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Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság!

A Józsefuárosi onkormányzattulajdonában lévő k<jzterĺiletek haszná|atźrő| és használatának rendjéről
sző|ő I8l2O13. (IV' 24.) önkoľmźnyzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) 12. $-a értelmében a

közteriilet-haszná|atta| - hozzájźrulással és elutasítással - kapcsolatos ĺinkoľmányzati hatőstęi
eljárásban a hivatkozott rendeletbenrögzitettek szerint elsőfokon aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt. A Rendęlet melléklete meghatározza a közterület használatok utáni fizetendő díj

métékét'

A Rendelet 18.$ (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

,,Tartós (6 hónapot meghaladó) lujzterület-használat esetén a Bizottsóg a jogosult kérelmére

mĺźltányossdgból havonta, negyedévente vag/ félévente esedékes, egłenlő osszegĺĺ díjfizetést is
megáIlapíthat, melyet a közterüIet-hasznólati hozzőjóľulósban rögzíteni kell.,,

A Rendelet 24. $ (1) bekezdése szerint:

,,A Rendelet 2. meltéktete alapján mególlapított közterület-használati díjak korlátlanul csökkenthetőek

vag1l elengedhetőek:
a) az onkormányzat érdekébenvégzett építési,felújítósi munkólatokvégzése esetében;

b) a fővórosi, vag1ł onkoľmónyzati pdĺyázaton elnyert tómogatósból rcrténő épület felujítósok
esetében;

c) humanitórius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;

d) kulturólis és k)rnyezetvédelmi célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;

e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság ug,, ítéli meg, hogł az Józsefvóros érdekeit szolgólja;

fl bejegłzett politikai páľtok, egłhazak és táľsadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú rendeménye

esetében,'
g) ohatósi, tudományos vagy ismerexerjesztő témőjúfilmalkotásokforgatása esetében;

h) a Fitmtv' hatálya alá nem tartozó alkotásokforgatása esetén, ahol az igénybeveendő terüIet a l5
-, -t eIé,ő, de a 20 m, -t meg nem haladó teriiletĺÍ;

i) a Filmtv. hatóĺya alá nem tartozó alkotásokforgatása esetén, amelynek időtartama a kérelmezett

időponttóI számított 30 naptári napon belĹiĺ osszességében nem haladja meg a 2 naptáľi napot.,,

Az elmúlt időszakban aHivata|hoz az a|źbbi közterĺilet-haszná|atihozzźĘźtru|ás iľánti kérelem érkezęĹt.

1.
Közteriilet-h asznźůő, kérelmező :

Közteľület-használat idej e :

Kozterület-h aszná'|at cé|j a:

Közterü let-h aszná|at helye :

Kö zterület-h asznźĺ|at na gy s ága :

Ko zterü l et-h aszná|at díi a:

Főépszeľ Építő és Fővá|lalkozó Kft.
(1147 Budapest' Fűrész u. 7.)
2013. június 10.-2013. novembeľ 10.

ép íté si munkaterület (hom l okzat fe hij ítás, á||v ány ozás)
Szerdahelyi u. I 1.

80 m'
z5O,-Ftlm'/nap

|ĺ rLYSL,IU l



Męgjeg.yzés: A Főépszer Epitő és Fővállalkozó Kft. a Magdolna Projekt III. Uniós Pźiyázat
megvalósításával kapcsolatban végzi a Szerdahelyi u. 1 1. sz. tĺársasház homlokzat felújítását.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a díjmentesség biztosítását tekintettel a

Rendelet 24. $ (1) bekezdés a) és e) pontjában foglaltakĺa.

)
Kĺjzteľület-hasznźiő,kérelmező: TáľsasházTe|ekitéľ5.

(1086 Budapest, Teleki tér 5.)
Közterület-használat ideje: 2013. június 10.-2013. november 20.

Közterület-haszntiat cé|ja: építési munkaterĺilet (homlokzat felrijítás, ái|ványozás)
Közterület-haszná|at helye: Teleki tér 5.

Közterület-haszná|atnagysága: 130m2
K<jztertilet-haszná|at dija: 400,-Ftl m,lnap

Megiegyzés: A Társasház Teleki tér 5. a Magdolna Projekt III. Uniós Pá|yźnat megvalósításával
kapcso latba n v é geďeti el az épület homlokzat felúj ítását.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a díjmentesség biztosítását tekintettel a

Rendelet 24. s (1) bekezdés a) és e) pontjában foglaltakĺa.

