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Budapest Főváros Vl||. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Gazdá|kodási Ügyosztá|y
1082 Budapest
Barossutca63.67. 

K É R E L E M
a Józsefváľosi Onkoľmánvzat tulaidonában Iévő kiizteľület használatához

Kérjük a nyoü!a!ványt olvas|latóąn", nyomIatott betűveI kitöIleni!

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

Kerelmezőnwe: Mediaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelo Alap _ Rádió- és Televíziótörténeti Kiállí-
tóhely telefon MTVA +361 -353 -3200, Kiállítóhely : +36| -328-7 a70

Kapcsolafiaĺtó iigyiľÍezó neve: He1pai András telefon: +3630-866521 5

Szekłreýe: 
'"" 

. Eo-II]l n"'^* Budapest (u, ta): Kunigunda útja szźn:64.

C{pj'w|zék s?źEÍý Nyilvantaĺasi szan/Statiszfikai szźrlje|: I8w17 15-9499.91 941

Barĺĺszaľüaszama.{I!:I*-ij,:i:i"ó]'ä'j_ Ľöj.íi1"1jďiďi]j _ l:,i:]:liľ::
Adószáma: Ĺlľĺö l.ö"l" 1 ĺ?ĺT.ľj _iIj,--, _:: 
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Me gj e gy zé s : Fenti adatok kĺjzlése a köztet/I]let.hasznólati kerelmek etbírátásóhoz, yalamint a közteľ:iilet-hasznólaĺi hozzájĺÍ.
rulásbanfoglaltak ellenőnéséhez szülcségese|c Áą tldatokat a Polgłźrmesteri Hivatal GazdlźIkodási, illetve Kozteriilet.fetügeleti
(iglosztĺźIya kezelik az informácĺós önłendettcezesijogrót és az infonnnciósabadságrĺilt sm|ó 20I ]. evi CnI. lörvény alapjtźn'

Közteľĺilet-haszná|atideje:20l i?]," |9-Ľł'o iłl_ü-o'u' - folp|.'ł io] 
o*;u i'l 5 *pig

(ľöbb időpont,- helyszín eseten keriink listát mellékelni!)

Közterület-hasznĺĺIatcélja: Múzeumok Ejszakája2Ol6. progľamsorozat részeként, kulturális renđezvényen
való részvétel

Kérclemmel éľintett közteľüIet nagrsága: - |5 mz/db

KözÚeľütet hetye: Budapest, V[I. kerrj]ęt, 1088 Budapest, Pollack Mihály tér

8.10. szam elótti jrárdan

Megi€szćs ( Eryéb tény, ktiľiilmóny, LEV0LEZESI CÍM, amennýben a fenti adatoktól eltéľ, stlr):

A,lu|írott Vaszily Miklós' mint a Médiasz-olgáltatás.támogató es Vagyonkezelő Alap megbizottvezérigazgat,ója Budapest Fóváros
V]II. keľület Józsefvárosĺ Önkormányzat Képviselĺi-testĺiletének l 8/2013 . (Iv '24.) önkonnányzati ľendelet 24.$ (l) d.) pontja alap-
ján kerem, hogy a fent íľi rendelet 2. számú melléklete alapján megállapított közterület-használati díjat elengedni szíveskedjen te-
killtette| arra, hogy a Rádjó- és Televíziótoľténeti Kiállítóhe|y raszt vesz a Múzeumok Ejszakája 20l6. programsĺrrozatban.

Kéľjĺik ű ttłloldaIon jeIzett
ę"lĺ,..u;!ĺlĺ..íł.,"ŕ é r e l e m n y o m t a Í v d n y t

meIlékłeteketalá.irnÍ sz,íve
csatolni, és

s k e d j ě k !

4n,
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy

a kérelem benýjtása nem jogosída fel a közteľĺilethasznźĺaláta,
a Józsefuárosi onkormríLnyzat tulajdoníban lévő közteríiletek használatáról és használatanak ren-đjérol szóIó
L8/2013, (Iv. 24.) önkormányzati rendelęt 17' $ (t) bekęzdése szerint a köztertilet haszĺá|atáért közterület-
használati díjat kciteles fĺzetĺi,

_ a közterÍĺ|etenkjztlrőlag a kereskedelmi tevékenységekvégzésének feltételeifő| szóló 210/20Og.(IX.2g;
Kormányrendę|et |2. $ (1) bekezdése alapján a rendęlet 5. mellékletében meghatáľozott termékek árusítlra-
tók.

A kére|emhez a kérelmezőnek az a|ábbi me|Ié|eteket kelt csatolnia: (A csato|t mellékletet kéľjük X.el je|tilni)

1. A köaeľületen folytatni kívánt tevékenység ĺ
- egyéni vállalkozás esetén: vä||alkozői isazo|vá

lására feli okirąt másolatát:

- gazdasági tiirqaság" egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi céeldvonaiót. iláírási ďmpéldánvt'
. -" tŕ-.'udul'*"i ęg "eyéb 

*""*"""t"k ę99téb.""''.-ęJyil"á''tu'tá*bu-uét"liił."geáżoió okirátot, 
- 

-
x

- őstermęlÔk esetén ĺĺstłantto]ĺĺi igazolványt.
- vęndeg|átó terasz létesítése esetén, az aztilzeme|tetni kívánó keręskędęlmí,/vęndéglátó egység én'ényes be-
jelentés köteles keĺeskedelmi tevékenység be.jelentését igazoLő dokumentumot vasy a Miiködési Eneedélvt
2. Az igénye|t terĺiletre vonatkozó helyszínt ábtázo|ő váz|atot, amelyen szerepelnie kell a kórnyezii utcráknak
is. A vázlaton az igéĺye|t tęrĺiletnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak n agysága,
elhelyezkedése egyéľtelmtien megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszrisága; a terasz, pavilon szélének az épĺilet homlokzati falától és a járda szé|étő| való távolsága; tęÍasz
esetén annak az üzletnek a bejőĺatátó| való üívolsága, aĺnelýkhez tartozik; méterben mérve).

