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A kérelmező trrdomásul veszi' hogy , !:;i:. : l., ..

._ akéľelem benyújtasanem jogosítja fel akĺizterülethasnĺá|aÍára).|':: ' . . '...

a Józsefvarosĺ ontořmanyzat tulajđonában lévő köztęriilętek haszĺźiatźlrő| éshasrcláIatźnak renđjéröl szóló

18ĺ20|3: (|v.24.) önkorrnányzati rendęlet 17. $ (I) bekezdése szęrint a köztertĺlet használatáéľt -ĺozterülęt-
használati díjat köteles fizeÍti,

_ a közteĺtilęten kizarólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének fęltételeiÍől szóló.Ż10ž0|,]9. (x.29.)
: 

Kormáĺlyrendb|et 12. $ (1) bekezdése atapjan a rendęlęt 5. męllékletében rneghatarofott ter'rtrékę.ĺ árusítha-

tók.

A kéľelemhe z a kére7mezonek aza|ábbi.mellé|eteket |<ell ęsatolnia: (.A csatolt mellékletet kéľjÍik X-el jeltitni)

ertilet-hasmálatihozzájźrulásmegújÍtásaęsetén_varosképvédel-
g1sÍeryLpon!-o-\ figyelembevétele q{att ' féqyképfelvę!ęlt ł(eu begs4oln,i. . -

śltĺtai *E"déti,h", kötött épíĺ-é"rcetébenvąg,, építési munkálatokkal összeftggő közterület-ląasználaĺ

eser,ében * ipĺttuiatat kapott meghatalmazast és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésiigłi hatć'-

:r..

-2-

csatolni
6-.6 ĺ_avonatkozóhelyszíntźhrźgal.'.l
forgalomtecĺm ikai.vő71;ajzot, amely bęszęrezlreÍő a BKK Közuti Kiizlekędési Lgazgatőság Közútkezelési Fő.

Figvelmeztetés:
ffi,*t ldtöltou kérelemľryomtđv,i!ĺy es u előíx mellélr\etek csatolásfu ttit, a poľttos es egértelmű heýmeghaározas, va-

lanint ameglevő létesítrnerzyfotója elengedhetetlan abeľlytijtott lrerelem.érdemi elbírlźlásóhoz!

Aközteľtilet-hasmźiatot_ktilönösen-azatábbi jogszabźiyokszabá|yonźk:

Maryaľorszag heýi tinkoľnáĺryzatairól szóló 201 1 ' éVi cDCo(D(. törvény

a Joäefuarosi oľLkorĺnányzat tulajdoĺiaban lévő kÔztęrtiletek haszlálatáĺól és hasnĺIatanak renđjérő: szoló 182013.

w .f4.) önkormányzati rendelet

- Józsefvaľo, r".ĺĺ"á_Épite il saaayzatxd| sm|ő 66D007 .(ru.lf .) önkorrnanyzati rendelet

Budapesti Váľosrendezési és ÉpÍtési Ker eÍszabźĺ|yzatróL snĺLő 47 / |998 .(X' 1 5 .) Fŕiv. Kry. rendelet

- A rek]ámok, reklámberendezések és cégéľek elhelyezésének szabályaiľól szóló 55ĺf0L3 (>;.II.2'-l.) ĺinkor-

máĺyzali ľendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az áIta1aĺrlbenyrijtott közterii.let-használati kéręlrnem elbíľálásának céLjáből hoadidląlok szeľrély-es adataim

történő keze|éséhez,vańmint allhoz,hogy azígy tudomásra jutott személyes adataimat a Polgánnester! Hi'uatal az le-

jĺ.6'uu" 
'e,a 

vevő szal.ĺtratósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kéľelmem benyújtĺsakoľ a PolgáľmestŁri Hivatal 0łrztlálkudási Ügýrlsztáły: ĺigyintézojétĺĺl lájćkozt.ĹtĺŠľ kaptam -
amelyet tudomtźsul vettem _ 

-éliĺnxmegindítasanak napjaról, azngyittézési hataľidóľó|, az iigyemľe iĺanyadó jog-

,"uuályĺ6äffi"'"'ffiĹ iogaimľól és kötęIezettségeÍmľő| továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkez-

nrényeiľol. valam int a hivatali elérhetőségről.

I(iielłntenĺ,hogy kérelmem teljesítése esętén a kcizigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás á]talá:ros szabályaiľól a

zob!. ĺ.ui cxl,.-torveny 2004, éviCXL. töľvény 73lA. $ (1) bekezđés b) pontja4upj'án a fellebbezósi jogomľól le-

mondok. T,udomĺisul věszem, hogy ezáltal az ugýemben ńozott hatáľo zat annakközlésekoľ jogeľóre emelkedik.

Budapest, f|J.Lk.év0.Ghől...ŕl5.nap.i...'i''', í(ÉRELNĺEZo ÄL,ĄĺRAS.| ĺł' /
U,lť

1. A koaeriileten folytatni kívánt tęvé lásiíra feli o go sító egyszerĹi okirat máso latát:

i vállatkozas esętén: vállalkozói i
nem ľégebbi cégkivonatot' aláíľási cÍmpé

. társaclalmi és egyéh szervezętek ęsęlében: a okiľatot,

- ŕĺstęrmel{1k esetén őstęrmęIoi i

@étéĺ,azaztuzemeltetnĺkívanokereskędeImilvendégIátóegységérvényesbe-
ietentéskoteleskereskedelnitevékenységbejeIentésétigazo|ődoku

zlntźhrźzoIóvtz|atot,aĺnelyenszerepeInieke1lakörnyezőutcđkna}:
is. A vazlaton .azigénye|ttęriiLlefuek - a sziiLkséges mérętelĺkel - úgy kell szerepelnie, hogy aĺmak.nagysága,

elhelyezkedése egýértelmiien megállapítható leryen (TERASZ, PAVILON ESETEN: aĺurak szélessége.

hosszúsága; aterasz,pavilon szélének az éptilet homlokzati fatátót és a jźrda szelétől való tavolsága., teHsz

esetén annak az ilz\etĺek a beiáratától való tiívolsága, amęlyililrez

í-Az ďhę'yeznikĺvant építménn létesítmény; berenđezés miĺszaki |eirźsát és terveit;

ínfotóiát is csątolni sz

'l L,1 t



2017.06.21. Nyomtatás

Mlnerva Téľinfoľmatikai Rendszeľ
Budapest Főváros Vl!|. kerÜlet Józsefuárosi onkormányzata

Méretarány:108

Atérkép Éjékoztató jelIegil, másoIata semmilyen hivatalos e|járásban nem haszná|ható feI!Készültazá|lamiaIapadatokfeIhasmá|ásáva|.

