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Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság!

A Józsefuárosi onkoľmányzat tulajdonában lévő k<jzterületek haszná|atárő| és használatrának rendjéről
sző|ő af4/2009' (v.2I.) önkormányzati rendelęt (a továbbiakban: Rendelet) 3. $-a éľtelmében a
közterület-hasznźiati hozzźĘáru|ássa| és elutasítással - kapcsolatos önkormányzati hatósági
eljárásban a hivatkozott rendeletben rógzitettek szerint elsőfokon a Yárosgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatátrozza a közterulet használatok utáni fizetendő díj
mértékét.

A Rendelet 6.$ (1) bekezdés a) ponda az a|átbbiak szerint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) hasznáIat esetén a díj 6 hónapra előre egy összegben fizetendő. A
Vórosgazdálkodási és Pénzügłi Bizottsóg a hasznáIó kérelmére méltónyossógból más fizetési
konstrukciót is megállapíthat, melyet a hozzájárulósban ľögzíteni keĺl.,,

A Rendelet 7. $ (1) bekezdése szerint:
,,(1) A kozterület hasznólati díj 6. $-banfoglalt ľnértékét a Bizottság indokolt esetben, méltanyossdgi
kéľelemre, csökkentheti vagł elengedheti az ąlábbiąk alapján:

a) az onkormányz at ér de kéb en v é gz e tt épít é s i, felúj ít ĺźs i munkál at o k v é gz é s e s or án,
b) afővárosi, vag/ kerületi pályózaton elnyert tómogatásból rcrténő épületfelújítások esetén,
c) humanitárius, kgritatív célok érdekében vłćgzett tevékenységek esetében,
d) kulturális ,és kornyezetvédelmi céĺok érdekében végzett tevékenység esetében,
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgl ítéli meg, hog/ az Józsefvóros éľdekeit
szolgálja,
fl bejegyzett politikai pártok, egłhózak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú
rendeménye esetében,

Đ vendéglótó terąszok esetében vórosképi, zöldfelület fejlesztési szempontok
fig,,elembevételével maximum ]0 %-kal csôkkenthető, amennyiben a közterület-használat
dobogón és vagy fix rögzítésű virágládĺźk kozôtt valósul meg;
h) ohatási, tudományos vag/ ismeretterjesztő témájúfilmalkotásokforgatása esetében;^
i) az olyanfilmalkotósokforgatósa esetén, ahol az igénybeveendő területmérték a 20 m,-t nem
haladja meg;
j) az olyan filmalkotások forgatása esetén, amelynek időtartama a kérelmezett időponttól
számított 30 naptóri napon belül osszességében nem haladja meq a 2 naptári napot'',

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|ábbi közterület-haszná|ati hozzájáru|ás iránti kérelmek
éľkeztek.

1.
Közterület-h asznä|ő. kérelmező : Táľsasház József krt. 9.



Közterület-használat ideje: f0I3 . március 1 .-2013 . április 30.
Közterület.haszná|at cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Közterület-haszná|at helye: Somogyi Béla u. 8.

Közteľĺilet-haszná|atnagysźlga: 15m,
Közterület-haszná|at dija: 3|7,-Ft/mf /nap + ÁFA

Megjeryzés: A Társasház József krt. 9. fővárosi és kerületi pźńyźnatoktźlmogatźsźxal kęrül felújításra,
ezért đíjmentesség megadását kéľik a Tisztelt Bizottságtól. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály a Rendelet 7.$ (1) bekezdés b) és e) pontja a|ap1źn 'javasolja a dí|mentesség megadását.

7

Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: KőzigazgatásÍ és lgazságügyĺ Minisztérium
(1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.)

Közterület-használat ideje: 2013. mfucius 13.-2013. március 16.

