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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Y agy ongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

ELoTERJEsZTÉs

onkoľmányzat Képviselő-testiiletének

napirend

ľr tre ďsz ł'rrä
a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. júnĺus 17-i ĺiléséľ€ .,-h. t

Díjmentes közteľület használati kéľe|mek elbírálása 
.f) 

t 1 .Táľgy:

Előterjesztő: Szúcs Tamás ugyosztá|yvezető
Készítette: Berényi Melinda ugyintéző
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A dönté s e lfo gad ás áh o z e gy szer u szav azattobbs é g s zü ks é ge s.

Melléklet: 7 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

A Józsefuárosi onkormänyzattulajdonában lévő közerületek haszná|atárő| és használatĺának rendjéról
sző|ő I8/20i3. (rV. 24.) onkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) I2, $-a éľtelmében a
közterület-haszná|atta| _ hozzájárulással és elutasítással - kapcsolatos önkormányzati hatősági
eljárásban a hivatkozott rendeletben rogzítettek szeľint elsőfokon aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dont. A Rendelet melléklete meghatározza a kĺjzterĺi|et hasznźůatok utáni fizetendő díj
mértékét.

A Ręndelet 18.$ (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) kozterület-hasznóĺat esetén a Bizottság a jogosult kérelmére
méltányossógból havonta, negłedévente vagy féIévente esedékes, eglenlő osszegű díjfizetést is
megállapíthat, melyet a közterĹilerhasznólati hozzájórulásban rogzíteni kell.',

A Rendelet 24. $ (1) bekezdése szeľint:

,,A Rendelet 2' meĺIéklete aĺapjón megállapított kozterület-hasznáIati díjak korlátlanul csökkenthetőek
vagł elengedhetőek:

a) az onkormónyzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok végzése esetében;

b) a fővórosi, vagł önkormónyzati pólyózaton elnyert támogatdsból rcrftnő épület felújítĺźsok
esetében;

c) humanitárius és karitatív célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;

d) kultuľális és kornyezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;

e) minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgy ítéIi meg, hogł az Józsefváros érdekeit szolgóIja;

fl bejegzett politikai pártok, eglhazak és tórsadalmi szervezetek nem kereskedelmi céhi rendezvénye
esetében;

g) oktatósi, tudományos vagy ismeretteľjesztő témójúfilmalkotósokforgatása esetében;

h) a Filmn. hatáĺya alá nem tartozó alkotások forgatása esetén, ahol az igénybeveendő terület a ] 5
m,-t elérő, de a 20 m,-t megnem haladó terijletíi;

i) a Filmtv. hatólya aIó nem tartozó alkotósok forgatósa esetén, amelynek időtartama a kérelmezett
időponttól számított 30 naptári napon belüI tjsszességében nem haladja meg a 2 naptári napot.,,

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|ábbi közterület-hasznźiati hozzź!źrúás iránti kéľelmek
érkeztek.

1.
Közterület-h aszná|ő, kér eknezó :

Közterület-használat idej e :

Közterület-h asználat c é|j a:

Közteľület-h asznźiat helve :

Szín-Keľ Kft.
(1162 Budapest, Dezsőfial. lf .)

2013. június 24.-2013. augusztus 31.
építési munkaterület (homlokzat felújítás, állványozás)
Mátyás tér 9.



Közterület-haszntiatnagysága: 76 m'
Közteľület-haszná|atdija: 400,-FtJ m,lnup

Megieg.vzés: A Szín-Ker Kft. a Magdolna Projekt III. Uniós Pá|yázat megvalósítiásával kapcsolatban
végzi a Mátyás tér 9 ' sz. tźtrsasház homlokzat felújítását.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a díjmentességbiztositźtsát tekintettel a
Rendelet 24' $ (1) bekezdés a) és e) pontjában foglaltakra.

f.
Kĺjzteľület-haszná|ő,kérelmező: woRTExlfft.

(1136 Budapest, Hegedús Gyula u. 21.)
Közterület-használat ideje: 20l3. június 1I.-2013. október 30.
Kozteri.ilet-hasznáiat cé|ja: építési munkaterület (źi|vźtnyozás, konténer elhelyezés)
Közterület-haszná|at helye: Bauer Sándor u. 19.

Közterület.haszná|atnagysága: 290 m2

Közterület-h aszná|at dija: 250,- Ft/ m,lnap

Megjeg},zés: A woRTEX Kft. a Magdolna Projekt III. Uniós Páiyázat megvalósításával kapcsolatban
végezteti el az épület homlokzat felújítáSát.
A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a díjmentességbiztositźlsát tekintettel a

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

3.
Közteľület-haszná|ő, kéľelmező: Jon Bau Kft.

(1082 Budapest, Üllői ilt 60.6f ')
Közterület-használat ideje: 2013 . június 17 '-20|3 . augusztus 1 7.

Kozterület-hasznźiat cé|ja: építési munkatęrület (homlokzat felújítás)
Kozterület-hasznźiathelye: Teleki tér 3.

Közterület-haszntl|atnagysága: 80 m2

Közterület-h asznźt|at dija: 400,- Ft/ m,ĺnap

Megíeryzés: A Jon Bau Kft. a Magdolna Projekt III. Uniós Pá|yázat megvalósításával kapcsolatban
végezteti el az épĹilet homlokzat felújítását'
A Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a díjmentességbiztositását tekintettel a

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

4.
Közterület-hasznźiő, kéręlmező: Jon Bau Kft.

(1082 Budapest, Üllői iÉ 60-62')
Közterület-hasznźr|atideje 2013.június 17.-2013.augusztus 17'

Közterület-hasznźiat cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Közterület-hasznźůat helye: Teleki tér 7.

Kĺjztertilet-haszná|atnagysága: |fO mz
Közteľület-hasná|atdija: 400,-Ft/ m,lnap

Megjeg]zés: A Jon Bau Kft. a Magdolna Projekt III. Uniós Pá|yźzat megvalósításával kapcsolatban
végezteti el a Teleki tér 7 . sz. társashź.z homlokzat felújítási munkáit.
A Vagyongazdźůkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a díjmentességbiztosítátsát tękintettel a

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

3.
Kozterület-haszná|ó, kérelmező: Táľsasház Benyovszky Móľic u. 36.

(1089 Budapest, Benyovszky Móľic u. 36.)
Kozterület-használat ideje: 2013. június f|,-2013' jtllius 05.
Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (homlokzat szigetelése)
Közterĺilet-haszná|atnagysága: 15m,
Közterület-hasznźiat helye: Benyovszky Móric u. 36. (Bláthy ottó u. sarok)



Kcizterület-hasznźiat dija: 25O,-Ft/mf lnap

Megjegvzés: ATźtrsasház a homlokzat felújítását ĺjnerőből végzi, a kérelmező díjmentesség megadását
kéri a Tisztelt Bizottságtól. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési IJgyosztály javasolja a
díjmentességbiztositását tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakľa.

6.
Közterület-haszná|ő, kérelmező: Józsefváľosi Kłizösségi ĺJá.zak NonpľoÍit Kft.

(1084 Budapest, Mátyás tér 15.)
Kĺjzterület-használatideje: 2013.június2|,-2013.június30.
Közterület-haszná|at cé|ja: Józsefuáros Zeneváros Zenenyár-Palotanegyed fesztivái

rendezvényei
Kĺiztertilet-haszná|at helye: Mikszáth tér
Közterület-haszntiatnagysźtga: 13f m2

Közterület-hasznźúat helye: Lőrinc pap tér
Közterület.hasznáIatnagysága: 60 m.
Köztertilet-haszntl|atdija: 3|7,-Ft/ m,lnap

Megjegyzés: A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a díjmentességbinositását,
tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltakra.

