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A napirendet nyilvános ülésen ke|l tárgyalni.
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Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Polgármesteri Hivata|hoz az
alábbi - a Jőzsefváľosi onkormźnyzat tulajdonában lévő kcizterĺ.iletek hasznáIatárő| és használatának
rendjéľől sző|ő |8l20I3. (ľ,I.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti -
kozterület-haszná|ati hozzźĄáru|ás iránti kérelmek érkeztek. A Pénzijgyi Ügyosztály tájékoztatása
a|apjánakére|mezoknekközterület-használatidijtartozásanincs.

1.

Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A kéľelemben foglalt közterület-hasznźiat
ideje:
Közterü let-h asznźiat cé|j a:

Közterti l et-h aszná|at he lye :

Közteriilet-h aszná|at nagy sága:
Közteľület-h aszná|at dij a:

Kozteľti let-h asznźiat c élj a:

Közteľü let-h aszná|at helye :

Közteľület-h aszná|at nagys ága :

Közterü let-h aszná'|at díj a:

Közteľület-h aszná|at díia összesen :

Díjfizetés titemezése:

Fekami Bt.
( 1 087 Budapest, Hungária kortft f-4.)

f017. tryrilis 01. -2017. szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Vas utca 2.
18m.(2 db parkolóhely)
munkanapokon 5 280,- Fů/paľkolóh e|y/ nap
munkaszüneti (a parkolóhely teľĹileté n) 320,-
Ftlm'/nap + AFA
munkanapokon összesen: 1 056 000,- Ft + AFA
(bruttó 5 280 Ft,. x127 munkanapxf db parkolóhely,
azaz | 341 120,- Ft)
munkaszüneti napokon összesen: 358 400,- Ft + AFA
(nettő 3fO Ft,- x 56 munkasztineti nap x fO m2)
I 4I4 40o,- Ft + ÁFA

napeľnyo
Buda^pest VIII. keri.ilet, Vas utca2.
18 m" (2 db parkolóhely)
820,-Ft/m./hó + AFA
88 560,- r.t + ÁpA (820,- Ft * 18 mf * 6 hónap)
l 50f 960,- Fr + AFA
havi dijfizetés

Közterület-h asznźůat dija osszesen:

A kéľelemben foglalt közterület-hasznźiat
ideje: 20|7. źryri|is 0|. _2017. szeptembeľ 30.

TényáIlás: A Fekami Bt. 2017. februźtr 01. napján érkezett kérelmében kĺjzterĺilet-hasznźúati
hozzájáru|ás - havonta töľténő teljes díjfizetéssel _ megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel
arĺĺa, hogy a Budapest VIII. keľi.ilet, Vas ltca 2. előtti területen vendég|átő terasz és napernyő



elhelyezése céljából kívánja haszná|ni a területet. A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság az
|047lf014. (IX'29') szźtmű határozatában korábban hozzájárult a fenti tertiletre vonatkozóan
közteľület-h aszná|athoz f0I4.05 .01 . _ f0I7 .03 '31 . kozötti időszakľa.

A Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztá|ya a
kérelem beérkezését kovetően a hatósági vélemények beszerzése felől intézkedett.
A Fővárosi Katasńrőfavédelmi lgazgatőságtűzvédelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben
könnyen mozdítható nem rögzített tárgĺak kerĺilnek kihelyezésre. A Hatósági Ügyosztály lgazgatási
Iroda keľeskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a vendéglátó terasrt a keľeskedő
csak az üzlet nyílászárőinak záwa tartásáva| izemelteti' A Budapesti Rendőľ-főkapitányság VIII.
kerületi Renđőrkapitányság közlekedés, kozrend és közbiztonság szempontjából nem emelt kifogást.
A Budapest Főváros VIII' kertilet Józsefilárosi Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda a megjelolt
építési tevékenységet tudomásul vette az a|źtbbi kikotésekkel:
Az Epíttetó köteles az épi|et színéhez hasonló színu _ homok, beige - minta nélküli napernyőponyvát
elhelyzni. A vendéglátóhely neve csak a napernyőponyva fiiggőlegesen lelógó drapériájtn, szoknya
részén jeleníthető meg' mely reklámot nem tartalmazhat. A lelógó drapériź$án megjelenő betiĺk a
dokumentációban megjelölt kék színben kivitelezhetőek. Kiemelt szegéllyel (a jtrdttn dobogóval) a
terasz nem létesíthető.

Fentiek a|apján a Gazdá|kodási Ügyosztály javasolj a a kozterulet-használati hozzájáru|ás - havonta
töľténő teljes díjfizetéssel - megadásźú.

2.
Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt kĺjzteľület-haszná|at
ideje:
Kĺj zterület-h aszná|at c é|j a:

Kö zteľület-h aszná|at he lye :

Kö zteľü let-h aszná|at nagy sźrya..

Közterü l et-h aszná|at đij a:

Köaerület-h aszná|at díi a cisszesen :

Díjfizetés ütemezése:

3.
Kcĺz1 erület-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foslalt közterület-hasznáIat

Piktoľfesték Üzletlánc Kft.
(székhely: 1135 Budapest' Tatai t't I2')

f0|7 ' február 01. _ 2018' február 01.
reklámtábla
Bud^apest VIII' kerület, Illés utca - Práter utca saľok
Im'
3 150,- Ftlmz'hő + ÁFA
37 800,- Ft + ÁFA (3 l50,- Ft * 1 m2 * If hő)
egy összegben

Pikto rfesték Üzletlánc Kft.
(székhely: 1135 Budapest, Tatai ift I2.)

Tényállás: A Piktorfesték ĺJz|et|ánc Kft. 2017. március 2. napján érkezett kérelmében koztęriilet-
haszná|atihozzájáru|ás - teljes díjfizetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel
arra, hogy reklámtábla kihelyezése céljából kívánja használni a fęnti területet.

Kérelmező f006. szeptembere óta folyamatosan rendelkezik końerület-haszná|ati hozzájátrulással a
fenti közterületre vonatkozőan reklámtábla elhelyezése céljábő|.

Az építésüggyel összefüggő egyes helyi onkormányzati hatósági eljárások ľészletes szabá|yairő| sző|ő
5lf0|3, (n.10') onkoľmányzati ręndelet 16. $-a értelmében: ,,Ez a rende|et f0I3. február 10-én lép
hatá|yba, rendelkezéseit a hatálybelépését követően indult ügyekben kell alka|mazni.,,

Fentiekre tekintettel településképi bejelentési eljáľás megindítását kérelmezőnek nem kellett
kezdeményezni.

A Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-használati hozzźljáru|ás teljes díjfizetéssel történő
megadását azza|,hogy af0|7. február 1. -f0|7. március 7f. napja közötti időszakra vonatkozó
közterület-haszná|atdíjatkérelmezőmegťlzeti.



Tényállás: A Piktorfesték Üzletlánc Kft' f0I7. március 2. napjtn érkezett kérelmében közteľület-
haszná|atihozzźýáru|ás - teljes díjfizetéssel történő - megađását kéne a Tisaelt Bizottságtól tekintettel
arra,hogy reklámtábla kihelyezése céljából kívánja használni a fenti teľületet.

Kérelmező 2006. szeptember folyamatosan rendelkezik közteriilet-hasznźiati hozzájáru|ással a fenti
közterületre vonatkozóan reklámtábla elhelyezése céljából.

Az építésüggyel összefuggő egyes helyi önkormźlnyzati hatósági eljárások ľészletes szabá|yairő| sző|ő
5/f0I3. (II.10.) önkormányzati rendelet 16. $-a értelmébęn: ,,Ez a ľendelet 2013. február 10-én lép
hatá|yba, rendelkezéseit a hatálybelépését kovetően indult ügyekben kell alkalmazni.''

Fentiekre tekintettel teleptilésképi bejelentési eljárás megindítását kéľelmezőnek nem kellett
kezdeményezni'

A Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterĺ'ilet-haszná|ati hozzájáru|ás teljes díjfizetéssel torténő
megadását azza|, hogy a f0I7. február 24. _ f0|7. március 12. napja közötti időszakľa vonatkozó
közterület-haszná|atdíjatkérelmezőmegťlzeti.

ideje:
Közeľi'i let-h aszná|at c é|j a:

K ozterü let-h aszná|at he lye :

Kozterti let-h aszn á|at nagy s ága:
Közteľü let-h aszná|at dij a:

Kĺ.lzteľület-h asznźiat díi a osszesen :

Díjfizetés ütemezése:

4.
Kozteľület-h aszná|ő, kéľelmęző :

A kérelemben foglalt közterület-hasznźúat
ideje:
Közterü let-h aszná|at cé1j a:

Kĺjzterü let-h aszná|at helve :

Ko zteľĺilęt-h aszná|at nagy s ága:
Kö zterül et-h asznźĺ|at dij a:

Közteľület-h aszná|at díi a összesen :

Díjfizetés ütemezése:

f0I7. február f4. _f018. februźtr f4.
reklámtábla
Budapest VIII. kertilet, Illés utca - Dugonics utca
sarok
Im2
3 150'- Ft/m7lhő + Ár.a
37 800,- Ft + ÁFA (3 l50,- Ft * l m2 * 12 hó)
egy összegben

Magyaľ ÉpítőZrt.
(székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.)

