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Tárgy:

a Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 2013. május 2l-i üléséľe

Kiizteľület használati kéľelmek elbíľá|ása

Előteľjesztő: Szúcs Tamás igyosztźiyvezető
Készítette: Berényi Melinda ugyintéző
A napirendet nyilvános tilésen kell tárgyalni.
A döntés elfo gadásáh oz e gy szeru szav azattobbs é g szüksé ge s.

Melléklet: 8 db

Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság !

A Jőzsefvźrosi Önkoľmányzat tulajdonában lévő közterületek haszná|atźrő| és használatrának rendjéról
szőlő 18/2013. (IV. 24.) önkoľmátnyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $-a éľtelmében a
köZterület-haszná|atta| _ hozzájárulással és elutasítással _ kapcsolatos önkoľmányzati hatósági
eljárásban a hivatkozott rendęletben ľögzítettek szeľint elsőfokon a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meg]lattrozza a kozteri|et hasznźiatok utáni fizetendő díj
méľtékét'

A Rendelet 18.$ (2) bekezdése aza|źtbbiak szerint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) kozterület-használat esetén a Bizottság a jogosult kérelmére
méltányosságból havonta, neg1łedévente vag)/ féIévente esedékes, egłenlő összegű díjfizetést is
megállapíthat, melyet a kozterület-használati hozzájórulásban rogzíteni kell',,

A Rendelet 24. $ (1) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2. melléklete alapjdn megdllapított közterület-hasznólati díjak korlótlanul csokkenthetőek
vag1ł elengedhető ei:k:

a) az onkormányzat érdekébenvégzett építési,felújítasi munkálatokvégzése esetében;
b) a fővórosi, vagl önkormányzati pályázaton elnyert tĺźmogatasbóI trténő épület felújítások

esetében;
c) humanitárius és karitątív céIok érdekében végzett tevékenység esetében;
d) kulturdlis és k)rnyezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottsdg úgł ítéli meg, hogl az Józsefvaros érdekeit szolgóIja;

fl bejegłzett politikai pártok, eglhazak és tórsadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú rendezvénye
esetében;

g) oktatási, tudomónyos vagł ismeretterjesztő témájúfilmaĺkotasokforgatósa esetében;
h) a Filmtv. hatólyq alá nem tartozó alkotósokfoľgatása esetén, ahol az igénybeveendő teľüIet ą 15

m,-t elérő, de a 20 m,-t meg nem haladó területű;
i) a Filmtv. hatálya aIó nem tartozó alkotasokforgatása esetén, amelwek időtartamą a kérelmezett

időponttóI szómított 30 naptári napon belül összességében nem haladja meg a 2 naptĺźri nąpot',,

Az e|m{it időszakban a Hivatalhoz az a|ábbi k<jzterület-hasznźůatihozzájźru|źts iľánti kéľelem érkezeÍt.
1.
K<jzteľtilet-h asrultiő, kér elmezó :

Közterület-használat idej e :

Közteľü let-h aszná|at cé|j a:

KözterĹi let-h asznáiat helye :

Kĺjzterü let-h aszná|at nagy sága:
Közterü| et-h asznźiat díj a:

FK.RASZTER Epítő Zľt.
(3532 Miskolc, Felsőszinva v73.)
2013. június 1..2013. november 30.
építési munkaterület (konténer telepítés-hasznźiat)
Teleki tér
350 m2

40o,-Ft/ m,ĺnap



Megjeg.vzés: A Vĺárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság a 429/2013. (rV'29.) sz. hatttrozatźpa|
döntött az FK-RASZTER Epítő Zľt. közterület-haszná|atźro| a Teleki téri Piac kivitelezéséhez
szükséges építési munkaterülettel kapcsolatban 2013. május l-től f0I3. májls 31-ig. A cég
kérelemmel foľdult a Tisztelt Bizottság felé, melýen a csökkentett építési munkaterületre díjmentes
közteľület-h asznźiat hosszabbítasát kéri.
A gyalogos forgalomtól elhatárolt tertilet a kivitelezéshez, létesítmény építéséhez elegendő, de a
lebonyolíüáshoz, ajogszabályban rögzített kötelezően biztosítandó napi munkásellátĺás kielégítéséhez
nem megfe|e|ő. Az eryébként ingyenesen rendelkezésre á||ő területet a piac teljes teľĹiletének
beépítettsége miatt nem tudja kihasználni a kivitelező, valamint a Teleki téri piacot körülvevő
lakóéptiletek homlokzat fe|űjitástthoz kapcsolódó közterület-haszná|atok miatt az útszĹĺkület nem teszi
lehetővé a konténerek felállítását. A kivitelezó cégtájékoztatása szerint 15 db konténer elhelyezése
sztikséges az építkezés folyamán, melyeket sęm a kcjzut mellé' sem a homlokzat mellé a biĺonsági
védőtávolságok hiánya miatt lehetetlen biztonságosan elhelyezni.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a díjmentesség biztosítasát tekintettel a
Rendelet 24. $ (1) bekezdés a) és e) pontjában foglaltakra.

,

Megjeg.yzés: Az FK-RASZTER Epitő Zrt. a Teleki téri Piac
Y agy ongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyos ttźůy jav asolj a a díj mentesség
Rendelet 24. $ (1) bekezdés a) és e) pontjában foglaltakľa.

3.

Közterület-h asználő, kérelme ző :

Köztertilet-használat idej e:

Közteľü let-h asznéůat c é|j a:

Közterti let-h asznźiat he lye :

Közterü let-h aszná|at na gysága :

Közteľület-h asznźůat dija:

Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

Közteľtilet-h asznźiat ideje:.
Közterü let-h asznźiat c é|j a:

KözterĹilet-haszná|atnagysága:
Közterü let-h asznźĺ|at helye :

Köztertilet-h asznźůat dij a:

Közteriilet-h asznźiő, kérelmező:

K<jzterti let-h asznźůat idej e:

Közterület-h aszná|at cé|ja:
Kĺjzteriilet-h asznźůat nagy s ága:
Közterü let-h asznźůat helye :

Közteľület-h aszná|at dij a:

FK-RASZTER Epítő Zrt.
(3532 Miskolc, Felsőszinva u. 73.)
2013. május 2I.-20|4. január 15.
építési munkatertilet (piac)
Teleki tér
7fO mr
400,-Ft/m'lnap

kivitelezését végzi. A
biztositását tekintettel a

Megjeryzés: A Magyarországi Evangélikus Egyhźz tájékoztatása szerint a közterület-haszná|atra
balesetvédelmi szempontból van szükség, épitőanyag táľolás nem lesz kĺjzterületen. A kérelmező
díjmentesség megadásźń kéri a Tisztelt Bizottságtól. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
TJgyosztźůy javasolja a díjmentesség biztosítását tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában
foglaltakra.

4.

Ma gya ľo ľs záłgi Ev angéliku s E gyház
(1085 Budapest, Üllői tŃ24.)
2013. június Í5-2013. szeptember 30.
homlokzat felújítás
45 m'
Szentkiľályi u. 51. (Üllőitĺt24.)
420,-Ftlm'/nap

Táľsasház Kisfaludy u. 28.
(1082 Budapest, Kisfaludy u. 28.)
2013. május 27.-20|3. augusztus 02.
építésimunkaterület(anyagláro|ás,źikányozás)
86 + If3 m'
Kisfaludy u. 28.
250,-Ft/m'lnap

Megjeg.yzés: ATźrsashźn a homlokzat felújítását öneľőből végzi, akéľe|mező díjmentesség megadását
kéri a Tiszte|t Bizottságtól. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a
díjmentesség biztosítását tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra.



5.
Közterület-haszná|ő,kérelmező: Rendőľmúzeum

(1087 Budapest, Mosonyi u. 5.)

KöZterület-használat ideje: 2013, jinius22.
Közterület-használat cé|ja: kultuľális rendezvény (,,Múzeumok Ejszakája'')
KöZteľület-haszná|athelye: Mosonyi u. (Lóvásár u.-Festetics u. között)
Közterület-hasnlá|atĺagysága: 1500 m,
Köztertilet-hasznźiat díjł l86,-Ft!rĺÝ/nap

Megiegyzés: Tekintettel a Rendőrmúzeum közmiĺvelődési illtéznény sttttuszára, valamint a Rendelet
24. $ (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltakľa javasoljuk a díjkedvezmény biztosítását'

6.
Közteľület-haszntúő,kérelmező: MetľodomKivitelezőKft.

(1065 Budapest, Révay u. 10.)

Közterület-használatideje: 20l3.május22.-f0I3'június25.
Közteľtilet-haszná|atcéIja: építési munkaterület (állványozás)
Kozterület-hasznźůat helye: Mátyás tér 10-11'
Közterĺilet-hasznźiatnagysźrya: 97 m.
Köztertilet-haszná|atdíja. 400,. Fť m,lnap

Megjeg.yzés: A Metrodom Kivitelezó Kft. előzőleg a 4f4l20l3. (IV.29.) számű határozatta| kapott

közterület-haszná|ati engedélý teljes díjf,rzetéssel a Szeľdahelyi u.-Mátyás tér sarkán źilő társashźn

kivitelezési munkálatainak befejezésre. A hatźrozat a I6-I93l4lf0I3. szźmon kiadásra került, a Kft.
jelen kéľelméve| az épület Máýás téľirészénkezdené a külső munkálatokat.

1

Kiizteľiilet-haszná|ó.kéľe|mező: KisfaluKft.
(1084 Budapesto Őľ u. 8.)

Ktizteľület.használat ideje: 2013. május 21.-2013. augusztus 31.
Kiizteľület.használat célja: építési munkateľület (homlokzat felújítás)
Ktizteľĺĺlet-használat helye: Mátyás téľ 5. (Koszoľú u. saľok)
Kłizteľület-használatnagysága: 31m2
Ktĺzteľĺilet-használat díja: 400,- Ft/ m'loap

Megiewzés: A Kĺsfalu Kft. a Magdolna Pľojekt Iil. Uniós Pá.lyá.zat megvalósításáva|
kapcsolatbanvégzi a Mátyás tér 5. sz. táľsasház homlokzat fe|újítását.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a díjmentesség biztosítását
tekintettel a Rendelet 24. s (1) bekezdés a) és e) pontjában foglaltakľa.

8.
Közteľület-használó.kéľelmező: KĺsfaluKft.

(1084 Budapest, Őľ u. 8.)

Közteľĺĺlet.használat ideje: 2013. május 21.-2013. augusztus 31.
Kiizteľĺilet-használat célja: építési munkateľtilet (tető, homlokzat felújítás)
Közteľület-használat helye: Mátyás tér 16.
Közteľület.használat nagysága: 28 m2

Ktizteľĺilet-használat díja: 400'- Ft/ m,lnap

Megiegvzés: A Kisfalu Kft. a Magdolna Pľojekt III. Uniós Pá.Jyázat megvalósításáva|
kapcso|atbanvégzi a Mátyás téľ 16. sz. táľsa:.háztető és homlokzat felújítását.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztá|y javaso|ja a díjmentesség biztosítását
tekintettel a Rendelet 24. s (1) bekezdés a) és e) pontjában foglaltakra

Fentiek a|apjźtn kérem az a|ábbihatározati javaslat elfogadását.



