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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság!

I. Tényállás és dtintés tartalmának ľészletes ismertetése
A Budapest Józsefurárosi onkoľmányzat tulajdonátban lévő köaerĺiletek haszná|atźró|és használatának
rendjéről szóló.. I8/20I3. g\r.f4.) önkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. $-a
értelmében az onkormźnyzat megfizetheti adott évet megelőzó évben a turisztikai, keľeskedelmi'
vendéglátó-ipari kiteleptilések źůta| befizetett köZterület-használati díj 209/o-áLt' a kitelepüIéssel
közvet|entil és közvetetten érinti tźrsashźnak részére.

TźĄékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy |7 tźrsashźn igéný nyujtott be a befizetett k<jzterület-
hasznáiati díjak}D Yo- źtravonatkozóan, amelyből 13 kérelem esetében hozhatő csak döntés, ugyanis a
beérkezett kérelmek közül négy tĺĺľsashráz estében a vendéglátó teraszok a Budapest Főváros
onkormány zat keze|ésében lévő kĺizteriileten helyezkednek el.

A Gazdá|kodási Ügyosnát|y a 20|5. évi közteľĺilet-haszná|ati adatok atap1źn összeállította, hogy a
kéľelmező tfusashźnakrészére mekkora összeg fizethető ki a befolý közterüIet-hasmá|ati dijakból.
l.
Budapest VIII. kerület, Krudy u' 5. szám alatti társashźLz 2015. szeptember l8. napján nyújtott be
kérelmet a Gazdáůkodási Ügyosaá'|yhoz, tekintettel ana, hogsĺ közvetetten érinti a ňudapesi, VIII.
keľület Kľúdy u. 6. szám előtti utcaszakaszra kitelepült vendéglátó egység tevékenysége. 2016.
január 27 . napján a Budapest VIII. kerület, Knidy u. 6. szttm alatti tĺársasház is kérelmet nyújtott be,
ugyanezen vendéglátó terasz tevékenységére, közvetlen éľintettségére hivatkozva. A kitelepü|t
vendéglátó terasz üzemeltetője a Blues 2000 Kft., aki a Városgazdáúkodási és Pénztigyi Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) I508/f0I1. (X. l2.) sz. hattrozata alapján rendelkezik . 70m2 naglsóý
területre - közterület_hasznźiati hozzt|áru|źssal. A Pénzijgyi ,Íigyosztáiy 

tźljékoztatása a|apjźn a
közteľülethasználó áital'20|5. évben beťlzetettközterület-hasznźůatidfi összege 219 638,-Ft.

Tekintettel a Rendelet 22. $-ban foglaltakľa a Gazdźúkodási Ügyosztá'|y javasolja a két tfusasház
részére a 2015. évben befizetett közterület-hasznźiati dij 20%-źnak, azaz 43.928,- Ft-nak a két
tátsashźz között egyenlő arányban töľténő kiťlzetését.

2.
Budapest VIII. kerület, Rákóczi tlt 27./A szźlm a|atti társasház 2015. június 04. napján nyújtott be
kéľelmet a Gazdźikodási Ügyosztályhoz, tekintettel arra, hogy közvetlenül éľinti a Budapest vm.
keľĺilet, Vas utca 2. e|otti utcaszakaszra kitelepült vendéglátó egység tevékenysége. A kitelepült
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vendég|átó terasz tizemeltetóje a Fekami Bt., aki a Bizottság 429/20|4. (IV.17.) sz. határozata a|apjźtn
rendelkezik _ l8m2 naglságú teľijletre - köztertilet-hasznáůati hozzźýáru|źssa|.
A Pénzugyi Ügyosztály tźtjékoztatźtsa alapján a közterület használó á|ta| a 2015. évben befizetett
köztertilet-haszntiati díj összege 582 282,- Ft, amely összeg 20%o-a ||6 456.- Ft.

