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I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

Az elmúlt időszakban a Buđapest Fővaľos VIII. kerületJőzsefvźrosi Polgármesteľi Hivata|hoz
a Jőzsefvárosi onkormtnyzat tulajdonában lévő kcjzteľületek hasznźůatźról és hasznáLatának
rendjéről sző|ő |8lf0|3. (Iv, 24.) önkormanyzati rcnđelet (a továbbiakban: Rendelet)
melléklete szerinti közterĹilet-haszná|ati hozzź$áru|as iranti kéľelmek éľkeztek. A PénzĹigyi
Ügyosztály tájékoztatása alapjan az a|ábbi kéľelmezőknek kĺiĺerulet-hasznáIati đíjtartozása
nincs.

1.
Kcizterület-hasznáIő.kérelmező: Sami Info Tľade Kft.

(székhely: 1106 Budapest' Gyakoľ|ő u. 4/I.)
A kérelemben foglalt köZtęľület
hasznźiat ideje: 2015. november 16. _20|6. november 01.
Kĺjzterület-haszĺáIat célja: venđéglátó terasz
KözterĹilet-haszná|athelye: Budaqest, VIII. kerĹilet Krudy u. 4.

Ktjzteľület-haszná|atnagysága: 2,5 m"
Közteľület -hasznźlat ďíja: Szęzonon beliil: 2 Oh},-Ftlfiłlhő + Ár.,q.

Szezonon kívĹil: 2IO,-Ftlfił'/hó + ÁFA
40 905,- Ft + Ár..ł. (210 Ft x3 m2 x 0,5 hó + 2IO
Ft x 3 m, x 5 hő + 2080 Ft x3 m" x 6 hó)

Díjfizetés ütemezés egyĺisszegben

Ténvállás: A Sami Info Trade Kft. 2015. október 09. napjan érkezett kérelmében fenti
teriiletľe vonatkozóan vendéglátótęrasz kihelyezésének céljából közteľiĺlet-haszĺá|ati
hozzájaĺuLás megadását kéľi a Tisztelt Bizottságtól.



A Fővárosi Katasztľófavédelmi lgazgatőság ĺlzvédęImi szempontból nem emelt kifogást. A
Vaľosfejlesztési és FoépitésziÜgyoszttiy Főépitész Iroda váľosképi szempontból nem emelt
kifogást. A Hatósági Ügyosztáty lgazgatási lroda kęľeskedelmi szempontból nem emelt
kifogást, amennyiben a kereskedő eleget tesz bejelentési kötelezettségének a kereskędelmi
hatiság f-elé. A Budapesti Rendor-fokapitányság VIII. keriileti Rendőľkapitanyság
közlekeđés, közrend és közbiztonság szempontjából nem emelt kifogást.

A kérelmező 20|5. novembeľ 16-tó1 20|6. november 01-ig tĹintette fel kérelmében a
köaerĹilet-hasznáIat iďotartamát, azonbarl a GazđáIkodási Ügyosńtly a közteľiilet-hasznźiat
végső ídőtutamának 2016. maľcius 3|-ét javasolja megjelölni, tekintettel arca, hogy a
Budapest VIII. kerület Kľudy utcában elhelyezkedő vendéglátő teruszok köZterület-haszná|ati
hozzájáruIásai 2016. mĺáľcius 3|. napjáíg illetve 2016. április 30. napjźńg érvényesek, így
egyszeÍTe töľténhet akorĺyezo vendéglátó teraszok köZteriilet-hasznźiatí engedélyeinek mind
időbeli, mind területi felülvizs gźiata.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy fentiekľę tekintettel az IJgyosnáIy áItaI javasolt
időszakľa a ktjĺeľület-haszná|ati díj ilsszeseĺ}ł35,- Ft + AFA (2I0,- Ft * 3 m, * 0,5 hó +

210,-Ft*3ftŕ*4hó).

Fentiekĺe tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosztá|y javasolja a teljes díjfizetéssel a köZteriilet-
haszĺtiatihozzájan,iás megadását 2015, november 16.ĺapjátőI2016. marcius 31.napjáig.

2.
Köztęľĺilet -hasznáLő. kérelmező : vidák Kamilla e.v.

(székhely: 1088 Buđapest, Knidy u. 11.)

A kéľelemben foglalt köZterület-
haszná|at ideje: 2015. december 14. _2015. december 23.
KözterĹilet-hasznźiat cé|ja: fenyőfa árusítás
KtizteľÍilet-hasznźtLathelye: Budapest, VIII. kerĹilet Szigony u. - Práteľ u.

foglalt közteľület-

saľok
)m-
760'-Ftlm2lnap + ÁFA 

Ą

38 000,- Ft + AFA (760,- Ft * 5 m' x 10 nap)
egyĺisszegben

2015. decembeľ 10. _ 2015. december 23.
fenyőfa aľusítás
Budapest, VIII. keľület Lőńnc pap tér (367|0
hľsz.)
6m"
760,-Ftlmzlnap + ÁFA
63 84O,- Ft + ÁFA Q60,- Ft * 6 m2 * |4 nap)
egyĺlsszegben

Kö zterĹil et -haszná|at nagy sága:
Közterület -haszná|at díj a:

Közteľül et -haszná|ati díj ö s szesen :

Díj Íizetés iitemezése :

A kérelemben
haszná|at ideje:
Ktj zteľĹil et -haszná|at c éIj a:

Kö zterül et -hasznźllat helye :

Kö zteľĹĺl et -hasznáIat nagy sága:
Kö zterület -haszĺáIat díj a..

KözterĹilet -haszná|ati díi <j s sze s en :

Díjfizetés ütemezése:



Ténvállás: Vidák Kamilla egyéni vźůIa|koző 2015. október 16. napjźn érkezętĹkérelmeiben
koztertilet-haszĺźiati hozzájárvlas _ teljes díjfizetéssel töľténő _ megadását kérr a Tisztelt
Bizottságtól, tekintette| arra, hogy fenyőfa aľusítás céljából kívanja haszná|ni a közterületeket.

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a |06612015. (X.19.) sz.hatérozatźtban dĺjntött
aľľól, hogy a Í-enti helyszín szerepeljen a 20 napos Í-enyőtä, valamint kaľácsonyi-szilveszteľi
aj andék árusításľa kij elölt közteľiiletek között.

A Gazdálkodási Ügyosztá|y javasolja a köZtertilet-használat teljes díjfizetéssel történó
megadását.

Tényállás: Farkas Mihály ősteľmelő 2015. október 2|. ĺapjźn érkezętt kéľelmében köZterület-
haszná|ati hozzĄźtu|ás _ teljes díjfizetéssel töľténő _ megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól,
tekintettel arra,hogy fenyőfa árusítás céljából kĺvźnjahasználni a köĺeľületet.

A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a1066/2015. (X.19.) sz.hatźrozatában dĺintött
aľľól, hogy a fenti helyszín szerepeljen a 20 napos fenyőfa, valamint karácsonyi-szilveszteľi
aj ándékĺáľusításľa kij elölt közterĹiletek kĺjzĺitt.

A Gazdálkodási Ügyosztá|y javasolja a köZteriilet-használat teljes díjfizetéssel töľténő
mesadását.

3.
Kö zterület -haszĺélő. kére lmező :

A kéľelemben foglalt közteľĹilęt-
hasznéiat ideje:
Kö zteľiilet -haszĺźiat céIj a..

Kö zterül et -haszná|at helve :

Kö zteľület -haszĺźiat nagy sága:
Kó zterülęt -haszĺá|at díj a:

Kö zteriilet -haszĺáIatí díj ĺi s szesen
Díjfizetés titemezése:

4.
KözterĹil et -haszná|ő. kér e|mező :

A kérelemben foslalt köZterĹilet-
haszná|at ideje:
Kcj zteľĹilet -haszná|at c éIj a:

Kö ZteľĹil et -baszná|at helye :

Kö ZteľĹil et -hasznáIat nagy s źrya:

Kĺj zteľület -haszná|at đíj a:

Kö zterĹilet -haszná'lati díj ö s sze sen
Díjfizetés ütemezése:

x'aľkas Mihály ősteľmelő
(székhely: 1081 Budapest, Fiumei tft. |4.I.l3.)

2015. decembeľ t2. - 2015, decembęr 24.
fenyőfa árusítás
Budapest, VIII. kerület Maľkus Emília u. (Rókus
kőrház oldalanál)
20 fił
760,-Ftlnłlnap,+ AFA
197 600,- Ft + AFA (760,- Ft * 20 m' * 13 nap)
egyösszegben

Ktĺkény Róbeľt e.v.
(székhely: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 2I.
fsz. 9.)

2015. decembeľ |2. _2015. decembeľ 31.
i dényj el le g ll aszta|i arus ítás
Buđapest, VIII. kerĹilet Népszínház u. - Bacsó
Béla u. saľkán
6mz
760,-Ftlmzlnap + ÁFA
91200,- Ft + AFA (160,- Ft * 6 m' * 20 nap)
egyösszegben



Tén}'állás: Ktikény Róbeľt e.v. 20|5, október 30. napjĺán érkezett kérelmében közteľiilet-
hasznźlIati hozzźljaru|ás _ teljes díjťrzetéssel történő _ megadását kéľi a Tisztelt Bizottságtól,
tekintettel arra, hogy kaľácsonyi-szilveszteľi termékek arusítása céljából l<lvtnja hasznźiĺĺ a
közterületet.

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a |06612015. (X.19.) sz.hatźtrozatźtban döntött
aľrĺil, hogy a fęnti he|yszín szerepeljen a 20 napos fenyőfa, valamint karácsonyi-szilvęsztęri
aj andékárusításra kij elölt köZteľĹiletęk között.

A Gazdálkodási ÜgyosńáIy javasolja a köZterĹilet-hasznźĺIat teljes díjfizetéssel történő
megadását.

5.
Kö zterĹilet-haszná|ő. kér e|mezó :

A kéľelemben foslalt közteľĹilet-
haszná|at ideje:
Kö zteľület-hasznźlat cé|j a..