Határozatijavaslat

I. A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság rĹgy diint' hogy közteľĺilet-használati
hozzájá.ľuliálst ad _ díjmentességge| - az alábbi ĺigyekben:

1.
Kĺjzterület-h asznźúô, kéręlmező :

Köztertilet-használat idej e:

Közterület-h asznźiat c é|j a:

Közterület-h asznźiat helye :

Közterület-h aszntiat nagy sága:

2.
Közterület-h asznźiő, kérelmező :

Közterület-használat idej e :

Kö zterület-h aszná'|at cé|ja:
Közterül ęt-h asznä|at he lye :

Közteľület-h aszntiat nagy s ága:

3.
Közteľület-h aszná|ő, kérelmező :

Közterület-használat idej e:

Közterület-h aszná| at c é|ja:
Köztertilet-h aszntiat nagy s ága:.

KözterĹilet-h asznźńat helve :

4.
Köĺeľület-h asznźiő, kérelmező :

KöztęrĹilet-használat idej e :

Közterület-h asznźiat cé|j a:

Közteľület-haszntiatnagysága:
K<jztertilet-h asznźiat helve :

J.
Közterület-h asználő, kérelmező :

Közterület-használat idej e:

Közteriilet-h asznźůat c é|ja:
Közterii let-h asznźiat he lye :

Közteľület-h aszntĺ|at n agysága :

6.
Közteľü let-h aszná|ő, kéľelmező :

Közterület-használat idej e :

Kĺjzterĺilet-h aszntůat cé|j a:

Közterü let-h aszná|at helye :

Közterület-h aszná| at nagy s ága:.

1

Közteľület-h aszntiő, kérelmező :

Közterület-használat idej e:

FK-RA sZT ER ű)pítől Zrt.
(3532 Miskolc' Felsőszinva u. 73.)
2013. június I'-2013. november 30.
építési munkaterület (konténeľ telepítés-has zná|at)
Teleki tér
350 m2

FK-RASZTER Építő Zľt.
(3532 Miskolc, Felsőszinva u.73')
2013. május 2I.-f0I4. január 15.

építési munkatertilet (piac)
Teleki tér
7f0 mz

Magyaro ľszági Evan gélikus Egyház
(1085 Budapest, Üllői iú24,)
2013. június |5,-2013. szeptember 30.
homlokzat felújítás
45 m"
Szentkirályi u. 51. (Üllői tlt24')

Táľsasház Kĺsfaludy u. 28.
(1082 Budapest, Kisfaludy u. 28.)
2013. május 27..2013. augusztus 02.
építési munkaterület (anyagfźlrolás, állványozás)
86 + I23 m'
Kisfaludy u.28.

Rendőľmúzeum
(1087 Budapest, Mosonyi u. 5.)
f01,3. jtnius 22.
kulturális rendezvény (,,Múzeumok Ej szakája'')
Mosonyi u. (Lóvásáľ u.-Festetics u. között)
1500 m'

Kisfalu Kft.
(l084 Budapest, oľ u. 8.)
2013. május fI.-f0I3. augusztus 31.
építési munkateľület (homlokzat felújítás)
Mátyás téľ 5' (Koszorú u. sarok)
3I m'

Kisfalu Kft.
(1084 Budapest, oľ u. 8.)
2013. május 2I.-f0I3. auguszľus 31.



Kĺjzteľü let-h asznźiat cé|j a:

Közteľĺilet-h aszntiat helye :

Köztertil et-h asznźiat nagy säga:

Közteriilet-h aszná|ő, kérelmező :

Közterület-h aszná|at idej e:

Közterü l et-h asznźiat cé|j a:

Közterü let-h asznźiat helye :

KöZterület-h asznáiat nagy s ága:-

Felelős: polgármester
Határidő: f0I3'májtls2I.

építési munkaterület (tető, homlokzat felúj ítás)
Mátvás tér 76.
28mr

Metľodom Kivitelező Kft.
(1065 Budapest, Révay u. i0')
2013. május f2.-20I3. jt|nius 25.
ép ítési munkaterü let (á||v źny ozás)
Mátyás tér 10-l l.
97 m'

II. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy közteľĺilet-használati
hozzájáru|átst ad - teljes díjÍizetéssel . aza|á'}bi ügyben:

A dĺjntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosĺály
Gazdá|kodźtsi Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára:
nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2013. mźýus 17.

honlapon

đ=--(-
Szűcs Tamás

igyosztźiyvezető
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a Józsefváľosi onłoľmáryzat tulajdonában lér.ő kłizteľület használatához
Kérjük a nyamtdtványt olygshdtődftl n),oü.tatott betüvaI kítělteni!

Meg jegyzéS! Fentt ađatok lłłjzlése a kłĺtertla.hąsaláIatĺ kbdmek elbtráIásához a köterület-hasmálatok dleĺőrzéséhez
szü|sěgesek Áz adatokat a Polgánnesteri IIEvaal és a Ióaefäosi gôaeriilet-ýlilgelet kaelik Jdaúářbiúás a 201t' il C.VI
tl|rń4enabpl.

Ifizteľiilęŕ-hasznáIattleJe2o1$: .cvQQ: hóo{: naptól - zol3 .év R', no doi napig

(Trbb időpont'. hel}szÍtr ęseteil hérünk listrft mellékelni!)

KiizÉel ühŁhavná]at oélja: ...*ľ.Ŕ . ..ĺ.ę{.,|*ż-*.ĺu?ĺJłg
I{iĺŕeľiiletnagvsĘa: .g...m..'...'.. m2/đb

Iffzŕeltilet hďye: Btdapęst vnl. ken]let...

Egréb ( ĹEvEI'Ez.EsI cÍľI, amernyiber aíentiadatoktól ďÍéľ,sft.):

íik 6 tfl1oIdelot jeIzett

_ ?*ęŁ .EpđferřlJ

SEJ
ęś\ł mellékleteket csatoIni, ěs

szíveskedjékl

Ádoszáma

a k ě r e Ie n n yo,,, t a tý át, J|,
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.Ą kéľelmező tuł|omásu| vesd. hogy
} a kérelem benyujtásanen }lgosÍtje fel aközterület haszĺ6Äat'źsa'
\ a24/2oo9.(V.21.)önkoĺĺnányzatiĺeĺdelet6.Ś(1)bekezdéseszeľiĺtaközteĺillethasználatáértközterti-

leĹ-hasznĺilati díjat köteles Íjzetni,
} a k<izterŤteten kizárólag a 210ż009.(X.29.) Kormáryrendelet 12. $ (1) bekezđése alapjrłĺ a'rmđelet 5'

mellékletében meehďáťozoü termékek átsíthatók.

á' kérelenhez a kéľetmezőĺ"o - "uoo' 
mdléletďĺet kđl csato|nial (A csatolt mellékletet kéľjükX-et jelötnt)

ffievékenvsée sYakoÍlásáÍa feljogosító egyszer6 sŁ'ť at másolafiit:
. esyeni vállalkozrás esetéü: vállalkozói igazolváĺyt'
. gazdasísi tásaság. esvéni cég esetéĺ: 30 napnál nem ré.gebbi cégkivonatot, ą!á44si cít]tpélóányt'
. tásadalmi es eevéb szewezďek esetében: a ĺyilvántaltrĺsba-ł'ételüker igazoló okiĺatot,
. ósteĺmelöt esetén östermelöi i.qazolvzfuyt'

r. ez g'ayat teďrlęEevonatkozó helyszínt ábńzolróváľ;Latot, aĺnelyen verepelníe kell a környező utcráknak

is. A vrŁlďoa az igéuyett teťülďnek . a' szĺiksé-ces oéĺetekkel - úgy kell verepelnią hogy aĺak ĺagysága,
elhelyezkedése 

"gýé't.t'oli.o 
megállapítható legyeo (TERAsz, PAVILON ESETÉN: aIruak wéIessége,

hosszúsága; atąŻsz'paviloĺ széléuek az éptilethomlokzatifďĺítól ésajáĺda'szélétôlvaló távolsága; terasz

esetĺb annak az [zletnek a beiáratától való távolságą arnelyikhez tartoziĘ mételten méľvĐ
3. Af ;'h.lyezui kívĺ.łĺt építméĺy" létesítmény, bercađezés mrlszalci leírását és terveit; terasz]cérelmeWlez a
he)vszÍn btó iźt is csatolni sziikséses.

@tiitt apĺn,ł"yásóÉben ĺagy épÍtési mwkźlatoldĺal összefiggő lłôzteriilet-hasmáIat

aetében az épÍttďőtđI |capt neghatalmazist és a pgszabálýan előírteseÍelrben a jłgerős építésiigi ható-
giei on oołJó]łł esa ŕnlni ęÍjk sé qes

6. Köz'it igéllybalétele esetéĺ - a Ž. pontban foglalt helyszínľajzoĺ tril - a vonatkozó belyszínt ábĺízoló foľ.
galomtechnikai váznajzo! atuely beszerezhďő a BI(K Közůti Közlekedesi lgazgaÍósĺĘ Ktizútkezelési Föosz-
tiilĺ Forsalomtechnilĺai osztálván.

ľigľdm erŕetęs:
Á hián1talanul ktöltöt hhelatmpnrutĺ,any es az előÚ.t mel]éklet& csaolasałl tiil, a pntos és egÚrtelnű helynpdÚiąrozźs, 7|o-

Ianint anleglofuő létaíźnbzy ftójz elenged}ĺetetl,at a bazjĺiJotkbelall q&mi dbtľćůźsáIazt

A közta.iilęt.haszĺrálaÍot - kiilönÔse n _ az a1źhb| }lgvabáiyok szabźlyozzźl<:

' } aMąprt'ľszas helyi.'ĺkontlaĺyzatairól szóló 201 l' évi CL)ooOĹ kirveny
} aÍör'áĺosíközteťülď* hamálaffi| es aköztęĺr]lďek ĺendjeĺĺl szoló59/1995' QĹ 20.) Kry. ľeńela
} a Józs*tłrpsi tĺkonnĺínyzat ü'la}toaába lwő közteĺulďek hasznłílatrfoól és hpnĺí|atĺ{ĺrak ĺęadjĺŁől szóL6 flĺfo@.