2017 . március l6. -2017 ' április 20.
építési munkateľtilet (homlokzati állvány)
Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u.38-4f '

szám e|őtti közt eľül etęn
195 mz
4fo,-Ftlm,l nap + ÁFA
2948 400,- Ft + AFA (420,-Ft* 195 m'*36 nap)
egy összegben

Ténvállás: A Magyaľ Epitó Zr:t.20|7' február 28, napjźtn érkezett kérelmében közterĺilet-hasznźiati
hozzájáru|źls - teljes díjfizetéssel történő - megadását kéľte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra,hogy
a Ludovika Campus új szállásépületének szerkezetépítése céljából kívánja használni a fenti
közterületet.

A kérelmező a homlokzati á||váný a gyalogosforgalom biztosításáva|be|yezi el a közterületen.

Fentiek a|apján a Gazdtikodási Ügyosztály javasolja a közterü|et-haszná|ati hozzájáľu|ás - teljes
díjfizetéssel történő _ megadását'

il. A beterjesztés indoka
A beérkezett kérelmek e|bírá'|ása, valamint az e|őterjesńés tárgyźtban a dĺintés meghozata|a a Tiszelt
Bizottság hatásköľéb e taft ozik.

III. A döntés céljao pénziigyi hatása
A döntés cé|ja abeérkęzett kérelmek Bizottság á|ta|határidőben töľténő elbírálása.



Tervezett bevétel:
Fekami Bt.
Piktorfesték Üzletlánc Kft .

Piktorfesték Üzletlánc Kft .

Magyar Épitó Zrt.
Osszesen:

| 50f 960,- Ft + AFA
37 800,- Ft + ÁFA
37 800,- Ft + ÁFA

2948 400,-. Ft + AFA
4 526 960,. Ft + ÁFA

Iv. Jogszabályikłiľnyezet
A Rendelet 12. $-a éľtelmében a k<jzterület-haszná|atta|_hozzájárulással és e|utasítással - kapcsolatos
önkoľmányzati hatósági eljáľásban a hivatkozott ľendeletben rögzítettek szerint elsőfokon a
Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. A Rendelet melléklete megllatározza a közteriilet
használatok uttni ťlzetendő díj mértékét.
A közteľület-használati díjfizetés titemezéséről a Rendelet 18. $ (1) _ (f) bekezdései az alábbiak
szeľint rendelkeznek:

',(l) A díjat a kozterület-hasznáIati hozzójdrulósban rögzített időtartamra és módon a jogosult koteles
el őre e gło s sz e gb en me gfiz etni,
(2) Tartós (egalább hat hónapot meghaladó) kozterület-hasznólat esetén a Bizottság a jogosult
kérelmére havonta, negłedévente vagl Jélévente esedékes, eg1łenlő osszegű díjfizetést megáIlapíthat,
amennyiben az esedékes díj 10.000 forintnól magasabb. Ezt a tényt a közterüIet-hasmálati
hozzáj árulás ban r ö gz íteni ke ll.',
A köztertiletihaszná|ati díjak csökkentéséľől, elengedéséľől aRendelet 24. $ (1) bekezdése aza|ábbiak
szerint rendelkęzik:

,,A Rendelet 2' melléklete alapjdn megáIlapított közterület-hasznólati díjak korlótlanul csokkenthetőek
vagł elengedhetőek:

a. az onkormányzat érdekébenvégzett építési,felújítási munkálatokvégzése esetében;
b. a fővórosi, vagy onkormányzati póIyózaton elnyert tómogatasból nrténő épület felújítasok

esetében;
c. humanitárius és karitatív célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
d. kukurális és kornyezetvédelmi céIok érdekében végzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizoĺtság úgy ítéli meg, hogl az Józsefvóros érdekeit

szolgdlja;
Í. bejegłzett politikai pórtok, eg1lhazak és tóľsadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendeménye esetében;
g. ohatási, tudományos vagl ismeretteĘesztő témájúfilmalkotósokforgatása esetében;
h. a Filmtv. hatólya alá nem tartozó alkotasokforgatasa esetén, ahol az igénybeveendő terület a

15 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó területű;
i. a Filmn. hatólya aló nem tartozó alkotasok forgatása esetén, amelynek időtartamą a

kérelmezett időponttól szómított 30 naptóri napon beIüI összességében nem haladja meg a 2
naptári napot.,,

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,Közterület-hasznóĺati hozzójárulós csak ideiglenesjelleggel _
meghatórozott időtartamra vag/ meghatározott feltétel bekövetkeztéig _ adható, Iegfeljebb 3 éwe; a
településképi bejelentési eljóras soľón hozott döntésben engedélyezett reklómbeľendezés elhelyezése
esetén legfeljebb l0 évre.,'

F entiek a|apj án kérem az a|ábbi hatźlr ozatj j avas l at elfo gadását.

Határozatijavas|at

L A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - havonta töľténő teljes
díjfizetéssel - közterĺilet-használati hozzájáru|ást ad az alábbiak szerint:

Fekamĺ Bt.
( 1 087 Budapest, Hungáría körift f.4.)

Köztertilet-h aszná|ő, kérelmező :



A kĺjzterület-használat ideje:
Köĺerület-h asznźiat cé|j a:

Közteľti let-h asznźiat helye :

Közterület-h aszná|at nagy sága:

A közterület-használat ideje:
Kĺjzter ület-h asznźiat cé|ja:
Közterti let-h aszntiat he lye :

Közterü let-h aszntiat nagy s ttga:.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7. március 13.

A közterület-használat ideje:
Kö zterület-h aszná|at cé|j a:

Kö zterü let-h asznźiat he lye :

Közterület-h aszná|at nagy sága:

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|7'március 13.

f0I7 . źryrl|is 0I. _f0I7 , szeptembeľ 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľület, Vas utca 2.
18 m" (2 db paľkolóhely)

2017 . ápri|is 0|. _ 20|7 . szeptember 30.
napernyő
Budapest VIII. kerület, Vas utca 2.
l8 mz 12 db paľkolóhely)

il. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

l. kĺjzterĺ'ilet-haszná|atihozzźĄźlru|álst ad - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterület.haszná|ő, kérelmező: Piktoľfesték tŁletlánc Kft.
(székhely: 1 l35 Budapest, Tatai ift |2.)
2017 . mttrcius 13. - 2018. február 24.
ľeklámtábla
Budapest VIII. kerület, Illés utca _ Práter utca sarok
1m"

2. a Piktorfesték ÍJz|et|ánc Kft. reklámtábla kihelyezése céljából igénybe vett közterület-
hasznáůat đijált 2017. február 0|. - f0I7. március |f. napja közötti időszaka vonatkozóan
fizesse meg.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. március 13'

ilI. AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köterulet-haszná|atihozzźĘáru|źlst ad _ előre egy osszegben történő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szeľint:

Közterület-haszntl\ő,kéľelmező: Piktoľfesték Üzletlánc I(ft.
(székhely: l l35 Budapest, Tatai ti |2.)

A közterület-használat ideje: 2017. mźtrcius 13. _ 2018. februátr f4.
Kĺjzterület-hasznźúat célrja reklámtábla
Közterület-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerület, Illés utca - Dugonics utca

sarok
Közteľület-haszná|atnagysága: I m2

Felelős: polgármester
Határidő: 20l7. március l3.

f. a Piktorfesték lJzlet|ánc Kft. reklámtábla kihelyezése céljából igénybe vett közterület-
haszná|at diját f0|7. februźr 24. - 20|7. március If ' napja kĺjzötti időszakra vonatkozóan
fizesse meg.



Felelős: polgáľmester
Határidő: 2077 . március 13.

Iv. Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy k<iztertilet-használatihozzájáru|źst
ad _ előre egy osszegben töľténő teljes dijťrzetéssel - az a|źtbbiak szerint:

Köaerĺ'i let-h aszná|ő, k& e|mezó :

A közerület-használat ideje:
Közterület-h asználat c é|j a:

Közterü let-h asználat h elve :

Közterti let-h aszná|at nagy sága..

Felelős: polgĺármester
Határidő: 2017. március 13.

Budapest, 2017. március 7 .

Magyaľ Epítő Zrt.
(székhely: l l49 Budapest, Pillangó u. 28.)
2017 ' március 16. _2017. április 20.
építési munkatertilet (homlokzati állvány)
Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u.38-42.
szám előtti köĺeľtileten
I9511ŕ

A đöntés végrehajtását végzo szervezeti egység: GazdźÄkodási Ügyosztály
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Budapest Főváros V|l|' kerÜ|et Józsefuárosi PolgármesteÍi HivataIGazdálkodásĺ Ügyosztály
ĺ082 Budapest
Elaross uti:a 63-67.

M agánszem éIyek esetéb en :

I(özteľiilet helye: Budapest, uII. tertĺet.....Lig 5'...g..l.Cł' .2 .

