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Tisztelt Y ár osgazdátlkod ási és Pénzü gyi Bizo ttsá g !

A Józsefuárosi Onkoľmányzattulajdonában lévő közerületek használatáról és használatának rendjéről
sző|ő |8/2013' GV. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) 12. $-a énelmében a
kĺiaerület-haszná|atta| _ hozzájárulással és elutasítással - kapcsolatos cinkoľmányzati hatősági
eljárásban a hivatkozott rendeletben rogzítettek szerint elsőfokon aYárosgazdálkodáši és Pénzĺigii
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatározza a köztertilet használatok utáni fizetendő äíi
mértékét.

A Rendelet l8.$ (2) bekezdése az a|t.ŕ,biak szeľint ľendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) közterüIet-használat esetén a Bizottság a jogosult kérelmére
méltányosságból havonta, neg1łedévente vagy féIévente esedékes, ,g1,",ĺő ašszegíi díjfizetést is
mególlapíthat, melyet a közteľüIet-használati hozzájdruldsban ľogzíteni ketl','

A Rendelet 24. s (l) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján megállapított kozterület-használati d{jak korlátlanul csökkenthetőek
vagy elengedhetőek:

a) az onkormdnyzat érdekében végzett építési, feĺújítasi munkólatokvégzése esetében;
b) a fővárosi, vagy onkormónyzati pólyázaton elnyert támogatósbóI tarténő épť)tet feltijítósok

esetében;
c) humanitáľius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d) kulĺuráIis és környezetvédeĺmi célok érdekebenvégzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgy ítéIi meg, hog1l az Józsefvóros érdekeit szolgátja;
fl bejegyzett politikai pártok, eglhdzak és társadąlmi szeryezetek nem kěreskedelmi célú ren_deménve

esetében;
g) ohatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájúfilmatkotásokforgatdsa esetében;

Ę) a lilmn hatályq aIĺź nem tartozó alkotások forgatása esetén, ahol az igénybeveendő teľület a ] 5
m,-t eléľő, de ą 20 m,-t meg nem haladó teriiletiÍ;

i) a Filmtv. hatólya aIá nem ĺartozó alkotasok forgatása esetén, amelynek időtaľtama a kéľelmezett
időponttól számított 30 naptóľi napon belúl osszességében nem haladja meg a 2 naptári napot.,,

Az elmúlt időszakban aHivata|hoz az a|ábbi közteľület-haszná|atihozzájáru|ás iľánti kérelem érkezeÍt.
1.
Közterület-h aszntiő, kér e|mező :

Közteľület-használat idej e:

K özt erület-h aszná|at c é|j a:
Közterület-h aszná|at helye :

Józsefvárosi Városiizemeltetési SzolgáIat
(1084 Budapest' Máýás tér 15.)
2013. június 10.-20l3. június 28.
építési munkateľiilet (faültetés)
Trefort u.2-8.
Bľódy Sándor u. 3-9.
Bródv Sándor u. |9-2|.



Megiegyzés: A Képviselő-testiilet a f87l20|f. (VIII.29.) sz. határozatával döntott anől', hogy a

Palotanegyedben új fasoľokat telepít, melyek beszetzését, telepítését, gondozását, feĺlrÍartását a
Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat bonyolítja le.
A Vagyongazdálkodási és Üzelrreltetési Ügyosztály javasolja a díjmcntcsségbiztositŕnót tcldntettel o

Rendelet 33. $ g) pontjában foglaltakra.

)

Kö zterület-h asznźiat nagy s ága:

Ko ztertilet-h asznáIat ďii a:

Közterület-h asznźiő, kér e|mezó :

Közterület-használat idej e :

Közterület-h aszná|at c é|j a:

Közterület-h aszná|at helye :

Közterü let.h aszntiat nagys ága :

Közterü let-h aszná|at dii a:

Koferĺ'ilet-h asznźiő, kérelmező :

Közterĺilet-használat idej e :

Kozterület-h asznźiat c éLj a:

Közterület-h aszntiat he lye :

Kö zterü let-h aszná|at nagysága :

Kozterület-h aszná|at dii a:

Somogyi Béla u' 8-26.
Rokk Sziláľd u. f3,a-45.
77 mz
díimentes

WORTEX Kft.
(1i36 Budapest, Hegedűs Gyula u. fI.)
2013. június 1|.-f0I3' október 30.
építési munkaterĺilet (á||v ányzat, konténer, ľakodási terület)
Bauer Sándor u. 19.
290 mz
fs},-Ft/ m'/nup

WALL PLUS Bt.
(1086 Budapest, Dobozi u.41.)
2013. június |3'-f0I3. szeptember 13.

építési munkaterület (homlokzat felúj ítás)
Mátyás tér If '

14 m'
400,-Ftlm'/nap

Megieg]zés: A woRTEX Kft. a Magdolna Projekt III. Uniós Pá'|yázat megvalósításával kapcsolatban
végzi aBaueľ Sándor u. 19' sz. társashäz homlokzat fe|űjitásźĺ.
A Vagyongazdźikodźsi és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a đíjmentességbiztositását tekintettel a

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

3.

Megieg'vzés: A WALL PLUS Bt. a Magdolna Pľojekt III. Uniós Pályźzat megvalósításával
kapcsolatban végzi a Mátyás tér If . sz. társasház homlokzat fe|űjitását.
A Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a díjmentességbiztositását tekintettel a

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

4.
Közteľtilet-h aszná|ő, kéľelmező :

Közteriilet-használat idej e:

Kĺjzterület-h aszná|at c é|j a:

Kĺjzterii let-h aszná|at nagy s ága:
Közteľti let-h aszná|at h elye :

Kozterti l et-h aszná|at díj a:

Megjeg.vzés: A Rijon Kft. előzólegf\I2.június I-tő|fl|f. októbeľ 30-ig kapott kozterület-haszná|ati
engedélý a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 656ĺ20If. (V.30.)' valamint a |22|l20lf.
(X.lO.) sz. határozataiva|' Az engedély a 16-35012072., valamint a 16.350l4/20|f . számon kiadásra
kerĺilt. A Kft. ennek megújítását kéľi a Tisztelt Bizottságtól. Aterasz kitelepülésével kapcsolatban a

Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. ..kerületi Rendőrkapitánysźtg. közlekedés, közrend és

közbiztonság szempontj ábő|, a Hatósági ĺJgyosztá|y lgazgatási Iroda kereskedelmi szempontból, a

Városfejlesztési és Foépítészi Ügyosztá|y Foépítészi Iroda városképi szempontból nem emelt kifogást.

