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ELOTERJESZTES
a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2013. júIius 15-i ĺiléséľe

Kiizteľület használati kéľelmek elbíľálása

Előterjesĺő: Sziĺcs Tamás ugyosztá|yvezetó
Készítette: Berényi Melinda ugyintézo
A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A dönté s elfo gadás áh o z e gy szeru szav azaÍÍöbbs é g szüksé ge s.

Melléklet: 8 db

Tisztelt VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Józsefuárosi Önkorm źnyzat tulajdonában lévő kozterületek haszná|atárő| és hasznźůatLának ľendjéről
sző|ó I8l2013. (rV. 24.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) |2. $-a értelmében a
közterület-hasznźůatta| _ hozzäjźrulással és elutasítással _ kapcsolatos önkormányzati hatósági
eljárásban a hivatkozott rendeletben rogzitettek szerint elsőfokon aYźrosgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottság đĺjnt. A Rendelet melléklete meghatátrozza a könerulet használatok utáni fizetendő díj
métékét.

A Rendelet 18.$ (2) bekezdése az a|ábbiak szerint rendelkezik:
,,Tartós (6 hónapot meghaladó) közteriilet-használat esetén a Bizottsóg a jogosult kérelmére
méltányosságból havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, eglenlő osszegű díjfizetést is
megóIlapíthat, melyet a kozterület-haszndlati hozzájdrulásban rögzíteni kell.',

A Rendelet 24. s (1) bekezdése szerint:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján megállapított közter.ület-hasznáIati díjak korlátlanul csÓkkenthetőek
vag1ł elengedhetőek:

a) az onkormónyzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok végzése esetében;
b) a fővĺźrosi, vagy onkormónyzati pólyázaton elnyert tómogatósból nrftnő épüIet felújítasok

esetében;
c) humanitórius és karitatív célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
d) kuhurális és környezetvédelmi célok éľdekében végzett tevékenység esetében;
e) minden olyan esetben, amikoľ a Bizottsóg úgy ítéli meg, hogl az Józsefvaros érdekeit szolgálja;

fl bejegłzett politikai pártok, egyhózak és tóľsadalmi szervezetek nem keľeskedelmi céIú rendezvénye
esetében;

g) olĺtatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájúfilmalkotósokforgatósa esetében;
h) a Filmtv. hatálya alá nem tartozó alkotósokforgatósa esetén, ahol az igénybeveendő terüIet a 15

m,.t elérő, de a 20 m,-t meg nem haladó terüIetű;
i) a Filmtv. hatólya ąlá nem tartozó alkotások forgatása esetén, amelynek időtartama a kérelmezett

időponttól számított 30 naptári nąpon belül osszességében nem haladja meg a 2 naptdri napot,,,

Az elmúlt időszakban a Hivatalhoz az a|tlbbi közerület-hasznáůati hozzźĘárúás iránti kérelmek
érkeztek.

1.
Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

Köztertilet-használat idej e:

Kĺj zterĹilet-h aszná|at na gysága :

Kö zterü let-h aszná'Iat cé|j a:

Kö zteľü let-h asznáIat helye :

Közterület-h aszntiat dii a:

2.

vflVl. Lalĺĺsszövetkezet
(1082 Budapest, 3Z-esek tere 6.)
2013. július 15.-f013.július 17.

18 m'
építési munkaterĺilet
Rigó u. 5. 

^

250,-Ftlm"/nap



Megieg.vzés: Wölfinger Lász|ő 1997. év eleje óta rendelkezik folyamatos közterület-hasznźiati
engedéllyel hírlap árusításra. A kéľelmezőnek2013.június 30-ig volt közterület haszná|ati engedélye a
Práter u.-Szigony utca sarkán ta|á|hatő hírlap árusító pavilonra, fllf. jtnius 27-én nyrijtotta be
hosszabbítási kérelmét. Wölfingeľ Läsz|ó kéľelemmel foľdult a Tisztelt Bizottsághoz, me|y a|apján
továbbra is havi rész|etfizetés megadását kéľi, és továbbra is szeretné megkapni a korábbi időszakra
(2011 augusztusától) a Tisztelt Bizottságtól kapott díjcsökkentést (30%). Kérelmező csatolta a
jövedelemigazo|źsát, mely bizonyítja, hogy jövedelme nem éri el az <iregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400%-át.
Fent leírtak a\apján a VagyongazdáIkodási és Üzemeltetési IJgyosztá|y javasolja a havi
díjťlzetési kedvezmény biztosításéú illetve a 30 oÁ díjcsökkentést a kérelmezó, tekintęttel a
Rendelet 18. $ (3) bekezdés b) pontjában foglaltakľa.

KöZterület-h aszntiő, kérelmező :

Közterti let-h asznźiat idej e:

Kö Zteriilęt- h asznźiat cé|j a:

Kö zterĺilet-h aszntiat helye :

Kĺj zteľület-h aszná|at nagy sága:
Kö Zterület-h aszntiat díj a:

3.
Kĺjzterület-h aszná|ő, kérelmező :

Közterü let-h aszntiat idej e :

Kĺjzterület-h asznźůat c é|j a:

Kĺjzterü let-h asznźĺ|at helye :

K<j zterti let-h aszntĺ|at nagy sźłga:
Közterület-h aszná|at díi a:

Köztertilet-h aszná|ő, kéľelmező :

Közteľület-használat idej e:

Köztertilet-h aszná|at c é|j a:

Közteľii let-h aszná|at nagy sttga:
Kozterti let-h aszná|at helye :

Közterület-h aszná|at dii a:

Wiilfingeľ Lász|ő
(1083 Budapest,Illés u. 4.)
2013. július 15._f0I4. június 30.
hírlap árusítás (pavilonból)
Präter u.-Szigony u. sarok (357f8/39'hrsz')
4m"
2f69,-FtJ mzlhő

Miasszonyunkľól Nevezett Kalocsaĺ Isko|anővéľek
Táľsulata
(1085 Budapest, Máľia u. 20.)
2013. július 15.-2013' augusztus 8.

építési munkateľtilet (homlokzati ny i|ászár ők cseréj e)
Mária u. 20.
40 m2

4f0,-Ftlmzĺnap +ÁFA

Lumen Laboľ Kft.
(1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2.)
2012. július 22.-2015. május 31.
vendéglátó terasz
40 m"
Mikszáth Ká]rmántér 2.

foszezoĺ 3 3f5,- F tl m2 l|lő +ÁFA
ltőszezon, elĺĺszezon 2 07 8,- F tJ fił lhő +ÁFA
szezotonkíviil 208,- Ftl ftŕ lhő +ÁFA

Megjeryzés: Az épületben szerzetes nővérek élnek, valamint idősek szociális otthona és
leánykollégium működik. A beruházás a Társulat szźtmára igen jelentős kiadás, hosszú évek
takarékossági pľogĺamja és pźůyźaati munka eredménye. A közterület-használati díj megfizetése
komoly anyagi teľhet jelentene a kérelmezőnek, ezért díjmentesség megadását kéri a Tisztelt
Bizottságtól. A jźlrđźú csak a gyalogosok védelme miatt szeretnéklrezźtmi'
Fent leíľtak a|apján a Vagyongazdá|kodäsi és Üzemeltetési Ügyosztá|y javasolja a díjmentesség
biĺosítását tekintettel a Ręndelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra.

4.