7.
K<jzterület-haszná|ő, kérelmező: JóHíľ Józsefuáľosi Média' Rendezvény és Galéľia Kiizpont

(1085 Budapest, József kľt. 59-6 1.)

Ktizterület-használat ideje: 2013. június fl.-2013. augusztus 30'
Köztertilet-hasznźiat cé|ja: Józsefuáros Zenevźtros Zenenyttr-Palotanegyed fesztivźi

rendezvényei
Közterület-haszná|athelye: Mikszáth téľ
Közterĺilet-haszntiatnagysága: I32 m2

Közterület-haszná|at helye: Lőrinc pap tér
Közterület-haszntilat nagysága: 60 m,
Közteriilet-hasznźúatdija: 3I1,-Ft/ m,ĺnap

Megiegfzés: A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály javasolja a díjmentességbinositźsát,
tekintettel a Rendelet 24. $ (l) bekezdés d) és e) pontjában foglaltakra.

F enti ek a|apjźtn kérem az a|ábbi határ ozati j avas l at e lfo gadás át.

Határozatijavaslat

I. A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy kiizteľü|et-használati
hozzájá.ľilálst ad - díjmentességge| - az alábbi ügyekben:

1.
Közteľület-hasznźiő,kére|mező: Szín-KeľKft.

(1 162 Budapest, Dezsőfi a u. 12.)
Közterület-használat ideje: 2013. június 24.-2013. augusztus 31.
Közterület-haszná'|at cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás' á||vttnyozás)
Közteriilet-haszná|at helye: Mátyästér 9.
Közterület-haszntiatnagysága: 76m"

,,

Közterület-haszná|ő,kére|mezó: woRTExKft.
(l l36 Budapest, Hegedűs Gyu|a u.f|.)

Közterület-használat ideje: 2013. június II'-f0|3' október 30.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (á||ványozás, konténer elhelyezés)



Közterület-haszná|at helye: Baueľ Sándoľ u. 19.

Közterület-haszná|atnagysága: 290 m2

3.
Közterület-hasznźůő, kérelmező: Jon Bau Kft.

(1082 Budapest' Üllői ilt 60-6f .)
Kĺjzterület-használat ideje: 2013. június I7.-20|3. augusz[us l7.
Köztertilet-hasznźůatcé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Közterület-haszná|at helye: Teleki tér 3.

Közterület-h aszná|atnagysága: 80 m2

4.
Köztertilet-haszná|ő,kérelmező: JonBauKft.

(1082 Budapest, Üllői tÍ60-6f.)
Közterület-használat ideje: 2013. június |7 .-f0I3. augusztus l7.
Kozterület-haszná|atcé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Köztertilet-hasznźilat helye: Teleki tér 7'
Köztertilet-hasznźl|atnagysága: I2O m2

f,.
Közterület-haszná|ő, kéľelmező: Táľsasház Benyovszlcy Móľic u. 36.

(1089 Budapest, Benyovszky Móľic u' 36.)
Közteľület-használat ideje: 2013. június fI.-f0|3.július 05.
Közteľület-haszná|at cé|ja: építési munkatertilet (homlokzat szigetelése)
Kozterület-hasznźiat helye: Beny^ovszky Móľic u. 36. (Bláthy ottó u. saľok)
Koztertilęt-hasznźiatnagysága: 15 m'

6.
Kozterület-haszná|ő, kéľelmező: Józsefváľosi Kiizösségi HázakNonpľoľlt Kft.

(1084 Budapest, Mátyás tér 15.)
Kĺjzterület-haszná|atideje 2013.június f1.-f0|3.június 30.

Kĺjzterület-haszná|at cé|ja: Józsefuáros Zeneváros Zenenyźtr-Palotanegyed fesztivál
rendezvényei

Közterület-haszná|at helye: Mikszáth téľ
Közteľület-haszná|atnarysága: I32 m2

Köztertilet-haszná|at helye: Lőrinc pap téľ
Köztęľület-haszná|atnarysága: 60 m,

7.
Kozterület-haszná|ő, kéľelmező: JóHíľ Józsefváľosi Média' Rendezvény és Galéľia Központ

(1 085 Budapest, József kľt. 59-61.)
Kozterület-használat ideje: 2013. június f|.-f0I3. augusztus 30.

Kozterület-haszná|at cé|ja: Józsefuáľos Zeneváros Zenenytlr-Palotanegyed fesztivźi
ľendezvényei

Kozterület-haszná|athelye: Mikszáth tér
Közterület-haszná|atnagysága: I32 m2

Kĺjzterület-haszná|at helye: Lőrinc pap téľ
Közterület-haszntůatnagysága: 60 m,

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2013.június 17.

A döntés végľehajtását végzó szervęzeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály
Gazdá|kodási Iľoda



A lakosság széles körét érintő dontések esetén javas|ataakozzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. június 13.

Szűcs Tamás
tigyosztályvezető řV
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Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Kéłelmező nere: Szin-Ker Kft . telefon:

KapcsolaüaÍto Ĺiryintézineve: Schilling Balázs telefon:

Székheýe: iľsz: ĺTi,lTolĘ ĺayses Budapest (u.,tér): Dezsófia utcasztm: |2.-tlrl!
Ceeiesruék sruřňlýifu-áffirtrási Ś,áľľ, 0149ł7 7 933

Bankszárnlasáma: |201o628_oul3933-00100001
Adószáma: 1 0 5

,| 6 5 5 5

Budapest Főváros V||ĺ. keđlet Józsefuárosi Önkormányzat Po|gármesteri Hĺvata|a
Vagyongazdá|kodási és Üzemeĺtetési Ügyosztály
í082 Budaoest
Barossutca63-67.KÉRELEM

a Józsefváľosĺ Ônkoľm źnvzat tulai donában tévő kłizterü|et hasznáIatá h oz
K é r.j lú k a n! o tn l a tl ánI t o Iv asha l ó ai, ny o m !'ato tt h e rű9 c ! k i l l, I ! e n i !

Egyén i váIlal kozás esetében :
Kéłelmezőneve:.............''.. telefon:

Adosáma:

I-akcÍme:irsz:|--T_i-i--"l helvséq . (u..tér):..... .'...'.'...szam:ttti
Vlíllalkozo nyílvánułrtbí*záma. i_j-T_IT_ĺ-T-l

M ag án szem éIyek eseÍéb en j
Kérelmezöneve:................. telefon:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közteri)let-haszndlati kérelmek elbírákźsĺźhoz, a közterüIet-használatok ellenőnéstihe:
szüłłsé,gesek Az ądato|<at a Polgármestert Í{ivątal és a Józsefidrosĺ Kózteriitet-feliigyelet kezelik JelentĄjélroztans a20t ]' evi CXll.
ti,nléryełląlapłl'

Közteľĺilet-hasznáIatideje:zol [1}u" iďrł hó ĽEnaptól - 201n.e' iolT] ľ'o l.ł]i napig

(Tĺibb időpont,- helyszín esetén kérĺink listát mellékelni!)

KözŮeľiilet.hasanĺá|at cé[ia: homlokzat felújítrís miatti állvanyoszĺs

KtizÚeľiitet nagysága: 76 m2ĺdb

Kiizteľtilet he}ye: Budapest VIII' keriilet Mátyas tér 9. szam elótti: jáľüĺn, ritteste4 zildteľĺileten vary

Eryéb (LEVEtEZESI CÍM, amennyÍben a fenti adatokííl eltĘ stb):

LEVELEZÉSI CÍM: 1106 Budapest, Tarkaĺét u. 2.

..ľjNÍ:.ilł....VĹ*,,{í.;:;];'(í.Ł'..ffi...fr!ĺ..ť.;.L;,':i;.é:..;j-..,.."...'.

