók tartônak, ugyanakkor az útvona|, amety mentén az insta|lációk
megtałá|hatók, akár a helyszínen kĺhe|yezett tároĺóból nYomtatott ŕoĺmában
e|vehetők, akár az inłerneirő| |etöltheŁők. s így az érdek}ődők egyedÜ| ĺs
vé9ĺgjárhatják a "tár|atot',, akárcsak egy,.va|ódĺ,. ga|ériá ban'

Placcc FesztiváI, me|y kereiében szereinék a programot megva!ósíiani,
ímmáron ki|encedik éve egy olyan nemzetktjzĺ fesztlr'állal gazdagítja Budapest
pezsgő ku|tuĺális é|etét, amely a |ie|yszín specifikus mťĺvészetek seregszemléjén
keresztül mutatja meg, hogy város és művészet hényfé|eképpen, míIyen megłepő
módokon kerrjIhet kapcso!atba egymássa|'

Az a|kotók renchagyó heĺyszíneken, gyakran a város kôzterein hozzák lét;.e és
mÜiatják be műveiket. Elsőd|eges cé|unk. hogy a művészet a város legkű}önfélébb
he|yszĺnein je|enjen megł a rnlndennapi éĺet részét aĺkossa, és így közvetlenüĺ
megtapasztaIhatóvá és rnegélhetőr,é vá|jon'

A fesztivál szervezése scrán mindig !s törekecitÜnk a biztonságĺa, környezetÜnk
megóvására.



Łátvánvtervl



ÍI' ÄJTó

Az ioénveĺt teľÜĺetľe vonatkozó hetvszínt ábrázoló vázlat
A ,,városĺ galérŕa'. kiindulópcntját egy ta|pazaŁta| el|átott ajtóvaĺ szeretnénk

|áthaióvá ienni. A Szabó Ervin tér - Eaľoss tłtca 8'-a5 házszám határa á|iał
kcizrefogott ,,háĺomszÔgben', kerü|ne kihe|yezésre 2 ín2-es terrjleten ú9y, hogy a
járókeĺők számÉra 1,5 m-e| körbejárható legyen, gyaĺogos forgalrnat ne
akadá|yozzon. Innen futna tcvább a ragasztószalaggal je|ölt téjékozódásí csík a
város! galéria tovébbĺ pontjait cjsszekötve. (Ld'; I' útvonalterv) Az ajtó mel|eti
szeretnénk egy kisebb álĺványon eĺheĺyezett programismeń€tőt is kiálÍítanĺ'

Látvánvteľv:



A pl'ugla;łt 203.9' szeptěffibeľ l.ti éŚ 2Ü'-a közott, a Kutiuréłis lrökség
Napja! progřamscrczatot érintve va|ósu|na meg. A ŕelragasztás egy-két naplal a
pi.ogiam kezdeie eiőtt kerüĺne .'elhe|yezésre. Az esemény befejezését kčvetcĺen a
ťape csíkot ma radéktal a n r': I eltá vo lítan ánk.

Ügyeĺnénk arra, hogy autós, iiletve gyalogos forga|rĺ:at ne akacá|yozzon a

ragasztás, ne io:lgáija a k{irnyezeteł, íe legyen összetéveszihető ĺnás
ŕeĺíestésseli

Az alkotócsapat webctrda|án megta|álható vĺdeó 5' percétői jół látható, hogy a

ragasztás más kĹj|fö|di nagyvárosokban hogyan is vaĺósuit meg a va|óságoan:
http : // sireetw a I ke r. si /

Budapest,2015. 08. 14,

Kapcsolatl

Kovács Aneii. projekt koorĺJinátcr, 2a/2go55aĐ, anett.kovacs.placcc@gma!l'com

N ánay Fanní, művészeti vezető, 3Đ /997 ł775, nanay'fann!@gma il.com
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i;:ľii;iá3 --3;.ĺJľitilag a -i7c.!3;t:fgtgi ä l.iislśs logeiĺ:'ĺ ĺ;:rľlkľi!ćsŕĺői kezd,j*iieil tôzi:ri'rzl:ri

ĺŹ':ł'',jtfe!'ĺ\i i1i!}ť,ji.iiĺł'

é. sľ.ĺ:ľ''c,:ĺ.i sz-ćkhiii.ś: }$s8 BuĺJĺpľst, Itrrid1' C1'ul* u. l. }..33.