Megjeryzés: A Lumen Fotó Kft. f01f' jűnius l.től 2015' május 31.ig kapott k<izterület-haszná|ati
engedélý a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 65512012' (V.30.) sz. hatźrozatáva|. Az
engedély a I6-62IlfO|f. szźtmon kiadásra került. A Lumen Labor Kft, f0 m2-ľel növelné aterasz
méretét, valamint kérelemmel fordult a Tisztelt Bizottság felé, mely alapján 2013 áprilisa őta a Lumen
Labor Kft. üzemelteti akávézőt. ezért a fent nevezett kĺjzterülethaszná|atotkéri az úi bérlőľe átírni.



5.
Közterĺilet-hasznáiő, kérelmezó: Makubita Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft.

(1092 Budapest, Ferenc krt.22.)
Kĺjzteľĺilet-használat ideje: 2013. július 15,-fOI3. október 14.

Közterület-haszná|at cé|ja: fagylaltos pult
Közterület-használat nagysága: 3 m.
Kĺjzterület-haszná|athelye: Népszínházľ. 13. 

,
Közterĺ.ilet-haszntůat dija: 2 Dlg,-Ft/m"lhő +AFA

Me&jegYzés: A fagylaltos merőlegesen helyezkedne el a fal síkjával, a szomszédos kínai étterem

falával párhuzamosan, a gya|ogos forgalmat egyźůta|án nem akadályozza. A járda szélessége 5.93 m,
ebből a kiteleptilés összesen 211.80 cm helyet foglal el, a gyalogos forgalom részére 381.2 cm marad,
azazkoze| 4 méter, A közúti közlekedés szabźúyairő| sző|ő 1l1975' (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
40. $ (8) bekezdése értelmében a jtrdźn a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méteľ területet
szabadon kell hagyni.

A pult kihelyezésével kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi
Rendőrkapitányság közlekedés, közrend és közbiztonság szempontjából, a Hatósági LJgyosztźůy
Igazgatźsí Iroda kereskedelmi szempontból, a Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály Főépítészi
Iľoda városképi szempontból nem emelt kifogást.

6.
Közterĺi1et-haszná|ő,kérelmező: MetrodomI(ft.

(10ó5 Budapest' Révay u. 10.)

Közteľület-használat ideje: 2013. július I7.-2013. jt,lius 25.

Közterĺilet-haszná|at cé|ja: konténer
Kĺjzterület-haszná|at helye: Szerdahelyi u.-Mátyás tér sarok
Köztertilet-hasznźůat nagysága: 1 db
KözterĹilet-hasznźůat díja: f 500,- Ft/db/nap

1

Közterület-haszná|ő,kérelmező: TITKossuthKIubEgyesület
Közterület-használat ideje: 20l3. július 2f.-2013. augusztus 20.

Közterület-haszná|atcélja: szőrő|aposztás (Kossuth Klub programjai, tájékoztatőĹ)
Köztertilet-hasznźiathelye: Szabó Ervin téľ, Múzeum u., Mikszáth Kálmán téľ
Közteľület-haszntiatnagysága: l fó
Közteľület-haszná|at dija: 31f,-Ft/fo/nap

Megjeryzés: Tekintettel a Kossuth Klub közművelődési intéznény státuszára, aYagyongazdálkodási
és Üzemeltetési Ügyosztźiy javasolja a díjkedvezmény biztositásźú., tekintettel a Rendelet 24. $ (l)
bekezdés d) és e) pontjában foglaltakľa.

8.
Közterülęt-haszntt|ő,kére1mezo: ExedľaKivitelező,TervezőKft.

(1 03 1 Budapest, Amfiteátrum u. 23.)
Közteľíilet-használat ideje: 2013. július |9.-2013. augusztus 05.

Közteľtilet-hasznźÄat cé|ja: építési munkateľület (homlokzat fel'ijítás)
Kĺizterület-haszntiat helye: Doboziu.f9.
Közteri.ilet-haszná|atnagysága: 77 m2

Közteľület-hasznźůatdija: f50,-Ft/ m,lnap

Megiegyzés: A kérelmező e|őzó|eg a 69I/2013, (VI.17.) számú határozatta| kapott engedélý építési
munkaterület (homlokzat felujítás) céljából a Dobozi u, f9. sz. ház felújítási munkálatainak
elvégzésére. Ahatározat a I6-9f3ĺ2013. számon kiadásra került, azBxedra Kft. ennek hosszabbítását
kéri jelen beadványában a Tisztelt Bizottságtól.

Fentiek a|apján kérem az a|thbihatározati javaslat elfogadását.



Határozatijavaslat

I. A Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy közteľü|et.használati
hozzájárúźtst ad _ teljes díjfizetéssel - azalLá.}bi ĺigyekben:

1.
Közteriilet-h asznźiő, kér eknező :

Kĺjzteriilet-használat idej e :

Közteľület-h aszná|at nagy sága:
Kö zterület-h aszná|at c é|j a:

Közterület-h aszná|at helve :

.,

Köztertilet-h aszná|ő, kérelmező :

Közterület-használat idej e:

Közterti let- h asznźilat cél'j a:

Közteľület-h aszntĺ|at he lye :

Közterület-h aszná|at nagy s ága:
Díjfizetés ütemezése:
DíjÍizetési kedvezmény:

3.
Közterület-h asznźúő, kérelmező :

Közterület-használat idej e :

K özteľü let-h asznáůat c é|j a:

Közterti let-h aszntiat nagy sága:
Közteľtilet.h asznźiat h e lve :

4.
Közterület-h asznál,ó, kérelmező :

Kĺjzterület-használat idej e:

Közterü let-h aszntiat c é|j a:

Közteri'i let-h aszná|at he lye :

Kĺjzterü let-h asznźiat nagy s ága:

3.
Közterület.h asznźiő, kérelmező :

Közterület-használat idej e :

Közteľi'ilet-h asznźiat c é|j a:

Ko zteľület-h aszná|at helye :

Kö zterĹilet.h asznźiat nagy sága:

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. iúlius l5.

1.
Közteľület-h aszná|ó, kérelmező :

Közteriilet-használat idej e:

Közterü let-h aszná|at cé|j a:

vilVl. Lalĺĺĺssziivetkezet
(1082 Budapest, 32-esek teľe 6.)
2013. július 15.-f0|3'július 17.

18 m'
építési munkaterület
Rigó u. 5'

Wtilfingeľ László
(1083 Budapest,Illés u. 4.)
2013. július 15._f0|4. június 30.
híľlap árusítás (pavilonból)
Prátęr u.-Szigony u. sarok (35728139.hrsz.)
4m'
havidíjfizetés
30%

Makubita Keľeskedelmi és Szolg á"Jtatő KÍt.
(1092 Budapest, Ferenc kÍt.2f.)
2013. július |5.-f0|3. október l4.
fagylaltos pult
3m'
Népszínház u. 13.

Metľodom Kft.
(1065 Budapest, Révay u' 10.)
2013. július I7 '-20|3.július 25.
konténer
Szerdahelyi u.-Mátyás tér sarok
ldb

Exedľa Kivitelező, Teľvező Kft.
( 1 03 l Budapest, Amfiteátnrm v 23')
2013. július I9'-20I3. augusztus 05.
építési munkaterület (homlokzat felúj ítás)
Doboziu.29.
I7 mr

hogy közteľüIet-használati

MiasszonyunkľóI Nevezett Kalocsai Iskolanővéľek
TársuIata
(1085 Budapest, Máľia u. 20.)
2013. július 15.-20|3. augusztus 8.