X

3. Az elhelyezni kívánt épíhnény, létesítmény, berendezés mitszaki Éi,iśái és ter,eit.' t",as,ké,el
h e ĺys ł í n ĺ,oĺ r: ig ĺ ľ cseio/tli .t.a üŕľĺigeĺ
4' Meglévő létesítményre vonatkozó köztęrület-használatihozzájánrlás megújítása eseten: väiôskepvedel-
mi sľ.en}pont,ok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítesi engeďélýez katot építmény e.setében vag,l épitési munkdlatokkal asszefiłg[ő k()utefilet-has,*źkt
esetében az épĺttetőtől kapoÍt meqhątąImazást és ajogszabályban előĺrt esetekben ajogerős építésügłi ható-
ĺ đ gi e n ge ď é Íy l ĺľĺrľ, oľlĺ j ĺ.ali'łsđ.qeł.,
6. Kônĺt igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helysziwajzoĺ tul - a vonatkozó helyszínt ábrź,io|ć,
forgalomtechnikai vázrajzot, amely beszeľezhętő a BKK Közuti Kózlekedési ĺ,gazgatőság Közutkezęlési Fő-

t n.

ľig$lmeztotđsl
A hilźrlytalanul kitt;lti;tt tgźrelemnyomtatvórly és az előírt nellékleĺek csatolasán tlil, a pontos es egěłtelmíĺ heb:me'1,o*o,^,,o
lamint a meglbő létesítményfotojtl ďengedhetalen a benyujtott kérelem érdemi elbínźlasához!

A köZterüĺď-hasmálatot- kíilönösen _ az alábbi jogszabáIyokszabćt|yoz'zźk:

_ Magĺarországheýi önkományzatairoI sńló 2011. évi CIJoo(D(. töÍvęny_ a Józsefvírosi Ónkormínyzat trĺajdonában lévő köztęľĺiletęk lnszrlźiatuć/ és használaüínak rendjéről szóló l8/20l3.
(N .24.) önkormányzati rendelet

_ Józsęfuáros KerÍileti Épftési Szabályzaüĺľól szóló 66ĺ200?.(XI|'|2.) őrkormźnyzati rendelet_ Budapesti Városrendezesi es Épftési Keretszabályzarólszőló 47/1gg8.(x.15.) Főv' Kgy. rendelet
- A reklámok, reklámberendezések és cégérek clhelyezésének szabályairól sző|ó 55/2013. (XII.20.) önkor-

mänyzati rendelete

N Y ILATKOZA T
Alulírott, az áhalam benyújtott köztenilęt-használati kérelmem elbírálásának céljából houlÍiárutok személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az el-
járásban részt vęvő szakhatósági állásfoglalások bekérésę végett továbbítsa az ilĺetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtĺsakor a Polgármesteri Hivatal GazdáIkodási ťIgyosztály tigyintézőjétől tájékoztatást kaptam -
ametyet {ułtłłttt{tslłI ye,tłem _ az eljárás megindíťásárrak napjáról, azugylntézési határidőről, az iĺgyemre irányadó jog-
szabá|yi ľendelkezésekről, jogaimľól ćs kötelezettségeimĺől, továbbá kötęlęzettségem elmu|aszťásának jogkövetĹez.
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségrtĺl.

Kiielentełn, hogy kérelmem teljesítése esętén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás áltďános szabá|yaiĺó| a
2004, évi CXL. törvény 2004. évi CXL. t<irvélly 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alapján,ąltĺ I le-
mondok. Tutlłlnldł;uł llsszenl.hogy ez,áLta| az ügyemben hozott határozat annak ĺcözl{
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Budapest, 2016. évaíe hĺĺ ...{.Q... nap.
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számú mellékelt

A területfogla|áshoz felhasznáIt bútoľoko eszkłĺziik |istája:

l. dobogó (pódium) 500x400 cm,
2. dobogó előtt összecsukJrató székek és babzsákok 500x300 cm
3. hangosítás 2 db aszta|200x70 cm, 3db szék és 2dbhangfa|
4.4 db söraszüal és padok egyenként 250x100 cm, napemyĺĺl.ĺlkel
5. nosztalgia busz, bangrestaurálás: ó00x300 cm
6. pult, kiadványok 70xl00 cm
7. aszta|, jegy&ékesítés 150x70 cm
8. háttérben molinó a kapura: 300x300 cm
9.,,N, táb|a l00xl00 cm
l0. Hiľdetőosz|op75 @
l 1. Az emberek tereléséhez kihrlzható kordonok a kaputól, 200 cm hosszú
12.9đbparavźln kb. 600x100 cm

t.

,{ĺ*ĺĺł
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Budapest, 20|6. év<29 hó.í.(2.... nap.