(V2 1.) önkomrányzati ĺenđelet
} JózsefurfopsKatilefiÉpítesiSzabáIyzatÄlolsv:ô|ő66rfo07.(frI.i2.)önkonnĺányzatircadeleł
} Budapesti vá.mľendęzési és Éýtesi Keretsz alńlryz#ó| vćiő 47l1998.QĹl5.) Pöv. Kgy. ĺendelet

NYILÁTI(oz^At

jaľó hatóság felé tovóbítrísához a }:gosultság megállapítĺísa és telŕsítése céljábóĹ

tôl tájékoztat"íst kaptam - melyet tudomásul veüem * az eljánäs megindítisĺíĺak uapiäól' az ůgyintezési batĺíľidô.
ľőt az ügyemre iľányadó jogszabĺĺly rendelkezésęiĺől, jogaimĺol es kötelefeľtségonľö|' továbbá tötelezetségan
elmulasztr{sĺínak jcgkovetkezményeiľöl, a hivatali eléńetőśgľöl.

lebbezésí jcgomról leĺnondok. Tudomásul veszem, hogy ezáltal az ĺlgyeubea hozott hatiíĺozď annak közlésekoľ
jogeroĺe eme|keđik'

B udap est, zol*, ev Q, {, no.9ś... oup.





Eg yéni v áI I a lkozás ese Íéb en j

Kćľdmezőneve .. tęlďcn:

naptóI _

ďŁ
vagy -....-.... -.....-..-

k e túloldclon jelzett
kéľeIennJJomtatvěnyt

tttę|léklete ket cs ato lni, és
aIáírni stríveskedjékl

KérjrÍ,k a n)|amÍatvdn!t oIvashatóan, nyom tatott bettveI kŕ rělteni!
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A kéľelmező tuĺlomá'sul veszi, hory
} a kérelem benyrijtĺísa nem pgosítjl fel a ktizteľiilet hasznrłlatĺáľa'
ř af4/f}09. (v. 21') öĺkonnán1zati ľendelet 6. $ Q) bekezdése szerínt ąkőzterĺilethasználatáeľt kduteÍü-

let-Ilaszuálati đíjat koteies fizemi,
} a kłizterületa'kizáĺ6|ag a 2102009.(Dí'29.) Koľmĺáĺyrendelet 12. ś (1) bekezđése alapjáa a tendelet 5.

mellékletében meghatĺĺrozott termékek ánrsítĺatók.

.Ą kéľetemüez * kérelm ezőnek az nlábbi mdléletękeÍ kďl csatohia; (A c$flto|t mellé|łlętęÍ tégjđk )(-el jelölni)

1. A közterületen folytatĺi kívĺínt tevékenysés cyakoľlás&a feliogositó egyszen! okřat másolatát:
. ecvęĺi vĺá1lalkozás esetén: vállalkozói ieazofufuvŁ
. gazdagígi társaság' esvéni ceg esetén: 30 ĺapnál ĺem ľésebbi cégkivonatot, aláít.ĺísi cÍmpéldáayt'
-tá'sadahni es esYéb szeÍvezeŕek esetében: a nvilvrĺnffiásba-vételiiket ígazoló okiĺatoĹ
- östermelók esetén ősteunelői isazolvátyt.
f . Az igéuyeft tenf leh.e voĺatkozó helyszÍut źt>tôzo\ô vźalatot ar.nelyen szeľe,pelnie kell a kömyezó utcáknak
is. A vázlaton az igényelt teńletnęk - a sátkséges méĺetekkel - {gy kell szaepehią hogy nlĺą| nagysága,
elhelyezkeđese egyértelmůen megállapítható lęyen (ľERAsz, PAVILON ESETÉN: a:rĺak szélessége,
hosszúsága; a tetrąsz, paviloĺ szélenek az épiilet homlokzati falától es a járda szélétol r'aló távolsagą teťasz
esetéo annak az Üzletnek a be-iáÍätától vďó távolságą melyilÍez tartozik] méterbeĺ mérve).
3. Az elhelyezĺi kív.int építnrény, létesítmeĺry, berendezés mrůszaki leínísát és teľĺ'eit; terąszkérclmekhez a
hellłzín btóńt is csatohti szijliséses.
4. Meglevó létesitnéĺyľe vonatkozó közterüIet.használati hozzájfiĺll7ásuegújÍtása esetár - vĺaoskęvédel.
mi saeüoontok Íieveleübevétele uriatt _ fenvképfelvétet kell becsatolĺi.
5. Epltési engedétyhez kötittt épttłnény esetében wgł épĺÍési munlłńlatoAl<al ěsrze$ggő lłnzfurlłlet-haszlúIaĺ
esetébell m építtetőtil |aptt meghatalnazást és a jzpzabáIýan előh.tesetekbell a jzgerős épĺtésilgý ható-
s,iqi engeĺJóIv| esaŕn}ni ęiksóga
6. Ktizut igéĺybevétele esetén - a2' poĺtban foglďt helyszĺĺrajzon trl - alonalkozó helyszítt ábnłzoló foľ-
galomtec|nikai váznpot, amely beveĺezlrető a BKK Köańti Közlekedésí tgazgatósĺĘ Közutkezelési Fóosz.
üĺly. Forsalomtecbĺilcai owtálvár.

FĺgLdnteztetés:
łl hiányalanul kwlĺöĺt kbelanryonltaĺ,ĺ,fuzyés e előű.tmelléHebk csąlplanźn frúl, a pntos lb egłźrtebnű heĘłneýruarozas, ĺa-
lanint a neflbó léteĺínnén1, ýn jl elagedhaeilan a balýJoa kb.elan é:.dąni elbŕľđIásá]pz!

A kÖztertilet-használatot - ktilönösen - az đábbi pgszabályok v:úälyozzők:-
} a Mry1'21p15?ąhďyl öu&ouiáĺyzaÍairól szóló 20l l. evi cl)oo(DĹ törveĺy
} a ffqfuosi köEterülď& basználďáól es a köztęľiilďe.k tnĺĘ'rŐl szoló 59/i995. (,K 20') Kgy. rendelet
} a Józsefinfonsi oĺkornrĺán1zat tllaitc'ľábffi le'rö közteniletek haszüáatłírcl es hasznĺłlatáĺak rend}ről szó|ó 24Do@.

(V2 r.) önkormányz ati rtodelet
} Józsefvĺłros Kemlai Építesi S zńál-Jzalárc| szóló ó6ź@7.QüI.12.) öĺkoľmánpďí ĺadela
} Budape*i Váĺosrcndezési és Építesí Keĺełszalĺílyzauól vóló 47l1998.C,t'15-) Fôv. Kgy. ĺendela

NYILÁTKozÁT

já.ó hatóság felé továbbítĺbahoz a jrgosultság uegríLllapírísa és te|jesítése céljából.

tól tájékoztatást kaptam - melyet tudomĺłsul vettem _ az eljlĺľás negfuđĺüĺsáĺal napjá.ól az ügyintézési hatálidö.
ľ<i! az ůgyemĺe ininyadó jogszabály rendelkezéseíĺól' jogaimrol és kötelezeĺségemrö|. továbbákőtelezettségcm
elnulasztásanak jcgkovetkezmenyeiľôl a bivatali eléńetősegröI.

lebbezési jcgomľót leĺnoudok. Tudomiĺsirl veszeo, hogy ezáltal az ígyembeĺ hozotthatárczď annak kôzlésekoľ

3irger.ôre emelkedik.

Budap est, 20 1 3- év p..íbó .Qľ-.. ouo.

ď,t



Bp. vIrI. Teleki téri piac

építés alatti

kiizteľiilet foglalási teľve



TERVSTÚDIT ľĺÉnNÖxrRone. gľ. 1161. Tordai u. 2

Táľgy: Bp. VIII. Teleki téri piac épÍtés alatti
kÍizteriilet foglalási terve.

Szakteľvező: GyaľmatiAmbľus

TERV.ES IRATJEGYZEK

Iratszźtm Rajzsám

Mtiszaki leíras ;....,.. ...'..................... 1

Ideiglenesforgalomteľelésihelyszínľajz................-.'M:1:500
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TERVSTÚDIó uÉnľoKIRoDA BT. I 161. Tordai u. 2

Táľgy: Bp. VIIr. Telekĺ téľi piac építés alatti
. közteľüIet foglalási terve.

Iratszźtm: l

nĺuszAKI IEÍRÁS
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TERVEZETT MEGOLDÁS:
Jelen terv a" Tęleki téľi píac kivitelezeséhez sztikséges felvonulasi terĺilętek

biztosítaMr a v onatkozó forgalomteľelési megoldrís t tarta|mazza.

A piacot háľom utca határolja' Mindháľom utca felől kialakíĹásra kerii] egy-egy

felvonulĺísi teľiilet.

A Kaľácsony Siándoľ utcában a munkálatok idején egy 4 m széles útfeliiletet

felvonulási teľiiletté minősítĹink. Azittváłakozôjármiivek tulajdonosait időpont és időtaľtam

feltĹintetésével megiekilt megállni tilos jelzötáblával kell figyelĺneztetni. A kétiraný

foľgalom tfiłezetése egy 7,0 m széles ťolyópálya szabadon tartásávaL biztosítható. A paĺkolás

az Ér-ĺ olđďon megszíínik, a DNy.i oldďon pedig csak szegéllyel paľhuzamos paĺkolás lesz

engedélyezve. A piac felőli jaĺda gyalogos forgalmát a túloldalľa tereljük át. A DK-i olđalon a

Telekí Lász|ő tér egyiľanyi forgalmú marad aLujza utcától a Szerdahelyi utca felé. A Liđl

'íruháztól 
csak 3,5 m széles forgalmi sávot taĺtunk szabadon' A gyalogos foľgalmat a

szemközti oldalľa tereljtik át, hasonlóan aNépsánhaz utcai lehatáľoláshoz.

A kivitelęzési munkálatokľól a mellékelt foľgalomterelési helyszínľajzokon megadott

ideiglenesen kihelyezendő je|zőtáblakkal kell a közlekedőket tźljékoztati. Az építési teniletet

jól láthatóan le kell hataľolni és sztiľktiletkoľ ki kell világÍtani.

TERVEZOI NYILATKOZAT :

A vonatkozó ľenđeleteknek megfelelően kijelentem, hogy . az a|ka|mazott mrlszaki

megoldások megfelelnek az áltďanos érvéný és eseti hatósági előírásoknak; . megfelelnek a

megelőző tiĺzvéđe|mi kcivetelmények kieiégítéséről szóló rendeletek, szabáiyzatok, az

országos ( MsZ ) és ágazatl szabvaĺryok, a műszaki előíĺasok követelményeinek.

Kijelentem továbbá, hogy a táľgyi dokumentácii a létesítmény telepítésére,

teľvezésére, és tĺzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonsĺígtechnikai szabĺíĺyok,

továbbáegyéb hatósági egészség és kömyezetvéđelmi előíľasok betaľtásávalkészĹilt.