építési munkateriilet (homlokzati nyi|ászárők cseréje)

4

tr. A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság űgy dönt'
hozzájára|átst ad - díjmentességgel - az a|ábbi ügyekben:



2.
Közteri.ilet-haszná|ő,kére1mező: TITKossuthKlubEgyesüIet
Közterĺilet-használat ideje: 2013. július 22.-f0I3. augusztus 20.

Közterĺilet-haszná|at cé|ja: szóľólaposztás (Kossuth Klub programjai, tájékoztatői)
Közterület-hasznźiathelye: Szabó Ervin téľ, Múzeum u., Mikszáth Kálmán tér
Közteľtilet-hasznźiatnagysźtga: 1 fő

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. július 15.

III. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy a 65512012. (v.30.) számú
határozatát az a|á.ňbiak szeľĺnt módosítja:

Közterü let-h asználat helye :

Közteriilet-h asznźÄat nagys á ga :

1.
KöztęľĹilet-h asznźúó, kérelmező :

Kozterü let-használat idej e :

Közterü let-használat célj a:

Közteľület-h asznźiat nagy s ága:
Közterület-h aszná|at helve :

Felelős:
Hatáľidő:

M:áriau.20.
40 fiŕ

Lumen Laboľ Kft.
(1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2.)
2012. július ff.-f015. május 31.
vendéglátó terasz
40m'
Mikszáth Kźimźntér f .

polgármesteľ
2013.július 15.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdá|kodási Iroda

A lakosság széles kĺjrét érintő döntések esetén javas|ata aközzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. július 8.

rÉszÍľprrp: Vn.cyoľc AaD^LKIDÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜcyoszrÁry GazoÁrroDÁSl IRoDA

LpÍnre: BpnÉNyl MELrNDA ÜcyrľľÉzo 
.9'tr . 

,

PÉNzÜcu FEDEZETET IcÉNvľr/ľBľĺ lc1ĺľvp[, IGAZoLÁs: ą-'-

ALJEGYZO

AVÁRoSGAZpÁlrooÁsI És YI BIZoTTSÁG ELNÖKE





Budapest Főváros v||l. kerÍi]et Józsefvárosl Önkormányzat Potgĺmested Hivata|a
Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési ĺigyosztály
í082 Budaoest
BarośśtffiG3.67.

nű-37:ł,łols

Megjegyzěs: FenÍi ądątok közlěse a kłzterület-hałnáIati lcérelmek elbírálásdhoz, a lcözterüIet-haszłuźIatok ellenőrzéséhez
szĺilaégesek Áz adątol(at a Polgźrmesteri Hivatal és a Józsefvarosi Kuterł|et-felageIet lrzzeltk Jelen tĄjélĺotatas a 20] ]. évi C)űI,
tĺ;nénynalapl

Közteľťilet-hasmá|atideju2olf 'év@|ł hőW naptóI - 20B .é'ffiľ hó lJl-ĄĹ napig

(TÔbbidőpont,.helyszíneseténkéľtinklisüĺtmellekelní!) ŁŮJt . Üt- )r 
- 

Ű+. tT ; r
uKözteľtilet.haszmáIat cétja: .........''.'.'...

Kłiŕeľület narysága: ......' l!.fr . . . ....... 
^, 
Fť

Kłizteľiilet helyc Budapest VIII. keľĹilet

Eryéb ( adatoktól e|téľ' stb):

.. f.et.rrk .-/.S

Kérjĺik a tťłloł.dalon jeIzett
a kérelemnvomtatvúnvt

melIěkleteket csiltoIni. ěs
aláírni szíveskedjék!



-2-

Á kérelmező tudomásql veszi' hogy
} a kérelem benýjtása nem jogosítja fel a közteľĺilethasnáLatára,
} a 18/2013. (Iv. 24.) ônkormfoyzati renđelet 17. $ (l) bekezdése szerint a közterĺllet hasarálatáatközÍę-

rĺilet-has^álati dijat köteles fizetnL
} a kłizterilleten kizarólag af102009.@'.29.) Kormányrendelet 12. $ (l) bekezdése alapján a rendelęt 5.

mellékletében meghaŕáľozott termékęk árusÍthatók.

A kéľelemhez a kérelmezönek az alábbĺ mellé|eteket kell csatolnia: (A csatolt mellékleüet kéľjük X.el jelölni)

1. A közteriileten folvtaüri kíviĺnt tevékęnység gyakorlásĺíľa feljogosĺtó eryszerü okíľat másolatát:

- ecvéni vá|la|kozás esetén: vállalkozói ieazolviinyt
- pazdasási társasás. esvéni cés esetén: 30 napnál nem régebbĺ cégkivonatot, ďáírási címpéldanyt
- Érsadalmi és esyéb szervezetek esetében: anyilvantartásba-vételiiket igazolő okiľatot
- ősüeľmelők ąsetén östermelői igazolvłáný.
2. Az igaĺye|t teriileEe vonatkozó he|yszíĺt ábrámló vázlatot, amolyen szerepe|nie kell a kömyezö utcáknak
is. A váz]aton az igényęIt teľiiletnek. a szĺikséges méretekkel - rlgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelmÍien megállapítható legyen (TERÁsz, PAVILON BSETEN: aĺrnak szélessége,

hossztisága; a teras1 pavílon szélénęk az épület homlokzati falától és a jáľda szélétöl való üĺvolságą teľasz
esetén annak az üzletrek abeiáraÍÁtó| való távolsága' amelyikhez taľtozik; méterbęn mérve).

3. Az elhelyeari kívánt építrnény, létesítmény, berendezés mĺiszaki leÍľását és terveit; tergszkérelmekł,ez a
helvszín fotóiát is csatolni sziiltsépes.
4. Megiévő létesífinényľe vonatkozó közterttlet-használati hozzájarulás megijítása esetén - városképvédel-
mi szęmpontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni-

5. Építiir engedffiez kabil épít,,,eny esetébenvagl Ęítesi munktlatolrkal összetiiggő közteriilerhasznóląt
esetében az építtetőtől kapott meghataImąząst és ajogszabályban előírt esetekben ajogerős építésiigli hato-
sápi ensedélyt cs atolni szüIcs éęes.

6. Kt'ztlt igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszírľajzon túl - a vonaÍkozó helyszĺnt ábĺáz.o|ó

forgalomtechnlkaivánajzot, amely beszerezhető a BKK Közúti Közlekędési Igazgatôsäg Könltkezelési Fő-
osztálv. Forealomtechnikai osztályán.

Í.iwelmeztetés:
A hielyfuIanul lcitaltott kbelemnyoruavfuĺy * - ,76i,1 ruĄ|eklerek csaoląsan til, a Pofios es egéłtelmii lelyneghata.ozds, va-

Ianitt a negtálő läesínbĺyfonja elangedlt*tlm a bełgnĘjtott lrkelen erdmi elbiráiásához!

A közęrtilet-hasnláÍatot_|<iikinösen - az a]ábbi jogszabályok srabäLyoz.zźk:

} a heýi tinkormányzaÍokól saló 1990. évi L)fl/. törvény
} a Józsefiłárosi onkormánpat tulajdonában ]évő köfeľĺilerek hasaláIaürol és hasmálatáiak rendjéľöl szoló' 182013.