Közterület-haszná|at cé|ja: március l5-i ünnepség
Közteri'ilet-h aszná|at h elye :

- Reviczky utca teljes tertilete - rendezvény parkoltatás miatt megállási tilalom,
- Szentkiľályi utca teljes területe (a Baross u. és a Rdkóczi út kozöu) -rendezslény

parkoltatás miatt megállási tilalom,
- Puskin utca teljes területe (a Rdkóczi út és a Bródy Sándor u. kazat) _ rendezvény

parkoltatás miatt megállási tilalom,
- Pollack Mihály téľ teljes területe - ľendezvény parkoltatás miatt megállási tilalom
- Múzeum utca teljes területe,

- Bľódy Sándoľ utca teljes teľtilete (a Múzeum lĺrt. és a Szentkirólyi u. kozött) - rendezvény
parkoltatás miatt megállási tilalom,

- Tľefoľt utca teljes területe _ rendezvény paľkoltatas miatt megállási tilalom,
- otpacsiľta utca teljes teriilete - rendezvény parkoltatás miatt megállási tilalom.

Közterület-hasznźł|atnagysága: 20 2OO m2

Köztertilet-hasznźiat đíja: díjmentes

Megjeg.vzés: AKozigazgatási és lgazságugyi Minisztérium a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő
fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló II37/20|0 (VII.1.)
Korm. határozat a|apján díjmentesség megadását kéri a Tisĺelt Bizottságtól. A Vagyongazdálkodási
és Üzemeltetési Ügyosztá|y a Rendelet 7'$ (1) bekezdés d) és e) pontja a|apján javasolja a
díjmentesség megadását.

3.
Közteľtilet-haszná|ő,kére|mező: BedákPálegyénivá|lalkozó

(1084 Budapest' Mátyás tér 4.)
Közterület-használat ideje: 2013. március 4.-2013. március 15.

Kozterület-haszntiat cé|ja: idényjellegiĺ aszta|i árusítás (virág)
Közterület-haszntiat helye: Népszínház u. 11.
Közteľĺilet-haszná|atnagysźtga: 2 m2

Közterület-haszná|atdíja: 764,-FtJm2lnap + ÁFA

4.
Közteriilet-haszná|ő,kérelmezó: PiktoľfestékKft.

(1135 Budapest, Tatai tÍ I2.)
Közterület-használatideje: 2013. február25,-2014.februárf4.
Közterület-haszná|at cé|ja: reklámtábla
Kĺjzterület-haszntilat helye: Illés u.-Práteľ u. sarok
Kö'zterület-haszná|atnagysźĺga: 1 m2

Közterület-hasznźúat dija: l 888,- Ftlmf lhő + Áľa

Fentiek a|apján kéľem az a|źlbbihatźtrozati javaslat elfogadását.



Határozatijavaslat

I. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság r'igy diint' hogy közteľĺilet-használatĺ
hozzájá.ľuJLátst ad - teljes díjfizetéssel - azalLá,}bi ügyekben:

1.
Kĺjzterület-haszná|ő,kérelmező: BedákPálegyénivái|a|koző

(1084 Budapest, Mátyás tér 4.)
Közterület-használat ideje: 20|3. március 4'-f0I3 ' máľcius 15.
Közteľtilet-haszná|at cé|ja: idényjellegiĺ aszta|í áľusítás (viľág)
Közteriilet-haszná|at helye: Népjzínhĺáz u. 11.
Közterület-haszntĺ|at nagysága: 2 m,

).

Közteriilet-haszntĺ|ő,kérelmező: Piktoľfestéklfft.
(1135 Budapest, Tatai ilt 12.)

Közterület-használat ideje: f0|3. februźtr 25,-f0I4. február f4.
KöZteriilet-hasznźĺ|at cé|ja: reklámtábla
Közterület-hasznźiat helye: I|lés u.-Práter u. sarok
Közterĺilet-haszntl|atnagysága: I m2

II. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint' hogy közteľüIet-használati
hozzáĄáru|árst ad - díjmentességge|. az alábbi ĺigyekben:

1.
Köztertilet-haszntiő,kérelmező: TáľsasházJĺózsefkrt.9.
KözterĹilet-használat ideje: f0|3' március 1.-20l3. április 30.
Kĺjzterület-hasznźiat cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Köztertilet-haszná|at helye: Somogyi Béla u. 8.