.:.IŠq\ř..I'..."*..*ę.{.i.xiłi.;$áH::.$.'..r.;'L#.i:**.{*J,.H.+--..*,-;.'fu;;.-ł..

Kérjiik a tĺÍloldalon jelzett mellékleteket csatolni, és
fl kěrelemnyomta-tvúnyt aIáírĘi szíveskedjékl ŕffi;



-2-

A kérelmező tudomásul veszi, hory
} a kérelem benyújtása nem jogosí1ja fel a közterület basznáLatźra,
ý a I8ĺf013' GV. 24.) önkomrányzati rende|et 17' $ (l) bekezdése szerint a közterĺ.ilet haszná|atáert

közteriilet-haszrá|ati díjat köteles fi zetni,
} a közterületen kizarólag a2I0/2009.(X'29.) Koľmányľendelet l2. s (l) bekezdése alapján a rendelet 5.

mellékletében meghatáľozott termékek arusíthatók.

Akéľelemhe zakére|mező"";"alábbimelléleteketkellcsato|nia:(Acsatoltmellék|etetkérjĺ!kX-e|je|ö|ni)

1. A kĺizteriiletęn folvtatni kívánt tevékenvsée evakoriására feliososító esvszeriĺ okiľat másolatát:
- esvéni vállalkozás esetén: váIlalkozói isazolvánYl
- zazdasźĘi társasás. esyéni cés eseténl 30 napnál nem résebbi céskivonatot' aláírasi címpéldányĹ
- társadabni és esyéb szervezętęk esetében; a nyilvántartásba-vételiiket ieazoló okiratot,
- őstermelők esetén ősterme|ői isazolviĺnvt.
2. Azígéĺyelt terĺiletre vonatkozó helyszínt äbrázo|ő váz|atoÍ" amelyen szerepelnie kell a k<imyezó utcáknak
is' A vázlaton azigényelt terĺi'lefuek - a szükséges méretekkel . úgy kell szerepelnie, hogy annak nagyságą
elhelyezkeđése egyéĺelmĺĺen megállapítható legyen (TERÁSZ, PAVIL0N ESETEN: annak szélessége,
hossztisága; aterasz, pavi|on szélénęk az épüIet hom|okzati falától és ajarda szé|étöl való távolsága;tęrasz
esetén annak az üzletnek a bęiáratától való távolsása' amelyikhez tartozik: rnéterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt épíťrnény, |étesítmény, berendezés műszaki leínĺsát és terveit; teraszkérelmekhez ą
helvszín fotóiát is csatolni szii]rséęes.
4. Meglévĺĺ létesítményre vonatkozó közterĺtlet-hasznáIatibozeájárulás megújitása esetén -
városképvédelmi szemoontok fiwelembevétele miatt - fénvképfelvételt kelł becsato|ni.
5, Epítési engedéIyhez kotött építnéYry esetében ĺagł építési munkálatokĺal összeftiggő katerüĺet-használat
esetében az építtetőtől knpott meghatalmązast és a jogszabáĺýan eĺőírt esetekben a jogerős építésiigĺi
hatósási enęedéIvt csatolni szĺi]aěses.
6. Közut igénybevétele esetén - a 2' pontban foglalt helyszínĺajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábĺázo|i
forgalomtechnikai väaajzot. amely beszerezhető a BKK Közúti Közlekedési Igazgatóság Közútkezelési
FőosztáIy. Forgalomtechnikai osaálván.

Figve|meztetés:
A hiłźnytalanul kitijhÓtt laźrelemtĺyomtatvoly és ę eĺĺíírt mp]lé|daek csatolasĺin tżi, a poĺlĺos és egłćrtelmii helymeghatćłrozús,

valamint ameglevő létesĺtnéryfonja a bery,ijtott lreľelen erderni e]bháLźsához!

A kö,zeľulet-hasaná|atot - ktilönösen - az a|ábbi jogs zabćiyok szabä|yoruől*:
} ahelyi önkormányzatokólszoló 1990. évi LXV. töľvény
} a Józsefrĺárosi onkormanyzat ulajdonĺában lévő köaeľületek haľ;málatfuól és hasmálatłfurak rendjéről szoló |82013.

gv,24') tinkoľmányzati rendelet
} Józsefrriľos KeľĹileti Epŕtesi SzabályzaŁáró| sm|i 66D007.QilI.l2.) önkormáuyzati rendelet
} Budapesti Városręndezési és Épftési Keretszabźtyzato|szó|ó 47l|998.6'.|5.) Föv. Kry' rendelet

N Y ILÁ'T.E:o zAT

eljáľó hatóság fe]é továbbításához a jogosultság megállapítása és teljesítése céljábó|.

Kérelmem benyújtásakor a Polgárnresteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzeme|tetési Ügyosztály
ügyintézőjétöl tájékoztatást kaptam _ melyet tudomásul vettem - az e|járás megindítasának napjáró|, az
ĺigyintézesi határidĺĺrö| az ügyemre iľrĺnyadó jogszabá|y rendelkezéseiröl, jogaimról és kötelezettségemrő|.
továbbá kotelezettségem elmulasztĺísának jogkovetkezményeiľől, a hiYatali eléľhetŐségrő|.

Kijelentem, hogy kéľe|mem te|jesĺtése esetén a 2004. évi C)o-. tv. 73lA. $ (I) bekezdés b) pontja alapján a

fellebbezési jogomľól lemondok' Tudoĺ.nés.rŁI. veszem' hogy ezÁ|tal az ügyemben hozott hatáľozat annak
közlésekor j ogerőre emelkeđik.

SZTN.KER \ł$łlAĐän.k.Ĺnu

Budapest, 2013. év,6...uo JŁ... nup.



tÁRsAsH Áz maqas tér 9. 1084 Budapest Mátyás tér 9;

Budapr"tt.E.ívdľqy}m.-kclstoJ
JíizseÍVáľosí t}hlioľmiinyzaf

Po|gĺĺľmesteľi Hivata|a
Va gyongazdáIkod ĺłsĺ és

ÜzemelÍetési Ügyosztíly
Baľoss u.63.67.
.I[..erĺ.3ĺ8. sz.

Táľgy: meghatalmazás

Tisztelt CÍmzęttl

Alulírott Jeszensz|ĺy AtÍ:ĺlaazATEszłvIF,sTER Kft (székhely: 1084 Bud4e stili.Ĺältyéĺ-tér gIl!4,

adőszán;23430570-I42,) nevében, mint a fent említett Tĺĺrsashlíz Mátyás tér 9. Iĺezelője' és közłis
képviselője' m int nagh*Íalmazó'

meghĺúa|nazom

Schilling BalÄzsta sđľv.rren Keľeskedehl és Szolgáttató Kft (szÉtůe|y: |L62 Budapest, Dezsófia
u |f., adószánr:l0576555.242) kapcsolattaľtójĄ továbbiakbą mint męhata|mazot$ hog;r a

BudapestVilI. Mátľás tér9.szőn,alatÚiŕáľsasházĺészleges feĘíĹísahoą az MNP lTľ- pľogľam'
KMOP-5.1.1 ielű pľojekt keľďében az építé:si felújításhoz sztĺIĺséges kłiz'tłľülct foglalĺńsi
engrđólyeket beszereze és ez ügľten teites toglĺürľet eľtárion

B.3dapest 2013 június 10'

SZIN.KER fäľ.hł'''j
}(éľHkcd€.rci óB $c!i:,.:''.4o tiT=Ĺ ki;"

,,,ł##l;iffir',,, 'ffi.'.iřř}řň' iilľsĺssz.: xuriäääň''r.lliĺ'ipsz.. xur.,"źffi:!t.'ĽĽ:
""" "\"

rtre€hĺtdmazó



MTILEIRAS

A KM6P-5 .|.1lB-I2 pľojekt kerętében a Bp. VIII. Mátyás tér 9. helyszínri telepítéssel vegyes

kialakítasú hom|okzati iíllványľendszer késztĺl jaľdaszinttől megközelítőleg 23,50 m

ereszmagasságig, homlokzati tagozatokkal tagolt, egyébként közel síknak tekintlrető

homlokzati felület előtt.