(V 2a.) önkormányzati rendelet
} Józsefráros Kerĺileti Építési szrbálY?ĄlźÍől szśió 66D007 .@. l 2 ') onkomiá'nyzađ rendelet

} Budapestĺ Vrárosrendezesi és Építési Keretszabályzató|szó|ó 47ll998'(Xl5.) Főv. Kry. ĺendelet

NÝII,ATKozÁT

járó hatóság fęlé továbbítĺásához ajogosultság megállapítása és tďjesítése céljából.

tij|tájékoďatást kaptam - melyet tudomásul vettem _ az e|járás megindĺtásának napjráról, azt,1g.ntezesi határidö-

rő],, az ĺtryemre iľányadó jogszabáty rendelkezéseiról, jogaimról és kÓtelezęttségemľől továbbá kötelezeĺségem
elnulasztásának j ogkövetke anényeir ó|, a hivatali elérhetőségľöl.

lebbezési jogomĺĺĺI lemondok. Tudor'násul veszem. hogy eztita\az iigyemben hozoLthatÄrozat annak kĺizlésekor
jogerőre emelkedik,

.*"'* 
É

Budapest, zoĺs, ev6.nu..+6. 
""n. á.ĺľ.tg1.-ž ALÁÍR,ĺsA
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Budapest Fővářos V|l|. kerületJózsefuánrsi önkormányzat Potgármesteĺi Hivatata
Vagyongadátkodásí és Ĺľzeme|tetésl Ügyosztály
í082 Büdapest
Baross utca 63-67.

K E R E L E M
a Józsefváľosi onkoľmánvzat tulaidonában |évő közteľiilet használatához

Kér.jďlk a nyonIatványt olvasllatóai, nyomlątott betúveI kltöIten

Mäg ánszem éI yek esetéb en :

Kt*elmezöneve] ....'..::;......... ..' te|ďon:

Megjegyzés: Fenti adątok közlése a l,öztertilet-hąszndlati kérelmek elbírálłźsdhoz, a kjzteritlet-haszntiĺatok ellenőnéséhez
szitlségeśek Áz ądatol<at a Polgóľnesleri Hivatal és a Józsefvlźrosi Kazunłlet.felłlgelet kezelik Jelen tĄjétuwás a 20I 1. évi C)ilI
tü.véryęaatapt-

Iffiáéľĺil€ŕ.hasznátatideje2ol.i{]uu [ulJl hó |ofílnaptól - 2o1n.uu lojoJ ľ'o ffi napig|Ál

(ľiibb iđöponq- heýqzín eseten kértink listft mellékelni!)

Köztéi{i|et.hásználatcélja: Hírlap, b,y,, egłéb apró ĺźrucikk, cĺrusítcsa, Mobiltelefon, és ĺźram eglenleg
feltó,ltés -;,.,..ll.i...r..........

Közúeľĺilet nag'řsĺĘa: ..........4.....,. mf | 4b

ľiilethelye; hńapest' keńilet: Pnĺter u. _Szigony u. sarkán lévő pavi|on.

( LEVELEZÉ$ CaW ,'"o,hýĺ*n a fentí adaŮolŕó| elteľ, stb):

o est, W I I. ker P r dÍeľ 5 2. (Kö ltyv -Hírlap P av ílo n)
i"r'"'

Budąpest' 2013, év 06 hó 26. nap..:.::i

1 .. ,.,r ,

Kozponti Iktató

Gażdasági társaságoŁ, egyéni cég, társadalmi és egyéb szeruezetek esetében:

Káelmezöneye:............-..... .................. telefon:

K&solafiaÍfoĺiryintézöneve: ...........'.'.... telefon:
r--r-T--r-1

Szelůe1ye:ĺ.sz:i li lłľrelyses (u'tá} szán:......''

ąw?ékvjmĺ Nyi|varrtarüási saám:. ..'. .. . ..
. ffiffiffi!...-._

Banlszámlaszfona:
tl
i!tl

Ađósuźmä I

I -til-tr
Egýéni vállalkozás esetéhen:

Kéĺelmezóneve:WölJinger l^úszló... ' '... ' '...... tęlefon

I.akpíme: t'*'ĺTPJTFI fuW.:!ťľpr:l:,=., (uter) Praeru-Szigotlyu. słok ĺvárn: Práter u.52 ,

Vál|alkozonyitvłántaľtási.száľn"F:]oin]í.|7

Adosáľna:

Banksaám|asaárna

rEą I J 1
I I 9 6 A

il7t0 0 0 0ll 9 l t ) J 4 f I 0

z,
drJ

-l
śt)

Ś|
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Kérem u Ti.ęztel| Hil,atcĺIt, hogl részenĺre szíveskedjenek biztosítani az idevonątkozó jogszabályban
łnegengedhető núrtékben a közĺerťjJeti dij mérséHését, ha lehetséges 30%-aI csökĺrenteni. Az indoklásom.
ban szerehzém megemlíteni, hoggl vkzonvlag kis helyełl legalcibb něg hírlap árusíĺ'ó |rcIyen van kiadva nlű.
kijdési engedély HÍrlapárusí.tdsra. Igy, mil,el a Ĺapker jutalék rendszere is neglehelősen ala,sony, csak kis
haszonnak tuđok szánlol n i.

A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
} a kérelem benyújtasa nem jogosÍtja fel a közterülethasznźĺ|atźra,
} a l 8/20 l 3. (IV. 24.) tinkoľmányzati rendelet l 7. s (l ) bekezdésę szerint a közterĺilet használatáéľt kÖzte-

riilet-haszná|ati dijat ktiteles fi zetni,
} a közteľületen kizirólag a210/2009.(|X.29.) Kormányrendelet l2' $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5.

mel|ékletében meehataľozott tęrmékek áľusíthatók.

A kéľelemhez a kérelmezőnel.-a" alĺnĺi me||életeket ketl csato|nia: (A csato|t mellékletet kérjük X.e| jelötni)

1. A.köztertileten folvtatni kívłĺnt tevékenvsés svakoľ|asára feliososító egvszerű okirat másolatát:
- es.véni vállalkozas esętén: vállalkozói isazolvánvŁ
. sazdasźLsi társaság. eevéni cés esetén: 30 napnál nem régebbi céskivonatot. aláírasi címpéldányt'
- társadalmi és eeYéb szervezetek esetében: a nyilvántanásba-véte|üket igazoló okiľatot'
- őstęrmelök esętén ősteľmelői isazo|ványt.
2. AzigényeÍtteľĺiletre vonatkozó helyszínt ábrázo|őváz|atot, amelyen szerepelnie kell a kömyező utcáknak
ís. A vázlaton az igényelt tertlletnek. ą.szükséges méľetekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
e|helyezkedése egyéľtelműen megállap..í.t!ató legyen (TERASZ' PAVILoN.ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; a|erasz,pavilonszé|élrekázépĺilethomlokzatifalátólésajáľdaszélétiilva|ótávolsága;terasz
eseten'annak az üzletrek abeiźlľatÁtó| való távolsáea. amęlvikhez taľtozik méteľben méľve).
3. Az elhe|yezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki |eíľását és terveit; teraszkérelmekhez a
helyszín foĺóidt is csątolni sziikséses'
4' Meglévő létesítményre vonatkozó közterü|et-használatihozzájárulás megújítása esetén - városképvédel-
mi szemnontok fisvelembevétele míatt - fénvkéofelvételt kell becsatolni.
5. Epítesi engedélyhez kÖtÔtt építnéry esetébenv'agl.'p.pltési nunkálątokkal összeftggő közterület-haszndlat
eseÍében az épí'ttetőtőI kapott meýatalmązást és a jogszabólyban előírt esetekben a jogerős épitésügłi ható.
sáęi enęedétvt csątolni szijkséses.
6. Közút igénybevétele esetén - a 2. pontban fogla|t helyszínľajzon tri| _ a vonatkozó helyszínt ábrázo|ó
forgalomtechnikai váżrajbLiąme|y beszerezhetó a BKK Köaiti Közlekedési |gazgatóság Közĺrtkezelési FG
osztálv. Forpalomtechnikäj. ośztálván.