Engedé|y száma:

Budapest, 2017 június 21

r%ĺ
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BI]DAPEsT F.ovÁRos vm.
ľrntir,ľľ

JozsBrvÁRosr
oľronn,ĺliľwzĺ,ľ

Por,cÁnnĺnsrnru Hlvłľłľ.ĺ.

HłtisÁcr ÜcyoszľÁr,y

IJ gy ir atszám: 0 5.20 18 l 20 |2
ÍJ gy intézó: Seľegi Viktóľia

Táľgy: értesítés

ýlRTEsÍľÉs
bej elentéshez kötött kereskedelmi

evéaenység ny ilyántartálsba véte lérő l

A nyilvrántaľtásba vétel szźtma: 37 42/2012

A kereskedő neve: BARTON STREET Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft.
A keľeskedő székhelye: 1081 Budapest, Kĺss József utca 4. Íszt.2.
A keľeskedő cégjegyzéks zźtma: 01.09-991841

A kereskedő statisztikai s zĄy na: 24085805.9oop-]r ls-or
A kereskedelmi tevékenység címe: 1081 Budapest, Kiss József utca 4. (Rákóczĺ úú 57. Íszt.2.)
A kereskedelmi tevékenység foľmája a Keľľv. 3. $ (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott keľeskede|mi tevekenység

A napi nyitva taľtási idő: hétfő-vasáľnap: 8.00 - 4.00

Az uz|etelnevezése: BARTON sonŐzo
Az iz|:etalapterĹilete : 47 m2

Azíjz|et befogadóképessége: 10 fő

A vásáľlók könyve haszná|atbavételének időpontja: 2012. oktőber 1.

A termékek megnevezése és sorsziíma a 6. melléklet alapján:

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
Jövedéki törvény szerinti termékek: pezsgő, alkoholteľmék, kiiztes alkoholteľmék, stiľ, boľ,
Akereskede|mitevékenységjellege:kiskeľeskedetem

Az üzletben folytatnak szeszesital-kimérést: fotytatnak
I(ülönenged€|ya|apjánforga|mazotttermékekköre,megnevezése:

1.1Meleg-, hideg étel
1.5 Hús.és hentesáľu
1.10 !ej' tejteľmék (vaj, sajt, túľó, savanyított tejtermék stb.)

Kikötések a kütiin engedéIy-kiiteles élelmiszeľekľe: .'t
- a kiivetkező éle|miszeľeket |<tzárő|agelőkészített, konyhakész ál|apotban vihetik be az

egységbe: tőkehús, baľomfi hrłs, ztildség.gyůimiilcs

- a vendéglátóipaľi.teľmék (hideg.meleg étel) kiszolgáIása soľán a vendégek részére
eldobható, egyszer használatos eszktizŕiket keli ľĺztosĺtänĺ.

x 1082 Budapest, Baľoss v. 63-67. Ż 45g-2|oo

ąa
vu/

Áĺ,ľłI,Áľos IGAZGATÁSI IRoDA

wwwjozsefvaros.hu



BuDAPEsTI nplvoon.r'ŐrapnÁivys Ác
VIII. Kerĺileti Rendőrkapitłĺnyság

Rondészeti osztďy

Ugyszám: 0i 080/562.84/2aI.ĺ, áit. Táľgy; szakhatĺóságĺ áIlásfoglalás
Ugyintéző: Boľos Attita Balázsr. hdgy.
Tel,: 477 -37 -A0 / 48-124
Email : borosab@budapest.police.hu
Hiv. szám: 16-103Í/2017 .

dr. Galambos Eszteľ
ügyosztályvezető

:Buđapest Főváros VtrII. kertilet
.Iózs efü.łáro si onkorm anyzat
Po l gár'.mesteri Hivatala
Gazdálkodási IJ, gyosaály

B.uda.pę'sÍ

Baross vtca63-67.
ta82

Tłsztełt dľ. Galambos Eszteľ!

Tájékoztatom, hogy a fenti szĺíľnon hatóságomhoz éľkezett megkeľesésben foglaltakat
rnegvizsgĹltam,melyneksortnazalábbiakatállapítottammeg:

'Ą Baľ,ton Stľeet Kft. kérelmet nýjtott be a Józsefułáľosi onkormanyzat tulajdonában lévő
ktiztenilet haszĺá|atźthoz, melyben kitelepiit-ésé1ek;ngedéIyezését keĺe źo.l7. júńus 30. naptól-
2CIiĺ7. szeptember 30. napig a Budapest VIII. keľtilet,-Kiss József utaa 4. száľn előtt a járdán 8
négyzeanéter tertiletre.

A Íbnti helyszínen közbiztonsági és közle]<edésí szempontb'ól a kite1eptilés ellen hatóságom
kifogást nęm emel.

Budłpest, 2017 jrűnius 14.

Cím: 1084 Budapest l43l Bp. Pf.:ľ6t
Telefon: 477 47 0A; F ax 477 -3724, 4g-401

e-maiI: 08ľk@budapest.police.hu

RzSNEo_j.90'85.2 (0 l080.5?]8.5959.BUJtRJ-6ś l 3ó5562.J9E549657FFt.5278.6}

ŕ|UKK: ilgyc.tr s?áno[!.!05J]l ! daab;

3z



i@ BUDAPEsTFŐvÁnos
VIII. KERIILET

JozsBrv,łnosr ÖľronľĺÁľyz.łr
Por.cÁnuľsrľRl HIvATALA

FoÉpÍľÉsz

Iktatószĺím: 26-57912017
,ijgynteza: SzomolĺínýnéKocsisBeatrix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanýneb@jozsefuaros.hu

I
-_J

Budapest F.őváros VIII. keľĺilet
Jĺózs efvá ľos i onkorm źnyzat
Polgármesteri Hĺvatala

Gazdátkodásĺ Üryosztály

dľ. Galambos Eszter
üryosztályvezető

Helyben

Táľey: Baľton Street Kft. közt€rület használati kérelme _ Kiss József utca 2. szźm e|ott

Hiv. szám: ] 6-1 03 I /201 7.

Tisztelt Üryosztályvezető Asszony!