...(utcąte$..........."szameiőtti:jaĺdan, úttesten, zöldterületen vagy,....',...
Megiegyzes ( Egyéb tény, körĺilmény, LEVELEzÉsl cÍnł, amennyiben a fenti adatoktól eltéľ, stb.):

I{éľjiikiik d tIł,lolda!an. jelzeĺt łĺl.p!l-ékleteket csatolni, ésa k ćľ e I e m n'y a łntfl..tv ĺín1l s gI-ě'í ľiĹ"'",,i, e s k e d j ě k !

f
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A kérelnlező trrdomástr| vesz.i, hogy

- a kérelem benyújtása nem jogosĺtja fel a koaerüIethaszĺáIaÍźlra,
_ a Iózsefváľosi Önkormányzat tulajdonában Iévő ktjztertilętek használatáról és használatának rendjéről szóló

I8/fo|3. (IY.24.) önkormányzati rendel'et 17. s (l) bekezdése szerint a közterület lrasznáIatáért közterület-

lrasználati díjat köteles fizetni,

- a köztertileten kizarólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szőIő f|.0ĺf009. (IX.29.)

Kormányľende\et |f. $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében rneghatározott termékek árusítha-

tók.

A kérelemhez a kérelmezőnekaz alábbi melléleteket ketl csatolnia: (A csatolt melléktetet kérjĺik X-el jeltilni)

t. A kö'teÍiilętęn folvtatni kĺvánt tevékenység gyakorlásáľa fęliogtlsíĹĺi egyszeľíi okir.at náscllatát:

- esyéni vállalkoaĺs esetén: vállalkozói igazo|vźnyt,
- sazdnäeítź,Ísaság. egYéni cég esetén: 30 napnálnem ľégebbi cégkivonatot, aIäíĺasi cí!qp44!!'yt,-

szervezetek ęsetében: a vántaľtásb a-vétęliiket

őstermelők esetén őstermelői igazolváný.
ffienđegl.ĺto teľasz letesĺtése' esetén, azaztuzemęltętni kívránó kereskedelnilvendéglátó erység érvenyes be-

ięlentés kťjteles kereskedelmi tcvćkcnysćg beielentését igazoló dokumentumot vagy a 
't4uEq4ei 

l4ggdélE-
@iatkozohelyszĺntäbräzoIőväz|atot,ameĺyenszeľepeĺniekellaköruyezőutcáLtak
is. A vázlaton az igényelt teľiiletnek - a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,

elhelyezkedése egyértelműen megállapĺtható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hosszirsága; aterasz,pavilon szélénęk az épiilet homlokzati falától és a jźrđaszé|éto| való tĺĺvolsága;teÍasz

esetén annak az iizletnek abeiźratćttőIvaló távolsága, amelyilÍrez tartozkl' méteľbęn méľve)' .-
@épíÍnény,létesítľnény,berendezésműszakileÍľásátésterveit;teraszkéľelmekheza
helvszín fotóiát is csątolni szijltséges.

@atkozőktizteľü1et-használatihozzájárulá,smegújítasaesetén-váľosképvédel-
mi szęrnpontok Íigyelembevétęle miatt - fényképfelvélÜ kell becsatolni.

@íméľly esetĺźbenvagł építési munkdlątokkąl összefi)ggő közteľ'ĺjlet-hąsznólat

eset\bell az ipittetőtőI |capott mcghatalmazást ós a jogszabúl1,ban előírt esetekben a jogerő; építésiigĺi hatá.

s ĺi qi eno edélvt cs atolni szü]rséęes.

ĺ'ľ:oĺ-ĺgé"y.b@ban1lrg|a|the|yszĺnľajzontul-avonatkozóhclyszíntábrázoIó
foľgalomtechnlkaivźĺnajzoÍ'. amely beszęľęzlrető a BKK KöZúti Közlękedési Igazgatőság Közutkęzelési Fő.

osztálv- Foľsalomtechnikai osztályán.

FigvelEeztetésł
7l,t*,yta,,*l atomtt ĺuirglanlľł,oľntatycvDt és ca előírt mellákletek csatalás(u til, a pontos ás egłértelmií hefuneghata,ozas, va-

lanilĺ a megla,ő lćtaítnóľUfonja elengedhetetlen a beľqn!,jtott kérelem érdemi elhíĺĺź]ásához!

A kdzterĺilet-hasmtiatot- ktilönösen_ az alábbijogszabźlyokszabáiyozzźk:

MagyarorszÁghelyi önkoľmĺányzatairót szoló 201 l. évi cl)oo(D(. törvény

aJózsefvarosi onkonnanyzat fulajdonában lévő közteriilelek ha;zľrá|a+fuó| és haszrálatanakľenđjéről smllő l8D0|3.

trv,2+.) önkormiányzati rendelet

- Józsefuaros Keriileti ÉpftésiSzabźlyzaÍarő|sző|ő 66D007.Qil.12.) iinkormanyzati ľendęlet

Buđapesti Vaľosrendezesi és Epítési Keľetszabźlyzatő1rszolő 47/1998.6..15.) Főv. Kry' ľenđelet

_ A reklámok, reklámberendęzések és cégéľek elhelyezésének szabźt|yairől szóló 55/2013' (XII.20.) önkoľ-

mźnyzati rendelete

NY ILATKOZAT
Alulíľott' az á|ta|amben1,rrjtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából ltozzáiĺirulok személyes adataim

történő keze|éséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az le-
jáľásban részt vęvő szakhatósági állásfoglalások bekérése végetttovábbítsaazí||ęÍékes hatóságok felé.

Kérelĺnem benyújtásakor a Polgármesteľi Hivata] Gazdálkodási Ügyosztály ngyntézójétóI tźljékoztatźLst kapÍam -
amelyet tudomlÍsul vettem _ az eljárás meginđításának napjaľól, azigytrĺtézési hataľÍdőről, az tigyemre irányadó jog-

szabĺlyi rándelkezésekĺĺI, .jogaimról és kötelezettségeimľől, továbbá kötelezettségem elmulasztásrĺnak jogkĺivetkez-

ményeiľől, r,alamint a hivatali elérhetőségről.

[iE!aE2!!],Irogy ktĺľclnrcrrr tcljcsítése esetén a kĺizigazgatási hatisági eljaľás és szolgáltatás általános szabályairól a

zĺltlł*'u' cxL. ttĺrvény f004. évi CXL. töľvélry-,13lA' $ (l) bekezdés l-ĺ) pottja alapjiírr a fellebbczćsi jogomróllc-

mon.lok. Tudomltsul veszem,hogy ezÁ\tal az üg1'ernben hozoÍthatározat anĺak ktĺzlĘ\r' jocercr]emelľĺlff,
' 
,-ŕ/ " ą-//

l}u.dapest, fa.i'.i,. ĺoL.?4ł,ĺ .Ql.... ""p. -}.:Í,,,^:;:;;.:(,,.;;;";....
KERELMEZO ALAIRASA

l "- ^.---- -a--ł-- -

I foľgalomtechnikai vázľajzot, amely beszęľęzlrető a BK
l osztály. Forgalomtechnikai o.sztályán. -



Bua'apest Főváros V|ĺĺ, kerÜlet Józsefuárosi Poĺgármesterí HĺVatalGazdátkodási Ügyosztá|y
1082 Budapest
BarosšIiE'63-67.

M agá nszen éIyek esetében :

Kiizteľiilet-hasznáIatidcjc'201 iř év ffi nu jg4ľapĹĺ5l _ 
'o'ui..'."n3i"* 

Ti"lq *o,*(Tĺ;bb időponĹ- helyszín esetén kérüłk lisĺát mellékelni!)
Kiizterĺilet.haszná]atclia:....!.Y.ťft .!I.1.y'--,ri.l;ś... .

íl

Kéľelemrnel éľintett közteľĺilet nagysága:'.....,I.E.'.. 
. . ..'...' m, / db

KözteľüIethel'y'e:Budapes|VIIi.kertilet....L?'5'...,u':k.#......í..

....(utcątĐ.......'....számelőtti: jardan, úttesten, ailclteľĹĺleten vaw'.
MĘegyzes ( Eryéb tény, körüImény, LEVtLEznsl cÍn,ĺ, amenn1'ibcn a fenti adaĹuktóI eltéą stb.):

Kérjilk a túlolĺIaton -ieIzetta k ě r e l e łł! nJ, o nrĺ' cłv ĺínl)t y f!l'é,.Łlľ t e k.e t c s ato I n i, é sa I-a I r n I s z ív e s k e ď j é k l ,
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A kérelmező tudomásrt| veszi, hogy

- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a kciĺertilethaszná],atźĺa,

- a'Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő köaertilętek használatáról és liasználatának rendjéről szóló

18/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet l7. $ (t) bekęzclése szerint a koĺęrtilęt basznáLatáért ktizterület-

használati díjat koteles ťtzetni,

Kormányrende|et |2.5 (t) betezaése alapján a rendelet 5. melléklętében meghatározott termékek árusítha-

tók.

A kéľelemhez a kéľelmezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjiik X-el jelti|ni)

ffi kÍvánt tevékenység cyakorláS@ feljogosĺtr egyszęI.