3.
Budapest VIII. kerület, Vas u.12. szám alatti, tĺĺrsashźE201-5.jlinius 04. napján nýjtott be kérelmet a
Gazdźikodźtsi Ügyoszá|yhoz, tekintette| arra, hogy közvetlenül érinti a Budapest VIII. keľiilet, Vas
utca |2. szám előtti utcaszakaszĺa kitelepült vendéglátó egység tevékenysége. A kitelepült vendéglátó
terasz üzemeltetője a Salty Dog Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., aki aBizoÍ1sźry252/f013. (I[.18.) sz.
határozataa|apján rendelkezik _ 4m2 naglsdgú teriiletre - közteľület-használati hozzá$źru|źssa|.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatźtsa alapján a köaerület használó źůta| a 2015. évben befizetett
közterület-haszná|ati díj <isszege |5 200,- Ft' amely összeg 20%o-a 3 040.- Ft.

4.
Budapest VIII. keľtilet, Mikszáth Ká|mán tér 2. szźtm alatti tĺáľsasháE20|6.január 28. napján nýjtott
be kérelmet a Gazdálkodási Ügyosztáiyhoz, tekintettel ana,hogy közvetlenül érinti a Budapest VIII.
keľület' Mĺkszáth Kálmán téľ 2. szám előtti ltcaszakaszĺa kitelepült vendéglátó egység
tevékenysége. A kiteleptilt vendéglátő terasz üzemeltetője a SKS Caffe Kft., aki a Bizottság 47fĺ20I2
(tV.25); a 473/2012 (rV.25) és a 282/2015. (III.30.) sz. határozatai a|apjźtn ľendelkezik _ l50m2
nagłs óý teriiletre - közterü|et-hasmálati hozzź|źtru|ássa|.
A Pénzügyi ,ijgyosztźiy táljékoztatása a|apján a k<jzterület hasznźiő átlltal a 2015. évben beťlzetett
közterĺilet-hasznźúati díj összege 283| 353,- Ft, amely összeg 20o/o-a56627I.-Ft.

5.
Budapest VIII. kerĹilet, Bródy Sándor u.2. szźtm alatti társasházf016.január 18. napján nýjtott be
kérelmet a Gazdálkodási Ügyosztá|yhoz, tekintettel arra, hogy közvetleniil érinti a Budapest V[I.
keľület, Bľódy Sándoľ l.2. szám előtti utcaszakaszra kitelepült vendéglátó egység tevékenysége. A
kitelepült vendéglátó terasz üzemeltetője aL,Amaka Café Kft., aki a Bizottság 1048/2014. (IX.29.) sz.
hatfuozataa|apjźtn rende|kezik - 7m2 naglsĺźý területre - közteľiilet-hasznáúatihozzźýárulássa|.
A Pénzügyi Ügyosztály tźljékoztatása alapján a közteľĺilet haszná|ő źtltal a 2015. évben befizetett
közterület-haszná|ati díj összege 674 166,- Ft, amely összeg 20%o-a 134 833"- Ft.

6.
Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér |6. szálm alatti tźrsashtz 2016. február 4. napjźn nyujtott
be kérelmet a Gazdálkodźsi,Ügyosztá|yhoz, tekintettel ana,hogy közvetlenĺil érinti a Budapest VIII.
keľĺilet' Horváth Miháty tér t4. szźtm előtti utcaszakaszra kitelepült vendéglátó egység,
tevékenysége. A kite|epült vendéglátő terasz üzeme|tetője Faragó Yirźry, aki a Bizottsíg 830lf0|4.
(uII.04.) sz. hattrozata a|apjźn rendelkezik - I Im2 naglsĺźgú területre - közterület-hasznáiati
hozzáĘźnu|ássa|.
A Pénzligyi Ügyosztály tźłjékoztatźtsa alapján a közterület használó él\ta| a 2015. évben befizetett
közterület-hasznźiati díj összege |55 250,- Ft, amely összeg 20%o-a 31 050.- Ft.

7.
Budapest VIII. kerület, Harminckettesek tere 2. szám a|atti társasház 2016. februźtr 2. napjćn nyujtott
be kéľelmet a Gazdálkodási Ügyosztźlýoz,tekintettel ana,hogy közvetlenül érinti a Budapest V[I.
kerĺilet' Ilaľminckettesek teľe 2. szźtm előtti utcaszakaszra kitelepiilt vendéglátó egység
tevékenysége. A kiteleptilt vendéglátő terasz üzeme|tetője a Cheho Kft., aki a Bizottsźę 98812014.
(x.15.) sz. hatźrozata a|apjźn rendelkezik - 20m2 nagłsáý területre - kozterĹilet-baszná|ati
hozzájáru|ássa|.
A Pénzúgyi LJgyosztá|y tátjékoztatása a|apjźn a köĺerü|et használó źita| 20|5 évben befizetett
közterület-hasznźilati dii összege1 040 900,- Ft, amely összeg 20%o-a208 180.- Ft.