ĘI.ozménvęk:
A g)'alogósforgalom az építés megkezdése ęlőtt f,8 m szélességú jardan történik. A
*"gl.ti""ĺĺto1eg 8 m szélęs úttesten kétiranyu gépjĺíľmiĺfoľgalom zaj|Ik, mindkét o]dali-

piíĺhuzaĺnos paľkolással.

Tervezett ál lviínvszeĺkezet
e to.,.'"tt áŃányszerkezet részben keľetes, 73 cm széles, a homlokzati faltól a fali

egyenetlenségek, párkányok miatt f0-27 cm-ľe eltaľtott kivitelri könnyűállvtny, részben, a

ľelatí,.' mély homlokzati tagozatok körĹil . a jźltdaszélességet meg nem hďadi - szélesített

nehézĺíilvany. A gyalogos köztekedés biztosításara gyalogos forgalmí folyosó keľül

kialakításľa, melynek teteje pallóteľítéssel fedętt, bitumenes |emezze| szigetelt iesz. (Lehu1ló

törmeléktől és esőtől védett)' Az ěÄllvényzat |etaLpa|ása nem fogja akadźÄyozni Sem a

gyďogos, sem a gépjáĺmű forgaimat, sem a parkolást. A gyalogosokat érintő közlekedési

iranyváltások a nehézáIklínyon jól láthatóan jelĺjlvę lesznek.
Az áI|vźnyzatra továbbá felszerelésre keriil porvédő mrÍanyag háló, meiy a por szétterjedését

minimálisra csökkenti és a tehulló tĺárgyaktól megvédi az źńkiĺzl,ekeđő forgalmat.

A kapubej źratĺál vďamint a közfoĺgalmi üzletek bejérata felett teljes mélységgel és

szélességben védőtető késztĺl.
Az állvrá.nys zerkezętmaximális tęľhelhetősége: 2 KN/ď
Az ál|vrínyszerkezetencsak az aľra illetékes, építési munkát végző, megfelelő védőfelszeľelést

viselő, szakszeľiĺen kiképzett egyén, illetve építési felĘyeletí szerv képviselője tartózkodhat!

Képek a meglévő homlokzatokról:



Nyilatkozati zĺłradék:
Alulírott kivitelező nyilatkozom, hogy az állványépítésre vonatkozó egészség- és

bďesetvédelmí szabalyokat betaľtom, az á||vany építményt a jogszabźiyokban előírt, építési

tevékenységľe vonatkozó előírasoknak megfelelően, a rendeltetésszení és biztonságos
hasznźiata alkalmas ĺállapotban készítem el.

Kivitelező:
Szin-Ker Kft.
1106 Buđapest, Taľkarét u. 2.

Bp.2013. június 11'
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Budapest Főváľos V|l|. kerii|etJózseÍváĺosl onkormányzat PolgármesteÍt H|vatala
vagyansązdá]hodäsĺ és Üzęme]tętesi Ügyosztály
í082 Budapest
Barossutca63.67. 

K É R E L E M
a Józsefváľosi Önkormányzat tulaidonában Iévő köz'teľiĺItÍ hasznrĺ|atához

Kérjilk u nyomtatványI olvashatóaň, nyoftttaloll betfiue! kźtöIteni

Megjegyzés: Fenti adatok kđzlěse a kôzterúlet.haęluźLlati kérelmek elbíľálásáłltz, a lłbzteriilet.haęnálatok ellenőrzéséhez
szüIłségesek Áz adatoĺrat a Polgź.ľmesteri Hivatal és a Józsefilźrosí Közteriilet-felilglelet lezelik Jehn Ą^ékoźdlis a 20] l. il OilI
ffilłéryenalqlłL

tözÚeľťitet-hasamálatideje2ol sé' 6fi hó n-ĺilnaptól - zolffi.ev ĺdld ĺo ffi napig

(ľĆibb idöponq. helyszín eseteir kériink lisbt mellékelni!)

KözterĺileÍ.hamáIatcaia: .lh:.*rh.....u*:ĺ.ť.z..'.a$..iĺ-r*nbnĺłłi..'..śs'.....Ko.u*Ęs\rĺs:e..;+.tł9.Łoza!r

KôzÚerťilet nagls as^, .. 9- -IQ t. 6 a..... 
^, 

ĺ au (7ĺ cu-ý

::**.:* :* .:'ffi ..iľ..'äT;];H. #? ;*ilä . .''. . . . .' . . . .... .

Egéb ( t,E\lĐ,EzńSI CÍilfi, amennýben a fenti adaÚo|ďól eltér, stb):

Gazdasági társasálgok, egyénÍ cég,társada|mi és egyéb szeruezetek esetében:

Kéne1mezóne'/e:...Lł.s4.-.iex ... . Ktr. bbfon:.

I<aPąsolaffióęnntĺ2iiľve: ..ľ*ę*?ť.ę.'......}+u''*i?.5........'....'..... ĺelęfrxl:=........\.r-......

Székheýe: ĺĺw.' |/t ĺlt | ti6i hebn"s ..3.s.tu}r?.đ.á.F......'.. (u.ter): ..'ł*qsľ.0's..9z....' szaĺn:.L.ĺ..

,(iś!6id6| t n dcjcĺct,lłj
T Šiŕ.r í;rll- ł

Egyén i v álI al kozás esetéb en :

Káekndneve: .................. telefon:
. ! I I I lr iIakcÍme:irsz:i | ĺ l lbelyseg: .(u'ter):...... ..'...'.'.sam:

'-T----.i!--T-l---
Vállalkozónyilvántaĺasivźll+l l i l i i i i

Adószráma:

Bant<młnlaszána:

Kérjiik u túIoldalon jelzett
a kérelemnyomtatvdnyt

m9llékleteket csatolní, ěsaIáírni szíveskedjék!
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MegIáłö jdzóĺíbla

Idđg|ąejdzódb|a

. McB|á'6 ilnkzlBůl.t

vćdôtctó

Eĺŕo8lrlt köf1ďotd

Az á||vánýoás t€rü|etét érin|6 jo|zótáb|ák
láthatóságát bizto8llarĺ kô||t

A megálá3l t||aÍo'rřa Yonatkozó tób|át a
lezárás g|ótt 48 óráYal ko|| kihe|yeal a
pontos lÍ|ót,aÍla,n ńęghątáÍołásáYa|l

v
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NNI
v7v
ffi

ForgElM&đláb'lsi idciglE6 t
épúkt fdůjúĺl

ěptćl(

I :500

Í|clyo: v11l.'Bffisáídor.E 19.

dát@:

2013 óÁjE
Twąó; Tot6ts Lĺq Kom.e.l01-8m0/KE-,

1025 Buddpcst, csot6íło ut6o 72.



9udapestFóváĺosMl|.keriiletJózsefuárosionkormárrpatPo|gármesteľiH.vata|a ĺ*',to', JÚN.ĺ 1-.lséö=. .9Ł{

iĺ{i:.ů!É"ľsíésÜzeme}teÍésĺÜgyosĺály i*ilffi l lm;.'.*_]*ĺBarossuica63.67. 
K É R E L E rÄí'_...-..^-!..i_lůÝľ-!y'h-t-*:ł

3iigglYi|I'{rl !-.EvÍ u}.ł'J *. < r ?.l!...- 
Kózpooti lttątó

a Józsefvá ľosĺ onkoľmá nyzat tu|aj donába n lévő ktĺzteľiilet használatáh oz
RéľjüA u nyurntulvúr,yt ol1dshatóan, nyo,ntaIol, betúveI ki,ölreni!