3.
Közterület-haszná|ő, kérelmező: Táľsasház Teleki téľ 6.

(1086 Budapest, Teleki tér 6')
Közterület-használat ideje: 2013. június 07.-2013. szeptember 10.

Közteľület-haszná|at cé|ja: építési munkateľület (homlokzat felújítás, źillványozás,
konténer elhelyezés)

Közterület-haszná|at helye: Teleki téľ 6.

Kozterület-haszntł|atnagystĺga: 98 m2

Közterület-h aszná'|at dija: 400'- Ft/ m,lnap

Megjegvzés: A Társasház Teleki tér 6. a Magdolna Projekt III. Uniós Ptiyázat megvalósításával
kapcsolatban végezteti e| az épu|et homlokzat felújítását.
A Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a díjmentesség biztosítását tekintettel a

Rendelet 24. $ (1) bekezdés a) és e) pontjában foglaltakľa'

Fęntiek a|apján kérem az a|ábbihatározati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

I. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rúgy dtinto hogy ktizteľület-hasznáIati
hozzájárúátst ad - díjmentességge| - az alábbi ügyekben:

1.

Közterület-h aszná|ő, kérelmező: F.őépszeľ Epítő és F.ővál|alkozó Kft.
(1147 Budapest, Fűrész u. 7')

Közterület-használat ideje: 2013. június I0.-f0|3. november 10.

Közteri'ilet-haszná|at cé|ja: építési munkatertilet (homlokzat felújítás, á||ványozás)
Közterület-haszná|at helye: Szerdahelyi u. 1 1.

Közterület-haszná|at nagysága: 80 m'

2.
Köztertilet-haszná|ő,kérelmezo: TáľsasházTelekitéľ5.

(1086 Budapest, Teleki tér 5.)
Közterület-hasznźiatideje: 2013.június l0.-2013.november20.
Közteľület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás, á||vźnyozás)
Közterület-haszná|at helye: Teleki tér 5.

Közterület-haszná|atnagysága: 130m2



3.
Közterület-haszntiő, kérelmező: Táľsasház Teleki tér 6.

(1086 Budapest, Teleki tér 6,)
Közterület-használat ideje: 2013. június 07.-f0I3. szeptember 10.

Közterület-h asznáĺ|at cé|ja: építési munkatertilet (homlokzat felújítás' á||ványozás,
konténer elhelyezés)

KözterĹilet-haszntĺ|athelye: Teleki tér 6.

Közterület-haszná|atnagysźtga: 98 mz

Felelős: polgármester
Hatátrido: 2013.június 10.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyoĺgazđálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdźúkodási Iroda

A lakosság széles körét érintő döntésęk eseténjavas|ataaközzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. június 10.
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Builapst Fôváros vt|l. keľ.ik{ JóźseffiáEi ônkományat Po|gár'm€teń Hĺvataĺa
vagy{ingadáĺ(odásl es Uzełn€lteffsi ÜgyosŽta|y
1082 BudaFest.
Barossutbä69.67"KÉRELEM

ĺ Józsefvíľosi onkormán3izat tulajdonában |évő közŕeľüĺet hašználaĹához
Kź łj ü k d' n},o m | ą Í ý á,r I r o l ! a sh a ĺ ó ąlt, dy ô il í at o 1't b ě,ť1iý e l ii i ĺ.j l Í ł ń i !

M áuäňśżěm é|yék'e.s.eŕéb e]n ;

Kéľelĺneztĺ ne"łoi .,,....;..".'. '... ..'..... ', ...

MepÍesvzéś: Fenti ądatok kazlise d Łiirerúlehhaýniźiatj kźreluek elbiró!reához. ą łł,zlerúIer-hhvnálatok ellenőrzéséhez

szĺi*šísešűĹ Áa'addroka1aPolgórusteriłIiyanlésaJĺiżsďvárqsiKł)zĺ'eriikÍ,-ÍełüEklelkulit'Je!ęn,lájéketcl!is,ą29!I,qi{!r7Ĺ
röNęłI,ełial@!l'

Köztłĺĺuc.ľssmĺĺIat'iaeier 2oĺ3 . er'.é's ĺo l.Úi naptdl -
(ľ{ibb időponĄ- het5vín esetén laľiink tiśuít nreliékelĺi!)
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A kérelmeu6 tudomáĺl}veszĹ hosl
} a kéreĺem benyijŁása nein jogosítia ígl' a köĺeÍület has ruźúła-a'
P a24.2Q09'(V.żlJönkođľiárt}'zaiirendelet6.$(l)bekezd&eśeelinla-kô4erüleŕhasżąalaÍáet|kőzterś.

let.hasáálaĺi díiat köteles.fizeÍBi'
} a köźerĺilďén kiąirólag a210l2Ú09.(ffi.29J Koim:án;.renđelei 12. $ (l) bełęzdéss alapján a rcnde[et 5,

*ret!ékletében mclha!áb3ott rcrmék;kärusŕ}'atók. 
.