Budapes! 2013. ápľilis hó

Gyarmati Ambrus



BUDAPESTI

iĺctatĺíszám:
tálgy:,

ügýntéző:

telďon:

e-mail:

Forgalomtechni kai kezel ői hozzĺájáľulás

Társaságunkhoz érkezeIt. ,,Vl||., Teleki téri piac építés alatti kozterületfog|alás' tárgyú

dokumentációra Íorga|omtechnikai keze!ői hozzáiáru|ásunkai az a|ábbife|tételekkeladjuk meg:

'. . Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk 6.hónapig érvényes. A hozzájárulásunkban
megá||apított Íeltéte|ekke| szemben kére|emmel a Budapest Főváros Kormányhivatal
Közlekedésl Felügye|óségéhez lehet ford u |n i.

. A tömegközlekedés nem alĺadá|yozható, a munká|atokte|jes ideje a|att biztosítani kel|!

: Hoĺzájáru|ásunk a terven piros színne| jelo|t va|amint e |evé|ben szerep|ő módosításokka|
egyl)tt érvényes.

l A forga|om kor|átozását mege]őzően 72 őráva| a BKK lNFo-t emailben bkk.inÍo@bkk'hu,
te|efonon a +3&1-317-8077, vagy faxon +36-1.317-8288 értesíteni kel|.

. Az ideiglenesen kihelyezendő 
"Megál|ni 

ti|os" kozútijelzőtáb|ákat a hatáIyba lépés előtt 48
óráva| ke|l kihe|yezni, és az időbe|i hatályát a|atta kiegészítő tab|án fe| ke||tüntetni.

. A tere|és éIetbe |épését követően, a kezdeti időszak tapasżtalatai alapján Divíziónk a
' Íorgalmi rendben szükség esetén módosításokat rendelhet el, me|yet a Kivite|ezőnek az

e|rende|éstől számított 3 napon belülvégre ke|| hajtania.

o A jóváhagyott tervtől eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon |ehet. A tervtől
eltérő munkavégzés, vagy tettételeink be nem tańása esetén hozájáľulásunk
éruényét veszti.

o Amenilyiben a keze|őĺ hozzti1áĺu|ássa| e||átott építés alatti állapottervektől a kivitelezés
során e|térés vátik szükségessé, újforgalomkor|átozási ál|apottervek kel| készÍteni, amelyre
keze|ői hozzájárulásunkat meg ke|| kérni.

o A kivite|ezés során a munkaterÜĺetet zárt, min. 1,5 m rnagas' rácsos e|rendezésű,
cégje|zésse| ellátott elkor|átozó e|emsorra| kell |ehatáro|ni, és megfe|e|ő éjszakai
megvilágítást kel| alka|mazni.

BKK Budapesti Közlekedesi.Kö'zpont
Zártkörűen Müködő Részvénytársaság
cégiegyzékszám: 0.|-10.046840

. 1075 Budapest,ąm: 
Rumbach Sebestyén utca í9-21.

KOZLEKEDESI
KOZPONT

1íÉ7t 1?75.h ĺzo'si n oý4
Vll|., TeIekÍ téri piac épftés alatti
közterületfogla|ás

SzántaiAnikó
+36 30 740938
aniko.szantaĺ@bkkhu

cÍmręn: Gyarmati Ambrus
cégnév:

cím: Budapest
Tordai utca 2.

1161

telefonszám: +36 30 7/4 1000

fax: +€6307/4 1001

web; www.bkk.hu

e-maih bkk@bkk.hu

Közúti Közlekedés Divízió

Forgalomtechni kai osztá|y Buda
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í082 Budapes!
BaľosŚ uĺca 63.67'

KÉRELEM
a Józsefváľosi onkorm ányzat tulajdon á ban |évő közterii I et h asznátatá hozRéłjłk a nyomtątvány.t ołvąshalódh, nyo,nta!oIt betliveI ki!i,lreni !

Egyén i váłI a l kozás es etében :

M e. gj e gy z ě s : Fenti adánk koz!ése a ki)zterillet-h^
szĹlkségesek Áz adatokat a Polgźrmesteri Hivatal és a Józseflárosi ra,,"nl",iiiłgiĺ"t lĺeelik Jeten üijětłozÍaos a 20I ]. éyi OilI,ttllblllaulapłl.

Kiĺzteľületłasanátatideje zop., ,é"a:í.: hó(!ií naptól - 20í9. .," ?io hó 3lqi napig

.''.(utcątér).''.........szĺmeIőtti:-jrírdĄ liEesten, zö|đterüIeten vary....................
Eryéb ( LEVELEZESI cÍM, amennyiben a fentĺ adatotĺtĺót eltéľ, stb.):

érjiłk- a túlolĺIaIon jeIzett
a k ér el e mn ! o mt a-t v á ny t

meII-ék I-ete ket cs aÍ oInÍ, ésaIáÍrni szívesked;iti' --
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Á kérelmezô tudomásul veszi, hogy
} a kérelęĺn benyújtása nem jogosítja fel a közteľtilet ha;nä|atár4
Y a24/2009. (v. 2l.) iinkoľmányzati ľendelet 6' $ (l) bekezdese szęrint a közter1llet hasznźiatíÉÍtköđenl.

|et-haszná|ati díjat kitteles fi zetni,
> a közteľületen kizáľólag a2|U20a9'$X'29.) Kormányrendelet l2. $ (l) bękezdése a|apjärl aręnde]et 5.

metIék|eteben meghaüirozott termékek árusíthatók.

Á kéľelemhez a kéľelmezónek az alábbi melléleteket ke|l csato|nia: (A csatolt mel|ékletet kéľjük X.e| je|iilni)

1. A kiĺzterületen folytatni kĺvánÍ tevékenység gyakoľ|ásáľa felioeosító esYsżerd okiraĹňásďatáľ
- egyéni válla|kozrłs esetén: válIalkozóí igazolványt,
- EazdasźĘitźLrsasáŁ, e$léni ceg ęsetén: 30 napnál nem réeebbi céskivonatot. aĺdĺrxi címoę|dánvr
. Íĺĺrsadalmi és egyéb szervezeÍek esetében: a nyi]vántartiísba-vételilkęt ieazo|ó okiľatot.
. ősterme|őkpqętén ősteľme|öi igazo|ványt'
2. Azigényelt teľuletre vonatkozó he|yszínt ábrázo|ó váz|atot amelyen szeľepe|nieTéI| a ktirnyező urcákn.ak
is' A viŁ|aton az igényelt területnek - a szükséges méretekkel - úgy kel| szeľepe|nie, hog7 annak nagsága,
elhelyezkedése egyéľteĺműen megállapítható legyen (TEMSZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,_
hosszusága; atęrasz,pavilonszé|énekazépü|ethonrlokzatifalátótés ajfudaszélétő|va|ótávo|sága;tirasz
esetén annak az Üzletnek a beiáratától va|ó tavolsám' amelyikhez taĺtozik: méteľben mérve).
3. Az elhelyeani kívánt építmény, létesítmény, berendezes mĺiszaki leĺĺasát es terveit; teras=kérelme[hez a
helvszín fotéját is csatolni szülrséges.
4. Meglévő létesítnényre vonątkozó köaeľüIet-haszná|atihozzájőłulĺás megújítĺása ésę-én - vá'osképvéd#
mi szempoltok figye|embevétele miatt - fényképfelvćte|t ke|I becsato|ni.
5. Epítési engedéIyhez IúÍöít épĺlt?Iény eselében vagl építěsi munkálatokkal összeliłggő közteri)let-haszná\at
esetében az építtetőtőI ka2lott meghątąlmazlźst és ajogszabályban előírt eselelóen a jogeľős építéłiigłÍ ható-
sági engedéIyt csą,olni s7ijĺ6éPes.
6. Kt'zut igénybevétele esetén - a 2. pontban fog|a|t helyszínrajzon ĺi| - a vonatkozó helyszÍnt ábrázoló for.
galomtechnikai váaajzot, amely beszeľezhetö a BKK Közuti K<ĺz|ekedési |gazgatoság Közútkeze|ési Főosz.
tá|y' Forgalomtechnikai osztályán.

Fig.ve|mezteÍés:
A hibĺytalüai kiĺi,hćj,t kérelemrylomtatvány es az előirt nelléHetek csaolasán nil, a ponlos és egÉrtetníi heýneghatarr:ós' ya-
lamiu ameglévő létesÍĺményfotója elengedhereilen a bergujtoa kerelem érdeni etbĺráIasáho:!

A köztĺerület-használatot _ kĹi|önösen * az alríbbijogszabáIyok szabélyozzÄk:
} a Ma5ĺarorszĺg helyi iinkomranyzatalró| szó|ó20ĺ I. évi CLXĐ(IX' töľvény
} a fiĺvárosi köáeľii|etek hasmá|alfuó| €s a köŹeÍiiletek rendjeľö| szóló 59/1995. (x. 2o.) Kry. ľendelď
} a Józsefrá.osi Onkormanyzat tuląidonában lévő köeŕerĺ:|etek haszrálatáľó| es haszlĺláianak rendjeľől szó|ó 24/2009.

(V.2l .) őnkormán1zati rendelet
} Józsefráľos Keľĺilĺi Épŕrai s7abä|yzatźrćl|sm|ó66ĺf007.(XII,l2.) önkormĺĺnyzati rende|et
} Budapesti Városĺendez#i és Epítesi Keľerezabáyzztó| szó|ó 47/l998.(x.l5.) Főv. Kry. rendelď

NYILATKOZAT

jáľó hatóság felé továbbításához ajogosu|tsĘ megállapĺtrĺsa es teljesítése cé|jából.

tőI tíjékoztatast kaptam - melyď tudomásu| vettem _ az e|járźs megindításának napjáró|, az ĺiryintézésí hatáÍidö-
rőI, az ügyemre irányadó jogszabály rendeĺkezéseiró|' jogaimró| és kötelezettségemrő|, továbbá köte|ezettségem
ęlmulaszásának jogktivetkezményeiľől, a hivata|i eléľhetöségrőI.

lebbezesijogomról |emondok. Tudomásul veszem,hogy ezá|ta|az ügyemben hozott határozat annak köz|ésekoľ
jogerőre emeIkedik.

Budapest, zolJ. ev *iĺ .8ř..... nup.
KÉRELMEZÓ AtÁĺR,isA



MAGYÁRoRszÁcr nvłľcÉurus ncynÁz onszÁcos IRoDA
ÉpÍľÉsl És nĺťlBnĺr,Éxr oszľá.r,y
H.l085 Budapest Üu0ĺ rit zą'
Tef .: (+36) 1/429-20-33. Fax: (+36) v486-3549
Honlap: http:|ĺorszagos.lutheran.hu/osaalyolďepitesi-es-muemlekĹosztaly

Jtózsefuá rosi on korĺnányzat
Polgármesteri Hivatal
cazdálkodĺási ÜgyosztáIy

Budapest, 2013.05.0'7 .

