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A kérelmező tudomásul veszi, hogy

a kéręlem benyújtása nem jogosítja fel a köztertilet haszľrálatĺĺra,
a Józsefuárosi tnkormányzat tulajdonában lévő közteriiletek hasmálatárő| és haszrrálatának rendjéről szóló
|8120|3. (Iv. f4') önkoľmányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a közteľiilet haszntůataęrt közterület-
használati đíjat köteles ť:zetni,
a közterületen kizarólag a keręskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 21o/20)g. (Ix.29.)
Kormányrendę|et |2. $ (1) bekezdése alapjrán a rendelet 5. mellékletében meghatiírozott termékęk rárusítha.
tók.

A kérelemhezakére|mezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjük X-el jelölni)

1. A köZteruIeten folytalni kívant tevékenység gyakorlásara feliososító esvszerĺĺ okiľat másolat.íľ
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói iggzo|vźnyt,
- gazdasági társaság, egyÉni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot. aláírási cÍmpéldránw.
- tĺĺrsadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvĺĺntartásba-vételiikei igazoló okfuatot'
- ősteľmelők esetén őstermelői Ęazolváný.
- vendéglátó teľasz létesítése esetén, az aztilzemęItehi kívánó kereskędelmĺ/vendąl.ĺĺo ęyseg ervenyes ue.
jelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentését igazo|ó dokumentumot vagv a Miíködésí Ensedélvt
2.Azigényeltteľtiletrevonatkozóhelyszíntőbrőao|óvéa|atot,amelyenszerepďniery
is. A vĺĺzlaton az igényelt teľiiletnek - a sziikséges méretek*el - úgy keĺl szerepelnie, hogy annak nagyságą
elhelyezkedése egyértelmrĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szelessege,
hosszúsága; a terész, pavilon szélének az épiilet homlokzati falától és a járda szé|étő| való távolsága; terasz
esetén annak az iialetnek a bejáratától való trĺvolságą amelyikhez tartozik méterben méľve).
3. Az elhelyezri kívánt építmény, létesítĺnény, berendezés miiszaki leírását esrcrveit,,teras,kérelfu
helyszín Íotój át is cs ąt9lni szüIrs éges.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterülęt-haszrálati hozzfijáru|ásmeguiit,ĺsa exeten - ll,ĺrostepvea+
mi szempoĺrtok flgyelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell bęcsatolni.
5. Epítesi engedélyhez katu építméľry esetébenvagł építési munkátatokkaĺ@
esetében az építtetőtől kapott meghatalmązdst és a jogszabólyban előírt esetekben a jogerős építésiigi ható.
sági engedélyt cs atolni szi}ĺrs éges.
6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon túl _ a vonattozo llayszĺnt ábÍázo|ő
forgalomtechnkai vá,najzot, amely beszeľeżtető a BKK Ki'zuti Közlekedési IgazgatóságKözutkezelési Fő-
9}4|y, Forgalomtechnikai o sztályán.

Figve|meztetés:
A hiórlytalał,ul kilalött lrerelemľĺyomtaÍvfuty es u előŕrt melléHetek csątotdsĺźn fiil, a poľltos es egłértetmű heýmeýatrozas, va-
lamint ameglevő létesítméľzyfonja elmgedheffilmabeľy,ijtottkéretem érdemi etbírdląsáhaz!

A közterület-basmá|atot_ kiilönösen - az alrábbijogpzabźůyokszabźiyoz.zźil<:

NÍagyarorszźęheýi önkonn ánynttiró| szńló 20 1 l. évi cL)ooO(. kirvény
a Józsefi/aľosi Ônkormrányzat rulajdonaban lévő köztertiletek haszrráIa&íról és hasanáIatanak rendjéről sm|ó |8D0|3.
w .24.) önkormányzati rendelet
Józsefuiáľos Keľületi Építe si Szzibźifiźtőĺ smiró 66D007.Qil. 12.) ilnkoľrnanyzati rendelet
Budapesti Vrĺľosrendezesi és ÉpítésiKeľetszabályzató|sm|ó47ĺ|998.(X.l5.) Főv. Kry. ľendelet
A ľeklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól sző|ő 55/2013. (XII.2g.) önkor-
máĺyzati rendęlete

NYILATKOZAT
Alulíľott, az á|talam bcnyujtott köztcrtilct-használati kćrclmcm clbíľólĺĺsónak có|jőből hoalúilÍtulok személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásľa jutott személyes adataimat a Polgárĺnesteri Hivatal az le-
ját.ásban Észt vevő szakhatósági állásfoglalások bękérése végcĹt tĺrvább iLsa.azilletékes lutóságok felr5.

Kéľelĺnem benyqitásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosaály iigyintézójétöl täjekoztatäst kaptam -
amelyet tudomdslłI vettem - az cljĺĺľás megindítasának nnpjĺĺról, az ĺigyirrtézési határidőľől, az üg;ĺemre irányďdo jog-
szabźiyi ręndelkezésekľől, jogaimľól és kötelezettségeimľől, továbbá kötelezettségem elmulasztiĺsának jogkovetkez-
ményeiľől, valamint a hivatali elérhetőségről.

K!i@, hogy kérelmem teljesítése esętén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás áItalános szabályairól a
2004, éví CXL. törvény 2004. évi CXL. töľvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alapjĺán a fellebbezési jogomľól le.;
mondok. Tudomdsul veszem. hogy ezáltal az ügyemben hozott hataľo zat allnakkozlesitoľioserore e'n"lŕeoí45q..-'T;

Í:?.Éii.,Budapest,20.Lř. . cv0ľno .......... nap.

ą,
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BUn.'tľlisl. FlvÁRos
VIII. Küt{i]I,E.t'
.|Óf-snI.-vÁt{osl

PoLcÁ lłjvrEsTdRI I{ iv^:l.ĄL

somo$yĺ BéIa 16. Társäśház
Simon Magdolna közös képviselő útjálr
Budaoest
Rigó u. 3' I1. em' 208
l 085

Iktaĺószám : 2i6'258 ĺf0 | ?
Ugyinľleő: Gch ét.Holvátlr Alrikó
Telelbn: 45-92-5?6
o'm&il: gchcl.lr,ł@.ftlzseľva r.os.hu

m*.ľ":ĺłn.ĺ.Jľ Somogyi Bóla u. 16, száin alatti (3,6424 hľsz) táľsasháe

IGAzoLÁs
tétrcpülésképi beje|cntési a|j*rásban

So*ogyi Béla u. 1-{., !{sasház bejelentő s?9'vezet kérclm.óľe, 2at7, műrchłs l'.én indulť. településképi bejelentési 
"ł;.đ;'"äšä*oeyĺ B,ěla u. ľ6:úT ahtti (36424liľsz.) táľsas|ráz

ľ.#li"Y:][:ľ::ťiää,l.,H:*ľ*ľiĺ"xg;tťŕľ-o;g1i1ľált'mésafentnegielö't
Az a'blakok csák fából készülhotnok eredeti.osztásban. Ą porľálokat az eredeti átlapotra kelivisszaallítani. Á homlok'".h.ói ;ktJitelę"e,-*öiläaJ,elun *ĺnuen tlĺmauęręndezést,valarnint rekláľntáblát. 9e$äbiát-ď^tłLä'äIŕ;:řäl'.k 

TuJ. teloptilósképĺ bejelentósieljáľást követően tenľreřneĹilä a színtęrvek köftii 1 T-T.,;éĺsľajzszámú, világosabbátny',at keniljĺin kivitelezésr.e. ;;'il"k"..l ůgJ 
.,ží".,a,. 

előtt az Építtető köteles ař'Ti:iľ;ľ'í:'|jľľ: ł*ttx'.3;*ŕi .iä'ä::řst tartaní a Kďz'ös képviselő, a

Ł:"f::]-képi 
o-ejelentesí eljáľĺ{s sol.an kiadon igazolás a közléstőI szálrrítoľt 6 hĺĺnapig.

Jelen telepütésképi.döntésemmel szemben 
'a.Budapest Fővaľcs VIII. keľiilet Józsefuáľosonko.rmányzat Képviselő"i..'iilääľ,.äřeii"t aľ"ĺu"znĺu, ĺ*ä.uľĺĺ seá'ĺnított 15 napon belĺil.A településképi bejeleľĺtési eljáľásban ho1o|t, igazolás nęm. luentesítí az épĺttetöt másjogszabályokban előíľt..eoe"cď';k;"ä'.zeruésétőil. 

Ko"ö" ,.ĺliao,,, łérintij rnóđositas esetétr atulajđoĺrostáľsalĺ lrozzájł.ije.' *łiil.'js?'' ĺ.l.n i.i.eňicäľjii.igu,olás polgáľjogi igényt nerrlddint el.

A telefiIésképi e'ljáľás:"ľ nreqhgzo11 ięa1|á-sban foglaltak megśzogěse eset.én rcleprilésképi
5'"J,",:1";'ďľ'"tr'ĺ:['ľłffi;;*Ę'ľľ;liśť'ä:trľř$tr;"gszegése és végľe nenr lrajtása

Sornogyi
komyezet
3OiD.g-a,

INĎÖKoŁAs

'.ľŁä.J,Í" !;?-J:Ľ:":*'-T":* ,u ,?2-F9ł?0-l7 iigyinat s-ámŕlkéľeülĺébon az
ľ'##ií,ä:*:.::ľ:,ľ::ľ'".::E { ,ń"ii7ľ,1"ŕ*ŕ$1ii:.ä'ęľläľ'*l1Tt'ä,uo;l.ľÍ

m i082 Rudapest, Bu.n"l,lJffiEEäü

i'
,n/

Jfa

wwwjozsefuaros.hu



Buonľus'l. FŐt'ÁRoŚ
. VlIl.Kl'RÜt,ET

JÓzśliÍłvÁRoŚi
PolcÁltľtrsTERI H [v!i.ľÁÍ,

Íłĺ)'Éľĺĺ'Ész

településľendezési eszközökiől, valanĺnt- egyes teleptĺlésr.encĺezésĺ sąjátos jogintézményekľot
sző].ő 3|4ĺ2012. (xI. 8.) Koitn. ľenclelet 2:.5-i, 

1a1.amin1 
az ipite*ĺggyel összefiiggő egyes helyiönkoi.ĺrunyzati hatosági etjárások réset-etęs szaliályaiľól s,ttd sĺzoĺ3. (Iĺ,l0.) önkorrrr'ńnyzati

1endelet.6.$.a alapjan-telepťrtésképi bejelentést tęit ľ'atosĺgÖintloz, a Eudap.*t, vĺĺl' keńiletSomogyi Béla u. 16. s-zam alattĺ (364f4 tusz') ta''äsr'ĺz 
-í'ni'ĺ".ü'..iĺuůiĺia"i 

BrvéTe.vonatkozóan.

A mellékelt terydokuméntációt és annak'mellékleteit álvizsgáLva ĺnegállapítoĺtatn, hogy azrnegfelel a tetęülésfej|eszĺ091' koncepcióról, az intogľĺrt .a"frulo'f"jdidl ,o'u16gĺa,.ot o* ntelepĺilésľendezési eszközökľől, valarnint egy-es telef,ĺi{.ós'".na""o,i sajátos jogiľrĺezrĺényekľől
sz6|ő 314/2012. (x. 8') Komn. ľetrcĺelet zs]ś ĺzlĺaĺ úoĺu*áe.euęn, valamint .' épi.tJŚ.íggy;i
9-'-'ĺ:ľqs9 egyes lĺelyÍ or*orirĺáľtyzati haľós.ági.eľĺ'*nt .J*'rctu*'szabályaiľó.t szö|ó 5/f0|,3,(ľ. 1 0') onkorľnányzaľĺ ľendelet 1. ľnellékteľéb"ň ľogl.l, tu'*"mĺ t..i,,*teltnényerur*ek.
lu építési tevéketrység a JozseíVáľos KeľĹileti Ep{test SzabáIyzańťóI (JoKÉs Z) sinĺő 661a;a7.(xll.lzJ.<intoľrnłäruryĺiti.rendeletben foglaltaknát a tir.ottJ ie|iesítésével megfetel, vala.rľlinĺ atelepülésképbe i|leszkeelilq eeéľt a nindelkezil .as"uun roelaiiat szeľiľ,ti kilňtéBs;l az építésitevékohységet tudomásu l veszeľn'

A rendelkező ręszberr fo'glältaknak mes{eleľý telepiil'éstĘi: b'e;elerĺtosi eljáráso'an 
.ho,o1t

igazolásoŕrr azŕjw.3}/D. s. řrl bekeectésen alapul. i , : ,'' 
'

Nyomatékosaľr figye|m^qtetem az ópíťtető! hoÉY a jeleir döntésem notn jo$osíd a ťe1 azépítésitevékenység azonnali, 
'$1et9 

nétkĺiii megtezařsore D<ĺni,óserĺ a toľvęzoťr építési tovékenységtelepiĺlésképi rĺegfelelőségének vonatkozásában inĺnyadą żs neľn ľne.,riesít azon egyébengedélyek, hozzájáltllasok előzetes boszelz'ésének 
-köteiezeľtsége 

alól, melyeket egyétljogszabály a kéręlmező által teryeieft építési rcuek"nvsáe 
-iĺegľezdése 

eŚetére elóĺĺ Jele'nhozzájárulásom nem tekintlret'ő az esetleges polgári jogi igffiŕ aao',tesének sem.
A fellebbeżési jo$.ół ľenđelkez'és azŕ3tv.30/Đ. $ (3) bekezdésón ós ąz építésĹiggyel ősszefiiggóegyos helyi önkoin{n.ľ11ti.lTtósági etjál.ások ľeśzlete.s szäüályaiľól 

^szóla-ś]zol3. 
(II.l0.)

gnkormlnľzłati 1.endel9! 13/A.$-n, a-dĺĺńesbęn ľ"gruli*.moäi*"e*soľĺI szóló rendelkezés azEtv. 30/D. $ (4) bekezđésén alapul.

Budapest 20l7. ápdlĺs 20.

.'dr.. Kocsis lvÍ
pol gánrrestéť,ťollratąl

I.vá

főépí

ĺ,'.f
Ý

B l082 Budapest Baros.Ś u' ó3.67. n łss-2I00
wwwjozsufuaľos.hu
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BUD.ĄPEs.ľ lłovÁnos

YIII. KEl{iĺt,I'T
JTzsDF\.ÁRost PoI.GÁ Riu EsľliRt

Bľľĺ.ilseĺi,l.ĺ - M Üsz.tlĺl
TlĺĺtvľĺnłÁc;ĺi,t

Htrtĺ.rnĺ,

,-**ł;í:.ľ'Yi*Ť;ou"o

cl S o m o gl i B él ą u. l o.,, d *TłI i|rś:::,,,.: h o m I o k,ł a ĺfel tij í t' ás i t e ľv e
táľgyában

Helyszín: Buđapest VľII., Baľoss u. ó3-65. I. om. l00. ľ'aľgyalóIdő,pont: 2;01,7. áprtLis t i. lgil
Tervt.anácsi tagok 

1"'*ľ. Qľönswéľ ftíépírész, Fornez'elyi Gcľgoly DL^' Tąkács Viktoľ,AlÍöldi György DLA

A Teľvtaĺiács hatáľozatk.épes volt.Tervező: Szabó Tibđr

Tervet,ő a teManácsi' ülésen nem jelent meg. A TęM:aRács tagjai eftőI fĺlggeľlenĹilvégignézték és megvitatták a terveket.
A Te'ťvtanács a színtervek köziil a világosabb-at tartja megťelelörrek. Az ao.lakok csak fáli'ó'lkészülhetnek eľedeti. osztásban. ł poitĺr"t at az J."łutT- ĺlapoha kell visseaállítani' Alroľľrlokzatról a kivitele:zes lĺr*egkezdésä *lo.ľ minden l.ľ*ot,*."ndezést, vä'lämiilt ľeklá.tntá'blát,cégtábĺát el kell távolítalii, -amelyek 

csak telepüIésképi bejeletrtési eljárast követ'őelrszabályosan keľĺilhetnek vissza. 
- 
A végleges i"ĺn*đ rnegkezdése előm helysz-íniszinegyeztetést kell taľtani a Városepítesňti-rroau_*ui**ĺĺrcával, a tervező, kiviteleztĺ,valarnint a tlĺrsashází közös képviselő jälenlétében.