Köszönettel vettem tfugq témában tett megkeresését. A Budapest Fővaros VIII. kerĺilet
Józsefuiíros onkormźnyzata Kęviselő-testíileteĺrek Józsefuiíros Keľületi Építési
Szabźĺyzatáről szőIő 6612007.(XI.12.) rendelete 1ĺórÉsz; 10.$ (3) bekezdése szabźiyozza a
teraszok elhelyezését.

Fentiek a|apjén megállapítom, hory a közterĹilet -hasznáiat engedélyezhető.

Budapest, 2017 .június 1 9.

Üdvözlettel:
,.:.tri:'.:li-j.l

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2100
wwwjozsefuaros.hu

t^
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Budapes! Főváfos Vĺ|ĺ. keľÜ|ét Józseíváŕrsi Poĺgárrncstěľi HivataIÜazdáIlĺodäsí tlgyosztá|y
,t0B2 Bqíänest
Bäross utca 63.67'

tęIefon;

nap) a|l)Ja nevę:

"am./ajto
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ĺ{ ě rj ii k ĺĺ t l? ĺ o t ĺtg !o łlIon jelzett
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,lji.t.i!3Ĺíý
. : .1ł1ry.i'Ł 

'!t
:#äŤ,ł#*}tťíffi.?{ftW]

;\ ltóľclmezŐ trrĺ|omásul veszi, hogy

használati díiat kötęles ťlz-etn i.

- a közĺ:sriileÍelr kiuáľ{5lag a keľeskcdelnri tęr'ĺjkcnysége]<

Koľmányľeĺtlblet i2' $ (t) bckĺ':dése alapján a ĺeIrdclet

tók-

-::,j,!?:i, (:i:

a kéľelen bYnyrrjtása ncm jogosltja l"el a koztcrĺilet hasznälatáľa..

o jo.s"ĺuĺ.n*i o'1l.oi*an1'zĺi* ĺuiaj<ionában ,lévĺl kôztęľiiletek haszĺáiaĺáol és használatáilak ľenđjéľĺjl szÓ1ó

l8i2013. (Ív' 24.) iinkoľmányzati r.endelet l?. $ (l) bekezĺlése szrrint a kŐz,tcrüleÍ h:rszllalańólt ^{öfteľĺilet-

vćgzésúlrek fcltételeiÍôl szóló 210ii0ü9. (IX'?.g.)

5. m cl lékletében ln řghatiłľof otĺ łeľnrćk.e.t áľusitlrir.

A kĺlrelcnlttz a lłéľc|lneeőnek az alábbi mellólľtelĺei lĺe!| csatolnia: (A csatolÍ lncllókletet tĺéľjii|< }i-e} jttłĺlni)

í.'\ kiĺzŕ.'uleĺä fu l.,.t"t.l kivá'ĺ koľlására l.elioeĺ:sĺtó szerii okiľat múŠoIatilt:

aláiľási cím ldáll
Ígazoló okiľatot'

ostęrnelÖk esetćn ősteľmclŐi i

téiktiteles keresk9-ĺ19.!q!-!ev9k9gygĘ!9ie] i

ffií.aĺrĺ=*;oĺ'atko,Jhö@iýólrszerepelniekellaköľnyezouĺcÍknirĺl
''!!r.l.^t. ^ ,--jš|'.Áa"ié .lĺĺa+a\'lr>l ' ílcrł t.all czcľpnolnie hoĺry ann*k naur,sága.

ĺs. Á vĺilaton az igényelt tcľiłletnek . á szükségcs nrlretekkel . ťlgy keli 'o':Ę*i:: Jlogy 
aĺnak,llag-l,sága,

i ;jtä,:*.k#;;ľ''ó'*;í''it." megá|lapĺt'ható legyen (TERAsZ, Iiż\vILoN EśrrÉľ: annak szélessége.

l ĺ"..jĺ*i"^. 
" 

t*äi". lravilolr sz'ét?nek az ćpĺĺlct homlokzaĹi &rlától és a.i/rrda széJétłil' való távol'sága; ĺ.en
! ł';;J"i6;;i*Äii p"uilo'' sz'éiéneť az ćpĺĺlcińomlokzati &rlától és a.i/rrda széJétłil' való távol'sága; ter'lsz

Ź..:l-' ... l.^.L^- ....ý{.^.l

ĺ.ę:,Isllń4!-q?-!a ę,ł-q-!g!ĽÉtgl.ye$l4:9'Pa8a' 4mg'yikhez tl{q?iľl gr:9Ł---.-
l : a - ĺ|lrĺi|r:pzni L.í,,á,'ĺ éirtiZiil-.ĺét".it..é.l11 u*ľenoezes nrĺv.rlt<í leíiásńt és tł*ei|. teravkćľelmekhez al.ę:9!é"_ąry4!-+?-!!!!!Lęł-q-!gá'.a1{t9l-Y3l9l :9'Pa8a' 4mg'y'Knez mrl91l ].l]:ľ:Ł---.-
ľJ. A'" all'el}'"z"i l.'"ĺ* opnńe"y'ie..'ĺ'."ĺiů', tl*'*ooezeu niĺísż*lki leíĺásńt és t**eit\teravkćľelme}

| _n rlw ľ ĺ, ĺ "jlLľs* e!ľ'ĺľ !ľsss:'--.:-._.::1_;-i-
l ą.rvŕ[revo*roĺ*ĺtiiiiĺryl= 

"onä't'<o'-o 
ť8żt.,til.ĺ.-l'.,s'''el*',l.lĺĺlľ:lľrnegr1jĺiása esctdn - városke1

;,ri;;;;;;; ł,í*|iiaí t"pi,:,,i,snatiluaĺúsl ćs a-fogizahtitybal előírt esetekben a jogerös építésüp,i hatć-

c,s at o l lłi s ził ks tž g' as

ť*rco"ĺi-ida""u.*6lňs"1ffi - a 2' i,olrĺtan-n'gtĺt lułysĺniigz.oĺr tĺ * a vonatkozó helyszínt au{1o!-i
'.'.ll.^-^ĺ,t'.: Ľ-1í

ĺ;n;;ä.;"h-ií; '..*":'"i, 
.*.ly bes)eľezheió iľxr mi'ĺti litielekedési lgazgatlsĺĹg KÖzútkezclési ľłi-

osaá|'ľ echnikai osztáIyár'

