
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľos Onkoľmányzat Képviselő.testületének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága l ,

Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály u..,.l.,*.napirend

Tárgy:

ELoTERJEsZTÉs
aYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 2013. június 17-i üléséľe

Kiizteľület használati kéľelmek elbíľáIása

Előterjesztő: Szűcs Tamás ugyosztályvezető
Készítette: BerényiMelindaugyintéző
A napirendet nyilvános tilésen kell tárgyalni.
A dönté s e lfo gadás áh oz e gy szer u szav azattobb sé g szüks é ge s.

Melléklet: 6 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Józsefvárosi onkoľmányzat tulajdonában lévo közterületek haszná|atáről és használatánakrendjéľől
sző|ó 18lf013. (IV. 24.) önkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $-a éľtelmében a
kozteľület-haszná|atta| _ hozzájátulással és elutasítással _ kapcsolatos önkormányzati hatősźtgi
eljárásban a hivatkozott rendeletben rögzitettek szerint elsőfokon aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatátozza a közterület használatok utáni fizetendő díj
mértékét.

A Rendelet 18.$ (2) bekezdése az a|ábbiak szęľint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) kżzterĺ;let-hasznáIat esetén a Bizottsdg a jogosult kérelmére
méltányosságból havonta, neg1ledévente vag/ félévente esedékes, egłenlő összegíi díjfizetést is
megállapíthat, melyet a közterüIet-hasznólati hozzájdrulásban rögzíteni kelĺ.',

A Rendelet 24. $ (1) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján megáIlapított k)zterület-használati díjak korldtlanul csökkenthetőek
vagy elengedhetőek:

a) az onkormónyzat érdekébenvégzett építési,feĺújítási munkálatokvégzése esetében;
b) a fővórosi, vagl onkormdnyzati pdlydzaton elnyert tómogatásból tĺ;rténő épület felújítások

esetében;
c) humanitárius és karitatív célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
d) kukurális és kornyezetvédelmi célok éľdekébenvégzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikoľ a Bizottság úg,, ítéli meg, hogy az Józsefváros érdekeit szolgáIja;

fl bejeg,lzett politikai pártok, eg1łhazak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi céIú rendeménye
esetében;

g) oktatási, tudományos vagl ismeretterjesztő témójúfilmalkotósokforgatdsa esetében;
h) a Filmn. hatáIya aIá nem tartozó alkotások forgatása esetén, ahol az igénybeveendő terüIet a ] 5

m,-t elérő, de a 20 m"-t meg nem haladó teľüIetű;
i) a Filmtv. hatálya alá nem taľtozó alkotasok forgatása esetén, amelryek időtartąma a kérelmezett

időponttól szómított 30 naptári napon belüI összességében nem haladja meg a 2 naptári napot.,,

Az elmúlt időszakban aHivata|hoz az a|źhbi kozterület-hasznźiatihozzájáru|ás iľánti kérelem érkezett.
1.
Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

Kĺjzterület-használat idej e :

Közterü l et-h asznźi at c é|j a:

Köztertilet-h aszná|at helye :

Közterü let-h asznźiat nagy s ága:
Közterii l et-h aszná|at dii a:

Metľodom Kivitelező Kft.
(l065 Budapest, Révay u. l0.)
20l3. június 26'-20|3,július 07.
építési munkaterület
Máty^ás tér-Szerdahelyi u' sarok
67 m'
250,-Ftĺm,/nap



MegÍeg.vzés: A Metľodom Kivitelező Kft. előzőleg az 57612013. (v.27') száműhatźtrozatla| kapott
közterület-haszná|ati engedélý teljes díjfizetéssel a Szerdahelyi u.-Mátyás tér sarkán á||ő társashtu
kivitelezési munkálatainak befejezésre, ennek hosszabbítását kéri jelen kérelmében a Tisztelt
Bizottságtól.

.,

Közterület-haszná|ő,kérelmező: D)c.IEIIROPEKft.
(1081 Budapest, Rákóczi út 63.)

Kozteľület-használat ideje: 2013. június 24'-20|3. december 23.
Közteľület-haszná|at cé|ja: ľeklámtábla
Közterület-haszná|athelye: Berzsenyiu. 1.(Rákóczit|t73.)
Köztertilet-haszná|at nagysága: f m"
Közterület-hasznźůatdíia: 1 888.- Ft/ mz/hő

3.
Kĺjzteľület-haszná|ő,kéľe1mező: ExedľaKft.

( 103 1 Budapest, Amfiteátrum u' 23 .)