Megjegyzěs: Fenti ddalok kôzlése a |łözterúIet.hasmłźLlati lrerelmek elbíráIágihoz, a |ĺözterulet.harznólatok ellenőněséhez
szúkségesek Áz ądatokat a Polgźrmesteri Hivatal és a József,łłźrosi k)zteriilet-fetíigelet kezelik JeIm tójé.toaatlźs a 20] ]. evi CXI
brvełyenalrylt.

KłizteľüIet-haszrĺĺtatĺdeje; 20|Ś 'é'd,.t nd.dfl-nuptĺl _ 2ol.ä é,ib.: ho ii?: *pĺs
(Több időpont'- helyszÍn esetén kérijnk tistát mellékelni!) 1 r
KiizÚeľĺilet.hasaálat cé[ia:,.,,.!,ľ, e ł*,fu k,''t-. ł* Ĺ. 

" n.ł.?.t..{.
Ktizterü|et narysága: ..... m?db

h*ň

.i

r
z.
'=
ílŕ3
C2r.l

uK a tuIoldalon Jelzett mgtl-ékleteket csatolni,
a kéreIemnyomtatvónyt aláÍrni szíveskediék!.



-2-

Á. kére|mező tudomásul veszi, hogy
} a kéľelem benyújtása nem jogosítja fel a közteriilet hasná|atár4
) a24ĺf009. (v. 21.) tinkormányzati rendelet 6' $ (1) bękezdése szerint a közteľtllęt használatáéľt ktizterü-

lęt-haszná|ati díjat köte|es fizetni,
} a közterĺilętenkízźlróIaga2|0/2009.(IX.29.) Koľmanyrendelet 12, $ (l) bekezdése alapjĺĺn a rendelet 5.

mellékletében meghatározott termékęk áľusíthatók.

A kérelemhez a kéľelmezőnek az alábbi mel|éIeteket kell csato|nia: (A csatolt mellék|etet kérjiik X-eI jelöIni)

1. A közteÍti|eten folvtatni kívránt tevékenvsée cvakorlasára feliogosító egyszeľii okirat másolatát:
. eevéni vállalkozás esetén: vállalkozsi ieam|vźlnyt,
. eazdasási társasás. esyéni cés esetén: 30 napnál nem ľégebbi cégkivonatot, alőĺírási címpéldanyt'
- t:ĺrsadalmi és ewéb szervezetek esetében: a nvilvántaĺtásba.vételüket isazoló okiratot'
- őstermelők esetén -őstermelői is'azolványt.
2. AzigéĺyeItterületľevonatkozóhelyszíntábĺźąo|óviázlatot,amelyenszeľepelniekellakörnyezőutcáknak
is. Avázlaton azígénye|tteľületnek - aszükséges méretekkel - úgy kel| szeľepelnią hogy annaknagyságą
elhelyezkedése egyértelmüen megallapítható legyen (TERASZ' PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hosszrisága; atęÍasz,pavilonszélénekazépiilethomlokzatifa|źtő|ésajrĺrdaszélétőlvalótávolsága;tęra.sz
esetén annak az üzlętnek a beiaratątól való távolsása" amelyikhęz tartozik; métęľben mérve)'

3' Aze|he|yezni kívánt építmény, létesítmény, beręndezés műszaki lęírasát és terveit; terąszkérelmekhez ą
helvszín fotóiát is csatolni szülĺséęes'
4. Meglévő |étesíĺnényľe vonatkozó közteriilet-hasznźt|atihozzäjfullás megújítása esetén - városképvédel-
mi szempontok fic'/elembevétele miatt _ fénvképfe|véúelt ke|l becsato|ni.

s:ffig 
""g"déIyhe, 

Iłłltöu ěpítmény esetében vagł építési munkálatokkąl ôsszefiiggő közterďjlet-hasznáIat

esetében az építtetőtőI kapott meghatalmazást és ajogszabályban előírt esetekben ajogerős épĺtésiigli ható-
sási enęedélví csalolni szijkséses.
ó. Közut igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt he|yszínĘzon trll - a vonatkozó helyszínt ábrázoló for-
galomtechnikaivázrajzot, amely beszerezhető aBKK Közúti Közlekedési Igazgatóság Közútkezelési Főosz.
tálv. Forealomtechnikai osztálvan.

F.iwelmeztetés:
Á hifuytalanul kitölĺölt kélelemrlyomtatváľry és az előírt melhźlrletekcsdolasón tll], aporltos és eglértelĺlű lelyneghałIľozlils, va-

lamint anegléllő lětesĺtményfonjaelengedhetetlen a beny5itott kérelemerdemí elbíłáĺasqhoz!

A kiizterület-hasná|atot - ktilönösen - az alábbi jogszabályok szabőÄyozzak:
} a}víaryarországle|yi önkoľmlí'rryzataírot szo|ó 201I' évi CL)ooO(. törveny

} a ffivárosi köztęrületek hasnálatáĺol és a köźeńletek ľendjéľől szoló 59/1995. (x. 20.) Kgy. ľende|et

} a Józsęfváľosi onkormanyza tu|ajdonában lévő közteľtiletek használatárol és hasaŕlatának ľendjérőI sző|ó 24ľf009.

(V.2 I .) önkonnáĺr1łzati rendelet
} Józsefuáros Keľiiletí EpÍtési Szzbźůyzďźtć;Isző|ć,66ľ2007,w.12) önkonnanyzatí rendelet

} Budapesti Varosĺęndęzési es Epítesí KeľetszabítyzatóIsm|ó 47ll998.(X.15') Főv. Kry, rendelet

Atulíľot hozá!áľu|ok szeméýs és kĺilönleges adataim (hozzátartorsim személyes adatai) a kezeléséhez és az el-
jáľó hatóság felé továbbításához ajogosultság megállapítása és teljesítése céIjából.

Kérelnem benýjtásakor a Polgármesteri Hivatal Vagyongazđálkodási és Üzęmeltętési Üryosztály ugyintĺŁőjé-
tő|ÍátjékoÚatÄst kaptam - melyet tudomásul vettem - az e|járźs megindítasának napjaról' az iigyintézési hatáľidő.
ről, az ügyemre iľányadó jogszabĺily rendelkezéseiröI, jogaimról és kdtelezeťtségemrdl, továbbá kötelezettségem

ę|mulasztasának jogkövetkezrnényeiľől, a hivatali elérhetőségrtĺ|.

šii.ę!ente!Ĺ, hogy kérelmem te|jesítése esetén a 2004. évi CxL' tv. 73ĺA. s (1) bekezdés b) pontja alapjan a fel-
|ębbęzęsi jogomľól lemondok. Tudomasul veszeE!, hogy ezźita\az ügyemben hozott határozat annak közlésekor
jogerőre eme|kedik'

Budapest, 2xt#. évy'.ľno...f,. n"p.
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lduałe mepevez6rol Bp. VllI. Teleki téľi piac építésének
' kłizteriilet foglalási terve.

FK RASZTER ÉPĺTt zBT.