Kö zteľĹilet-hasznźiat helve :

Közteľül et-haszná|at nagy s ága :

KđzteľĹilet-hasznáIat đíj a:

Kö zterül et .haszná|ati díj ĺi s sze sen
Díjfizetés ütemezése:

A kérelemben
hasznáIat ideje:
Kö zterĹilet-haszntiat c é|j a:

Kö zterület-hasznáIat he lye :

Kö zterülęt-haszná|at nagys ág a :

Szatmáľi Ödönnó e.v.
(székhely: 1084 Budapest, Víg u. 35.)

2015. december 05. _ 2015. đecember 24.
i dényj el le g u asztali árusítás
Budapest, VIII. keľület Blaha Lujza tér 3-5.
(l'rsz.:36406)
2m'
760,-Ftlmzlnap + ÁFA
30 400,- Ft + AFA (760,-Ft* f m" * 20 nap)
egyĺisszegben

Tényállás: Szatmari ođtinne e.v. 2015. október 19. napjrín érkezett kéľelmében közterülęt-
haszĺá|ati hozzájáru|ás megadását kéri a Tisztelt Bizottságlől, tekintette| arra, hogy advent
alkalmából idényjellegu aszta|i ĺíľusítás céljából szeretné használni a közteriiletet.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a |0661201,5. (X.19.) sz.hatátozatában d<intött

arról, hogy a fenti helyszín szerepeljen a 20 napos fenyőfa, valamint karácsonyi-szilveszteri
ajanďékárusításľa kij elĺilt közterĹiletek kĺjzĺjtt.

A fentiek a|apján a Gazdálkodási lJgyosnáIy javasolja a kdzterĺilet-hasznźiat teljes
díj fizetéssel töľténő megadását.

6.
Közteľiil et-haszná|ő " kérel mező : Dunamelléki Református Egyházkeľület

Ptĺsptĺki Hivatal
(székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 28.)

2015. novembeľ 0I. _ 2016.januaľ 3 1.

építési munkaterĹilet _ állvanyozás, építoanyag
rakodás
Budapest' VIII. keľület Horĺĺnszky u.26. _ Knidy
u. sarokg0 fiŕ + 3 db paľkolóhely (10 m2
parko1óhelyenként)

foslalt köZteľĹilet

4



KözteľĹilet -hasznéiat díj a: 420,- Ftlm"lnap + AFA (építési munkateriilet);
5280,- Ft/paľko lóh ely l nap

3 477 600,- Ft + Áľ.ą. (42O'- Ft * 90 rĺł *9znap\

5 280,- Ft/paľkolóhelylnap
4,40,- FtJ őrďpaľkolóhely) és
AFA (munkaszüneti napokon)
munkanapokon összesen: 785.764,- FÍ
(bruttó 5 280 Ft,- x 63 munkanap
paľkolóhely, azaz 997 .920,- Ft)
munkasziinęti napokon összesen: 365.400,- Ft +
ÁFA (nettó 42OFt,- x 29 munkasztineti nap x 30
m')

Díjkiesés, díjelengedés esetén összesen: 4.628.764,- Ft + AFA (ide nem értve a parkolási
díj ÁFA :aĺr:et\mát)

Tényállás: A Dunamelléki Református Egyházkeľület Püspĺiki Hivatal fenti terĹiletet a
Viáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 32512015. (IV.13.) szźlműhatźrozata a|apjtnzDIs.
április 13. _ 2015. október 30. közĺjtti időszakľa vonatkozóan építési munkaterület _
áIlvźlnyozźts, építőanyag rakodás céIjéra teljes díjmentességgeI hasznáIta. Az ngyféI 2015.
november 03. napjĺín ismételten fenti területre benyújtott kérelmében kĺizterĹilet-használati
hozzájáruIás teljes díjmentességgel töľténő megadását kéľi a Tisztelt Bizottságtól, tekintettel
aľľa, hogy a Budapest VIII. keľiilet Horánszky u. 26. _ Krudy u. saľkán elhelyezkedő éptilet
fe|iĄításat kívĺĺnj ĺík folytatni.

Tájékońatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kięső paĺkolási díj ÁFA tarta|ma 212.156,- Ft,
melyet azigyfé| köteles megfizetni ahatfuozatban megjeltilt bankszámlaszźlmľa.

A Gazđá|kodási ÜgyosztáIy javasolja a Rendelet 24. s (1) bekezdés e) pontj a a|apjźn a
köZterület-haszntĺ|atihozzájáru|ás teljes díjmentességgel töľténő megadását, továbbá szintén
fenti jogszabźllyra hivatkozással teljes díjmentesség megadása mellett javasolja a 2015,
október 30. és 20|5. november |6. napja köztjtti időszakľa vonatkozó kdzteľĹilet-haszná|at
tudomásul vételét.

7.
Közterület-használ ó. kér eImezó : Nyolcpipa Bt.

(székhely: 1061 Budapest Jókai tér 8.2. em. 5.)

2016. maľcius 02. _2019. maľcius 01.
vir ág|ádtů<, szemetes elhelyezése
Budapest, VIII. kerület Leonaľđo Da Vinci u.23.
5m'
3}O,-Ftlmzlnap + ÁFA
1752 000,- Ft + AFA (320,- Ft * 5 m' * 1095

foglalt közteľĹilet-

nap)
A kérelemben foglalt díjf,lzetés ütemezés: éves

Tényállás: A Nyolcpipa Bt. 2015. november 02. napján érkezętt kérelmében köZteľĹilet.
hasznáIati hozzájáru|źls megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól, tekintettel arra) hogy

(munkanapokon,
420,- Ftlm'lnap +

+ Ár.a
x3db.

A kérelemben
haszná|at ideje:
Kĺj zteľĹilet -haszná|at c éIj a:

Kö zterül et -hasznáIat helye :

Kö zterĹil et -hasznáIat nagys ága :

K<jzteľiil et -hasznźiat díi a:



viľágládakat, valamint szemetest szeretne elhelyezni a fent megjelölt terülęten. Tájékońatom
a Tisztelt Bizottságot, hogy az ngyféI aYfuosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 289l20t5.
(III.30.) száml: döntésénęk étemében 2015. március 02.to1'2016. március 01-ig engedé|yezett
közterĹilet-hasznźllatátŁ'lvarljameghosszabbítani vét\tozat|an' feltételekkel és elľendezéssel.

A Rendelet 18. $ (2)bekezđése alapjan azugyféI által kérelmezett éves díjfizetési ütemezés
nem lehetséges, ezért a Gazdálkodási Ügyosztá|y a közteľiilet-hasznáIati díj félévente
ľé szl etekb ęn töľténő me gfi zeté s éhęz v a|ő hozzáj źru|ást j avaso lj a.

Fentiekľe tekintettel a Gazdá|kodási ÜgyosztáIy javasolja a köZteriilęt-haszná|atíhozzájźru|ás
és a felévente töľténő díjťĺzetésí ütemezés megadását.

il. A beteľjesztés indoka

A beéľkezett kérelmek elbírálása, valamint az e|őtefiesńés tárgyában a döntés meghozata|a a
Tisĺelt Bizottság hatáskĺjréb e lmirtozik.

ilI. A döntés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja abeérkezętt kérelmek Tisztelt Bizottság á|talhatźnđőben történő e|bítá|ása.
Tervezett bevétel:
Sami Info Tľade Kft.
Vidák Kamilla e.v.
Faľkas Mihály őstermelő
Kĺikény Róbert e.v.
Szatmźri od<inne
Nyolcpipa Bt.
Osszesen:

DíĹkiesés. díj elen gedés :
Dunamelléki Református Egyházkerület Püspciki Hivatal
nem éľťve a paľkolási díj AFA tartalmźú)
Osszesen:
nem éľtve a parkolási díj ÁFA tarta|mát)

Kieső ÁFA tartalom:
Dunamelléki Refoľmátus Egyhazkeľiilet Püspĺiki Hivatal
Osszesen:

IV. Jogszabályi kłĺľnyezet

A Rendelet 12. $-a értelmében a k<jĺeľü1et-haszná|atta| _ hozzájlíľulással és elutasítással _
kapcsolatos ĺlnkormányzatĺ hatősági eljarásban a hivatkozott rendeletben rogzítettek szeľint
elsőfokon a Ytlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dĺjnt. A Rendelet melléklete
me ghatáro zza a ko zteľiilet használ atok utáĺlj ťlzetęndő díj méľtékét.

A közterület-használati đíjťlzetés titemezéséről a Rendelet 18. $ (1) - (2) bekezdései az
alábbiak szeľint rendelkeznek:

2835,- Ft + AFA
101 840,- Ft + ÁFA
t97 600'- Ft + ÁFA
9t 20O'- Ft + ÁFA
30 400,- Ft + ÁFA
| 752 OO0,- Ft + ÁFA
2175 875,. F.t + ÁFA

4.628.764,- Ft + ÁFA (ide

4.628.764,. Ft + ÁFA (ide

212.156,-Ft
212.156,-Ft



,,(]) A díjat a ktjzterület-hąsználati hozzójárulásban rögzített időtartamra és módon a
j o go s ult kat e l e s e l őr e e gl ö s s z e gb en me gfiz etni.
(2) Tartós (egalább hat hónapot meghaladó) ktizterület-hąsználąt esetén a Bizottsóg a
jogosult kérelmére havontą, negłedévente vagł JéIévente esedékes, egłenlő ÓsszegiÍ díjfizetést
mególlapíthat, amennyiben az esedékes díj ]0.000 forintnál magasabb. Ezt ą tényt a
kĺjzterület-haszndlati hozzój árulásban rÓgzíteni kell.',

A közteriiletihaszná|ati díjak csökkentéséről, elengedéséľől a Rendelet 24. $ (1) bekezdése az
alábbiak szerint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján mególlapított kozterület-használati díjak korlátląnul
cs okkenthető ek vag1l el enge dhető ek:

a, ąz onkormányzat érdekében végzett építési, felújítósi munkólatok végzése esetében;
b. a fővárosi, vagy onkormónyzati pályózaton elnyert támogatásból nrftnő épület

felújítások esetében;
c, humanitárius és knritatív céIok érdekpben végzett tevékenység esetében;
d. kulturális és kÓrnyezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottság úg,, ítéli meg, hogł az Józsefváros érdekeit

szolgáIja;
Í. bejegyzett politikai pártok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendeménye esetében;
g. oktatási, tudományos.vagy ismeretterjesztő témájúfiImalkotásokforgatása esetében;
h' a Filmtv. hatálya alá nem tartozó alkntások forgatása esetén, ahol az igénybeveendő

terület a ] 5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó területű;
i. ą Filmtv. hatálya alá nem tartozó alkotások forgatása esetén, amelynek időtartama a

kérelmezett időponttól számított 30 naptári napon belül t;sszességében nem haladja
mega2naptórinapot.,,

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,Kozterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes
jelleggel - meghatórozott időtartamra vagl meghatározott íeltétel bekovetkeztéig - adható,
legfeljebb 3 évre; a településképi bejelentési eljárás során hozott dantésben engedélyezett
reklámb erendezés elhelyezés e es etén le gfelj ebb ] 0 ĺźvr e.''