.. ..':.,; ,..i,:.

Figyelmełtetés.: '' . .:..'.
A hůźrrytnlanul ktoltou kbelemľlyomtauáłĺy es a előíľt nelléHaek csatolĺźsán ttll, apontos 8 egleľtelmíĺ heýneghaározĺis, va.
łłnlnt a neglbő léle.sítméľĺyfotója elengedhealen a beľlyri1itott klrelem érdemi elbbatósához!

A köderület-haszná|ďot - kü|ö'nösen - az a|abbijogszabályok szabá|yozzák:
} ahelyiönkormányzatokólszoló 1990' évi LXV. törvény
P a Józsęfráĺcsi onkoľmányzat tulajdonában lévő köŻertilet€k heľ;méĺ|atfuől és hasmáIatának rendjéľöl szóló 18ż013.

.1nr.zł.; tinkormányzati rende|et
} Józsefuaľos Kerületi Epítési szabályzatuó| szoló 66|.2007.(XII. |2) tinkormźnyzaa ľęndelet
} BuđapestiVríľosrendęzęsi és EpÍtési Keretszabźiyatőlszćió47l|998.(x.l5.) Föv' Kry. rendelet

NYILATKOZAT

Alulírott hozzájárulok s'"meiýes és kiilönleges adataim (hozzźltaÍtozőim szemé|yes adatai) a kezęléséhez és az el.
jáľó hatóság felé továbbításáhgz ajogosultság megállapĺtása és teljesítése céljából.

Kérelrnęm benyrijtasakor u ľoI!ä,#ěśt"ri Hivatal Yagyongazdttlkodasi és Üzelneltetési Ügyosaály ügyintézőjé-
til| tájékoztatást kaptam - me|yet tu.domásul vettem - az e|jźĺtźs megindÍtásának napjáról, az ügyintézési hatäridő.
ro|, az lJgyemre iľanyadó jogszabály rendelkezéseÍről, jogaimľól és kötelezettségemrő|, továbbá kötelezettségem
éImulasaásának jogkövetkezményeiről, a hivatali' ęt.pĺfueÍoségről.

KÜelentem, hogy kére|mem teljesítése esetén a zĺiłił''eul cx L. tv.73/A' $ (l) bekezdés b) pontja alapján a fe|-
lebbezési jogomľól lemondok' TudoĘásul vgszem, hogy ezá|ta| az ĺigyemben hozotthatározat annak közlésekor
jogerőre emelkedik.

Budapest'2013. év 06 hó 26. nap. W..ął-h*ę.[K
xÉnnu$ezo ĺlłÍn'łsł



Tisztelt Józsefuárosi onkormánvzat!

Kérem a Tísztelt Hivatalt, hory szíveskedjenek szamomra biztosítani a teljes évi közeriilet hasznźiati
dfibeťrzetésének havi bontasban ĺészletfizetési lehetöséget. Kérvényemet azza|támasztom a|ä,hogy a
jövedelmem még a hivatalosan megállapított minimát bért is alig éľi el" melyböl ketten élĺink az
eryetemista fiammal, aki nem rendelkezik tináItó jövedelemmel. Ugyanakkor egyes típusú cukorbeteg is,
ami magasabb e|látást ígényelne, de sajnos az elmúlt évben önhibánkon kívül az újabb rendeleteknek
köszönhetően nem résásĺiÍunk koz győgy ellátásban. Így azrtanmég a havi inzulinéľt és az egyéb
gyógyásnti az ezze| ö,sszefiiggő eszközöket is ki kell Íizetniink. Tísztelettelkérem az Onkormányzat
képviseletĄ hogy reszemre továbbra ís biĺosírcák a csökkentett havi kóĺerulet használati díjat melyet
ezze| kívínrck indokolni, hogy az elmúlt évben még három oýan hírlapot árusítóhely van a közvetlen
közelemben, melyet naryban leveszik a foľgďmam at, így a napi megélhetésünk is bizonýalan.

Melléletként csatolom a könyvelőm által kitöĺtött jtlvedelemigazolást.
Köszönettel:

Budapest, 2013-06-26 tĺJa *yď ľ^,bĽ
W{|fingerLászló
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Je teu igazotást |l€ve7-etľ kér:ĺĺséľe önlĺoľnlányzati |,igyinÍézé.shcz á||ítottani ki.

IJucltrpest' 20l3. jťlniu.s 26.

konyveiťl
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Egyéni vállalkozás esetében :

Kéĺehnezóreve: ..............bbftlE

Ialrcímg fusz.'[T-rn
vđ|đkozo aliüvránnĺđsi szÁĺĺa

Á&'zźĺru,
nłn1azfun|aszą"a.*

a hitłłla.ługtálđok ellenőęéséhez

,ŁúaolutaPolgb,,,,,*,tnńie,ała*fvtałíuaautjaagnulwł]ik,Iel@*ffisgil7lévćffiI
ffiłaąlryl
Kĺaerrik#,nĺsgná,lúíĺteje;201Ę* ffi nó ffinaľtor - 2o1p.e" ffito EE *pie

Grbiđtotr,-H''sán€sdÉnk#üŃ'lisfumellćkdni!). t l | - t-

Köaertilc.bĺsmáIďoé|ia: ...t*p..tł.l-..o.p'}.ar.}...ľý.Í.tls...s.}n.p.atę...9..F..Ę..9F=š..t....

Koaeľĺila nagrságr: ..... lĺ..p....... ...... m, l&

::T:::*":"*''^*ffi- ;:}T'"k,* 
"** 

*.-"* - - -

EĐréb (I,E17pI.Ezńst cÍ'rĺ ane"nyten e ftńi edatolĺtól eüér' stb.):

*.R:r^ocs A. |.. . ĺ. s.Esĺ.n.v. öv é3. J; ..rś.Ł*ń;.ő.. . ... .l..\. lí t . .pP, .. 3.$... í.t !