- esvéni váIlalkozás esetén: vállalkozói igazo|vźný,
- sazđasási társasás. egvęni ôes esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírasi címpéldányt,

- taľsadalrni ęs ęgyéb szervezętek esetében: a nyilvgntaľtásba-vétęlüket igazoli o-Łiĺatot, -
. ősteľmelők esetén őstermęlői igazolványt

Żtizemęltetnikívanókereskędelmilvendéglátóegységéľvényesbe.
ielentés-kłjteles keręskedęlmi tevékenység beielentését ieazolő dokumęntumot vagy a MÍ'ködęq Engggglyt_-

o iaz|atot, amelyen szerepelnie kell a ktimyező utcáknak

is. A vázlaton azigéĺye|tteriiletrek - a sziikséges méľetekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,

elhelyezkedése egýénelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szelessége,

hossżrisága; ateÍasz,paviion szélének az épület homlokzati falától és a járda szélétől való t'ĺvolsága;terasz

esetén annak az iialebrek a beiaľatától való távolsága, amely!Łůez taľtozik; meteľben mér
ény,berendezésmĺĺszakileÍľásátésterveit;teraszkérelmelrhezą

helvszín fotói ót is cs atolni sziilrs éges.
hasanálati hozzt$trvlás megújítása esetén _ vrárosképvédel-

ľĺi szemoontok fiwelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsato]ĺi.
ö s s z ef ii g g ő k Öz.t er i)l et - h ąs zn ól at

esetébell o, ąĺtĺ,iatat kapott meghatalmazást ós a jogszaból1,ban előíľt esetekben a jogerő5 építésiigi ható-

s ági engedélyt cs ątolni szülrs éges'
banÍ.oglattheIyszinrajzontul_avonatkozóhelyszíntálbrázo|ó

forgalomteJhnikaivänaizot' amely beszerezhetĺĺ a BKK Közuti Közlekedési lgazgatőságKözutkezelési Fő-

osztálv. Forgalomtechnikai osztályán.

Figyelmpztetés:
@"lmt Mrelemnyomtatvqľĺy es az etőírt meltéHetek csątolasan nil, a pontos és egłértelmíi helymeýattozas, va-

Ianint amegtbő létesítméľtyfotója elengedheulenabeĺýjtottMrelem érdemi elbíráIásółtoz!

A ktjzteľület-has mźiatot _ ktilö'nösen _ az a|źhbi jogszabá|yok szzbźtIyozzfu:

a Józsefvarosi Ónkorrnányzat tulajdonában lévő köztęrtiletek hasnálatÁró| és hasarálatĺĺnak ľendjéről sza|ő 18D0I3,

w .f4.) önkoľmanyzati ľendelet

Józsefvaros Keriileti Épftési Szabźtynt.arő|sző|ő 66D007.@.12.) önkormanyzati rendelet

Budapesti Varosrendezesi és Építési Kerets zabźiyzaaő| smlő Ą7 l 1998 .6.. 1 5 ') Főv. Kry. rendelet

A reŕ16mok' ręklámberęnđezések és cégéľek elhelyezésének szabályairól szó|ő 55ĺ20|3. (XII.20.) önkor-

mtnyzati rendelete

NYILATKOZÁ.ľ
Alu1irott, az ćlha|ambenyrtjĹuĺ't kÜz[erület-iuszrrálati kćľelrrretu elbíľálásának cóljóbóI hozĺlÍiĺirulok személyes adataim

ttirténó kezeléséhez, valámint ahhoz' hogy az igy tudomásľa jutott személyes aďataímat a PolgánnesteľiEivata| az\e-

járásban részt vęv(j szakhatisági áIlásÍbglalások bckćróse végett továbbítsa az íIlętékęs haÍóságok felé.

Kéľelnrem benyújtásakoľ a PolgármesĹcri Hivatal Gazdálkodási Ügyosĺály ngyintczőjétóI tćĺjékońatást kaptam -
amelyet tudomĺísul vettem - az e\jźrás meginđításának napjaľól, azugylĺtézési hatáľidőrőI, az ügyemre irányadó jog-

'"uuályĺ 
r.na"u."'ĺ'"l.'ol,.iogaimľóI és kötelęzettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásanak jogkövetkez-

ményeiľől, valamint a hivatali elérhetőségrőI.

I{ii4en!ą,'hogy kérelmem teljesítése esetén a kózigazgatási hatisági eljárás és szolgáltatás általänos szabáIyairol a

zooł e'rcxl. törvény 2OO4. éviCXL' torvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomľól le-

mondok. Tudomĺźsul veszem,hogy ezá\ta\az ĺigyemben hozott hatáľozaÍ' altrĺak közlésekor' jogerór,e emelk}fik.

Brrdapest, 20.Ĺ7. . a.,tlľ,ĺ ..tJl,.... .,"p.
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Közterü|et fog|a|ásĺ kére|em :

Tisztelt Vá rosgazdá|kodási Bizottság !

Azza| a kéréssel fordu|ok a Bizoťtsághoz, hogy FEKAMI BT. á|tai üzemeltetet Club93 pizzériaés kávézó részére (Bp. Vl||, Vas utca Ą 2aL7.04. o1-tó| _ 2OL7.0g.30-ig vendéglátó terasz|étesítését en gedélyezni szíveskedjen ek.

Budapest Z0t7.OL.O9

.rišM,
._ý".,ĺ ,ń*/

Boda Káľoĺy
ügyvezető

#



AtAÍRÁSI CÍMPÉLDANY

Alulírott a (születettl łmyja lreve:magyar állampolgáľ) szám alatti lakos, mjnt a

ľľ:^:,;^"-,Íf1.!Ii: 199'',ł"ouľ-"'' !u.ea'ň1öúĺ 2-4.. t', Ĺ ĺ"tu?e-.ö"g' Éď";
:::::::":,""'.ľ,T|ľ:ľľ::]: 

je 
.a 

táĺsasá.gotlnilIóan-akként j"gy;;;hđ.:'iL;;.;:ő
.;;äíä ;ň?," 

"ił " ů" i,,{uňA\'Áń^ł ą- .lxll^:^r- ^-^.:'^ L . 'nevemet az alábbiak szerint íľom.

Buđapest, 2009. maĺcius 28.

3*ĺ ĺ*r4

Dr. Szihal.m i Lász|ő kiizj egy ző-
1152 Budapest, Szőcs Áľon utca 10. [i/310
l'el./Pax: 307 -7 418, ZZt-0080 / ZZ1*0079

11'023 / H / 13 8 6/2009. ü gyszám

anýa neve' (D
szám alatľi lakos'aki személyazonosságát a felňuŕato mú szeméIyazonosító igazolv ány áv aI,

*Ż:,"::::y:?:ľ:t(Jl}ziľ'1*.*"ti8azolir...to'ági ig-"';ilá'Z;;i;;;;{,i,":
t7n! alńírósi cűnpéIdiĺ41ŕ előttem saját.kezlile g xta ša.--_ --------:--:::-:: ] 

* "-:-:oo",-, "

:,":::!:y:::",yĽ?,,:-,::u:ĺi:r-',,syÍ,t,:,,,,I:,,:!: oTóI,_I:ogy a szenĺĺíh1amnossđ.gáróI anló,::ľ"y,:;:ľ:]:Í 
"iiľľ':ĺ:::-:]1,;i,ýn,a1,i,,Ju .l'gbl. eaĺ.xit?,ti-i"y,"čil;;,;;;,";,til-iľ,lJ \L)-ltr,./

i:Ľr!:,x ,ľ,::l",:ľľj ",}ľ:Í:::,:iľ::ľ,: !:.ľ:d:,!'). fo]y'nt.te, A-tuizjegyźai,ĺj,,ił ąeł,ztatja a,::,,J::::::s!!:ľ, 
ľ:r::,:::::::.iťjn,:! 

,,:ód!ľ.,,,ol 
:'^,?,ňJ,"i:'?,, , rcffiĺi iiž,,,,a,iĺuł";;,[*

ľ:rii:::ľ::::,: "]:::ľ,::::8^Íľ!:,:: : ,Kł, 122, s.$)..bekełdčsdhal ,"g1,liu bffi7,?;,ilýt9't-eryttsĘĺről, aalani'nt az ellenőľzés soľénircýsnrcľtádnto|tc l*ezel.ésaól.-.----. : --:-- :"::.:,,:Kelt Budapcstcn, 2009. (ketLőezeľ-ki1errceait; e" máľcius lrónap 28. (Íruszonĺryolcaclik)
napján.
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l}l. Il-:rĺ,l.,l; ĺ ĺ.'ĺ,}r.'ĺ łłĺ llc
ĺ/ í { l, t'.ľ,lłť :ł'l.. ĺ

' .tr{ii.,:;i.:ĺj\'''|t{{):;l

!)(lI.ĺ;,ĺĺt1l l.'s,l.t,ĺčĺ l | ĺ\ .\ l'.\ l

Ę''ittĺl:'l l.i l ł:':'ĺl { ! lĺiĺil, .