A Tervtanács a hornlokzatfelťrjítási te.vet az elhangzott javaslatokkal Bl.iĺłeąua.
i

:

Buđapest, 2017.

a Tervtanács
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BudaĘest Főváros V|lt. kerti|et Józsefuárosi Po|gármesteri Hivata|Gazdá|kodási Ügyosaálv
1082 Budapest
Baľoss utca 63-67.

?..------.--."

: Ą / lĺĺ..: :,.: V lll
1ł'rn' /)"""'
,rrM(*,,'.i
kiiztö ľü let hasznáiatáh o zotl betűvel kitijlreni!

Křizteľtilet-hasznĺálatcelju, ...€..E.:].t.9..Tl'......Jg.(.y':.ns+..l.sl-s.,......ś 
ę.r.v.!,*,I....

I(élelemmelérintettktizteľĺiletna5ĺsĺĘa' ...........!P-......... m'ĺau (^!? V.- Ĺ-: t s .'ĺ * Ę)Kŕizt.eľtilethełye Budapest, VIII. kerület.....B. v..ě-4u1...5;....a',...?.€'.....,'..

:- . . -- - .........(utcątĐ............sz{melőtti: jráľd.án' úttesteą zildterületen vag.......
ľIegJesrzes ( ľ]gyéb tény' köľii|nény, LEVELEZESI CÍM, amennyiben a fenti adatoktóI eltéľ, stb):

AU6 28. 
a k é r eIe mny o mta-tv únyi ä"Iá77,iI"ř,,",nííL',o,łíi,iľi

U.- AElr'r
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iMĺU.Ą/, .:

Y<'-t ir-1- \ r,.:
I ,./ |.ĺ
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy

a kérelem benyújtasa nem jogosítja fel a köaęľülethasznźiatźlra,
a Józsefuáľosi onkormanyzat tu|ajdoĺában lévő közterületek hasná|atarő| és használatának ľendjéről szóló
18/2013. (Iv. f4.) önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a közteľiilet hasznźl|atáért közteriilęt-
használati diiat köteles ťlzetni,
a ktizterĹileten kizźlrő|ag a keľeskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2Iol2OO9. (Ix.29.)
Koľmiínyľende|et 12. $ (1) bekezdése alapján a ľendelet 5. mellékletében meghatarozott termékek árusítha-
tók.

A kéľelemhezakérelmezőnekazalábbĺ mellé|eteket kell csato|nia: (A csatolt mellékletet kéľjükX-eI jeliitni)

l. A közterületen folytatni kívá4ltevékenység gyakorlására feliogosító e1lfszeru okiľat másolatát:
. egyéni vąIlalkozás esetén: vállalkozói igazo|ványt,
- gazdaságitĺĺĺsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cépkivonatot. aláírási címoéIdrĺnW.
- t.ĺrsadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételtiket igazo|ó okiĺatot,
. őstermelők esetén őstermelői igazolványt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az aztúzemeltetni kívánó kereskeđelĺni/vendéglátó erység ervĺĺyes ue-
jelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentését igazolő dokumentumot vagy a Miikiidési Eneedélyt
f. Azigényelt teľületre vonatkozó helyszínt őlbrázo|ő vźz|atot, amelyen szerepelnie kell a környező utcĺĺknak
is. A vĺĺzlaton az igényelt teľiileÍrek - a sziiLkséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagyságą
elhelyezkedése egyéľtelrlrűell ľlegállapĺlha[ĺi legyen ('ľERAsz, PAVILON ÉSETÉN: annak szélessége'
hosszúsága; ateras4 pavilon szélének az épĺllet homlokzati falától és ajárda szé|étől való tívolsága;terasz
esetén annak az ĺizleurek a bejáratától való távolsága, amelyikhez tartozik; méterben méľve).
3. Az elhelyezni kívánt építrnény, létesítrnény, berendezés miĺszaki leírását és terveit; teraszhźrelmekhez ą
helyszín fotój đt is cs atolni sziiĺrs éges.
4. Meglévő Iétesítményre vonatkozó köÍerulet-hasmźůatihozzÁjźtu|źs megújítása esetén - vĺĺrosképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélýez kötatt építméľry esetébenvagł építési munkólątokkal asśzefĺłggő kij,zteri)Iet-hąsznalat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmaząst és ajogszabálybąn előírt esetekben ajogerős építésügłi hato-
s őgi engedélyt cs ątolni sziilrs éges.
6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínľajzon túl _ a vonatkozó helyszínt ábrázotćl
forgalomtechnikaivőzajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési IgazgatőságKözutkezelési Fő-
osztály, Foĺgalomtechnikai osztályán.

Figvelmeztetés:
A hiáłytalanłI kitoltott lrerelemľĺyomtqtváľ|y es az előĺrt melléHetek csaolltsql tul, a poľtaĺ és egłértetmű helymeghauozas, va-.Iamint 

ameglévő létesítnalyÍotója elmgedhetetlen abeľyiýottltbelem érdemi elbírá]ásáłpz!

Akĺ jzteľület-hasaúL|atot_hil<jnösen_azďábbi jogszzbźúyokszabźůyonźk:

Ma$laľorszag heýi önkormanyzataiľól szoló 2011. évi cL)ooO(. töľvény
a Józsefulírosi Ónkormányzat ĺrlajdonaban lévő köztertiletek haszľrálatáľól és haszlálatának rendjéľől sm|ó |8D0|3.
(IV.24.) tinlĺoľmányzati rcndclet
Józseforáľos Keriileti ÉpítésiSzabźlyzatźrő|szÁió 66D007.Qil.12.) önkormányzati ľendelet
Budapesti Varosľencĺezési és ÉpÍtési Keľetszabályzató|szóIó 47/|998.CX.15.) Főv. Kry. renđelet
A reklámok, ľeklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/20|3. (xII.20.) önkor-
mőlyz-ati renđelete

NYILATKOZAT
Alulíľĺltt, ,az,á|Ĺa|anĺbenyújtott köĺeľüleĺlrasználati kéľelmęm clbíľálásának ci|jábćl| hozzlźidralok szeméIyes adataím
történő kezeléséhez, valamint ahhoą hogy az így tudomásľa jutott személyes adataimat a Polgáľmesteri Hivatal az le-
járrĺsban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyrijtásakor a Polgĺĺľmesteri Hivatal Gazdálkodrási Üryosĺály ügyintézőjétő| tájékonatźst kaptam -
ame|yet tudomdsul veĺtem - az eljárás megindításĺának napjáról, azĺgyntézési hatráľidőről, az iigyemĺe iľrĺnyadó jog-
szabźiyi ľenđelkezésekrłĺl, jogaimľól és kötelezettségeimĺől, továbbá kötelezettségęm elmulasztásaĺlak jogkövetkez.
ményeirőI, valamint a hivatali elérhetőségről.
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A kére|mező tudomásuI veszi, hogy

a kéľelem benyrijtása nem jogosítja fel a közteľiil ethasznźůatfua,
a Józsefuarosi tnkormányzat tulajdonában lévő közterületek haszĺrálatáľól és hasanálatának rendjéről szóló
|8lf013. (Iv. 24.) önkoľmányzati ręndelet 17. $ (l) bekezdése szerint a közterülęt hasmźiatźértĹoa"rul"ĺ
használati díjat köteles ťlzetĺi,
a közteriileten kizíľólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|oĺ2OO9. (Ix.zg.)
Kormĺínyrendelet 12. $ (l) bekęzđésę alapján a rendelęt 5. mellékletében meghataľozott tęľmékek ĺĺĺ'usítha-
tók.

A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi mellé|eteket kett csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjĺik X-eI jeltilni)

1. A ľQaeľl'ęten folytat'ni kíY=ľl tevg|gnység gyakorlása
- egyéni vállalkozís esetén: vállalkozói igazolviíĺryt,
- gazdaságitĺáľsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál*m

tarsaoauru es egyeb szervezetek esetében: a nyíIvántaľtásba-vételiiketigazo|ó okiratot,
- ősteľmelők esetén őstermelői igazolványt.
- vencléglátó tęrasz Iétesítése esetén, az aztilzeme|tetni kívánó keľeskedelmi/vendąlato ęyse4 eľven1,es be-
jelentés kötelés kereskedelmi tevékenység bejelentését igaz61ó dokumentumot vagY a Működési Ensedélvt
2.AzigényelttęrÍiletrevonatkozóhelyszíntábrázn|óváz|atot,amel@zoutcrĺknak
is. A viízlaton az igényelt teriileürek. a szi'ikséges méretekkel - úgy kell szeľepelnie' hogy annaĹ nagyságą
elhelyezkedése egyéľtelműen megállapÍtható legyen (TERÁSZ, pl.vIl.oN BšBľÉľ: ilnak szélesdge'.
hosszúsága; aterasz, paviloĺ szélének az épület homlokzati falától és a jrírda szé|étó|való tlívolság a;í",^,
9setén aln?k az F?|etnęk-a bęi4ratálQl vą|ó ĺávolsága, pmelyikhez taľtozik; métęľbęn méľvę). -_3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítrnény, berendez i_
helyszín Íotój át is cs atolni szijkséges.
4'Meglévőlétesítményrevonatkozóközterület-hasmá|atihozzáj.ĺru
mi s,zempontok figyelembeYélęlę miatt _ fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kaftft építmény esetébenvagł építési ńl;
esetében az építtetőtől kapott meghatalmązást és a jogszabáIyban előírt esetekbeň a j|ogerős építéstigi ható-
sdgi engedéIyt cs atolni szüI$éges,
6. Közűt igénybevétele esętén - a 2. pontban foglalt h
foľgalomtechnkai vánajzot, amely beszeľezhető a BKK Közuti Kt,'lekedesi IgazgatóságKozutkezelési Fő-
osztály, Foľgalomtecbnikai osztályán.

Figvelmeztetés:
A hiqlytalmul kitökött lrérelemľlyomtatváÍa es u előíľt melléHetek csdoldsĺźn fiil, a poľlÍos és eg,,éł.telmíi hetymeýattozas, va-
lamint ameglaó létesttnéľIyfotóją elalgedhetetlen abeľylijtott lrérelem érdent etbírtźIásáĺnz!

A közteľület-hasnálatot _ ktilönösen _ az alábbi jogs zabźůyok szabá|yozzźů<:

MagyarorszĘheýi önkoľmrány zaairći szÍió 20 l l. évi CL)oo(D(. törvény
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közteĺiiletek haszrálatáľól és haszrálatának rendjéről sm|ó |820|3.
w .24') Önkormányzati ĺendelet
Józsefuáľos Keriileti Építési Szabrílyzaüáró|sm|ó 66D007.Qü.l2') önkoľmrĺnyzati rendelet
tsudapesh Vaľosľendezesi es Épĺtesi t<eretszabäIyzafui:|szbtő 4,IlI998.(X'l5.) ľöv. K$l. ľendelet

- A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól szóló 55l2o|3. CXII.26') önkor-
mányzati ľendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, azá|ta|ambenýjtott közteľület-hasznźiatikérelmem elbÍrálásának céljából hoaóiúrulokszemélyes adataim
történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes uđutui'nut u ľĺgeooesteľi Hivatal az le-
jál.ásban ľészt vevő szaklratósági állásfoglalĺások bekéľése végett továbbítsá az illetékes hatósálok felé.

Kérelmem benyújtásakoľ a Ptllglĺrmesteń Hivatal Gzĺtálkodási Ügyosztály iigyinĺ,ézőjétő| t:ájékoztatást kaptam _
amelyet tudomósul vettem,_ az e|jarás megindításránakĺlapjráľól, azĺgyntézési határidőrbl - ufo"o''. irĺĺnyaäo jog.
szabályi ľendelkezéselaőI, jogaimról és kötelezettségeimľől, továbbđ kotelezettségem elmulasiásának jogkovetĹež.
ményeiről, valamint a hivatali eléľhetőségľől.

Kiielentem. hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá|yakći a
2004, évi cxL. töľvény 2004. évi CXL. töľvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alap;rĺn a fellebbezési jogomrol le.
mondok. Tudomĺtsul veszem,hogy eztita|az ügyemben hozott határozat annak tozlesetoriogerőre emelkedik.
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy

- a kérelem benýjtása nem jogosítja fel a közteľiilet haszľrálatáĺa,
a Józsęfuĺfu.osi onkormanyzat tulajdonában lćvő közteriiletek hasmá|atáróI és használatanak ľendjéről szóló
18ĺ2013, (Iv.24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szęrint a közteľiilet hasmá|atáért közterület.
használati díjat köteles fizetni,
a közteriileten kizźlrő|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|0lf009. (Ix.29.)
Kormányrende|et |f. $ (1) bekezdése atapján a ľęndelet 5. męllékletében meghatározott tęrmékek áľusítha-
tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az atábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjtik X-el jelölni)

1. A közteriileten folytatni kívánt tevékenység gyakorlásiáľa feliogosító egyszeni okirat másolatát:
. esyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazo|ványL
- sazdasási taľsasás. esvéni cég esetén: 30 napnál nemrégebbi cégkivonatot' aláírási címpéldanyt,
. trĺľsadalrni és esyéb szervezetek esetében: anyilvríntaľtásba-vételiiket igazo|ó okiratot,

- őstermelők esetén őstermelői ieazolványt'
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztiizeme|Íetrli kívánó kereskedelmívendéglátó egység érvényes be-
ielentés köteles keľeskedelni tevékenvsée beielentését isazo|ó dokumentumot vagy a Mĺiködési Eneedélyt
2. Azigényelt tęľületre vonatkozó helyszínt äbráľ:olrővŁzlatot, amelyen szerepelnie kell a könryező utcáknak

is. A vááaton az igényelt területlrek - a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagyságą
elhelyezlĺedése egyértelmĺlen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hosszusága; ateta'sz, pavilon szélének az épiilet homlokzati falLőtól és ajarda szél'étő| való távolságaiteÍasz
esetén annak az iŁletnek abeiálratätól. való távolságą amelyikhez taľtozik; méterben mérve).

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítľnény, berendezés mÍĺszaki leírasát és terveit; teraszkérelmelrhez ą
helyszín Íotój ót is cs atolni szüks éges.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteriilet-hasznőtatihozzájáru|źts megújítása esetén - vaľosképvédel-
mi szempontok figyęlembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.

{ĺtat engeawez kötött építnéľly esetébenvagĺ építési munhźlątokkal összeftggő közteriilet-hąszndlat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazast és a jogszabólýan előírt esetekben a jogerős építéstłgłi ható-

sási enęedélvt csatolni sziil<séęes.

6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszinrajzon túl _ a vonatkozó helyszínt ábrźzo|ó

forgalomtechnikaivánajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési IgazgatőságKtizutkezelési Fő-
osztály. Foľgalomtechnikai osztályán.

Figvelmeztetés:
A hiárytalwnłl kilalttt lrerelemnyomtđv,fuIy es ę előírt melléHetek csatolasm fiil, a pontos es egłô.telmű helymeghaározas, va-

laminÍ a meglevő läesítłnérĺyfonja elengedhetetlm a bergnijtott lrbelem érdemi elbíła]asdhoz!