8.

Budapest VIII. keľĺilet, Beľzsenyi u. Zlb. szám a|atti társashźz 2016. január 29. napjźn nyújtott be
kérelmet a Gazdźůkodási Ügyosztá|yhoz, tekintettel arra, hogy közvetlenül érinti a Budapest VIII.
keľület' Beľzsenyi u.2lb. szám e|őtti utcaszakaszľa kiteleptilt vendéglátó egység tevékenysége. A
kiteleptilt vendéglátó terasz iizemeltetője a Gouľmet Pivo-Vino Kft., aki a Bizottság 948/20|4.
(x.01.) sz. határozata a|apjźtn rendelkezik - ]0m2 nagłsógú teľületre _ közterĹilet-haszná|ati
hozzźĘźtru|ássa|.
A Pénzijgyi Ügyosaá|y tátjékoztatása alapján a közterület használó á|ta| 2015. évben befizetett
közterület-hasznáiati díj összege 55 000,- Ft, amely összeg 20oÁ-a 1 1 000.- Ft.

9.
Budapest VIII. kerület, Baross u. 10. szátm a|atti tźrsashźz 2016. február l8. napján nyújtott be
kérelmet a Gazdálkodási Ügyosĺá|yhoz, tekintettel arra, hog7ĺ közvetlenül érinti a Budapest VIII.
keľĺilet, Baľoss u. 10. szám előtti utcaszakaszra kitelepült vendéglátó egység tevékenysége. A
kitelepiilt vendéglátó terasz üzemeltetője a Fecske Presszó Kft., aki aBizottsźry288120|5. QII.30.) sz.
határozataa|apjttn rendelkezik - 70m2 naglsĺźý teľďjletre _ köztertilet-hasznáiatihozzájáru|źssa|.
A Pénzügyi Ügyosztá|y tájékoztatźsa a|apján a közterület használó źt|ta| 20|5 évben befizetett
köztertilet-hasznźůati dfi összege 944 041.,- Ft, amely ĺisszeg 20%o-a 188 808.- Ft.

10.
Budapest VIII. kerület, Lőrinc pap tér 3. szám alatti társashźn20|6. februĺár 18. napján nýjtott be
kérelmet a Gazdéikodási Ügyosztźiyhoz, tekintettel arra, hogy közvetlenül érinti a Budapest VIII.
keľĺilet, Lőľinc pap téľ 3. szźm előtti utcaszakaszĺa kitelepĺilt vendéglátó egység tevékenysége. A
kitelepiilt vendéglátó terasz üzemeltetője a Ruscontact Kft., aki a Bizottság 1009120|5. (X.05.) sz.
hatfuozataalapján rendelkezik - 45m2 nagłságú területre - köZteľĺilet-hasznáúatihozzźĄáru|ással.
A Pénnigyi Ügyosztá|y tźtjékoztatása alapján a közteľiilet használó át|ta| 2015. évben befizetett
közterület-hasznźiati díj összege 340 340,- Ft, amely összeg 20%o-a 68 068"- Ft.

11.
Budapest VIII. keľület, Knidy u 4. szźtm alatti tĺáĺsashźlz20|6. februrár l8. napján nyujtott be kérelmet
a Gazdálkodási Ügyosztá|yhoz, tekintettel ata,llogy közvetlenül érinti a Budapest VIII. keľůilet,
Krúdy u. 4. szátm előtti utcaszakaszĺa kitelepült vendéglátó egység tevékenysége. A kitelepült
vendéglátó terasz üzemeltetde a Sami Info Trade Kft., aki a Bizottság 83I/20|4. (VilI.04.) sz.
hatźtrozata alapjan rendelkezik . 6m2 nagłsdgú területre - közterület-hasznáiati engedéllyel. Fenti
köáeri'ĺleten az Anyátm Süti Kft. is rendelkezett - 29m2 nagłsógú terĺiletre - közterĺilet-használati
hozzáĘ źtľuliás sal a B izott sźtg 4 40 l 20 14. (IV. l 7. ) sz. hatźr ozata a|apj án.
E|őzőek'ĺe tekintettel a két Kft.2015. évben töľtént befizetéseit javasolja a Gazdálkodási Ügyoszĺĺly
alapul venni a visszautalhatő f0% vonatkozásában.
APénzijgyi Ügyosztály tátjékoztatálsa alapján a köaerület használók źl|ta| a 2015. évben befizeteÍt
közterület-hasznźůati díj összege 62 676,- Ft, amely összeg 20%o-a 12 535.-Ft.