ĺ.]ckalni I}t.

j]trdapesĺ

I.Iungáľia iĺlt. 2-4.

r 087

Ilttĺllĺisz.itrrl.,,ł(l ..ł' 1 !".l (| |."!

l.igyiĺltćzći: . |'clĺĺ:t t:l; l(ril.. lł

|'r:Ic ĺilll : ll5..q].. :j i )Ę

ę-lnai | : 1ĺ:k ĺ: ľ r;sl.iiĺi i ĺlz:iĺ. ĺ i;'t t.trs;. I l t l

.l.ńľEľ; VłLs llĹca fa. sz{n.n ĺrlaĹĹi velldéglĺitĺihc:i1., tęľitszán napęľttyii ĺ;:ĺhelył:zćsc:

I (; Ą ?'$l, hs

telcp íi lis lĺipi hĺl i ĺ:łĺ:ll til't i elj :ĺ ľiĺs ll a lr

ĺłekanri I}ŕ. bejelento szcľvezct kćľcllllćľc' 7ą||7 " jĺntrriľ 'ĺ 8^ĺiĺr ilrcltrlĺ tt:lr:;lĹilćs|ĺc1rĺ
bejelentési eljáľásban, a Vns utca 2a. ĺiz:ĺlrr alaÍti (36437ĺf hľsz.) vt.ntlćg|álĺiltĺ:l1,Íĺlľĺlsiĺ1ltl
napeľnyő elłrelyezóse 1árg;'.ban bcnyťr.jtĺltt ĺtĺrltttĺlrcnĹłic.iĺit aitĺ'iĺs$ĺillalrl ćs a ĺľnt lllĺ:g.iclłilt
epítési tevékenység végzósót tudoIlrásul ltĹ'ŠŁTľn ĺlił ĺl !ĺi tłhi !ĺi|ĺłjtússĺ:I :

Az Építietij kiĺteles az épĹilet színĺlhcz han.ľiri|ťi s:ĺíl.rii . hĺlllroIł' łloic,ľ ĺľlillttl llĺlllĺĹi]i
llapeľnyőponyvát elłrelyezlri. A verldóglŕitÓhely neve csak fi fiapcľtlyii pĺlnyvn liig1iiilłľgclĺc:n
telógó dmpéľiáján, szoknya ľészĺln jeĺeníĺhetŕĺ nreg, mely ľekléłniĺlt llťln tłłľtŕ|ln]żłizhat. A
lelógó dľapél'iáján megjelenii Lle't'ťlk a cłĺlkuttrcntáciĺlban 

'llęgiclöh 
kclk színlrcll

kivitelezhetőęk. Kienielt szegćllycl (a jáľciáľa ćpítt:tt ĺlobogĺival) ĺ tcľasz, ncnr lćtľsĺtlreĺő'

A településképi bejelęntési eljáľás soľáll kiaĺlĺltt igazolás ĺr közlćstiil szállríĺott ŕl hĺinlr;rĺg
óľvényes'

Jelen ĺelepülésképi dĺjlrtésemnlel szernlren a ľ3tlĺlapcĺ;t, Iłőváros VllI' kcľĹilct .ĺĺjz'scfViiľos
Önkoľmányzat KépviselőąesĺüleĹćhclz lehet ĺilleb|lezĺ.ń az áĺvdtelti'l sz^.łurrĺlolt l5 na1lon
belü1.

Ą telepĺiléskćpi bejelent{ĺ-si ĺ:liáľťrsbzru hozott igazolĺis ĺlęĺrl nęl-lt{:síti {łr epí{tctot nlíts

.iogsz;abályokban előír"t engedćlyek tĺregszcľzćsétiĺl (p|. kĹizĺc:ľiilct ĺtlĺł|łrlłis)' ĺ((jxijs Ĺulĺrjĺiĺlrrt
éľintő móĺlosítás esetén a tula.idołrostáľsak hoĺzájírľulása snĹiksđgľs. .|clell tclcpĺilóskćpĺ
igazoiás polg/u.iogi igényt lrenr ĺlŕjnt cI.

Ą telepĹilćsl<épi cliáľás soľíłlr ĺncghĺ:zo{t igazolĺĺslrarl ĺoglaltłlk n]Ü!{ti7,cĹlti:ii: ĺ:sc1ŕĺi
{eleptilćslĺipi ktttclezési eljáľás leĺblytatása ľcnĺlelhciéi eĺ. ĺ\ kłjtcĺĺ:zĺ:ltsćgek iĺ'lcgszcg,ésc ćs
'ĺ,ćgĺę ĺieľrr hĺritása esetćĺr 50 00Ĺ} íi:ľintig tt:ľicĺĺii llíľsťrg kiszatrŕr.sa ľ.;rtcłĺłllic{'(i el'

Iľ{!}(}!i{{}ĺ,Ás

l;ckanii .ĺi.t. ł:ĺl.!elenĹő s';,'eĺ,vc,".ĺ.r,l. ił 26.4 |/2O1] iig),il,atsl.álLlú !ĺćl.ľllllćl.lľĺl itz ipítrĺĺ l'iiľn\,r.,zcĺ
alakítá.sáľĺil ĺ.!s vęclęliriéľői łlzłilĺi 1997. ávi I,XXvItI' tr-lľulĺly (torlĺĺl'łbiakhan: ľjlv') 3{)/l)'$-ĺr"
it tciepĹilćsĺc:ilcsz.tć.si ktlirccpci<iľĺil' a,/,, inĺeglľťrit tciq:ĹilćslŁljlcsĺtť:si ĺ;tľatćpliŕir.ĺil ŕĺ; it

- !ľ:lr!{gľĺsgds'ĺ.sľ! '.'*' ľ ' . ĺ*.'-* ] lľľ ' ' l
i;..'' |(}$r I3ucllrpĺ:st. I]łrross rĺ. ťii-ó7. ffi ',l.j9'.' |00
tvrt ll,' jo:ł'scl1virl.{ls'i-t tt



lii ł} \l,ĺ::' l i:(it',{tłĺ:''l
\'!ll' ĺri:lt['ĺ'l'l
.!ĺiz'tłĺ:ľ i.'rnĺlĺĺ

P()!.ĺ; rt.l.rĺl..:;l'l']l.ł| |ĺI\. 1l !l
\l illll',l; |'! | l :i.ŕ.ĺ l t !ĺi{}l'J,.

l.ęlłĺ,lclct .j l łi ĺr. r'łtłĺtlllillĺ ll; ĺillĺtĺ.':;iiiĺll-lyt.I
cl i iiľĺĺsĺ'lk ĺ.s.'ĺl,lt:ĺĺ.-.s sĺłtírĺiĺ..,ĺti ľĺil szĺi lc)
erli11'lilill lr:lr-lIltiić:łkttlll l;r,'jr'It:lttć:it tĺ.':ĺ|

']łł. szĺilll ĺtlltĺti r.ĺ-:llĺitiglłitrilr..'l-v lľl.łtllzĺilt

jĺ:ginÍéznrćnyekľől szóló 3 Ll1,l'f012, (XI' ĺt.) Ktłľttl.
összefiiggŐ cgycs lrel'vi ĺiniĺĺrľntáĺryzati ĺĺalósérgi
5/2013 ' ĹII.1 0.) őnkoľłtlán-vza1i l.cllclcltl[ {l'-s-łl
hatĺisárgclrnboz. a l}trcĺer1rĺ:st. Vlll. kcľĹilct Vas utcĺi
napefil}.o elheiyezéséľe ĺ'olial kozĺ,lail ̂

Ą rrrellćkelt teľvdokulnentáciĺjĺ ćs ĺrnnalĺ lnęllćl<lcĹcit ilĺviĺs11ĺilr'ir nll'llłil|ĺllrílĺl|1ltĺll. ltĺl.tl1, łlĺ
nregfelcl a telepĹilésfejlesztćsi kĺ;trcepciĺilĺj[' az irl{c:gt.rilt {t:Ic1.liiićslL:j|.':liztćsi sĺl.ĺrlt1gi;1l.łtl d:s ĺr
telepiilćsrendezési eszkĺizĺikľől' vĺrlałniľlt og,ves t(lli.:lrĺ!ĺćsĺľĺtcJt:ztil;i ililiťttt}s
jogintézmérryekról szóló 3|4nan. (XI. Ít.) Koľĺrĺ. lelltlelct 2]'$ (2)-('t) llt'|ĺclĺĺĺ(lsťllrľll.
valaĺrrilrt az építésüggyel tĺsszefliggő egyes helyi önkoľntányzĺti hatĺisĺigi el'iĺĺĺ'i:rsĺlk l'ćszletcs
s;zabál1ĺąi10l szćlló 5l20|3, {lĺ.l0') (iľtkĺlr.nl;łIlyzitti l.ĺ.:lrĺ1cllĺ:t l. tľrľllrilĺlr:l.,ilrt:ll ĺtlllllrIl tłlr.titllrli
követelnrellyeknck.

Az épíĺćsi te vćketryscśg a .lĺizscĺVírľos |(cr.Ĺilcli |.ipítćsi Szirtrĺil-vzĺrĺłir.til (.I(1K l,iliZ) szĺi|ĺi
66/fa07. (XII.l2.) önkoľtrrán1'zati ľcllclclctłlctl ĺilgIalta|ĺna[ĺ a ki|ĺötť:s ĺclicsítćsĺ:veI llrcgĺbIcl,
r,alanrint ,4 telepĹilésképbe illeszkędik, łz,éľt ä ręlx!eIkeZő ľćszlrĺ:lr ĺĺlg1lĺlltĺlli szcl.illti
k i kotćsse l ar' építési tevćken 5',5{geĺ tuđo rirĺi s tl ] v cs zcll.l'

ĺ\ ľenclelkező l.észbelr foglaltaklralĺ nlegfblel{i telepĹilćskópi bc.iclcnĺćsi elljítľłlslrĺn l:ĺlzĺ-ltt
igĺtz-olásolrl az Etv , 30/D,5s ( l ) lleke zclćsćil a|a1rul.