KIEO-293/2013.
j.j'ĺręĺ.ýáł,}.ĺ! íJĺĚormányĺet Poigáľnesłeľi fiivaĹłIs

Täjékoztatásának megfele|oen, ezúton kérjük a Magyarorszígi Evangé|ikus ľ;gyhán
központi iľodáinak otthont adó Budapest, VnI. Ünĺi ĺt.zą. (I1rsz:35.|6.1) épüIet hom|okzatfeluiĺtasi
munkáIatainak idejére 20É.06.15.-2013.09.30-ig az éptilet előtti járdára vonatkozóan a köaérüIet
foglalási engedéty megadását' A járda rész|eges igénybevétele az ái|vány megépítése érdekében és

Beľéný Me|inda
részére

Tárgy: Kcizterület foglalás kéľése

Tisztelt Beľényi Melinda!

balesetvedelm i szeľnpontból is raktámzás nem |esz a kĺizteľületen.

KérjÍik továbbá, hogy 24/2009 (v '2|.) önkormányzati rendelet 6. $-ban foglaltak a|apjźn - az
egyhźzi használatban Iévő épület eseten - mé|tanyosslĘi kérelmünkre - Dr. Kocsis Máté polgáľmester
úľ támogatlása alapján ahaszná|ati dij elengedését javasolja a Bizottság fe|é'

Intézkedésüket

fu--r-'-
Ficzere Ilona

ép ítés i o sztá|y v ezetłl

MeIlékIet: FKFV Forga|omtechnikai osztá
Meghatalmazlás

-).
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luĺtÍsz,ąru ĺilruís
A jeten kiviteli tervdokumentáció a Buđapest VIII., Üllői ĺt 24. _ Szęntkirályi utca Sl.sz.
ďatti épület felrijításához kapcsolódó kozterĹilďfoglalás ideiglenes forgalomkorlátozási teľvét
taĺta|mazza.
A munkálatok 2 titemben lesznek. Az |, titem alatt az Üll0ĺ ŕft24. sz' clőtt tcljcs hosszban"
valamint a Szentkírályí utca 51. sz. elóttZĺ méteľ hosszban állvĺány kęrtil felállítĺásra, mely
soriín a járda részleges |ęzźlrása,illetvę Íezfuźsasztikséges. A gyalogosok közlekeđése az Üllői
út felóli részen a megmaÍadó járdán 3,0 méter szélességben biztosítható, a Szentkiľályi utca
felöli ľészen a túloldalí j áttděra kell átiľánýtani.
A 2. iitem munkavégzese a Szentkiľáýi utca felől történík, mely időtaĺam a|atl a
gyalogosokat a tuloldati j áĺrďáľa kell átiľanýtani.
A jármiívek kiizlękedését az elkorlátozĺás nem érinti. A munkálatok alatt a bejáratok
forga|mát, valamint a paĺkoló gépjáľmtĺvek megközelítését biztosítani kell.
A lezĺáras eľületét érintő bejráľatok hasznáIhatósźtgát, valamint a koncentrált rakodóhely
miĺködését biztosítani kell.
A helyszínrajz tartallmazza a teriileten jelenleg éľvényben lévö foľgalmi ľendet, meglévő
köztúi' j e|z(5táblakat.
Az a|ka|mazott ideiglenes jelzőtáblákat a KRESZ előíľásainak megfelelően kell kíhelyezni
úry, hogy azok sĺitétben' rossz látási viszonyok kĺizött is láthatók legyenek. Fényvisszaveľő
fóliávalellátott jelzőtáb|átkatkellalkalnazni.
A kivitelezés ideje a|att a forgalomkorlźftozásí tervnek megfelelő helyekre kell kihĺzni a for-
galomkoľlátozásľa figyelmezteto jelzőt.íblĺákat' A terv a helyszÍn krtźhláu'ásá.ľal foglalkozik,
ettől eltémi csak az illetékes hatóságok kiĺliin hozzźĄáru|átsávallehetséges.
A munkatęľĺiletet minden esętben védőkoľláttal kell kĺĺriilvenni és sáĺgan villogó lámpával
megvilágítani.
A munkák befejezését követően az ercdeti forgalomszabáiyozást (elzőtábla, ritburkolati jelek,
stb.) haladéktďanul vissza kell lállítani, illetve életbe kell léptetni!
Foľealomkpľlátgłásho? szÍikséees eszkiiziik
Kt)z?iti jelzőtdblák:
A táblákat az iÉ szegélyétől 0,5 méterrę kell elhelyezrri úgy, hogy a ttlb|a alsó szélę a járda

szintjétől minimum 2,00 méteľre legyen.
KorIótok:
Az MsZ 20190/1988 szerinti piľos-fehér sávozású, a kivitelezó nevének, telephelyének fel-
tÍintetésével. A jelzőlámpźk', tŃe1.záĺő đeszkák, korlátok tarLására szolgáló oszlopok szinten
piros - fehér sávozásriak.

BÁLESET-
Minden murrkaterületet védőkoľláttal és vilĘítíssal kell ellátri.
A munkateľtiletet ugy kell előjelezni és megvilágítani, hogy az Tossz látasi viszonyok kcizött

és éjszaka is látható legyen.

TERWZÓI \ÝYILATKoZAT
Ezen terv az érvényes szabviĺnyoknalq előíriĺsoknak, kiilĺjnösen a 211984. (I.29.) KM-BM
szźlm,ű, valamint az 5l|987. (V.31.) KM-BM száĺnú egyůttes rendęletęlłlkel móđosított
l/t975. (tr.s.) KPM-BM szémrű ręndęletben (KRESZ) és a 20|t984 (XII.ŻI.) KM szrámú

rendeletben foglal' knak megfelel.

-D,'p, 
"JąTakáts Lilla

Kam.sz. :0 1 -8090/I(É-T

20I3. április l5.



Ęudapest Főváĺos V|ÍL keĺiiletJózseMrosi önkoĺmányzat Polgármesteri Hivata|a
Vagyongazdá|kodásĺ és theme|teGi {igyosáály
í082 Budapest

Megjegyzésł Fenti adatok kłÍztése ą kateľłlet-haszruźlati lérehek elbínźLúsó}uz, a kôzterűlet-használaĺok ellenőnéséhez
szükégesek Áz adatolcat a Polgármesteri Hir,ataĺ ěs a Jôzsefvźrosi Közten\let-felilpelet bzelik JelentĘź|łłaaüs a20II. évíffiI
tđýé,qvł,aI@I

Kôzteľület-hasnátatideje:2oltév EE hőffi'naptól - zol@. ev Wno iôlZl napig

(ľobb időpont,- helyiszín esđen k&iink lisŁát mellékelni!)

KözÚeľiilet-hasanĺĺIatcélja: ď.w.g.!,g.łi..trr.ł.&..t.,-ę*ł.r.zÍgh3.{&,..-ę!!k(,tk?..t?h.
KözÚeľület nasŕsága: . ł.,ę,...t.. !.?' 3... ln'ĺau

I(fueľüIethďye Budapest, VIII. k€fül€Ĺ . ffi.łd.:,d.y
.........(ubą t>1ł.....-..ralnetöüi: jńrdĄ úttefu, zöldt€rül€t€ĺt ,^g /.ł?ľr1.{.

érjiih a tĺúloldaIon jelzett
a k ě re le mny o Íntatv únyt

m9!I-éklpteket csatoIni, és
ą I á ĺ.rn i s zíve skedj é k !.

.....t.í.r...;

-W-W7 ł 9 AO t \ił

-m-nĄd$száme:

Bailszáĺnlagáma:
tllltl



Budapesti l. Sárľrrl Földhivatal
Budapesr, Xl',Budafoh út 59. I 5 19 Pť : 4 15.

Téľképmásolat
Helyrajż szánu BUDAPEST V|II.KER belterĺilet 35670
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lUap utca

Hom.|okĺati äl|ľáĺľy' ĺł łĺ||ványzłt alatt a *ľv|te|ezée
a gya|ogos foľga loĺil biĺtasÍtga.

P
Kisfaludy utca

El kerĺtett felvo n u |á5 1 terti|et

4,3 m x20 rn =86 m2

Csa k a parlcolÓban el k.erĺtve



Budapet FővÉľos W|' ke.Í{ilot JóŽteÍváĺosi Önlĺormányzat Po|gámegŕłsri Flvďala
VagyonEazdálkodási és Úlémelbtáĺi Ügyosźály
í082 Budaoest
Baľoss úca 63.67. K É R E L E M

a Józsefr'átosi Önkoľmánpat tulajđonában |évő köztel.ü|et használatához
Kér jük a r,yo?ł1 tatvlänJ,t oIvashatóan, nyořrtdtott betil,veI kitaIten

Gazdasägi társaságok, egyéni cég, Ércadalmi és egyéó szeruezętek eseŕélen..

K€relrczdne!,e.ľ..*.p-l.u+...gcp$Nnl.'.ä$n.. Ĺ{'gldd{młkĺ*ł}erďm: '.ŕŁT*..Ł.t-.8.ä.
r4aoaĺaougyÍtrFufl!fl'g....|i.É.6ľ9o*..&ftIl...'..r};p-t!Ĺ..*......'.. dďon' '.0..{[:4l.-s.$..
széktel5eirsz:jlo 8't: h$Ę: .ĺ.b.u.o.nP#ĺr.'.'..... (u=ter)...!ĺoso+aĺ' szm:.5..
CÉgĘyzexłáľ,l}{yjlyÁ'tđásisułľĘ..,....'.r...... .ŕ.'l..t-|t9I.

Baltrszmlaváma.,l.,.,',.,.,l .l.j.,-.;.....l .l .l .l .;'.: _.] .; '..l-'...l .:

Adószáma .l .i .: .l .i .;. .] .: -., .: -...:

Eg yén i v áll a l kozás ese ĹEben..

Kéĺęlmező ffi.ej ľ;.::;.:.:. telďcn:

Megjegyzéĺi Fentt adatok lriźzlése a hiaelÍhlet-hasmáĺatt kbdmek elbirdlásához, a köaeriila-hasmálatok dlenőzéséhez
szukségesek Áz adatokat a PolgármesterÍ IIn*am! és a Józsefiaľosi l{i;aernlet-flitgylą kezelk Jdatáf.oaaása 20]I. éviCffi,
tämanynalapn.

IGizterüIet-használatĺdeje:20ü .ev06: ĺdL:.x: naptól - 20's .cv0.6: hő 2'.2; napig

(Több időpont,. helyszÍn erter lĺéľünk listát mellélalĺi!)

IGiŕerti|eÍ-használatelia:.fl ...Benďd.ĺľndaŁnĺ.w...*

I(iŹelŤlď nagľsága: .......t5 9Q...'' mi,db

I{iiztetfilďhelye Budapeĺ. VIII. keriilet.. .:........'.

'...'..tlo.Soĺp.Yl.......'......(gE-ąteľ}5:J:9'vrámetôtt jg@ rÍtegen' zÖldľeÍiilet€n l,agy'.........