Közterület-haszntiatnagysźtga: 15 m.

,
Közterület-haszntiő, kérelmező: Kőzigazgatási és lgazságiigyi Minĺsztéľĺum

(1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.)
Közterület-hasznźiatideje: 20L3.mźrcius 13.-2013. március 16.
KözterüIet-haszná|at cé|ja: máľcius 15-i ünnepség
Közterti let-h aszná|at helye :

- Reviczlry utca teljes tertilete _ ľendezvény parkoltatás miaff megállási tilalom,
- Szentkiľá|yi utca teljes területe (a Baross u. és a Rókóczi út között) _ rendezvény

paľkoltatás miatt megállási tilalom,
- Puskin utca teljes teľülete (a Rákóczi út és a Bródy Sándor u. kazat) - rendezvény

parkoltatás miatt megállási tilalom,
- Pollack Mihály téľ teljes területe _ rendezvény parkoltatás miatt megállási tilalom
- Mrĺzeum utca teljes teľülete,
- Bľódy Sándoľ utca teljes területe (a Múzeum lcrt. és a Szentkirályi u' kazatt) _ ľendezvény

parkoltatás miatt megállási tilalom,
- Trefoľt utca teljes területe _ rendezvéĺy paľkoltatás miatt megállási tilalom,
- Otpacsiľta utca teljes területe _ rendezvény parkoltatás miatt megállási tilalom'



Közterület-hasznźńatnagysága: 20200m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2013' február 18.

A dcjntés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdá|kodási Iroda

A lakosság széles kĺjrét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2013. febľuár 1 l.
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Egyén i váI lalkozäs esetében :
K&eImezönerc:.}...:.....r..................blefuľ................
takcíme:iľsz.: 

'
Yátlalkozó n1f,váúrtási s?átná :

Ađóvjma -m-m
Bantcsaámlasaáma: ll

Megjegyzés: Fenti adatok k.ězlé.se a kłztałIa.hasalőIar Mľelmek ,utaa,an,z o tnt,,,zla-l,o,*lffi
#!ľ:ľ3 adanka a Polgármesterí lItvatal és a Jóasefĺibosi Itöztuútet-felilgnbt w,ltt. ł*,, Ę;],fulh iI1i.í., ;;čňtbyttłlątalryl

łjiik' g túlolďalon ielzetta k ér e I e mny o m t a-tv ú, n y t ry,e !l,é kl etek e t cs ato lní,a,aIrn, szíveskedjék! es



ZäId-KARIKA Ktt.
1094 BUDAPEST

Pź..ĺau.31'.
TeI/Fax:218-6549

Budapest Főváĺos VIII.ket.
Józs efu áĺosi Onkoľm äĺy zat
Polgátmesteľi Hivatala
1082 Budapest' Baľoss u.63-67.
Y ät o gaz dálkod ási iigyo s z tály
Kö'zte ĺüle t-Használat ii gyinté z és e.

Tis ztelt Vaľo sga zdźt|ko däsi B izotts ág !

Alulíľott, ZöId-KARIKA Kft,mint a VIII.ker. Józsęf ktĺrut 9.sz. tiĺrsasházkeze|ője,
illetve közĺjs képviselöje, méltĺĺnyossági kérelemmel foĺdulunk a Bizottság felé'
Szeretľlénk pźůyázatiüímogatással és a mellékelt jogeľős építési engedéllyel atáĺsasház
ktilső és belső homlokzattú felújítani és ezéľt a Somogý Béla utca 8.sz.bejárat előtt,

15m2 építési tęrületľe lenne sziikségiink.
Kéľj iik a méltányossági kérelmi.ink pozitív elbírálasát'
szives intézkedésüket kclszönjtik.

Bp.2013.02.06.