Aközterület-haszrálatot _ ktilönösen- az alábbijogszabźůyokszabtlyozzźk:

MagarcrszĘheýi önkormányzataiľól szoló 20l1. évi cL)oo(D(. üirvény

a Józsefraľosi onkormĺnyzat tulajdonában lévő köáeriiletek haszlálatáról és hasmrĺlatának ľendjéľől sza|ó |8D0|3.

GV.24.) önkormányzati rendelet

Józsefuiáros Kertileti Építési Snbźtyntáĺő|szó|ő 66D0O7.Qil.12.) önkorĺnányzati rendelet

Budapesti Vaľosrendezesi és Építési Keretszabéiyz:ttó|sm|ó 47/I998.(X.l5.) Főv. Kry. rendelet

- A ľeklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 552013. (xII.20.) önkor-
mányzaÍi rendelete

NYILATKOZAT
Alulĺrott, azá|ta|ambenyújtott koaeruleĺhasměůattkérelĺnem elbĺĺálásanak cé|jäbő|houliilźĺulok személyes ađataim

történő keze|éséhez, valamint abhoz,hogy az így tudomasra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az le-
jáľásban ľésa vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továhhíĹsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakoľ a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási LJgyosná|y ljlgyľrtézőjétőlr tźĄékoztatást kaptam _
amelyet tudomdsul veÍtem _ az e|jálrás megindítasanak napjráľól, azii|Jylntézési határidőről, az iigyemĺe irányadó jog.
szabályi rendelkezésekľől, jogaimľól és kÜtelezettségeirru.ől, továbbá ktitelezcttsćgcm clmulasztásának jogkövetkez-

ményeiĺől, valamint a hivatali elérhetőségľől.

I{!i@, hogy kéľelmem teljesítése esetén a kozigazgatźsi hatósági eliarás és szolgáltatas általanos szabályairól a

2004. évi CXL. törvény 2004' évi CXL. törvény 73lA. s (l) bekezdés b) pontja alapján a

mondok. Tudomúsul veszem, hogy ezáltal az ügyemben hozott határozat annak

Budapest, f0.'..... év.... hó .......... nap.
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Budapest Főváľos YIII. keľület
Józsefváľosi onkoľm ányzat
Polgármesteľi Hivatala

Gazdálkodási tigyosztály

đľ. Heĺncz Adľĺenn
üryosztályvczető

HďÉen

f4gg: Czene Melinda egyéni vállalkozó :
kerelme :Páiutca7.

Hiv. szóm: ] 6. I 4 ] I/20 ] 7.

Budapest, 2017. augusztus 29.

Iktatószám: 26-765120|7

Ügýntéző: LőťrĺczynéZe|iĺlkaSzilvia
Telefon: 459-2-526

e.mail: ze|inkasz@jozsefuaĺos.hu

világító ręklámtábla közteľület használati

Tisztelt Üryosztályvezctő Aoszony!

Köszönettel vettem targq témában tett megkeresését. A reklámok, reklĺírnberendezések és
cégéľek elhelyezésének szabályairól szóló 55120|3. (XII.20.) önkormányzati rendelet 6.$-a
tarta|mazza a reklrłmberendezések elhelyezésének általanos szabályait.

Fentiek alapján megállapítom, hogy a közterület-hasznźiat engedélyezhető. Felhívom
figyelmét, hogy a rendelet 6.$ (1) bekezdése alapjźn, a reklámtábla elhelyezése telęüléskęi
bejelentési eljaľás lefolýatását követően lehetséges.

Felhívom a figyelmét, továbbá hogy a telętiléskę védelméről sző|ő 20|6. évi Lxxtv.
törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helý építési szabźiyzat telepiilésképi követelményeit,
valamint az ,épitészeĺ öľökség helý védelmérő| sző|ő, a ľeklámok, reklĺĺmhorđozók és
cégérek elhelyezésének, alkalmazásźnak követelményeiről, feltételeiről és tilalmĺíról szóló, és
a településképi véleményezési, illetve a teleptilésképi bejelentési eljráľás sajátos
jogsntézményekről szóló önkormányzatí ľendeletet 20|7. szęternber 30-ig lehet alkalmazni.
201-7. október l. utĺín az újonnan megalkotott településkęi arculati kézikönyv és a
településképi renđelet a|apjźn a korábbí településképi bejelentési eljáľásban hozott igazolások
felülvizsgálásra kerĹilnek, ezért a teraszra, napeľnyőkre valamint a cégfeliratra,
ľeklámtáblĺíkľa, klíma ktiltéri egységekre vonatkozó teleptilésképi bejelentési eljáľást 2017.
október 1-étől számitott 3 hónapon belül meg kell ismételni.

W 1082 Budapest, Baross u. 63-6'1.8 459-2100
www.iozsefuaros.hu

Ýz
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Budapest Fóváros V|l|. keľÍlletJózsefuárosi onkormányŹat Polgármesteri ĺivatan X /
Vagyongazdá|kodási és Üzeme|tetési Ücyosztá|v / , lVagyongazdá|kodási és Üzeme|tetési Ügyoszt,i|y
í082 Budapest
Báross utca 63-67.

K É R E L E M

Kérjiik a Jĺózsefváľosĺ O n ko ľm ány zat tu laj do náb an lévő ktizte ľü l et haszná|atálhoznyomtatványt oIvashatóałí, nyomtatott betűvel kĺti;lten

Egyén i váI lalkozás eseŕében..

Káelľnezőneve:

Adósuma:

Bantĺszáĺnlaszamai: j"--i:--,-,--J.1 l- j_

M ag án személyek eseÚében..

szam:. .. ....

Megjegyzés: Fenti ądatok kjzlese a kijzterület-használati kźrelmek elbírólásához, a lajzterület-használatok ellenőrzéséhez
szüIłségesek Az adatolrat a Polgármesteri Hivatal és a Józsefvárosi Közterület-fe!üg,lelet kezelik Jelen aźjétłoznns a 20I I. an CXltöruényenalnpu, 0% . l5-v ,i,',-
Közteľiilď-használatideje: zor i-z i u" .ffi nd '.,,'fi,"^vtol

Közterĺilet-hasurĺílat célja: építési'konténeľ elhelyezése

Kiizteriiletnagysága: 16ďlđb

Ktizteľfilet helye Budapest, vm. kerĹilęt Bľódy,.Sándoľ qtľa "lP' gzám előtti: iáľda" Hiáľattól ba|ľa (nvueat)

Ktizterĺilet-haszuĺlat ideje : zoĺ |TL * W,łô''''','''',.%I?,iÄl" 
!'o' * i.ffi

Közteľiilet-hasmáiatcelja: építésĺ'teľiilet, anyagszállítĺó lift, mobil wc ! i i

Közteľiiletnagysága: 8m7db

Kfizteľiilet helye: Budapest, VIII. keriilet Bľódy Sríndoľ utca 19. szam előtti: iáľda. Hiáľattól iobbľa (kelet)

Á uaĺ\*;^Zł -u-";!*t .ł*i .julł ",..".L';l.b u..-*HL t'}""^ .
Levelezési cÍm: Nyolc Köľ Táľsasházkeze|ő Kft. (108s Budapest, Kľúdy u.2. fsz. 1.)

E-mailcím: iľoda@nyolckoľ.hu

X;at.. g5tĺ.oÝ. &9 ^ *?,4l\V

201i-&.e.r, i0l.5-i no ffi napĺg

Kérjiik' q túloldalon jelzet.t m9!l-ékl-eteket csatolni, éa kérelemnyomtatvdnyt aláírni szíveskedjék!.
s

,Vtlsĺ

.lozsiľv.l"rosĺ pcL[łl'r'.ĺlL3 iĹlll i ;i.'''..i'..

7.\

' it.lÍT -i ĺ tj* Jł .
ii!i.' l\13i1 i i.. ,.-.rr J= .Jt

sĺm.'','8.}''$€, l,p!Í.,,
sign':..,'''.t.kłl','*,#,'','.. .' .

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szerllezetek esetében:
Kerelmezíneve: Budapest VIII. Brĺódy Sándor utca 19. Tĺĺľsashĺíz. telefon +36 (70) 2|3-3443
KapcsolatatóW$Łu9o"u": Tokaĺ Geľgely..... telefon +36 (70) 213-3443

i-iT^Tęl;l
Szeklelye:ircz.: i ' i]""i]j-.-j helyĘ: Budapest (u,ter): Bľĺódy Sándoľ utca szfuľl9.

CÁ:gegrzÉ:k uán/ Nyilvĺántaĺtlási szám:. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .

ilTlJ"j orĺrďill! - !-'Töl 0T5l-ďic 5l_8j i_l*-|--j-j---l_-l__i--lBanlszámlaszámai.-.--l i: ,_i : :-i-.-.-j.....l ..i -i.i_.:_-j-..-..j 
_L i i ij-j--; !

2 0 oi5i6;oi5 8

AdőszÁfi'il, 2Ił'iaT8T5lą 8 j _j|] _í ąiTĺ
! :_._.j._.:_.j. i ! l_i t_j._i i i i

?017 Au6 23 / r,.MT| d,ĺ,ila,.,
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A kéľelmező tudomásul veszi' hogy
} a kérelęm benýjtasa nem jogosítja fęl a köztęrület hasznáLatÄra,

} a l8/2013' GV. 24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bękezdése szęrint a köztęrület haszĺá|atáęrtkĺjzte-
riilet-használati díjat kotęles flzetni,

męllékletében meghaüírozott termékek árusíthatók.

A kéľelemhe z a kére|mezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjük X-el jelö|ni)

r. Á Ŕoaeruteten folýatni kívánt tevékenység gyakorlĺĺsiíľa feliogosító egyszeriĺ okiľat másolatat:

- esvéni vállalkozás ęsetén: vállalkozói igazolvtný,
- eazďasőLeitarsasáe. ęevéni cés esętén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, ąláínĺsi címpéldányt,

- tarsadalmi és egyéb szervezętek ęsętében: a nýlvántaľtásba-vételüket igazoló okiĺatot, x

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt.
2. A- lcé"y"|r te,liletre vonatkozó helyszínt á.ŕirźu;o|ő vźu|atot, amelyen szerepelnie kell a környező utciĺĺmak

is. A viŁlaton azigénye|tteriiletnek - a szükséges mérętekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,

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

hosszúsága; aterasz,pavilon szélének az épület hom|obati falától és a jőlrďa szélétől való tĺívolsága;teÍLsz

esetén annak aziz|etnekabeiźratźtó|való tavolsága, amelýlĺüez tartozik; méterben mérvę).

x

3. A' e'hďy*nt kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki lęírását és terveit; terąszlulrelmekhez a

helvszín fotóiát is csatolni szijlrséses.
4. Meg'évő 

'étesítményľe 
vonatkozó közteriilet-haszĺáiatíhozzźĄźlru|ős megújítasa esętén - városképvédel-

mi szempontok fisyelęmbevétęle miatt - fényképfelvételt kęll becsatotni.
en vag) építés i munhźlatokkąl összefüggő kÖzterület-hasznáIąt

esetében az ipíttetőtől kapott meghatąlmązóst és ajogszabőlyban előírt esetekben ajogerős építésügi ható-

sási ensedélvt csątolni szülrséres.

x

ó. Kö"út igénybęvétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrázo|ő

forgalomtechnkaivánajzot, amely beszereżtető a BKK Közuti Közlekędési lgazgatóság Közutkezelési Fő.
osztalv. Forsalomtęchnikai oszkálvan.

x

Fiwelmeztetés:

'ą nĺa,ytao"a atatt,tt lrereleľnnyomtđvuly és az előíł.t melléHaek csdolasm tlil, a pontos es egłértelmű helymeghfuźrozas, va-

lamint a meglaó l&esítľnéruyfotĘa elengedhaalen a beľtyújntt kérelern érdemi elbírálásahoz!

A közteriilď-hasznalatot _ kiilĺjnösen _ az alábbi jogszabályok szabá|yozzźk:
} a Magyaĺorszagĺelyi önkormán1zatairól szoló 201l. évi CDoo(D(. torveny

} a Józsęfuaľosi onkormrányzat tutajdonában lévő koaeriiletek Í:ľlsmőlatfuóll és haszráIatĺĺnak ĺendjerćil sm|ő |8l20l3.

W'24.) önkormanyzati rendęlet
} Józsefuáľos Kotileti Épíbsi SzabáÄyzatźrő| szólő 66ĺ2007 'WJz.) önkormanyzati reĺrdelęt

} BudapestiVáľosreĺrdezesiesÉpítésiKereszabtiyzaaő|sző|ő4,7/1998.(X.15.)Főv.Kgl.ľendelet

NYILATKOZAT

jráľó hatóság fęlé továbbítasához a jogosultság megállapítasa és teljesítése céljából.

tő|tÁjékoztatást kaptam - melyet tudomásul vęttem - az e|járźs meginđítasának napjáról, azigýlntézési hataridő-

ró|, az ügyemre irrínyadó jogszabźiy rendelkezéseiről, jogaimról és kötelezettségemľől, továbbá kötelezettségem

elmulasztásának jogkövetkeznényeirtĺl, a hivatali elérhetőségről.

leúbezési jogomról lemondok. Tudomásul veszem,hogy ezáltal az tigyemben hozott hatźrozat annak közlésekor
jogerőľe emelkedik. rit,

ł".i ,o-"'r

}.,.ł
'.'i.,,.

xj -L!e,-.

, 't / !l-1 
^!

rĺnu,nĺoŹ;oÄ;ffin..t

8 rp JĄ.l

Budapest, 2017. augusztus 23.
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METATOR
MÍiszaki Gazdasági Tervező és Tanácsadó Kft.

1125Budapest,Városkútiútí4. Te|:2754586 E.mail:metator@tonline.hu

Tárgy:

Tsz:

Budapest, Vll|' Bródy Sándor u. 19. sz. társasház tetőtérbeépítés
Epítés alatti forga|omtechnikai terv
17|8ĺ4

MtjszAK LEĺRÁS

Budapest, V|ll. Bródy Sándor u. 19. sz. társasházon tetőtérbeépítést szeretnének végezni.

A Bródy Sándor utca érintett szakasza 30 km/h kor|átozott sebességĹi övezetbe tartozik, az
érintett szakaszon a forgalmi rend egyirányú.

Az épület előtt a járda szé|essége változik: egy rövid szakaszon 2,10 méter szé|es, a többi
részén 4,104,30 méter széles. A széles járdaszakaszon 3 db pad és 1 db tíÍzcsap található.

A kivite|ezés idejére az épÜ|et előtti járdaszakaszon kel| a kivite|ezéshez épÍtési terÜletet
biztosĺtani.

Az épület főbejáratától a Szentkirá|yi utca fe|é 4,00 x 4,10 méteres munkaterületet
biztosítunk elkor|átozással. |tt a Szentkirá|yi utca irányából érkező gya|ogosokat a túlolda|i
járdára irányítjuk át.

Az épĹilet főbejáratátó| a Horánszky utca fe|é 4,00 x 2,00 méteres munkaterÜ|etet biztosítunk
elkor|átozással. |tt a Horánszky utca irányábó| érkezö gyalogosokat a túloldali járdára
irányítjuk át. A Bródy Sándor utca 19. épÜlet főbejáratát a munkatertj|et mel|etti 2,10.2,30
méter szé|es járdaszakaszon |ehet megközelítenl. Ezen a szakaszon ta|álható 2 db padot
ideiglenesen le kell szerelni.

A Bródy Sándor utca 19. sz. előtti gyalogos közlekedésiterületeket védőtetőve| kel| e|látni.

Budapest, 2017.augusáus hó

łą:b,,"gĺł-tJ
Farkas Sándor
okl. épÍtömérntik
KE](/o't-1581

Tervezői nyilatkozat
HelyszínĘz

Me||ék|et:

B8
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MEGJEGYZÉS
A Bródy S. u. 19. e|őtt a gya|ogos koz|ekedési

terÜ|eteket védőtetőve| ke|| e||átnĺ
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e metatoľ MÚszaki Gazdasági Tervező és Tanácsadó Kft.
1125 BudapestVároskÚti út 14.