łŕiik a tliIolilaton jelzett mę!l.ékletek.et csatolni, és

a k é r e t 
" - ííi m-i a"tł ó n y t éJ.éfuj- s z í v e s k e ilj é k l
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A kérelmezó tudomásul veszÍ' hogy
} a kéľelem benyrtjtása nem jogosítja fet a köztęrĺilęt hasmá|atźra"

} a l8l2013. Ň.źą.>ontoĺilňyátĺ ľendelet 17. $ (t) bekezdése szerint a közteľiilet hasznä|atfuértköźe-

rület-használati díjat köteles fizetni,
} a közÍeľületen Haľolag a 210l2009.(D(29.) Kormányľendelet 12. $ (1) bekezdésę ďapján a rendelet 5.

melléHetébe'n meghatározoÜ termékęk árusíthatók

A kéľetemhez a kérelmezónek az atábbi meltéleteket kell csatolnia: (A csatolt met|ékletet kéľjiik X.el je|ö|ni)

.*ł^i .ĺl|ctl.nzás esetén: vál|alkozói isazolvánvL
- '-nasági 

Ésasás. eweffies esetén.. 30 napnál nem régebbi céglrivonatG alltírási címpélđĺĺnyt

- östeľmel6k esetén ósterÍnelöi isazolványt"
verepelnie kell a kö,myezö utcálonk

is. ĺ vážhřon az igényelt területnek - a szülśséges mérete|íket - úry kell szerepelni:' 
-hory Tna!.narysegą

elhelyezkedés. 
"gíé'Ĺhĺen 

megátlapítható leryen (TERAsz, PÄvILoN ESETEN: amak szelessége'

hosszusága; atnĺasz-pvilon szélřnekaz épfleĺhomtolaati falától és ajárĺla szélétőI való fávolsága; terasz

esetĺn aňak a, iizletnek a bejáratától va'ló tár'olságą alnetyiküez üartozik; mét en mé

@, létesífuény, bęrendezes mĺÍszaki leÍľását és teryeiĘ teraszl(érelmekÍ,ez a

helvszín fot.6iát Ís csatolni szülgépes.
hozzájáru|ás megírjítása esetén - városképvédel.

mi szeńoontok fiwelembevétęle miatt _ fenyképfelvételt kď becsatolni.
vagł építés !'ryunWatolikal összefiggő kłfttúI et-hąsznólat

oa^et* - a|ĺn"iata rup,tt 
^eghatalmulźst 

ěs a jogszab,đýban előít esaelĺben a jogerős építéĺügli hatő
ę ń oí e n o e á éfut a s atnlnÍ s n7ks ép e s.

helyszfut ábľázoll

forgalomte'íbnilaivánajzo;mely bes.zeĺeńetó a BKK Közúti Közlekędési |eeulsatősuKözútkezelési F&
oszäílv. Forsalomtecbnikaí osaálván.

Ę.igvelmeetetés:
@alw kŕłeJemnyołntďvlźłĺy és uetőbtnellek]aekaaolásbttt|I apontos és egłertehúhe$lrtteghdbozfu'va.

Ianini a neglbő taaímeEfaĘa elazgedłaetten ą be.łĺyjinu kbelełn éľdani e]btálisôhuĺ

A kiiztsrtilet-hasalílĺrrot _ kĺtltintiseĺr - az ďáłbbi jogszabáýoksnbźt|yozźtc,

} aheýi önlcormányzatohól sáló 1990. évi1)il/. ttirvény

> ;]á;f".á.''t Öńk;*fuJ,# h'ląiđmfuan lév6 közlerübtek has:'ná}a]ÉÍÚl és haę.mĺálatának rendjénól ĺľó|ő l8na|3.

Gv2a) 0nkonnánpati ľęndelď
> io25.6iĺ.' x.*utuł Épíúsi szabálpa#r'ol š7óIó ffin007 .Qml2.) önlśoľnánlzati ľendelet ' '
> sudąpoti vá."*d.'é.ĺ és ÉpÍtéś Keretszabĺlpaĺó|s?Ä|ő 471L998.CK15.) Föv. I(n'. ľendeleŕ

NYILĄTKo'zAt

jero ĺatosĺgfle oveĺuItásáhozajogozulbág megáltapĺtása és teljesítése céljából.

től {iékoaatásĺ t"pt"- *."rył tuđomásul veüem - az e[iárás meginđÍÍásának napjáról, azÚlgnntézésl határiđ&

rćil, az üryemľe iľányađó jogszabály ľendelkezéseiľöl' jogaimró] ás kötelezettségemróI, továbbá köŮelezettségem

ętnľ|aszĺłsánĺk jogk{iveÍkeményeiról, a hivaÍali elérhetóségróL

ffiue'e'i jogoňiól lemonđok tuđomĺísul vęszem. hory ezáltal az ügyenben homttbatfuozat ąnnak közlésekoľ

jogeröľe emelkedik.

/ó 0łł,:,l/Á,,^b. ł.b,,,p-
Budapes! 2,013. év 9J h.ó ..9..7:. nap.

,6:,_$

xÉnpmĺpzlÄ,I,ÁÍRĺ'sA



Miasszonyunkľól Nevezett
Ka|ocsai Isko|łnővéľek Társulata
1085 BudapestMárĺa utcĺ 20.

Tisztelenel:

Táľgy: Méltanyossági
kérelem köztertĺlet
hasznalati díj
elengedéséhez

Budapost Fővfuos VItr. kertilet Józsefuárosi Onkormaĺryzata

Városgezdĺńlkodłńsĺ és Pénzĺigyi Biz.otÍság
1082 Budapest Baĺoss utca 63.67,

Tisztelt Váĺosgazdátkodási és Péĺ|zÍigyĹBizottság!

AlulĺroÜ, Csatlós Máľia llona /?ápą1957.szeptember 12. anyja neve: Kerekes Affial

ettatanos főniknö, mínt a Miasszonyunlcľól Nevezett Kalocsai Iskolanövéľek

Tĺĺľzulatanak képviselöje , kéressęl fordulok tnölrböz . A Mfuia utca1o, szám alatt

taĺálható éptiletĺinkhomlokzati ablakai' nyi|äszärôi ľossz állapotbanvannalq cserére

sáruhak.. A nyílászáĺók cseľéjének munkálataiľa 2013. jůlius 8.i kezdettel keľťú sor.

A közel lomillió forirĺos b€Ĺuházás tárzulatuĺk számhranagyon jelentős kiadás'

hossai évek takaľékossági programja és pályázati munka eredménye. Az építkezés

ioe;e ĺatt a gyalogos toáeŕea& védelme miatt épülehlnk e.lőttt játdźtt szeretnenk

tezĺrni. ĺ ľeTmeľuto kö*erulet hnsznátati díj komoly anyagi t€rhet jelentene

sámunkra.
Az épületben szerzetes uővéľek élnelc, valamint iđösek szociális otthona és

leánykollégium működik.

Kérjiik tnöket, szíveskedjenek elengednĺ a koaoĺiilęt használati díjat!

ľ,atł; ,,łá,ĺowtkł*.
Csatlós ľvĺáĺia llona

Áltatános fónöknő- ..v-a

' đtronpgs -

Budapest, 20 13 június 10.





Buđapesti l' Számú Fölđhivatal
Budapest' XL'Buđďoki út 59. 1519 Pf. :4l5.

Téľképmásolat

Helpajzi szám: BIJDÁPEST vItr'KER b€lEťĺllet 36666

M6etaráqy; 1 : t000

Megrcndelés szfu ,: 212359 ĺ4DaL3
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Júzse|vÍrosi Onloľm'ńĺyzat Polgáľĺcshri Eivatrla
Kiizponti Iktató

*?Üh 
JÚN 2.7 'ffi.- i.Ôzo

lvĺcuéuc7 oszlály: A
Äľ'l.e'ĺ.uł.t

H6szám:

IG- 6AI

0p-
B udapest Főváros Vl l |. Kertl I et J ózsefu á rosi tn ko rmá nyzat
Városgazđá|kodási és Pénzügyi Bizottsága

Kéľe|em a Lumen Kávézó teľaszának mÚködtetése céljábó! közteľületet használó jogi

szeméty megváltoztatására, va|amint a használt közteriilet teľÜletének kibővítésére.

Tiszteľt Bizottság!