Fentĺek alapj án kéľem az a|ábbi batár ozati j avaslat elfo gadását.

Határozati javaslat

I. A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáe iĘy dönt, hogy köZtenilęt-haszná|ati
hozzájźlrulást ad - egyĺisszegbęn tcjrténő teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szerint:

Közterület-haszná|ó. kérelmező :

A kö zterül e t-haszná|at idej e :

Kcizterület-haszná|at c é|j a:

Kö zteriil et-haszná|at he lye :

Kĺizteľtilet-haszná|atnagysága:

Felelős: polgáľmester
Határiđó 2015. november 16.

Sami Info Tľade Kft.
(l106 Budapest' Gyakoľló u.4ll.)
2015. november 16. _2016. maľcius 31.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľĺilet Kniđy u. 4.
3m'



il. A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteľület-használati
hozzájáľulást ad _ egytisszegben történő teljes díjfizetésseI - az a|ábbiak szerint:

Köxerület-haszĺáIő, kérelmező: vĺdák Kamilla e.v.
(székhely: 1088 Budapest, Kľúdy u. 11.)

A közterület-haszĺä|at ideje: 2015. december |4. _2015. decęmbeľ 23.
K<jĺerület-hasznźiat célja: fenyőfa arusítás
KöZterület-haszná|athe1ye: Budapest, VIII. keľület Szigony u. - Práter u.

saľok
KözterĹilet-hasznáIatnagysága: 5 m2

A köZterület-haszná|at ideje: 2015. december 10. _2015. december 23.
Köaeľtilet-hasznáIat céIja: fenyőfa árusítás
Közteľület-hasznáIathelye: Budapest' VIII. keľĹilet Lőľinc pap tér (hľsz.:

367r0.)
KöZtęľület-haszná|atnagysága: 6 m"

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. novembeľ 16.

ilI. A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznáIati
hozzźĄárulást ad _ egyösszegben történő teljes díjfizetésse| - az alábbiak szerint:

KöZteľtilet-hasznáIő, kéľelmező: Faľkas Mihály ősteľmelő
(székhely: 1081 Budapest, Fiumei iÍ. |4.I.ĺ3.)

A közterület.haszĺá|atideje: 2015. decęmber 12, _2015. decembet 24.
KöZterület-hasznáIat céI1a fenyőfa árusítás
Közteľület-hasznáIathelye: Budapest, VIII. keľĹilet Mĺĺrkus Emília u. (Rókus

kőthźz oldalánál)
K<jzterĹilet-haszná|atnagysága: 20 m2

Felelős: polgáľmester
lJatáridó 2015. november 16.

IV. A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcint, hogy közteľület-haszná|ati
hozzájaru|ást ad - egyösszegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbíak szerint:

KözterĹilet-hasznźiő.kére|męzo: Kiikénv Rĺóbert e.v.
(székľráy: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 2I.
fsz.9.)

A köZteriilet-használat ideje: 2015. december 12._20|5. december 31.
Közteľület-haszĺáIat céIja: idényjellegu asńa|í árusítás
Közteľület-haszĺétlathelye: Budapest, VIII. kerület Népszínház u. - Bacsó

Béla u. sarkán
Kcjztenilet-haszná|atĺagysága: 6 m2

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. novęmbęr 16.



V. A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺiaeľĹilet-hasznźiati
hozzájźlru|ást ad _ egyĺisszegben töľténő teljes díjfrzetéssel - az a|ábbiak szerint:

VI.

Közteľület-használó. kérelmező :

A köZterül et-haszná|at idej e :

KözterĹilęt .haszná|at cé|j a..

KözterĹilet -haszná|at helye :

KöZteľület -hasznźiat nagy sága:

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. november 16.

1.

KözterĹil et -haszná|ő. kéręlmező :

A közteľiil et-hasznáIat idej e :

Közteľület -haszná|at c é|j a:

Kĺizterül et -haszná|at helye :

Közterület -hasznáIat nagys ága :

Felelős: polgármester
Hatáĺiďo: 2015. novęmber 16.

Felelős:
Hataľidő:

polgármester
2015. november 16.

Szatmári Odiinné e.v.
(székhely: 1084 Budapest, Víg u. 35.)
f0I5. december 05. -2015. december24.
i dényj el l e g u asztali iĺľusítás
Budapest, VIII. kerĹilet Blaha Lljza tér 3.5.
(hľs.z.: 36406)
2m'

Dunamelléki Református Egyházkeľiilet
Pĺispiiki Hivatal
(székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 28.)
2015. novembeľ 16. _ 20I6,januáľ 3 1.

építési munkaterĹilet _ állvanyozás, építóanyag
rakodás
Budapest, VIII. kerĹilet Horánszky u.26. _ Knidy
u. sarok
90 m2 + 3 db paľkolóhely (10 m,
paĺkolóhelyenként)

A Vaľosgazdálkodási és PénzügyiBizottságúgy dönt, hogy

kdzteľület-haszntiatihozzájźtru|ást ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szeľint:

2. a kieső parkolási díj áfa tartalmát a Hoľĺínszky u. 26. sz. előtti paĺkoló szakasz
vonatkozásában (20|5. novembeľ I-tő| 2016. januar 3l-ig, azaz 63 munkanap),21f .156,- Ft-
ot koteles megfizetru a końęrilet-használatról szóló határozatban megjel<ilt
bankszámlaszárnĺa.

3. díjmentesség biztosítása mellett fudomásul veszi a Dunamelléki Refoľmáfus
Egyhazkerulet Püspciki Hivatal, Budapest VIII. kerület Horĺínszky u. 26. _ Knidy u. saľok
előtti járđaszakaszra vonatkozó közteľiilet-haszná|atát2015. november 01. _ 2015. november
15. napja köz<jtt.

Felelős: polgármester
IJatáridő: 2015. november 16.



VII. A Ytnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterĹilet-hasznéiati
hozzájaralást ad _ féléves ľészletekben tĺjrténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

KözteľĹilet-haszná|ő, kérelmező: Nyolcpipa Bt.
(székhely: 1061 Budapest Jókai tér 8.2. em. 5.)

A közterĹilet-haszná|at ideje: 20t6. miíľcius 02. _2019. marcius 01.
Kĺjzterület-hasznáLatcéIja: vitágládźk, szemetes elhelyezése
Köztertilet-hasznáIathelye: Budapest, VIII. kerület Leonardo Da Vinci v 23.
Közterület-hasznáIatnagysága: 5 m"

Felelős: polgármester
Hatźríđő: 2015. novembęľ 16.

A dönté s vé grehaj tás źú v é gző szeru ezeti e gy sé g : G azdá|ko dási Ü gyo sztály

A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javas|ata akozzététe| módjĺáľa:
nem indokolt hirdetőtáblĺín hoďapon

Budapest, 2015. november I 0. / /r- L'
dr. Hencz Adrienn
ugyosztźiyvezető

KÉszÍrprr r,: G ĺzo ĺĺ-KoDÁsI ÜcyoszľÁI.y
LpÍRr.ą,: Bonos GÁson Sze.soLcs. N,ł.cy KeľłI,lľ Év,ł ÜcyľlĺrÉzól<
PÉNzÜcyIFEDEZETETNEMIGÉNYEL,IGAZoLÁS: \,,lt kI
Jocl roNľRoĺĺ: $d.

Ą-u-o,- cI

-==--l
ElLpNózuzre: . ľL ,ľ,|wv1.-^ry
DR. MÉsZARErur,ł. /

ĺĺlpcyzo

BprpRĺaszrÉsnr ALKALMAS :

DłNeoe-RlNĺÁN Eprľ,c.
ĺncyző

T,ą.nrós ľÁvoLLÉrÉsBľ

JOVAHAGYTA:

Soós Gyon
A VAROSGAZDALKODASI ES YI SIZOTTSAG ELNOKE

k &b, 6-,ív on. MÉszÁR ERIKA /
x-ncvzo
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Budapest Főváros V|I|. kerü|et Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal 
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Gazdá|kodásĺ Ügyosztá|y 
ii|et Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal 

I i. .* l
1082 Budapest i ?tl15 Üĺ{T t] il. ' ĺ
Baross utca 63-67. | 

"*^' 
4'(\' 

"yc . 
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a' k é ľ e I t m n v o tł,t aty,dnv t

m e I Ié kIeteket cs atqlni,'és
a]:á í rni szíves kedj ék ! .
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kérclmező tudomásu| veszi, hogy

- a kéľęlem benyújtása nemjogosí$a fel aköztertilethaszĺá|attĺra,
a'Józsefuárosi onkormanýzat tulajđonában lévő köztertilętek használatáról és haszrálatának ľendjéről szóló

|8l2o13. (Iv. f4.) onkońányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a közterület használatáért közteriilet-

végzésének feltételeiről szóló 2|0ĺz009.(IX.f9.)
5. mellékletében meghatározott termékęk árusítha-

használati díjat köteles ťĺzetní,
a köztertiletęn kizárólag a keľęskędelmi tevékenységek

Kormányrendelet 12' $ (l) bekezdése alapján a rendelęt

tók.