12.
Budapest VIII. kerület' Krúdy u. 11. szám alatti tĺáľsashźĘ2016. januér 27. napjźn nýjtott be kérelmet
a Gazdźůkodási Ügyosztá|yhoz, tekintettel a'ĺ:a, hogy közvetlenül érinti a Budapest VIII. keľii|et,
Lőrinc Pap téľ 2.. Kľrĺdy u. 11. sz. előtti utcaszakaszra kitelepült vendéglátó egység tevékenysége. A
kitelepült vendéglátó terasz üzemeltetője a Kamra Hungary Kft., aki aBizottság 48|/2012. (rV. 25.)
sz. hattrozata a|apjáĺ rendelkezett - 33m2 nagłsógú teľületre - közteľület-hasznźńatihozzźĄźru|ássa|.
A Pénnjgyi Ügyosztály tźljékoztatása alapján a közterület hasznźt|ó étlrta| a 2015. évben befizetett
közteľiilet-haszná,|ati díj összege 405 864,- Ft, amely összeg 20%o-a 81 173.- Ft.

il. A beteľjesztés indoka
A döntés megfiozata|fua a Tiszte|t Bizottság jogosult.
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ilI. A diintés célja' pénzĺĺgyi hatása
A döntés célja a Rendeletben foglaltaknak megfelelően a társasházak által benýjtott kérclmek
elbírálása. A döntésnek pénzügyi hatása van, a társasházak részére összesen I 465 342,- Ft kertil
kifizetésre. Fedezete a |1404-02 címen biztosított.

Iv. Jogszabályikiiľnyezet
A Városgazdálkođási és Pénztigyi Bizottság hatásköre a Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és
Miĺködési Szabáiyzatźről szóló 36/f0|4. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1.9. pondán
alapul. A Bizottság döntését a Józsefuarosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek
haszná,|atźlről és használatának rendjéről sző|ő 18/2013. (IV. 24.) önkormźnyzati rendelet ff. $ -a
a|apjźnhozzameg.

Fentieka|apjźnkéremaza|źtbbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozzti javaslat

L
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. keľület,
Krúdy u. 5. szám és a Krudy u.6. szám alatti tĺársashźnakkére|meit és a Rendelet 22. $-a értelmében a
2015. évben befizetett közteľület-hasznáůati díj 20 %o-tú, azaz 43.9f8,- Ft-ot a Budapest VIII. kerĺilet,
Krúdy u. 5. szám alatti tĺĺrsashźu,va|amint a Budapest VIII. keriilet, Kľúdy u. 6. szźtm a|at7iTźrsasbźz
r észér e e gyenl ő ar źnyban v i s szafi zet.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 20|6. március 07.

II.
A Vĺárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. kerület,
Rákóczi ti27.lA szátm a|atti táľsasház kérelmét és a Rende|et22. $-a ételmében a 2015. évben
beťtzetett közterület-haszná'|ati díj 20yo-át, azaz I|6 456,- Ft-ot a Tĺársashráz részére visszaťlzet.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: f0I6. mźrcius 07.

ilL
A Varosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság úgy dö,nt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. keriilet, Vas
u. 12. szálm alatti, tźrsashálz kérelmét és a Rende|et 22. $-a éľtelmében a 2015. évben beťlzetett
közterü l et-h asmáůati dij 20oÁ-źLt, azaz 3 0 40,- Ft-ot a T fu sashőz r észér e vi s szafi zet.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. mźrcius 07.

IV.
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. kerület,
Mikszáth Kálmán tér 2. szźlm alatti taľsashźzkére|mét és a Rendelet2Z. $-a éľtelmében a2015. évben
beťlzetettközterület-haszĺ;lźůatidíj20%-át,azaz 56627I,-Ft-otaTfusashánrészérevisszaťtzet.