Tel.: 06-1.2754586 E-mail;metator@t.on|ĺne.hu

Evo|Úcĺó Kivitelezö |rodo Kft.
1136 Budopest, Tótro u. 5.

Tórsoshóz
Budopest, Vlll.

tetötérbeépítés
Bródy Sóndor u. 19.

Farkas Sándor

früĺ,"BlutJ
Építés o|otti forgo|omtechnikoi helyszínrojz

Tervszám:
17 /8/4

Méretaránv:'1:250
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NY&L€ KffiR
Társasházkezelő

Székhety: l08B Budapest, KrÚdy utca 2. Ísz. j.

Telefon: +36 0) 338-080.l, Fax: +36 (1)788-7466,e-mat[: iroda@nyotckor.nu
Ügyfélf ogadás: hétfő-csÜtortÖk: B:0O-ĺ8:OO, péntek: 8:00-l4:3O

53/201 6

tsudapest Főváľos VIII. keľĺĺlet Jĺízsefváľosi onkoľm ínyzat Polgáľmesteľi Hivatďa
Y agyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

Budapęst
Baross lúca 63-67.
7082

Tisztelt Y agyongazdátkođási Ügyosztály!

A Bródy Sándor utca 19. sz. tźltsashća épületének teljes felújíttsához kapcsolódó közterület.
hasznźiatttrgyábanbeadqttkérelmemetazalábbiakkalegészítemki.

Kérem az igényeIt kĺjzteľület hasznź.Jatáĺt megnehezít<ĺ utcabútoľok, padok és pollerek
ideiglenes leszerelését és tĺárolását, továbbá kijelentem, hogy a Bródy Srándor utca 19' sz.tttsąshÄz' a
szerelés és tiárolás költségét vtůlalja. Kijelentem, hogy a konténerhaszntůatta| érintett díszburkolat
mechanikai véđelmét oSB lapok&al teruezzijĺk megoldani, melynek költségét a tĺírsashaz szintén
vállďja.

Budapest, 2017. augusztus 29.

--'ĺ.
Bródv Siándoľ Táĺsashĺáz

Képv.: Nyolc K Kft.
Tokai
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Budapest Főváros V|lt. kerütet Józsefuárosi Po|gármesteri Hivata|
Gazdálkodási Ügyosáá|y
í082 Bu{apest
Baross utca 63-67.

KÉRE
' aJózsefváľosi OnkoľmánYzat tu|Kérjtik a ny omtatvónyt o lv o'ĺ'i iii

a-.--------'---vu
^lĺ

Magánszem éIyek esetéb en :

e-mail cím:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése o ko,t,,tłt,i-h^,*źIai f ebírólósóhoz, valamint , kö,-,,ll,,h^,,,,Jk,t
hozzójárulasban foglaltak ellenőrzéséhez sziilĺségesek Az adątokat a Polgármesteri Hivatal Gĺzzĺilźlklĺúisi, illefue Kćxteriilet.
Jblłigłeleti (Igosztlźlya ke.zelik cu irforrruźcios anľiľldell<eaesiiograt łs az trfonruźtrĺosmbadságlót szótó 20I I . éłi CilI, li;rv(łw ąIqłjáłĺ

Közteľtilet.hasznĺáIatideje:zor |"l]" Lo-j.d nu ni-łnaptól 
_ 20liĘ.e" iöĹä.j ľ'o Ĺ!"Ĺł *'-

(több időponq- helyszÍn esetérr kértink lisĺát melléke|ni!)

Közteľiilet.haszmĺálatcéIj az*Tr.:..l.T.ł{...,*i..ęnĺ.aa.H.wkę{*r.ĺłłapli/.cł.ł.łd..t.+,ł,ł-.$łu,*,!,ł:...]rlĺh,

Kérclemmel éľĺntett ktizteľület narysĺĘa: ........... 5.9. . . ....... m2ldb

Kĺizteľiiletheýe:BudapestVIII.keľtilet .?iaá.,..
............(utcąte9..'.../.á'.szźme|ottl:jaľdán. úttesteą ajldterületen Vary.....'.

Megi€gnés(Eryéb tény, kiiľĺilmény, LEVELEznslcÍnĺ,amennýben afenti adatoktĺól elteľ,stb);

lüi;äi^l

KÉRELEM
a Józsefváľosi O nkoľmányzat tulaj do nában lévő kiizteľÍilet haszná |atáhozomtatvónyt olvashatóatí, nyomta!ott betivel kirijlteni

Kéľjiik- ? ttłlolúulon jelr,ett
fl k é ľ e l e ntny o,,,t atv úny t

oN#*,.-.--
u017 ÄtjG $Ü.

m9!l-ěklete.ket csatolni, a.ĺĄ, ĺaI1írni szíveskedjěki J\
37-
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benýjuása nem jogosítja fel a köaeľiilethaszná|atára,
a Józsefuáľosi onkormányzat tulajđonában lévő köaerületek hasná|atźrő| és haszrálatanak ľendjéről szóló
|8/20|3. (Iv. f4.) öĺlkormányzati ľendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a köŻerulet hasná|atáértĹoaerulet.
hasará|ati díjat köteles ťlzetni,
a közterĺileten kizfuő|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|o/2oo9. (IX.29.)
Koľmányľende|et 12. $ (l) bekezdése alapján a ľendelet 5' mellékletében meghatĺírozott termékek árusítha.
tók.

A kérelemhez akére|mezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjĺik X-el jeltilnĺ)

t. Akozteľuleten folytatni kívłánt tevékenység gyako
- ęgyęnl vąrl?Kozas ese[en: vallakozor lgazolványt,
- gľdT?gi.téľsaság, egyéni cég-esetén: 30 napn{t nem ľé
- t4rsadalłniÉs egyéb szervezetek esetében: u nviluánt*.ĺ"u@
- Oste
. vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztuzemeltetni kíuáoo
ięlentés köteles keľeskedglmi tevékenység bejelentését igazoló dokumenfumot vasv a Miĺködési Enseđélvt
f. Az igényelt terĺilefre vonatkozó helyszínt ábrázo|ó vł' ező utcĺĺknak
is' A vazlaton az igényelt teľiileürek - a szĺikséges méretekkel - úgy iell szerepelnie, hogy annJk nagysága,
elhelyezkeđése egyéľtelmiĺen megállapÍtható legyen (TERASZ, pÁvlI-oN pšBľÉŃ: řlnak szeless-eee,- 

.

hosszúsága; aterasz,pavilon szélének azépil|ethomlokzati falától és a járdaszélétől való tiĺvolsága;ĺerasz
esetén annak az iizletnek a Ęe.iaratától való távolsága, amelyikfiez tartoiik;méterben méľve).
J. Az enelyezil Klvänt épĺtmény' létesítmény, berendezés műszaki leíľását és teľveit; terąszkérelmekhez a
helyszín Íotój dt is csatolni sziikséges.
4..MeglévŐlétesĺtményľevonatkozóközteľiilet-hasmä|atihoz.zÁjfua|ásmegriiĺtas@
mi síempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell beisatolni. 

_ -

5. Epitési engedélyhez kötott építmény esetébenvagl építési munkálatok@
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazast és a jogšzabdlyban előírt esetekb"ň łiźg",a, építésiigłi ható.
s ági engedéIyt cs ątolni szijlrséges'
6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban fogla
forgalomtechnlkai väaajzot, amely beszeľeżtető a BKK Közúti lło"l.kedesi IgazgatőságKiizutkezelési Fő-
osztály; Forgalomtechniłai osztályán.

Fiwelmeztetés:
Á hiőnytalałul kilalwt lrerelemrĺyomnnłźłly es e etőtrt metléHetek csaollźsm tul, apontos es eglértelmíÍ hebmeghatrozás, va-
lunirlt ameglbő létesítméľlyfonja elengedhetetlen a bmyijtott kbetem érdemi etbíftźlasához!

A kĺizterĺilet.hasmélatot_ kĺilönösen _ aza|źhbi jogszabźůyokszabályozzźl<:

|vlagarorszĄheýi tinkoľmányzatairó| szÁ|ó 201 |. évi CL)OüD(. t<irvény
a Józsefuárosi tulajdonában lévő köztertiletęk hasznáIatáról és haszrálaüĺnak rendjéről szś|ó |8DO|3.
(IV24.) önkoľmányzati rendelet
Józsefváľos Keľiileti Épírcsi słabá|yzatÁrótszś|ó 66ľf007.(ru,J2')ö,nkormĺĺnyzati rendelet
Buđapesti Vfuosrendezesi és Építési Keretszabźtyzatő|szś|ó 47l1g98.(X.15) Főv. Kry. ľendelet
A reklámok, reklámbeľendezések és cégéľek elhelyezésének szabá|yaró| 

',oíĺ ssnon. (XII.2g.) önkoľ-
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulíľott, az á|ta|am benyújtott kiizteriilet-hasmálatikérelmem elbÍrálĺísának céljából hozzliiđrutokszeméIyes adataim
tiiľténő keze|éséhez, val1m1t alhY\osy azígy tudomásra jutott személyes uđutuiľ1äIiffi@-esteri Hivatal az le-jáľásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsá az illetékes hatosalok fele.

Kérelmem benyújtásakoľ a Polgiíľmesteri Hivatal Gazdálkodĺĺsi Ügyoszĺĺly ügyintézőjétő| tájékoztatást kaptam _
amelyet tudomdsul vette'lF _ az e|járás megindításának napjríľól, azu[yinezésĺ ľlátaľĺaoľbt, az ügyemľe irányaäo jog-
szabályi rendelkezéselaől, jogaimról és kötelezettségeimľől, továbbikotelezettségem elmulasaásánat iogrovaĹež-ményeiľől, valamint a hivatali eléľhetőségről.

Kíielentem, hogy kéľelmem teljesítése esetén a ko3.ięazryt{si hatósági eljáľás és szolgáltatiís általános szab61yaail a
2004. évi CXL. ttirvény 2004. évi CXL. töľvény 73lA. $ (l) bekezdes u) ponqa auý1na fellebbezési jogomrol le-
mondok. Tudomósu,I veszem,hogy ezá|talaz ügyemben hozott haĺĺľozat alnakitiaeůtor.'ogerőľe emelkedik.

Budapest,20.(.T. . ev ď:na...ł.9.. o"p.
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BUDAPEST FoVÁRoS Vlll. KERULET
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U gyintéző: Gyuricza Ramóna
Tel.:459-2274
Faxz 459-2276
e.mail: gy,,liczar @jozsęfu aro s. hu

HATÁno zAT
Etitvös Lóľánd Tudományos Egyetem (adószrĺm: 15308744-2-41 székhely: 1053 Budapest,
Egyetem tér l-3.) _ a továbbiakban: k&e|mező _ kĺizterulet haszná|at iľánt előterjesztett
kérelmének a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 607/20I]. (VII.19.) számtl
határ ozatźxal helyt adott és

2017.jrilius |9.tő| 2017. augusztus 31-ig
hoz'zájáru|

a Budapest VIII. kerĹilet, Rigó utca 16. szém e|őtti 44 m2 kĺizteľĹilet építési felvonulási
teľület (homlokzati állvány) célj ából tcjľténő igénybevét eIéhez.

Az önkormányzatí hatóság a kcizterĹilethaszná|atanak díja címén kötelezi akére|mezot arra,
hogy fizessen meg Budapest Főváros VIII. kerütet Józsefuĺíľosi onkoľmtnyzat K&H Bank
Zrt-ĺé| vezetett 10403387-00028592-00000002 számri szźnriź$źra a hatáĺozat
kézhezvételével egyiđejűleg egy összegben nettó 813 I2o,- Ft + ÁFA, łisszesen bľuttó
!.032.662,. x't, azaz bruttó egymillió - harminckétezer _ hatszźvhatvankettő forint
kozteľĹilet-hasznáLati díj at.

Ahatźtrozat ellen - a kĺizléstől szźlmított 15 napon belül - a Budapest Főviíĺos VIII. kerület
Józsefuaľosi Önkoľmźnyzat Képviselő-testületéhez cimzett, de a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási IJgyosztá|yźthoz benyújtott, 5000,- Ft-os illetékňélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésľől a Képviselő-testiilet dönt.

IND oKoLÁs
A kérelmezőköztervlet-használatihozzájźrulás iranti kérelmet nyújtott be Budapest Főváľos
VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmányzathoz (a továbbiakban: onkoľmarryzatf 2O|7.július
14. napján. Kérelme a|apján az Önkormźnyzat tulajdonában lévő Budapest VIII. kerület,
Rigó utca 76. szźtm eIőtti 44 m' kĺizterĹilet építési felvonulási tęrĹilet @ómlokzati állvríny)
céljából kívanja igénybe vęnni.

A közterületek ľendeltetéstől ęltérő hasznáIatźnak szabźiyaít a Jőzsefuĺírosi onkormanyzat
tulajđonában lévő közteľĹiletek hasznźiailáról és haszná|atźnak rendjéről szóló |8l2OI3.
(Iv.24.) önkoľmanyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabáIyozza meghatźrozva,
hogy mely esetekben, mely tevékenységekhez kotelező a kĺiztertilet-hasznźiat hozzźĄáru|źs
beszerzése, egyben meghatátozza a końerulet használat ellenértékét ftözterület használati
díj)' a kéľelem benýjtásanak és elbírálásanak ľendjét is.

l082 Budapest' Baross u'63_61..Te|efon: 0ó | 459 2|00 . E-mai|: po|garmestel@jozseívaros.hu . www,jozsefuaros.hu l
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vÁąoscłzoÁlrcooÁsl ÉspÉNzÜcyl elzoĺtsÁcł
SOOS GYORGY
elnök

A Kérelmező źt|ta| előterjesztett kéręlem megfelel a Rendeletben foglaltaknak, mivel
Kérelmező a Rendelet 5. $ (2) bekezdés 9. pontjában építési munkaterulet elhelyezése
céljábóI kérte a közteľület-haszná|atot. A kérelem formai és egyéb taľtalmi szempontból
megfelelt a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben írt kĺivetehéńýeknek (kérelmező adatai,
ahaszná|at célja, időtaĺtama stb), a Ręndelet á|tal e|őirt mellékleteket kérehező csatolta.
Ezért a Rendelet |2. $ (1) bekezdése éľtelmében a kérelem e|biráIástľa hatáskörľel
ľendelkező önkoľmányzati bizottság Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi
onkormiínyzat Képviselő-testĹiletéňk Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága
ĺinkormányzati hatósági jogköľben e|járva _ 2OI7.július 19. napján taľtotňlésén elbírálta
aŻ, és a 607 120|7 . (VII. 1 9.) szźlmuhatározatáva| hozzájáru1ást adott ak&e|mezo részére.

A közteľiilet-hasznźiati díj megállapítása a Rendelet 17. $ -19. $-ai szerint, ä 2. számtl'
melléklethen fĺrglalt đíjtáblazat 2. pontja 2.a. alpontjában fog1alt építési nrunkateľület
Ft/mflnap) munkaszüncti napokon 420-ft/rlł lniry - napi m2 használati díj - alapulvételével keľülĹ
meghatéĺrozásta, a havi m2 használati díj és az cngedéIyezett älaptátilet va|u,ĺr,ĺL 'az
engedélyezett, hónapokban szĺĺmított időtart arrl szorzataként.