Fölđesi Ev a iigyv ezető igazgatő

Adószám: |2083f| 5.2-43
Cégbejegzés : Cg. 0 Í -09 464213
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GazdaságÍ társaságok, társadalml és egyéb szeruezeÍek esetében:
KáelĺnezórrcvqKözigazgttálsĺéslgazságĺigýMinisztéľium telefon:

Kąpcsolffiľtótigyintezórreve: Nagy Dĺíniel , rendezvényszervező ľeferens; telďon: f3
Szđ<belye: irv.: i t i 0 ! 5 i 5 i helvség: Budapest, Kossuth ter 24.

0 0 0 0 0 0 0 0

Budapest Józsofoiirosi önkormányzat Po|gármesbri Hirľatala
Gadálkodási Ugyosztá|y
í085 Budaoest
Baross utca 6ĺl.67.

KÉRELEM
a Józsefvárosi Ônkoľmá nvzat tutaidonában |évő közteľület használatához

Kérjltk a nyofitatýányt oIvasńatóałĺ, nyomtatott betűvel ki,öltenĺ!

Megjegyzés: Fenti cdgtok kôzlése d lcöztelúlet-hasznáIati Ł,eretmek etbírólásáhoą a ]ózterület-haszruźlatok ellenőlzéséhtz
sziilrségesek Az adatolcąt a Polgórmesteri Hivatal és a Józsefiárosi KőzterĺilebÍelíig/elet kaelik JelentújéMnlás a 1992. eví IXU'
tönéłĐĘĺalgpłl.

Köźeľtileŕ-hasznrílntideje:**201n.ev ioŁl hóffi naľĺót _ 20la.év 
|ol5l 

hó ffi *no

Közteľĺilet.hĺsaá|at c{lja: A ĹÍ37/20L0 rytr.1.) Koľm. határozat értol'nében a20L3. mároius ,5-i o.62ę1i iinnepl
az I848|49-ęs Forrađalom es Szabadsłghaĺc Evforđulója programjainak lebonyolíüĺsa:
ünnęség a Magyaľ Neĺnzeti Mtízeumnál' ünnęi meĺret a Mag;rarNe'mzeti Mlizeumtó| az Eľzsébet blđon át a Váĺba.
KôńeľÍilet narysĺga:. 20 2a0 m.

Közŕeľĺilet helye: Buđap€są VIII. keľtĺlet
- Revĺczky utca teljes területe - ĺendezvény parkoltatĺás miatt megálĺĺĺsi tilďom,
- Szentkĺľálý utca te|ies teľĺilete (a Baross u, es a Rakóczi út köziix) - reĺrdezvény parkoltatas

miatt megállási tilalom,
Puskĺn utca tełies területe (a RóIaczí ĺłt és a Bródy Sándor u. kôzöu) - renđezvényparkoltatás
miatt megállási tilďom,
Pollack Mihály téľ teljes teriilętę _ renđezvény paÍkoltatás miaÍt megállasi tilďom
Múzeum utca teljes terĺilętę,
Bródy Sĺĺndoľ utca telies tertilete (a Múzeum krt. es a SzentkiráIyi u. kiizött) _ rendezvény paĺ.
koltatĺís miatt megállási tilďom,

frefoľt utca tełies teľiilete _ ľenđezvéĺrypaľkoltatás miatt megállási tilalom,
otpacsĺrta utca teljes tęrülete _ rendezvény parkoitatás miatt megáilási tilalom.

érjiłk a túloldalon jelzett
a k ě r e l e m n y o,n t atv ú ny.í
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m9|lékleteket csatolni, és
aIáírni szíveskediék!
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xvľ11l{ (zorr)

A kérelmező tudomásul veszi' hogy
ż a közterüIeten o"l, a-Źloĺzo09.1ĺx2g) Kotmónyrendelet 12. s 0 belęzdése alapjón a rendelet 5, szó-

mű nelléHetéb en meghatározott tetm ékek órusíthatób
} a kérelem benýjtásalem jogosítja fel a köztęrĺilet,hasmźiatÄra, valamint azt is, hogy aki a köztęrületet

hozzájárulĺás íeiíol naszn4ją a Éudapest Főváros Közgyűlćsének a fôvárosi köaeriiletek használatáról

es rendjerot szótó 59t1995.-(X 2Đ Fbv. Kgy. ľendelet 15/B. $ atapján szabályséľtést követ el, es tudo.