Köztertilet-használat ideje: 2013. június f5.-2013' jtllius 18.
Koztertilet-hasznźiat cé|ja: építési munkaterĺilet (homlokzat felújítás)
Közterület-haszná|at helye: Dobozi u. f9.
KözterĹilet-haszntůatnagysága: 17 m2

Közterület-h aszntůat dija: f50,- Ft/ m,/nap

4.
Közterület-használő,kérelmező: LahudkyKft.

(1 1 I 1 Budapest, Havanna u. 24.)
Közteľület-használat ideje: 2013. jlilius 0I.-f013' október 31.
Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|atĺagysága: If m,
Közteľület-haszntiathelye: Déľi Miksa u. 1-3.
Közterĺilet-hasznźl|at diia: fószezon: l 870.- Ft'mz'hő +ÁFA

e |ó,-utőszezo,,' i 039,- Ft/mz lhő +ÁFA
szezonofl kívül: l 04,- Fthrŕ lhó +Áľ.a

Megiegvzés: A terasz kitelepülésével kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. keľĺileti
Rendőrkapitźnyság közlekedés, közrend és közbiztonság szempontjából, a Hatósági lJgyosztźiy
Igazgatási koda kereskedelmi szempontból, a Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály Főépítészi
Iroda városképi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a terasz stabil, erős paľavánnal lesz
e|v tiasztv a a foľgalomtó l.

3.
Közterület-hasznźiő,kéľęlmęző: EszkabiaTradeKft.

(1032 Budapest, Bécsi iltf28.)
Kĺjzterület-haszntĺ|atideje: 2013.július 0|.-f0I3.szeptember30.
Közteľtilet-hasznźůat cé|ja: venďég|źłtő terasz
Közterület-haszná|at helye: Horváth Mihály tér 16.
Kozteľület-haszná|atnagysága: 4 m,
Köztertilet-haszná|at diia: főszezon:2 O7ľ.-Ft/mf lhő +Áľa

elő,-utószezo n:.| 24J,- FtJmz lhő +Áre.
szezonon kívül: l25,- Ft/mf lhő +Ár.e

Megieryzés: A terasz kitelepülésével kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitźlnyság VIII. keri'ileti
Rendőrkapitányság közlekedés, közrend és közbiztonság szempontjából, a Hatósági LJgyosná|y
Igazgatási Iroda kereskedelmi szempontból, a Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály Főépítészi
Iroda városképi szempontból nem emelt kifogást.



6.
Közterii let-h aszntúő, kér eknezó :

Közterület-használat idej e :

Közterület-h asznźiat cé|j a:

Közterület-h asznźůat nagy sága:
Közterület-h asznźiat he lye :

Közterület-h asznźůat dij a:

TIT Kossuth Klub Egyesület
(1088 Budapest, Múzeum u. 7.)
2013. július 0I.-f013' szeptember 30.
vendéglátó terasz
29 m"
Múzeum u. 7. (páros oldalon)
foszezon: f 546,-Ft/m"/hő +AFA
e|o,-utószezon: 1 491,- Ft/mflhó +Ár.e
szezonon kívül: 149,- Ftlmzlhő +Áľn.

Megiegyzés: A terasz kiteleptilésével kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitrányság VIII. kerületi
Rendőrkapitźnyság kö,zlekedés, kozrend és közbiztonság szempontjából, a Hatósági Ügyosztály
Igazgatási Iroda kereskedelmi szempontból, a Városfejlesztési és Főépítészi TJgyosztály Főépítészi
Iroda váľosképi szempontból nem emelt kifogást.
A TIT Kossuth Klub Egyesület díjmentesség megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól' A
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály nem javasolja a díjkedvezmény biĺosítását,
tekintettel arra, hogy ebbő| azintézménynek bevétele szťtrmazik'

Fentieka|apjźtnkéremaza|źhbihatttrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

I. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy diint, hogy ktizteľület-használati
hozzńjáru|álst ad _ teljes díjÍizetéssel - az a|á.Jlbi ügyekben:

1..