A rendelkezo részben írt köZteľĹilet-használati díjat a közteľĹilet esetleg ténylegesen kisebb
területii haszná|atźtra, illefue a k<ĺzterületen elhelyezett létesítmény ténylegeś üzemeltetésére
tekintet nélktil köteles megfizetni

A köZterületet használó köteles a haszná|at céIjára engedélyezett teniletet és annak
kicrnyezetét folyamatosan tisztián, balesetmentesen, rendezętt állapotban tartani, és a
közteľület hasznźiat iďotartama a|att a szfüséges állagmegóvási' karbantaľtási és
tisztźntartásikötelezettségétteljesíteni.

Amennyiben a köZterület-hasznźiat soľłĺn a haszná|attal összefiiggésben a teľiilet
megrongálódik, abban kar kelctkezik, illefue azok másnak kárt okoznat, úgy a kdzterĹilet
hasznáIő arcngá|ődást saját költségén köteles helyreállítani és a káľt megtérítěni.
A köZterület használat kapcsan elhelyezni kívĺínt létesítmények, beľendezések, egyéb
tfugyak biztonságos elhelyezéséért, őrzéséért a köaeruletethasznáIó felel, azok esetĚges
megľongálódása esetén az onkoľmźnyzat felé kártérítési igénnyel nem élhet, a köZteľĹilet-
használati jogosultság nem pótolj a a jogszabályokban 

"loĺ.ĺ 
egyéb _ ľraiosagĺ, illetve

szakhatósági _ engedélyek (pl. építésügyi, egészségügyi, rěňdészeti szakhatóságok
engedélyei) beszeruését és csak a közľeműktidő szakhatóiágok hozzájáru|ásában foglalt
előíľások megvalósítása esetén érvényes.

A köZteľĹilet-használati hozzájárulás eľeĺlęti pélđányát, vagy annak hiteles nrásolatiít,
vďamint a díjfizetési ktitelezettség teljesítését igazo|ő dokumentumot (havonta,
negyeclévente, vagy félévente tĺirténő dijfizeté,s esetén valamennyi befizetést igazo|ő
dokumentumot) a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínôn magánál tartani és
ellenőrzésre j ogosult személyek felhívására bemutatni.

|082 Budapest, Baros u,63_67 '. Telefon: 06 | 459 2l O0 . E-mai|: po|garmesteľ@jozsefriaros. hu . uĺwwiozs"fu".o.. hu 2
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VARosGAzDÁLKooÁsl És

:::Í::;i"slzoľľsÁcł
A ktĺaeľut et-haszná|at?a| járőjárulékos 

'költségek 
(pl., J;,g íadíj, vizdíj) viselése, illetvemegfizetése a kĺiaerü|et haszná|ó kötelezettsége. Ěnnek t"5",ĺié," e,áĹtou"., kcĺteles amegfelelő közmiiszol gáltatókkal a szüksége. *.!.állupodásokai megkötni.

Amennyiben az építési munka végzése esetén, ha a konenilet-haszn á|at a járda teljesszélességét érinti és a gyalogosok ktjzlekedése a mĺísik oldalon IévĺS jarđara nem terelhető át,ahaszná|ő köteles a gyalogos ok szźtmźravédőtetővel ettátott átjaÍőtkialakítani.
Aközteľiilet-hasznźlatihozzájárulásmegszűnik:

- hozzájáĺu|ásban nreglratiír.o zĺ:LL iđó elteltével;
- a hozzájźrulásban meghatiĺrozott feltétel bekövetke ztéve|.
-haateľĹiletre Íjzemzavar-elhaľítás miatt, vagy egyéb fontás kcjzérdekből szĹikség van;- a hozzájLírulás a\apján haszná|at.ha aclott kozteľtilet tulajdonosa, vagý miĺv c|é,si ágamegv á|tozásanak ingatlan-nyilvĺántaľtási bej egyzésével ;
- ha a közteľületen folytatott tevékenységre jogosĺto okiľat érvénye vagy hatéůyamegszűnik,
vagy a jogosult a tevékenység folytatásaľa ułđjogo.ultságát 

"gyéuteřielvesłi;- a jogosult ha|áIával vagy _ jogi személy, jógi-személi'i.ogg"r nem rendelkező tiáľsaságesetén _ jogutód nélktĺli megszűnésével;
-^\u ujogosult bejelenti az onkormányzatnak, hogy közterĹilet haszn á|atáva] érdekköľébenfelmeľült méltĺínyolható okból felhagy.

A köztenil et-haszná|ati hozzájźrulást vissza kell vonni, amennyibe n a hasznźionak haľmincnapot meghaladó köZteľiilet-hasznźlati díjtartozása van és azt írásbelĺ fe|sző|ítás ellenéľenyolc napon belül nem ťlzeti meg, továbbá ahozzájarulásban vagy aközterület-hasznáIatta,
vagy az ezze|kapcso]atos tevékenység"kg vonatkozőjogszabályókban foglaltak megséľtésemiatt, vagyhaaz onkol.rrlállyzaLa köáerület más célú-ha^-sznosĺtá'sáróI clĺint.

A kĺizteľĹilet-használati hozzájárulás visszavonható, ha az erre jogosult szervek eljárásuksorán megállapítják, hogy a köztenil et-haszná|at a helyben éľintett lakosság jelentős
részének nyugalmát zavarja, valamint közérdekből bármikoľ.

A kcizteľĹilet használatra vonatkozó jogosultság megszűnése utiíĺr hasznáIő kciteles akĺizteľĺilet e,ľędeti állapotát tĺrtalanĺiĺsi igón/ nélřul saját ktitĹségén helyreállítani.Amennyiben a közteľület-használat soľián a- hasznéůatta| összefüg!ésben a teľiiletmegrongálódik, abban kár keletkezik, illetve azok másnak kárt ol.o^ui] tlgy aköZteľĹilethasznźiő a rongálód{st ;aját költségén köteles helyreállítani és a káľt äegtéríteni. Aközteľület haszníiő' ktitclcs * 
"ngéđé|yezetL 

időtaľtam lejártft követően a köZteľülethaszslźiatźNal minđen ktrta|anitási és cseľeteľiilet binosításĺíra irányulťl igény nélktilhaladéktďanul felhagyni, és az eredeti áilápotnak *"gľ"i.tĺ*n a kĺĺzteńlet tulajclolrosúnuk
rendelkezésére bocsátani.

Az önkéntes teljesítés elmaradása esetében a rendelkező részben foglalt kĺiĺenilethasznáIata jogellenes köZtenilet használatnak minősül, amelynek jogkövetkezményeit a

| 082 Budapest' Baross u. é3_67. ,Telefol.l. 06 | Ą59 2 | 00 . E-mai|: poĺgarmestel@1ozseÍvaros. hu . wwwjozs"fuu.o,. hu 3
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BUDAPEsT FoVÁRoS VlIl. KERULET
)ÔzservÁ RoS l Ö N KoRvtÁN Y ZAT

VARosGAzDÁLKooÁsl És

;::í::Ii:tzoĺĺsÁcR
einok

Rendelet 34. $-a és a köz<jsségi egytittélés alapvet ő szabá|yaíró1 és ezek elmul asztásźnak
jogkĺivetkezményeítol szóló 1 8l2}t6' (VI.02.) önkormĺíny zaii rendę|ettarta|mazza.

Amennyiben a kĺjzteľület használó a kĺjzterĹiletet a jelen hatríĺozatban meghataľozott ido
után is használni kíuáťą köteles legalább 16 munkan áppa| a|ejáratiidő előttíjabb kérelmet
benýjtani. A köZteľiiletet tovább használni csakazĺ.;a.u.u hozzáiáruIás birtokában lehet.

A Rendelet 26. $ (2) bekezdése értelmében a közteľületnek a köZtenilet- haszná|ati
hozzájáruIás megkezdésének időpontjában és a lejárat időpontjában fennálló á||apotánő|
jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek męllékletét képezik a fenyképfelvétęlek.
A közteľtilet tényleges használatanak megkezdése .lőtt hus^álo 

^t.ĺt"l". 
az onkoľm źnyzat

képviselőjével (1082 Budapest, Baľoss utca 63-67., te|: 459-2230) ktiz<ls állapotfehérést
végezrri és arľól áĹadás-átvételi j cgyzőkönyvet felveruri'
Továbbá hasznźiő köteles a köztertilet-hasznéiat megszúnésekor vagy sziinetelésekor az
áItala haszná|t közteľületet az onkormĺányzatnak visszaadni, u-ĺt tnzarőIag az
ýnkormányzat képviselőjének személyes jelenleteben tehet meg, amelyről szintén átadás-
átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadást-átvételnél 

"sak 
u hasznźiő nevében teljes

könien nyilatkozattétel és k<jtelezettségvá||a|ás jogávalrendelkező személy jaľhat el.

A rendelkező tészben foglalt döntés a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben foglalt
jogszabá|yi előírásokon alapszik, melyet a döntést hoző a'ki;zigazgatási hatósági etjárás és
szo|gáItatźls általános szabźiyairől szóló 2004. évi CXL. töľvéna(to,,eutial.ua'': Ket.) 7I-74.
$ -ai szerinti hatátozatban ľenđelt kiadni.

A dtintést hozó tjnkoľmźnyzatibizotilsághatáskĺjre a Rendelet 12.$ (l) bekezdésén alapszik.
Az önkormćnyzati hatóság a.határozatát a Rendelet 1. $, 12. $ (1) bekezdése és 77. $-23. $-ai Ket. 19. $ (2) bekezdése a|apjanhoztameg.

Ahatźrozat elleni a fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. $ (1)-(4) bekezdései, valamint a 99. $(1) bekezdése,- Íigyelerynel a 1O7 . $ (1) bekezdésében fogiaitĺaa - biztosída.
A fellebbezési illeték méľtékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tĺiľvéŕy 29. $-a a|apjan
állapítottam meg

Budapest, 2017.julius I 9.

i Bizottság

.ĺ'ĺĺĺ 
.!ťrl 7" 1'

l082 Budapest, Baros u.63_67 '. Teleíon: 06 | 459 2 | 00 . E-mai|: po|garmestel@jozsefvaros. hu . rąiryvwiozs"fuu.o,. hu 4
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BUDAPEST FŐVÁRoS VlIl. KERÜLET
]ŐzS E F VÁ n os l o N.K o RMÁ N y ZAT

vÁRoscłzoÁlrooÁsl És
PÉNzÜGYI BlzoľĺsÁcł
soos GYÖRGY
einök

A hatarozatról értesülnek:
1) a kérelmező,
2) a VIII. keľületi Rendőrkapitźnyság'
3) a Budapest Főváros VIII. kerület
felrigyeleti Ügyosztály
4) a Budapest Fővaľos VIII. kerület
Ugyosztály,

Ugyosztály,
6) iľattlír

Józsefuaľosi Polgĺírmesteľi

Józsefuaľosi Polgáľmesteri

Józsefuaľosi Polgĺĺľmesteri

Hívatal Közteľiilet-

Hivatal Hatósági

Hivatal Pénzügyi

|082 Buc1apest,Baros u.63_67'.Te|efon: 0ó | 459 2lffi . E-mai|: po|garmestel@jozseívaros.hu.lvi,rł,v'.'jozsefuaro,.hu )
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BUDAPEST FŐvÁRos vul. KERÜLET
JizsBrvÁnosI oľxonľĺÁrwza,ľ

PoLG1ĺRMESTERI HIVATALA

Jelen vannak: Gyuľicza Ramóną mint átadó
Tamasovszky Gábor, mint átvevő

A mai napon 1 db 
',Józsefuáľos Úi;eepil'' molinó keľiil átadásra:

A molinó adatai a következők:

Mérete: 210*150 cm

Alapanyag: PVC ponyva frontlit, kb. 450 glm2

Kivitel:

Nyomás:

Budapest, 2017. augusztus 30.

kĺlrben megeľősítve, 50 cm-ként fém ľinglikkel

di gitáli s nyo más fehér al apany agr a mirlta alapj an

Ga,znÁrxonÁsI ticyoszrÁly

Tamasovszlĺy Gáboľ

I

Készülfi 2017. augusztus 30.-én a Budapest VIII. keriilet, Baross u.63-67. Budapest Főváľos
VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmźnyzatlll. em. 32}-as szobájábarl

Táľw: 1 db,,Józsefuáros Ú.1eepü'' molinó átadásés átvétele

/ŕk,k:
Józsefu iírosi onkoľmánvzat

A DCS Bau Kft. vá|IaIja, hogy a felújítási iđő végén az onkoľmányzat Gazdálkodási
Ügyosztályaľa a molinót sériilésńentesen visszahozzu. Á ocs Bau Kft. AzELTE Rigó utcai
épületének felújításĺĺnak kivitelezés ét végzi.

\-ryő rŤ---.-.--\2
I

M 1082 Budapest, Baross u. 63-67. @ 459-ZIOO
www jozsefvaros.hu
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a Józs efo árosi on ko ilľránv zzt tu la i donáb an tévő kiizteľĺilet haszĺá|atához

Kérjük ą nyomtatványt olyashatóař, nyomtatott betűvel kitölteni

Budapest Fővároo V||l. kerü|et Józsefyárosi Polgáĺmesteri Hivata|
Gazdá|kodási Ügyosáály
í082 Budapest
Baross utca 63.67.

KÉRELEM

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a ki)zteriilet-hasznólati kérelmek elbírálasóhoz, valamint a kaztertilet-hąszn.ólati
hozzájórulasban foglaltak ellenőrzéséhez sziilłségesek Az adatoluÍ a Polgórmesteri Hivatal Gazdĺźlkodósi, illetve Kijzterijlet-
felügeleti Ügłosztólya lrezelik a iĺfoĺ.ruźciós örvendelkezési jogról es u infomóciószabadságról szóló 20] ]. eví CXI. trvéľly aląján

KtizŮeľĺilet.hasa:ĺ|,atideje:łolneu PfDl hó lolllnaptól _ 2o1n. ev ffi no ffi napis

(ľtibb időpong- helyszín eseÉn kériiĺik listď mellékelni!)

Ktizteľĺilet.haszrĺĺIat célja: ,,Tiindér ta|źúkoző,, kulturális rendezvény

Kélelemmel éľĺntett közúeľtilet nagrsĺĘa: 900 m2

KtizŮeľĺilet helye Buidapes! VItr. keľtilet Králvĺáĺia téľ

Megieg|,zés z fa|1 .szepte.mbeľ 9-én t4 ĺóľai kezdettel ,,Tiĺndéľtal ń|kazćŕ,szabadtéľi kultuľális ľendez.
vényt szenezĺinlĺo kb.22 óľáĺg. Az előkészĺĺleti munka ľeggel6 ĺórakor kezdődĺlq az utĺómunka kb.24
őráůgÍrrrt.A ľendezvény teljes idejéľe szeľetnénk zKáiváĺnatér 4.6. számrÍ épiiletek e|őttatéľ olda-
lán paľkolóhelyeket foglalni' a ľendezvény lebonyolításáthoz szĺikséges teheľautók ľészéľe.

Kérjíik a túloldalon jelzett
a kér e I e łnny o mt atv úny t

teket csatolni,
szíveskedjék!

mellékleaIáírni es

Ąaa-
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közteriilethasmćúatźlra,
a Józsefuiíľosi Önkormányzat tulajdonában lévő közteľületek hasmá|atźró| és használatiínak rendjéről szóló
I8/20I3. (Iv. 24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a köztertilet hasmá|atáért köztęľĺilet-
használati dijat köteles ťlzetĺi,

- a közteriileten kizárólag a kereskedelmi tevékęnységek végzésének feltételeiről szó|ő 21012009. (Ix.29.)
Koľmĺĺnyrendelet 12. $ (l) bekezdése alapjrĺn a rendelet 5. mellékletében meghaĺírozott termékek arusítha.
tók.