Felelős: polgármester
Hat.áľidő: 20|6. március 07.

v.
A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. keľület,
Bľódy Sándor u.2. szźlm alatti üársashźukére|mét és a Rendelet 22. $-a éľtelmében a20|5. évben
beťlzetett közterü|et-hasznźůatidíj20%o-źtt,azaz 134 833,- Ft-ot Táľsashźnrészérevisszaťlzet,
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Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 07.

vI.
A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. keľi.ilet,

Horváth Mihály tér 16. szám alatti tfusasház kérelmét és a Rendelet22. $-a értelmében a2015. évben
beťĺzetett közteriilet-hasznźt|ati díj 20yo-át, azaz31050,- Ft-ot aTársashźnrészére visszafizet.

Felelős: polgármester
Haĺíľidő: f0|6. márcíus 07.

vII.
A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. kerület,
Haľminckettesek tere 2. szám alatti társasházkére|mét és a RendeletZ2. $-a éľtelmében a20I5. évben
befizetett közterĺilet-haszná|ati díj \|o/o-źLt, azaz208 180,- Ft-ot a Tarsashaz részére visszaťlzet.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. március 07.

vm.
A Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. kerület,
Berzsenyi v 2lb. szÁm a|atti tfusashźz kérelmét és a Rende|et 22. $-a éľtelmében a 2015. évben
befizetett közterület-hasznźiati díj 2\yo-źLt, azaz | 1 000,- Ft-ot a Társashaz részére visszafizet.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6. mźrcius 07.

IX.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy jóváhagĺja a Budapest VIII. kerület,
Baross u. l0. szam alatti társashtzkéretmét és a Rende|et22. $-a értelmébena2015. évben befizetetĺ
közterület-hasznźúati dij 20%-át, azaz |88 808,- Ft-ot aTfusashźz részére visszaťtzet.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|6. március 07.

X.
A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ťlgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. kerület,

Lőrinc pap tér 3. szám alatti tarsasház kérelmét és a Rendelet 22. $-a éľtelmében a 2015. évben

befizetett közteľület-hasznźúati dij zlyo-źLt, azaz68 068'- Ft-ot aTźrsasházrészére visszafizet.

Felelős: polgármester
Határidó: 2016. mfucius 07.

XI.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. keriilet,

Krúdy u 4. szálm alatti társashźzkére|mét és a Rendelet22. $-a éľtelmében a20|5. évben befizetett
közterület-hasmźiatidíj20%-źLt,azaz12 535,-Ft-ot aTársasházrészérevisszaťlzet,

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 07.

5/ rłĺ
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xII.
A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy d<int, hogy jóváhagsĺja a Budapest VIII. keľtilet,
Kľúdy u. 1l. szám alatti tarsasházkére|mét és a Rendelet22. $-a értelmében a20|5. évben befizetett
közterület-hasznźúatidíj20yo-áú,azaz8| |73,-Ft-otaTársasházrészére visszafizet.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. mźrcius 07.

A dĺjntés végľehajtását végző szeĺvezeti egység: Gazdálkodási Üryosztály

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

Budapest, 20L6. mźrcius 02.

'* 
C#Ł,J,'e*dJ-

dr.Héncz Adrienn n

ugyJszĺáýezetoA ,

rÉszÍrpľľp: GazoÁrroDÁsl ÜGYoS ZT ALY
Lpĺnre: N,ący Kĺľ.łrrN Éve ÜcynĺrÉzó
PÉľzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉI.IYEL, IGAZoLÁS:
JoGI KoNTRoLL: t'\,ło.-..-

ELreNoRlzľľ:

ę,-|---4L ą t( hoh - ot u)
(--Ą

,L -krą, L'
Dn. MpszÁnERIKA ,/

A.J.,JEGYZÓ

tj J

BETERIESZTESRE ALKÁLMAS :

D.łNaoe-RlvÁľ Eorľe'
JEGYZO

Te.nľos rÁvoLI-ÉľÉepľ

róvÁH,ą.cyľe:

,a.Jć"u- #
DR. MÉSZÁREnrxa

N,JEGYZO A VÁnosc.łzpÁrrooÁsl És
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Társashĺáekeze|ő Ktt.