Kéľelmern,benyťljtúsĺtkoľaPolgz1rmesttriHit,atalGlzrlältĺ'urlźrsiÜgyosztály:tigy::::ĺii:."]'**:T;::'i$"':.:xľ'ł'J:
ffi:][l.:};.,,ffiř;'äää:;; řiiá.ä;d;:ř':*l;krńjľĺl:ľľ.áł::ľ,:*.*:':':ľ.:.ľj,Í:"11ľ-"ľjä1:Třäľ3'Ĺ:::
ffi''filffiffií:j";;l"ilruk'íielezettségeímior, wauui l.őtele7.ettsćgcm-elmulaszlásárra} jogktivetlicz-

ményeirtil, r,alamint a hivatali elérhetőségról.

gjjgfulteg,hogy kérelmem t*ljesĺtćse.'e"cté",a kĽ9i"g:Yl-ł l]il.ó:*cj.-ľľľ.:Ł':.ľ"',Yĺ,]:'ľ:..jľťŕľ.:i,*:1'*ľľi-:

řieyś!Ę!z19lę5i
Á hi,łirry,ttłlanuI kinlwt kÉłetemnyomíntvúny es az előíłt me'llékleĺek l:sutolasán tlil, u pontas és epłútelmű hetymeglx líľĺ'.lzi:łs, vt:ĺ.

tanbi a utegléviÍ laasÍtĺnérq]?łtaja ełeľqedhetełIen a benýjtott ká,e\en érdani elbíľólá,yáhn!

'1.t közJęrĺilgt-has znll\atot* kiilŕjnösen - az. alĺĺbbijogszabály'ok szabályozzák:

* Mag/aľorslág helý űllkományzataiľrl szrilĺi 20 l l ' ćVi cLxXKlX. ttil.i'ény

- a Józsefuárosi ĺlrĺĺ.lńaľyzatiulajĺlonában lévó köĺeľĺilętek baszľrálatáľll éshasnm]ĺitának ľend}éľô. sz"ólr 18,ż0J3.

(|v'f4.1 í5ĺ*otm/uryzaÍi rendelet
* Józ.sefvmos reriiteĺ lipĺesĺ Szabá|yzaĺfuól sző1ó 66łf()0.l '(X1I.12') tinkoľmánlyzati ľełrdclet

* Budapesti Válogenĺleisi és Építési Kerervabát1'zatról szólô .17l1998.(x'1-5.) ľ{iv' K$l' reĺdelet

- A r.eklánrok, ľeklanlbeľenaäosek ds cégéĺeĹ ehelyezésének szabályaiľll szĺ1ló 5.5i201j (XIl.3t1,) i:nkoľ.

rlrúnyzati ľen<lelete

NJl!Á!š.azÁ.T.
Alutĺrott, az általam benyujtott.közterüleĺ"haszĺálati kóľelnlenr e lbíľáĺásámk céljából hąĺzĺtidľąlok szeI'.rél1.'es adatailľl

tĺiľĺćnő kezeléser,",, uur#ł,"iď'i;;;;;;gy.;;]ĺgy tudomłsra jutott személyes adataimal a Po.lgáľmesteľi Llivatal az lc-

jáľásban ľészt vevő ,'*t.ł'uto.-đ Árĺásĺĺřlarasoř rlekérése végctt továbbĺĺsa ae iIletékes hatóságok feIé'

íłľ.l.ř]''Y'li;'ä1J'.i'á,"' l."e}'J''"l"l';' íJi*nił,.'' i'nžott hatáľozrt anĺrak koz,lésekor jogeľ'őlc enlelkeílilĺ,
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éigńz'láło}: 01 ü8i}15*2.8Üĺ20 i 7. á1ĺ' T*r5ĺ: szakharósági á}l;isíog}allás
Ugyintćz,'tr: Borr.rs Ättíĺa ?}aiĺízs r. hrlgy
.Í.e|.: 

41 7 -3.7 -00 l 48- i 24
En:al I : borcsab@buđ apesi. palíce.hu
}fiv. szám: tó-l028l?si 7.

đr. Galaĺĺlbos Eszťcľ
i!gyoĺztáľ-vveĺető

Buđanest Föváľrrs Vĺ]í. keľüleĺ
}tiz-seĺvaľĺ:si Gnkonnányzat
,Po1 gáľĺĺlcsieľí Hivaĺaia

.. . Ji
Gazdáĺ koĺjási tj g-vosztál1'

ts:'łđap-ę'ĺĺ

íiaľoss ľtca s3.ó7.
1(182

Tisz€etrĺ đľ' Gałanabos Esz{eľ!

Ta.jékozÍat'om. }rog-v a ťęnÉi suafi1on hatóságornhoz éľkezett m*gkeľesćsben ťoglaitakat
megr.izsgáltaľn. rnelyt:lek sĺrĺán az aiábbiakat áiiapííottam nxgg: '

Csjeľnyĺk Baľbaľa iegyéni váilalkozĺi) kérelinet nyújtstt bc a Józsę.fi;áľł:si oĺ:korma.fiyi'at
tulajđoniĺban ié..<ĺ k'ozreriiler hasirnáiatá}roz, mei1ben kiteleprilésének engedćĺy.ezését kćtte fÜi7.
június 2.3. naptól _z0L,7. szeptĺ:ĺnbeľ 3{i' ĺapig a Buđatrest' VilI. kenileŁ &,tát}ás téľ !7. szám előtĺ
a jár'dán 3Ü - I E négyzeänćľcľ terĹiletrę'

ĺ\ ťenti he}yszineĺl koľ'bi:Jĺ'nsági ćs kdz]ekedési szempantbói a kiĺelepĺilés ĺ'lien l,!ati:ságĺ:n
kiÍĘás| acm eľn'ęi.

Buđapest, 2{}ĺ7 jłini*s 33'

Rendészcĺi íJszĺálv

'\*L-''"
\ít\
TĘor ľ. a&ezľedes

R'enđészeti osztĺályv*zető

Oini: IÜ8.ł Budapĺ:sĺ ił.il 3p. P|:ĺ6i
].eĺeť*n: {??.3lů{l. Fax; .J??'.3?24. j8-1'$i

*-;łail: 0Bĺk(!)b'jđe*esĺ.ĺ:*licg.hu

.ř.sNL:$ 
.!'ýJ s' ^: ii:;ilĺi}}:?.j)ÍijÍ 'ilĺ:jnj U.iíl.i'iji.:]j,ji}ť!Jłĺi;l'í:i.5::i'ý-')íi

iiĺ!(R. ĺjt'gí ý!EE;:j\ý"i'. '' łal\||'
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Buđĺpest Fővlźros ĺĺÍII. kełłilet
,ĺ,ółseýóras
P o łg á r m ateľ i gI iv atała
G łzd'ĺźĺ ko d ós i Ugl c s ztć$l

Bľ. Getcmbos EsąÍer frgłłszÍóĺyvezető r eszěre !