Gyarmati Ambľua TERVSľ0DIO BT.
0G 20 933 3ł34 u01' Toľđal u 2'
Tavtď..40á7100 temtuilloQwlpmall.bu

JELMAGYARÁZÄT
V MeglévÖ jetzÖtábla,ft Ideiglenesen letakarand'6 jelzÖtábla

Á- Ideiglenesen kibelyezenđti jelztitábla
|TÉTl. Forgalmi ľenđ változás
ÍisEmłií| Foľsalom elÖl elzárt teriilet< a?s
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.tüt'apešt Föváruĺ vlĺ. kerület.lózseń,iátosi onkoímän1żat.Ěäi!ĺĺmesen Hiüatala
Vrgyongazdálkodás| és ťJzeÍIĘlte!ési Ügyosááty
í082 Budapest
Barossutca63.67. 
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Adószłma:

Megjegyzés: Fenti afutok közlése a kôzterület.Iagruńlalĺ kźłetąek elbíráI.dsđhoą a knzrctźIet-|nsználąIot, ellenőnésétpz
salkégeseh Áz afutokat a Polgihmeltei Hiýatąt é8 ci Jőzse[vfuosÍ Kôzwikt.telügłelet bzelik Jelen tĄjéłaa,ńs ą 20I I . ei CJill
tölýthp,ąWI

Közfeľütet-hasĺnrí|atideje:20l E * ffi hó EPf|naptól - 201E. ev ĺóF| no lffi| napig

IíĎzteľület nagnĘa, .......{.í-.......... m2lau
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Gazdasági tárcaságok, egyéni cég, társadatmi és egyéb szetvezetek eseÍéóen..
I(árehlezónevĘ.Tĺĺr.a*ę.s:{á. .......telefoil
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Budąpest :F..őváľos Y.III. kcľĺĺlet Józsefuárosí onkoľrnányzat
VlĹľosgf,zđálkodási és Pénzĺigy;ĺ Biąottság

Paľtl Vi.ktoľ
Tfu sashazke zei'a - ko' vó s képĺi selő
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Budabest Jóasefyárosi onkoĺĺnányzät Polgáĺneśteri Hivata|a
Gażdálkodási Ügyosztá|y.
108sfuslsEt 2013

(,
JÚN 07.

Baross utca.63€7.

K E R. E L E M
a Józsefváľosi Ônkoľin ńnvzattutaidonábdn tévő kłizteľÍilet häszl

n.y ąň. ! a t ý'á.ny t o lv-a s.ĺla.t ó a i, ńi, łl n t a i o i t' be. t'űy e ! kit'öI.ten.i!

s.i''''ęĺĺi.t

ffi ĺ.T'] ..

: A Mikszíth tér használt terťilptének narysága: kb.

A Lőrínc pap t€r mérete: kb. 60 nm

?oą'3: oe . ąx

Kérjük. a. túloldalon j.elz.ett mę!l.ékl9teket css,íolni, és
. ű kěr eIemny oin.ta-ty.ónyĺ a I áÍ rn,i słíues ked.jék !

Kérjiik cI
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ý a közterületen csak a 2.I0/2009.UX,29) Kormĺźľryrendelét I2. s fl) bekezdése alaąiian a rendelei 5. szá:

mú mellékletében meghatáľozott termćkek árusíthatók,
} a kérelem benyújtása nem jogo.sítja fel a közteľiilet baszná|atźlia, valamint azt is, hogy. aki a közterületet

hozzź,jéľ:ulrás nélkĺil használja; a Budapest Főváros Ktizgytilésének a ftivárosi közterü|etek hasanálatáľól
és rendjéröl szólo 59/1995: (X. 20) Főv' Kgy.'rendelet 15/B. $ alapján szabálysértést klvęt el, és.tudo.

. másul veszi, hogy ezen cselekménye további háľányos következményekkeljár'
ŕ af4/2009; (V. 2t.) onk. számri ľendelet 6. $ (1) bękezdése szerint a közterĺ'ĺlet hasznáIatáért közteľĹĺlet-

hasznąlati dĺjat kell fizetni,
} a dÍjatjogosult a közterület tényleges hasznáIatźia, illeNe a köztęrüIeten elhelyezett létesítmény tényle.

ges iizemeltetésére tekintet nélkül kötetes megťlzetni.

A kérelęrih.e z a ké|e|mezőnek az alábbi me||é|eteket kel| csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjtik X-el jelöIni)

1. A közterĺilęten folvtatni kívánt tevékenvsés svakorlására'fęliogosÍtó egYszeľíi.okirat mĺĺsolatĺĺt:
- epvéni vállalkozrĺs esetén: vĺĺl|alkozói isazolvánYt.
.- g:azdaľ'äsitársasáe esetén: 30 napnál nem reeebbi cégkivonatot, a|źirási címpéldányt'
- társadalmi és es'yéb szeľvezetekesetében: anyilvántartásba-véte|üket ieazoló okiratot,
- őstenire'lők esetén őstemielői'igazolványł,
. maEánszemé|y esetén okirat becsatolása nem szĺikséges.
2. Az.igénye|t teľületre vonatkozó helyszínt ábrázoló iáz|ątot, amelyen.szerepelnie kell a ktĺmyezö utcáknak
is. Ebbe be kell rajzolni az ígényelt teľĺiletet a sziikséges méretekkel úgy, hogy annak nagyságą elhelyezke.
désę esvértelnűen meeállapĺtható lesYęn. '

3. Az elheýezĺri kívánt épÍtmény, létesítmény, berendezés.műszaki leíŕását és terveit; teraszkérelmekhez ą
helvšzín fotóióĺ is csatolni szúkséses.
4. Megtévő létesítményĺe.vonatkozó közterĺilet-hasznéĺ|atillozájárulás megújítiása'esetén - városképvédel.
mí szemponlok Íisvelembevétele miatt - fotót kell becsatolni. '

5. Epítesi engedffiez kötött épíÍnény esetébenvagl épít(si munkĺźletokkđl összeftggő kozteriiJęt-használat
esetében az építtetőtől kłpott meghatalmiizást és a jogszabóIyban előĺľt esetekhen ajogerős építésügi ható-
s ápÍ ensedéIvt cs ato I n i sziłlĺs éses'
6. Közrit igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt helysżínrajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrazo(ó
foľgalomtechnikai'vánajzo7 amely beszerezbető a Főváľosi KÔzteriilet.fenntartó Rt., Forgalomtechnikai Fő-
osztálván. Budapest VIłI. kerüIet Szabó Érvin téĺ 2. szźm alatt', :

7. A jogosult közteľüIetet érintő tevékenységében részľvevŐ bejelěntett cśBládtagjainak, ill. alkalmazottai(lak
nevét és lakcímét.

'FigYeh€ízt€t€
@kđtöItött kerebmnyontątvźily es az előÍrt mel!źHaek csątlósan nil, a pontos és egłértetmíi helyneghaarozás, va-
lamint a m|eglhő léte.sĺtményfotója elengdhetetlen a benyújtott lterelen qdeni ehír.álasdhoz!

'A.ko"t".ii|.t-haszná|atot - kĺi|iinösén - az a|ábbĺ jogs'zabályok sza bá|yoz'zÁk
ż a helyi đnkormlźnyzltoknít szíĺlÍ 1990. éni Dil/. tÖĺvénl
ŕ afiíűirosí koĺe1ilae* naunlź]atdról és ĺl köłerütdek ĺenĺIjéłőI ÍzőIó 5g/Igg5. (X 20) I$ł. rełdelet
) a Jóaefvlźtosi Önkoľmányza fuIajdonĺÍbon Iévő kiizteľüIetbk ttaszltlúIĺtdróI 6 hasvtdtatdnak rcndjérőíl ulĎI{ %/2009

94 önk Rendelet :

N Y ĺ LÄTKozAT
''

jfuó hatósĺĘ felé tovabbÍtasához a jogosultság megállapítasa és teljesítése céljából.

kaptam -.melyet tudomásul vettem -. az e|játás melindításának napjáról, azÍgyintézÁsi hatrĺridőröli. az ilgyemre
írányadó jogszabáIy rende]kezéseiről, jogaimľól és kötelezettségemről továbĘá ktitelezettségem e|mulasztásának
jo' gkövetkezményekő|, a.hivatali elérhetőségľől. . ' .