Eg.éb ( ĹEVEI-EZESI ctlĺ, ammry'iben afentĺ adatoktól eltéľ, stb):
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é
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A kérdmezó tutlomásul veszi" hory

} a kérelęm benyĺjtása aem bgosítfu fel a közterülď haszĺáIatárą
ż a24IZQ09. (v. 2l.) öĺkonnányati reĺdelet 6. $ (i) bekezdése szeríat a koaeolet haszilrílatáeĺ't közterü-

let.használati díjat kötęles ťĺzetní,
} a közteľiileteĺl kŁárólag a 210/2009.(D('29.) Konnĺinyreĺdelet l.2. $ (1) bekezdese alryjĺiĺ aĺgrđelet 5.

męllékletébm ueghatáľozott tenĺékek áľusíthatók.

A kérďembez a kéľelmęzőnek az alábbĺ uďéleteket kdl csłtolnia: (Á csatolt mdlékletď kéľjük x-d jelöln)

1' Á k{izterületen folytatni kíváĺt tevékeayséc sYakoÍlásáÍa feliososító eglszerü okirat másolatát:
. egyéíi válalkozás ęsetén: vrítlalkozói isazolvánvt.
. eazdase;Ęl-tá'saĺĺg, egyéni cég esetén: 30 napniálnem réeebbi cégkivonatot' ďáÍrási címpélłĺ1ĺvt.
. táÍsadal'ĺi és esł.éb szervezetek esetében: a nvilvĺáĺtaĺtásba-vételtiket iEazoló o}iratoĹ
- östennelök esetén óstermelói icazolvĺíĺvt.
2. Az igényelt terĺiletre l-oĺatkozó helyszínt ábťazo|ó vázlatoL auelyen verepelĺie kell a kömyezö utcłikaak
is. A vlízlatoĺ az ieélľyát terüIetnek . a vlikséges méĺetełkď. ůgy kell szerepe|niF hogy anak nagysága.
elhelyezkedese egyéĺtelmĺien megállapítható tęyeĺ (TERÁsz, PAVILON ESETIjN: annak szelessége,
hosszusága; a terasz, pavilon szélenek az ép.iilet homlokzati falĺitól és a }árda szélétól való tĺĺvolsígą terasz
eset(b aúĺat az üzletuek a be.iĺfuatától taló távolsĺĺca. amelyikhez taľtozik; méterbeu mérve).

x
3. Áz e1belyezĺi kíváĺt építnény, létesítmény. beľendezés mliszaki leínísát és t€rveit; teraszlcérelmekhez a
hellszin frtó lźt is csatolni szIi]rsépes.

4. fuÍe-clevô léteítneayĺe l-onatl.ozó közterület.használati hozzájíĺuÍis me5ifrtrísa esetén - wiroskąvéđel.
ui gempoĺtok Íisvelembevétele miatt _ feĺrvképfehÉtelt kell becsatolĺi.
5. Epítési engeddýez kôtött épíhněn1, esnp,,, ,oo építési mllnlalanklcal asucftggő lłtizterlilet-hasmáIat
aetében az ěpÍtdőtőI |tapt meghatalnazđst és a pgszabáI7ban előírtesetekben a ýgerős é1ńtésüg1,t hatď
sápi enęedélý csatolni ví]kséęes-
6. Közut ígeoybwáele eseten - a 2. pontban foglalt helyszíĺmýoĺ tul - a voĺatkozó hslyszíat ábnłzoló for'
galomtecluikai váznpot" pmely beszerezhetö a BKK Közuti Ktjzleked&iÍ'gazgatósag Köaĺtkezelésí Főosz-
tály, Forgalomtechnikai osaálviín' X
Ficr'dmeztetés:
A hüźn1talanul kitölĐt kźrelanąomtatvźny és az előiĺt nelldrlepk csątolásot tút, a pntos és egertelmű heljneglatarozb, tu-
łanint a meglhő létathĺlétly ýtójl elełlgeďteteden a balýlJott |rełelatl fudent e]bÍłáIásához!

A koaerület-használatot - ktilöBosen - az a]ábbi pgszabálpk vabályozzák:
} aMag5aľosĄ helyi ôn}ormriĺyzataińl szóló 2011. évict)ooQĹ tČirv.éĺy
} a Íöv&osí kozte*laek Lzszná|atliĺol és a köztęniletek mndj:röl szóló 59/1995. (X 20.) Kgy. Íeĺdelel
) a Józse&ríĺmi Önkomĺinpat tula}ímĺibaĺr lev.ö közteíületek haszaIílatĺíĺot es haszĺ.ilatáĺok ĺenđ}irôl szo|ö 2412009'

(v2 i.) onkonnlíupati rtndďe
) Józseforáros KerúletíÉpít€si szabĺílyzaträĺol szóló 6ďJ007.QilI'l2.) önkoľmáĺpati rcadelet
> Budapestĺ v&osrendezési ésÉpĺteiľceruszaHlyzasol szóló 47ll998.(x.15) Föv. Kgy. ĺtĺdeleł

NYIL-ĄTKozAT

j.'író ható*íg felé továbbítłísához a i:gosultság EegłíllapÍtása és teljesít&e céljíbóL

tóltáfkoztatást kaptam - melyet tuđomásul vette|\ _ az eljánás nęiodíaísanakĺapjaćĄ az ĺi'eyiĺtezési hatĺáridó.
rö| az ügy'emĺe inínyadó jogszabály ľeadelkezéseiĺól, jogaimĺol * köteleuettségeürőL továbbá kttęlęzeľBégeü
ehulasaásáaak }gkriv.etkezneayeiró| a hivatali eléĺhetősegróL

lebbezési i:gomról lęmondot' Tudomázul t'eszem. hogy ezĺíltal az ůgyembeĺ hozott hatíĺozď aĺĺak közlésekor
}rgeľóre emęlkedik,

..U.d.t.*.,rJ-.ms*:N
ďo%
.''."ff Ę

Budapest,20ĺ9. e"sno .ä.. oop.
KE nE Llĺf, z o .łL.{&q's.{'



Ü

Az éruéĺyesség tafiamőĺ' vonaf}ozó m"gi"gľ-

Nyi1vántaľtási szám: T emNU 12"582 ĺ 20|2

nĺŰroDÉsl ENGEoÉr.y
Á muzeális intézményektő! a nyilvános könyvtÁľi ellátásľól és a közművelődésľől sző|ó t997. exriC)Ĺ.

törvény 39. s (2) bekezdésében foglatt joglröľbeĺ a

Rendőľmúzeum
elnevezésű nuaeális intézmény sz,ämáĺĺ.',- melyet a hltútáéľt feletős minisztet az alábbíadatol,k"l o"tt nyilvánanásba'

Az itt beiegyzettektől elt&ő ađatok csa|r a ńűködési engedély módosítása után használhatók.

A MUZEÁLIs INTÉzmÉnĺy ÁDATÁI:
Székhelye:

ÁIapítási éve'

Szakmai besotolása:

Gyűj tőköĺe: ftözérdekű mr:zeális
kiállítóhely esetében szakeľülete és állrndó
klillitá,säĺĺaktémá,ja)

Gyűjtótedĺlete:

Á gy.űjteméný anyag tulajđonos.

A muzeáIis. intézmérry fenntattója:

Szelcmd (muzeológiai) fuá,ĺýtő szeĹTe:

I 1087 Budapesq Mosonyi u- 5.l'
I

| 
1e0B

I

l T.matikus múzeum

I

I Ttiĺténen rcndőĺségtłiľténet, kdminológĄ
|rľiminďisztiką

Magyarctszőg

Magyaĺ,łtüam

Otszágos Readőĺ-fiőkapitányság
1139 Budapest Teve u- 44.

tmzeti E;tőfoĺĺáĺs Minisztet
t55BudapesĹ Szalay u 10-14.

Budapesg 2012. mźtąls 9.

r\Nemzeti
6/2010.(X ffi .rvezeti és működési szzbíIyzatfuôl szőlő

'klet 
7. fiĺooe'lát TT- A\ tnłtjq q|ątlŕ'áł(lĹ 19) 6ggelek u. r\) poĺitia úpjőa

Dĺ RétLelyi lvfiHós aemzeti eĺ fogf5 młni5Ę6x nevébea ďjĺírva.

Íł 
i -_ł ł 11#q..M,-Ł

HaometsteinJuđit v
KultuľPolitikáéĺt felďős njy..* államtitkfu
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BRFK rozĺrrĺoÉsnĺĺ,łnÉsznrl rőosznŁy

FoRGeĺoMsZERvBzrsl És pĺrenĺőzÉsl oszruíĺv
Budapest, flV. Hungária krt. I49.

Telefon: 273-40 I 6, fax: 2 73-4000/63-40 I

Szám: 01000/ 44788 lf013.id,.
Előađó: Kaczuľ Istvan r. hdgy
TęL.:f73.40!l

Közlekedésľendészeti intézkedés

Az 1994. évi XXXIV. tv.44. $. és az 1988. évi I. tv. 14.s. alapjan ideiglenes foľgalomkor|átozőst
ľendelek el az ďabbiak szerint:

1./ Tilos megállnĺ! 
2013. június hó 22. nap 00.00 óľátót
2013. jrńnius h'ó 22. nap 24.00 őráńg: a Bp. VIII. kerület

Mosonyi utcában a Festetics utca és a Lóvásáľ utca közłitŁ

2./ A Rendőľség_történetí Mr,izeuma lezáľhatj a :

2013. június hó 22. nap 00.00 órától
2013. június hó 22. nap 24.00 őrźůg: a Bp. VIII. kerület

Mosonyĺ utcát a Í.estetics utca és a Lóvásáľ utca ktizłitt.

2./ A'Irezőrást foľgalomtechnĺkai eszkłiziikkelo valamint ľendőri eľő igénybevételével kell
megvalósítani.

3.| A kérelmező kłiteles a BKKINFo.t tájékoztafui. (ľel.:.317.8077,faxz 317-8288)
4./ Ezen intézkedes csak a Jĺózsefvńľos V[II. keľĺiletĺ Onkoľmányzat engeďélyével együtt

éľvényes.

INDOKOLAS

Igy intézkedtem, meľt a,,Múzeumok
betartása mellett biztosítható.

Budapest, 2o13, źrynlis 29,

Ejszakája'' zavartalan lebonyolí foglaltak

tfupjálc BRFK KLFO Forgalomfelűgyeleti es Bizíosítiisi osaály
Foľgaloninänýĺó Központ

Biztosítási osztály
Központi Úgyelet
VIII. ker. Rendöĺtĺapíttfutysĺág

TEK
VIĺI. ker. Polgármesteri Hivatal .

BKv ZrĹ
BKK ZľĹ
Fővárosi Közteńi] et-f€nntartó zĺt.
BKKKöz|ítZĺĹ
BKK Info
Irattár

sRĘĄJ
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WűrnÍłzeu,n
(losr auíapesą fuí.osonyi utca 5.)