Buđapest' 201 7. 31inius 1 6.
Kaľia:

1. cíg.zett, 
2.,ĺrattźr

'liłMl..*ls$ 90í}t ) Jô3í!''ś$ pmí.<}

Tárqt1 Tájékoztatas Csjemyik Baľbaľa ev'
tsudapest, ITII. kełi:let Mátyás tér l?.
ktizteĺüleĺ hasrc'.álat iigyébea

Iliv.sa: 1ó-l0f8ĺfaŰ,
Ü. ĺ.: NagyDe,ĺes tü. hd5l.
Tel': 459.23ęÜĺ94203
F.plai}: &i.kozępest@katved.gov.hu

Gáczi BéIa t{izglĺłö erľedes
kiľendeítség-vezeĺď

ruegbízásabđI ěs nełlćbe n :

BEđapest
Baľoss u. 63_67'
18 82

Éŕesíteĺľl, bogy Csjernyik Barbaĺa ev. Budapest VĺlI. keľ&iet Mátyás źb 17. közteríilet' használat
ůgyében a Fóvárosi "Katasztó&véđeltri.'Igugatóság Közep.pesti Katasz,kófavéđeĺni
Kiľendelfséghez kÉ]đött megkeĺesését megvizsgáitam, azzalkapcsoĺatban az a}ěbbi 1ájékoztatrást
ađom:

Á Csjemyik Baĺbara ev. Budapest, vff1' kerülęĺ Mátyás tś,t 17. területęn a benyńjtott i'ratoknak
megfeielő kiďakĺtaĺban a közteriilet használatot tiizv'édelľĺi szerrpontból abban a.z ssetben nem
kifogásolom, "meĺrnýbe,n a hbeiyezett asztalok, széket vináglńđńk kónnye'ĺ mozđitŁatóĄ a járđa
buľkolathoz nem rô gzítettek.

A f'enti ťájékoztatrásom nenr minósül szakhatosagi áJlasfoglalłäsnak'

Kerem táje&oztatásomban ťog}altak szĺves tuđomástrl vstelét.

lr
"tv



BijĐ'4'Pgs?. F$vÁłłOs vłĺI. Ktrĺ{.jLlíľ
JÔił^\ÉF\jÁil.()sí

PÜĺ,G'ĄRIĺEs]-t'Bl H IvÄT.Ąt-

ř{.!t *sÁcl Ücyĺlsľ.ĺÁĺ.y

| 1ĺ;;rzca,ľ..4'ĺ;: ĺp.oaĺ

*i
t.l;5i,.iratszĺĺm : 05-i 708/20 1 7
IJgintéző: đr' Szabó Kata Kaľo}iila
Telefon: 459-3171
Ema i l : szabok@,j ozseŕ}aĺĺls.hu
Hivsn: i6.l028ĺ2a17

Táľgy: köaerrilet használati kéľelem

G a zđá| ko ĺt á si Ügy_ o s ztáIy

đr. Galambos Eszteľ
ii gľ o sztáI.1vezef ő ľĺĺszéľe

Hclyben

Tisztelt Ü g3,.osztályvęuető Assuony!

Hivatk*zással hozzank éľkezetť megkereséséľe az alábbi álĺásÍbglalást ađjuk:

Csjernyik Baľbaľa e. v.

Budapesŕ VI'Itr. keľĺiłef, ilIáĺ;-ás tér t7. 30 + 18 m, vendóg|á{ó Íeľasz ós
napeľnyő

(201?. jÉnius 28, -2łl7. szeptember 3ÜJ

rćszére a köaeriilet használatba ađasá1 kereskedelnri szempontbó.I nem kĺfogásoljuk, az
aIábbi kiktitéssel:

* Á" kereskedőnek bejeĺent,ési koiełezetĺséKł vcn a ktizte.ľuĺeĺi łźľĺékesíĺés heĺye szeriłlti
j e g,,z ő / e'ĺ é (1 e ĺe n e s e Í b en k.r e s ke tl e ĺ mi łeat ó s đ go łn fe ĺ é),

'Ą keľeskedęlmi ĺevékenységek végzćsénęk fęltételeiľői szóli 210/20Ü9. (IX. 29.) Koľm'
rende]et (tor.ábbiakban: R'} 5' számú meĺléklet szeľint az a|ä:,bbi ŕeľméIĺelł értékesĺŕhetőek
IłłizÍeľületen:

tr. napilap és hetilap" ťolyółat, kÔn3v;

2.levelezőlap:

3. virag;

4. léggörnb;

5. zoldség, g3Ąimo1cs;

ó. pattogatotĺ kukorica:

7' foĺt kukoľĺca;

8. sült geszten}€;

9. piłított tĺÍ 114

x !s82 Budapesi, Baľoss u. ó3-ó7
ĺvlvrľjozľefvaľos.hu

ĺöldi
8 459-2jÜCI

ľ:
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-t-



1 Ü' vattacukor, cukoľka;

1 1. fagyla}t, jégkľém:

13. ásván.vl.íz, tiĺlĺtőiĺal, kávóiÍal, nyeľs tej;

ĺ ? }'íi€Átpmá]r.:./. l,tvlvr!tlv.\'

1 4. sĺitoipaľi tenĺékek:

1 5' előrecsomagolt siitemén.vek, édességek.

Csjemyik Baľbaľa e v' fcnti cĺlnľe vonat]ĺozóal"l haĺósági

Ennek hiánythan a tevékenysćg nem ťoiytxható'

Bui1apest, fÜl?. ü6. L9.