Rijon Kft.
(1082 Budapest, Üllői iÍ 60-6f .)
2013. június I0.-f0I4.június 09.
vendéglátó terasz
18 m"
Futó u. 54. (Üllő út sarok)
főszezon:1 870,- Ft/m'lhő +AFA
e|ő,-utőszezon: 1 039,- Ftfuf hő+łr'a
szezononkívül: 1 04.- Ftlmz lhő +Áľ.a



Megjeg.yzés: A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 36Ilf0I3. (IV'i5.) sz. hatźtrozattal járult
hozzá a RusContact Kft' közterület haszná|atáhozvendég|átó terasz kiteleptilés céljából 2013. április
25-to| 2013, szeptember 24-ig. A kĺjĺeľület-hasznźiatot a cég nem kezdte meg. A RusContact Kft.
f0I3. májls f9-én kérelmet nyújtott be, mely alapjttn a vendéglátő teraszt más formában, más
elhelyezkedéssel kívánják üzemeltetni, kérik, hogy a 36|12013. (IV'15.) sz. közterület-haszná|ati
hatźtr ozatot a Y ár o s gazdálko dás i é s Pénzü gy i B izotts ág vonj a vi s sza.

6.

J.
Közterület-h aszná|ő, kéľelmező :

Közterület-használat idej e :

Közterü let-h asznźiat cé|j a:

Kĺjzterü l et-h aszná|at helye :

Köztertilet-h aszná|at nagy sága:
Kö ĺerület-h asználat díj a:

Kozteľület-h aszná|ő, kérelmező :

Közterület-használat idej e:

Kĺjzterü lęt-h asznźilat c é|j a:

Közteľü let-h asznti at he lye :

Közterti let-h asznźiat nagy sága..

Kozterü let-h aszná|at dij a:

Paľkolásbó l származő díj kiesés :

Közterület-h aszná|ő, kéľęlmező :

Közterti let-h aszná|at idej e:

Közterü l et-h aszntiat c é|j a:

Közterület-h asználat helye :

Közterület-h aszná|at nagy s ága:
Közterĺi let-h aszná|at dij a:

K özterü l et-h asznä|ő, kér e|mező :

Kĺjzteľület-használat idej e:

Közterti l et-h asznźiat cé|j a:

Közterü let-h aszntiat he lye :

Kö zterület-h aszná|at nagy sága:
Közteľü let-h aszná|at dii a:

RusContact Kft.
(1088 Budapest, Mikszáth Kálmán t& 2.)
2013. április f5.-20I3. szeptember f4.
vendéglátó terasz
Lőrinc paptér
16 m"
főszezon: 3 3f5,- Ftl mz hő +ÁFA
elő,-utószez on: 2 07 8,- Ft/mz /hő +Áľ.e
szezolton kívĹil: 20 8,- F tl m2 lhő +Áľ,ą.

Kisfaludy IJázKÍt.
(1133 Budapest, Gogol u. 15.)
2013. június |.'l'-2013. jt|lius 06.
építési munkaterület (homlokzati állványľendszer)
Kisfaludy u. i8-20.
73 m'
250,-Ftlm'lrap
2650,- Ft/nap

Józsefváľosi Kiizösségi lJázak Nonpľofit Kft.
(1084 Budapest, Máýás tér 15.)
20 l3 . június |7 .-2013 . auguszľus 23.
Napkozis gyermektábor
Mátyá^s téľ l5. sz. előtti park és játszótér
400 m"
251,-Ft/m'lnap

Biovillage Kft.
( 1 08 1 Budapest, Népszínhaz u. 27 .)

2013' június 20..2014, jilnius 19.
árubemutató
Nép:zinházu.27.
2m"
f 0|9.-Ft/mzlhő

Megieg-vzés: A Kisfaludy I{ázKft. a Kisfaludy u. 18-20. sz' a|atli 35613 hrsz-ú 93 lakásos társashtz
külső munkáitkívánja folytatni' A régebbĹbe nem ťlzetett. kozterület-hasznźůatot behajtás cé|jétbő| az
|J gy osnźiy átadj a a Törvényességi és Peľképviseleti lrodának.
Az tlj közteľület-haszntiatta| kapcsolatban a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
javasolja a Tisztelt Bizottságnak, hogy amennyiben hozzájźru| a közteri.ilet-haszná|athoz, akkor
köte|ezze az építtetót a közteľtilet-haszná|ati díj negťlzetésére a jźrda teljes szélességében, 2012.
03.ff-tő| az ltcafronti telekhatár síkján túllógó elektromos kapcsoló szekrény utáni díj megťlzetésére,
valamint a kieső paľkolás utáni díj megf,lzetésére is.

7.

Megjegvzés: A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a díjmentességbiztosítását,
tekintettel a Rendelet 24. s (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltakra.

8.



9.
Kĺjzteľület-haszná|ő,kérelmező: Biovi||ageKft.

(1081 Budapest, Népszínházll. f7 .)
Közterület-haszná|atideje: 2013.június f0.-f0I4.jt|nius 19.

KözterĹilet-hasznźiat cé|ja: áľubemutató
Közterület-hasznźiat helye: Népszínházu.Z3.
Közterület-használatnagysága: 2 m2

Közteľĺilet-h aszná|at dija: f olg,.Ft/ mzlhő

F enti ek a|apj án kérem az a|ábbi határ ozati j avas lat e l fo gadás át.

Határozatijavaslat

I. A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy közteľület.használati
hozzájáral'álst ad - díjmentességge| - az alábbi ügyekben:

1.
Kĺjzterület-haszntiő, kérelmező: Józsefváľosi Váľosiizemeltetési Szolgálat

(1084 Budapest, Mátyás téľ 15.)
Kĺjzteriilet-használat ideje: 2013. június I0.-2013. jttnius 28.
Kĺjzteľi.ilet-hasznźiat cé|ja: építési munkatertilet (fai'iltetés)

Közterület-haszná|at helve: Trefort u. f-8.
Bródy Sándor u. 3.9.
Bródy Sándor v I9-fI,
Somogyi Béla u. 8-26.
Rökk Szilárd u. f3.a-45.

Köztertilet-hasznźiatnagĺsága: 77 m2

2.
Közterület-hasznźúő,kére|mezo: woRTExIfft.

(1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. fT.)
Köztertilet-hasznźiatideje: 2013.június II.-2013'október30.
Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (á|lványzat. konténer, rakodási terület)
Közterület-haszná|at helye: Baueľ Sándor u. 19.

Közterület-h asznźtlat nagysága: 290 m2

3.
Kozterület-hasznźĺ|ő,kére|mező: WALLPLUSBt.

(1086 Budapest, Dobozi u.41.)
Közterület-használat ideje: 2013. június 13.-20|3' szeptember 13.

Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Közteriilet-haszntiathelye: Mátyás tér 12.

Kĺjzterület-haszná|atnagysága.. |4 m'

4.
Közterület-haszná|ő, kérelmezo: Józsefváľosi Kiiztisségi HázakNonpľoÍit Kft.

(1084 Budapest' Mátyás tér l5.)
Közteľület-használat ideje: 20 13. június 1'7 .-f0I3 . augusz[us 23 .

Köztertilet-haszná|at cé|ja: Napközis gyermektábor
Közteriilet-haszntilat helye: Mátyá^s tér 15. sz. előtti park és játszótér
Köztertilet-hasznä|atnagysága: 400 m'

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l3. iúnius 10.