Kozteľület-h aszntĺ(ő, kérelmező :

Közteľület-használat idej e:

Közteľü let-h aszná|at cé|j a:

K özteľü let-h aszná|at he lye :

Közterü let-h aszná|at nagy sága:

2.
Kĺjzterület-h aszntiő, kéľelmező :

Közterület-h aszná|at idej e :

Közterület-h asznźiat c é|j a:

Közteriilet-h aszná|at helye :

Közterület-h aszntiat nagy s ága:

3.
K ozterü let-h aszná|ő, kér e|mező :

Közterület-használat idej e :

KözterĹilet-h aszná|at cé|j a:

Közterület-h aszná1 at h e lye :

Közterület-h asznźúat nagy s ága:

4.
Közterület-h asználő, kérelmező :

Kozterület-használat idej e:

Közterület-h aszná|at c é|j a:

Közterü let-h aszná|at nagy s ága:
Közteľü let-h aszná|at he lye :

Metľodom Kivite|ező Kft.
(1065 Budapest, Révay u. 10.)
2013. június 26.-f0I3. jillius 07.
építési munkaterület
Mátyás tér-Szerdahelyi u. sarok
67 m'

DXN EI]ROPE Kft.
(1081 Budapest, Rákóczi út 63.)
20 13 . június 24.-2013 , decembeľ 23 .

reklámtábla
Berzsenyi u. 1. (Rákóczit|t73.)
fm'

Exedľa Kft.
(103 1 Budapest, Amfiteátrum u. f3.)
2013. június 25.-2013.július 18.

építési munkaterület (homlokzat felúj ítás)
Doboziu.f9.
17 mz

Lahudlcy Kft.
(l 1 8 1 Budapest, Havanna u. 24.)
201 3. július 01 .-2013. október 3 l .

vendéglátó terasz
1f m'
Déri Miksa u. 1-3.



5.
Közteľtilet-haszná|ő,kérelmező: EszkabiaTľadeKft.

(1032 Budapest, Bécsi ftff\.)
K<jzterület-használat ideje: 2013. július 01.-2013. szeptember 30.
Közteriilet-hasznáLat cé|ja: vendéglátó terasz
Kozterület.haszná|at helye: Horváth Mihály tér 16.
Közterület-haszná|atnagysźęa.. 4 m.

6.
Közterület-haszntiő,kére|mező: TITKossuthKlubEgyesület

(1088 Budapest, Múzeum u' 7.)
Közteľtilet-használat ideje: 2013. július 01.-2013. szeptember 30.
Köztertilet-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közteľülęt-haszná|atnagysága: 29 m"
Köztertilet-haszntńat helye: Múzeum u. 7' (páros oldalon)

Felelos: polgármeste r
Határidő: 2013. június 17'

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazđálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdálkodási Iroda

A lakosság széles körét éľintő döntések eseténjavaslata a kozzététe| módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. június 10.

Szűcs Tamás
llgyosztá|yvezetó

xÉszÍrprrp: VecyoNc AzD^LKoDAsl És ÜzpvĺpLTETÉSI Ücyoszľe.rY GAZDÁLKoDÁSI IRoDA

LBÍn.ľe: BpnÉľyl MELINDA ÜcynĺľÉzo 3*),
PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEII IGAZoLÁS: ł0----i H

ł
JOGI KONTROLL: ľG-
El-lpľonrzrp:

/ ŕłĺ
d,,, uĺW

Dn. MÉszÁnERIKA
N'JEGyzÓ

JOVAHAGYTA:

fuMÁNEDrNA
TEGYZO A VÁnoscezoÁI-rooÁsI BIzorľsÁc ElNoxr
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Budapest Főváro Vl||. kerÜlet Józsefv.árosl onkoľmányzat Polgármesteri Hivata|a
Vawongadállĺodąsi és Üzemeltetési ügyosztá|y
1082 Budapest
Baross utca 6347.

KÉRELE

M ag á nszem éI yek esetéb e n :

Kéręlmezőneve: .'..'............ telefon:

Megjegyzés! Fenti aďątokkijĘIése a lcttzterillerhasznólati lrerelmekstbíráIás|źhoz, a közteriilet-használatokellenőzéséhez
szü|rségesek Áż adątolcat a Polgdrmestei Hivatal és a Józsefvárosi Kôzterület-felngletet kezetik Jelen tłźjěkatatás a 20I I' ałi C]il.
törvćnslenalapłI

Kiizteriĺlet-hasmá,Iatídeje:20t B é" DE hó lrFinaptól - 201n. ev ffino ielä napig

(ľöbb időpont- helysán esetén keĺtink lisĺít metlékelni!)