A kérelenhez a kéřidihezőnek az elábbi meltéleteket kďl csatolnia: (Á €sztolt néUéktetct kérjük X-cl jetölĺi)

Fig}:ęti4ęztbtťs:
Á łneanb]pąt lźíôllü kžre|erĺtłtJpnlaĺw,y^ és a előírĺ ne]le'k]etek csdolahttíłI, a pomos eś ełÉralmű fuIynbłłŁdb'Eás, ýa-
lalnrua nęglé+,ő letešítĺIpwfdć|jaelengeil}pĺeĺkn al\e'nylijtpttMrelanérdelni etbbó]ógit10,!'

A kôaeĺilet-hasaalaot - kÍilönöscĺr _ az aĺábbí jÓgs74b{íl}.ok s7Äbźly1fzĄk:
.> a.rĺíagaĺoĺszághelyi önkorÍftin}Ęatałól szoió'z0l I'. évi cIJoQü. ióĺľćiry
> a ffiváĺosi köaeńIetek hasarilaľáĺól es a köferÍiletekĺendi&ł5| uś|ő 59ĺ|95. Cĺ. 20.) Kpv. rendelet
I a Jóaefváłosi Ônt<oro*nyzat łnąjdoruában lsvö kôá.ÍĺlLbk hasnálauäról g, m"áa"ĺ''"t rendjéľőI szóIó 2412009.

(V.2ĺ ) önkořlrľánFAli rende]e'
} JózseľťaľosKerületi Epiĺesi Śzabá|yzatiĺol szólri 66t2Q07.(}íLl2j önkoľmán1zĺi rendeĺet
} BuđapestiVárĺisÍendez&i&EpíiesiKeľetszab:ĺlyzątńls'zílr547/I998;(Xt5-)ľ'őv.š,g''.řerdęlei

N.]Ĺ[ł.s{j(oZÁ.T-

> Álu|irofthq?łĺÍľulckszenré.lyeséskiitłinle8gsađalä:iÍh(}ozfź|arto7oiĺi\s7)eĐ1él1tsadatai)ąkezotćséhezésa2el'
jäľó hą!ósÁg felé tq\iĺíbbítĹŚához a,jogosul1ság'meý1ľapit[sa és ti'tjeśítesg céljábót.

} Kérclmem be4yújľáśakor a Polg{ľp1este.ľi Hi-v.ałÁłlĺpsypgeązÄálkodiisi és Üzemelrctesi ÜgyosxĺáJy ĺgyiniézőjé.
töl tájékoztatást kaplam - rÍĺcl}'et iudÓmásu| vettłoĺ - az q51ľus' megin{íÍrĹśának ĺ apjárô|, azllgyinÍézési haľłáIíđő.
rőIi gz ügyemte i:łnyadii jogszabríJy ľendelkezéśeiń|,. jogäímról és kötelezettségemlčl, továbüá kofÔĺezeĺségem
elmu.laszř;Ĺśi4nak jog|övetkcarrényeiľôl, a hivatalÍ eléťhetőśésről.

> E!'i$śuteuhogykérehlemtclj.esítese$eténa2004.éviCXL.fv.73lÁ.ś(1)bekezdésb)pqndaąlapjaĺafbl-
lebbęzesĺijogomřcil lemoqdok. Tudomĺísuĺ r.esz,em. hog ezáIĺat az iis/€mbtn hozoÉ hät&ozat anľia!. köztésekor
jogeió're, emelkedik.

,,rô
Buđapest,201ś. év .P* hó...ś5;.. nap.