II. A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt' hogy ktizteľĺilet-hasznáIati
hozzájára|álst ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

1.
Köztertilet-haszná|ő, kéľelmező: Rijon Kft.

(1082 Budapest, Üllői tlt60-62')
Kozterület-használat ideje: 2013. június 10'-20|4.június 09'
Közterület-haszná|at cé|ja: vendég|átő terasz
Közterület-haszná|atnagysága: 18 m,
Köztęrĺilęt-haszntł|at helye: Frrtó u. 54. íÜllő ílt sarok)

2.
Kozteľület-haszná|ő,kérelmező: Biovillagel(ft.

(108 1 Budapest, Népszínhźn u. 27 .)

Kozterület-haszná|atideje: 2013. június f0.-f0I4.június 19'
KözterĹilet-haszná,|at cé|ja: árubemutató
Köztertilet-haszná|at helye: Nép:zinhźau. f7 '

Köztęrület-haszná|atnagsĺsága: 2 m,

3.
Kozterület-haszná|ő,kéľelmező: BiovillageKft.

( 1 08 1 Budapest, Népszínhźn u. 27 .)

Közteľület-használat ideje: 2013. június f0'-20|4'június 19.
Közterület-haszná|at célja: árubemutató
Közteľület-hasznźiat helye: Nép^színház u. 23.
Köztertilet-haszná|atnagysága: 2 m,

Felelős: polgármesteľ
Hatźtrido: 2013.június 10.

III.A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint' hogy a 361/2013. (rV.15.) sz.
határ ozatát 2 0 13. j rĺnius 1 O-től visszavo nj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 10.

IV. A Yárosgazđá|kodási és Pénzügyi Bizottság _ fenntaľtva koľábbĺ állásfogla|ását
t486l20|2. (n.12.) sz.határozat - úgy đönt, hogy közterůilet-haszná|ati hozzájárl|ástad
teljes díjÍizetéssel a Kisfaludy HázKÍt-nek, amennyiben a Kisfaludy Ház Kft. megfizeti a
jáľda teljes szélességében a ktĺzteľüIet-haszná|ati díjat' 2012. 03.22-tő| az utcafľonti
te|ekhatáľ síkján túllógó elektľomos .kapcsoló szekľény utáni díjat, valamint a kieső
paľkolás utáni díjat is iisszesen 858742'- Ft iisszegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.június 10.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály
Gazdá|kodźlsi Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjáľa:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Sziĺcs Tamás
ugyosztźńyvezetó

đ

Budapest, 20 13. június 3.
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Budapest Fóráros vu!. keriilet Józseńrárosl onkormányzat Potgármesteń Hivata|a
vagyongá"dá|kodási és Üzemelĺetési ugyąsřüáty
{082 Budaoest
Barossutca63.67. 

K É R E L E M
a Józsefyáľosĺ onkormányzat tulajdonában lévő közteľii|et haszgá|^tźlhoz

!(érjiłk a nyomtatvá1yt olllashalóan, nyomlalotl belü'veI k,löIten

Egy én i v áI I al kozás esetébe n :

Káe|mezöneve: '..'''...'.''....' tele'fon:

Iakcíme:fusz:-i .l .i. .] helľeg (u.teľ):'...'... ........sŕm:

Vĺállďkozonvilvlántaľtlási szźrna:.l .l .] .l .l .] .:

Adoszáma -: -r -t .r .! .l .1 .| -.t .. -.r .]

Barlsaámlaszfona:-' -. .' .] -l .l .l .: _ -l -l .l .i. .. .l -l .: _.' .l -l .i .l .l .,' .:

Megjegyzés: Fenli adatok közlése a kijzlerűIet-hasznáIati kérelmek elbíröIásóho; a kôz|erúlet.haszruźIatok ellenőruěsěhez
szüksěgesek Áz adatokat a Polgiźrmesteri Hivdal és a Józsefllźrosi Ko,terijlet-Íelügvlet kaelik Jelen tl$đĺMaŻis a 20I ]. éýi CXI.
Íö,1t.,qĘnalq,n.

(ľtibb idöpont,- helyszíneseľénkérÍtĺik listátmellékelniĐ r
Kijzúerťilet.haszláIatcĄia 

' 
z.,gt,/:M? , Ĺ.W!!"!.Đ..kĺ.łk*P.lłT wfuWĐÍrt\+

Közteľiiletnawsása: ..........łá,{...... m,/db 
;.t..'.|.:......r,.,í.í;.J'.:.|..'.1J....r.íiłĄZ 

ą+łee;as.ęĺ-'*,uÜesl/

. '.......(utcą ter).'..........szám ęlőtri: jźtdá+ tiüesteą zöldtefiilďen \ras/ ....................

S:l

Kérjük a tĺúIoIdaIon ielzett mellékleteket csatolnÍ, és
a k é r elemny omta-tv dny t a I é ĺ rnj- s zív es ke d j é k !



-2-

A kéľelmező tudomásul veszi, hory
} a kérelem benyijtása neĺn jogosítja fel a kiizteľiilet hasmä]tÄra,
) af4t2009. (V. 2l.) önkonniłnyzati rendelet 6. $ (1) bekezdése szerint aközteriilet hasmá|atä&kijzterĺi.

let-hasmálati díjat köteles fizetri,
} a közter1tletenkizźltóIag a2|0l2009.{B'.29.) Kormaryłrendelet 12. $ (1) bekezdése ďapján a rendelet 5.

mellékl etében megfiatÄr ozoIt termékek áľusíthatók.

A kéľetemhez a kéľelmezőnek az alábbĺ melléteteket kell csatolnia: (A csatolt mellék|etet kérjĺik X-el jelö|ni)

1. Aközteľületen folvtatnikívánttevékęnység gyakoľlásárafeĺjososĺ!ó egyszerű okiratmásďatátr
- ecvéni váIlalkozás esetén: váĺlalk ozsj ieazĐ|v ányt.
. pazdxźpitársasá.s. ewéni cée eseten: 30 napnál nęm résebbi cégkivonatot, aÍáíľásí címpéldányl
- tríLrsadalmi és esvéb szeľtezetek esetében: a nyilvántaŕiásba-vételüket igazoló okjratoL
- ősteľmelők esetén őstermelöi ieazolvanYt'
2. Azigénye|t teľüIetŕe vonatkozó helyszínt átbrázo\óvźp|atot amelyen szerepelnie kell a kömyező utcáknak

is. A vázlaton az igényelt teľĺiletnek - a sziikséges méretekkel - rigy kell szerepelnią hogy aĺnak nagysäEą
olhelyezkedése egyértelmĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉ|.I: annak szelessége,

hossaisága; a teÍasz, pavilon szélének az épĺilet homlokzati falától es a jáľda szélétől való távolsága; terasz
esetén annak az üzlętnek a beiáratától való távolsága, alrrelyikÍrez tartozik; méterben mérv' Đ. . .