^Ą -lĺeĺ..,cz.:í]l cíí i : :

.{z Eg"vesĹiIet kuIĺĺrľlĺłir., ĺrriir'ćsĺttí és lĺöłnrĺirclíjriéĺĺ ter.ěitĺtt1,ić{:cf 
'b}yíilí.Iĺiiliiniis hallgsúlr.t t'ekttlwt lł ľcndliĺgi'ł5 h*:h,szlnľkľn l{tľejiĺr.ô Rĺ|łłĺĺ!-tĺrlĺrĺ.

ijivrr'ł n iiŁizôŠségi mĺivLíszcĺekľc' Áz j:gťesüiťt jiutĺerrí}ĺi}. hi,izul ilvíłijdÉsi
ktĺideĺŮsĺ tcljesĺt {kłľťáľs nlűvćszctc|i. újító tenđĺ:nciá}i bľł*tlťatásri.

' ismťřŕttŕEjĹ$7-Íŕs' l<čzöllsŕgszělesitĺls)'
.:|z llg1,ĺ.siiłĺ.t torábiĺi cćljl llr ŕ:\.ťltt. Inf*l'cľdłzett Fĺčlr'rín-rpeei{ilłlts
}llir'ćszefek ľ:esztir.í[jťnnak nĺln-pľĺlfii äl}l}u lnr*szcl.r.ezése. ltrnĺ'i3.. a rrrűvćszet
bĺ,d1:ttnIĺíti1'ĺ'ls heIĺĺzincĺr }irľi!} ikč.zĺcrek. ľert.thłg}.ĺ} lłľIy.szĺntLJ lćłł'ejłiľĺi
rtilĺotílsvknt álłíÍi;ł lĺłizéppont^ilí|rn'
. Áz 3:gl.ĺsiilcr kĺcn:c}ĺ eóIj* ismeľcttľrjcszlći hesíŔlgĹ'tésck, kłiziiľsóg*ĺ}átlĺozólĺ.
liłn ťtľcll ciá k szcrr,ľz,í.ĺľ'
- :tz ligve'siiltt tor.d}.ił;i eŕljĺĺ lĺĺĺrdr'Ín5..rk:
. 'ĺzoľlł,csztĺ!sc.
. fĺ:ľłtii:ĺsa.
. ftlr'ĺ*sztđse.
kíilöĺös herłgsúä3.f íekĚetr'ł ĺłz.Đg't-e'rił!ci :ĺltaI pĺĺrľrotĺi!ĺ {ś tíii:rĐg'Éť{tél ĺll{ĺr'ć:il'eti
ŕ:ł ĺ<uIfu ľŕłii jtlełrsćgelikeI ĺiapĺsĺlłatłs lĺ.iĺrriľúnĺ*krl.

.ą s:ĺiłTťŹei ce]ie :łĺĺľinii i'.g;.i:'cli,li;;r. lĺuliuľli]ĺs rer.ć!łĺnr rŕg

.Ąz łi'i1ps]zi1bái''. }lł! rł : lfJĺj 8' j ŕilĺus 23.

'Ą rćg;ilis lljĺ:: ĺ ie:i:''ĺ;lísri:i .sĺj:.;-lí:ĺlr 15 t::ĺłl..ĺ';: i:giiii i!šiťt..i:;:rśi;:tlk v;ĺĺ; l:ľi.'.+
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Iľlło}<łilÍ*.s

Ä iť1rsajä:ü)i s2:el\.efei lćll.js;i1ijg ili;á;; iĺirelllleził ĺi1'"ii..il;;;ĺiłĺsł:: ĺJĺe]ál .js a'z;z;lj
*g''ił+jil:łg kilĺ,Iiĺĺĺ,łłiti s:i'ĺ'g],-ciił '.ó:.tć:.lł *;łől:ítć-.ćt a F;i'-áĺ*si i-tĺĺcsígtli.

;\jirel ľ kéľeier;: ćs;r becgaĺ^:ii..;ĺiiĺatei:ĺrł-"ltci,:1lrclt liz j:isĹi. ľl,j Ií, ĺťĺĺd:iyb3}l 1.{l\.} *s äz;|ĺ;l łl.i (.:I'.\i:. iiiii:Íĺl'}.i,jr (Khĺ.} iłosi:aÍźĺozĺrti.i'+!ĺćl,gieił:,:gi, ł;:ćrr i:' Ł,ĺĺĺls;ig *;: ĺjł'i,. i.j, uĺ
í];.c:ie,'.iiśstĺe js fr:.li.:ic:irn;tĺ-:z 2ľ'' ł ; ili Łľiľzćcse.i: i Ki:i' ]:' \-í.lr..i'",J,i
i'::.::?]än a }ę:'iJ,]jir.f-ł] j.ťi.:irťÍ ĺi3ĺriiĺrk ...7.;ri;lj]i;'1:.11r,;7111.;.

Áiĺ'iiľi:i..t;;issci 'lĺlpłsłÍa:r-:; 'ŕ1i.i{rii;ążćs 
:: F;:. 3:j3- } ł i ) h"..i;,::zśs.sá:; *s ĺ Pp. :-íij. }'.;łrłiĺll;.l]"

Iirlłlł'ues:' ji!{)8, aręuszĺ.'ls 2Ö.