,píté' l .""kákt.kk,t t;s sz efi)ggő közteriil et-használ atí_Ęíté,t 
",g"délyfuez 

kotatt építmény esetében vagł építési munkąlatokkal osszeJuggo l{ozLeruler

esetében o, Ęĺttaíaal p'opou ń"gnatáhazĺźst és aiogśzabáIyban eiőírt esetekben a jogerős építésügłi ható-

Figvelmeztetés:
,4 lĺiárqłtala:rlul kitolton kéreleĺllrryontatvány es az előht meltéHetek csątolasán tul, a ponÍos és egłéłtelmĺí helynĺeýatározas, va-

hminí u meglevő tétesítmé.łryfotóia elengedhetetlen a benyijtott kerelem &demi elbíralasához!

A kozterĺ.ileĹhasználatot _ ktilönösen - az alábbijogszebályok szabälyozzÍk:

Maryaľorság helyi ĺĺnkormány zatŕi|Íő| smilő 20|l. évi CD(XXIX. töľvény

_ aJízsefvĺĺrosi onĹormĺĺnyzat h.rlajdonáball lévő ktiztertĺletęk haszrálataról és haszlálatanak rendjéről szóló l8/2013.

GV.24.) önkormanyzati ręndelet

JÔzsefuĺĺros KeruleiiÉpÍtési Szabályzatáĺő|sző|ő 66l2O0,7.(}il'l2.) önkormiĺnyzati rendelet

- Budapesti Vĺłľosrendezesi és Építési Keretszabá|yzatról szóló 41lI998.(X.|5.) Főv. Kry. rendelęt

- A reklámck, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55120|3. (XII.20.) önkor-

nrálryza|i rendeiete

NY TLATKOZAT

Alulĺrott. az áIĺa|ambenyújtott kĺizteríilet-használati kérelmęm elbírálásának céljából houtźitirulok személyes adataim

t<j,rténo kezeléséhez, valamint ah}roz, hogv az így tudomásľa jutott személyes adataimat a Folgármesteri Hivatal az le-

járásban,ľészt.'.evő szakh.atósági állásfogĹtások bekérésę végett továbbítsa az illętékes hatóságok felé.

Kéreltnem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdátkodási Ügyosztály tigyintézőjétől tájékoaatást kapĹam -

anrelyet tudołnásul vettem - az e|1árásmegindításának napjáró|, azigyintézési határidőrő|, az tigyemre irányadó jog-

szabályi ľendelkezésekrĺĺ! jogairTlról és kotelezettségeimiđl, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkez-

rnényeiľől, valamint a hivatali elérhetoségľol.

Kiielelttellt,hogy kérelmem teljesítése esetén a kozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabáIyairő|a

2004. évi CXL. törvény 2004' évi CXL. törvény zl7n.. s (l) bekęzdés b) pontja alapján a fellębbęzési jogomľól le.

lnondok. TuLpluiryl ve;zea' hogy ezáltal az ügýernben ńozon határo zat annakközlésekor jogerore emelkedik.

A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi mel|éIeteket ke|l csatolnia: (A csato|t mellékletet kérjük X-el jelö|ni)

@íuánt !ryq\"lyggg eľ&g4g!ĄgE! okiľat rnĺĺsolatiĺt:

váIlalkozas ęsetén: vállalkozói

- őstęrmelők esetén őstermelői igazolványt.

ęsetén annak azizlętnek a bejáratátil való távolsága, a

átó egység érvényes be-

ielentés köteles kereskedelmi teveke
n szerepelnie kell a környező utcáknak

is. A viŁIaton az igényelt területnek - á sziikséges méretekkęl - tigy kell Y:ĽĽ*'::'hogy a'nna|'na9y.sáea'

elhelyezkedése egyértelmiĺen megállapítható legyen (TERÁS?.'p-l.vll-ot{ BśpľÉN: annak szélessége,

hosszúsága; ateÍasz,pavilon 
".é|én"iu,épületńomlokzatifa|źLtőIésajarda:'':'Í:l::Ľľolsága;terasz

és terveit; tetąszlc,źrelmekhez ą

s megrijítrása esetén - városképvédel-

mi szeńpontok figyelembevétele mia

Ruđapest. 2015. év {.$ ľ'ĺ .Ü..$". nup'
KÉRELMEzo ALAÍRÁSA
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Nyomtatás

Minerva Térinformatikai Rendszer
Budapest Főváros V| l |. kerü let Józsefvárosi ön ko rmányzata

1. oldal, cisszesen: I oldal

Méretarány:100

A térkép tájékoztató je||egri' máso|ata semmi|yen hivata|os eljárásban nem haszná|ható fel! Készü|t az áIIami a|apadatok fe|használásáva|.

Fnnaĺ|Á|v czáma'

Budapest, 2015 november 04

http ://minubi0 I /minerva/bp8ker/aj axplot/aj axplot.php
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2015.11.04.



Don Leone Kft.
T*ääľ Pékság {Eami }nfo Tľade l{ft.}

jáľđa

\ŕostľo Kf:t. vęnď#glĺítđ teľąss

\ĺostľo veuďeglrĺto teľasĺ

\ŕ+stľo KfÉ.

Bľrres & Gaxtľę 2$12. KfÍ. vtnĺlegľĺłtń teľasz

jltľđa



3 Krudy Gyula u. _ Google Térkép 1' oldal, cjsszesen: 1 ĺllclal

#w*ęä* 3 Krúdy Gyu|a u.

Kép készÍtéséne-k ideje: máj. 2009 @ '201 5 Goog|e

Budapest

Utcakép - máj. 2009
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Hiv. szám: |6-283120|5.
Üryintéző: Tolnay Krisztina c. r. ftzls.
Tel.: 48-152

dr. Hencz Adľienn
üryosztályvezető

Budapest Fővaros VIII. keľület
Józsefu aľo si onkoľm źny zat
Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Ügyosztály

Buđaoest
Baľoss utca 63-67.
1082

Tisztelt dľ. Hencz Adrienn!

Tájékoztatom, hogy a fenti számon hatóságomhoz érkezett megkeresésben foglaltakat
megvizsgźitam, melynek soriín az aIábbíakat á|Iapítottam meg:

A Sami Info Tľade Kft. kérelmet nyújtott be a Józsefuarosi Önkoľmĺínyzat friajdonában lévő
közteľĹilet hasznźiatź.ŕoz, melyben kitelepülésének engedé|yezésétkffie a Budapest VIII. kerület,
Krudy Gyula utca4. szám előtti járdán 2,5 ĺégyzetméter területre.

A fenti helyszínen kozbíztonsági és közlekedési szempontból a kitelepülés ellen hatóságom
kifogást nem emel.

Budapest' 2015. október 20.

vi

Tisztetrettel:

Skivraha
Rendészeti

Cím: 1084 Budapest Víg u. 36., 1431 Bp. Pf.:161
Telefon: 47 7 -37 00,48-1 5 7 ; Fax : 4'7 7 -37 24, 48-40 1

e-mail: 08rk@budapest.police.hu

RzsNEo_3'90.68.l (010804675,4227-BUJERI.65l778694-50E549689D.lc-4675ł245)

HIIKK: Ügyek szIĺma[23063]: l daab;



Főv á ľo s i Katasztr őfav éd elmi lgazgato s ág

Kozép-pesti Katasztrófavédelmi Kirende1tség

H-lo81 Budapest, Dologház utca 3. B: |443 Budapest,.Pf.: l54.

ľ"t. (:o-l) ąśg-zizą Fä: (36-1) 459-2457 .--uil' flĺi.kozeppest@katveđ.gov.hu A\rI Mślí /'v'
soĺugžsi.;goo(s

-Előadói ív-

Tárg.v: Szakmai vélemény a Bp., V[l. kerĹilet

Krúdy Gy. '. 4. szám előtti közter[ilet
használat Ĺĺgyében (Sami Info Tradę
Kft)
16-283 l 6lf01 5. (Boľos Gábor Szabolcs)
Szendi Rebeka c. tiĺ. flrdgy.
4s9-Ba0/94208
fki.kozeppest@katved. gov. hu

ffiffi
Szám : 3 5 I 50 / 57 3 2-I lf01 5 .áIt.

Hĺv.sz.:
Ü. ĺ.:
Tel.:
E-mail:

B u d ap e s t F ővúr o s VII I. k e r iile t Jó a efv dr o s i Ö n k o r m ú ny zat

P o l g ármes teri H iv atala
Gazdól ko ddsi a gy o s ztdly

irattár

i{:l]5 ĺj:Łĺ'i ;ł ?

Budapest
Baross vtca 63-67 .

1082

Értesítem, hogy a Budapest VIII. keľület, Kľúdy Gy. u. 4. szálm előtt (Sami Info Tľade Kft)

köztertilet haszĺálattigyéien a Kiľerrđeltségiinkhöz ktildött nęgkeľesésót megvizsgáltam, amelyre

az, a'\źł.łli szaicmai véleményt adom:

A Ruclapcst VIII. kenilet, Knidy Gy. u. 4. sztlm előtt (Sami Info Tradę Kft) előtt a közteľüIet

haszĺá|ita ttízvéde lmi szemp ontb ó 1 m e gfe l e lő.

A fenti szakmai vélemény nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak.

Kérem szakmai véleményem szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2015. októbeľ 26.
KészüIt: 2 pld.
1 pélđány: 1 oldal
Gépelte: Szendi Rebeka c' ní. fhdgy.