A ĺellebbezési jogľól ľeĺrc{clkczćs az ],łtr'. 30/D, $ (3) bc|ĺcztlćs(:ll ť:s a,z' (:1líl.c{sĺiggycl
osszefiiggö egyes helyi önkoľniťulyzati hĺrtĺ1sírgi c|'ial'ĺlsok ľćsz.|cl.cs szah1rll,ĺlilĺi! szti!ĺi
5/2013. (Il.10.) öllkoľnrárryzati ľendelct l3/Ą.$.ll' a ĺltintésberl ľĺiglattak lrlegsrcp'eisóľől szÓ|ĺi
l.qlrdcikt:zćs az Étu. 30iD' ö (4) bckcztićsĺjll ĺrla1ri.rl,

l}uda1resi. 201 ],.ianuirł. 25'

ĺll.. Iiocsis lvlĺiĺć
po I ppiľnlcstc ľ ĺi: l hĺrtłi l nlazĺi słillĺi l

'i
. .'* ł lii '.1 /1,\l. r.i:' l'

li'łill yi: ( iýĺá\l,gJ vi.ľ
ir:ĺiĺlavbzĺłii

|. : |0ť,.]' ljtiĺiitpľ:iĺ. [}iti.ilss tr' r3-(i7 "ł# 45q-;łl00
rr.r'l,r,v'.jtl:łs.: i\. ĺl l.('ls ' ĺt Il

i. |.] ]. ĺ ,,' .\

ę
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B UDAPESTI REI\iDŐR-Fo r.łpĺ .ľ ÁNYSAG
VIIJ. Keni]eti iiendorkap i tálryság

RenceszeÍi OszráIv

tigyszám: 01 080/562' g ift}I1 . ćilt' Táľg1. i szakhatósági véleĺľrény
Ugyínĺ'ĺizĺí: Boľos Attĺla Balázs l.. hdgy.
Tel.: 4'j'/-37 -00 I 48-If4
Ł'mail : boľclsab(@buda1rest. police.lru

đr.' Gaľanrbos Eszteľ
iigyosztáI'yvezető

tsudapest Főváros VlIl. keľtilct
Józsefvárosi oĺrkoľmáni'zat
Pol gármęsteľí'ľI ivaťal a

Gazdátkodási iigyosztály

BudaJł-ęs-t

Baross utca63-ő7.
r 082

TíszteEt dľ. Galambos ilszúer!

TĘókaz,taton, hogy a ťenti számon hatóságomhclz érkezeti megkeľesésbeĺr fogĺ,altakat
meg-vízs gáitarn' rrr elyn ek sori{n az alábbiakat á1 lapítottarn ĺll eg :

,Ą ts'e}ĺaĺní Bt. kéręlrnęt nyłijtoft be a Józsefuaľosi onko rmányzix tutajdonában léwí kozteĺii|et
haszná|atźůlĺ;z, mełyben }ĺitelepüléséĺlek engedéIyezé,sét kéfte 2017. ápnlis 01. naptól - zan.
szepteĺnber 30. napig a Budapest VtrIi. keľiilet, Vas uĺtca 2. szám e1őtt a járdán 18 négyzeťĺrréteľ
tęľił}ętľe.

A ferĺi helyszínen koz3iztoĺisági ós köz-lekedési szenpontbil a kiteleptilés elien hatóságom
kiÍŁlgást nenr emel.

Budanlost, 2&ł7 ťebľu ől. 8Ż,

r.J

#



t.) a:iii

Táľgy: közteriilet-foglďási kérelem

GazdáIkodásĺ Üryosztály

dľ. Galambos Eszteľ
ĺiryosztályv ezető r észér e

Helyben

Tisztelt Üryosztályvezető Asszony!

Hivatkozássalhozzźlĺtk érkezett megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk:

F'ekamĺ Bt.

Budapest VIII. keľÍilet, Vas u. 2. 18 m2 vendéglátó teľasz

Q017. április 01. _2017. szeptembeľ 30. köziitt)

részére a kcizterĹilethasznźiatba ađását a fenti időszakban a ,,J)I<ESZ'' 10.$ (3) bekezdésében
t ö gzítettek b etartása mel lett kere skedelmi szemp ontbó l n em kifo gás olj uk,

az a|ábbi kikiitéssel:

a vendéglátĺí teraszt a keľeskedő csak az üzlet nyílászárőinak zárva taľtásával
ĺizenneltetheti.

A Fekami Bt. I245lI997 szám alatt szercpel hatósági nyilvantartásunkban _ ,,Club 93
pizzériď, elnevezéssel _ Budapest VIII. keľÍilet, Vas u. 2. szám a|atti iłz|ęt tekintetében. Az
üzlet nyitvahrtásí ideje: H-V: 1I.30-24,00

Jőzsetvźtos KerĹileti Épftési SzabáIyzatfuő! sző|ő 6612007,(Xlľr.IL.) ok. rendelet 1ĺórÉsz;
10.$ (3) bekezdése éľtelmében:

,,(3) Vendé glátő terasz elhelyezése
a) Vendéglátó terasz közteľületen vagy kozhasznáIat cé|jára átaďott magánteriileten csak

abban az esętben létesíthető, ha:
o a gya|ogos sáv szélessége - a binonsági- és beľendezési sávok megtaľtásával _

Lega|ább 1,5 m;
o a gyalogos sáv szélessége az af:káđ alatt is |ega|ább 1,5 méter és
o a terasz legfe|jebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb mérehĺ tetasz esetében

|ega|ább 1,5 méter széles feliileten a kdnĺlj árhatőság biztosítható.
b) Terasz oldalai 1,0 méternélmagasabb szerkezettęlnem határolhatók le.

X i082 Budapest, Baross u.63-67. B 459-2100
www.iozsefvaĺos.hu

ę



c) A teraszok téliesítésének, esővédővel való ellátásának megoldĺĺsát az épület
meg|elenítéséhez történő megfelelő illeszkedés érdekében Ě keil mutatni az
önkormányzatí főépítész e|őtt, illetve annak hiányában az illetékes tervtanács előtt,
melynek állásfoglalását csatolni ke|| az (elvi) építéśi engedély iránti kérel emhez.,,

A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevékenységét akeľeskedelemol szóló 2005. évi CLXN. töĺvéný. előírĺísainak betaľtásával folytathatja,
tovźlbbá,.hogy u vendéglátó teraszon a zeneszolgá|titás tilos, ill. tevékenységiikkel a lakosság
nyugalmát nem zavarh atják (zaj,szag, nyitv a tartás,rendezvények, stb.).

Budapest, 2017.02.10.

Tisztelettel:

x 1082 Budapest, Barĺrss y. 6j-ę.6 ag-21g0

'łŻ
ť.,a
' 'ĺó

www jozsefvaľos.hu
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Fő v á ľo s i Ratasztr ófavéd elm i lgazgatő s ág
Közép-pesti Katasztľófavédelmi Kiľendeltség

H- ] 08 1 Budapest, DologhŁ utca 3.; B: 1443 Budapest, Pf.: l 54.
Tel: (36-1) 459-2324; Fax: (36-1) 459-2457; e-mail: fki.kozeppest@katved.gov.hu

Szám: 35 i 50/983-|lf017 .á|t,

lT,Ďł'rĺ!i.'JF.'..=,J|'lĺil!{iŁF1ĺtlľ!$1ii':liĺ'|!|.iárj;:]'lĺ
ĺ 1' iti

.,t i !]Đ[; .i ii.r.. t-:lll-!- "l i .

ĺt ą'ĺ-qCl.r.-;.'i.JFín
tt::+..-

Budapest Fővdros VIII. keriilet
rózsefvdros
Po lg órmes teri Hiv atala
Gazddl ko dás i Ü gł o s ztú ly

D r. Ga la m b o s E s zter ii gy o s ztdlyv ezető ľ é s zér e !

lso oodi.'ści!"jö.d'iä?ll-moĺłl

Tájékoztatás a Padlókirály Kft.
Budapest, VIII. kerület Vas u. 2,
ko ĺ.e3ji[9!'l1E; zná|at ti gyéb en

ĺ i 16-166/f01,7. ,,

*YďffiŻő[{anie 
trĺ. hd gy.

4s9-f300/94f84
fki.kozeppest@katved. gov.hu

lesei]v l'liĺ,i;i ť.lďĺ*geĺ łĘi:;Ĺ l*üi1fuľtĺĺii;.kiií iiill:,atra

i{ł;ľĺĺlnii I.kł*tó

, ---"*n

i 
É.ĺtcz..rĺ.. '. 'ł.i;' 

,'.,"l,,6. 

. /e K ĺ
l----.'.' - - -..:.r.- _l j'.--.ffi";.ĺä- ." f
! M"llél.i"t' -iof+ł . il . / rfu &--J
| -- - {*jfu7:!1,,ć--w:. . .