A kéľelemhez akére|mezőnekaz alábbĺ melléleteket kell csato|nia: (A csatolt mel|ékletet kéľjük X-el jeliilni)

1. A köztertileten folytami kívĺínt tevékenysés syakorliĺsára feliososító esvszerĹĺ okirat másolaüĺt:
- egyéni vállalkozás ęsetén: vállalkozói ieazolvánYt.
- gazdasáei társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem résebbi cépkivonatot. a|őíľźsi címpéldánvt. x
- társađalmi és esyéb szervezetek esetében: a nvilvántartásba-vételtiket ieazolió okiľatot.
- ősterme lők esetén ősterme |t5i ieazĺ.|v őnyt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az aztiizemeltefui kívánó kereskędelmi/vendéglátó egység érvényes be-
jelentés köteles kereskeđelmi tevékenység beielentését isazo]ró dokumentumot vagY a Miĺködési EnsedélYt
2. Az igéĺyelt terüIete vonatkozó helyszínt ábrázo|ó vźľ,Jratot, amelyen szeľepelnie kell a köľnyező utcáknak
is. A vázlaton azigénye|t területnek - a sziikséges méretekkel. úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelĺnűen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; atera'sz, pavilon szélénęk az épülethomlokzati falától és a járdaszélétő| való távolsága;terasz
esetén annak az iizletrek abeiáratátő]' való távolsága' amelyilĺüeztartoz;k: méterben mérve).

x

3. Az elhelyemi kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leÍrását és terveit; terąszkérelmekhez ą
helyszín Íotói át is cs atolni szijlĺs éges.
4. Meglévő létesítrnényre vonatkozó közterület-használati hoz'zájáru|ás megujítása esetén _ vrĺrosképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez katatt építmény esetében vagł építési munkólątokkal ć)sszefiiggő közteriilet-hasznóląt
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmąząst és ajogszabálybąn előírt esetekben ajogerős építésiigłi ható-
s ági eneedélyt csątolni szüIrs éEes.
6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszÍnĺajzon tul - a vonatkozó helyszÍnt ábrázo|ó
forgalomtechnkai váaajzot, amely beszereżlető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatóság Közutkezelési Fő-
osztá|y, Foľgalomtechnikai o s ztályán.

Fievelmeztetés:
A hiárytalanłI kitöhött kBrelemnyomtątvďty es u előín melléHetek csaoląsql túl, a poľltos és egłértelmű helymegharozas, va-
lontnt ameglévő laesíĺméľĺyfonja elengetlheulenabenyijtott lrźrelem erde,i.i elbĺrálasałDz!

A közteľület-haszrálatot _ ktilönösen _ az alĺíbbi jogszabályok szab;źlyonjk:

MagarorszĘheýi önkonĺányzatairól szóló 2011' évi CDoo(D(. tiirvény
a Jóxefuĺírosi Ónkormárryzat tulajdonában lévó közteriiletek haszlĺá]atáról és használatának ľendjéről szóiró 1820|3.
W.24.) önkoľmányzati ľendelet
Józsefuáros Keriileti Építési SabźlyzatÁĺóts7ś|ó 66Doo7.(ru'.2.)önkoľmán1zati rendęlet
Budapesti Váĺosrenđezési és Épftési Keretszab źtyzat:ól szó|ó 47 /Igg8.(X'15.) Főv. Kry. rendelet
A reklámot reklĺímberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. c)ilI.20.) önkor.
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, azáltallam benyújtott koaerulet-hasaálati kérelnem elbÍrálasának céljából hoanűÍórulok személyes adataim
történő keze|éséhez, valamint ahh62, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgánnesteri Hivatal az le-
járásbanrészt vevő szalĺüatósági állrásfoglalásokbekérése végetttovábbitsaazilletékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodĺísi Ügyosztály ügyintézőjétő| tájékoztatÁst kapirun -
amelyet tudomósul vettem _ az e|járás megindításának napjáľól, azĺ1gylntézési határidőről, az ügyemľe irányadó jog-
szabá|yi rendelkezésękről, jogaimľól és kötelęzettségeimľől, továbbá kötelezettségem elĺnulasztásrának jogkövetkez-
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről.

Kiiekntem. hogy kérelnem teljesítése esetén aki)agazgatrfui hatósági eljáľás és szolgáltatás általłínos szab,áĄyalró| a
2004. évi CXL' törvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alapjan a fellebbezési jogomról le.
mondok. Tudomósul veszem,hogy ezá|ta| az iigyemben hozott hatĺĺrozat annakközlésekor jogerőre emelkedik.

O**rrVptz
ryffiH

4o

,hJ
3

Budapest,20t7 . év 08 hró 29 nap.



Cégkivonat . 01.09.98020"9 - Trlľay Trla,Színház Kłĺzfiaszfiríl Nołrprofit ".. 1 . olrĺal; n.ĺsz'nsen: 8otđat

I:G.AZSÁG tĺc yr MIN.ISZTEIŁI]uN-{
ôtclŃrohl"ĺĺclrs És.'ąz eLEKTRoNĺKUS ceopl'ĺÁRÁsn,łľ.ĺ
KÖZREMÜKÓDÖ SZoLGÁLAT

CégkÍvonat
A Gg.01.09-980209 cégjegyzékszámÚ Turay |da Színház Kiizhasznú Nonpľofit Korlátc,|t Fé|e|ő5séEii (1'089

BudapeśÍ' Kálvária tér 6) cěg 20'ĺ7' jÚnÍus 27, napján hatáIyos adätaĺ a következők:

|. Cégforrn:átó]l fÜ gEetlen adatok
Áttaĺános adatok
Cégjegyzékszárn:01.09-980209
Cégforľna: Kor|áto|t fele|ősségri társaság
BejeEyezve 2009/07ĺ14
Megjegyzés: áttéve'FővárgsiTöNényszék.cb-ra

A cég.''g;j'"".'.""
Turay ĺda Szíňľjáz Közhasznú Nonprofĺt Korlátolt Feĺelösségli
A váftozás időpontja: 2oĺ3/08/06
B ej qtr1zé s:' ke:Ita ?.o1 3 Í 09 l a2. Közzétéýe : 20 B/a9/ :I 9
lt a&őlyos : 2Q13 I 0e/9:6 -.

A cég rövidített e|nevezése
Tuĺay |iÍa Színház Közhasznú Nonproŕit Kft.
A u á ltozá s i d 69 o ntj a: 201 3 l 08l o 6

Bejegyzés kette: 2013/ 09 ĺa2 Kózzétéve: 2'01 3/09/ 1 9

ťtatályos: 201 3 / 0u a6 ...

A e,éq 'sz61hę1'.
1 089'Budapest, Kálvária tér 6.
A uáItazá 5 id őpĺ5hti a: vo1 4 ĺ 1 1 / 27
B ej ryyzé s.. ke ft e : ż31. 4 / 1 2/ 1' 5 Kö zz ét éve : 2 0 74 / 1 2/ 1 7
t] atáJyps: 2o1 4/ 1.1 /"z7 ..'

A.cég fiókte|éDe(i)
H't}2040.:Budaörs, SzabaĺdśáE út 143.2' em' 13.
A váĺtozás időpontja: 2011/12/19
Bejegyzés ke:lte: 2o1'2ĺo2/06 Közzétéve: 2011 2/a2/23
H aiályo s: fo1 1 ĺ 12 / 19 ...

A|étesÍtő okiľďkette
2009. május 4.

B. ej egyzé s kelte: 2009/ 07 | i 4
l.łatátyos:: Zfi}gl/ 0i 11. 4 .,.

200s' 1Únius'z,i,
B ej g y'zés k e/te j zog;9! ov ĺ1 4
lt aitályog 2aT9łg7ł1 + ...

:2oĺ"o' szeptemb'er .l'0,

Béjegwéś kelte: 20iíL0Jo9ĺ3Q Közzétéve: 201 Żl|t 0/7:4

H atáIyo s: Zox o / o9;]3o ...

20.ĺĺ. decemberi9.
.B 

éj eg yzé: s, ke Íté:, 2a1 2/ 82 ĺ.o 6 Kö zz 6téu e: 20 n / a 2 / 2 3
HatáIyos: f01 a.o2ĺo6:,..

1.

')

2/3.

J.

3/,3.

.t

si:ą.

7.

7/.t'.

č'.

gr1.

8/3,

8/2.

B/4,

https.://ceĺt.e-cegj egyzek'1ru/?cegadaĺ1ap/o I 099 80209lCeglĺivonat 20ir7,,A6,f?.



cégkivonąt. 0i-09-980209 . Turay ldaSzíłlház Közhaszrú Nonprofĺt ... 2. olđď, tisszesęn: 8 oldal

8/5. 201.2. ápĺilis 10.

Bejegyzés''kęlte;'201u 0s/f1 Közzétéve: 2012/06/07
H atáI yo s ł fo1 u 05 ĺ 21 ...

8/6. 2012. augusztus 2.

B ej egyzśs kelte: 201 f/a8 ĺ 30 Közzétéve: 201 u 09,/20

H aÍ ályo s:' 2.a1 2ĺ 08 / 30 ..,

8/7. 2013' augusáus ó.

B;ęjegrzés.:kette: 2013; / 09 / 02 Közzétéý.e; 201 3/ 09 /1 9

ft at á I yo s :. fo'1 3 ! O.9,t Đ2: "..

8l8. 201.4 május 16.

Bi,ejĺgyzés kelte:?O1 4106ĺ03 Kijzzétéue: 2ü 4/a6n 9

H atj ly.q s: ?01 4 I Q6/ OB ...

Bĺ9.'20:l'4.novernber27.
B; ej ęgyzé s kelte : 2O1 4 / 1 2/ 1 5 Kłj zzét év e: 20 1 4/ 1 2/ 1 7
HątáWs:2o14/12ĺ15 ..'

g0'2; AcśgtévékenyséEg
9|43i. 9o0x,08 Előadŕműyészet

F'ő!év.é.l(enysii0.

B ej egW é| s .kelte ; 2D1| 3;l 02l z0 Ko zz én év e : 201 i / 0 4' / 2 5
'H atá]ws : 20:| 3 /02ĺ'2.0 ...

g/44. 141.g-i\p Feĺsőruházatgyártása(kivév*munkaruházat)
Bej egyzés'kelte; f01 3 / 02J2o Közzétéve: Za1 3/a4/ 25
H atáIyo s :.?01 3 | 02/ fo .''

g/45. 1414,o8 Alsóruházatgyártása
Bejegyzés kelte: v!013/ 0a2o KÖzzéIéve: 201 3/.04/25

Hatátyosi 2:O1 g / oLt 20 ...

.9I4ő. lallą:,gs, l6nwkö!éĘ.kąpcsolódószo|gá:ltatás
E ejągý é s ; ke Ee: Żo4.3 Io? ĺ,7a 

: Kp żz et éue ł 2p il 3 l 8 4/2 5.
'H 

atályo s : 2.OĄ 3 t o2l2o ...

Ei47. x..820,a& Egyébsokszoĺosítás
B ej e ałz'é s' kelte: .2013 / oa,zlp Közz ét éu e :, Ą0 1 3 /0 4/ 25
H atá l yo s: :.ż013 lou zo . ^.

9t4'8.. .433?,!08 Ěpíi|etaszta|ps.szer'.kezetszere|ése
Bej egyzés kette: 2O:| 3/ o2l 20 Közzétév e: 20.I 3 /04/25
I1 at á lW s :..f. aB / af / 20 ...

9ĺ49. 4333.,!D8. Fad|ó:'fa|burkolás
B éj e g yzé s.ké!|'p : ?01 3 / o2/ 2o K ij: zzét éu e : 2 01 3 / 0 4 / 2 5

ŕ] átálygs : ?:01 3 l0? ĺz0 ...

.9l5o.. 46.:!9,08. Vegyesteriľnékköĺri ĹisyngkinagykeĺqsKedq|em
.B ej eg yz é s. k e tt e: fa13' l 02 ĺ 2Đ Kö zzétéu e : 20 1 3ĺ 0 4/2 5

tl ątáIya s: fo:l 3 / 02/ 20 ...

gĺ51' 46,9g,08 Věgyesł'ermékkorpnpgykereskędelem
. Bej egyzé:s kett,e: 2aĺ:]3 /02ÍZ,o Kozzétéuę:.201 3/04/25

H atályo s: 20Ą 3 / 02/ ?o ...

g/5z. 4751 '08 Texłil-ł<iskeĺeskede|em

B ęj e3 y zé s :'J<é I t* zQ'1 3 / 0U fo Köżz ét éý e : 20 1' 3 / 0 4/25
H atá lyo s : 2o1. 3 / o2ĺ2o .''

9/s;ts. 4i7t,08 Ruházat'kiskeĺeskede|em'

hĺtps://cer't. e.cegj e g.yzek .hu/,? cegadat|ap /0 1 09980209/Cegkivonat )017.06.27. hry

4oý -



Cégkivonat- 01-09- 80Ża9 -Tlĺray IdaSzírhćlzKozhuątuNonprofit ..- 3. oldď, ĺĺsszesen; '8 oldď

Bejegyzés kette: 2.01 31 02/ 20 Közzétéve: 201 3/ 04/25

ŕłatályos: f01 3 / o2/2o ...

: 9ĺ54, 4772'08 Lábbe|ř,boráru-kiskereskedelem
,Bejegy'zés keilte: 2o1 3 lo2/2o Közzétév e: 20 1 3/ 04/25

HatáIyos: 2o1 3 / 02/ 20 ...

. gt55. 4g3g:,08 M'n.s. egyéb száľazfĺildi.szeméĺyszá|lítás

. Bejegy7, és kelte:2a13/o2'Ifo Közzétévě: 2013/04/25

' H'atály'9s:2O13/02|2o...

I 9156. 5814i08 Fo|yóirat, idôszaki kiadvány kĺadása
Býegyzés kelte: 2913|0212o Kijzzétéve: 201 3/04/25

H at ályo s : 2o1 3/ 02/ z0 ...

9ĺ57. su9,a8 Egyébkĺadóitevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/.02120 Közzétéve: 201 3/04/25
Hatályos: 201€, /a2/f0 ...

9/58. 5920,08 HangÍélvéte|készítése,kiadása
Bejegy7é:s kelte: 20131o2/20 Kijzzétéve: 201 3/04/25

'* Hätályos:2o13/O2/2o.,.
gt

9/.59. 7320,08 Piac.,közvélemény;kĺJt615'
Bejegyzés kelte: 201 3 / Q7/ 20 Közzétéve: 201 3/0 4/25
'|l atályo s : zo1:3 1 02 lfo ...

9/60. 58.11 
,o8 Könyvkĺadás

Bejegyzts kefte: 2Đ113/02/20 Közzétéve: 201 3/04/25
: Hatátyos:?O13/02/zo...

. El6| . 1812,08 Nyornás{kivéve: napi|ap)

bejegľ,f;éskelte:.farc/lg"'|2oKözzétéve:20T3/04/25
, |]ąťál!as:z013/o2ĺ20..

. 9/62' 31a9|08 Egyéb bútorgyártása
E el eg yz é s, kelte: fafi l o2/20 Közz ét éve : 2 0 1 3 / 0 4/2 5

lleÉlyos: fo13 ĺBf/2o .,.... 
9IÉg., 9524 T'8 Bútor, |akbeĺendezési tárgy javítása

;: Béjęgy,'7éskétte: fý73l€ĺ?i/20 Közzéťéve:2a13/04/25

#ĺ ł,!atáIyos:2o13ĺ'o2/2o -...1."ł
!:

;'. .l 97'64' .g'51z:a8 Kornmu-nĺkáclós eszkőz.javítása

i . .EęÍeglł.zés...keĺte:.2o13,ĺafł?O Kiizzétéue:2013/04/25

l t.taÍáIyos:20;B|oi2tzo...

;. ' clő; . g52g"n8. Lábbe|ĺ; egyéb bőráĺu javítása

i. B ějegyzés keĺte:2o13/of|28 Kijzzétéve: z01 3/04/25

Hatályos: 2o1 3 / 02/ 20 ...