Tiszteletťel:

ný} vantalÍásunkban nem szeľepel'

IK äs82Budapest, Baross u.6}-6?. E 459-21ÜÜ
www jozsefvaľos.hu

2o
,,hĺ

\8



Budapest Főváľos VĺĺI. kaľ&tet
Jĺízsefvĺĺrosĺ Ônkoľmányzat
Polgáľmesteľi llivatala
Gazđá lkodási tJryosztáty

đľ. Galambos Eszteľ
ůigĺoszüálył-ezető

HeI}ĺben

Bĺ;paBnsĺFóvÁnos
VĺI,ĺ. xtnÜrpľ

Jlzsarr',{nosr ixncxtĺÁľvzer
?olc..ĺx'*ĺEsĺE*t HIvÁT*t,ä

F*tľÍľÉsz

Iktatószám: ?6-2s0/fa17
Ügýntézŕi: Szomolĺ{n}.inéKocsisBeatrix
Telefon: 459-f-157

ę-mail: szonrolanyineb@jozseťvaľos'hu

Táľ ,: Csjentyik Earbara közteľlijet hasznalati kéľelme - Mátl'ás tér 77. szĺám eĺőtĺ

Hiv. szdm: } ő- 1 {}28/20 l 7.

Tisztelt Üryoszŕáýezető,Ąsszo*y|

Kôsztinettel vetteĺn taľgyi téffiában tett megkeresisét' A Józsefiĺaľos Keľiileti Epítési
SzabáJyzatátról szóIó 66ĺ2Üa?,{xĺ1.i2') ĺenđelet góxÉsz; 1o.$ (3) bekezđése szabŕńyďzza a
teľaseok elheĺyezését.

Fęntielc atapján megrállapítom, hog.v a köztęľiilet-haszrralat engedélyezhető.

Felhívom figyelmét az alábbialľa:

A teiepiilésképi bejelentési eljrłľást 2017. oĹ1ĺibęr l-étől számított 3 hónapon beltil meg kell
ismételni, mivę} a telepíiléskep vedelmer'őI szóló 201ó. évi L)Cffv' töľvény 14. $ (2)
bekezdése alapjźn a helý építési szabályzat telepĺiléskęi követęiményeit, valamint az
épitészeti öľökség helý l'edelméről szóió, a reklámok, ľeklámhordozók és cÉłgěrek
elhely'ezésenek, alkalmazásá:Ek kdvetelmeĺryeiľől, ťeltételeiľői és tilalmáról szóló' és a
telepiiléskęi véÍernényezesí, illeh'e a telęiiléskepi bejelentési e\jłras sajátos
jłg1ntéznénye1so! szóló önkormrán}zati ĺenđeletet 201?' szeptembeľ 30-ig lehęt alkalmazni.
2017. októbeľ 1. uttĺn az lijonnan megalkotott tetrepiilésképi aĺculati kézikönyv és a
településképi ľenđęlet atapjĺł:n a korábbi telęüteske'pi bejelentesi eĺjáľasban hozott igazotások
ťeliilvizsgálásľa keľiilnek.

Buđapest, 2017. jrinius 19.

Udvözlettet:
; t, ', ,ĺ^ '.,

*i'57*V$ ŕ JhM
}ván*i GvŕłffÉťýéť
|d|' l w ý v

Ioeplĺesz
,:

2Z 108Ž Budapext'Baĺoss u.63-ó?. 8 459.2100
ww.ł.jozs*ťraros,h:r
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Budapest FóYaľÚ€ Vl|l. keťület JéEefuářosi PÔlgámestB'i Hiťá{al
Gadálkod&i Ugyo#ály
1082 Budapest
Barcssutca63-67KÉRELE*ł

a Jĺózsefvĺírosi onicoĺmĺiovzaŕ tulaiđonńban Ióvő
Ké|j1,ł ą 4ycet6!vóŕyt o!vasĺtatóan., nyoilía,

közteriilet használatához
ott b.tú|e! hitölieÍi!

Megjegyzés: Fenti ađarok ł"öz!ése a |ozteriilet.haszruźlaĺi lgźrelmek etbínź'!ĺźsćhoz, vakłnint a kijzterťrlet-husznźIati
houĺźjćrukźsban foglaItak elienőnéséhez szüIségesek Áz ad'atokat a Polgumesteri Hivatal Gadálkodui, illetve KÚzterüIet-
feÍi;.gleleti Ügłosztáiya kezelik e ił{łmźciós awadelleésíjęróĺ és e ifomźciliwbadÝźgrol ń!ó m ! I ' än CilL tön&ĺy alqjbL

Közrcrü|et.hasmĺłtratiĺ|eje201,E* [Tl 66 ilTłnaptól - zol].ev ĽI1ou ffi naľis

(Ti!,bb időpont'- he}5nzín eseÉľ' kériiĺk lisĺát mellékelni!)

KöĺÉeriilet.baszná|ratcéIja: Játsmtéń gyermekfoglałkozís (Id. Megieryzésnél)

IGľelemme| érintett köźeriilet na5łsága: 20 mzidb

Közteľiilet helye: Budapest' vtIĺ. keriileĹ Telelki téľijábzóter, 
''TinĹsarok'' 

muĺ*ĺs talajú ĺesz (Dobozi utca fe1őD

Męiegze @ryéb ény, kłiľütĺnény' LEvEĹĐzÉ$ cÍM, amennýbeu a fenÍi adaÚoktóI ďtéľ, stb):

A BudapestJózsef Utcai Baptista Gyiilekezet bekapcsoĺódik idén az orságos City Kids ľendezvény-
soĺozatba. Ennek keĺetében a feat említett hét minden délutĺídźn |6-19 óľáig ery dfimentes gyermekklubot
szeretnénk taltani. Đnnek programj a ének-zene tanulrás' játét keatív foglalkozłs, előadĺás iesz. Ehhez sze-
retnénk k.öxeriilet-hasmálati engedélyt kapni. Zöldterĺiletet programunk nem érinĺene.

A programot támogatja és ajánlja a Tarsak a Teleki Terért Eryesiilet (egleztettilnk veliik mindeľrol).

Történelmi eryhiäzként szeretnénk kérni a költségnentességet mindehhez.

Kéĺjük a tĺÍloIdałon je,lzett
ł ké r e Iemny o Ýnt atv ó ny t

meĺłékĺeteket csątoIni. és
aIáírni szíveskedjěk!

ío
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A kérelmező tuđoĺnásul veszi' hog.ľ

- a kéĺelem benyrljiasa nem jogosítja í.el e kt}zte|ĹileÍ hasmálaiáľa,

- a Józsefłá:osi onkormányzat tuiejdonií3an lévő közteľtiietei( \aszrĺá',at.hó| és baĺznáĺatának ĺeĺdjeĺói szrłó
|8i20i3. (ĺv . 24.) önkormányzati rencelet ! 7' $ ( l) bekezdése szerilli a közterület haszłźůatÁéťt közteľiiiei
használati díjai köteies fizetni,

_ a köaerü]eten kizáľólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiřől sz,ő|ćl 2|0!2a09. (IX.29.)
Konnányľendeĺet i2. { (t) bekezdése a|apján a rendelet 5. mellékletében moghaiározott teľĺnékek árusítha.
tók.