Közleľület-baszná}atcetja:........Đý.'trĺ*'łar"-g.1

Ktińeľiilet na5lsĺĘa' ............9.t....... mzldb

Közteľĺilethelye Budapest, VIII. keriileĹ 'ę.ĺř.:za-..s.dp..=.9ltsP.cĺt.t.B*g..l.......s.4ę(,ę..k
..'''..(utcąüíĐ.......'....számelőüi: járdáą úttesen' zö,l&eriileten vary..........

Eryéb ( LEVEI.EZÉ$ CÍM, amennyiben a fenti adatolÚól eltér, stb).:

.jÚN fl 5

Xłizponti i[1atr5

Gazdasági társaságok, egyénl cég, társadalmi és egyéb szervezeteŁ eseŕéóen'.

CegiegJdk i szarn....s. ĺt .:.ę-j.. . ;. 3.3. .Q'{.-.-}

Bar'Iĺszámlaszáma

Ąd$száma:

OG Á + s 1 4 \ o .iĄ c ol,í 1

7 -t I z í r eJ t

Egyéni vállalkozás esetében :

Káelnezőneve: ................. blefon:

Adószíma:

Banksaímlaszáma:

ti
ll

i i i"-ľ*!"*.rT:T-T-ti-iił!i!lii

'.ŕ'€.
z,rJ

6."

š.l érjfrk' a túIoldalon jelzett mellěkleteket csatolni, ésa kéreIemnyomtatvónyt aIáírni szíveskedjék!.
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Ęudapest Fővárcs V|||. kenilet Józsefuárosi ÖnkoÍmányzat Po|gáĺmesteń
vągyongazdá|kodás. és tjzeme|tetÉsÍ Úgyosztá|y
í(|82 Budaoest
Baross utca 63.67.

JóĺseÉt í,ľtsi $uh t'l:rĺ5.ngłaż tĺłÍgđi.e*ĺsteľí i.łi:a* Í,aia

}lői;pollĺ:i iktl|uł

$2l{

RELE
Kérj

flą1ft5ąffieszjme.

töIteni!
Gazdasági társasägok,
K&ellwő neve. ...''...QXs,ł' . . Ĺ*
KapcsolaffiÍfo iĘlinÉző neve' .... s-&. *^
Székheýeiĺsz' ill-ďďjl
Cégegnśksńrn/

ł| $ $|cĺ,, ,
(.1 6

-ĺ
a

Adószámaľ

Egyén i vál lalkozás esetében :

Vállďkozó nyilvántaĺĺási száĺna:

Adószáĺla

Banlazámlaszíma: !ĺ

(ľiibb időpont- helyszín esetén kérüĺlk|istát.nn9llételĺi)

Közteľťilet-hasalá|atce|ja: ....r8lilĺ*l'*-.i.e+h\..*..........u.*.Wn.*}.9*.*..b.ĺ.* !ĺ.*.wn*-t.*Ł

W

ä ttt
!lí

M agánszeméI yek esetében :

Megjegyzés! Fentĺ adatok közlése a leöztłriileĺhaeruźlati kerelmek 
"ltĺ,,aĺ^#!ľ:Ł3 adatolat a Polýrmesterĺ Hivatąl és a Jóaefuarosi K(jzteriiteĘfetug/eler lraetik Jebn aźjékołat& a 20I I. évi C,ill

'X#rurideje;201,pe"lolal 
ou ffi*r*r- ,org evr-l ,te ffi, "::;.

KfuerÍilet nagls ĺeü, .... !-.ť'.. Á........ .7db
Közteľůilet he}ye: Budapest, VÍII. keľiilet........(Ä\é

'.0.<,r:nĺ'ľr1p . ..*tc$'....ł.....samÉottÍ: járđá+ 
'*,;:.;il;;; '*l.s.".,..ĺ"

( I,E\&LEZ,TSI CÍilĄ amennýben a fenti adatokĺĎ| eltéľ, sÚb.):

éľjük' a túloldaton jelzett
a kéreIemnyomtatvónyt

lli..''L!....Í..g

tekeí csatolni,
szívesIiediék!

meIléklealáí,rni

. a Jrĺzsefráľosĺ Önkonnĺńnyzat tu|ajdonában Iévő közúeľütet haszná|aliłk a nyo,,|1aIványt oIvashatóan, nyom'aĺott betűyel ki

A ł fi3 I

^
L

es
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A kéľe|mező tudomásul veszi, hogy
} a kéĺelem beĺrýjtĺísa nem jogosítja fel a kĺiĺeľĺilet használatára,
} a ĺ'8/2013. (Iv. 24.) önkormĺínyzati ĺendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közteĺiilet haĺvlÍńlatáértközte-

ľĺilet-használati díjat köteles fizetni,
} a közteľĺileten |Äzáĺ6lag a 2LoDÄo9.(IX.29.) Kormányľendelet 12. s (1) bekezdése alapján a rencelet 5.

mellékletében meghatáÍozott termékęk łíĺusíthatók.