Ą
ívánt epítĺnény, létesíÍnény, berendezés műszaki lęírását es terveit; teraszhźrelme]chez a

helvszín fotói át is csątolni szú|rséges- K
ł^ Irĺéglevő ĺétesítĺnényre vonatkozó közterület.hasmtł|ahhozzź!źrvlás megújítása esetén - váľosképvédel-
mi szemnontok fisvelembevétele miatt _ fényképfelvéÍelt kell becsatolni.
5. Építhi ngedélyheĺ kňtiitt építmény esetébenvagl építési mun]ralatok|rnl összefiiggő közteriilet-hasmáIat
esetében az építtetőĺől kapolt meghataImuast és a jogszabályban előírt esetelrben a jogerős építésiigłi ható-

s ági engedélvt csatolni szúlrséges.
X

ĺ. rtĺ'ĺęenybevéiele esetén - a 2. pontban foglalt he|yszínľajmn tul - a vonatkozó he|yszínt ábräno]ó for.
ga|omtechnikai vänajzot,amely beszeľeďlető a BKK Közuti Kiizlekedési lgazgatóság Közutkezelési Főosz-
tiá]v. Forgalomtechnikai osrtźiyán' X
Figyelmeztetés:
A hüźľĺytąlowl kitöItott lĺereleĺrnyomtahłźlľly és e ekiht mellélďetek csatolasm hÍl, a portos és egÉréImĺi łelymeghalaľozźs, va-

|anint a meglávő hrs,@ffia elengedłeteĺIen a beąĘĺoĺ kérelem érdemí ehbĺźkisához!

A közterület-hasznáIatot - különösen - az alábbi jogszabĺályok snbźlyonÁk:
} a Maryaroľs zź,ehely' önkomanyzmiĺol sm|ő 2011. évl CDoo(DĹ törvény

} afiivárcsiközteĺĺi|etekhasznrłlatiłľolésaköŹęrületekľendjénílszoló59l|995.(X.20.)Kry'rodęlet
} a Józsefuiĺrosi Ônkormłányzat tuląidonában lévö k.'ŕeľiiletek hrsmźlatáĺő| ęs basná]aÍ:ĺłlak rendjéĺíl sznlrő vID\a9.

(V.21 ) önkormányzati ľendelď
} Józsefrrĺros Keriileti Éfítąsi Sabźtyzal,áro| smlć, 66ĺn07..W.l2) tinkormráľlyzati rendelet

} Budryesti Városrendezesi ĺís Épírcsi Kereís zahőnyahol szb|ő 47ll99s'(x.l5) Főv' Kry' rendelet

NYILÁT-IśozÁT

járóhatćlsáigfelé továbbításiíhoz ajogosultság megĺĺĺlapítĺísa és teljesítése céljábóI.

tőI tájékoztatásl kaptam - melyet tudomrísul veĹtem_ az eljárás megindítĺłsának napjáľó|, aziigylĺíttezési hatáľidő.

ĺől, az üryemre irányadó jogszabály rendęlkezeseiről, jogaimról és kötelezettségęmről, továbbá kötelezeĺségem
elmulasztásának jogkövetkezĺnényeiről, a hivatali elérhetöségrő|.

lebbezesi jogomľóĺ temondok' Tudomräsul veszem, hogy ezáltal az ügyemben hozotthatärozat annak kłĺz|esekor
jogeľőre emelkedik.

Budapes! f01.3. évq/snĺ ..-{.... nap. @
xÉnnn,rezó ^y
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/iś(0|dĹlI il cil iüc {bcboll
Í'i\V. erc 1 ął

Budapest Főváĺos Ml|. kerlilet Józsefv.árosi onkoĺmáryzat Polgármes{éÍi Hirłatala
vagyqngaz. .dálkadási es Üzemeftetesi Ogyosáály
1082 ĘudapestBarossutca63-67.KÉRELEM

- zJózsefváľosi Önkoľmányzat tulaidonában Iévő közteľiilet haszniúartálhozKérjúk a nyomtd'lván'yt olva^łhatóąř, nyomtatott betíivel kitöIÍeni

M ag á n szem éI yek eseÍéóen..

Ká'glmezőneve:................' telďon:

Megjegyzésł Fełúi adatok kjzlése a lęözteriĺlet-hąszruź!ąti kérelmek etbínźhźsiźhoz, o l,ł,iÁĺ,t.n*l'toĺo* ellenőrzésěhez
sziilcségesek Áz ądato|ut a Polgźrmesteri Hivatal és a Jóaefvárosi Köztertilet-Íelilpelet kezelik Jelen |ájétmtatús a 20t I. ąi &l
tffirye.alqd

KözÚeľületłasalĺIatiłteje:2oli$év m hó [tnaptól - 201g.eu lĄE no ffi nanis
(ľöbb időpo4- helszÍn esetén kéľünk lisát mellékelni!)

KłizÚeriilet.hásanílatcĺlia:.ht'*ľ.Ł' ..u*:ĺ-ť.r ať.q'Łv*b',affi.....'*,$-...'..Kp'u*teíĺx.ł.ĺg..-ř.t44łŕo.2AL

Közteľület narysĘa .. Đ- -3- :,ś. 6.Q...'. m2ldb Cz g ay-z )
KözteľÍilethďye:Budapes,VItr.keriileĹ....3.ą.,,|'.ęre.,s...('.:'.....'o.ę)...'..

.......(utcąt'fo)..Ä.3....'*'elöti: jfulĘ úüesteĄ zi'lđttriitet€n vary..........
Eryeb ( I,EvEI,Ezr^sI CÍIVI, amennyíben a fenti adato|Úót eltćľ, stb):

Egyéni váII aI kozás eseÚében'.

Kéręlnezöneve:......'...:........ telefon

AdoszLámil

Bar'Iszámlaszáĺna rt
lÍ I

Kěrjiik u túloldalon jelzett
a kételemnyomtatvőnyt

mp!l.ékl-eteket cs ato Iní, és
ąI áí rni szíveskeďjéh t.
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BudapestFőváľosVllt kéľiiletJózse&árcg| önrcľĺľÉnyza Po|gáÍmotbti Hi!'atala
vagyongadá|kodási rés {ŁemełbtA;i tlgyosńá|y
í082 Budapgst
Barcssutca63.67. 

K É R E L E ĺlt
a Jĺózsefvárosĺ Onkormánvzat tu|aidonában Iévő köźerüleÍ haszználrtához

KérJük a nyomtatványt olvasĺatóan-, nyo,,,,ć.!ott ôetűveI hitôIÍeni !

M agán szem éIyek eset,ében :

Megjegyzés: Fenti ądatok lrôz|ése a kiizterüĺet-hasznúIati lęĺelmek elbíriáűis.óhoz a loxenlet.hgsznilątok ellenőněséłuz
sztltségeielc ÁzadatokataPoIgóľmesteriHivatalćsaJőzsefvźrosiKazertlet-fetłgĺeletkezel,kJelattĘiélaafua20II.ilC'KI
@létqrłtaIęłL

KözteľiilÉ.hasmĺíIat Ídeje: 201 $l év ou [E naptól - zol$). év naplghó W,
(tobbidőpon{.helyszínesaenlceľiinklisüátmellékelni!) \ l -?
IíÜzteľfi h-hasaáIatoé|ia!,.. jt.9.J:1v=.Km.K\'l)RTfu..Ati"y

:.::ffi :...!ĺnĘ...3.::Kg*}.w]*ĺJ:::5ffi i}e-.:i#*ľ.tííI

,L*r-.g**

Bmlrsaámlaszfo'a

Afuszfuma l-jťĺg',ĺ i'ę4t.1ľ1

Egyén Í váI lalkozás eseÍében'.