Tárgy:

Hiv.sz.:
u. i.:
Tel.:
E-mail:

Budapest
Baross u. 63-67.
1082

Éftesítem, hogy a Fekami Bt. Budapest, VIII. kerület Vas u. 2. kozterulet hasznáIat ĺĺgyében a
Fővárosi Katasztrófavédelmi lgazgatősttg Közép-pęsti Katasztľófavédęlmi Kirendeltséghez ktildött
megkeresését megvizsgáltąm, azzalkapcso1atban,'az. alábbi tájékoztatźlst adom:

A Fekami Rt' Budapest, VIII. kertilet Vas u' 2. teriletén a benyújtott iľatoknak megťelelő
kialakításban akoztetulethasznáIatot tuzvédelmi szempontból abban az esetbęn nem kifogásolom,
amennyiben a. kihelyezett aszta|ok, székek, virźę|ádák könnyen mozdíthatőak, a járđa burkolathoz
nem rcigzítettek.

A fenti tájékoztatźtsom nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak.

Kérem tájékoztatásomban foglaltak szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2017. februáľ 03. 
Géczi Béla tíízoltó ezredes

kirendeltség.vezető
megbízlts lźb ó l és n evéb en :

'ł" ,./
Ł.,.1i-,-

Kiss Levente t{ízoltó alezredes
h ató s lźg i o s ztúIyv ezető

4.
/11
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er.ł.ÍnÁs ĺ cÍn.ĺľÉ r pÁľoĺ y

.Ą]ulír:ottE
aD anTja neve: álJampo

szám ala'tii
Ĺakos' mint a PIKToRFES]-ÉK Üzláttĺnc KorIátoIt Feielőss.égú
Tár.ąąsäg - ľovit{Íte.tt neve: PIICI'QREE'$TÉK l(ft.l:sł].iqĐ+ä rL,'Vltłl.Le.Ll IŁeVe: ľilt1'(J.tttĺłÍ'bji'E't( I(tt. uqryezető}e,
vezető tisztség1lísęlđje a céget akként jeg7ĺzem, hog-v a cég supp"] },ag}*kézze| lĺt, etőíľt, elĺSn.ľomott, rłagy 

'y.*ĺtätott' 
illełřĹ 

'o''iäĺř"ľ rrev:e a1á
neve qrę t o nď l'i aď ąz aláÍi ásl cĺmfr elĺĺan wi a k nl e.g'ŕel ejĺ íí e n íĺ o jm'.

ł lU.i liři;í6i j;]'..20i3 tĘysaim

i lÍn FludĺrpŁsi. sfenl iá\i:ĺÖ icř 23jé

,ĺtt,/tĺrĺ: 
?ó0.0902 .'|33 -28Q|,

1]':1fuo"oo[|ľ., 
ľaj' 

$'1ilin.Kcizj-egr,zĺ5 hely.ettes' mint dokior Halasi LívŁr budapesir
ttizjegyzö rncłietÍ mrIköĺĺő kcizjeg;'zĺÍlłelvettes mĺúsítom, hogy a fęnĺi aláíľásí címpéliiĺ{nyt ..

áki qzemćlyazonosságát a
ďatti lakcs.

!l ító igazolványiíval, lakcíméi é
ď:.:-::-.--:.:.:-:::

e.IőÍtęnĺ.'s1ĺĺĺt ke.zÍÍIeg íľta alá.
Áe l.tf'éi irĺc|ĺ:nrłĹsrrl.vctt'e a kĺiąiegyzö Íájeko-ziati,ľ;in. a.}.ł5éíegyzűi,.rtÍl sz.tiĺľ5 ĺ991' ót,i XI.I'.

|!i*frlľ. t22-5s 12;.11CI) bękezĺĺés"it.'ęn fu-slal.t'kľĺl, u"gyi'";-ś"-*elíä"-".#e-oo-lĺoo
eIienĺirzésérel.c.lr'a.tkou,Ůľendeĺkezęsekľőí.*--_*---.*-*------*..."",".*.-.-.-..'.....*."*-----.
Áz aláínĺsi cínrpśĺ'dán1' ĺinmagában a képviseleti jog igauoilisáľa nerĺ alkalntas.
Keit Budapes{cir. 2013. (kertőĺ7er-tizen1uĺľom) év szepiembeľ lĺó f
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ĺr aÍnÁs ĺ cÍ:vĺpÉrpÁľgv

.Alulí-ľott
ĺD anvía 'ľIe\re: állampoi-*á

szám a-iai.Li
ĺakos, nrint a ĘIKTORFESTÉK Üzlétlánc Koľlátolf Fe1elősség.ťí
Táľsaság roviđíteŁt neve: PIKTORFESTÉK ĺift. íigyvezetőj.e,
vezető tisztségyiselője a céget akkérrt jegvzeĺn, hog-'* a cég géppe1 l'agy
kézzel írt, eIőkv eliĺnvomott. vagv nyomtatott, iileťve ľoviĺĺÍtetÍ: oeoe ulá
ne ĺ.'erne t onálli aď az aláÍr ási címpéi d ányrrak m.é gÍelelően íro rn .

Dr,.ĺ&|aĺi Liĺ.i3
kĘeg.lzó

! :Í'}f, [l|'yi{PrsĹ Szľ::r i.łiazĺć iir i:ii.Ą

ĺ.ę|':.ijes. jóí).s90.: . .ĺ3}..2Ú{.)l

i l()3l;.iĹ'5l if;20 j 3 tĺgyszlím

--.Tfu]*ÜsÍTvÁNY--'-
Aiulírott d<lktoľ Pál K'aľa!ín Kł:zjeg.v.zci łreiyetres, miĺĺt doktar Halasi Lívia budapesii

any,la neve:
iam

szám alatti Jai(os. .--------.:::-
ai<i személvazonossását a(IDsz4mú lakcímet igezoió hatĺiságĺ igazolvánnyal igazcllta,

yae.ouosíró igazĺ>I v. źny ával, lakcí.m-ét a

előtterĺ: ^sajtit kezĺĺleg írta aIá,. -..-.--.-*-.---'
.Ąz Ugyfćĺ .łdĺ:masul vetĹe a kĺĺzjsgyzĺi tájékclz.ĺalását a közjegyzokto| sr..aLő l99I. ér'i XLI.
Tĺiľvény l2?..t (;)-(ĺc) bekezĺléseiberi Íbglaltakľĺíl, vagyÍs a szeł:lrćlyazonossĘ on-line
ellenĹÝzesćľe vłrľriłrkozó renđei}.ezésękiĺi. *---- -.....---.*---.'.-----.-
áz aláírási cíľnpéldán,v oľrrnagában a képvíseleti jog igazolásá.ra ne.ĺĺt aĽ<a}ľnas.
Keit Butiape:sieĺr' ?0ĺ3. (kettčiezer-tizenhłiľĺ:rn) év szepiembe',:?#sľľ;il, napjái; .

1i ĺ" i. .";:).];.

#Ý=ĺffi{1Đin*.ŕi--
Ke'ąr-Eá',.ĺ#i.v"n!* jj
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Budapest Főváros Vlll, keĺulet Józsefuárosi Polgármesteri Hivataĺ
Gafdálkodási igyosxály
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

KEREI-Efi/I

.' :, , ,' , :.:;i;: ,', :,

)'t.;+4l|łĺ
ĺ ĺ\ttc.; c

7
^{n 

.j-
l$ !'-Jĺi|f.

a Jĺízsefváľosi ołlkoľmányzat tulajĺiĺlnában łóvő közteľti[cŕ haszrłáIatá}roz
Í::_::j_:_:-:::::atvón1'ĺ ;}-'i^;-;ĺ,aĺóctlí. l!'ý(,D?Íato!t betíil.cI ki!ÓtÍeni',
#azdasági társaságok, esľyéff tég, társaďalmĺ és egyéb szeľyezsťe k esetében:
Kérelr,nező lpve: Itlĺagyar Épĺts zrt'
Kapcsolattaľtó íi$.ilrt#zĺí neve; Győľí Attila

teiefĺ:ĺl- ]-16 i 461-2700

telofoľ 3Üĺ'1l]4.9020

Szrkielye: ĺs'.. l ] 
j 
] j 

o 
i n 

i lreýsę: Burlapest (u., tór): Piliango szán: 28.
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KĺizÍ:eliiiet.hasznáIat céIja; Hom]okzati hőszieętelésj m'unkák

Kéľel.ernxlt] ér.intett lriiľtertilet nagzsága: l 95 :':l2

Kö;:{eľĺilet lłeÄl,el Buchoest, VIil' keli.llet Đió.sĺ:eghy Sáĺĺluel utca 38-42 szám előttí kcjzúton.
s,ÍĘepzés ( }Jgĺéb tćny; ktiľrĺlnrén}', ĹEVĺ'Ä.{'iř'{']sĺ CĺM; aĺĺleĺurvjben a fcnti adatĺ;}ĺtóĺ ĺ*ĺĄ stb.}:
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A kóľelmező ŕłĺlotlrásul Y€szi. I}ogy_ a kérejenl benyújtása nern jogosítja fel a kozteriíleľ használaťĺira.
a .IózseÍ\'áľo".i onkormányzat tulajdtlnában iévő köztcniletek használatáról és llasználaťának rencljéről szólói8/20 l3. (Ív.24.) önkornrányzati ľencielet 17. 5s (l) bekezdése szerjnt a kozĺerĺilet lrasználatáért kcjzteniĺerhasználati díjat lc<iteies fizeĺri,_ a kcjzterĹlieten i<izáró]ag a keresktcielĺlli tevéken;;sigek végzćsćnek ŕb'ltételeil.tjl szółó 210ĺ2a0g'(IX'29.)K,cmlárlyl.eĺldclet ]2, $ (1) bekezdćse aiapján a renĺ']eiet s. Iňllolaeteoen meglratáĺozott tennékek árusítlra-tók.