A kéľelemhez a kérelmezőnek az alábbi melléleteket kel| csatolnia: (A csatolt mel|ékletet kérjĺlk X-eI je|tilní)

1. A kozterĺileten folytatni k|v{qllevékenység ryako
. egyeÍ|l vauau(ozás esetén] vállalkozői igazolván}4'
- 
lľdas?pĺ=tĺľ'usáe, "gvéní 

c
- társadalni és egyéb szeľvezetekesętében: a nyílvánta
. östeľmelők esętén ősteľmelöi igazolványt.
2. Az ígényelt teľiiletľe vonatkozó helyszĺnt euołzoto
i1Ą vĘlat91 az igénye! teľüIetnek. a szi.ikséges méretękkel - ĺgy Ř"Ir szeĺęelĺie, hogy anna.k nagysága"
elhelyezkedése egyértelmüen megállapítható lęyen (TERASą P-AvrLoN BšnľŃ. alnnak szélessąe,
hosszusága; ateÍasz, pavi|on szélének az épüIet homlokzati falátót es a jfuda szélétől való távolsága; ierasz
eserén annak az üzletnek a bejáratától vaIó távolsága, amelyikhez tartozikl méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt épĺtmény, létesítm
helyszín Íotóját is csątolni sziiĺuéges.
+.. Meg|évÓ létesihnényrę vonatkozó közteri.il€t-haszĺálatlhozzÁjárulás megujítása esetén - városképvéde'.
mí sÍempontok figyelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsatolni.
J. Ep,tési engedéIyhez kÖtött építmeny eseÍében vagl építésź munlaźIatokkal asszefiiggő kaztertłkt-has,tuźIat
esetében az építtetőtől kapottmeýatalmazĺźst és a jogizabáIýan előírt esetekbeň ř|ogerős építésüg,łi haĺó-
sdgi engedélyt cs atolni sziilrs éges.
o. li.ozut rgenyDevetele eseten - az. ponÍban fogtalt helyszínĺajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábráa;o|1ő
forgalomtechnikai vĺázrajzog amely besżerezhető 

'BKK 
Koa'iti Iłozlekedési Igazgatós ő'gKözÚtkezelési Fő-

osztály, Forgalomtechnikai oszüílván.

Fĺgve|meztetés:
A hilźfiytalfrnłI latahat kbelenrĺyontaĺvółty a e eĺőirt meltéHetęk csatollźslin nil, a pontos es egłéľtebxű hetymeghaározđs, v'a.
IanÍnt a mqlevő lé.tesíĺnéĺryfotójaelalgedhaalen abenyijtott ke,relem érdeni elbíľlź]ósához!

A köfęrĺilet-hasznlálatot - kĺilönösęn _ az alábbi jogszabráJy okszabá|youáÄ<:
} a hĄi ôĺkorman1zaückól szóló 1990. évi Ixv. törvény
} a Józsefuároď onkormĺánpat tlíajdonában lévö köaetletek használatáĺól ás hasmílatának ĺendjéröl s/ó|6 I8ľ20t3.

(IV.24.) onkormányzati rendďet
} Józsefuáĺos Kertiletí Építes iSzabőlyzatÁ,ro| ĺľló|ő ffiDfr\.QilI.l2) önkoľnrán;zati rendelet} BudapestiVáľosľendezésiésÉpínsíKeľetszabáIyzató|oildą,ĺlĺbst.QK'1s.)nov.Kry.re,ndelet

NYILATKOZAT

járó hatóság felétovábbítálsához a jogosultság megállapíůsa és teljesítése cétjából'

tć].täjékoďatźlst kaptam - melyet tudomásul vettem - az etlánás negindíĺásának napjáľó l, aíĺgyiĺtézesi határidő-
ľó1' a3 ĺigľemr9 irányadr jogszabály ľendelkezéseiról,;ogáĺmrĺl és-kötelezettség"ń.ő1.tovaaaekötelezettségem
elmulaszťásának jogkövetkezményeiró! a hivatali eterľrétosegrol'