Á kérelemhez a kérelmezőnek az aIábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kěrjirk X-e| jelölĺii

!. A köztertileten
i válla válIalkozói

esetén: 30

esetén öst€rmełői
- vendégiátó terasz léiesítése esetéą az azi ívánó keľeskedelmVvendéglátó eg1ség érvényes be-

lentés köteles kereskedelmi dokumeniumot vaw a Működési
i 2. Azigényeltteri!!ęĘevonatkozóhelyszíntábmzolóvźrzlaiot.ameiyenszerepeiniekellaköľnyez<i
ĺ is. A vázlaton az igenyelt területnek - a sztikséges méretekkel - úgy- kell szerepelnie, hogv arnak nagyságą
j eih'elye*edése egyéńeimiíen megáliapĹtható ĺegyen (TERASZ, PAViĹoN EsETÉ}.i: annak szélessége,

hosszúsága; a terasz. pavilon szélének az épület homlokzati falátóI és ajfuda szélétől való táVolsága; teľasz
esetén annak az iizletnek a tańozik: mételben méľve

ĺvánt építmény, Iétesítmény, beľendezés müszaki igíIását és terveit;
is csa|olni sziiksé

hozzáj ĺítu lás ĺne gúj íasa eseién
mi szem vétele miaťt -

e n gedé lyhez kôt Ô t t építné nyi 5. Łpitesi engedélyhez iĹötott ěpitnény esetébenvĹrgl épíÍési řł1unkálatakkai összefiłggő közterüleŕhasznúIat
i eserében az építtetőlől kapoĺt neghatalnlazást ás ajogszo.háb,bąn ełőíl.t esetekben ajogerős épitésiigłi haĺó.i ese!éoeil dZ epitteÍ{jrtjt kaPott neghalaĺmĹEást és ajogszo.blźb,bąn előíl.t esetekben ajogerős épitésiig3li haĺó. I ii;i sĺj?i enqedélyt csątolłli szülcéges.
! 6' Közút lgénybevétele ęsetén _ a 2. pontban fogta|t helyszÍnĘzon túl - a vo'atkozó helyszínt źbráza|ó i |'

i ťoĺgalomtechnikai vźmajzoż, amely beszeĺezhető a BKK Közúti Közlei<edési IgazgatósĘ Ktizútkeze!ési Fő. i i
i osztaly, Forgalomtechłikai osztál].an. i ĺ

Figvelmeztetós:
Á hiáĺĺytalanl kin!ĺčtt k.á.elenr'1^onilalvrir:y 8 az előírt ruelléJłjetek csatalásán nź], a pontas l* eg,éľteiĺlłű helynze3haĺĺł.azĺis, va-
ianzint a meglévő léłesÍĺméryfotĘa elengedhaabn a benytijtctt kbeiern éľdelni elbiľajá,ĺźkn!

A közterület-I:asználatot - kĺiĺönösen _ az aĺábbijogsłabáIyokszabźtÍy^aiaźk:

_ MagyałoľszĘhefu i önkormanyzatairól szoló 2Ct l. évi CLNxxIx' törvéĘ.

- a Józsefráosi Ônkormlányzaĺ tulajdonaban twó ktlzterületek haszrráIatirol és hasmďaanak rendjénil smló 18i20t3'
(IV24.) önkoľmán5,zati ĺtlrrdelet

Józsefoáĺos Kerii}eti Építési Szabaly,zatárol szóló 66,2007.(xl.!2.) önkormáryaati ĺendelet

- Budapesii Váĺoĺendezesi és Épíesi Kererzabály'zatról szóIó 4711998.6.15.) Főv. Kgl. rcnd'elet
A ĺeklámok. ĺek!ámbeľenđezések és cégéĺek elhetyezésének szabáyaiľól szóló 5520]3. (Xĺĺ.2B.,\ tlnkoľ-
mányzati ľendeletę

NYILATKoZ.ĄT
Alü1iĺcŕi_ az ż\:',alam benyújtott köďeft|ei.haszrńĺati kéreimenr eĺbĺralxźnak cé1jćhó| hoglj1!ĺuBftszernéĺyes adataim
töřiénő kezeléséĺrez. val.amint ahhoz. hog1' az így tudomásra jĹiiort szeméIyes adataitnat a PÔlgánnesterí Hivatal az le-
járásbaa ľésa vevő szakhatósági áIlásfoglalasok bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok Felé.

Kéreĺmenr benyújĺ:ásakor a Polgárnresteĺi Hivatal Gazdálkodási Ugyosaály iigyintézójétőt tájékoaatast kaptam -
aÍrciyet. tudo,,łźsul vetlen, - az eljáĺás megindításának napjáťóI, af ügyintézési határidórőŁ az iigyemre iĺinyadó jog-
szabál1'i rendelkezésekĺól, jogaimról és köteiefetźségeimről. tol.ábbá köte}ezeťtségem elmuiasztásának jogkövetkez-
i':lényeÍől, valalnint a hirzĺali eléĺhetőségĺőI'

K.iielentenł hogi kéľelmem teljesítśse esetén a közignzgaťási
2004. évi CXL. tiiĺvény 2004. évi CXL. törvéBy 73lA. $ (l)

hatósági eljáłás és szolgálta:.ás általános szabt!|yairóĺ a
bek;7d*fgp)pontja a]apjź'n a ťellebbezési jogoĺnról le.