másul veszí, hogy ezen cselekménye továbbihátnínyos következmeĺryęlí<el jĘ
} a 2412009. {v. ži '1 Önk. sziámťr renđęlet 6' $ (1) bekęzdésę szerint a közterĺilęt hasaálatÁértkőzteĺťiet.

használati đíjat keĺ frzębi,
} a díjat jogosutt a koaertilet tényleges haszná|atźĺz, illetve a k<jĺerületen elhelyezett létes{hény tényle-

ges iizemeltetésere tękintęt néllqil köteles megfizetni.

A kéľelemhezakére|mezőĺekazalábbi melléleteket kell csatolnĺa: (A csato|t melték|etet kérjük X.ei je|ô|ni)

ség gyakoľlására feljogosító eryszeľÍi okiĺat miäsolaüĺt:

- esvéni vállalkozrĺs esętén: vállalkozói ieazs|vźĺnyt,
nem régebbi cegtivonatoJ, 44ĺnĺsj cĺry'eldĺnyt'

tébeľ a nyilvantaľtásba-vételiiket igazoló okirato!
. őstermelők ęsetén ősteľmelöi igazolványt
- mąaĄnszemélv meÍén oĺľiraf hecsatolása nem szükséses'

, aĺnelyen szerepelnie kell akömyező utcálĺĺrak

is. BuuJte rcĺ rajzolni az igényelt teĺiiletet a sztikséges méretelłkęl úgy, hogy annak nagyságą elheýezke.

dése esyértęImüen megállapftható legyen
rendezss múszakí leírását és terveiÍ; teraszkérelmeWlez ą

hetvszín fotóiát x csatolni sziilłséges
hozzÁjárúás megújítlĺsa esetén - városképvedel.

mi szeĺnpontokfisvelembevétole miatt - fotót kell becsatolnĺ.
ö s s z efit ggő köz t ertll et- hąsznú l at

","tib", 
* łpw"iata tapott neghatálmazóst e^s a jogizab,źlyban eĺőírt esetelrben a jogerős építes'úgi ható-

sági ensedéIyt csanlni sňkséges
an foglalt helyszínľajzon {l - u vonatkozó helyszĺnt őbrázo|o

forgalomte|hniĺĺuvźwajmt, amely besżeľeáetö a Fövárosí Közteriilet-fęnntartó Rt., Forgďomtechnikai Fó-

osztĺlvĺĺĺ. Budaoest VÍII. kerület Szabó Ervin tér 2. szźtma|atł,'

}f', lentett családtagjainaŁ ĺll. ďkalnazottainak

nevét és lakcímét'

F'ĺgvelmeztetés:
@nlntt kźretemryomruvaľĺy és e el.őírtmellełJetek*dolą&źn túl, aPontos es eglértelnű|p]y,neghúłuás,va-

loniłt a negtévő báłaitnéłry fonja eJe.rcedtuetten a bayĄjÍatt lĺłelem &dení elbíľáIfuđ}Úz!

A lrözteľület.hasznátatot - különösen - az aHbbi jogszabátyok szab Älvo,zák
ý ahdyi ötttorluźłlyzpnlmĎI sÚól!ó 1990. é9i IX,4, tiżmény

> aftídłosl ffiaenil** hasuótatdńI & a lĺłďeĺüIdek rcndjérőI szóIó 59n995. (X 20) Kg. rendclď

ý iłĺaeĺut,ost Ônlĺormfuwa üilajdondbałl tevő höďerüIdek hasĺ,lúldóróI & hasadlłlának reniljéĺúil słóĺó uĺf0(I)
sz.önkRendela 