Alu|írott Lász|ó Péteą a LumenFotó Kft., va|amint a Lumen Labor Kft' ügyvezetője kérem a

tisztelt Bizottságot, hogy a 16.621t2o12. Ügyiratszámon nyilvántartott határozatban szerep|ő

kozteľület haszná|ó jogi személyt (LumenFotó Kft.) legyen szĺves a Lumen Labor Kft. nevére

módosítani, mivela Lumen Társada|mĺlnnovációs Kávézőt20,t3. ápńlis őĺaez a cég Ĺlzeme|teti.

Az tij üzeme|tetó cégkivonatáĺ és a|áĺrásicímpéldány máso|atát mellékelem.

Egyútta| kérem a tĺsztelt Bizottságot, hogy engedé|yezze a terasz céljából használt köztenjlet

kibóvítését a mostani 20 nrn-ről40 nm-re a mellékelt he|yszínrajz szerint.

EgyĹittmrikodésÜket előre köszonve, tiszte|ettel,

Budapest, 2013. június 26.

Lumen LaborKfr 1, ĺ'l l
'oŤjliłI|ä1ľrĘ" / /ĺr

1091B00ĺ.o000003}780nry 

ý/ Ĺ.n

'iÍřL".:,ä".

Lumen Labor Kft.

fi ffiuffi osl toffi-mešřHi rlluEĺxt 
iLl

-t

2013 JÚN 27. l

i 
gxm,,.,..,...,.....'.,ó h"ĺ-p.',,,,,,'...'. I

l 
gln'.''..,'-.,.,.,,,..'.,...í,í#',,,,,.lľ,gľ*, I



Budap€st FőváÍG v|lL kedl|ďJózs€ńŕáÍosi önkoÍmänyzat Polgármesteľi lłivatala
vagyo'lgäzdalkodasi és ÜzemeleÉil Úgyosáály
ĺ082 Budaoest
Baross utca 63.67.

KERELEM
a Józsefvárosĺ önkonnánvzat tulaiđon'íban lévő közteľElet hasznĺílatához

Kétjük a Íyomtatványt olvąsIatőaň, nyomtaIo.t betííyel kit.öl,e,,i!

Adómánľ -'2tJ1J ĺłÁJ 18,

Megjegyzés: Fď,ti adatok ICłzIése a kôztcrúlet-hąvnúlati kérelmek elbbálásłůhn, a kôztełúIet-haguülatok ellenfirzéséłw
sztkégesek,ŁadaolataPolgůmestutHtvatalésaJfusefvfutiKôzterület-ÍelügaletkłzelĺklehtlĘ;fuaea20ll.éĺiCJ{II
tötłÉltyvtalqti s';4<ĺAo'äq Áa'r.\čsč|a.ą }<-r1c1cc-."-
Iffizteľület.hasĺmńIatideje:201le' fE oo f|ť.ptĺi- 201n.é" mĹó nl napig

(ľöbb iđöpont'. hełyszíD effitfu lcéĺiink lí*ft meltékelní!)

I(fuf ńileJ-hasmáhtcflja:.Fśľťt[c-$,.ł,p..s......P-\**k.....
Ô Vv.

ríönteľĺl* nagnĄla: ..........,c.. . . ....... m./Ĺb

( I,E.ttEI,EđsI GÍÚÍ, amennyĺben a fentĺ ađaÚolÚól ettér, stb):

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmĺ és egyéh szeruezetek esetében:

Kéręfueaöneve:..!.!.Auu1,bi.T.ft......V'. T. .......t9l€ft'E

KspcsolffióüslÍtraónerle:.JAa.äSSäs,ĺ:ę.i....Ď*j.p.siJt.......... telefqľ.( .--...ĺ1.rzt,ltlP.ĺ.}E'ĺ

Sđđrclye: i* [-lci|-t[đ },"lsÉg'&. (u'tł)i&Řt.$;}Ĺ...Kgf.... #-'.é-Ł
sarľ. .C.J. :: CI.5.;.ä ř..b. Í'.6.6..

ijŕ [rtil tŕtt.ntt\tIri.l
i ĺl.ĺ.ilri

Lt3t5 o il3 h (
I

!Í ĺitlr:

I(fueľĺileŕ hďye: B'dapes! vltr. k€Íület.

ťř)
š'c\ł

érjiik a tlńloliIaIon jelzett mę!I-ékl-eteket csatolní, é-s
a kérelemny omtĺ.tvónyt aI áÍ r,n i szív es kedi ék !.



Budapesti 1. Számú Fö|dhivata|
11í't Budapest' Budafoki út59.

HelyĘzi szám:34840/1

Teniiet 857 m2

34848
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Térképmásolat - Szemle

Ń
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o) r.st
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naprg megegyezo az I

Budapest' 20'l3. május 15. 13:45

Megrende|és száma: 7205/1366í20í3

Adatszo|gáltató: Herceg Erlka

A|áírás: () n ą.1iJą ./ )vl
t

Budapest V||l. keľüIet
beľterü|et

Méretarány = 1:1000

Vetü|et: EoV

Mérelek levéte|ére nem haszná|hatól

térkéoi adatbázis tartaImáva|'
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Budapest Fôváros Mtl. lĺerĺitetJózsefoárooi Önkormányzat Polgámesteri Hivatala
VagyongazdáIkodási ás Üzemettetési Ügyosaŕály
ĺ082 Budapest
Baross utca 6367.

K É R E L E M

Megjegyzés: FentÍ adatok közlése a közteriilet-hasznáIati kérelmek elbhlźltisákoą a ]cđzterü]et.hasznólatok ellenőrzéséhez

s,atsěsešik Áz adato!@t a Polgĺirmesteri Hivatal és a Józsefvarosi RöztenłIeýIagelet lrezelik Jelen aźjékoźat,Ąs a 20I ]. évź ffil
tdnétryenalqd.

KözÚeľiilet-hasmáIatideje:20l Eév m hó [Iđnaptól - 2o1t.ev

(ľtibb időpon!- helyszín esetén kérünk listlát mellékelni!)

hó ffi napig

a Józsefváľosi Önkormányzat tulaidonában lévő közterü|et haszní|atához
Kérjúk ć' nyomtatyányt olvashatóaň, il!ołt,tato!t betűyel kitölteni!

t;
l#

lE.
lE;lt
IE
!'1

JÚĽ 0 B.

Gazdasági társaságoŁ, egyéni.cég' társadalmi és egyéb szeruezetek.e.seÍéóen'.

Kapcsolatrartóüryintézöneve: '.,..........'....

wwľZÉkÝźNlNyilváĺrtartasi#'Iľ........Q.í..:..ę-g...:..9.5...6.5.ę'-c...................'.:
Bankszáĺnlaszáma 7l?lilď' F l; D o o Ą łĺĺlłla

ffi-ffi
\ ó o ł o o .( ł

L c( 2 Ł ÍíĺB1

Egyé n Í v áII aI kozás esetéb e n :

Kérelľrezoneve:................., telďon:

Vátlalkozó nyilvantartasi száma: ll

|ĺiAdoszíma: -tt
BaÍI]íszárnlaszáma

érjíik a tú.loIdalon jelzett mellěkleteket csa!o!ľ!, és
- a kéľeIemny omt a-tv dnyt a,,I-áí Ľn i sz{veske d j ék !



Budapest Józseńrárosi Önkormányzat Po|gáľmesteri Hivatala
Gzdálkodásĺ Ügýosztály
'1085 Budapest
Barossutca63.67. 