ĺil. ĺ.ĺill5: jisztĺ:r 
.s' k.

bíĺć:;ä*r! :!rkůľ



.\Ĺ ł ÍŁÁ $I Cí}ťPť''I- ná5 \,

..\iĺliil.oĺl :r*ánsy FarnÍ iĄr: Dľ. 3ĺłz-<Ú š,ja:iar:ľ.e: szĹil. i:e!;o'. !dő: Budapest, 'ĺ9?f, 1,2'11'.'

:;lig: 3934'i i L{) i 07S šiica::.s:. 
'{ĺ:ł'1-l. 

.r' ] ]', szár aiĺĺ:' !u..kos. :nagyai álian:polg:zŁ n:::rt az
Át.ľĺ:pcĺis ň.xrivószeti ćs Krijĺuľáĺis Xłizbasznri Egl.esiiieł ĺinölĺe, ĺz Egyesüietet
eg''.szĺ:ĺtći;',iren" łrláii"Ąat akké:rt ;eg;.:łl;i' icgl. 3z Eg1,.es*ioĺ kĺzzei. gśppei e,jőíĺ, ciłluyonro.it
t.;.ig.ł elő;:'y*:niatctl ľgve aiá ąev-ji:e. oJ :jábi:la:i sz,łriirt ĺror:.

Náv:3,Fa-.łr.ĺ .''

;"tĺĺ;. Dĺ ĺolĺÁRoiviYNÉ DR.TTTH L=|(K€
'#i;;l.r^.' BijnApFsT:,<^7.reYzÖ
ffi-:łl ĺ aeo äřjli.Łřčsi ÚŤ!i-so."..ĺ..'s.
;:a ř.. iEt,,=LClľ",1: 13co BUDAF=ST 3. Pf.239..t1"",'' 

TEl.-FĐl.j: 25a..!óžg.3ł7-555B

K'1 1 01 B-aĺ4?2l2ĐÚ8lHi3. ügi/sZárŕl
Taniĺsíto,.n. hog-v ezt az ckĺratot Nána.r' i.ąy111 Katałi;r /Budapest, Xl'. 1972'
decernbeĺ 14.' anyja: dr. Biazsó ł,.4ariałne, rnagyaÍ áĺ|amoo|gári 1075
Budapesi' Kirá|y u, 21 ' 2. err. 41 . szám aíaii! iakos' akĺ személyazonosságát a
2s3411|A. szániú szernéi)ĺazonosĺtó igazoĺványávai ĺakóhe|yét a 579398ł.jL.
szátnú iaksíinet ĺgazołó hatósrági igazohráirváva| igazoĺia, e Kozjegyzőkrć| szóIó,i99,í . évi XLi' toĺvény 122's i2ĺ-t13l bexezciéseĺĺe ';onatkazó tájékozÍatásŹ
Kcv€tóeí''i e|cttem sa.jĺätkezűieg ĺr1a aiá'
Kelt' 3udapesten, 2CÜ8. Kéteze;.nycłcadik ěvĺ szeptełrbeĺ hó 25. huszcnotödik
napján'
Dí;jegyzék:
ľ"ĺunkadĺj: 1.000..Fi
Koitségáta lán-v: 4cD--ĺt
Leĺlás: 1c0,-F. .::

Á íanii ilcczcnai 4$.ĺst.ian '.:'
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Bu€lapesi FöVárus v|||' kerillétJôei1áIG! oni(affiáEyza! Poĺgéffieś-€ři Fiivetaĺa
vegyoňgudá|kodásŕ és ÜémetbtÉsi Úgycájly
Í082 BUda!ést
Sarsss iltca 53.57.

Egyéni vállal kazás esetében :

KéÉh;lez-ô rre\'e:

ĺldószéma: i .

Balrksánrlaszlma:

M agé nszem élyel< eseŕélen'.

ł!1l1.ć|ĺ,ťe eiz+ryl

(u.' 1er}:'......,.''.'' .'. ........'. . -. . .'..szlĺn:

.. teleĺbn:

hó iląr' an}]a nÚ\,c:.

ltÍe gjeg.vzés: J;clrłi u.rłťł,ł i:ii:łłs! íI i,-ö.|eľiłit!-ha.<fłtíit;!i ĺireĺnek ł!bi.ĺĺ!isähL1z' ą kłjííłrii!eĺ-h.!J,,,.,,"uot nll**,uł;,i
słikĺłge.ĺtk''4.zúddr{1tiź|!!',jgtiľra!síeľi!1^,űt!tćłłjć:łe!vtiľcsiKőZteľ]i!ł.Í!l!.ig'ek:,k<ztiik',}łłłliĺĄéiłzĺlłi