2; Az igényeltÍerÍíle]ĺe yoĺa. !.{izo helysżínr atnázqló váä@
is. Á vázlaton'au igények teriileuek . a sziikséggs méreÍekkel . rigy keĺl szerepehie, hogy annaĹ nagyságą
clhel1'ezkeđése egyértelnrien megállapíthaĺó iegyel 1TERÁSZ, PAv'ILo}ĺ ESET!iN: annak szélesiége,
ltosszuságą:. a .eľasz' pafiqli szélénEk ąeépiilet homtoizati faĺától śs a járda szelétől Ýáló tavols źiEą teÍersz
ěsitén ahnak .V ĺizlearek a'bei;ĺnńüil valii |ávolsáqĺ hfré|ińiih?, łeiłd};lť- ńŕfn.libn -á-d\

és,tervęiti tłąszkźŕěhne*ł'pż ą

BII
Ee$ijítása ese,tén -

s: Eýési' engedéIyheż knftfl éPítlnéR':espťeb'
eseÍébąn'aż épíĺĺetőtől kapolt melhątalnuilsĺ él; ajogviItąIybąn'e|óh't esetekben ajogeľős ěpźtésügłi haió-

6i.Közulisenybevćtęlę eseĺen - a 2i pontba:r friglatt tĺrlyszdlľa|zon' tul - a vonatľozÁtrďy'szĺnr ab*ĺzolĺĺor.
gť'i,,-Ttęc'bł'ikal tä-ąjz' Ą arnely. beszeĺeźietó a BKK Rôzúti Köztekedési |!äżgatóśag:Kázú&szelési ľőosz-



BÚdąpst Fô!äroę Wt ĺełi1l4 Jćesefirárci onlĺqmanyza Połgärmeseĺĺ Hivatda
vagyor.gadráü<odási g iiaeĺnď'btési Üg!Ď€táy
!9el,Ecdapss!Bar6s!rÍH63-ô7.KĚRELEM

a Jĺízsefuáľosi örkoĺnánizat tulajdonában lev.ő közteľii|et használatához-
Kć rj'źk a i!'o,ň'ta tť.ir y t B I ý á šh i i ó an, ny o il |d t o r I bc !r7t.e I k i t ö l l e n i. !

MągJeg,.y4ěs: Fcn|i ądarok.kĐąIése a kł'zkĺltetłaatáIilli łłřerliek eibíi!źIiźsáho9; a kô2těľ:'Iet.haśEnćiątok ellenőĺ=iśéItz
szťĺk;éguek Áz ĺzdonlęat n Polsfułnątqi Hivłnĺił eś ą JózseÍýżT'osi KóżteąIe|-Íęh1gyeleí }ezefik Jdążt&éľoźdőŚ a Ż0I l. ai.(a1l
lfuýä|1:zĺaąfl -. .. ].

Kť'żŕtrÍilď.łaýJtrílĺtĺđejel2oĺ5 ĺvQ.Q] hój'pl naptói - n|.*.E"l.i..t: hillo.: nápig

(ľobb iđőpffiÍ,. he1},s'dn.esđe&keis'k lisĺät me]lđšelĺil)

Közternlďłaszn;á1atđ3ą2.lie.s"r\-ę.b*ď l-.rĘ}uu ĺĘtuĺ..' *łĺ"Ä**a*t). .
IíöŕeriilÉ nag'ś,iea' ....-..^{1 ....'.. młđb

IffizteľülełhĄ'e; Brdipes" Ým. keĺtúet...,..'..lÍśt'e]'d
,.

.. ... .-. - -.,.. .{uttą ttrj..'s?...';sa.ĺ előe: j$ag;@są zöldĺEfiile{ń vagľ ..'. - ..

EsIébĺ ( I..EvEĹE'uóil CÍ[! ämcnnyiben a fenti ałtetoktó| ettéľ"stb):

Kéljiik a túlłItIuIon j'eI7ett mę!l-ékteteket csg,toI'rżi, és- t héreIeft,ł,Ji owt a-tvóny t a I áí řh i sz.íý',es'ke.đj ék l,

Bar*ĺriaszma ., .1. .,. .|..: .! .! '. _.Ĺ )|. -|..! .! -l .! -,

AdoszaÍna .l -;...:.l.l -l -: --l .: -.. -:



*

Ĺ. í 
''gä-"*' 

* lgenyett tEÍüJetEěk.. a'wa}śĺee's mg111ł B.*oo, *''lp*: a:ĺra.t< szelassége,

ťľffi ffiffi:;ľäs.ľ,:ffi ffiĘ1;ffi**mffi 
ľ";'',.;Ť-

T!ŕiiś**,o-""'i,nľi"".,i 
ä,tí,iíľĺalłłapou neghatęlmązćlsr és a joEEŹabalybűll e.Đ,rL ąę4ęNŁ4 ÝJ---_-

;' "ffi Tt'},-'í"t äbrázoló for-

ľiselpeutęlg'
Ahíáť,vÍglą,íil kitoltöB k.łerpn,Ií'aftnĺńłn,y*,:,ĺ,ľ^1Yľ!.c,wnlávnt!I,aPłwa. 