Kapjákj
l' g!dup"'t Fővaros VIII. keriitet Józsefu áľosi Önkoľmányzat Polgármesteri

Hivatala Gazdálkodási Ügyosztály (l082 Budapest, Baross u. 63-61 .)
ezľedeś

vezető

t,ę ayloVwďu /n*h,Wó üutĺtno ,n"cľeT*t



Bun.ł.pBsr FovÁnos VilI. KERÜLET
JozsBrvÁRosl
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HerosÁcl ÜcyoszrÁly
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U. gyiratszámz 0 5 -3 466 l 20 1 5 .

Ugintézőz dr. Szabó Kata Kaľolina
Telefon: 459-ZI7I
Em ail : szabok@j ozsefvaro s. hu
Hĺvsz. : I 6-f83 / 6 ľfU I 5 .

Táľgy: kťizl.eľület-ftrglalási kérelem

Gazdálkodási Ügyosztály

dr. Hencz Adľienn
fi gyosztályv ezető r észér e

Helyben

Tĺsztelt tigyosztáIwezető Asszony !

Hivatkozássol hozzánk iľkezett nregkuĺ.esés éte az alábbi állásfoglalást adjuk:

Sami Info Tľade l(ft.
Budapest VIil. keľiilct, Kľűdy Gyula utca 4. 2,5 m?' vendéglátĺĎ teľasz

tészérě a kĺizteľtilethasznźiatba adását a fenti időszakban a ,,JoI<ÉsZ'' 10.$ (3) bekezdésében
rĺigzítettek betar:tźsamellett kereskedelmi szempontból nem kifogásoljuk,

az a|ábbi kikötéssel:

a vendéglátó teraszt a kereskedő csak az íiz|et nyí|ászárőinak zátwa tart6sátva|,
tizemeltetheti.

A Sami Info Trade Kft. 4983/20]4 szóm alatt szerepel hatósági nyilvántartósunkban _ La
Luna gyors büJé elnevezĺźssel - a Budapest VIII. keľ.i)let, Krúdy Gyuta utca 4. szám alatti üzlet
tekintetében.

Józsefváros Ker[ileti Építési Szabá|yzatźlról szóló 66/2007 '(X:n,Iz.) ok. ľendelet (ĺirÉsz;
10.$ (3) bekezdése éľtelmében:
,' (3 ) Vendé g|átő ter asz elhelyezése

a) Vendéglátó terasz köaenileten vagy kozhaszná|at cé|jfua átađottmagánteľri1eten csak
abban az esetben létesíthető, ha:

. a gyalogos sáv szélessége - a biztonsági- és berendezési sávok megtartásával -legalább 1,5 m;

. a gyalogos sáv szélessége az árkád alatt is tegatább 1,5 méter és

B 1082 Budapest, Baross u. 63-67. 6 a59-2199
www jozsefuaľos.hu



. a teras z \egfeljebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb méretű tetasz esetében

|ega|ább 1,5 méter széles felületen a korüljarhatóság biztosítható.

b) Tetaszoldalai 1,0 méternél magasabb szerkezettel nem hataľolhatók le.

"j A teraszok téliesítésének, esővédővel való ellátásanak megoldását az épület

megjelenítéséhęz töĺténő megfelelő illeszkedés érdekében be kell mutatni az

onkórmanyzati főépítész elott, ilietve arrnak hiányában az illetékes tervtanács előtt,

melynek á|lásfoglatását csatolni keII az (elvi) építési engedéiy iránti kéľelelÍlhez.,,

A megállapodásba javasoljuk belefogIalni, hogy a kereskedelmi tevékenységét a

kereskeáelemĺől szőĺő 2005. évi CLXIV. törvény előírásainak betartásával folýathatja,

továbbá,hogy a vendéglátó teraszon azeneszo|gáitatás tilos, ill. tevékenységtikkel a lakosság

nyugalmát ń"- 
"uo"rhatják, 

(,aj, szag, nyiwa tartás, rendezvények, stb.) 1lIefue az

"ś.tl"g"'".' 
felmerülő panaszok elkerülése érdekében a vendéglátő teruszt csak 10.00 őrátő|

tĺzemeltetheti.

Budapest, 2015. október 20.

Tisztelettel: íilv ijia/

M l082 Buđapest, Baross u.63-6.7. @ 459-2,100

wwrv.iozsefuaľos.hu



ffi BUDAPEST FŐvÁnos
VIII. KERÜLET

JózspnvÁnosl oľron'lĺÁNYzAT
PoI.cÁRľĺBsrBru Hrve,ľ.ąl-ĺ.

VĺnosľB.llnszrÉsl És FoÉpÍľÉszĺ
ÜcyoszrÁly

FoÉpÍrÉszI Inon,ł

Iktatószám: 26-27I/2014
,Ügyintéző: Szomolányiné Kocsis Beatrix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanyineb(@jozsefuaros.hu

l

ĺ
I

i

I

I

I

ĺ
ĺ

Budapest Főváľos VIII. keľület
Jĺózs efváľosi onko ľm ányzat
Polgármesteri Hivatala

Vagyongazdrĺlkodási és Üzemeltetési
Ugyosztály

dľ. Hencz Adrienn
ĺiryosztá|yver,etii

Helvben

Táľgy: Sami Info Tľade Kft. közterĹilet használati kérelme - Kruđy utca 4. szám előtt

Hiv. szám: 1 6-283/6/20 ] 5.

Tisztelt Üryosztályvezető Asszony!

Köszĺjnettel vettem tárgý témában tett megkeresését. A Budapest Főváros VIII. kerĹilet
Józsefuáros onkorm ányzata Képviselő.testületének Józsefuáros KęrĹileti Építési
Szabá|yzatáról szóló 66l2|JÖ7.(X|I.IL.) rendelete 1ĺlrÉsz; 10.$ (3) bekezdése szabźĺ|yozza a
vendéglátó teraszok elhelyezését.

F enti ek a| apj án me gćů|apitom, ho gy a kö zterül et -hasznźiat enged él yezh ető.

Budapest, 2015. ol<tőber 2I.

Udvözlettel:

ügyosztályvezetőu 
*

www jozsefuaros.hu



.łlÁÍnÁS.MINTA

Alulíľott, dľ. Taľcheh Sami (anyja sziiletési neve: 'lbrcheh Rasmieh, lakcíme:
1106 Budapest, Gyakorló utca 4ĺ1. VII/30.), mint a Sami Info Trade
Koľlátolt Felelősségíĺ Társaság (ľövidített cégneve: Sami Info Trade Kft.)
i'igyvezetője, a táľsaság előíľt, eltírryouroLL Vagy llyullrtatott cégtreve aIá a

nevemet onállóan azaltlbbiak szerint íľom:

lĺil..1-,ĺą,r:.M@
Dľ. Tarcheh Sami

Eĺtenje,gł;zés.'
Alulírott, Dľ Lázór Zoltán ug,:éd (iľoda neve, címe: Lázá'r Ügwédi lrod,a, 5000

Szolnok, Kossuth tér ] 0/C. fsz. 6. nyilvántartó kamąrą: ,Iósz-Nagykun-Szolnolc

Meg,lei Üg,lvédi Kąmąra karnarąi nyilvántartási szám: 350.). tąnusítom, hogy a

fcn.ti aláĺrós-mintát Dn Thrcheh Sami (an1ja szii'ĺ.ęté,si' neve., Thrcheh Rasmĺeh,

ląkcíme.. ]]06 Bu.dapest, Gyakorló utcą 4/I. VII/30.) előttem sajót kez{Íĺeg írta

ąlá.

Nyilatkozom, hogy az ąlóírós-minta hitelesítést a cégbejegyzési eljórás sorón

láttąm eĺ ellenjegy,,zéssel, Ezen áltąląm ellenjegyzett ąlóírás-minta ą
cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési kĺźrelem alapját

képező létesítő okirątot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel, Igy o jelen

aláírós-mintą megfelel a cégnyilvcinosságról, a bírósógi cégeljórásról és ą
végel.számolásról szóló 2006. évi V n,. 9. š-óban írtfeltételelĺrlek

Budapest, 2013. szePtemb er 2.

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



OPTEN Kft. ) Cćgkivolrat 2015. 1ĺ. 09-i,lratállyal 1. oldal, összesen:5 oldal

Megjelenĺtés

Közzététe|i i nf ormáci ó me g je|e nĺtése : ffi
Sami lnfo Trade Korlátolt Fe|elősségű Társaság

(1106 Budapest, Gyakor!ó utca 4ĺ1.v|l. em. 30.) Adószám: 24704777-2-
42

Cégkivonat 20ĺ 5.1 1.og..i időál|apotban

ĺ ÁlrnlÁNosADAToK
Cégjegyzékszám: 01 09 178183 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|átolt fele|osségű társaság

A|aku|ás dátuma: 201 3.09.02.

Bejegyzés dátuma: 201 3.09.04.

2 A cÉG ELNEVEZÉSE

2/1 Sami lnfo Trade Kor|áto|t Fe|e|Ősségű Társaság
Bejegyzés ke|te: 201 3.09.04.

Hatályos: 201 3.09.04' -'..

3 A cÉG RöVIDíTEľľ ELNEVEZÉSE

3/1 Sami Info Trade Kft.

Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 3.09'04.

Hatályos: 201 3.09.04. -''.

5 A cÉG SZÉKHELYE

5/1 1í06 Budapest. Gvakorló utca 4/1. Vll. em.30.
Bejegyzés ke|te: 201 3.09.04.

Hatályos: 201 3.09.04. - ...

8 A TÁRsAsÁGlszERzóDÉs (ALAPszABÁLY, ALAPĺTo oKIRAT, uÉresírő oKRAT) KELTE

8/1 2013.09.02.
Bejegyzés ke|te: 201 3'09.04.

HatáIyos: 201 3.09.04. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYsÉcl xone1l1

9/1 6209'08Egyébinformáció-technológiaiszo|gá|tatás(Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 201 3. 09.04.

Hatályos: 201 3.09-04. - .'.

9/2 6202,08 |nformáció-techno|ógiai szaktanácsadás
Bejegyzés kelte: 201 3.09.04.