KłjĺÍeľíi|er-hasznátlrĺiĺ}ĺje:20I 

'j. 
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(Tiĺbb i<iőpont.- heŁVszín eseten kéľiink lístáĺ nlc]lókelni!)
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Kěrjićk ľ tłźłołdalołt jeliett
ĺl k é r t ł e m t 3. Ú,,,t t, tl, ú nJ; t

m e l !.á k le ł e ĺĺ e t cs a tĺl ! n i, is
a ĺ á í rn ĺ s zívas k ełlj é k !
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Á kéľelnrező tuĺIomásu} vesz.ĺ. kog.1
i a k.ĺľcicm bĆn)'újtá!É ncn'ljc.lgośilja l"cĺ ä Ĺ:őŁtcľĹilŮt hôszll:ĺi]ittáĺa.
> a l8'2ĺ]t3' íIV. Ż4.) Ó:;ktlĺĺnányzaš: renđelet t?- $ (i)bekezdésť.\Źer;:?ía kÓftśrĺj}el iiäsfĺ}áiäĺáćrĺkii"ł.c.

ľĺl!et.hôsfIšlä1i diiat köieles Íizet!,:ĺ'
> ä koľ'tefĺiĺťten kizárółag a 21012(}09.(tx'29.) I{onnźllyĺenĺlclei }]' p ĺ.ĺ) bekefdĆse a!aljił::,:ĺentielet -<.

::iciiéklrtćben nieghatárazoEi teřřr}ćksk ärusíĺha:ók.

á. kéreIerllltez ł kérel*ezônek az alábbi meIléĺeie|iet kclI csaiohlĺa: ('\ csaĺoĺt InellékleteÍ kćľjiik x.el jślii}ni}

j ŁĹrz.lĺ ip-ľ!E]ul9s€I4!9!]égł9. ĺi-ł;;s&íó egl's7ď i.ffi;:ńóla&ť-- 
_-....* ".

vá!iaIkozłiÍ isazo}yánrt.
i céski aláĺlási

- larsada ś'-l,"9'l.. -a*!:!]łjl{e!É.v9!9!g!s! ló okiľatoi

2' Af !gén.Ý"elt rśI'ijletľe vo:Iälkczo h.jĺys;łínt ábľá7oĺo vázĺatcł. a."ĺe|ye:: szeľepelnĺe kell a kłin:}ező ilľcáknak
is- A vĺłzlaľon aĺ. ígé1u'$Ii teřiileiüek . a szĺiksćges méreĺekkel - Úgy keli szerepehtíe. hocs ĺrnnak naqvságc, i

i ell'lelyľzftedésc egyćĺttlntĹren ĺnegálłapírha:ó legven {TF,řŁÁSZ, PAvĺx-oN I]SETI-:.N: auiiak sz'éÍessćsc.
i hosszĺrsäga; ł leÍí.sz' pat.ilo!': szćléllek az ćltllet hofi:okzati Íälätói ćs ajáĺda szćlć|ł!l víi|ó itĺvolsága; teľasz

islr:lgjlÉĘĺŁĺł i]ĺL9!ľ.!ýĺÉĘÉŁítz ji?iellctsŚ'.9jlá:äÉ1ś!:3jÉlĹY9]! 3..3ĺłę]}::!Élí-!iry4!iĺn!s&sł.II}.9ľi"9.
j J' .Ąz eiltel1.ezlĺ kíYánt Építmćny, ĺđtrsítfiien-Y-. 3eľencezés ľl{iszaki i.írásiĺĺ ćs leľÝ.eit; /gľ.Ł\:

at: ho7Žá.já!:ás nlegťłitasa eśeĺłln - !
m ĺ s:i9!ľpgłÍď-fi gysl cľlłę'l'9^I9i.ęJtjłE:.]Eĺ:Ľképł.biľé!9h!eil lní.
i. !:p!tés! elqtĺlálvłez kô!ł;tł épih,:á]w esłiébeł+,cgl óllitis! munlłĺil*łłkkal tiss:ejiłg4ő hłi:ĺtliileł.hes:nú!t;t,
eszłĺjbal az ć,n!ĺtarőtő! trepoir ł:e3ilaĺłintazásl ás tl jtlgs:xbcill'błn eĺiiíľł eseiekhen' ü.il';geľćis épĺĺěsłl4,'i halđ.

6. ťse|ćn -. a 2. poľtben foglalt helyszínIajäü! ĺúi * ii v<xarkozó hclyszíill ábláfolÔ
íbľgalĺl:ltechlikai vázĺłjzor, a:í}L'ly beszerl|zhęĚđ a l]KK KiizuÍÍ KöZ|Ě.kčdési igazgatóság K$zĺtik'Jze]śsi F:ő.