Iebbezési jogomľól lemondok Tudomásul veszem. hogy ezá|talaz ĺigyemben hozotÍ, határozat annak közlésekorjogeľőľe ęmelkedik

DXN EuRoPEKrĺ.ę,)
. 1Pí Budapest, Rákócz|.Úto0.
i; Köz.Adőszám'iu 117n152J--4.v..................,...)..........Budapest, 2013. évffi ho ..Q.3. nap.
rtnrlnĺrzi e,ułÍnłs.ł
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Kenyérmező utca

Berzsenvi utca

TábIa:lnmx1nm
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Kérjük a nyon?ía!vá,1yt oIvąshatóąn, n),omtatotl betíĺýel kitölteni !

Kérjiik a túIoldalon jeI'zett
a' k é ľ e l e mnv o n,t atv ó nv t

mellěkIeteket csatoIni. és
a I á í r n,i s zíp e s k e d j é k ! 
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Ga{oiálkiĺĺäsl Ügyeztá|y
1082 Eudabest
Baross utca 6í€Ĺ

ewénÍ cég,Iársadal.mi és ęgyéb szeruezétek Éetéhen:

ń"..€/.:99:s.kł al5*

-m.m
cégi,g'łdk

smkámlaeáma:

Adóoáma

M agánszem éIyek eseÍébén..

Megjegyzés: Fenti adatok kôzilése a tözte,Iitet.ltąsznalaü kérelnek 
"hí,ólá"müłsége"ĺek Áz adatofu a Potgblnestqí llivatal és aJ,ô.zsefvúľost KaieľłI;jlĺg,elet k*&Ł i,h"ték,;dá'a20ll. &iďL,ilyě,,,t,dqłI

š.i

-a

do 0 0 L

2 L.l1^ I ? G I

E g yé lł ĺ v ál I al koz,ás eseÍéá en..

Adószámtr -m-m
Banlĺszámlasána

ük a túloIdalon jelzett m9Il-ékl-eteket esatolni, ěsíI kéreI e mny ołntü-tv ónyt a I á Í rn i s zíi-"'_i;iíi;í,
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Budapest F6váľos Mtl. keńltetJózseńÉľosl onkormányzat Po|gármested Hivata|a
Vagĺyongazdálkodási es tlzeĺnetteůési Ügyosztáty
í082 Budaoest
Barossutca63.67' 

K É R E L E M

Kdzp.clĺti l*iaĺĺ

belűvel

M ag ánszem él yek esetében :

Kérelmezönevq telefon:

a Józsefuáľosi onkományzat tulaidonában |évő kô-z
Kérjúk a nyom!a!yiźnyt olvashatóai' nyomtatott

Megjegyzési Fenti adatok lĺňzlěsł a lazteĺtlet-hasząólaľi kérelmek elbírlikźsához, ą lcÔzterúlet.haszruźląÍok ellenőnésěĺez
sz,útségesek Áz adatoleat a Polgźrmesteri Hźvatal ěs a Jozsefvárosi Kôzterillet-felúgłelet ł,ezelik Jekn tájétrołaós a 20I l. eĺi ffiI.
t';wéłqnłlalqi

Közteľtilet-haszmráIatideje:2olflév m hó ĺollnaptól _ zolm'ł đ.{ no ffi *pig
(ľöbb idŕipont'- helyszÍn estúen kériink lisÉt

I6zÚeľĺilet nasn..ága:' ,......'!Y..i..

Közterĺitetheýe: Budapest VIII. k€riilď. _í.

( tE.ĺłEtEzDSI CÍN{, amennýben a fenti adatolÚóI eltéľ, stb):

Kérjiik a túloIdaIon jelzett mp!l.éklpteket csatolní, és- a ké ľ eI emnyo mt a-tv ónyt é,! áĺrłl Í szíve s ke d j é k !

kitölt-eni!

Adoszama: -tt -m
Banlĺszámbgána



2. Melléklet

H e lyszí n raiz a kćjzterij leth aszn ál ati kérelem h ez, B veni ő

Igényelt teľůilefi A Horváth Mihály téľ 16. szÁm a|att lévő ''Finom falatok és főzelékek''
étkezde előtti jardan, asztalok és székek számźra.