Hatálvos: 201 3-09.04. - ..

http://www.opten.hďcegtar/cegkivonat-nyomtatas/0 1 09 1 78 i 83 2015.1 1.09.



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2015. 1 1. 09-i hatállyal

9t7

6203'08 SzámÍtogép-üzeme|tetés

Bejegyzés ke|te: 201 3.09.04.

Hatályos: 201 3.09'04. -'..

6201'08 Számítógépes programozás

Bejegyzés ke|te: 201 3.09.04.

Hatályos: 2O1 3.0g.O4. -'..

749o'o8 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, mĹjszakitevékenység

Bejegyzés ke|te: 201 3.09.04.

Hatályos: 201 3.09.04. - .''

8220, 08 TeIefoni nformáció

Bejegyzés ke|te: 201 3'09.04.

Hatályos: 201 3.09'04. - ...

6399'08 M. n. s. egyéb informácios szolgá|tatás

Bejegyzés ke|te: 201 3. 09.04.

HatáIyos: 201 3.09'04. . .'.

451 1'08 Szemé|ygépjármĹ1-' könnyűgépjármű kereskede|em

Bejegyzés ke|te: 201 3.09.04.

Hatályos: 201 3.09.04. - .''

451 9'08 Egyéb gépjármű-kereskedelem

Bejegyzés ke|te: 201 3.09'04.

Hatályos: 2013.09'04. . ...

4619'0B Vegyes termékkörĹĺ ügynoki nagykereskede|em

Bejegyzés ke|te: 20,1 3.09.04.

Hatályos: 201 3.09.04. - ..'

4690'08 VegyestermékkörĹ] nagykereskedeIem

Bejegyzés ke|te: 201 3.09.04.

Hatályos: 201 3.09.04. - ...

561 o.o8 Éttermi, mozgó vendég|átás

Bejegyzés ke|te: 201 3.09.04.

Hatályos: 201 3.09.04. - ...

5630'0B Ita|szoIgáltatás

Bejegyzés kelte: 201 3'09'04'

Hatályos: 201 3.09.04. -'''

5629.08 Egyéb vendéglátás

Bejegyzés ke|te: 201 3.09.04.

Hatályos: 201 3.09'04. - ...

5621'08 Rendezvényi étkeztetés

Bejegyzés ke|te: 201 3.09.04.

HatáIyos: 2013-09.04. - ...

4781,08 ÉleImiszer, ita|, dohányáru piaci kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 201 3.09.04.

Hatályos: 201 3.09.04. -',.

9/10

9/11

9/12

9/13

9/14

9/15

9/1 6

9/3

9/4

9/5

9/6

2. o|ďa|, összesen: 5 oldal

9/8

9/9

httn.//rrnxnxr nnten htt/c.estarlceskivonat-nvomtatas/O I 09 I 78 183 2015. I 1 .09.



OPTEN Kft. > Cégkivonat 2015. l 1. 09-i hatállyal 3. oldal. cisszesen: 5 oldai

9/17 4729,08Egyébé|e|miszer-kiskereskede|em
Bejegyzés kelte: 20,1 3.09.04.

Hatályos: 2013.09.04. - ...

9/18 4711,o8Élelmiszerjel|egrĺ bo|tiVegyeskiskereskede|em
Bejegyzés kelte: 201 3.09.04.

Hatályos: 2013.09,04' - .''

9/19 7430,08Fordĺtás'tolmácsolás
Bejegyzés ke|te: 201 3.09.,| 9.

Hatatyos: 2013.09.19. - ...

A cÉG JEGYZETT roxÉĺľ
11/1 Összesen:500 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 201 3.09.04.

Hatályos: 201 3.09.04. - ...

A CEGJEGYZESRE JOGOSULT(AK) ADATAT

13/1 ďr. Iarcńeń Saml (an: Tarcheh Rasmieh) *. ugyvezeto (vezető tisztségvise|o) í106
Budapest. Gyakorló utca 4/í. Vll. em. 30.

SzÜ|etés ideje: 1 948.03.07.

Adóazonosító je|: 82965051 50
A hite|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az Ügyvéd á|ta| e||enjegyzett a|áírás-minta
benyújtásra kerÜ|t.

A képvise|et modja: önáĺ|o.

A jogviszony kezdete: 201 3.09.02.

Bejegyzés kelte: 20,ĺ 3.09'04.

HatáIyos: 201 3.09.04. - ...

A cÉG sTATlszTlKAl SZÁMJELE

20/1 24704777-6209-113-0,ĺ.

Bejegyzés ke|te: 201 3.09.04.

Hatályos: 201 3.09.04, - ...

A cÉG ADószÁMA

21/1 24704777-2-42.

HU24704777.

Adiszám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2013'09'04.
Bejegyzés ke|te: 201 3.09.04.

Hatályos: 201 3.09.04. - ..,

A cÉG PÉNZFoRGALMI JElzószÁMA
32/1 1201 1650-01408567-00100006

Raiffeisen Bank Zrt. Mátyásfo|d (1165 Budapest, Jókai Mor u. 2.',01 10 o41o42)
A szám|a nyitási dátuma: 201 3.09.06.

Bejegyzés kelte: 20,l 3. 09.09.

Hatályos: 2013.09.09. - .'.

A cÉG ELEKTRoNIKUs ELÉRHETósÉGE

í1

13

21

http ://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas/0 1 09 1 78 1 83 2015.11.09.



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 20ĺ5. 11. 09-i hatáI|ya|

45/1 E mail: dr.t.sami@qmail.com
Bejegyzés kelte: 201 3.09.04

Hatályos: 201 3.09.04. - ...

49 A cÉG cÉGJEcYzÉxszÁnĺnl

49/1

í A ľÁnsłsÁc TAGJAINAK ADATA!
(0e)

1pg)n dr. ľarcńeń Sami (an: Tarcheh Rasmieh)
Vll. em.30.
SzÜletés ideje: 1 948.03.07.

A tagsági jogvĺszony kezdete: 2013'09.02.

Bejegyzés ke|te: 20,1 3.09.04.

Hatályos: 2013.09.04. - ...

97 PÉNzÜGYl MoDUL

2014. év

4. o|dal, összesen: 5 oldal

# íí06 Budapest. Gvakortó utca 4/1.

2o13.év 2012, 2011. 2010.

év év év

01 09 í78183
Vezetve a(z) Fővárosi TÖrvényszék Cégbírosága nyilvántartásában.
Bejegyzés ke|te: 20,| 3.09.04.

Hatályos: 201 3'09.04, - ...

Cégformától fůiggő adatok

Beszámo|ási időszak

Értékesítés netti
árbevéteIe

Üzemieredmény

Adózás e|őttieredmény

Mér|eg szerinti

eredmény

Adozott eredmény

Eszkozok tsszesen

Befektetett eszkozok

2014.01.01. -

2014.12.31.

eFt

1 829

4 812

-4 812

-4 812

-4 812

3 454

1 851

2013.09.02. - Nincs
2013.12.31. adat.

eFt eFt

22 Nincs
adat.

- 800 Nincs

adat.

- 800 Nincs
adat.

- 800 Nĺncs

adat.

- 800 Nĺncs
adat.

2 555 Nincs

adat.

2 368 Nincs
adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

eFt eFt

Nincs Nincs

adat. adat.

Nĺncs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nĺncs Nincs

adat. adat.

http://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas/0 I 09 1 78 1 83 2015.11.09.



OPTEN Kft. > Cégkivonat 2015.11. 09-i hatáI|ya|

Forgóeszközök

Pénzeszkozök

Aktív idobe|i

eIhatárolások

Saját tőke

Cé|tarta|ékok

KöteIezettségek

Rovid |ejáratÚ

koteIezettségek

Hosszú |ejáratÚ

koteIezettségek

Passzív időbeIi

elhatárolások

Pénzügyimutatók

tladósodottság foka O

EIadósodottság mértéke

- Bonitás Gl

ÁrbevéteI arányos
eredmény % O

Lĺkviditási gyorsráta O

Létszám: 3 Íó

1 603

157

0

-5 512

U

I 966

8 966

0

0

z,ov

-1,63

- 263,09

0,13

0

- 700

0

3 255

3 255

U

0

4 e'7

41

5. oldal, összesen: 5 oldal

Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nĺncs
adat. adat. adat.

Nincs Nĺncs Nincs
adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.

1,27 Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.

-4,65 Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.

-3 636'36 Nincs Nĺncs Nĺncs
adat. adat. adat.

0,06 Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.

Az adatok az OPTEN Kft. Gégtár ľendszeľébő| származnak, amely cégek esetén a
CégközIönyben megjelent hivata|os adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásból származó hivatalos és gyűjtött információk !áthatók.

Lekérdezés időpontja: 2015.,|1.09 09:42
UtoIsó fe|d o|gozott Cég közIöny megjelenés i dátum a: 201 5.1 1.07 .

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2015.1ĺ.09 08:30

oPTEN KÍt.o

http://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas/0 1 09 1 78 1 83 2015.11.09.



Budapest Főváľos V|l|. kerü|et Józsefuárosi PoIgármesteri Hivata|
Gazdálkodási Ügyosztály
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

KÉRELEM
aJőzseÍvál.tlsi Öukĺrrln,ányzuttu|ajĺIonában |évő közteľület h".";;,ňáT;řtr'äĹ*Ja Joz,lie|v.ä|.Üsr ('rrK(,rlnxnł,rLt tu|äJoonäDan |evÖ KÖzteťület hasznalatah

nyomtatványt oIvashatóan; nyomtatott betűveI kilöIteni!

M ag ánszem éIyek esetében :
\

Kérelmezóneve: ............... telefon:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közt:ertjlet-használati kérelmek elbírálásához, yalamint a közterijle|hasznáIati hozzáiá-
ľuLásban /oglaltak ellenőrzéséhez szüĺ<ségesek Az adatokat a Polgórmesteri I{ivatal Gązdálkodási, illene Közteriilet.felügyeleti
Ügyosztálya kezelik az informaciós onrendellłezésijogról és az infornnciószabadságról szótó 20l t. evi CflI. tönléľry atapján.