és eg,w.lelnűhelweflathnzáł, us-

la niľĺi a łneđel:ó ?éł.sĺnaĺv Balo, äőáłarclí* a beľryńi an kźrelem éldemi elbbg]ôphą i

^ł"ff"t,*n:éff' *)Kry.ĺa$eto

i ĺŤ;xľĺm;xn**.**ęmf.ľ'ääH;";a ä r,^ź'ar".*^t ĺendj ércil szolo 24,D0Ú9.

;ffiffi#;a**nxľ*ľ,q*;ń*ffisä.''#'**-
NYIL.ĄTK'oz ÁT

} Aluliľoĺĺ hozáiáĺulÔk szeméĺyes ts. kulö$lgges adata-im.{ho,zalLtaľtozóim s?ę.gtFtjres' adatai) ąkeueĺ.&éhĆŽ €rĺ az et-

jań hatósäg felÉ ĺaýéb1ií*Jáľ"7.]"ä;;Jäí* *ęauupĺtŕ,.." ĺ* telesitese oeljábói.

} Keľelmeĺn balýjtásakoĺ a Po1garmesteri Ť".9 vŤ::'ľd,íIkodasi * r.lł9mĄitl.ugyoszu.{y '+yint*őjé.

tőJ Éiékoftatźst kap** - *"r-íł ,uag'flásBi vettg' - au "r#uI**ĺ"a'*' 
ala* .łau:!il'.7''Ligyiĺtézési 

kataĺi<lő-

rdl, az ligyeIBle i,ł,y"ao jiä.,""tĺł 
-,äjJĺ.."ései,oi" 

:oe^ffiól.e: kJ."lezettségemĺöl, továbbá kötelezĐttsegeE]

elmu!íisztasäuák j"g}ou*:;äffi ĺií!, a hivatali derl:etőśégńl.

> Kł"l*t"*. hoľ |iĺetrrem 
rcljesítese,esetén aľÍ::'].ffitľ;;í:}-is0:*trä:lä'ľ.ĺľł1ffi.i;j;. 

GĹTffigoň'ot lemuĺao*. Tudomäs{t Ýeszěln' trog}. e

'j,ä*ľ,o 
},uroo,* l*q.xe-".es haę,>\,'aĺ^\ćb.

Budapest, 2ł19., év # bó 'GG..' ľąp' -6łł'H
/ ĺÉÉErL\íEzóÁLłÍRltśÁ

lrffiffi;',
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Búdäpeśi Fóvéros vl|t keIülEt Jóefuárcst önkffián}ut Polqámes.teń HiEta|a
vag}tn gÍ.ĺáIkodásl es Üzmettetés| ü gyoĺÉIy
1082 Budä@st
Bar*utcaô3-67.KĚRELEM

a Józsäfvárosi ÖnkoľBĺányzat tulajilonában lévő közteľiilet hasznáIatához
Kéřj,k 2 n,ońI4!ý!źnyt oIvułhcĺóąn, i,oÚ!aÍotl be'úve! kiröi!e ni]

ll4eg]együs: 
-Fo1ti 

adank k6żIěsě c ki)zĺerň1e.t.huználati kátlnpL elbił,áldsđhoz, ą kôzterüIę!.hünźilątok ellcrőnąehe
š?k:écęseľ ,4z adą|oka| a Polglźr.m5teri Hiýuraĺ és a JózseÍwÍrosi KiizterřIet.feliiýelet leelĺk leliŽ ĺl,é]afuitfi a 201J'.évi cŘI.

Ki'zŕeľütet.h-aszłráIatiileje; 2ł1?', . év o',ú'' hóo-.{l naptól -
ťIobb időpont-hel}ryzíir esetén kélibk iisĺáĺ mellékelni!)

KěľJiik q túloId'alon jeĺzctt mg!I.ékleteket csetolui', és
'ą k éreI ern,,y oIł,ta-tvá ĺy t a ĺ á í r n i ś ziy ęs k e đj ék !

ľ"s]g{i\ä'ť
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A kéľelmcző tułlomásul vészĹ hbsĺ
} a kéĺele.ln Be.nyĺjtasa rB4 jogcigítja'fel.a köątęÍĺiteťbaszľlálątźrą
} a241200Ę(V:zt')oĺtońtłnľzatĺ'ĺenáe)it6.$il)bekczdéseŚzorintáköztédiletkisäáletĺértkôzteTü.

leĹłasználati' diiaqliötéIéŚ'írżetli ;

rüeĺlék1q!śbe$.Íné€!Ęlárazqfi Íłliilé}ęt'áŕłsíthdtók'

Á kéľe|emhez a kérelmező.nek az alábfii melléleték'et k€ll csatotlił: (A csatolt mcliékletet kárjük )Ĺel jďłilri,iJ

Ę!głę!.n'łĺre.$q: '' ' .