Igényelt teľ..ü|et méľete: összesen 4m2



3. Mel|ék|et

H eI y s zí n raj z a Rözte rii I eth asz n ál ati kérel e m h ez, átfo g ó térké p

A térképen a Horváth Mĺhály tét |6, szÁműiizlethelýség jelolve.

| |. : | |:.| : !+:' 1: : !.' i|', : -.1 é

.;l' ni

::.-::

l:'
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!{+zpo:iti ii':i:l:ĺi
Budapest Józsefvársi tnkormányzat Polgámesbri HivaE|a
Gadálkodási UBľosaáy
í085:Budaoest
Baross utca 6367. K É R E L 'E Mi;ui*iĺet.o. bi,.,Ä|ľł,,+.,.Y:''o-.'T,l

Kérjik

K E R E L 'E Mi Yi,ńę.,Ł,,,'.h,ltr, Ł..i
a Józsefvárosi Ônkoľmányzat tutajdonában lév&FöŹtěřüta-naszĺiĺnĺtĺÉb." 

. 
l-..--a Jozselvarosr t'nKoľmanYzat tuE|üonaDan levo KoilerüIet nasznalatannz

nyomtaIványt oIvas|latóai, nyoł,,tą'tott betűve I ki| ôlren i !

Megjegyzés! Fenti adatok közlése a kôzterúIet.használati kérelmek elbĺrálósóhoz, a k.óztelillet-hasznáIałok ellenőrzěsélpz
sziilségesek Áz adatokat a Polgźrmesteri Hivatal és a Józsefváľosi Rôzterúlet.feliigelet kezeliŁ JelenŮĘ.élcaaás a 1992' 6n DűII.
töłĺétglenalqd

Köźeľĺilet-hasaálatideje:**fo|Wév lo|5-l hóĺlT5l naptól - 201[íi.év ffi hó ĺsTol nap
LJ ĺ!| ĺli l-J llĺ |||

Ki'źeľiibt-haszaľáIat ce|ja: terasz (vendéglát'ás)

KtlzÚeľĺilet nagĺsĘa: 28,7 9 nm

Iftizteľiilet helye:*** 1088 Budapest, Múzeum u.7. számelőtt a práros oldalon (Múzeumkeľt oldalą ahol a
jriľda kĺszelesedik)

Kĺęészítő közlendők(pl.: ďka|mazotúak, berlő neve, címe; indokolt esďben diikodvezľnény; LEVEI,EZńSI
CiIlĄ amtnn'yiben a fenti adatolłúóleltéľ):

a Kossuth Klub köanüvelődési intéznény státuszárą lehetöségeik szerint szíveskedjenek
yary kedvezĺnényt biztosítani. Az Önkorĺráĺyzatta|kötött megállapodĺás másolaüít

ł csak ősermalők Hrelněhez kelt kilalrcni!'łł több idôpoĺt eelźn łćnink lÍsilźl nelléIelni!
łł+ ,öbb helyví,, ese,én léřlł,|k listdt ne.llélcelnt!

-*:€t=
artia-t}!
"<r-.ľt(ąr=
-ta!c!a

:
E
TI
6

Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szeruezetek eseÚében..
I(áelmezőnevq TIT Kossuth Klub Eryesület Ebfon -.

Kapcsolaffiüryintézörrcve: Varga Viola teleftln: -

száó€ł'e: irsa: [ {ďfffi ľEb/ség: Budapest (u,tér} Mťrzeum utca
É!' ! -, |. !r . ,!-Ł=ł=J--|

5 I 0 0 0 0 )

Egyéni vál lalkozás esetében :
Káelrľrczöneve: ..............telefon: '..........-..'

Sziiletési belye:*j. . ..... ideje:
Í-T_l ' ' r--T----]

ĺ i i nol l inap'anyJaneve:...'...
fuĺi 

i

)ti TT-1tii

érjírk a túloldalon jelzett m9ll-ékl;eteket csatolni, ěs
a kérelemnyom'tatvdnyt aláírnÍ szíveskedjék!
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
) a lłineriiĺeten csak a 2I0/2009.(IX.29.) Kormátryrendelet 12. ś (I) bekęzdé.se alapján a rendelet 5.

szún,ú melléHetében meghatározott termékek grusíÍható|q

} a kéľelem benyujtása nem jogosí{a fel a köztertilethasmäiatára, vďamínt azt is, hory aki a kÖŻerüIetet
hozzÁjátu|ás nélkül hasarátją a Budapest Föváros Köągyülésének a fóváľosi közteľiiletek használatáról
és renđjéľől szś|ó 59l|995.Cx. 20-) Főv. Kgy. rendelet 15/B. $ alapján szabá[ysértést követ e|, és
tlldomáslll veszi, ho2y ez.en cselekľnénye további hámĹnyos követkeauényekkęl jár'