I(éĺelĺrczórevg blďon:

Vallďkozo nyilvántartasi száľna:

Adoszáma:

Bankaámtaszáĺna

Kéĺjük a tűIoldalon jeIzett mg!l-ékl,-eteket csatalni, és
a kéłelemnyomta.tvúnyt aláírni szíveskediékt
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A kérelmező tudomásul vgzi' hogy
F a lÉľelem benyŕ{tása nem jogosília fel a köĺerĺtlet hasmźtatára,
} a 18/2013. Gv.żł.}ontoňányzatíľenđelet l7. $ (1)bekezdése szp:ĺnta|<őásrtilethasználaüáértközte-

rubrhas:nátati df at köteles fizetni'
} a közteritletenkzźrćÄaga2I02009ĄIX.29.) Koľmányrendelet 12. $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5-

mellékletében meglatáľozott termékek fuusÍthatóŁ

A kéľelemhez a kére|mezőnek az alábbi mel|é|eÚeket kell csatotnĺł: (A csatolt mellék|etet kérjiik X-e| ielôlni)

ség gyakorlásám feljogosĺ!ó ęgyszerü okiraĺ ĺuáso|att
. ewéni vĺĺllalkozis esetén: vállalkozói imzolvánvĹ

ńápnál nem ľégebbi cćgkivonatot, ďáíľási címpś!4ánÉ- X
ffi esetében: a nýlvántartásba.vételnket igazoló okiľatoĹ .'--
. őstęľmęIők esetén ősteľmelói imzolványt.

amelyen seerepelnie kell akđmyező utcáhak
is. n vázlaion azigénye|tteľülehek - a szükséges méretekkel - ligy kell szrrepehrie, hory annak neď:sága,

elhelyez.kedése eryértelmúen megállapŕtható legen (TERÁsz, PAVILON ESETEN; annak szélessége'

hossaÍsĘa; atsĺasz.pavilon szélének az épĺtlet hom|okzatifalátĺíl és a jáľda szelétől való távolságą terasz

esetén annak az ĺlzletnęk a beiáraLĺtól való távolsága' amelyi|ĺúez tartoziľ;@
; ńtsza*Í leÍrását és teľveit; teraszkźrelmekhez a

helvszín fotóía is csątolni sziilĺséses,
áruľás ĺnegujítása esetén - váľoske'pvédel.

mi szemnoĺĺtok fiwelembevétele miatt _ fénvképfelvétęlt kell becsatolni.
(

j i m u nkź I ato kikal ö s s z efĺiggő közteruü eł- haszruÍ I at

uatb", * ěpn,iaat *opott meghualmazásĺ és a jopzabđłyban előírt esetelcben a jogerős épifusrtgłi hato-

sági enpedétvt csatolní sztiksé es.
t'ĺl - a vonatkozó helyszínt á,ŕirźuo|ől

forgalomteJhnikai vázajmt, amety beszerezhető aBKK Kozuti Közlekedési Igazgatóság Közutkezelésí F&
osztálv. Forgalomtechn*ai osilÄLyän.

Fiwelmeztettłi
@aaan kére]ennyołllttvĺźłĺy & u előírtnelléIla&qqtohź&źntúĺ, apołtas ěsqłatďnűhetyneglmlźrozđs, v+

Ianń a meglěvő läa.tnny ffi a etengedtaalen a bayújwt kbelan qdeni elbhaúsáI,oz!

A köźeĺtilet.hasaálatot - Iĺiilöniisęn _ az dáhbi jogsabátyok snbźtyoúk
} a helyi łJĺkmĺnán}ĘĄtołľól szóló 1990. évi IxV. törveĺry
} a rĺäefueĺosi đkoľmán1,at fuląidonábatr Iévö koaáľÉktek hasaú|ańľól és basmátafuak r€ndjeöl szó'ló 182013.

QV24.) önkoĺnfoyzdi ľendelet
> jo25"ĺ"a'* Kgiiloti ÉpÍľési szabályraffiÍó,l szólr 662007'QüL12.) 0nkorĺnánľatí rcndeleŕ

} Budapesti Váľoĺendezési ésÉpĺÉsi KeľebfaMbuafióI s7ń1647llr998.0Ĺl5.) Föv. Kry. ľ€nd€lď

NĺII,ATKozÁ.T

járó hatóság felé továbbíúńsához ajogosultĺág megĺáltapítása és te|iesítése céljából.

tő| táiékoztatástlĺaptam - melyät tudomásul vettem _ az etjáľás megindíĺásĺának napjĺáľól az üryintézésí határid&

ň|, Łügyemľę iráĺyado jogszabáIy rendelkezéseiről, jogaĺmróI és kötelezettségemĺöl továbbá köüelezettségem

elnu|asxńsának jogfuövetkezményeiľöl, a hivatali elérhetőségľő|.

leut""*i jogo''ol lemondok. tudomásul veszęm. hop ezĺltat az ĺlryemben homtthatározzt annak közlésekor

jogeröre emelkeđik.

^J'\ttU-K
Budapest, 20É. cv*-nó'. j!9. o*n.

rÉnur,n,lnzi AĹÁÍRl$Á



K É R E L E 1g1 [ľvĺ"llĺxl"t.riA-,*,,!:,'. |l
ałfir-setvárośĺÖnkoľmányzattulajđonában|évőt"t"-u.PnuofĺY#řáh..l

K é ľj ĺt k d,sy o m l.1 t v ó.n yi ;i-v ;;i a t ó ą i,,, y o m Í a t o l t . 
b e t íź v e l k i r ö l I e n

Gazdáko*łsi Ügyocztá|y
í082 Budapest
Baross utca 63.67.

. qvq.l.]g;El ÍI|YđEE

s'an:..Q ./. a CI ^3..:. 3/ l. 3.38.

ĺh|ű ( flB 'í p _WW
Banlĺsámlasaáma ,

1 ,i13 I
I aĺt

Ewéni váI [al kozás esetében :

Vállalkozo nyilvrńntaľtási szźmez

AdószáÍntr -m-m
Banksaámlasaáma

Megjegyzés: Felti odatokŁizláge d kózteĺtzlet-Ingruilati kerelmekelbíłúhfułólvą 
" 
ta,t"@

tú,ksé'gesek Áz adÚiokat a Polgiľ,,Esterí Eivatal és a J,ôzsefĺáľosi Kaztełttet-feiłgt,it koelik. i,I- téb;*ő' a 20I I. il &llötĺélyena|qłI

Iíözteľĺiletłamĺílatĺđejezolt .' EE hó lol]lnaptól - 201El.ev lđ[í|ĺo |ElZl'.-pĺg
(ľöbb ídőponq- helyvńn esen kíľĺink lístát melléIcehi!)