Józsefvárosĺ Polgármes teri Hivatal

Budapest
Baross utca 63-67.
r082

Sz*.ĺ:ĺ-:ĺłty: loB8 BuĺJapest, Kiúüy i'lica Ż. fs;. j.
Te[*ĺon: .-36 (li 3-j8-a36l, Ěax: +36 (1)788łĄ6d ł-|,}:äíi: ĺroda'..1'nvclciior.ht
Úgyŕétfogł:dás: h*tfo-csÜtÔrtok: B:oo-18:oo, p+n tek: E:O O*l4:3Đ

Jíesĺ.ii'ś.ĺĺ.! r..!.iiĺ*ľełĺtĺl'ĺ.łĺli.ĺ:ť'i::lEľ;.*t]g:ćI.i, ĺL!:'iłÍa

r:;:- .."- - "
l'cIi.:üfĆt!'

i_ąqľ
ł ś.rt'itlJjii.i:
ĺ
I

Tisztelt Polgármesteľi Hivatal !

A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jőzsefvárosi onkoľm ányzat Képviselő-testületének 18/2013
(|v '24) rendelete alapján kérem onöket, hogy a Budapest VIÍI. I{ruđy Gvula.ptcą -6. szám alatti
tarsasház részéte a közterület használati dij 20%-át az altbbi s,á^|ffiłát,tuliňäřstedjenek.

oTP. Bank Nyrt. i 085 Budapest' József krt 33. szám|aszäm: 1 1708001-2008l 861

Budapest, 20 I 6.ianuúr 26.

t{yĺr i: i/tĺir Társ asházkeze|ő Kft.
Tiszte}eilńlckor.hu

|}1rlJ}yĄ1nýýúdy utca 2. fsz' 1

6nzáffiŁté7425.2.42
- ' l(reczinqgr ĺstván üqvvęeetó

Krudy Gyula utca 6."szám álatłřTáŕśäsház
Képv.: Nyolc Kör Táľsashrízkezelő Kft.

Kreczinger István ügyvezető

,,ľt^ Ę. ̂ ^A
A' 4( -a ľsfa-ft, 
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4b-,ĺc3 l,o,lĹ-*Y ą.
Város.Kép I ngat|ankezeĺő Kft.'
Belvárosi Társashá zkęz elő lľoda
Círnl ĺo67 Budapest, Szondi u. z3.
Tel.lfax: (ą6-t) 33l.7 g4s
E-maí|: kovacs.tĺhamer@varos-kep'hu

ĺ *o.*:,,,"
.h. .ä .'t
j.ľĺr4 

o". i.*ĺ

Vnnos-KÉp
KFT.

Budapest Főváros V|||, ker. Józsefváľosi
Polgáľľnesterí Hivata I

részére
Budapest, Bĺross utca 61-67,

Mĺkszáth tér z. táľsasház közterüitet.használati
Budapest, zo16. ianuár z7.

Egry Attila ałpo|gármester részére

Tísztelt Alpolgáľmester Úr!

Jórđľrľoĺ|Önroľmĺay.atľoĘńnncírri, l

Hel|étletl

A Budapest V|l|', Mikszáth Ká|mán:tér 2. Társasház kcizos ké:pvise|ője-teńt, ĺáltaiese
nyilatkozom, hogy a társasház a közterület-használati díj visszatér:ítésre igényt. tart. Várjuk
tájékoz'tatásukat a társasházra jutó ĺisszeg nagyságáról és a kifizetés várható idejéről. A
társasház bankszám|a száma: oTP Bank 1l.7o80o1-222t47gg, 

**ľ-*. *
Tisztelettel: l{s?Đ*đsÍ*'&ĺđss.

Kovács Tiharnér
Kĺjzos képvise|ő
Város.Kép Kft.

//
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Tisztelt Címzett!

Buđäpest, 201 6.jaĺruar 1 8.

1 JUliiŁ| liAíiUSĺ ĺ.r{il í'';ŚHiíi!i:; ĺ'l:tii l ;i.l.;i ', '
L
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I
ĺ .]íi4i t ! t\ .3 i!
ĺ {l.LĐ .ii:łĺ\ i }.. i

i,.,*'' ' b-ĺJ !5 Jłĺ* ! ł .ĺ

i-tg!-uáś*Lá#ł-t-'y-ł yt ł|.. / ł ax l ?2 t - 8:ĺl7 f

u{e

Hoľ"vĺíth LôszJőné
Tĺírsash azak közös képvřse|ete a6.7o-2Ą6.92s7

Iľ'ode: t142 Bĺdcpest, $=etnár u. 63łą.
aĺ<ozcsltopvĺsal*Bgnaĺl. con

(}gytt|fogcdđsí íd6: kaddcn .1?,,3o . 77,ao és csütöpťökđn g,3o . 17.oo

Józsęfvarĺlsi Polgánn esteri .Hivatal
ĺ082 tsuđapest, Baross u,65-67..