9/66' 9529 |o8 Egyéb szeméĺyi-, háäartásĺ cikk:javítása

: Bejegwés kelÍe:2o13/o2/2o Ki5zzétéve:201.3/04/25

, '' Hatályos:.2a13/a2Jzo ...

:, gi|67, 494Í.,08 Közútĺ.áruszá]|ĺtäs
B ęj p gyz é s k el te : 2a1 3 l oa'fT Kiĺ zét év e :. 20 iI 3/0 4/ 25

, Flatälyos:2o73ta2ft0.-.

9ł68, 4942CI? Koltoztetés
Bejegyzés,kelte: fE13 / aZlfO Közzétéve: 201 3 /04/25
H atályo s : żo1 31 0i2/2o ...

https ://cert,.e.cęgj ęgyzękihu/?cegadatlap/0 1 099 8 o2o9/Cegkivonat f017.06.2:1.



Cégki. voĺat - CIl-09-980f09 - Turay ldaSż,iĺthtźKĺĺzhaszrru N.onpľofit ...

9/69. 5229:a8 Egyébszá||ítástkiegészítő:szolgáltatás
BejegBés ke e: 2013i/ ofĺ20 Kőzzété:ve: 201 3/04/25

H at á lyo s : zo13 / 02 I20 .. -

9l7o. 7490,08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki teyékenység

.Bejegyzés. kelte: fo1 3| oZ| fo Közzétév e: ?ffi 3/a4/25

H at ály o s : 2Q13 ĺ 02/ 2a ...

g./71 . 6499:08 M.n.s' egyéb pénzügyi közvetítés

Bejegyzés kelte: fa13 ĺ O2/2o Rozzét,év e:' 201 3/04/25

'. HatáIyo s : fo1 3/ ozl 20 ...

g/12. 6;619,o8 EgyébpénzĹigyikiegészÍtőtevékenység

'Eejqgyz€s :kelte:, 2:o1.3 / o|2/ f9 Közzétév e: 20:l 3 /0; 4/25

l1 atäIyos: 2013 / o2/2o ...

:9ĺJ3. 62W,o8 Szánnítógépüzemeltet,es
géięg4és)kelte:z,o.13/9uz'o.Kozzetéve:2,o13/04/25

H at áIyo s: 2O1 3 ĺ oz ĺ fo ...

'g 14, 6311,,08 Adaťe|do|gozás,web.hosz1ĺngszo|gáltatás
Bejegyz, és kétte: 2o13/o?/2o 'Közzétéve: 2013/04/25

H atályos: zo1.3 / 9f / zo .,.

g,|75. 7021 ,a8 FR, kornmunikáció

Bęjęgyzés kette: 2013 /O2t2o Közzétéue: 201 3104/25

11 atálygs: 2a1 3 IÖ2/.f9,..

:9116. v022Đ8 Üz|etvite|i'egy.éb.Vézétésitąnácsadás
Bejegyzśšł:kělte : :fa13/ o?J:za Rl5zzőtéve: 2'01 3 / p4/25

H at ályo s :. z}x 3 l32 /.fa ...

gl77. 8560!a8 oktatást:kiegészítőtevékenység

B ęjegyzés: kelte: fo1 3 lof / 2o Közzétév.e: 2ü 3/ a4/25

H atáIyo sľ f01 3 / Żuzo ...

:g/78. 7g11,08 ąek|ámügyndkiteł'ékenység
Bejęgyzés;/<e/te: 2oll 3 l oLlfo Kozzétéue: 201.3/04/25

ť] aláWŚ:.70x y ża.zo,..

g,,ĺ79' v3ÍI2:aB' Médiarekllám
B ej egyzés.keite: żo1 ś; / oz. EO K özz.étéue: 20 1,3 l0 4l2' 5

H atályo s; 201'3 ĺofl 20 ...

9/8o. 7.820,.08 Munkaeiőkölcsonzés
B ej egyzés ke|,te:2 o13 / azno.KijzzéÍéu e: 20 1 3/04/25

HatéIws:fo]F,/azĺ\o .,.

g/81' 7810 :08 Munkakozvetités
:gejegyzés kefte : ?0.1:3 /,\f/.fo' Kpiz. zéÍév e: 20,rc / a 4/2 5

HatáIyos: zo13 /o2/2o .'.

91Fz:. 7..'4.a.01qi8 Fqĺdítás;to|mácso.lás

B ý g y z és,, kel ! t e : f0 1 3 ! aH 2o .Köp,étáiv e : 20 l 3 / a 4 ĺ25

H eúlyos:.2013 rcLl 20 ..,

.918.3. 82,]gl08 Fényrnásotás;egyéb'irod,aiszolgállatás

Bejesyzés kelte; zo13 ĺof/|.fo Röizétéve: 20.I 3/'04/25

H atátyo s: fo13 ĺ ou fo ...

.91.84. 821,I,a8 osszetejtadĺninisztratívszo|gá|tatás'
Bejegyzés.kelte:.?a13/o?/'2Đ Közzétéve: 201 3104/25

HatáIýos:' 2a1 3 /az/ 2Đ ...

4. oldal, összesen: 8 oldal

i 0 99,802091Ct gtivonal 2;}l7,A:6.T1'



Cégkivonat - 01-09-9,80209 -TurayLđaSzlnhtnKözhasr-ntNonprofit ... 5. oldal, osszęsen: 8 olđal

9/85. .829'9 ia? M.n.s. egyéb kiegészítő Üz|eti gzolgáltatás

Bejegýzés 'kehe: zo1aĺl2:lf0 Közzétéve: 201 3/04/25
.HatáIyo s: 201 3/of / 20 ...

ó:.ĺĺla. .v4.ĺ0,o8 Divat-,formatervezés

E éjegyzés kelte: 2a.fi /o2lf0 Rözzéitéve: 201,3/04/25

H atályos: z01 3 / ofl 20 .,,

g;/,łv. 8230,08 t(onferencia,kereskede|mĺbemutatószervezése
BěJegyaés kelte: fo1'3ĺ.o2,ĺ2o Közzétéve: 201 3/04/25

HatáIyos: 2a1 3 lĺzlfa ...

9/88. 6g99,08 M.n.s. egyéb információs szolgá|tatás

Bejegyzés keĺte: 2a13/ afl 20 Közzété:ĺe: 201 3/a4/25

H atálya s:. ?:01'3/ of /.2o' ..,

g/8g, 85:51 :08 Sport, szabadidős képzés
B ej e gyz'és.kelte : 201 3 /.of l.2fr . Közzété'u e : 20 1 3l0 412: 5

H atái lyo s: zo1 3 / ozt 2:0'..

glgo. 8552,a8 Kultuĺá|is.képzés
Bej egyzés ke e:'201 3/ 92'/'2a Közzétéve: 201 3/ 04/25

HatáIyo s : zarc / oz/ zn ...

9|91. 8559 .08 M.n.s. egyéb oktatás

Bejegyzé s ke,lte: Zo1 3/ o2/23 Kijzzétéve:.201 3/.04/25

H atáIyo s: 2o1 3 t 0?./ 20 ...

g,/ga. ga02.,08' E|őad&mrjvészetetkiegésŹrtőtevékenyseg
Béj e g yz é s kefte : Zffi U af /20 Kö zz étév e : f 0.|l: 3 / 0 4 /2. 5'

t-t atá lyo s: fa1 3 / 02t 
"o 

...

,g|g3.. 9;0a3 08 Alkotórnűvészet
Béi 9' gyzés keĺte: 2a1 3 / o2 lfO Kö zz ét év e :' 2 0 13 / 0 4/ 2 5

|',t atáĺ yas : ?0 1 3 / 0u 20 - 
^.

g/9'4. ;9'004!08 Mrjvészetilétesĺtményekmtjködtetése
.B ejěgýé glkette:zo1 3i I \fĺfo Kőzzet'éy'e: 201 3/'04125

ÍlatáIy o s : 2a13l 021 2a .. -

9i.s5',g:g4g,.nĐ Mln:s.epýěbsióra|cożtatás,szabadiđőstevékenység
Be'légl' ,és : ké é : 2a1 3]Ą2l 20ŕ\i5zétéve: 2aiB lo; 4/25

' 
Hafulýas;?0:|,3/$2J2o*.

: .9,ĺ96. 93,1.1 |a,8 sport!étesftrnény mriko,đtetése

Bejegyzés kelte: 2013ĺ02/20 Kijzzétéve: 201 3/04/25

' t1atőIyps:f|013/02l2o.,.

i .9j9i; |gg:1,9,08. E'gyéb sporttéVékenysé.g

B eje gyzés ke fte: ż01,3 !'aie] 2:0. Kł'zzét éve: 2ď 3/a 4ĺ ?5
' Hai é lýp s ĺ. f0:|'3 / 0z/ 2lB.,,

A cég'jegyrbÉtő-kéje

MegneV.é.zé.s ĺissącg Pénznem

Ôšszesen 3 000 000 Ft

:fOO9'/87114Bejegyzés
ł,l a;tá,Iyg s : zg09 ĺ Đ7/1 4 ...

A képýisé!étré jogosult(ak) adatai

7 . i ht'-Ęs://cort.e.pegi.ę9'Ízek.hu,l?cegadat1aplCI1'09980fa9/cęgkivonat

; í1.'
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Cégkivonat - 0.1'09.980209 - Tur,ay Iđa Színház Kőzhaszłl{lNonp1oťit ... . olda]l, ôsszesen: 8 oldď

1314. Mikó lstván (an.: Bokor Jolán)
Szĺjletési idĄe: 1 950 / 1 0 / 22
1 028 BudapesĹ Hunyadi János 'utca '29

A!óazono'sÍtó je|: 8306092589
,Ą képviselel módja: egytittes'
EgyÜttes képvise|et esetén a másik (többi) a|áíró'neve (elnevęzése), ha az meqhatározott szeméý:

DäiÝasi ||ona CecÍlia
A' képvise|etľe jogosu|t tisztsége: ĺigyvezeťő (vezelő tisztségvise!ő)

Jbgviszonv Kezd;F-te:2o 2n4t1 0

A váItozás időpontja: 201?ĺo4t10
Bejegyzés ke.tte: 2012/05/21 Kijzzélévei 201 2/0'6/07
'Haťályos : f012/ 0 4ł 1 0 ...

13/5. .Darvasi |lgna Cecília (an.; Darvasi |lona)

Sziiletési idĄe: 1 97 8 / 1 0 / 21

1 071 Budapest, Dózsa Gyorgy út 64' I. em' 1 3'

Adóazonosító jei:. 84083 50 676

A képvise|et mĺídja:' öná||ó

A képviseletre jogosu|t fi sasége::ĺigyvezető (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2Q1 2/ 04/ 1 0

A változ ás időpontj a : 2012/04/ 1 0

.:Bej e. gąés kelte: fo:ÍZ/ O5/ 21 KözzéÍé:ve: 2au/06/o7

.ł,,t atál yo s :,f01. u 0411 o .'.

1.4. A'.könywizsgáló(k)'.adatai
1 4/z .t.:V,S. Könyvszakért&Szo|g'alĺató Koĺ|átp.ll Fele|ősqégíĺ Társaság

HU-?1za Dunakeszi, Vadász utca 6.

Cégjegyzékszám: rc-ag-o7 6243

A könyvvizsgá|atért személyében is felelős szemé|y adatai:

Ludasiné Vízy Saĺg|ta (an': Tőth SaroltĄ
2120 Dunakeszi'Vadász uÍca 6.

Jogviszony kezdete: ZO1 4/ 05 / 1 6

Jogviszony v.ége: 20.|7 |O5 l 1 6

A váItozás id őpontja: 201 4/ 05 / 1 6

Bejegyzés kelte: 2a'| 4/aą/a3 Közzétév.e: 2a1 4/a6/1 9

Hatályos: fa14/ 05/16 ...

1.5. A'felilgy-'e|őbizottsá(ii:Íagok'adatai
,|5J1,, |-1unyadkÍ.irti |swán(an.:Kreiesó.llgna)

1117 BudapesĹ Szerémi sor 5.

Jogviszprly ke zdete: fOOg / O5 / 0 4

B ej egyzé:s kelte : fOO9' / 07 ĺ 1 4
. H átěIýo s: 2.Q09 / olJ 1 4 ...

15tf, Kamarás Mihá|y (an': Miklós Mária)

1051 Budąpesl ohóber 6. u.f1.3. em.8.

.loEviszo nY ke zdete: f009 / 0 5 / O 4

Eejegyzés kelte: 2oĐ9 lo7 / 1 4

11 atáýos: 2aoglDv / 1 4 ..,

'l5/3. Benkő Pétęr (en.: MolnárjBĐrbáté)
.2529 Annavöĺgy; Boľbé|y sor '42.

Jo gviszony ke zdete: 20a9 ĺ 05 1 o 4

,: B $ ęg yzé s. k e I:te ::?oo9 t o7 / 1 4:

Hatátyos: 2ta9 / 07 / 1 Ą ...

1.6, A.jogel'őd cég(ek) adalai

f017.4627. hr

-ąęs-
lrt'1ps:/eľ't'e.-ceg jęg-vzęk.h.u/?cegađat1ap/01099802o9/Cegkivoĺlat



t .Cégkivonat - 01 -09-980 fa9 - Turay Lđa SzínhazKözhasz'nú Nonprofit '. ' 7. oldal, osSzesenl 8 oldat

16t1 , SZEMIRAMlsZ Színházi, Ku|turá|is és Sportrendezvéňyszervező KözhasznÚ Társaság'

CégjeEyzékszám: 1 3-14.000,'l 21

Adószám : 21 1 9 0663-2-1 3

,. Bejegyzés kelte:2ao9|07/14

I Hatályos:2.oa9,ĺa7|14 ''.

20. Á cég statiszt'ikai számjele. 2o/4, 21190663.€00ĺ.57Ł01'
Béjegyz4s kette: ?o1.z'l02./ 07 Közzétéve: 2'01 2/02/23

. Hata|ĺýpŚ:fo1.2l0u,o7 ..'

' 21. Acégadószáma
21/2. Adószám:21190663-2-42.

Ktizö;sségi adószám: HU21 190663.

Adó szá m státu sza: érvényes adószám

' Státuszkezdete:zaafĺ01/o3
' A változás ídőpontja: fO12ĺo2/o6

Béjegąés kelte: 2x1?/o2t06 Közzétéve: 201 2/02/23

i ł1utályos:2ü12/o2,/o6...

g2. A cég pénzforga|mi jelzőszáma

3P17. 1.09'1'8001-00000087'33420007
A számla megnyĺtásának dátuma: fo16ĺ03/22.

A pénzforga|mi je|zôszámot az UniCredít Bank Hungary Zrt. szABADSÁe ľÉnt rtlr 0a54 BUDAPE9T,

szABADsÁG tér 5-6.) keze|i.

cégjegyzékszám: l01 -1 0-041 348.

' B.ejegyzés kelte: 2o16to3ĺ29 Közzétéve: 2016/03/31

H atáIyos: 2o1 6 l 03 /29 ..,

45. Ac{gelektľonikuselérhetősĄle

. 45t1. A cég kézbésítéi'.i oĺme; gazdasagi@turayidaszinhaz'hu. 
Aváltozás ĺdőpontja:2014/05/16
:Beiegyzés kelÍe: 2O14ĺo6/03 Közzétéve: 2014/06/.1 9

Ha;tályos: zo1 4| 05 / 1 6 ..-

: 48. A.kłizhasznúsági.fokozatadatai
i). 48/2. Fokozat: KözhasznÚ
Ý A közhasznúsá$i fokozat, i|le.tve jogáĺlás megszerzésének időpontja:2oo2. február 27.

l.. A váItpzás'id'óponitja:2o14/96/a3

].' Bejegyzé.s kelte: 2a14ĺoila3 Közzétéve:2014/06/19

i l]aÍáIyas:2O14|o6l03..'.