,IľÍťł,zeunntgiuo@jd"
afuogąflÍÝÍTEą,ĺ,EzEÍ

2013. június 22. (szombat)

1' ąęnMzeun utvałi / szłflatthi pngraąiai:
o 15,M18,00,Eo[onílidtli,
ł 75.0G1E,a0 cBiztotlsági őo szinuűźtor Ŕlpróńáűźsa (aęnÍcszeti Szenet1(iĘęző,I(ôzpontjĄ
o fi .a0.fi . @ Eoruüis sziftntźnbr tipróń,ótása (Qęĺtészeti S zeĺa etKitePző I(ozpontja)

o 76, 3t7t. 50 I(gszenÍétí Qgnűírség Z'eÍ& tgrónĺĘm{h ora

o 1E,55-19.35 
"1cutlđs 

ilemutató + csa?atszobúkti ńerutatĺ, (cBŁFKKözrmďvéďetnitőoszaóĘ)
o 19.40-20.00 I{öze[farc- éÄ intézteíłstłcfinifoi fienutatÁ (Netueti1{özszoľgátati|EgetefiLąfniiiszettuíonótt1i1(jr)
o 20.05-20,25 KJÍ,6ítőszerfureső-turyi' ńeruutatő (afif&(ĺDutwtazi ottatásik{ôzpont)

o 2a3L20.5o Ĺwasűemutł.tó (aĄffiI(észmtéti furlfrrseg)

-n fiďBeun éPilÍctéäat tévő pngĺanoft
1 5.M2,t. @ tpzau fo fuatowrr:
o $1effietgĘrćszére pzzre tłaĘfiótét
. hrcfuaés (%"agarťarast"ereszt)
o LufiajtoBató 6ońóc

. g,tÍoróÚ.i etpmzés és gJeftrcfunjz-e[anzés (ancntyińm gmneĘ7ajz-ebmzást szłetnenettetĄ céBzerű Ęész
gerrrcfuajzoĘgt frozni a múzeumńą azonńan a ńeľ1színzn történő rajzotutist tő,ető* is vdn fefrłtőseg gmnctgjz-
efenz* Ęeré"érĐ

o t'ogitpijáutĘpľonfiaző orďogtaĘgtĐtśgť (1(p6a|Ekptt zrt,)
o fiyÍĺfueuruiteszt
o (B{Íntnełefőzesi tuzt (aągl(cBííĺmegefrzesi oszańs)
ł .A&o ńa kzonÍa tjprő 6 đ űńs a (ĺB&ťI{Kaz ťe fo úsrentes zeti f ő osztó s)
. oŁrná,ryotetenőrzésénctés rłizsgókhűtuĘńemutaűsa (oĘrl(ą9?ťłrftéťifunfrrIgazgatósóg)
o ýétőÍeľszereĺźseŁ- pf' pajzs' sisat testp,ĺncĺt - és fegĺaereĘilm.utahísa (aa€I{Kazrentvéďłhni rőoszaity)
o t'ézeryiszufy[óuészet (vészen[éti Qęníőrcég)
e |ĺm)ér[et1onłtaétef

:liagaĺťń*Ę7eszt
o Sefiimiticíó (nűse6) tuzítcs
C ł4ÍlÍlszintíí újrac[esztćs fleuutatásą Ęipró6,íűźsa
o ýéraúís (15.00.20.00 Ępzött a múzetłm fiejórau effitti tmłfeten, a véraúísfrnz szůĘseges: ÍÁt tfutla, szmetyi

igazoĺván1, kĘctnĘ!ąa ńemłłtahíso,, avérĺúústmĺgeffizćÍn ńőségufof1aíeĘąfogasztás + étfozés szufoéges)

I5.u).21,@ ĘFzôn a 1il'{lząm efra ffiűfiőgi gépjf,Ít,ft}e{AęthłĄôeĺrutaastą rutytęt a ratng*tótűtó ńeĐzctin
W6őű4b,4ft

frI.oszfoics típtłsú rletłťón reníőrautő (ilárfte aírg) ['aďa tír^ł vetłnfut reníőrautó (tiáffitnsi tórg) railszÍIfrtó autó,

specióĺis póncéfozott szófrtójámű (rnaĺosi $untetés.oégrefr"jtĺ'i Intézet) I(Ffl csapatszóĺfrtó gépl:ótnt,íĺ, rníőrségi
ruotoĺcsőnnĄ reníőrségi tet+tj ĺeníőrmotor, reníőrautĄ 6űnÍIĐi tecńnifoĺi ałó, QflZ 66 róíiósfolcsi, tmďőrségi,UflZ-
39625 mifoo6us4 Í,aía lťrua ńnaőrőrautő

fl ' rníemén1 m 4 fi,úzan, negtł tinta;e és a prcgrmn tp 9 aÍó rfsauétł[ ingenłs I

1' Aęnfrtmťaetm 2013. iú,tius 224, 24,W,g taÍt ttjitÝl!
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BĘtapestFöyaÍos Vlt]l keřiiĺetJózseńÉľots önkoĺĺnányzat PolgáľmesĘri HivatalaGaf dálkodási Íigyosł*ály
í082 Ęudapest
Baľoss |,tca 63.67.

K=érjúk a.

KÉRELEM
a Íózsefváľosi önkoľmĺínyzat tulajdonában lévő könyomlatványt oIĺasha t óaí, nyomtąto t

Egyé n I vál I aI Rozás es etéb en :

Vlíllalkozo nyĺlvĺfo ńaÍási s'áma:

Ádósaáma:

Bankgfunhszámaľ

I(özteľiilet.hasaá|atĺafe:zoĺt.év pE hó |tElnaptóI - zolĘ.ev FF|nu |aFJ napĺg
(ľŕibb ídőpon|.bstyszínes€Ůfokúibkti*átmellékelni) 

l
Kłizŕeľület.hasarĺIat cétia: .....*.q..r.:-*g#-..
Közteľüil* nagruágg' ......RGl.6....... m2ĺau

I(özĺeľttet hďye Buđaes! vltr. k€Íĺil€t........].i 

^]:n. 
}..ffiT}

E,gréb ( I,E\mI,EdsI cfuĺ, 
"..ooyĺt"o 

a fenti adaŕo|rtól ełtrľ, stb.):

rJ ii.t.-'.ľ t.l! lo l d a l o n j e lz e tt
a. k éľ e I e m n y o m t a.tv d n y t

mellékleaIáírni tek'et csatolní,
szíveskeďjěk!

mľąEl;FF]'E- o 6lo ,( Rts )t4
Uq ? 't ílr3t1 -H-m

( oV c .o t +

es







Budapest FőváEs \í['. keřü|et JótńłáBsi ônkománlEat Po|qáme€téIŕ ĺtitĺa|a
vas@ngadátkrdási és Ĺlamsltetési ťiglbsžÍáll
1082 BudaoÉt
Bďos5ut€63{7. 

K É n E L E M
ł Józsefĺáŕosi Onkormárryzat tulajdonában tévö közteľüIet hasan ź|atához

Eéĺjtl< a 4!ohł'atvány! olýashątóan| á,oń.ą|ozt be:ůveI ki!ó!reili

Ma g ánszemélyek eseÍében.'

napÍól *

ľ.,r ' śało.l
Ý"g]'.'''.......-........

ó ä ;. é ł;,4. . . l*. s. . .é' .f.ä. i ;;. ! ̂. ł,ł. . . .|kł' i á. ä:/ä, #., i ; i n ł:ł. * Í
ň
N

.t{t-

;.ĺ;"

a=
tr
:E

Kérjiik' q tĺłĺoIdałon je!zett
a ké ĺ e I e m nyo m ta-tvłÍny t

m e!I.élĺletek et cs atol ni, ésa,a,rnt sziveskedjék!

Gazdasági társaságok, ewéni eég, tá1sadalmi és ęwéb sz,enrezetek Éetében:
Káe|ĺeżí neve: ..|ś. i..s-.f . *'l..*l.' ł ŕ t sę -+,.r. r : ł ::,{ ). 1-.:ĺ:ęf.*í"] .. . . - .

Kacsolaíaĺoügľin{ezoreve: ...'',......Í.?Íe.| -.41',uo,falaÍin.

Egyéni vá I I at kozás eseŕében;

Kéĺe|ĺrezö ľreve

I.akcÍĺp':'iĺg':

ł ďalkozo ny.ilv'áptaľrapi-vłp:a';

Adószán.a: .] .l,: .j.j.: 'iBariksziĺnlagírna'.. -. -. .. ..



A kóřelme7.ő tudomíisül Ýrcszi' hoŁÝ-
} a kéĺelem ben1łijľása neĺn jogosítja fel a közteľtĺlet ha.ŚmáÍztźĺa.
ż a24i20o9.1v' 2l.) ôlikorm,inyzatí renĺlelet 6' t (l) bekczdése szerini a köztcrület használatáéÍt köáeIú-

let.használati díjat kötelas frzeĺnÍ,
} a ktiĺienilotÔn lĺi;:rirĺilcg s 3ĺ0i200'.(}x'2'') Konnrinyľcndu.Icr l2'' s (1) bckozdćsc dapján ä tctldťlet 5'

mellćklctćběn neghatározoĺr trmékek árusíthatók.

.t kéľe|emhez a kéře|mezőnek az äIábbi mellóIeteliěÍ ke|l csatolnia: (..t csatolt ĺaellékletet kérjüĺ{ X.e| jeliilni)

2.. Az ĺgén-velt teriilel|e vona*ozó vázlato:, amelý'en szeľepe|niě kell a kö,rnyező utcáknak
i5. A váfleton az igénye7t teľii|emck - a szÚiiséges méreteklĺel - úgy_ kell szerepelnie. hogy annak nagysága,
elhclyezk'eđése og.vónelmüen mcgälapĺrhao legyen (TERASZ, PlłvILo].i ESETÉN_: annak sźlessége.
hcisszúsága; a ieĺa.sz, pavilon széleĺek az éptilet honrlokzati f;ilátóI és ajárda wólćĺijl való Íávolsága; reľasz

azuzletnek a való
3. Az elhe,lyczĺí kíÝán( építmény, lótesítmćny', berendezás ! łeírásál és tcrueit; ĺeľaszkérehrckhe a

vonaikozó kôzťerü'let.hasmálati hôzzíjáruIás megúj íuisa
mratt - vételr kell becsato]ni

4-
mi
S, Epítési engedél,"Ileż kłjtött épíĺüény esetében vagł épitési úunkalatokka! ôs:;zefiggĺi közleriłlel-ha.gzn<lląt
esetóben E úPítíeÍőlőI kapott ĺzegl;aĺalmazást és ajogszabĺźly,ban elíífu esaekben ajogeł.os építeszźpi haĺó.

Fíg;elmcztetés:
Á hítźaýĺrl]Aral kitijbörí kerelamjomta1vh4ł es e dőírĺ tn]léHtlte]ł 6a|łĺ!1sán tul, a poĺĺu ,is egylnelłllú heivneýolaltzůs' lw-
ianzint a męIévő !étełitłĺélryfoiójaelalgedhetetlen dbełĺygjtott Mrelffi trdeni e|bÍráIaľdhoz!