łG.

Í
Y
t

tai(I-
U*_

Tisztelettel:

Horváth Lász|őné
Közös képviselő

ŕ g^T

f.1ffi B'uđapest5 Pľódv S. u. ^ sz. társashá- közös képviselőjeként nyilatkozo'm, hogy a |8/2a13
(Iv.24\ sz. renđęlet 22,š alapjźn a ĺakóközösség él a visszatérítěs igényével
Az összeget kérem az oTP Bank Nyrt.-nél vezetett 117080_01-'0056034 sz. bankszámlĺára
szíveskeđjenek átutalni. A szám|a tulajdonosa Tarsasház, Bródy S. u. 2.
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PORT.KORUT
1085 BuoAPEsr

Iózsľr KRT.4t. F,sZT. 2.
TeL 337.88ó8

lt-,ĺ4fz

I\MLATKOZAT

Poľt-Körut I(ft., mint a Táľsasház Horváth Miháty ter 1ó. közös képviselője, ezúton

nyilatkozunt hogy a fenti Táľsasház tulajdonosi közössége élni kívan a kiizterület-hasmáiatl
đ1J zo%-árakvisszatérítési igényével.
Budapest 201,6. febľuźr 4.

TíszteletĹel: ffi
e,-Q
Port-Könlt l(ft.
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1082'. BuĺlaPesĹ Harmlnckeľtesek teľc 2.
Iktatásľa. ér}<ęzetr

?ĺ]1fi jÉ.ľ'i el'j €"^-" G.át'^
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J őzsefuĺĺrosi Polgĺármesteľi Hivatď

2ü1fi FtBa Ül. lcąas
Budapest. VIII.
Baľoss u.63-67.

Targy: Nyilatkozat

A Polgámester Úr f.hó 13-án kelt levelére vĺĺlaszolvą kinyilatkozom, hogy a Taľsashĺáz

igényt tart a közteriilet-használati díj f0 %-ra,

Házunkban, hiízunk elött mfüödő vendéglótó-ipaľi cgysóg 2O|1 őtamfü<idtet teruszt,azóta

rendszeresen érđeklődtem a térítés után, azt a.vźiasztkaptam, hogy a testiilet még nem

döntött.

oľutunt a képviselő-testĹilet ezen döntésének' vaľjuk a folytatĺást.

Budapest, 2016. januar 25.

TÁneAsHÁz
íffi2 Budapest

Hĺminckettesek|eĺc 2,
Köröe Hpvtĺ|ó
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Kampo Ferencné

közös képviselő
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|446 Budapest 8. Pf. 419 i,an,'.ł(,O.')..c>-t- /z"7iĺ. i
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E r 303-70-65 f,ax: ?99-03-68

B u-dape st: t'.ővĺáľo s Viltr. keĺřil et
J-ózsęfýárosi onkoruriínĺząt

Đudapest
Baross utca63-67 sz.
1082

Ti sztelt Po l gánľrester Úr!

Tiuatclęitel:

Bp. 2016. iąnuár 28.- -Jóuĺefv&:tsľ Ünkoľmányzat ľďgárĺľsĺeri üiv
Központi Iktató

Száĺn.

M -las

lVÍint a 1087 Bp. Berzseĺyi u.fĺh TríĺsashrŁ.közös képvisel'öje alakókĺiz$ssignev'{ben, a
22. $ értelrnében, visszaigénylem a közteĺiilet használati dij 2ő g/o-éLt.

Th, tsęľzsenyi 2/b
banksz'ámlą: 1 1 70800.1.2a0675v 7

ą tl{,l.
ll.rll l'Jü}tt

Biľó Lłfu'zlóné
ĺąÄzrcĺzrlőx
Közös képvíselő
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Budapest Főváľos VIII. keľĺilet
Jĺízs efváľosĺ onkoľm ányzat

Polgáľmesteľĺ ľIĺvatal

TáľeY: KozterĹilet-haszrrálati díj

Budapest, 201 6.januaľ 28.