:noĺcok. Tuđomđsal veszełn, hogy ezaltal az Eg1,emben

Budapxt, 20.Í. ?, . e,q.g.hó ..'9.Ô-.'. nap.

való
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e;mail cím:

Kérjiik- ? tĺłloIdalon jelzett me!lékleteket csatolni, ésa kérelemnyamtatvdnyt aIáí.rni szíveskedjék!.
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A kerelmező tudom-ásul veszi, hogy

a kéľelem benyújtása nem jogqsĺlia fel aközt'erĺilęt h asňá,atálra,
a.Józsefuírosi Öĺ<ormanyzat tulajdonábaĺ lévő köztęľü' lętěk hasarálatĺłról és hasalálatának rendjéről szóló

'jĺäj'äĺil;ŕŕJ"!ľiľfi1"'ľendelet 
iz.-s ĺu b.kJ;';.;",il.ätoo"*l", ĺ*ia|utie,tkoztenilęĺ

a közterĺi]eten kizarólag a kereskedelmi tevékenységek 
.végzeséĺek feltételeitőI szólo zlonoog. (IX.gg.)

ff;rmĺnľrenaelet 
12. $ (l) bekezttés" łápjďä .",,aéi"t ĺ. ň.neu"ilten meghatlátozott teÍmékek arusítha-

A kére|emhez a kérelmezóirek azalábbi mel|életeket kell csatolnia: (Á csatolt'mellékleťet kéľjük X-et jelölni)

Magyarország helý tinkormránpataíľól szó,ló 20l 1. éü cL)oOO( tôľveny

ä{'ä.'ilffi#ffit'ľ'donában lévőkozterti]etekn*áłu*.or éshasaŕiIaźnakrendjéröl szóIó 18201:3.
Józsefuráros Keľĺĺl etlÉ,pltaisauayzatro| szglő 66Í2Q07.pq.lz.'; tintonnĺnyzati rendeletBudapesh. Viáľosi:ęride'zęsí és É'pnaiĺ KeretszäbtáIyzatól s;lo ąiĺigsi,(Xls.) F.őĺ Ksľ. ľęndelet

*á:äľ*.:"'Ílľberendezések es cégéreĹ 
"nay.ájí"l. šańá|yakó| szóIó 55/2013' (XII.20.) Ćinlioľ-

NYILÁIKo.ZAT
Alulíroą azálta|am benyrijtott közterület-haszináIati kéľelmem ellałflasrĺnat cé|1áb.óIhazziÍlÍĺulokszemélyes adatäimtörténő kezeléséhez. *Ę1':..{*:.".,Fg.; ísľ fudomásra jut*;;ů;il, a!'ataimata Polgárĺnesteri Hivata|az1e'jáftásban részt vevő šzakhatóstígi alnrofralasořbete,es" .,,Jj"tt tä"a.ň"ľĺoä - ĺletékes hatóságok fęlé.Kérelmem benyrijtrísakor a Polgiĺrmesteľi HÍvatal Gazdálkođási Üsľos'ag.1 wyt!1oiýtľ;l tzjékonatástkaptam -amelyettadomdsu'I vettełł . uá1łoa'''"gĺ'aĺt.ĺ.a"a.',up'1a.ol, 

-,i.$,äie,ze,i ľ,TáridőľÍ'I, * ł}.*," inínyadó jog-
ffiŁ":'J' .ľ*ĹT1xfffr:l'1i'':''*:Ĺ:'*l'*-segeĺľŕo1 t*atuä,tot.lezettségem ęlmulasziásrának jogkovetĹei-

Kiietentem^ hogy kérelmem teljesÍtésę esetén a közlgązgatasihatósági eljárrás és szolgáItatás általános szabátyairó| a20a4. évi ĆXL. tĺirvénv 2004' évi čXi. Ĺ*eiy zsĺT.'-s ('iilň;ŕé:"éjpontja alapjan a fęllebbezési jogomról le-mondok. Tudomđsal veszeľn, l'".gy 
""áltďä ti!j.*u.o lio;;,-ffi;;ä lí-al.l.o"lesul.or jogeľőre emelkedik,

váIlalkozás esetéĺ' vĺlluľ<ořĺ ĺ
esetén: 30 napnál nem réeeutĺ 

"'*l.i_-
- ostermel ők esGtén?šiffilBi
- vendéglátó,".*.'.,"o

a Működési Ensedélvŕ?.Azigényel.'.
is. A viŁlatoĺ az ieénve|t terĺ.i]efiręk - á sztikseg"s rn9ľ:ęŚĺ: icyilx .*Ľeelnie, hog3r anĺ6ię aągy5iigą9lhelyezkedés" "đeńmĺĺ;.€;ilđí,#"i"i;ęn (TEIusą päüiloŃ eserÉN: aľńat széIesřge,
:.'."J.!ľří"-""ľů1?,ľ#lT,':xľł':ľ,Ťfiľ*.*"ľ"#ł|Ťł:ł*ł::"ľé:-'-"*ňäää'lí.JJj,,".^"

4..Me8lévől,*

ep reluetelt k"ll ď;;;ti:'
"']#:őő::::?:f:;ry:#;!* I;;;;;;;,;ľ;;{;;ľ;;;#:;;;::r:;i;?:ľ:f:ry;::;;!äłtrm
6,KözĺiÍicényb

ľffiľ''H:Hffi:ffiłrŁ*:ł:,bű;"'h";á; n.Kr Ktiĺtĺ Közlekeđési 'Igazgatóság Közutkezelési Fő.

Budapest, zo.l}. o€F. no ...í.- oun.

xÉnrrĺĺrzo eĺÁÍn..í.se
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a Józsefvárosi Önkoľm ányzat tulajdonában lévő ki'żteřĺileŁhasznáIaĺKérjük a nyomtatvónyt olvashatóan-, nyom!atott beĺűvel ki

M agánszeméIyek esetében :

e-mail cím:

Megjegyzés: Fenti adatok kijzlése a közterijleťhasznólati laźrelmek elbínźlásához, valąmint a közterijlet-hasznáIati
hozzójárulósban foglaltak ellenőrzéséhez szül<ségesek Áz adatolrat a Polgórmesteri Hivatal Gazdólkodisi, illetve Közteriilet.
feliigeleti Ugłosztĺźlya kezetik e ił{ornaciós öwendeltcezesijogrót es az ĺľyorłľuffiaszafu*agral szótó 20I1. evi CruI. firveny alqján

Ktizteľiilet.haszmĺĺlatideje 201 ffi ev 6'.''ń hő W}naptól 201E. ev ĺJlgl no la_E naľis
(ľöbb időpong- helyszín esetén kértink listát mellékelni!) 

I

Közteľiilet.haszrĺílat ď|ia?, . L.ę.]1ż..Y!H,,.. A Ł! .!!k.

Kérjíik a túloldalon jelzett
a kě,r e l e mny omt atv dnyt

m9 !l é kle te k et c s ato lní,
aI áí rn i szíves keďj ék!.
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2017- 09. 14. Nyľou.lis

Młneĺva TéľinformaÍikaÍ Rendszeľ
Budapest Főváľos V||l. keľiiĺet Józsefuárosi o4koľmánvzata

Méĺetarány:209

Bĺdapěst. 2űí7 márcĺus ĺ4
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