Kłĺztertilet.nasaálatcó|ja:..TE,Iť..ft...s.Ł..........................l...

trffizteľiilet nagľĺíga: -. Il.Ł,{.. ......... m?ĺu
Köte,.ťľ9ty$nudapest, vm -**. í a..T..Đ.. ...a.Tc.,ft,....:..U.L.I..a.:,..s.g.Ł.Ok
..+.uT..O....t,l.,............j.($ttćr)..{Y...*gnaoot :ĺĺł'' fues€n, zj'l&Eiliileten vary..........
Eryéb ( rc\ru'tń$ CÍIĘ, anennyĺben a fenti adaÚoktól eltéľ, stb):

łj íźk- q túloIđglon jelzett
a kě'reIe mny omtątv úny t

m9!l.ěkl.eteket cs atolní. és
a l a I rn l. s zíves ke dj é h I.
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2013 MÁJ 27'

Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:

Kiss Péter <kiss.elokeszĺtes@reax.hu>
2013. május 24.72:49
BerényiMe|inda
Közteriilet

Tisztelt Hö|gyem! L,.'_- ' '.... '- -.

A tegnapĺ megbeszélés a|apján cégÜnknek 2 db ktizterü|eti Ügye van:

I. Homlokzati állványrendszer melynek végső dátuma: 2013.június 17-től 20 nap!' 2. Darubontás! (1 nap) melynek végső dátuma: 2013.június l3.(csütöftök)

Kérem a fentiek tudomásuI véte|ét és a dátumok módosŕľását szíveskedjen átírni!

Kérem váĺaszo|jon, és kü|dje e| a pontos összegeket (befizetési határidőve|) számomra!

Tisztelettel:
Kĺss Péter
Kisfa|udy-Ház Kft



J 07Jť',ťliŕ.{7|9i,*.iŁgŕ. ijtl'jÍ!*i9 i l,ĺ,.iíĺriÉiĹÍ gĚľI iĺYa[aü

É'k"?ll13 
ÁPB ? 6.BuĘeet Fôvźľoevt|L ke'til€t JóĘstfitá{od oÍt(omátlyfat Po|gaĺmedeń }Evdda

va9'oÍEz'.lilkodási és iiteme]btps! t'syo6źálv
í082 E'łdepesü
Bam* utca ô3.67. KÉRELE

a JôzsefiłáľosÍ Önkormáqzat fulajdonában tćľö ktĺzteľülĺt használatához
Kérjúk a nłomtatyán!łt olvashatóąn, nyo?,,tatott betű,veI kitô|teni!

Gazdasági Ércaságok, egyéł|i c@, árcadalmÍ és egryéó szeruteÍekeseÍében..

(ľobb időpong- hśĺ}'suín €ss{ęn klĺiink listát mel}í&elni!)

trsáeľüttf-hamá|atđja: ................:HŹ.ĺ:i.Lg V*Í.:- ..H.L..u.fu.13=...p-pź*tK

trffi zÍmüleŕ.mgysĘ, ... -..}.?'... . . ....... m2 l đb

I6zÍeľületheÍyeBdäpęst, VIII. Mtet. ....t{r.9r.łxĺB.y

Kéłjiik a tűIoIdaIon jelzett nelIěkleteket csatoIni, ěsa kéte1emnyomtałvđn yt aIąÍrni szíveskedjék!
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A k&ďmezó tudomásul vecźo hogy
a kéĺetem benyujt,ĺása ĺem irgosftjrfel. a kózteriilet hasznilatfua,
a24l2oo9. (V. 21.) őnt'omáĺyzatiĺendelet 6. $ (1) bekezdese szęriĺt aközteÍület használatáfut tözteĺü-
letłasznälati đíjat koteles fu eai'
a kiizter8leteĺr kiza:ôIag a2l0ľf0Ü9.(B..29.) Koľmányrendelet 12. $ (1) bekęzdésę ąlapj.án aĺenđelet 5-

mellekletében meghďfuozotl termékek ámsíůatók.

A kéľďeutrez e kéľdnregőuek ez ďíbbĺ md|élcŕ&et kdl csatolnlĺ: (A csatolt nellékletet kóľjükX-cl jclötní)

1. A köztęr|tlętęĺr folvtatnikívránttęvékęnység sva&ođĺásrłra feljogosító egyszeĺri okj1ą! gq!5ola!!t
. eevéili vállďkozás esetén: vállalkozói ieazofuĺáĺvL
- gazđasáei táťsasáe. esveüĺ cée eseÉn: 30 napĺálnem régebbi céekivoĺďot' ďííľási címpélďányt' )(
- tlĺrsađa|m i es esvéb szeryez€tek esetébeĺ: a ĺyilvántatásba-vételüket isaoló okiĺatot,
- östęrmelök esę*éa östeľoeĺöi isazolvtáüyt.
2. Az ig*ryeft terŤletre vonatkozó helyszínt ábĺźnoĺ.ô vázlatot" amďyeĺ werepetĺie kell a kđmyező utcákĺak
ís. A vágldon az igényelt tertlętnek . a viĺkseges metetekkel - úgy kell szeręehią hory aĺak ĺagyság,
elhelyezkedés* egýéĺtelmiíen megállapíůató lqyen CľERAsz' PAVILON ESETÉN: anĺak szélessége,

hosszúsĺp; ateÍaý' paviloil széleuek az épĺilet homlokzati fallźrtći s a ffia szélétólvaló tĺvolĘa; teľaz
esetéo aĺak az üzletnek abeiáłatäln|való távolsága' melyikhez taĺtozik; méteľlqą 4érue)-

x
3. Az elhelyezni kfuáĺt épÍtmfuy,létesítménn beĺendezés műszaki lęínisát és terveit; terasz]aźrelmeHzez a
hellnzÍn ńtó i,źt is csatolni szükséses.

X
4. Meglevó létesífueĺyľe vguatkazôkťŁteĺđlet-hasrĺálati hozzájáĺrrlĺsmegújítĺisa esetea - vĺĺroskęvédel.
mi szemoontok fievelembevétele miaÉ - fenvképfelvételt kell becsatohi.
5. Eptt,ési engedéIyhez kiiňtt ěpífrtlény esetében vagy ěpĺtési munkźlat|r}al asszefiggö ltöztertileťhdsmáIat
aeteben az épÍttetőtől lcaptt meghatalmazđst és a pgszabáIýan elđírt esetelrhen a pgerős é1ttésiig,i ható-
sági en'ęedélú csątolni sztiltsésa.
6. Közút Ęeĺybweteĺe esetéĺ - a 2. pontban foglalt helyszínĺaýon túl _ avonatkozó helyszfot ábrázo|ô tor-
galomtechnik aivuarot. amely beszerezhetö aBKK K<izúti Közlekeđesi Igaz,gatćffig Közútkezelési Főosz-
tálĺ ForealomtechÍikai osztĺályáĺ.

FigvdmezÍetés:
A }lifulýalaĺillđtöIötlúelgnn'Đntą\,ery^ uelőírtmellďtletk*úlásłźntúI, a płlÍa és egbtebnűhebwegłpffirorus, va-

Ianintameglé*ő léŕainény ýajz ebgPlMetleila beľlýJottkbelan érdanÍ elbfuźLźsá}oz!