Figyel'neztetćs:
.1 hiĺilglĺ:ltrmi l:itĺiĺtij!Í i..éľelc],i?Í}j7inh,áÍly és ł: elő!ľl ntllúklete* cĺ*tlitislźn nil, a ponk;s a ĺ,,g,ĺirteln
ilłnirt a negi*,,Í iłĘĺlsilnútv ýlĺł;ł e!aąeűhlrcle fl ü henylłjĺlir ié|.tleĺll él.ĺleni elbÚ<ila,:ĺil:a!

Á kĹizrerĺi|eÍ.használłtoĺ - kiilittösen * az alábbi'jirgszabáĺ).ĺ:k *.*iluooono'
i a lt{ag'ľaľtrĺszźg hel'vi önkorrĺállyzaařól sz-óIó ]0ĺ 1' évi CLX.Ł\!X. t.';aäly
} a .lÚz.sefvł:rrsi onkclr:rťulyiar uiajdonában lévő kĎaeriiletek haszrálaÉrril ds lrasz.rłáIaiáqĺik l'''ndjérĹil sz'rrló t8,ł0l3.

(Iv,34,) iinkonnän'.zagi ĺendeler
} JTzseflaľos KeÉleti řpíĺesí Szzbályľzttiľól szĹílc 66'?007.(Xlľ'l3.) iinkoľĺ'ĺán1.zati ľendelet
> Đudatrlesĺĺ V:ł'rosrcndezŕsi és Lpítcsi lie'ĺcĺszaiúly,zaľoi voló.ł711998'(x.ĺ5.) l-ő\'. Kgy' ren<lťjcł

NYĺL^TKozá'T
> .Ąlulíĺon |Lo'ggii4ĺił!.Qk szeiIlśĺyes és külÖř|egeŠ adätaim ihozrŕrta'.ioz(}iru szcméi},es aĺlaiai) a kezeléséhez, ćs az e!.

jáľó hatłiság felé tĺrvábbÍiásŕihoz- ajogosu.lĺság rneglillaĐitĹisa ós teLíesítése ceuábo!.

i Kéle]mem benyť$úsa*or a Po|grĺrnleslĺ}ri ['{ivata! Vag'vongazdáikoĺjĺłsi es Üzemeltętćsi Üg.vos;ĺlĺłly iig:ŕil:ezóis-
iĹił Ý4ékoáatást l.iairtaĺT _ n,teĺycĺ tudonrásui v'eitenl _ az. eĘÍľas nregindĺtásätlak náiljáľo|. uz i!-.rÝintéfésĺ ilatŕ|Íiiií)-
ťĹil, az iigyemrc iržin}.ađÓ jť'gsłílb.ly ĺeĺdeikez"śseiróI. jogain:ró| és kťil.'[07'eftsége!::ról, tcvábbá k{ite]ezetfsegelji
ehnulasz'tasáłak'iogköłe*ezmćir.veirő;- a i:ivatalí e]éľheiöséŠťôl,

> K-üę.!.e.rÍsm'' hog;, kćreine;n ie'jesílése esełćn a 200'ĺ' éľi CX'L. tť. 73iĄ- $ ( i ) bek*zdés b) lonĺja lrlap.ián :r iěl'
lebbtlz.ési jogom:ó! lel:loĺĺlok. Tudoľlásul r,eszem, hogy eákal äf iigyén'i'bcn hozoft i:atärozat ĺł'rnak közléseior
jogeľłire eĺelkedĺk'

Budapcsĺ. 2fl1.i ao'.i.: ľ.o .'f 'i. nup'

í--* J'i-"ĺ.'Ŕ'-d--ffi
}.ťeié*'Í"ął.tjľtrľtffi :

.*,''.'.''',.ł:i:-' -Ĺ*'.-í

K É'łtEĹu Ezo .Ą|.,śÍ*Ásł

il et ĺ,sz i n Íiltĺii ĺźt is ts aĺłĺ : :i
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}dĐcÁLL"!PoĐÁs

Mel-v léłrejött a Buĺlapest Főváros VllI. keľiitet Józseĺv:irosi tnkorruányzat (székhely: 1082

Budłpest. BäIoss utca óii.ó7., sĺatisztĺkai szánrjcl: 155080íi9751i.321'.01. adósz,ám: 
'37357l5.2.Ąf,tĺĺrzsszáĺrl: 7357i5, l:ankszamlasáin: 10403387-0Ü028570.00000000, stetisztikaí szám: i"5135115-

84i l-321.0i' képviseiĺ: dÍ. Kocśis Máté polgánaesteľ, a tová'nbiakhaĺl: onkoľmán1.zat), vaiatnint

a t08;ĺ Budapest' |..iĎmet u' 8. szánr a|att lóĺ'ő Táľsasház (képviseli: a Társashĺíz közgy'űlése álta!