NYILATK.'AT

jaľó hatósag felé továbbítrásához a jogosultságmegá||apítÁsa és teljesítése céljából.

kaptam - melyet tuoomásul verém _ azetjárás megindĺtásának oupjíń, aztlgyiĺtéznsi határidőröl' azúgyemre

iľányadó jogsäbily rendelkezéseirő| jogairnľól és korclezettségemröl, továbbá kötelezettségem elnulasztásának

-2-

jogkövetkezĺnényeiľől, a hivďali elérhetőségľől.

lemondok TudoĘásrrl veszep. hogy ezá|ta| az ĺigyemben homtÍhatźrozatm
jogomról

Budapest, 28t3. januáĺt 24.
ľ,ÁÍnÁsĺ
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szľ trlrz É s ĺ rÔo s zľÁrrĺ
Rrľĺo rzvÉ NYSZE RVEzÉs t os zrĺilv

Iktatószám: xvu ls|ao (zoe)
Beľényi Melinda ĺigyĺntéző ľészéľe
Budapest Főváros VIII. kerĺilď Józsefuárosi önkormányzat Polgá.ĺ:ĺresteľi Hivatďą
Gazdálko dás i TJ gyosztźĺy

1082 Budapost Baross úca 63-67.

Táľgy: Közteľĺi|et.foglalási kéľelem

Tiszte|t Beľényi Melĺnđa!

A miá'rcius 15-i nemzeti tinnę közterület-h*sznáůati kérelme kapcsán a kĺivetkezőkľól
tĺíjékoztatom. A nemzęti iinnepek, valamint a kiemęlkędő fontossĘú ľendezvények

előkészítésének és lebonyolításáĺnk ľenđjéről szćio Í13712010. (uI. 1.) Koľmány határozat
éľtelmében a tiimegľendezvényt mege|őzően bĺztonságĺ teľv készül, amelynek fontos
része a ľendezvény bÍztosításának a teľve. Ennek kialakít.rása a BREK
Köz1ekedésrendészettel, illetve a BRFK Rendészeti Szervekkel szofos egyiitfuíiködésben
töľténik. A rendezvényt megelőzően a BRFK illetékes szeľve közlekedésľendészeti

intezkedest ad ki, aĺľrelyben elľendoli az ideiglenes foľgalomzáľĺásokat'

A hivatkoz ottII37/2O10. (Vtr.l.) Korĺn. hatfuozat7. és9.pon{łĺnak megfelelĺĺen: ,,a nemzetí
reĺrdezvények szervezętt és biztonsagos lebonyolításátva| kapcsolatos feladatokat operaÍív
Töľzs (oT) látja eI. Az oT elsőđleges feladata az előkészítés folyamán a biztonsági és

szakmai szempontok konzultatív és koordinatív figyelemmel kísérésą a neĺnzeti
rendezvéĺryel*el kapcsolatban elkészított biztonságĺ teľv, közlekedési terv és egészségtĺgyi
terv szakmai véleményezése legkésőbb az iinnepet megelŐző 15. napig és azok jóváhagyása a
közigaagatási és igazságügyi minísztet által kijelölt oT iľányítójaálta|.,'

A biztonsági terv a ľendezvényt mege|őzően nem nyĺlvános. Á vonatkozó
kormányhatńrozatta való hĺvatkozással szeľetném bĺztosítani arróIo hogy a március 15.ĺ
nemzetí Íinnep ľendezvényeĺ teľmészetesen a BRFK il|etékes szeľveinek bĺztosítása
mellett fognak zajlani.

Egyntĺnűköđését előre is kĺiszöncim !

Budapest, 20 I j. j anwźr 24.