Á kéľelemhez x kérelmczőrrek az alábbi n]cilétetekct kcll csa folnia: (A csatolt lľrellékietet kérjĺik X.el jelölni)

c,seÍében' az éllítĺetćÍĺől kapott megllatąlmązĺis! é.s ajogizaháhlla,l eĺőĺl.ĺese.,;kb;;;;,g;;;;"jiiři,,ä,, n,,a-sľłgl engecl ćlv1. c,,ĹliŮini sziiksĺác e,ł.

Ú' Koaiĺ igćnybevéteie eseĺén .- a
{Ługaiomĺechnikaí vázrajzot, amel5z

2. pontban foglalt helyszínľajzon rul -
osztály, F oľgalonrtechnilcai osztál

bgszeľezirető a BKK Kozrlti Kc.ĺz1ekedési
a vonatkozó llelyszínt ábrázoló
I gazgatőső.g Kozutkez"e l ésí Fő-

Fjgvsl!rcztqtés:
A ]liánytąlanuĺ kiĺöltiiĺt kéreĺemnyonltanlćłny ós az előí'rľ nĺcl]ékleĺek csaroląsĺźn tĹłl, a ponłos é.s egéĺtelmíĺ heĘnle'ghatĺirozas' vl-ĺemĺnĺ' a megĺ'evő lótesírményfuĄa elaqedhetetlen a bellýjtotĺ tcełetem érdeľni eĺiínźtłźsúĺl'oz!

A kdztenjiet-haszlálatot _ külĺjncisen - az alábbi jogs zabályokszabáIyozzÁk:
_ Magiaronztryllďý önkonnĺ{riyzatairól szoló 20I1. évi ČLĐĹY|x. törvény_ ' a Józsefi,arosi onkoĺman1zat rulajdonában lévő közterĺiletek hasau{laĺáľo] ós has:zlálatĺĺmk renđjérĺĺl grn1o 18/2013.

{Iv .fĄ.) iinkoľn fu yzaĺí ĺendęĺeÍ
Józseíi,ĺáĺos Keľtileil ÉpíÉsiSzabá|yzataĺő]szőĺő 66/2007.(.{l'l2.) önkornraryzaÍi rendelet
Budapesti Vaľosendezási és Épírési Kere tszabáJyzat.ő| szó]o 47 /1998,(x. ĺ 5.) 

-Főv, 
I(gy*. ĺendeletA ľeklám'ok, ręk]ámberenclezések és cógérek elhel,yezésérrek szabá|yakől szilo ssĺzol3. {XII.20.) onkor-ntnyzati ręntíeiete

.NYII.Ą TK oZA T
A1uiírott, ąz á1ta]an benyrijtott közteĺĺiIet-használati kéĺolmem elbírálásának céIjából łioaĺ.łŕáľuIokszemélyes a'dataimĺoĺ1énő kezęĺésćhez' valanrint.ahjroz',Łlogy az így tudomásm juttrt't szerrlélycs adatajĺnat a PoĺgármesĹeri Hivatal az ]e-
.járásbair ĺészt vevő -"zakhaĺisági állásÍbglalások bękérésę ĺ,ćđ.*li ľ"*hh'ítsa ĺr* i]letékcs haĺĺ,uĺ[ok fuio.
Kéľelmenr benyťĺitásakol. a Pcligáĺuesteri Hiva1al Gazđálkociási Ügyosztály. ügyíľézőjér(ĺl tájékoztatási- kaptam *
anle|yet ŕułłĺl'ĺ!ł lí'sł.ł! Le ttłłłl * az e|fias; nlegiltdítńsának napjáľói. nl. íiyilĺézés' ĺätĺ,1o.ĺoĺt' o, ĺ,ffi.* trányacló joe-
..:;,.abĺíl}ií roudoilĺe;ĺćsclĺrcĺl' jogainrľúl Ús ktjĺelczu,Ĺtsegeiĺľiĺil, rĺlväbbJ- kĺltc]ezeísćgenl einrulasztásáoak jogkövetkez-
n:ćnyeiĺcíl, valamílrĺ a hivataij elóĺheľőségľcll

śjl!ilśfrÍg]e, hclÉ'ly klireilllenĺ ĺłIjcsítćsc eseĹél1 6 koziguzgatrisi ĺlaHĺsági el-iáľás És szolgáltatás á1ĺalános szabályalľóĺ a2004' é'r.i CXL. tljir.4n-v 2004- ér.i CXI' ĺönlćn'ľ ?1,,ĺ,-ľ (}) iielĺgzti-és ĺii pł',ĺL'a irlapjńn a .fÉllelrLręĺńłi jogonrról 1c',ĺircrndok' ?'u,ł{ĺlmłłsą.ĺŁe.ę.éłtl. hogy ezáltai az ligyenlben hozott határozat annak [oĺeseto.;ogerőre emęlkeĺJik,
l,.ĺ .:l, l "-

-4 /ĺ1 i ĺ; i*'.
i}laĺ}apesí, 281?. iile}:ľuá;r ?4" .:*-ł--ĺ=*:. ;;,4:,:::i.^'...".,....

xÉĺł ĺ:t,iv,ĺíi,?-o äl'i ÍtÁs'',

1ggyggryél]l$qłás eseĺŕ:lr: r,á llalkozóilsaz;jü
ĺ-társusag, egyéní ceg esętén: j0 napllĺĺl nem-řFbb.iffi

ősternre]ők eseĹén ősterrnęlćĺi
- venđéglátó terasz létesítés" .s.é

Jó tlokunrentunrot vagy a Működési Ensedélvtf. Az igényeh tenilętrę vo e]nie kell a környező *ffi*
lŁ1}'Ľ'J1i"'l.':,:9:1'::1ĺ::-Ľ1*ĺ, ',::fuýscs 

mri5-t.e]<\"]: ĺ$' ŕ"il -;;;epelnie, hogy aĺnaĹ nagysága,.eihelyezkedése ęgyéľtęlmĺíen me€áIlaPítlmtó l;gy; łírcśz, piviĹoĺűšäiřii;äí'j'J"äl"Íľ{ä-"
l"":Y::ĺlľ^::1'1.Íipu:íIoľ ::é1é'ľ".|az, épüleĺĺonriokzatĺ ťalátol e. .:*a" *,ĹtJi'äiää"oi.iä,*,u.,
esetón ąnnák az ůzleĺnek a bejáratától való távo amelyikhez taľtozik nréteľben ĺnélve3. Az ellrclyezlri kíváĺrt épíľ*énĺ
h elyszĺn.foťói át is t;,s aI oJn i szüksé s e,}'
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łrz{.Íruĺsl cÍłapÉLn'iNY

(szĺiletesi lrely, idő:,Ąłr1ÍľotÍ anna nevę:

1unkaváIlalĺíja kijelentem, hogy a Táľsaságot akftéĺt jegyzeĺn' hogy a TĺĺrsasĘ kézł-elvagy
géppet ęlőíľt előnyo,mott, vagy előnyomtatott neve aÉněvenet szřszaĺ zoltĺłĺsazgJo.eg,
t]ggal egy'üťtesen' vaĐy az Igazgatoság áltď cegjegyzésľe feljogosított ma;ií.]žľsasĺgi
dolgozóvďketten egfrtt'esen íĺomazďábbiak sz.'iň' -- l l I

Í4nĺ*/--Ł>-

ffi
W o^ FuIIéľ Krisztina KiiĘegłzői lrođőja
Badapest XII., Szobránc u, 1.
Fa: 467-0325 - E-maíI: tľođa@fuller,ĺa

Ügyszam: |1866 ĺHJ7937 ntrc,

I58I Budapest, Pí 44, Telefon: 467.0320' 467.0323

ľaľľĺ,ĺsÍľvÁľ.iY

Tanusítorn, hogy (szüIetett: anyja neve:rID
személyazonossĺígát az szánrú személyazonosíto

igazo|ta ezt azaláfuásí cínpéIđínfi előttem sąját kez'űle gÍÍte:a]#', -.--------:::-:
AzugyteIet előzetesen táj ékozIattilm a személyazanosság ęIleĺőruésének cé|iáró| módjáľól es
taľtďmaról, a közĺemiíköđés megtagadásának köteleżetbégéről és u itu. Lfz. $ (s)bękezdésben megielött bejelentési kötelezettségÍöl, valamint áz ellenőuśs sorián Á"gisrnet
adatok kęzelésérőI.
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