A közt€ÍtiĹehhasanálatot - lłtilonosen _ u, alihbt }ryszabalpk v;abályozzÍi<:
a MagyaoszĘ helyi onkomlíĺ1zataíĺtĺ szóló 201 1. é\ii cl.)oo(DĹ töwény
a ftvĺíĺosi ktizteolęffi basaálatáÍól és aktizt€süláęk renđjéröl szóló 59l|Đ5. QĹ 20.) Kgy. rtsdel.*
a Józsďváĺosi Ölrkoĺnrinpď fulaitmába. levô kőEüeÍületek hreznáilat.áĺol és haszná|atánalc mdixól szćiô 2/,'Í2o09.

(v2 1) öĺkoĺmáĺ5zai ĺenđďet
Józsefv&c Keťülefi EipftaiszűäIy?äfuć,|szólrő 66Dď| -(KI.l2) öĺrkoĺĺnánpai rcođelď
Budapesłi vrírmĺendezési és Építesi Kerctszalĺályzafiol vótó 47 lI998.6..L5) Főv. Kgy. rrndelď

NY ILATKOZAT

Alulŕott hozzáiáĺutok személyes és kiilöĺleges adataim (hoezátaĺtozóim szenélyes ađđa| a kezelésćb gz és az e|.
járó hatóság felé továbbítlĺsához a irgosultság megállapítása esteljąsítese céljábol

Kerelmem benýjtásakor a Polg:ármesteľi Hivatal Vagyongazdłitkodrĺsi és Üzemeltetési Ügyosztály ügyintézőř-
tőltáfkoztatást k4tam _melyet tudomásul vettem _ az e|jáns meginđítrí*áĺak rcpjźtćĄ azťlgyiĺtézési haÉfiđő-
rőt a ügyemĺe inányadó jogszabáy ĺęndelkezéseiĺől, jogaímrcl és kötelęzeťtsęmĺôl' úo\ľábbá kiitelęzettségen
ehulasztblha& jrgkövetkeaményeiről' a hivatali eléĺiletöségÍóĹ

$jdgg, hogy kérelmem teljesfrése eseten a 2004. évi cxL. tv. 73IA- s (1) bekezdés b) poĺtja alap!łĺ a fel-
lebbęzési icgomĺól lemondok' Tudomásul veszeq, hogy ezĺíltď az ügyemben hozotthatározvf, annąý közlésękor

ýrgeĺőľe enelkďik.

Budapest, 201ŕ. év 9.hhő .#.... nap.

lÜsfaĺudy Ház Kft
Ę$aľąo€j#, 6ogol u. lti.

.......š.V).l.............
KÉnDLilI[zt ÁLlłkrĺsA



Budapest Józsefuáĺosi Önkormánpat PotgármesÚeń Hivatala
Gazdálkodási Ü gy osáá|y
í085 Budaoest
BarosEfffi-63-sz.

K É R E L E M

Męgjegyzés: Fenti adatok ltőzlese a közterĺikt-haszruźlati kérelmek elbírlźlasához o la,t",,il"rho,,*ilffié,il
sziżlĺségesek Az adatol@t a Polgółmesteľi HivątaL és a Józsefvárosi Közteriźlet-feliigłetet t<ezetik JetentĄjéł,oaaźs a t992. ali I'ilI'
tótllétyenalqłI

naptól - 20|E.év hó ffi napig

Kĺińeľĺilet.haszĺlá|at céIja: Nyĺĺľi nop|ĺözis gyęľmcktíboř
Közterĺilet nas.sága3 40a m2 / db

xtiĺemtt nelye*** Budapesf' VIII. keľĺitet hflĺítyrĺs téľen található paľk és j źúszőtér tertilete utcą
ter)............szźĺle1őti: járđĄ rittestęn' zöldferiilęten vary...........

sj.szĺtĺ közleüd,ők G|.: allłalmazottat béľtő nevą cÍme; ĺnđolĺolt esetben diilrcdvcmónyí I,EvEI.Ez,ÉsI
a fenti adaÚoktól eltéľ):

Onkoľmányzat áltat tĺímogatott fenntaľtott Józsefváľosi KtizössĘi Hĺ{zak NonproÍit
ben megva|ósuló ľendezvény. Kérjtik a közteľĺilet téľítésmentąs biztosítását.

- ĐJózsefvárosi Önkormányzattulajdonában Iévő ŕoĺuiĺĺ.lEäiżŤffin&--Rérjük ą nyomtatványt oIyasĺzdtóan., nyoń-ĺa}ott betííveI kitölteni!

r* több időpont esehźn kerünk lÍstdŕ nellétĺetni!
* csąĺ<, ősurmelők \térelnéhez kell kĺrckentl

*** több helyszín esetén kéľünk listát nellékelni!

rjÍik a túIoIđalon jelzett
a k é r el e mnyo łntatvúnyt

m9!l-ékleteket cs fltoIni, és
a I á í rn i.. s zív e s k e dj é k !,

JouÍcÍł st.'osl Ulls.orĘiiByzal ľoigüm$őt€ľi fliYs|ĺtÄ
KłlzoontiIható

Szím:

Ia-gm
MellékleuL íífii'* ľEl6s'ám:

o

Gazdasági társaságok, társadalmÍ és egyéb szeruezetek
Káelmező nel/e: JĺízsefváľosÍ Kôzösségi rázak Nonpľofit KfĹ
Kapc.solatraÚo figmtrzś twłe:, Pál EnÍkő

esetéhen:

tdďou

telďql
Szelĺhelye: írsz-' iTlo-ĺqq bebtég: Budapest (u' ter): Mótyĺĺs tóľ gńÍ[ 15.

Cęg.ęgzéks':ĺma:

Banlszanlaszíma:

ffi|0|1| i0i9ĺtt!-tt!- FFlrntt3l
T7 _ !]TlíítTl

Adoszárna: 2i2
I

6 6 I t -ĽEffi
t 4 1 0 0 I ,, 7 I 6 5 3 ,,

4 9 0 I 0 0 0 0 0 8

Egyé n Í v ál l aI kozás eseté ben :
Ý,. 1Áęretrl]śzonwe: ......'..'...'..... telďoľ

Vállalt<ozo nyilwánaĺtasi szźr.:rl:

Adőszźnna'

Banlszáľĺaszárna

ĺit m
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A kéľe|mező tudomásul veszi' hogy
Y ą kozterüIeten csak a 2I0/20a9.QX.29.) Kormányrendelet ]2. $ (l) bekezdése alapján a ľende|et 5. szó-

mú m ellékletéb en meghatĺźr ozox terłnékek árusíthatók
} a kérelem benyujtĺłsa nem jogosí1ia fel a kôzúertilethasmtiatáĺa, vďamint azt is, hogy aki a közterĺiletet

hozzźĄáru|ás nétkíil haszrrálja, a Budapest Főváros Közgyíílésének a fiíviĺrosi köxerĺiletęk hasmä|atáróI
és ĺenđjéről smIő 5911995. (X.2o.) Főv. Kgy. rendelet l5lB' $ alapjan szabálysénést követ e| és hrdo.

másul veszi, hogy ezen cselekménye további háüáuyos következményekkeljaĺ,
ý a24/f009. (v. 21.) ink szrámú rendelet 6. $ (1) bekezdése szerint a közteľiilethaszúiatáéľt közterĺÍlet-

|:nszúiati díjat kell fizetni,
} a díjat jogosult a közterĺitet ténylęes haszĺźiatźra, illewe a közteľĹileten elhelyezett létesíunény télyle-

ges ĺizemeltetésére tekintęt nélkiil kötęles megfĺzetni.