rneghatalrnazot! JózseÍvárosÍ Gazdálkodási Központ Zń. . Tuľai Ĺászlói továbbiakban; 'lEľsasház
kozöťt' a' Táľsasház álr'al'te.tę rés:4eges ielújítására pályliz*ton eln5leľ1 1u*u*n'us nyŕ{tása taĺg.vában az
aiábbiak szBriIlt:

!.,Az oĺlko*nán)iuat a Brrdapest Főváros VIII. kerülct józseń,łíĺosi Önkonuányzat Képviselö.
iestĹileiének * Társashíuaknok adható <ĺĺkoľmánvžlatí tám{)gätásokról szĺ5ló 23|2015. (V'21.) saantú

ĺetldelete (a továbbiakbaĺl: ľenđeleĐ i ł'$ t7)^ valamint a 8'$ {2) beliezJésébetr foglalt felltatalmnzásra
fig1.-e1eminel, a Társasházj Pályázatokĺt Elbíniló tvÍunkac sopoĺi 14/2015. (WI.?ó.) sa{mú javaslata, és

a' !0i5. .iĺilius 13. napjárr ksĺt polgarĺlesteri đöłtćs alapjaĺr 1.803.7ĺt Ft 3 rívcs ťtltanridejiÍ

kanratĺnentęs kölcsö,nt ós ĺ.288.365 F,t vissza uem terítendö táurogaiási ü;,tijt a Társasház r,bszérc
tető részleges fetújítúsa cĺiljából. Á ťclújí1ás megvalósitásának ciisĺneri költsóge (ÁFÁ.val):
5.i53.459 Fr.

2. Á ľęnđęlet t3.$ {l) bekez'dése szsťint a ŕblújítás beÍ.ejezésének határidcje je1en negálĺapođás
aláíľását követő ĺ év" az elszámolás bcnýjtł{saľa, ezáltal a támogatís igén.vbevételére a kivitelezés
betejczesi batáride-iét kijr.ető ĺ80 napon beliil van mód. Ánrennyĺben a Társasház az elszánrolást
hatiáĺidóben nellr nýlj!ja be' elveszíti a támogatást'

3' Äz Öukorrnáĺy?at az adoti cím és me'nn-viség szeľinti feladatra szóió. tćtelescn kiállított ós

koilaudált. a hatáIyos jogszĺłbátyokban foglaltaknalł ĺneg{elelő sámlalĺásolatok alapján a
Polgármesteľi Hivatalhoz történii beęrkezÉst követ,ő 30 lnunkatapon beiíil - arnennyiben a sárnlával
kapesolatban kifogás nem merült í'el - intéżkedik a t{nogatási ilsszeg Társashiĺz barrksálnlájára
tijľtónó átuialásáľa.
Jelzilog|og beje5lzési feltételhoz, bankgarancia.szeĺz'ódés negköźéséhez vagy köĄegyzńi okiratba
Íĺlglalt eg-v-oldďű köielezettségváI\a|áshoz ktitött kamatmentes kölcsön esetében ae tnkoľĺrányzat a
kiÍiz.eĺés iráĺlt akkoĺ intezkedik. ha a Társasház eredetbell żtadja:
. a iclza}ogbcjcgy-zés lriteles tulajdolri lapjáĺl|apjait' amely.en1ame|r'eken a kalnatmentes kolcsön
ôssz'eglnek eľejóig az onkonnányz2Lj^váÍ,,\aiŁ|:Lálogjog bejegyzesrekeľiih; l'ag1,.

- a baĺrkgaľancia.szerzőcóst és a garanciavállaló nyilatkozatál alĺa vonatkcz-óan. hog ó havi törlesaö
részlet elmaľadása esetén az tnkoĺmányzat lehír'lra$a a rrrég vissz-a neirr íĺzetett támogatási ôssrcgct a

szarzödés ! i. pontjában meghatáĺoĺ.ot1 késedelmi kamatclkkal eg-Y"iitĺ. vagJ.

- a közjegyzi5i okiľatoi; ameĺr,ben a Táľsashlrz. kiĺtelezi nragál aľra, hog;,a tánogatásijogviszon-v"ból
mindenkor ibnnáIló talto7ása méĺtékére el'fogađja a támogató nyíltantaĺásai alap.irĹr készĺilt'
közjepzői okiĺatba foglalt tanásítván;'r.
./". jelzáiogjog l:ejerye,ztetése, a bankgĺua:rcia iigĺ,ĺntézése vagv a köz.iegyziii okirat e]készírtetése a
Társa.shaz feladata.