Kiizterület-használatideje:20l i-í. * 'fu,,:;Ľ nd i4 új"*.u' 20li$.i. e" ił iŻ i r'o :l;::Jl napis

Megiegyzes ( Bgyéb tény, ktiľülmény, LBVELBZESI CIM, amenn1'iben a fenti adatoktó| e|téľ, stb.):

Kérjiik a túlolduIon jelzeÍt m9!lékleteket csatoIni, és
ťt k é ľ e Ie nz n)|u lllĺu'tv ú n j;t a I á Í rn i s zIv e s k e ilj é k !

r j ü k a
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy

hasznáIati díjat köteles fizetni,
_ a koztęrüIeten kizárólag a kereskedelmi tevékenységek

Kormányrendęlet 12. $ (t) bekezdése alapján a rendelet

tók'

z efi)g gő kazt er ül e t. hąs z n ál at
! la !-:|-.: |. -ł:

5. Epítési engedélyhez kötött épitmeny esetebenvaĐ) epltesl munKaIu[UlLKu. U;JLęJuBBv LULLę| 4.9|

eSet;ben a, čpĺueíaffi kapott ńeghatál-a,ást és a jogšzabályban előírt esetekbenq jogerős építésügłi ható-

s áęi ensedélyt csątolni

' Foľgalomtechnikai os1ályán.

a kérelem benyújtása nemjogosítja fęl a közteriilet hasznáIatára,

a Józsefuárosi đ*o.*a"yá tulajdonában lévő közterĺiletek haszrrálatáról és használatának rendjéről szóló

I8l20|3, (Iv.24.) t,okońány'utiręnđęlet l7' $ (l) bekezdésę szeńĺrt a közterület haszĺáIatáért kozterüIet-

végzésének fęltételeiről szóló 2|012009.(ĺX.29.)

5. mellékletében meghatározott tennékek árusítha-

ffi esetén - a 2. pontban f"gl"lt h.'y."í*"jđ túl_u 
""".tkozó 

helyszínt ábrázo|o

forgalomtechn tkai ,ázra1zot, ameiy beszerezhctő u exl{ Kcĺzúti Kozlekedési lgazgatóság Közútkezelési Fő-

FigveImeztetés:
A hidrĺytalanul kitoltott lcĺźrelemľryomtawuĺy és ąz előírt mellékJetek csatolasán tul, a pontos 8 egłértelnű helyneghuĺu.ĺ.lzcis, lltt'

hnlinĺ a megtévő létesítlnéľlyfonja elengedhetetlen a beľlyújtott lśirelem érdemi elbírálasához!

A köztertilet-hasmálatot - ktilönösen - aza|ábbi jogszabályok szabáIyozzák:.

- Magyarországhe|yiönkormanyzatairó| sńló 20l l. évi CLX)C(X. törvény

a Józsefuárosi onĹorm,ĺnyzat iulajdonában lévo köĺertiletek hasmálataról és hasmálatanak rendjéről szóló 1 8/201 3.

(N .f4.) önkormányzati rendelet
_ Józsefuáros Kerületi Epĺtési SzabályzaÍźrő|szo|ő 66D007.(XI.|2.) onkormanyzatiľendelet

Budapesti Városrendezesi és Építési KeretszabályzatróI sző|ő 4.tĺ|998.(X l5.) Fov. Kgy. rendelet

- A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55120|3. (XIr.20.) onkor-

mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulíľott, azá|taIambenyĺrjtott kozterület-használati kéľelmem elbírálásának céljából hozzĺÍitÍrulok szenlć|yes adatailri

történo kezelésélrez. uulá*int ahhoz, hogy azígy tudomásra jutott szenrélyes adataimat a PolgáľInesteľi Hivatal az' le-

.jáľásban ľészt vevo szakhatósági állást.oglalások b.ke.é'. végett továbbĺtsa az illetékes hatóságok fele.

KéreltrreIn belryújtásakor a Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ĺigyintézőjétől tájékoztatást kaptallt _

anrel',et tĺlĺlolltĺistll vettem _ u, Jrya.a, megindításának napjáľol, az igyíntézési tlatáľidőről, aZ i,igyelnľe iľányadó.iog-

szabál1,,i ľenc-lelkezések.ol. jogui,'ľol ćs kcitelezettsegeimio|, továbbá kötelezettségem elrnulasztásának jogkŕivetkez-

rrréIly''e iľő l, r'alaln int a h ivatali elérlretőségről.

Kiielelltent,hogy kéreluleln teljesítése esetén a kcizigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabál,u.aiľiiI a

2004. évĺ CXL. tciľveny 2OO4. évi CXL' töľvény l;7e. $ (l) bekezdés b) pontia alapján a |ellebbezésijogornľol le-

nrondok. Tlłĺlolltĺisul vźszełĺl, hogy ezáltal az ĺigýemben hozott hatáľozat alrnak kozlésekor jogeroľe emelkeclik. t
,/ t/z/ i /.,/| . nL4 ,,.,,{.ł k.611.a,'..,Ll

Buĺla1lcst,2015. óv.}.!. hó J:J..*J..'. nap. .'a";;;;;o;;ia;;

A kéręlęmhez a kéľelmezőnek az álábbĺ ńelléleteket ke|l csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjltk X-el jelÜlĺli)

1. A kö't..ü'"t"' f"lytatni kívánt tevékenység cya&4ąS jlg fe]l 9g9!.ĺto másolatát:

- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói
i cés eseté": 30 napnál nem régebbi céck@

- őstennelok ęsetén őstermelői

@l,azaú.ti'"m"ltetnikĺuanok"r.'k"deImi/vendéglátóegységérvényesbe-
ielentés kötęles keľeskedelmi tevékenység 6ę;ę1ęn1656t igazoló dokunentumot vagy a Múködési En8edélYt 

.

esetén annak az üzletnek a bejáratától való

ęhię kell a kömyező utcáknak

is. A vážlaton azígéĺye|tterij|etnek - a szükséges méretekkęl - úgy kell '1:Ľt1!t -ľ'ogy ľu|,nagysága,
elhelyezkedé," 

"gýe,t"l*ĺ"n 
megá|lapítható legyen (TERÁSZ, PAVILON ESETEN: annak széIessége,

hosszúsága; aterasz,pavilon széIénekazépülethomlokzatifďrától és a járdaszélétőI való távolsága; terasz

ásat ęs térveit teraszkérelmekhez a

egújíLĺsa esętén - városképvédel.

mi szempontok figyelembevételę miątt - fényképfelvételt kell becsatolni. . . . --
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Budapest Főváĺos VI|ĺ. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hĺvatal
Gazdálkodási Ugyosztá|y
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

KÉRELEM

l 
JoZsEřvńĺi.JSł ĺ'ĐĹ6..1n |đäsTft ĺ HiľÁíÁĹĺ

lt| ?Ü,15 ÜKT.i fi. I

i 
s e,n., .''?'': ĺ. 1í.'Q !;Ł. ;. i.o. í..;;*,'.' j

ĺq,ľloÉg&*9a..=ĺ.*'.Ýľ.'ĺ''ĺ

a Józs efváľosi o n ko ľm ánv zat tula i d o nába n lévő ktizteľĺilet hasznáilatáłhoz
Kér.iük a nyomĺatvĺźnyt oIvashatóai, nyomtatott betűvel kitölĺeni!

M ag ánszem élyek esetéb en :

ideje:t ! i i

napig

r#uu

Kérj iik a túloldal'oll .j e Izett
u kérelemnvomtatvónvt

et csĺttolni, es
veskedjćk!

melIékletekaIáírni szí
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A kérelmező tudomásu| veszi' hogy
_ a kérelem benyújtása nemjogosĺtja fel a közterület használatára,

- a Józsefuárosi onkormrĺnyzat fulajdonában lévő kÔzterületek használatáról és hasanálatának rendjéről szóló
I812OI3. (IY ' 24.) önkormányzati ľendelet 17' $ (l) bekezdése szerint a közterĺ.ilet haszláIatáért kĺizterület-

haszná|ati díjat kĺĺteles fizetni,

- a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirő| szóló 2|0l2009.(IX.29.)
Kormányľende|et |f. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítha-

tók.

A kéľelemhez a kére|mezőnek az alábbi mel|életeket kel| csatolnia: (A csato|t mellék|etet kérjük X.e| jelöIni)

1. A kozteľülęten folvtatni kívánt tevékenység syakorlására feliogosító egyszerÍi okiĺat másolatát:

- egyéni váIlalkozás esetén: vállalkozói i%azolványt,
- sazdasásitársasás. esvéni cég esetén: 30 napnáI nem régebbí cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
- társadalmi és egyéb szęľvezetek esetében: a nyilvántartásba-vételtiket igazolLő okiratot'

őstermelők ęsetén őstermelői igazolványt.
- vendég|átó terasz létesítése esetén, azaztizęme|tetni kívá.nó keľeskedelmilvendéglátó egység érvényes be-

ielentés köteles kereskedelmi tevékenység beje|entését igazo|ő dokumęntumotva1y a MĺiködésiEngedélyt
2. Azigéĺyelt terÍiletre vonatkozó helyszínt źbrázo|ő vźz|atoÍ, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak

is. A vázlaton azigéĺye|t teľületnek - a sztikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERÁSZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épiilet homlokzati falától és ajárđa szélétől való távolsága;terasz
esętén annak az üzleľnek abeiáratátőL való távolsága. amelyikhez tartozik; méterben mérve).

3. Az clhelyczni kívánt ćpítmćny, létesítmény, berendezés műszaki leírását és teľveit; teľaszkéľelnekhez a
helyszín fotóiát is csatolni szüI<séges.