'l. '4g,' A cég cégjegyzékszámai
' a^11

'+:,I |- Cégjegyzékszám: 13{9-129095

Vezetve a Budapest Környékĺ Törvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában.

. Hatályos:2oi,o9/g7ĺ1Ą...

': '+a,4, Cégjegyzékszám: .01-09j980209

.. 
u€ZB,We: ô Fővárosi Tórvényszék oégbírósága nyilvántänásában.

B ejegyzés Relte 291,:2ĺoftĐ6 Közzétéue: 2a1 2/02/2:3

60. Euľópai Egyedi Azonosíto

60ĺ1' Euri'paiEgyediAzonosító:Huocosz'01-o9-980zo9
A váĺtozás.időpontja: 2a1v / 06; /o9

2017.A6.27.
7 . https://ceĺ.e-cegiogyzek.hď?cegadatlaplÜl}998}f}9/Cegkivonat TA- łll m{l I \_/



Céglcivonat -.oi-o9-980209 - Turay Iđa Színhaz Kozhasznri Nonprofit ... 8. oldal, isszesen: 8 oldal

Bejegy'zés kelte': 2a17 /06/09
H atáIyo s::2o1 7 ĺ 06 / 0g ...

11. Cégformáto| fÜ.ggő ,adato,k

1. Atag(ok) aďatai
1/3. Darvasi l|ona Geeí|ia (an.: Darvasi llona)

SzÜletési ideje: 1 978 ĺ.l 0121

i|071 Bu!ąpgst, Dózsa'György út 64' l. em. 1'3,

A.szavazati jo g rnértéke me g ha |adja az 507a.ot.

A tągsági jogviszony kezdete: 2012/04ĺ10
A v'áI!ózás, időpontj a: 2a1 2/ o: fi a
Bejegyzés kelte: 2a1 2/ 05/21 Közzétéve: 201 2/06/a7
H atáĺyo s : 2o1 u,o 4/ 1.0 ...

1/5. ,eorps Zoltan (an.: Sanu Vilma)

'SzÜ|etési idĄe: 19 69 / 01 / 1 6
:l 1,1 8 Budapest, Szüret ulca 21 .

Atagsági jogviszony kezdet el 2012/ 04/1 o

Ą,v áftożďs i,d őp o ntj a: 2o1 2J,o41 1.0

Bejegyzés.kelte: 2a1.2ĺ!5/ 21 Kijzzétéve: 20.l 2/ 06/07
ľl aťá ! yo s : 2Đ1 2/ 04/ 1 g ...

1/,6. Várady Már.t-a (én.; Bąbus Piroska)
Szü | eÍési i d:eJei' 1. 952 ĺl il al
.żoao, sudaöľE Patkó utca 9. V|l' em. 62a'

A tagsági jogvĺszony kezdełe; z013/05/31
A v áltozás.időpoĺ1'tja : 201 3 / 05 /31
Bej:egy7és kęIte: 2o1 3 l09 l0,2. Közzétév e: 20 1 3 / 09/1 9

l:latá l yos: 2013 / 0 5 / 31 ...

Az:|M Céginformáeiĺís'Szolgá|ata'hiva'talosan igazolja. hogy'ezen kladrnány adatei az i||etékes eégbíróság jog:erős

Végzéśein''alapu1haK A:pégügybeĺ e|'nem bjrált módosítás nincs fo|yamatban.

Részút|:ia17.ĺa6|.f7 1.4l4T55.. A 5zo.lgá|tat.qlt adat.ok.a:kibÔcsátás iicŐpontjában me$egyeznek.a:'eegnyilvántaľtó

rendszéi adataiyäl.
Microsec céginfoľmációs. sio.lgálta!ó

f017.06.f7.

Ą4A
https ://ceĺ.e.cęgi c gyzek.hď?cegad atlap / 0 1 a 9 98 02 09lCegkir'onat



Dr. Lipták Anikő közjegyzil
í111 Budapest, Budafoki'Út 31.
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TTJRAY IDA
SZľxHAZ

1089 BUD^PEST. KÁtV^RlA TÉR ó.

Tündéľtalálkozó

2017. szeptember 09.

,,Gyerekkoron legáhítottabb vágya volt, hogy találkozhassak egy tťjndérrel',..,.,.....,,

PRoGRAM IniRľľpnľľ:

14.00 Polgáľmesteri megnyitó, programismertetés

14.05 Csipkeľózsika mese előadás

15.10 - 1B'45 Tündér -kert ,,megnyĺtása,,, gyerekprogramok

18.45 ossztánc gyeľek tündéreknek és gyerek koboldoknak, manóknak

19.00,,Gitáros tündéľfiú,, Seprenyi Lászlóval

19.75 Díjátadó

19.25 Karády Katalin szeľepében Gosztola Adél

19.35 Amerikai legenda Frech Zo|tán

\9.45 Cserhátĺ Zsuzsára emlékezik Fehér Adrienn

t9.45 Tündérmama Hüvösvölgyi Ildikó

20.00 A Nemzet Színésze Bodrogi Gyula

z0.!0 Részletek a Turay Ida Színház előadásaiból

27.00 Színészkoncert

2t.45 ossztánc felnőtt tündéreknek és felnőtt koboldoknak

Levelezési cím: zo4o Budaöľs, PÍ.po, Tel/Fax: +36 z3 4z8 47o E-mail: titkaľsag@tuľayidaszinhaz.hu

www.tuľayidaszinhaz.hu



Kozs ZolcÁl'ľaľÁsr sznnzopÉs
z. sz ĺ*rv n,ĺóoosÍľÁsa.

oľxonn,ĺÁľyza'ľr FEI.,ADATox nr-r,ÁľÁsÁnĺ

Amely létrejött egyńszrol. a Szerződéssz ám: 7 ĺ /20I 5'

Budapest Főváľos VIII. keľíilet Józsefváľosi onkormányzat (székhelye:t082 Budapest,
Baľoss u, 63-6v; adószáma: l5735715-f-4f; adőszźĺna: 15735713-2-4f; statisztikai száĺrra:

|57357t5-841|.3iz\.0ĺ; szźgĺĺ|aszáĺna: |0403387-00028570-00000000; képr'iseli: dľ. Kocsis
Máté polgárrrresteľ), mínt Közfelađat Gazđa. a továbbiakban:,,Megbízó''

másľésaol a

Tuľa,vIda SzínházK:őzhasznú Nonpľofit Koľlátolt Fetelősségĺĺ Táľsaság (székhely: 1089
Budapest, Kálvaľia tér 6,; cégiegyzékszxn: Cg. 01-09.980209; ađószám: fl190663-2-4f;
számlaszáma: i0918001-00000087-334f0OO7; képr'iseli: Daľvasi Ilona Cecília ugyvezetó) a

továbbiakban:,,Kiizfeladat Szolgáltatĺí''

a továbbiakban e$yĺittesen ,,Szeľződií Felek'', közöft az alábbí feltételek alapjan:

ELóZMENYEK

1.1. A'Szerzađő Felek 20i5' máľcius 4'én közszolgáltatásj szeruődést kötoťtek a Megbízó
kĺizťeladatanak teljesítése éľdekében a saeľződés 1. sz. n.reltékletében megielöit
ĺĺnnepségelĺen az előadó-mtivészeti szoIgáltatások taľtós biztosításával, tov,źlbbá azza|,

hog-v Megb'Ĺző je}en szeľződésben nęm nevesíÍett további iinnepségei, ľeĺrđez-vényei
tekintetében NIegbízó kĺilon felkérésére a Közfeladat Szoigáltató az ę|őadó.muvé'szi
tevékenységet jelen szęľzodés keľetein beliil biztosítja. A szeľzodés 2.3 és 4.l. pon{a
alapjárr az 1. és 2. szźntti melĺéfęlęt felüIvizsgáiatą r,alamint az előadó-művészęti
szervezetek támogatásáľóI és sajátos foglalkonatłísi szabály'airól szóló 2008. évi
XpiX. töľvény 1 1' $ és a nrírlősíteĺt előaĺ1óĺnúvészoti szeľr,ezetek köľének
meýlatćtrozásáľól szóló 512012, ryr.is.) EI\4MI ľendelet a|apjan a K<ĺzfelađat

Szolgáltati f076. évtőIkiemelt szewbzetĺ.é letĺ nyilv'anitva, ezét Megbizó Képviselő'-
testtile!ének '2:62/2016. (XII.20.) számú hatźłrozata alapjĺfur a kĺizponti költségvetésből
érkező átĺami tánrogatas tovab'badxa éľdekébęn a szeľződés nódosítása sztikséges.

szE.RzoDÉs ľÁncyĺ.

2.1. A szeľzödést a Szeľződő Felek 2016' mráľcius l8-i hatállyal az alábbiak szeĺint
ĺnóđosítjak.

A sz-ęrzodés 2.6. pontia azaLábbíak szeľint módosul:

,,Feĺek rogzĺtik, h,gy Kozfeladat Szolgĺiltató az előadó-łnljvészeti szervezetek

tántogaasáról és sĘótos,foglalkazttlĺťlsi szabáĺyaiľól szóló 2008. évi XCX. t(jr\,éĺry

11. $ és ą nłinősíĺetĺ: eĺőadó-mťíyészeti szervezetek koľéłzek meghatúrozásáľól szoló

5/20]2. (W.I5') EMMI rendeLet alapjún 2a]ő élli61 kienĺeĺt szervezetlĺź leĺt
ny'itv'ánítva, és 2016' ,évben 45.000;0 e Fĺ (rulÍvészeĺi 27.000 e Ft,

!éĺesítmén'vgazdólkod.ósí ]B,000 e Fĺ), 2817. évben 4]',000,0 e Ft (mílvészeti 24.60a e

Ft, létesítménygĺtzĺllíIkoĺIđsí 16.400 e Ft) támogatásban rěszesül ď lĺĺ}zponĺi
kti ĺ ĺs é gv e t é s b ő l a t o ľv ény b en m e ghat dĺ, o z o t t lěI adaĺ o ĺĺr a.,,

fu-^n*



A szeľzőđés 1. szánrú męlléklete az alábbiakkal egésztil ki:

,,20I7. évben az cłIiĺbbi rełzdezvényeken, tłnnepségeken [dt eĺ előad(ł-miĺvészeľi

felarlatokat a Tuľay Ida SzínhtÍz Kozhasznú Nanprąfit Ift.:
Idősek napjdra 2017. szeptember vége, 2017. oktlíber eteje (a Megbízĺi igćĺrye
szeľint): Hunyadi Sdłzdor-Topolcs'ányi Lauľa: Á voľoslómpás ház címíĺ zenés, viddm
színműve' . Tuľay lda színhúzban.
Oktlíber hĺinupban a Megbízó és a Budapest VIII. kerületi iskolcik i.génye szerinti
időpontban: 56-os 'színhdzi előadds fiattlloknak _ a Tuľay Ida színházban.
2017. auguszÍtts 20.dlĺ nagnzínpadot felćpíĺve: Szent Isĺvdn misztéľiumiáték -
Golgota tér.
20I7. sx,eptembeł 9-én IündĺłłfesztiváI a Kálvdria tĺěren cĺz onkormányzattal
egľ-üttműkođý"e,

2017. mújus 28-ćn głeľnzekeĺőadás a Horváth MiháIy tćren.
Ev lęözben _ küItjlt téľítěs fejében _ az onkoľmtínyzat ünnepségeĺn, ľendezvényein
konferálds, műsonlezełés, veľsrnondús, egłéb elńadó-míívészeti tevékenység
biątosítlÍsĺĺ

Ke lt : Budapest, 20 ] 7' .fłlbrućłľ',

A szerződés 2. szárnumelléklete az aiábbiakkal egészĹil ki:

,,Budapest Fővaros VIII..keľljtet Józsefvárosi ankoĺ'mányzaĺ ĹI 2017. éy'i

kakségłeĺésrőI szóĺó. 3ői20Iő' (XII.2I) Önkormćĺnyząti ľendeletében ]IIa5 nűkodésĺ
cél"lł támogatás államhóztarłćĺson Hvlłĺľe cĺmen 5.000.000 Ft, azaz tjtmilliri foľint
támogaĺási osszeget ktłIoníteĺt eI cł Ttłĺ,ay lda Színház Rĺjzhasznú Nołęrofit Kft..|allúľa,
amelyeĺ; 2 iiĺemben folyósít,'utĺ5ľagos eĺszámolássąl az aldbbirlk szerint a Turay ldcl
Színház KÓzhasznú Nonpr?fit KfL Unicredit BanfuóI vezeľett I09]B00I-0Ü0000B7-
3 3 4 2 0 0 0 7 szá mlj sz úmI áj ár a''

I. iitem: 2.5'00.000'- Ft, ązaz kétmiltió-tjtszázezer 'forint 2,0]7, március 18'" napjdig.
II. t;tem: 2'500.000,- Ft, azaz.k,étmilĺió-ötszázezerforint 20I7.június 30. napjáig'

A Tuľay Ir]ą Színhóz Kozhaszruj Nonprolfiĺ KfI. tI 1)avára elkĺłIaníĺeĺt táĺno7atąsi
Összegeĺ kizáľćłlag a kt;zszoĺgáĺtątćłsi szerz'őĺlésben rÖgzítetĺ célok megvalósí.tĺźsáľa.' az
2.I. pontbanftlglalt cłźĺ megvalósítá,sára, a megjelö:Iĺ kĺ;zszotrgáItatúsi szolgáItatósok

finans zír o zĺis ár a łlasznáĺhąrÍ tĺ fe I.

Á Turajł lda Seínház Közhaszrui Noł,tpľofit Kfĺ. a kö.zszolgciltaĺósi szerződés 6.2,

p o n tj ťłb an r ô gz í t et t m ó do n'lĺt: t e I e s az onko ľ mányz at fe I é eĺ s z ó m ó l nĺ.

Jelen megđllapod'rźs alapjćlľ'l a kedvezĺnén,vezett az Euľópai Bizottság N 357i2007.
számlź haĺćłrozatćłnak (HĹ C 87/l, 2008.4.8.) megfelelően odaítéĺt 5.000,000'- F|
os sze gĺÍ kultuľáIis célú támogatds:ban r észe sül,

Kelt : Budapest, 2 a ] 7' Jbhruc.ĺr,,
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zLllo RENĐELKEr;Ésrcĺ<

3,1. JeLen szerződésmódosítasban nem szabáiyozoÍÍ.kéĺdésekben az alap szerzodés. iiletve

a P ol gáľi Töruény*önyv ľendelke zései az iĺányađóak.

3 '2. Jelen szeľződésrnódosít źts az a|ap sz.e:.zóđés elváIaszthat atlaĺl ré,szétképezi, azza|

egyiitt érvényes"

3.3. Je1e.n szerződésmódosítas egymással mindenben megegyező 5 pélďfurybaĺl készült,

amelyet Fe.'lek elolrłasás és éľtelmęzés utáĺt, mint akaratukkal minden.ben megegyezőt

j ór'áhagyó l ag aLaírtćk.

KeIt: Budapest, 2017. febľuaľ

Budapest Főváľos VI[I. keľiilet
Józsefv árosi onko ľm ány zat

Fedezet...{.. .ł.{.ĺ.q.ť.=;.l. . đátLuĺr: Budapest, 20 1 7.

Tuľay ĺda Színhá z Kozhasznűl
Nonpľofit Kft.
képviseletében 

TĺíftlĘY }lle-ęz*$!{"iÁa

ľ{ÜŁ.lř'łÚFlT KFI
ot. Kĺilvĺ:ľ*a tôľ 6.
Ż\ !{\$ź;in.2.42

ügyvezetĺĺ
Közfeladat Szo1 gáttató
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