A kéľelemhez a kérelmezónek az alábbi melléIeteket kell csatolnia: (A csato|t mellékletet kérjiik X.el je|ölni)

1. A közterületen folvtatní kívánt tęvékenvses cvakorlására feliososító ęgyszeriĺ okirat másolaüít:
- esvéni vállalkozás esetén: vállalkozói isazo|váĺvt,
- sazđasási üĺrsasás esetén: 30 Eapnál nem ľésebbí céglcivonatot, aláírási címpéldáný
- társadalmi és eevéb szervezetękesetében: anyilvántąrtásba-vételüket igazollő okiratoĹ
- őstermęlők ęsetén őstermelői igazolványt
- masánszemélv esetén okírat becsatolása nem szĺilséses.
2. Az igényelt teriileüe vonatkozó helyszínt ábtázo|ő väz|atot, amelyen szorepelnie kell a környező utcáknak
is. Ebbe be kelt ĺajzolĺrí azigénye7tteriletet a szĺikséges méľetelĺ&el úgy, hogy annaknagysźĺga, elhelyezke-
dése esvéĺęlműęn mesállapítható lecyen

x

3. Az elhelyęzní kívánt épíünény, létesímény, berendezés mrĺszaki leírását és terveit; terąszkérelmelrhqz ą
helvszín fotóiát is csatolni sziiluéęes,
4. Meglévő létesítményľe vonatkozó kĺiaeriilet-hasznźiatihozzájárulrás megujítása ęsętén - váľosképvédel-
mi szempontok ťrsvelembevétele míatt _ fotót kell becsatolni.
5. Építési engedéIýez kotÓtt épíftnény esetében vagł építesi munląźlatokkąl ł)sszefiłggő kozteriłlet.hasmálat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazúst és a jogszabálybąn előírt esetekben ajogerős építes,ügłi ható-
sdpi ensedéIvt csatolni sziłl<séęes.

6. KözŕLt igénybevétele esetén - a 2, pontban foglalt helyszínľajzon tůl - a vonatkozó helyszínt ábrźlmlő
forgalomtecbnikaívázrajzot, amely beszerezhętő a Fővárosi Köztefül€t-fenntaľtó Rt., Foľgďomtechnikai Fő-
osztáĺyán. Budapest VIII. kęĺĺilet Szabó Ervin tér 2, szźtm a|a11.

Z A jogosult közteriiletet érintő tevékenységében résztvevő bejelentett családtagĺainak' ill. alkalĺĺazottainak
nęvét és lakcímét.

Fiąvelmeztetés:
A hiófiytalaľilI kitôltbt kźrelerľnyomtatváłly es az előírt melĺéIrlaek aątoląsan túl, ą pontos 8 egłłtelmű hĄmeýanźrozás, va.

lałnint ameglévő lětesítményfohcja eleĺlgedhetetlen aberyłĘntt kéľelem ełdeni elbíráIasához!

A közteľĺilet-használatot _ kĺi|łinösm - az a|ábbi jogszabályok szabá|yoruá|c
\ a helyi önkoĺmónymtokĺól szóIó 1990. ćvĺ LW. törveny
ŕ aJővdrost lrödełlileuk haszltúIgtáróI és a közteľiiletek rendjérőI szrló 59n99s. (X 20.) Kał. rendelet
ż a lózsefĺórosż Önkomúnyzat frłIajdonóbłn Iaúĺ köderüIetek hasuólatdróI á hasaldlatónak rauljerłÍl szóló 242009

sz önk Rmdcld
NYI.[.^ĄTKozAT

járó hatóság felé továbbításához a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából.

kapam _ melyet tudomásul vettem - az e|jőrás megindításának napjáról, az igyntézési hatáĺidőről az iigyemĺe
irányadó jogszabáIy renđelkezésetrb|,jogaimról és kĺÍtelezettségemĺől, továbbá kötelezettségem elĺnulasztĺĺsának
jogkövetkezményeíről, a hivatali eléľhetőségről.

lemondok. Tudomásul veszem, hogy ezä|ta| az lBgyembeĺ hozott

i,lonprcflt l{ft-
ľŽV**

cínr: to84 Buda Pést, ľ1yľ.ió' 1.1.. í+ :,..:..........
Adószúm:22765117-2.42 
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ż..' 1 j 1 M1 )7.1 śą7Đ4g.o.]0000o8 ń{nnurmzó ł,ĺÁÍn,łs,ł
Budapmt' 2013 év 05 hó 30 nap.
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Eüdápest F6váÍt's vl||. keÍÍl|ďJóceńł&os| önkořmányzat Polgármesterĺ Hlvabla
V. 1gyongazĺłlkodási és ÜzemettoÉs| Ügyosáály
í082 B.udapest
BałE66 utca 63.67.

K é r j ü k a n y o m t a' v á n y t. o l v i í|ĺ ą t ó a n, n y o m t o t ;11..fr7ff"=r*trrl,ě l t e n i !

KozDonü ĹKIa(0

cąywú'szád
Ba'kgámlaszáma: s ) C

?) o ?|Í|,ł
Adósafuna

Megjegyzés: mn adatoh knzlése a kfuterűlet-InsznźIatí urelnet ebji,úIúsahoz o tmt"*ĺl,t-l,^,,,dtM
szúkégesek Áz adatokat a Polgbnesnłi Ilivatal és a ůózsefvlźłosi KözterúIct-{elüg,ula ko"clik heta, tąéiąđás a ilI l. qí ffiI

IíĎzteľĺilet'hasmńlrtidej$201s* EE ou Eloł*n'" - fo:lW,ev l@I6|no @ *no
(ľöbb iďĺpont. helydn eseüfo kérĺink lisüít meltékelni!)

Közteńteŕ.hasaálatcótia;...................áP*-t..tä.t.*ĺl..cl...I.ä.ľ..á

-m-m

M a g á n s zem éIyeR eseŕében':.

érj frk' a túIoldalon jelzett
a k é rele mny omta.tv ó ny t

m9!l.ékl.et e ket c s tit o lni,
a I áÍ.rn i s zíves ke đi éi i,

Egyén i váIĺalkozás esetében :

Vállďkozó nyítvántaĺtási szíma:

Adószáma -m-m
Banleámlasaáma:

es
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tudapest Fóvárs V||t. kerületJóneńłáĺrei Önkormányzat Potgármesteđ Hlvatata
Vagyo_ngadá|kodás és üfeĺnetbóés| ÜryosrŕáIy
ĺ082 Eudaoest
Baŕo€s utca 6367.

K É R E L E M iałłł.'*lf.[oy.zly." l
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