Tísztelettel:

Köagazgatźtsi es Igazságugyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth téÍ24.

tel.: +36 1795 0775: fax +36 l'1951303

'"ľ.\



BUĐAP' E s TI REND'őR.róxłľlľÁlľYsÁc
nrľľo nsznTl S.Z.ER'\řEK

. ... . .... ..'i.. .uĺzľośÍľÁsl o:SzľÁr'y
Elĺt39 BudapestTeve u. ł-6. EL. 1557 BudaPest, Pfl:7

8iĄ4}52gU iz.gol. &|.*!+584ot3?.9Ĺt

Szátĺ: 0Io0ĺl-683l/1 l2013.ílĹ TáĘry: t1ájékozŕaüas 201 3..03.1 s.-ei Múzeum
kerti állami. ĺinnepséggel kapcsolaiosan
Hiv.szám:'-
Ügyintézö: Tóth Szabolcs r. fthadnagy
Tel-:443-5?9713f-909

Józseľĺáľcsi Üĺk+ĺ nÁuyĺet ľĺ;l;6-ÄĐr's; ŹäÍi iliľsĺels

Beľén-yi Melinđa Asszonynĺk'

BudapCIt F.őváibs Vfir. keľület Józsefvárosĺ on
ľolgĺłľmesteľi Hivatala Gazł|átkodásĺ Üryosztály

BułlaT-Ęst
Baro-ss utcf; 63-6'1
1082

Tisáelt Beľényi Męlinda!

Íĺivatkożĺssal ą Táĺsadalmi Kap'osolatokér't'Fe|elĺjs Áĺamĺ*łság':Ęelde'zvényszeľv-ezési osaaly
m.egkeľesesére tájékoztaÍom, hogy a 2013. .ľnĺáľcitrs I.S'-ęi .iinnepsĺígsorożát keretébeĺl a M.úze'un
kęľthez kąpqsolódó állami sgnepség 

.biztosíÍĺását a Budap:esti Rendör-főkapitanysĘ
Közlekeđésrěndészetí Főosztĺály állom'ánýą vé.gz;i. A lezánások'élö ertível ť"go.k megvŕüónilni,
'mĺg a megall'ási és vláľakozásí tilalmak mobil jelzőtáblĺíkkď.]esznek"je1'ö1ve.

az ideiglenes foľgalomkoľlátoz{sokľól Közlekędésre.ndészeti intÉzkędéq kerüI kiađasra, melyröl

saját hatĺĺsköľben iĺtézkeđünk. A BREK Kö,zlekedesrendéŚzeti F,.ögsztályáhak jelenleg. nem á[l
ĺnóđjá-ban .kíagru- az intézkedésĘ mive1 a rendezvények pontos idópontjaĺ és helyszínei még

ęýeztstés altrtt állĺak. Akiadäs vaĺhaÍó idd,ponlia rháĺcíus otso.hete.

Builapest' :2013. január 3I.

Tisztelettel:
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KÉRELtM
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M 
ę si e s 1 z é s : Fenti adatok kózlése a kłztełtleĺIusznáIatí k&elmek 

"tbí,átá"#:ľ:Ł* adatokat a Polgbmuteń llivatal és a Jőzseflbosi KizlerúIet.teĺłgnlet *aet* J,l*,ą.űá"; ňi;)#ĺű;fiýéĘ,e4ąlqłI
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K é r j ł k a nyomlatvónyt o kttěIteni!

I ü|1 i-| cl ł
Adómámä -E.m
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Megj egyzés : Fe,,ti adątok kđzlé;
szüksěgeselc Áz adato|at a Polglźrausteń lliĺatal és a.uo"Í,ao'ĺ ia,i,ĺ,t-vltgľ"l,t P,a.elik JelałĘlfuaaásafrII. éviďIItô*źtl1łendqal

I(fuľüIet.hamálatidejej201[|.év m hó lfrlo"ptot - 201a.ev lđi-lto EE *n,,

€
s

i';

c-t'

{.\

..ĺ.
"t"

I
E
XIrqś_-ĺľéĺjiik a túloldalon jel-zett m9!l.ékIeteket csatolní, ěsą k é r e l e m n y o m t a-t v ő n y t á l.áÍŕ i,- ř -' 

z.ł;;'-Ě,-i íi ; ĺ'