4. Az clszć,.molás kęľełábe:i kizarĺilag a päĺyäzat ben1újĺását követő napn:ik. de ĺegkósóbb a

kívitelczósi hataľídő ttolsó napjának ĺnegfe}elťl <!átumnral kiáj'ĺílott számlák nyújt}aĺók be^ tekiltecel
an.zi, hoŁ'-v pál.v-áz'ni L-i'vaĺ ťiułkála{ok tánrogatásáľa lehet. zurlelyet a Társasház t pál-vá;zat ł:elr1'...ijtásáĺ

kôveÍőes kezd nreq.

5. Äz eľedeti száĺnlákľa a jelen szerződésben meghair!ĺozott, a Í.e]itjĺtás ľnegvalósítasánah elismcrť
lĺôltsége eĄśig, a pályäzat! au1'.agban ľlcgielullt, a kłĺz5*íĺlés ál1äl clfcgadctt összegeket
beĺrelye{tesĺtvc; az lirrajcgcsuitnak ľá kell íľnia' bogv,,I}uclapest ĺ;őváľos VIII. keriiĺet J(lzseĺVárľsi



í)nkormin,Jzat. ŕbĺó ... řt ossĺcgbell tĺiĺnogatíisí szcĘćíđés aĺapjá:l e!sz{u:olv:r'.., v:lliultĺttt rliĺ|ĺlil'uĺal'
pocséttel. aláirással keil e1látĺia. és a szźtnia nrásoiaté.t kelĺ bell1,lrj:ania. ..Á másolat az eľedetĺyeĺ
rninde:łben ĺlegeg1,.ezö..' sztir'egü hi:e!esitéssel eliáwa.

6. A szźnrlaĺnásalaflroz :násolatbaĺ nelléketni kell:
. tételes kimutatást anyagfelhasználäs és nuĺkadíj szeriltt a sállla vógösszegének megťeielcien

(számlareszĺetezxi)'
- ľállalkoz-asi sz,eľziidést,
- i.elméľési naplóĹ éĐítési lra'lót.
. múszaki átadĹs-átvétcii.ic5zőkö;l1,ĺet,
- műszaki ellenőr nyi]atkoza'-át.
- meghatáľozott nrtĺkáĺatok eseién szak}atóság szakvćIemén.xéĹ hatósági engedéi3,.t.

7. Az ĺjnkorrllán.vzáti Íárnogaiás fol;'ť>sításának feltétele a ľendelet l.?.Š (6) betez'désében fogĺaĺt
dokumentunrok benyujtása'

s. A feiujítás ideje alatĆ. a tcljes kivitelezús befejezése előtt rćszsaáĺnlái abban az esetben n1.ujtható be'
ha a támrlgatás nrértéke meghaladja az l.000.000 ŕ-t.ot' és a kÍvitelez.és legalább 30 %.os
bcfejezettségĺ állapotban Ýan. Anyagvásrĺľlásľa. vagy annak clölegóľe, váilalkoási dij eĺ(iĺegére
rószszám|a nenr nyú.itĺrató be. Äbbarr az esetbe'n, ha a páIyázatban tł'bb ťelújít.Ęsi munkanenr keľiilt
őssz.eYonásra, részszánrĺa kizáróĺag akkoľ nyú.itható be, lra vahĺre'lyik muĺkanem' ieljes egészében
ntegľaĺósult. A munkáĺatok' készÍilĺségének igazolrŁsáľa a rnegbízoit mťiszaki ellenitr iĺásbaÍr jogosult.

9' Az önkoľlnán;'.zati tárnogatás összrge aľányosaĺ csöliken. amennyiben a beľuházás megl,alósít,isa
soráĺ a benrháás költsógei a trłnogaťásban ré.szcsíteff költségeknél alacsonyabbak. Ebben az esetben a
Íán]Ůgatásnäk. és az annak megÍ.eleĺő kamatĺĺrentes ktĺĺcsön törlesaó részleté.nek megľáltozott
összcgćĺŐl' valaĺrint a kljĺc.sör futłĺlideiéról az oukoľmányzat íĺásbarr éľtesíti a Társasházat.