ĺ-ađnyiilon4.lł,ł;,łĺał.l*.elanl4oiaäĺury ěs a;:e\őł-ĺ iielląkJae* ainolisäłl ĺj|,.ą.poi'iios es egłeru]nű hĄiiieghtuburi;rt.
Iainint.p męgléú léteśílr1'łýÍ,tĐjďé|đEęeeíptĺ?]z abel.7lljatMielalt éłdeąil ehli'űőslźhoz!

A köaeĺĺilct-''hą5aĺÍtatot -ktiiönp',!ęn:;'ą7 alĺibbi jogsąabaly.cĄ,s4qbáyozuák:
} 'a MlłsibIiwjĺs hclvi đnkomĺíiżäaiióĺ śżńĺó201 1. éł.i cĹ)Oo{D(. iörÝ.étiÝ

> aniiřośíttĺżĺř.ĺĺ.ĺ.ti'a*'a"tłĺí''esa'ło.aińeĺelo'ęnajértĺ:ęolo!s/ips-5.{x'.2p)łftý.rcpdęlet
> 

"lá^"ru"si.tikfr&I'fru:a;ĺlĺa" 'i.iĺĺ.tä"..iĺĺ"ial.í*äł"łĺr ň'i'*ááňĺel'ár.."."li.iüől szóló 2412@9.

ľ.zl'lo*"""aw'ľoaéi.t-'.'''l.,.':'.''.;:'.
> jo's"mĺ.o're'.ĺĺłi]Éĺiiĺ'is-tarĺ"tĺ'ĺrszí'lo:66É0lÍl(lol.t2')öntorľ'ri.4nwa{ńndí'!s.i
> tsüdźipęsti VĺíÍośrrenđezáśi es EnltęsiKeře,lszat'áĺ1ęąt4]]sdló 47199&€E:l5Jfőv Kgy. ĺęndďet ] 

'

.:.

.. , , ,. .. ,,, ,r ,,.

} Álrĺtírott hozzájárplot szęrĺréIycs es lni|ön1eges:ađaiaiń(h9 zzf;ą*oz,ólm 1zel4é[yes adatai) a keżs!ésehez 'és az ei-
;*ĺ.l.aró'ĘEiE6ilibítasához ajogosuhsł,g -teĺtl"ńíÍEa iis teljęsĺt&e célj.łŕL .; ' '

' ,. . '',,.' . ' .
} Kéĺęlĺnp'ni'benyújtásakoi ą PplgáŁťIięl}eľĺ.Hiłą14 VagypĘ däkodĺisiés Íj.że'Ąettgte.\i Ugyoszľrily ügyinĺ#ójé:

t(ĺĺ ujékoaäixť keptam=me'lye.t tud.onlzisúl'véttem - aż elj{Ęáś.Begitiđítés4Bak łą}jár' '.ú ?ł.qgflnréz.ęs'.łiä'ÉBdi'.
ĺö!, az ügypmľs ináh}Ťďó jÔgszäbíily' ľendďtel.f5eiĺól, jotá.iŕnŕil]és kötölęłittségęmr'$li tpvĺt.b.á kôtdlęzéttslíś.d'ry'

ęlmulasááslínak jog;IđvgtkezÍnényciĺői, a]litĘia1ieĺérhetiĺsé$. . . 
''

> .Kĺj"l*tł.o; bpsyśÉľetmÉp'teljesítéę esqleú ozooł, évi cxl,. ,o. zlĺi g (1) bekeądes b)pontía alapján a:ťď:

' ' 
'lebbezcsi jogońĺól lemo'ńđok. T.JđłrTiláśüi !tsżÉÍľi; hogy eżálial az 'Ég}Entbeń hożort ba1ášozai áĺliák' kozlésekor
jogeĺöts emelkědik:

Biťdäp€sq' 201ä.',ěí ;l..{ hó .o.;t,i.;; nąp.
tÉł'il}Ezii4!ÁÍB'!$ĺ

:,?:Ť*i\Éll&j ŕ}Ęsšäi.tś$Ý: l:ĺr*lmi*iĺ*
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