K É R E L E
a Józsefvárosi onkormányzat fu laj donában

K ě r j ú k a ny o,n t atv ó nyl'o I'v ti.'s h a l ő.a n, ,.1 y o m

Jótsč.fťĺrüsi Untoľu,Áu1zat r "i5,':'i,.:lĺj:l.lčii 
lli 7ł!-1.^

Kózponii Iktĺtó

M

?r|ĺ3 hii' łs Wu-rl-1
Mclltlklel' O\)

oEztály: .
-bęyŁ,l*-n.

Előszám:

ta-
kiizterĺilet használatához

latolt betűvet kitöltení!

GazdaságÍ társaságok, társadalmÍ és egyéb szervezetek esetében:
Kérelmeń neve: TIT Kossutlr Klub.Egyesület telefon:

Kapcso|athto üryintézó neve: Vaľga Viola telefon: '

Szeküeýe: ima: [Tďi.sT8l helyses Budapest (u.ta): Mrizeüln utca szán:7,
.. . .LJ--i--J-i ffi

ľ'lrosagl nyllvanarB$ ýlm:

) I 0 0 0 0 J

Egyéni váII alkozás esetében :
Kéłelmezöneve: --........-....... telefol"l:

Adószánra:

Bankszámlaszffia:

Magán szeméIyek esetéb en :

Kérelnezóneve:..........-....... telefon:

MegjegýzéSt Fenri adatok lÖz|ése a közteriilet-hasznáIati kérelmek elblł,źIasához, a közterülebhašzriá|atok ellenőtzéséhez

szíikségesek Áz adatokat a Polgtirmesteri Hivatal és a Józsefvárosi Közteriilet-felijgłelet kezelik Jelen Ąjélaotalźś a 1992. évi IXIII.

tönényenaIapul.

KözterüIet-hasalálatideje:**20lĘ.ev lT7] 
noPl7l nantól _ 20'[l'éu PT'l ľ'o ffi nuo

KłjzŕeriiteĹhasznáIat célja: szóľólapterjesztés - a Kossuth K|ub épü|et pľogramjai, tźtjékoztatői

Közteľütet narysĘa: l fó

Kiizteľiilet helye;'tĺ.* Fövárosi Szabó Ervin kölryvtár kĺĺrnyéke (Baross u 8-l0. szán kcirlryéke); Mílzeum
utca; Miksáth Ká|mán tér

Kiegészítő közlendők(pl.: allĺatmamttalí, bér|6 neve, címe; indokolt esetben díjkédvezmény; I,E\EI'EZÉSI
CÍM, amennýben a fenti adato|ctóI eltéľ):

Tekintettel a Kossuth K.lub közművę|ödési intézmény státuszára, lelretőségeik szerint szíveskedjenek
dfimentěsséget vagy kedvezményt biztosítani. Az onkormányzatta| kötött megá||apodas masolatát

fkelitik, * csak őstennelök kérellnéhez l<ell kitölteni!*ł több időpon! esetén kérĺink lístá! mellékelni!
łłł ĺöbb helyszín eylén kerünk listłźt mellékehł!

ěrjíik a túIotttaIon jelzett m.ellékleteket csotolni, és
d kér e le mny o mtł-tv á ny t:a Iá.í r n i s zív e s k e d j é k t



1088 budapest nitueum í - Goog|e Terlep

Cím Múzeum utca Í.
1088 Budąpest

tłffiĺjłtÍ,lffi..i
;.i"l;.|;.';;*=.':u+-ľ:ľľĺ[* 

*i..iffi ťľ*#''lĺ.. .ľ* uuł+lĺłľffi *l'.-ą.-.:táťĺtľiĘ ľł:;.Éĺ#.'ĺffi ;otątĺłf 'ffi ĺ#'äffi ffi T.'.t;u;ąĺľ*,,************-:ĺľ.',*'ę ä&
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r o z ĺvĺ ĺÍ v.. s ĺ tjp lt s. I u t cÁ ĺu-p o ł,i s .

;(. 'Ĺ.' . :'l . .UÍu(grmanłzą[

' ' T :' .: ].iż{łŕ.:'::r;t:i}-!

Budapgst, Mrlpeum utca 7.,

, képvíseli. pyenes Ádanr

.:

3. Felek köz<jtt a KcĺznriiVęIodési Megállépodásból sernniiféIe. pérubeii. Itĺ)vetełi.s nem
keletkezík. . .

sfiképzďtek,. egy'etemi" floiskolai

:i
ĺ
.(

t;ÁmegáltapodáskeľetébenąeĆlr1konnán1'z'''ąl'tlálIajja'.hogy
foľyamatos tajékoztatäst] nytijt a 'Kossuth:'Klub]ľćszére. äz onkor4lźiľ.yzat.' źita;t

m9ghiľde.!$sre: keľtilő non-pľotii szervezetek lcu]tur.áli's 
" 

teriékenyséBé!.:' fejle'saö
pátyazatokľól,. . '' .' : .' ...' . 

'

ktillurĄtĹs .kérdéĘękbe.n s.zükség ;ese'1é. 1r kglrzufáI. a Kqss..!łJlr lqub 'képvisetójvę!' ' ' ' . ' 
.

. nre'ghívja1aKgssuth lflub képvlselőit.a kenilet kultrĺľális és].cir''il szÍéra rigýeit .eľintö'
józsefrláro.si rendezvónyekľę, tanácskozásokrą.

azoli
:'.fz

a



Erzśébeľ

'44518-9-19,

Buĺĺapęsť, 2Q.l0. rp árcius

'- ;Ą,
J.i:la í1.*i

. ĺUĺ'' ;
.;,.'ł! ,: .
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Buda1:lost Főváľ$s vll$ tuĺltet Józsefvérosi tĺkontIányzat Polgármesteri Hirĺatata P q,q @ ex ü,ra L ( tVagyongazdáĺk$asi$s Üzemettetósl Ügyosztály ,Ü o v vl| _.. . , * *,J -

í(l82 Bgj[aeest! {
Baľoss utca 63b7' ĺV KERELEM

a J ózs efĺ,á ľos ĺ Ö n ko ľľn ányzat t ulaj d o n á b a n Iévő közteľii |et hasznáiatához
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Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmÍ és egyéb szervezetek esetében:
Kéľęhuezőnev e: .'...E,X€Đ.B,A,....Y.{'(' telefon:

Megjegyzés: Fenti adatok lłbzlése a közteriilet-használai kérelmek elbíráItisáhu, a !łňzteriilet.hasmalatok ellenőrzéséhez
sziilcségesek Áz ąđatokrt a Polgfumesteri Hivatal ěs a Jőzsefiúrosi Kć)zteriilet-fel'ügłelet ĺrezelik Jelen tĄjélcozwás a 20] I. il C'ilI
tö,néąenalqul .'.|
KözŮeľĺĺlet.haszrĺáIatÍdejg201ĺi .e"Q,?-i bő4,3.l naptól - uoiis.evQ8: hó Q:5: napig

(ľĺibb idöpont,- hel3'szÍn esetenkértiĺk lisüát mellekelni!)

IozterĺileÍ-hasaráIat cé{a, .,Hea.{ęLLa.łJ.'....d,.(|.a.ď.le.al.

I(iizteńiletnarysĺga: .....4}...'.''..... ď/db 
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ľjtik a túIoIđalon jeIzett
a ké r e lenny o nltatv dnyt

męllékl9teket csatolni, és
aIáÍrni sziveskedjék!