} Kijeléntem, hogy kérelĺnem teljesítése esetén a 2004. évi CXL. tv. 128. $ (2) bek. alapján a fellebbezési jógomľól
. lemondok. Tudomásul veszem, hogy ezĺltal azügyemben hozotthąttrozat annak közlęsekorjogerőre emelkedík. .

Budapest,2013 év ýnd 1ťnap.6A
,t
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łLűrincpaptér]$Nemzgtil"ltÍzeuľnkertje-ffiEthnosoundhangszerboľt
& FSZEK Zenď Könyvtár {otpacsirta u 4J ffi Épftśz Pince udrlaľ:a Ětpaedrta U. t)
@ mÁv SzirnfonilgJs Zenelor rékhiíza erne|eti díszterem (Mĺizeum u. I |J
rĺ..:, Piírbesaéd hĺÍza {Horánvky u. 20J o JĚaJs Szíve Ternplom (Máńa u. 25)
l Em|éküíb|áIc iroddmi sétá|ó-fe|otlnsó, vasámap |ü00' a pa[otanegĺedi

fiÚ-köľtő.em|éktáblák e|őtt {|Grinthy Fľigm. Jóląi Món Gpłlai Pál,

Mi|śaáth ł(álmát' |ftÍdy Gľ.'h BrddySándor' KatonaJózseí Vdoľ Milđós)
E Mikszáth tér . Pa|otane.gyĺĺd szfue Nagĺszínpad ffi SUPERB (Kőfaragó utca B')
l H |3 Hoľánsuk}' l 3 Vá|Iakozásfejtesrtési l(özpont (Horánsdry u. |3)
l Józsefuírosi Ga|éľia és Rendeaĺényközpont (Honínd.lĺ u' |3)
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.PontosĺĺIőpontolľ ' 
'. (Az időpontok abeállás lehetséges legtorábbi kezdési iđőpontját és az utolsó zenésztegkésőbbi

elfĹ1nésétjelzik') , : .. 
': ... .

Június 13 és 15 köizött: szinpad fęlállítrása a Mikqzath teĺen

Júniusls.
12:30 - 16:00 Ethnbsoundhangszersimogató'Mikszäth.tér .

18:30 _22:0a Anselmo Cľerľ koncert MikszáihÍét :

1 
, 

"'Június 21.
I8:3O _22:00 Ętnofon.ZeĺeíTaľsulás konceľt Mikszath ter

łiruusz2.'
09:30 * i3:00 Papó zenedéje konceľt Mikszath tér'
18:30 _22.o}tlelikon Qrkestaľ koncęrt Mikszáth tér

Június 28.
15:30 . 18:00 Dávid Kleaneľ é s a Khamoľo koncert Lőrinc pap tér

;

A programok szervezoinek e.léĺhetősége: Gyulai C-saba (0Ĺ20459' -6939), Baľtľn Änito (oĺzo-z234889)

A J.ózsefváľosÍ Onkoľm ányzat.áitaltámogatott, fenntaľtott Józsefvárosi Köziisségi llázak Nonpľofit.
Kft. sżeľvezésében megvalósuló tevékenység. Kéľiiĺk a közleľület téľĺtésmentes bĺztosÍćáqát.

.:
'** több ldőpont eseten kérÍink listát mellékeln'i!.

:.' '. ' . |1* labbhelýĺneyténkérilnklisúr.hellěkelńĺl

K ě rj iik o .t íl lo ldalo'n j e lzett
. a kérelemnyomtatvdnyt

':

.me l'l é k let ek e t cs a tb l n i,' é s
a l á í r n i' s zí"v e s k e dj ě k !



@zdaságÍ társaságok, társadalmi és egyéb sz,etvezetek *etében:
KéłęIrnezö nevei JóIIíľ Józsefváľosi Média, Rendezvény és Galéńa. Ktzpont

Közhasznú No npľofia i(fÍ.

Kapcsolafiafio üryihtÉző neve: Bąltha Ánikó Elefon:ĺ

Sze1heýe:irsz: 1085 helyseg; Budapest (u' ter): Jóaef lĺĺt'.. szám: 59{ 1

ĺlégiegrzekváma: 01 _ 09 _ 9l923z

Banlszámlaszárrra: 1091800l.000@068 :rf60ffia9

Adószáma: 22388133-242

Eg yé n i v áI I aI Rożás esetében :

j

éren a színpad naryqĺga: kb. tj} oT
r tér hasznaĺlt tertilętfnek pa$yság.a: kb. 120 nm

Kérj iik a túlo.ldalon j el.zett 
-mgllě kl.eteket cs gtotnt,ľ:éł- q kérelemnyomta"tv4n'yt áIąírnÍ szíveskedjék!., .
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A kérelmezó tudomášrłl veszi, hogy

. } o közterületen csąk a '2]0/2009.(IX:29) Kormónyrendelet 12. s () bekezdese alapján a rendelet 5' szó-
mli melléHetében meghatarozott teľnékekáľusílhđók ' - 

.

} a kérelem benyújtasa nem jogosítja fel a közteľĹilethasmä|atára,' valamint azt is, hogy aki a közterĹiletet

hozzź$fuu|ás nélkĺilhaszląlja, a Budapest Fóváros Közgyĺtlésénék a fóvárosi ktiżerĺiletek használatĺáľól

és ľendjéről śzó|ó '59t1995. Cx. 20') FĆiy. Kgy. rendelet 15/B. $ alapja{' Śzabályséľtést követ el, és tudo.
-másul veszi, hogy ezen cselekménye'további hátrányos következményekkel jfu'

hasznáIati dĺjatkell fizetni, .

ges tizeÍneltetéséľe tękintet néIktil köteles megfzetni. '\.

A kéľelemhezakére|mezőnek'az alábbĺ melléleteket kell csatolnÍa: (A csatolt me|lékletet kéľjtik X.el jelöIni)

1. A közteľiileten folvtatni kíváÍrĺtevékenvség syakoľlasára feIioeosító egyszeľĺi okírat másolatát:
- egvéni vállalkozrĺs esetén: válĺalkozói ieazolvánvt
- sazdasási társasás esetén:.30 napnái nęm résebbi céekivonatot' aláĺrási címpéIdányt'
- táľsadalmi és epryéb szervezetek esetében: a nyilvĺĺntaľtásbá-vételĺiket ieazo|ő okĺratot'
- őstermelők esetén őstermelői isazolvánw'
- magánszemély esetén okirat becśatolása nem sziikséges.
l. . lz igenyelt terüIehe vonďtkozó hďýszint ábrazo|ó věu|atot, amelyen szerppelnie.kell a kömyezo utcĺíknak
is. Ebbe be kelt rajzo|ni az igényelt tertlletet a szĺikséges,méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhe1yezke-
dése eevéľtelmĺien mesállaoítható lesven
3. Az ethelyemi kívánt építmény, létesítmény, beľendezés mÍiszaki.|eírását és terveit; teraszkérelmekhez.a
helvszínfotóiát * csątolni szükséses. ''

5. Epítési engedélýez kotx épít.łnény esetébenuagl építési munklźIątokkal összefiiggő Mzteriilet-Iląsználal'
esetében az építteiőtőI kapott meghatąlmazdst és a jogszabđIyban előírt esetekben a j.ogerős építesiiglĹhątó-
sápi enpedélit cs ato lni szijls éses,

ajzon tul T a vonatkozó }relyszínt ábrám|ő
forgalomtechnlkaivźwajzot. amely be5źerezhető ä Fövfuosi Köztęriilęt-fenntartó.[Ĺ, Forgalomtechnikai Fő.
osztálván..BuđapestVItr.keruletSzabó.Eĺvintw2.számalíi.''....'.. ..