Ä közt€fiiiet.hasznaiätot _ különöscn - az alábbijogszabĺilt,ok szabál-vozzĺk:
} a Magnmnaig !:clyi önkormányzataĺról szoló 20l 1 . évi CI)C{XX. ĺtrućny
} a Ířivĺłrosĺ kĺĘtcrüIelek haszftílalriÍo| és a közterĺileĺck mdjaíí1 v.ĺiló 59,'I995. fi. 20.) Kgy' renłteler
} a József,.ĺĺľosĺ ťlnkoľmrĺn3rzaĺ tulajdon;íbal lé!:ts köztcÍtileiek hasałi.laĺiľól ćs hasznĺłIauáĺak ren<iiĺlrő| szóló 24ż009-

flŕ,2ĺ.) önkomĺłĺ:1zaĺi rendelet
} Józsefvráĺos Keľĺiletĺ Ěpítési Szabíl-lzaiárr:i szóló ó6l2007.(Xt. ĺ 2.) łĺnkoimán5zaii ľendelet
} Buĺlapęti Vláľosrgndezcsi'es tpíĺ:siKerctszabälyzafiól szóló4?/t998.(x.15.) Fó1.' Kry. Í€frdele!

NYIL.ĄTKoZĄT

} AłuIíľot't hozzáiáĺulok személyes és különleges.adatain (bozzátarto?óim személ;'es adataí) a kezeleséhez ćs az eĺ.
jáĺó hatóság felé ůor,ábbitasríboz ajogosultság megälapítása és ĺeljesítése céijából.

} Kérclinem bcn.vrijńsakoľ a Polgarmesteri lli\'alal Vagyongaz<Lilkldĺási és Üzemeltetósi Ügyosztálý ĺrgýntśzííjć-
tłí t4'ekozletást kaprarn - meiyer tudonrásul r'etteÍn - az cljárás megindítĺísának nĄáról. az tigyintŽési háríriáó.
rĺ'íl, az ůg-r,eĺĺre irál.r.adó jogszabaly ĺenĺIelkezźseiről, jogaimľól śs kötelczeť'ségemről. ĺovábbá.kôtelezetlségem
elmulasztasánák jo3kőveĺkezmerrye!ről, a hívaĺalí elerbct<lségről.

} Kiielentem.hogykéľelmem[čijgsíléseeseténa2004'éviCXL.tv:731^.Š{l)bÔkefdćsb)pontjaalapjánafel-
lcbbv.ési jogonról lemondok. l'udomásul vc.szem, hog;. ezĺłiĺal az Ěgyemben hofoiŕ hatáo7'ät ama.k közlésekoľ
jogeróle emeikľ'ĺiik'

lili::ir\i.i:
íi.13\\i \:i}\:Ýl)!is]Ýii'iirl)4,ĺ š:.

Budapest,20l:Ĺ ĺn #to.l.Ł. o"p. -.ź=-
KÉRELi!íEZó ÄĹÁÍRÁs'r

6' Közút igény.bevétele eselen - a 2. pontban ťoglďt helyszínraj'zon bil - a vonatkozó hel1lszínt ábĺáz-oló foľ-
galomiechnikai vázrajz"łt, amely beszerezheń a BKK K<jzúti Ktjz]ekedési Igazgatóság Közr1tkezeiési Főosz^
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RÁJŽ idEcl{ElrÉzEsÉ

Budapest, V|i|' ker', ľvláĺtyás téľ 5. {hľsz: 35279 }szám alatĺi többĺakäsos |akiépÜ|et

Helyszĺnrajz
rGP'fsEL* Turai Lásrló

ltsfa|ű Jozďsá.Gi |ngaťangađdá|kodo Kfr.
|brí'ronia TáBśhäŹkeŽelđ |rôda
í081 BudapgsŁ (iss .bzs€f st€ i 9.
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A kórelnlcző tuđomásul vcszi' hogy
} a kérelem beny'r:jirísa nem jogosítja íel a k.'zterĺilet hasz-ĺá]atán,
"> a24!Ż009. (V' 2l.} ônkorňán}zati ľendelet 6. $ (1) bekezdése szefint a łözterület hasznáiaĺáéĺ kĺzrcrü-

lcilhasználatí dijat köteles 6zefu í,
> ä köztĚrĺileten kizáró'lagl210i2009.(Ix.29.) Koľmán1rendelet l2. $ (i) bekezđése alapján a renĺÍeleĺ 5.

mclĺćkIetében ĺleghatärozłtt lemékek án:sĺ|hatok.

Á kérelemhez a kćrelmezŕiĺck az alábbi mellé|eteket kell csatolnia: (^Ą csłtoĺt mellékJcťeŕ kéijük x.el jclölrri)

. Ä közteŕülelen ťolvĺatni kivĺĺnt ĺevékmvsée svakorlásáľa fel.ioeosílo esvszerä Ôkiral másolatát:
- cst,éni váila]kozás csctćn: vállalkozói iea.folvánrt.
- ĺ!äŹdasási társasás' cgvćni cće esetén: 30 oaoĺáł nem rěsebbi céskil.on.atot. alájrásĺ címoéldánl,t.
r társadalmi és egvób szerv'ez.etek esetébcn: a nvilvántartásba-r,ételůket ĺwoló okiĺaloĺ
- őstennelök esetcn ősĺermelői isa.zolvánvt.
2. Az igények területre vonatkozó he|-vszí:lt ábľázoló vdzlatot, amel;en szeľepelnie kcll a kömyez.ö utcáłnak
is. A vázlaton az ígény€lĺ teniletnek - a szBkséges méĺeĺękkel . úgý kell szerepelnie, hogl a:rnak nagysága'
eihelyezkedése egyéĺtelmiien megáĺlapĺtható leg;'en (TERASZ, PAvIĹoN ESE'I.EN: arurak szćlessége,
hoswúsága; a terasz; pavilon szélénck az đpillei horrlokzati falától és a jáľda śrcićĺól való tár'olsága; tel.asz
eseĺén ańnak a:l. iizlemek a beíáraĹábl r.aló távclsása. amclvikhez tartolk: mćterbeń lnénc}'
3. Azelhelyezĺikívántépiĺneny,létesíhnény,berenđezgsmtiszałi|círásátéstelacitiłerüszké|ęInekhesa
ĺlelĺ'szíłl lbĺóiát Ĺĺ' c.-alolni ęiikłiqer
4. \łeg|ér,ö létesítmÉn}Te vonetkozó kô?terÍrleĺ.használaii hoz:ájárulás megijítĺŁsa esetén - városképvédcl.
nli szemľ'ontok Íigyelembevéielc ĺniatt - fenvkénfelvćteh kell becsatolni.
S' Epítési engedélyha lĺôiô,li épÍĺnény eseĺćben vagl építéśi nunIlźlalokkal összeJüggii lłĺizteľü)et-hasznó,lat
ecetćben E épí|tctőtől kapołi me1głzatalmuást és a jogszcbtib'ban eI",ľt esetel:ben ajogerő.s ćpítłźsiigs,i }zató-
sáęi enpedć lllt cs aĺalni szü ktéres.
6. Közút igénybevétele esctén - a 2. pontban foglalt helyszíľajzon 1úl _ a vonatkozó hr:lyszínt álrnŁ,oló for-
galomiechnikaí vázĺajzot, anlely baszerczhetö a BKK Közťlii Kôziekedéšĺ lgaz4atóság Kirzutkezełési Főosz-
Íálv- Fotsa]Ôafehnikai Cjszĺ:itvĺn

}.isr'elmenetés:
Á hiánýalalzul kitöl!öil kérelaarynnĺnźvdrly* és e előín ĺĺelłéHenk csaalałm xil, a ponas & ryyěnelnű helymeýatrircizk, ĺu-
}anint a meglálő léasíněny jolója eleĺgedhetelbn a belĐiljtott lłáe]em éľdoni ehíľĺÍIáłźúu!

.Ą ki'f!9r.ilet-hasznií|atot - kĺilôndsen - az alrłbbí jogszabźůyok ua}sáIyozzźk:
} a ivía5,aĺonzĘhelý önkoľmányzataiľ<rl szrĺlĺi 20t |. éü C,LJoofiX' tčneny
} a fijvĺirosi köztęrii|etek haszná]aŁáĺólć.s ak<iz.ręriiletekrendjéról sailó 59il995. (X 2c.)Kg: rendelet
} a Józęfiĺĺiĺosi tnkoĺmán}zar nr|ajdoruíbaĺl lévij kőaen]leek haszłálaĺĺĺĺil es haszná|atának řendjeről szóló 24,2009.

(V21.) tinkornányzati ĺendelet
} Jó,zi;ef}íi{os Keń.|eti Epíĺusi SzłbIályzaĺäó| vóló ó6l2007.fiil.I2.) öĺkornlh.vzrÉ lendelet
} Buĺlapesti \'áĺosľendeásí & Fpĺtesi Keĺetszabĺłl;zatról vóló 47lI998:(X.l5') Főv. Kgy. mde|ct

NYII,.Ą't'Koz,Ą^T

} Aiu!íĺort hozzáj:tulok személy'es ás kü!önJeges adaraim (hozzáĺattozóím szerĺćlyes adaui) a kezęIéséhez ćs az e!.
jáó hatćság felé t'ovábbíĺasához ajogosultság megá|l.apiása és teljesíŕése céljából.

} Kcrplnrem bcnydjtásakor a PolgáIĺĺesteii HiÝatal vag]ongazdákodźsi és iJz.emeltcĺosi Ügynszĺĺl;, ilgy'inteójé-
tôl tríjékoztatási kaptam - melyet tudomásul vettem - az e}jánĺs mcgindíuisának napjáró| az ĺigýłte,zesi harłíridó-
rői. az iĺg-vcmrc ĺrrÍlyzđó jogsabály rendelkezesciľőI, jogaimľól és köĺclezettségemŕöĺ. ĺovábbá kÔtclezctĺségcĺn
elĺnula.szł:Łsáĺak jogkěveikezmćny'eü.61, a hilztali clérhetöségről.

} Kijelcntem, ho$r kérelmem teljcsításe eseť'en a 2004- évi CXL. lv. 73iA. ś (l ) bekezdés b) ponda alapjrín a tbl.
lebbezésijogoruól lemorrdÔk' Tudomáśul ÝeszetTl' hogry száltal az ügyemben hozotĺ hatáĺozat annak közĺésekoľ
jogeröre eĺnelk;edik.

Buđapest, 20 t.$. évť.:$ld'.{0, oup.
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Budapest Vlĺĺ. ker', fu{ifiyÉs tér 
,ĺ6' (hľsz.: 35085 }szám alaĺĺi tĺjbbiakásos |akóéprilet
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