ý a24D009, (V' 2l.) Önk. számli rendelet 6. $ (1) bekezđése szerint a kôzteriĺlet hasmá|úáért köÍeľület-
használati díjat kell fizetni'

P a diiat jogosult a közterület tényleges hualáiatara, illetve a köáeľületen elhelyezett létesítmény
tényleges tizemeltetéséľe tekintet nélkül kötelęs megfizetni.

A kérelemhez a kéľelmezönek az a|ábbi mel|életeket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjĺik X-e| jelölni)

1. A közteľĺiłeten folytatni kívánt tevékenyséA gyakoľlására feliogosító egyszer{ĺ okiĺat másolatát:
- egyéni vál|alkozas ęsetén: vállalkozói ieazolványh
- sazdasási táľsasás esetén: 30 naonál nem résebbi céskivonatot. aláírási cĺmpéldányL
- társadalmi és esvéb szervezetek eseteben: a nyilvártartásba-vételiiket imzoĺô okiratot' x
- östęľmęlők esetén őstermelöi ieazolvánvt.
- magánszemélv esetén okirat becsatolasa nęm szükséAes.
2. Azigenye|t tertiletre vonatkozó he|ysantábĺázoló vázlatot, amelyen szeľepelnie kell a környező utcálĺnak
is. Ebbe be kell rajzolni az igényelt terülętęt a szükséges méretekkel úry, hogy annak nagyságą
elhelvezkedese esvértelmÍlen mesáIlapítható lewen

x

3. Az elhelyeani kívánt építľnény, létesítmény, berenđezés mĺlszaki leíľását és terve7t; teraszkźrelmekhez g
helvszín fotói át is csątolni szĺjlrséses.

x

4. .esetén=

varosKeDve
x

5. Epítési engedélyha kłrcu építnény esetébenvagł építési munkź,latokkal asszeJiiggő kizteriilet^hasmdlat
esetében az építtetőtől kapoÍt meghatqlmazóst és ajogszabdýban előírt esetekben a jogerős építés,ügłi
hątósđęi ensedéIvt csatolni szüksépes.
6. KöZítt igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábrźno\ó
foľgalomtecbĺikai vázrajzot. amely beszeľezhető a Fővárosi Közterület-fenntartó Rt., Forgalomtechnikai
Főosztálván. Budapest VIlt. kertilet Szabó Eľvin téĺ 2, szäm a|att,
7. A jogosult közteľĺiletet érintő tevékenységében ľésztveviĺ bejelentett családtagjainat ill. alkalmazottainak
nęvét és lakcímét.

FiEyelmeztetés:
A hi!źrrytalanul kitôItÖfr kbelarulyontatváłty é.s u előbt nelléłletek aaoláslźn fiúI, a pontos és egłérte]nú hplweghatdruds,
valamint a meglévő lěłesítně.łtyfaója elalgedheulen a beĺyúltot lwelem érđeni ebbáldsdhoz!

A ktizterĺilet-hasnáhtot - Hilönösen - az alábbi jogszabáIyok szabá|yoizák:
Y a hełyt ônkoĺruÍnjrzľnkłól szóIó 1990. évi IXĺ., tönény
Y aftvúmsÍ ködeĺüldek hoswőIłtátlíl és a Wtriildek rendjérőI saóIó 59/1995. (X 20.) Kgł. rmdelet
ż a Jóaefľúrosi ÓnkorruźnyuÍ utajdonlűban téýí közteilildek hasadtotó|ót & haszłtdlatdnak rendjěrűI súló 24n009

sz önk Rqldela
NY'ILATKOZAT

eljáró hatóság felé továbbításához ajogosultság megállapítása és teljesítése céljábóI.

kaptam - melyet tudomásul vettem _ az e|jáĺős megíndításának napjáľól, az|lgy,ntezési hauáridöröl' az iigyemĺe
irányadó jogszabály ľendelkezéseiről, jogaimról és kötelezettségemľől, továbbá kótelezettségem elmulaszŁásiának
jogkövetkezményeiĺől, a hivatali eléľhetőségľő|.

Budapest, 2o1h..ov9* nĺ ..9.k.. nap.
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