7. A jogoirult'közterĹiletet érintő tevékenységébenrésztvevőbejelentett családtagjainak, ilL.alkalńazottainak
nęvét és lakcímét.

F.igYe|mgzteiés: . 
ł

A hilźľIytabmn kitöltbtt ĺ@ľelernnyomÍatvűĺy és. u előiľt mellékIetęk csaolasm a,il, ą ponÍos aĺ egyéxelmű helynegliatbozás, va-
Ia üłlt ameglbőlétesíłnényfonjaelagedłrctetlen aberĺyújntt kbrelen bdeni e]bí,ľallźsához!

Á közteľütet-haszná|atot - kĺllönö$en . az aHbbi jogszabályok szabály ouźlk: ,
1 ý a ttelyi önkoĺttittlznokąĺt sz!ŕüó lgg0. é1n LX|Ą tönétE .

) a!ővdrosi kiideďiletck hasuĺiałra a a köźeilłIaek rendjérőI szóIó 59/I99s. 6 2q) Kg, rendeld
ż a lózseÍwúrosí Ónlnnnúnyziĺ tulflj(tonđbn,, Ibő MzteľiĺIdek hasziúIatdróI6 hgsttútratúnak reniljéióÍl szóIó.%n009

s?, önkRendela

Budapest,2013 év 06 hó 05 nap.

JóHÍr Józsefvárosi

KozfiaszrúNo4pľofitKft'

usryezeto t$azgďo



} Kérelmęm benyÍjtásakor a Polgármesterí Hivatal Vagyongazdálkbdási Iľodájának ügyintéĄétöl tájékoztataŚt

kaptam - melyet tudomásul ýettem - az ęljáľás megindÍtásának napjáľó| az tlgyintézésí hatáńdőről, az ügyemre
irrĺnyadó jogszabĺíly rondolkgzósoi1őI, jogaimról és kö'te|ęzettségemĺől, továbbá köte|ezettségem elmulasztásának

NYILATKOZKT
'', 

.

*aim (houátartoziim személyes ađatai) a kezeléséhez és az el-
jáľo hatrság felé továbbításához ajogosultsĘ megallapítása és teljesítése céljából.

' jofkövetkezrnényeiről, a hivatali elérhetőségrQl.

Küeleniem, hogy;kérelmem teljesítése esętén a 2004. évi CXL. tv. 128. s €) beŁ alapján a fe[ébbezési jogomról

lęmqndok. Tqdomąsul veszem ,hogy ezá\tv| az ügyemben hozolthatőro"jt annak közlésekoľ joger<ire emelkedik.

.': 
)

Budapest,2013 év0ó hó 05 nap. :

:

'\
t.\]:-

,Iil I
iif ,rt I
ifłJ.....ĺ.rrrro.rr.

Vĺámai Szabolcs

: JóIlíľJózsefuáľosi

KÔzlaszrliNonprofitKft.

tiryvezető ig;az4ató
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/1.
Pontos iđőpontok:
(Az idöpontok a beállás legkoľábbi kęzdési időpontját és az utolsó zenész iegkésőbbi eltiinését
jetzik.)

'.'
' Június 7.

|7:OO.2t:00 Roma Zenészek- József kľt .55-57. (Stex terasza) . '

|7:00-f1,:00 Roma 7nĺészęk_ Mikszath téľ

Június 8. ''

ĺ7:00-21::00 Roma Zenészęk-József kľt.55-57. (Stex terasza) : .

ll :oa-zl :O0 Rpma Zenészęk _ Mikszáth tér

Június 7f:
17:00.21:00 Roma Zenészek'Mikszáth tér

'l

. Június 13.
' ',j

17.00-f1'.00RomaZnnészek_Mikszathtér \

17:00-21:0o Roma Z'eĺészek-Nep5zínhául.'3t.(i.tap|ráz. Khaĺnono-FÍo'kk)
17:00-21:00 Roma Zenészęk_ Szabő Ervin tér

Június13és15kozött:színpađfelállításaaMikszĺáthtéren]

Juruus t4.
L7:00-2,1:00 RomaZenészek_Józsefkrt.55-57. (Stexteľasza) . . .. 

..

Junius 15.
1 7:0 0.2 1 :0'0 Roma Z,eĺészek - Józsęf lo:t. 5 5 - 5 7. (Stex ter asza)

Június 21.
15:30 - 19:00 SanzontóI jazzigJózsęfuaľosi zeneiskola Lőľinc pap tér

Jrüius 6.
72:30 _ 16:00 Ethnosound hangszersimogató Mikszźth'tét 

. 
-

17:30 _,ff:00 Ektar Kvintet és Ágoston Kaľtett koncert MikszÄthtér

)' 15:00.18:30 Kodály ZoItárlFér'fikat Miksaĺt téľ és Lőľińc pap téJ

Július 12'
: 17:00-20:00 Cantores Ecciesie fi1vószenekar . Mikszáth téľ és Lőľinc pap téĺ ] .. 

. / .

.-.'

Júliusl3...i;'ő_ie.ooEthnosoundhan€szeľsimogatóMiksáthter:.''...... 
18:30 _22:00 Amatilđ konceľt :Mikszáthtér

Julius 19. '

18:30; 22:00 Rutkai Bori és a Specko Jedno koĺceľt Mikszáthtéĺ

Kěľj iik a tĺźIoldalo ŕ. j elzett mell,ě lĺ'l.eteke.t cs.ato l4!,__ _ J a :k i,,lemny o mt a.tv lĹ.nyt a I á Í r n i,''s zíve s k.e iI j é k l
es



12:30 - 16:00 Etinosound hängszersimogató MikszÁtht& 
]

.:

Július26' . '.
17:00.20:30 Józsefuarosi Zęne.kar Mikszáth t&

Jrilius 27. :'.........''.,..
13:30 _ 17:00 Ins tsilbilicos és Kobzos egyiittes toľinc pap tér 

.

16:00 _f2:0O Savaľia Barokk Zenekaľ és ľögtön utána Bognar Sz'ilvikoncert

Augusztus 9.
17:00-20:00 Cantoľes Ecclesie fiivószenekaľ _ Mikszath tér és Lőring pap tęI.:
Augusztus 16.
tz:óo-zo:oO Cantores Ecclesie füvószenekaľ _ Mikgzáth tér és Lőľinc pap tér

Augusztus 17.
77:00-20:30 Józgefułáľosi Zenękaľ Mikszĺth té

Augusztus 23.
n:őo-zo:zoKodráty ZgltarlFérfikarMikszath tér .. ' 

. . 
.,

.:.Augusztus24. ' . ,

09:30-13i00Atmaeg1'ĺitteskonceľtjeMikszíthtér".

Augusztus 30.
18:00-22:0aEesztivéizáľóutcabál=Mikszáthtér).

.: .': ...
i

A pľogpamok szerueżőinek eléľhetősége: Gyulaĺ Csaba (0640459..6939)' Baľtha Anikó

(0ő:20-2234889)

.''' : '. ':.

A Józsefváľosi Önkbľmányzatáltal támogatott, fenntartott Józsefváľosi Köziisségi Eĺĺzak NonpľpÍit
Kft. szeryezésében Fegvalósuló tevékenység. KérjüIĺ a.közteľü|et térítésmentes biztosítását.

-'.'**.több.időponteseténkériłnklistĺźt mpllékeląi!
* i*l, a'í",*"ĺai:ł"iau"ł,,ž ua n,áííiii,

' łŕł1* 
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Kěŕjiik a tűt.olđalon jeI3,ett mpIl.ékĺpt.eiŁet csatolní,, a ké r e Ie mnyo ÍI.'ta-tv dnilt a l. á í r,n i, szív e s kedj ék !
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