10. l\'Iärsashł{e álraj a tämoEatás megitélésóhez bemutatott,felrijítĺásí ki'ltségvetést meghaladó
költségeket a .ľ.łrsashaz kôte'les fędemi

11. Á kamaimerrtps }iŁĺlcstjnr ĺz Onkoĺmányzat ľészt(re a Tátt:asház śÉyeltlő részietekbgn k<ĺteles
visszafizetni, lĺirlderr hónap l 5. napjáĺg az a|ábbiak szeľint:

. töľlesziés k8zcete: a támogatás łdťluctósét kiivettí hóĺap
- {őřlesäés időtartana: 36 hónap
. tőĺĺeszĺő részlet ĺisseege: 50.t03 Ft'íhó

A,Iáĺsasl:áz előtörlcszÍô's teljesítéséĺejogosrrit'

A tóľĺeszřó ĺészletęt az tnkoľĺnáĺyl;at K&id Baĺk Zrt.:dé] vęzetętt l0403387.Ü0028570.000000Ü0
számti Ł:auksz-áulĺájáta. az 1. p<lntbaĺ rög':íten haťárczatsfárn l'1Itilntetésévei ke|! ätutalni'

Amenn5'.iben a Ižrsasháa:ak a jeien pcntbarĺ leíľt fizciósi l:ötelozettsége tekilltetében a tôÍíes2.tő
ĺészĺelek fráĺľaléka eléĺí a 6 ha\,i 1ôrigsftó részlet összegét, a kamatrnenĺes kôlcsôn lnég hátatévö
iisš?egéĺ a Poĺg&i. Töĺv.ěuvkĆinyr'rói szólo 2Ül3. évĺ v. töľvé'y {a toľábbi*ban: Ptk.) szerirrt
rrregĺlaiikozoit kanraĺaival egyĺlt1 eg'v össrsgbeĺr kötoles a 'ľ.áľsashŕ.z ae onkormányzat ľészľre
r.isszr:fizeini.

l2. .ł\ kamatmentes kąj]csiĺn vonaťkozásában a Társaslráz.ielen megállapodás ďziírásával kifejezerten
hĺlz-zájántl ahllclz. ho5- anrenĺyib,..:n i 1. pontball ťögřÍtÜtl

- lôrleszlő r.cszlet.j egilr'ást körető ironapban n*rn keĺriJ rrreg{ĺzetésrc. úg."- tz Ôri'ĺĺxnányzaĺ a. . tulajĺĺoĺi hányłidáľa esi kozös köItséger a még fennallo',liĄrsaslľázzĺ 1ěrhel.5 tartozźs összegóbe
besz,ämítia' E,bben az esetben łz önkormányz"ati tulajdcni lrán1'.aĺ!ra ęsô társashäzi ĺizemeltetósi
kölĺsćg*ker ikiiĺjizenrj díiak, karbalÍaťriis. íslújiĺas sĺb.j á tObbi íujajrĺotlsstars kôte!es Íiz.eĺri.



- ť.aiaftíni: hog!,. <' 1?. ponrlralr ľögeitęit lörlesz1ő ĺészlet 3 ]ravi elmalzelása ese{é:l s?
{}likoraányzat a Ptĺ<. szeri:lti múĺékbeĺl lneghatározoĺt késedelĺnĺ kaĺnatoĺ szamo|cn ĺel.

ij .Ą łiĺnĺgatott' Táľsaslrĺiz lioĺ-ľ.ĺljIirul ahhoz, hogy'ä táltrugäĹ()ľí T.áľsĺsház nevę. clfi}e. a támogaiásösszege, és fclhasnrálásának.célja az-onkor:náĺvzĺt hivaiatcls hirdeĺrrényeit megjellnítö lapban,iíletve.intemetes -honlapján is kôz-z.étételre kerĺiljtu. Ábban az "."íb;.,i'; ;.'ä;,*. kdlÍsége
nreghaladja az 1 .000.Ü00 F't<lt. a Társashäz a kapLlbejáľatáĺá| jói látható hely"" *ot"i.' Jii'.lyea:i egya táulogaĺásĺ!ľól szóió infoĺmác,iós, táblát. A tábĺa igyszeÍi beszeľzési dÍja, valamÍnt a k]helyezéssel
kapcsolatban ťclnieríilt egy-éb kĺjĺtsúg a tátřogatásbaĺinem szźmoĺható eI.

14. A T&'sasház kiteles a kiviteiezés során nlintlen esetlegesen beköYetkezetť vźł1tazásro1 arzolrkoľ*:ányzat i1tetékes sze.rĺ.ezeti eg-v_ségét éľtesíteni.

i5. Á jelen megállapodásbalr neIlt siĺabáJyozotí kéľdésekben a l.áľsas.házaknak aĺĺható öĺkonrrĺŁlyzatĺtámogatásokľó} szó!ó Budapest ľ.íľáĺos vlIĺ. keńiřet Józseĺr,.árosi Ö;l.;*á;;;;ü1,]0l5. (Y,3i.)számú ônkornrányzĺtí rendelete. és a Ptk..ban foglaltak az ľanyadók..Ą sz.eľz-ődó felek a jelen megá}lapodást annak glolvasásáĺ kiivetően, ňĺ,'t uk.,otukkol mindenben
ĺnegeg1,.ezői, heĺy'benhagy*ólag 4 egyrnással egyez'ő példánilban ínák alá,

ľl ,. .}.ĚC\ 
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