Mint a Budapest, VIII., Baľoss u. 1'0. sz. táľsashrĺz közös képviselője a |8lZfrI3 (N.24.)
önkormanyzati rend.elet alapjan a közteľĹileJi hasznĺílati dij 20 oÁ-valkaiesolatosan a taľsasház
visszatérítési igényével élni kívan.
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Budapest
Baross u.63-67
1082
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MENI{IR 1

KERE sKEDELMI. sZoLGÁLTATó n s ÉľÜlnTVAGYoľxľzľr, o Kl-T.
1087 Budapest, Baross téľ 4.5. Tel./fax: 210-79-63

e.maÍl : menhĺľl @menhĺľl.hu
MenhÍr 1 Kft. _ az értékmegőrző vagyonkezelő

Iktatószám: 019|20|6

Budapest Főváľos VIII. Kerület
Józsefváľosi Onkoľm ánv zat

/( . ĺ C51Lo ŕ (" -L .' t)ľ[L,

Tisztelt Onkoľmánvzat!

Kéťfü a VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testiiletének 18/2013 (I\ĺ.24)

rendeletének 22$-ĺínak éľtelmében a közterĹilet hasznźiati ďij 20%-ának visszaťlzetését a

kezęlésiinkben lévő 1088 Buđapest, Lőrinc pap tér 3. szźm alatti tiĺrsasházrészére.
., ,' .'. ; ],il]i ]'i:.:.. '.1r' :. l. i..:ł,l, :l.i ili.; lri:;ii'.

/?.'-ŕ r ; ł'l'l''-
ť'ť,/U.> -" I O-

''' '"-t --'-'

Üdvĺĺzlettel:

A v isszaťlzetést az alább i számlaszámĺ a kérj fü :

Lőrinc pap téľ 3. Tiáľsasház

1 1714006-f0079231

Egyiittmrĺködéstiket előre is köszönjük.

Budapest, 2016. január 20.
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A Bp", Vlľ|' ľGúdy u' 4. sz. társasház |ntézo Bĺzpt'tsági elnpkeként n1ĺiĺatkozom,
hogy a Bp. V||!. ker 'Kľúdy tl. 4. sz. társasház igény,t iaĺt a 18/2o13(|V.24| sz. rende|et
22. $-a szerinti visszaférítésre.

Tisztelettel

Táľsasház
Bp;, Vlll. l(rudy u,4.
Kovác-1 Ďáýild |nÉzó tsizottsági e|nök
1088, Bp., Krudy u. 4. fszt. 3.
tel': o6i20.547€535
e-mail : kovacs_đavid@ 1 OĐĺnai l': hu

B gd apest Főváros. Vľl ]. ker:ljl et J'ózsefüá ros i

Po|gáľmesteľi l. ĺivata|.
G azdá| koďási Ü gyosztá|y

Tárg'y: nyi|atkozat

Tiszt'e|t tsoros Gábor Szabolcs.!

Budapest, 201.ô.02'05.
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Józsefuáľosi Poĺgármesteri Hivataĺ

1082 Budapest
Baross utca 63-67.
gazda tkodas@jozsefu aros. hu

Tárev: Nyilatkozat közteriilet.használati díj visszafizetésre

NYILATKOZAT

A|u|írott Tibor Tamási ľnint a V|l|. József.krt. ss./x.údy n';" u*;I és a Práter utca 3.
társasház képviseletét el|átó Baross88 Kft. Ĺigyvezetője nyiIatkozom, hogy kérjtik a
Józsefuárosi onkormánvzat Képvise|ő-testü|etének 18/2013 {lV.24.) rendeĺet 22s a|apján, a

fenti társashazák számára a kozterti|et-használati díj rendeletben meghatározott részének
visszafizetését.

Budapest; 20L6. O!. ?7,

TiszteIetteĺ:
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Tibor Tarná&*{l. iff'$# " 
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Bargss 88 Kft. / ügyvezető

Baross,88 Kft. 1082 Budapest, Baross u. 86. Teleíon;0ó/í.788.ó936 Fax:.06/1.786.3179

. Postacim 1147 Budaoest. Pí,579' E.ĺnaÍl: info@baross88'hu .4
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