4. Meglévo létesítményre vonatkozó ktizterület.haszĺáIati hozzájárulás megújítása esetén _ városképvédel-

mi szemoontok f,rsvelembevételę miatt - fénvképfelvételt kęlI becsatolni.
i. Épftési engedélyhez katau építmény esetében vagy építési munkálatokkal asszeftiggő kozterület-hąsználat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és ajogszabályban előírt esetekben ajogerős építésügli ható-

s áę i e ľlę e dĺź lvt cs at o lni s zülts éPes.

6. Kozúĺ: igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínľajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábräzolő

forgalorntechníkai vázrajzot, amely beszerczhető a i]KK l(ozú.i i(.ozlękłdésilgazgatóság Köńtke;lelési Frĺ.

osztálv. Foľsalomtechnikai osztályán.

FigYeImeztetés:
A hiánytalanul kitohött kéľelelnnyomtatvóny 8 az előírt melléHetek csatoląsán túl, a poľttos és egłĺżlelmű helymeghatarozas, va-

lamint a meglévő létesínnérlyfotója elengedhetetlen a berlylijtott kérelem érdemi elbíráląsához!

A köaerĺilet-használatot - ktilönösen - aza|źbbi jogszabá|yokszabźl|yozzźk:

Maryarorság helyi önkormányzatavő|sm|ő20| 1. évi CLX)CXD(. törvény

a Józsefuárosi on-l<ományzat fulajdonában lévő közterületek használatĺíról és hasarálatĺinak rendjéről szóló l8/20I3.
(N .24') cinkormányzati rendelet

- Józsefuáros KerĹileti Épĺtési Szabályzatárő|szó|ő 66n0u .(XI.|2.) önkormányzati ręndelet

- Budapesti Városrendezesi és Epítési Keretszabályzatro|szo|ő 47lI998.(X.l5.) Főv. Kgy' rendelet

- A reklámok, reklámberendezések és cégéľek e|helyezésének szabályaiĺól szóló 55l20I3. (XII.20.) önkor-

nlányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az'áh.a|an benyújtott kcizterület-használati kél.elmern elbĺľálásának céljából ltozzĺiiĺírulok személyes adataim

történo kezeléséhez, r,aIamint ahhoz, hogy az így tudonrásra.jutott személyes adataimat a PolgáľmesteriHivata|azIe.
jáľásbari ľészt vevĺĺ szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé'

Kéreilnęm benyťljtásakoľ a Polgármestęľi Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintéZőjétől tájékoztatást kaptam

anlelyet Íuĺlolttĺisulvettem_aze\járásmegindításánaknapjáról,azĹigyintézési hatáľidőľol,aZĹigyelnľeiľányadójog-
szabáIr,i ľendelkezésekről, jogaimról és krjte lezettség.eiInľől, továbbá kötelezettségeIn elllrulasztásának jogkövetkez-

nrén ye i ľő l. valirnr ilit a h ivatal i elérhetcĺségľol.

KiielenÍenl. liogy kéľelInenl teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá|yairőI a

2OO4. évi CXL. törvény 2004. évi CXL' tcirvén1,73lA. {' (l) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezésijogomról Ie-

monclok'.ľlt'ĺloru'úslllt,eszenl,hogyezáltal azĹigyelnbenlrozotl hatáľozatannakközlésekor.jogeľoreemelkeclik.

Buĺlapest.20t5. óv,Yĺ,. ni, .U..?..... n^1,.

KÉRELMEZo ALÁÍRÁsA
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a Józsefváľosi O n ko ľm ány zat tu laj d o ná ba n lévő közteľĺi let hasznáĺJztálhoz
Kérjük a nyomtatvlźnyt olvashatóai, nyomtdto!t betűvel kiĺöIleni!

-,{.-bb

Eg yé n i v áI I aI kozás eseŕéb en..

Adőszźľĺa;

Bankszamlasáma:

MegjegyzéS! Fenti adatok közlése a közterülerhasznalati kerelmek elbírálásához, valamint a közterület.használati hozzćijá_

rutágban-fogtaltak ellenőrzéséhez szi)kségesek Az adatokat a Polgármesteri llivatal Gazdólkodási, illetýe Közterület-felügleleti

LĺgyosztáIyą keze\ik tv iĺlflt.ĺnĺźciĺ5s iźľveru:)elkezéĺi jľlgrĺil is uz iýrmĺir:iószabadsc1gról szóló 201 1. a,i C.WI. tön,éry,alapjó.n,

Közterület-haszná|atideje:201 5 eu 1.4jĺ1- t'ĺ ił 1f i'.ptol 20li3..-i & ix li. i t'o iżijij ""pig
(Tobb időpong- helyszÍn esetén kérünk listat mel|.ékelni!)

Kłizterü|et-haszná|at célja: .. .

Kérjiik il túloldaloĺt jelzetl.
ű ké r e le mnv o mtl tv dlt y,Í

me llé klete ke t cs ato'llti, és
aI áíľ n i s zív eske dj é k !
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A kérelmező tudomásu| veszi, hogy
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterüIethaszná|atáĺa,
a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közterü|etek hasznźiatárő| és használatának rendjéről szóló
l8l2OI3. (Iv.24.) önkormányzati rendęIet 17. s (1) bekezdése szerint a közterület hasznáiatźtért közterület-

használati díjat köteles fizetni,
a koztęrĺileten kizáró|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóIó 21012009.(|X.29.)
Kormányrende\et |2. $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítha-

tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az atábbi melléleteket kell csato|nia: (A csato|t mellékletet kérjük X-el jelölni)

1. A közteruIeten folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feliogosĺtó egyszenĺ okiľat másolatát:

- esvéni váIlalkozás esetén: vállalkozói isazolványt,
- pazdasźpítársasás. esvéni cée esętén: 30 nannál nem ľésebbi cégkivonatot' aláírási címpéldánfi,
- társadalmi és esvéb szervezetęk esetében: a nyilvántartásba-vételiiket íeazo]ló okiratot,
- őstermelők esetén őstermelői igazolviányt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, aZaztijzemeltętni kívánó keľeskedelmi/vendéglátó egység éľvényes be-

ielęntés kötelęs kęreskedelmi tevékęnység beielentését igazo|ő dokumenťumotvagy a Mrĺködési Engedélyt
2. Azigényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázo|o váz|atot, amelyen szerepelnie kell a kornyező utcáknak

is. A vázlaton az ĺgéĺyeltteľületnęk - a sztikséges méretekkel - úgy kel| szerepelnie, hogy annak nagysága,

elhelyezkedése egyértelmÍien megállapítható legyen (TERASZ. PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épiilet homlokzati falától és ajárda szélétőI való távolsága;terasz
esetén annak aziz|etnęk a beiáratától való távolsága, amelyikhez tartozik; métęľbelr mérve).

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendęzés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez a
helyszín fotóiát is csatolni sziiksĺźges.

4. Megtévő létesítményre vonatkozó közterĺilęt-haszĺá|atihozzájáru|ás megújítása esetén - városképvédel.

mi szęmpontok fisyelembevétele miatt - fényképfelvétęlt kell becsatolni.

5. Epítési engedélyhez kotatt építmény esetébenvngl építési munkálatokkal összefi)ggő közterület-használat

esetében az építtetőtőt kapott meghatalmazást ěs a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésiigłi ható-

s ás i eng e délvt cs at o lni s zülĺs é ęes.

ó. K.özrit igénybevétele ęsętén - a 2. pontban foglalt he|ysziwajzon túl - a vonatkozó helyszÍnt ábrázo\ő

forgalomtechnikai vázrajzot, amely beszęrezhetĺĺ a BKK Kozúti Köz|ekedési lgazgatóság Köztitkezelési Fő.

osztály, Forgalomtechnikai osztályán

FigveImeztetés:
A hiáłlytalanĺll kítolĺott kĺźrelemrĺyomfuna,ly es a, előírt melléHetek csatolasán túl, a pontos és egłértelmli hetymeghaĺározás, va-

lamint a meglĺĄlő létesítmérlyfotója elengedhetetlen a berly)jtott kérelem érdemi elbíróląsához|

A közterület-használatot - küIönösen - az a|ábbí jogszabályok szabál|yozzźtk:

_ Magyarorság helyi ĺinkormányzatairól szoló 20l1. évi CLĐC(IX. törvény

- a Józsefuárosi tnkormanyzat hrlajdonában lévő közterületek hasmá|ataról és hasmálatanak rendjéľől smlrő |8l20I3,
(N .f 4 -) önkormányzati ľendelet

- Józsęfuiíros Kęrületi Építési Szabályzatáró| sző|ő 66l2007.(K].12.) cinkormányzati rendelet

- Budapesti Városrendezési és Epítési KeretszabáIyzztról szóló 47l1998.(X.|5.) Főv. Kgy. rendelet

- A reklámĺlk, rekláľrbeľcĺlĺlczések és cégérek elłrelyezésénck szabá|yaiľól szÚló 55lf0I3. (XII.20.) tlrrk'uľ-

mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulíľott, azáItalam benyrijtott közteriilet-használati kérelmęm elbíľálásának céljábót hozztiidrulok szenrél;.cs aĺlatĺijlli
torténő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra.jutott szeľrlélyes adataimat a Polgármesteľi Hivatal az le-

járásban ľésirt vel.o szakliatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes lratóságok felé.

I(éľelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazclátkodási Üg;,osztáty Ĺigyintézójétol tájékoztatást kaptam _

anrelyet tudonuisul vettem _ az e|járás megindításárlak napjáľól, az Ĺigr'intézési határidőről, aZ tigyemrę irányadó.iog-

szabá|yi rendelkezésekľől, jogailĺľól és kotelezettsé.eeimről, továbbá köteIezettségem elnrulasztásának jogkövetkez--

mény'eiľő l, valamirrt a h ivatali e |éŕhetőségrol.

Kiielenĺełn, hogy kérelrnem teljesítése esetén a kozĺgazgatási hatosági eljárás és szolgáltatás általános szabályaiľól a

2004. évi CXL. torvény 2004. évi CXL' tcĺľvény 73iA' $ (l) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezésijogomról le-

lnonĺlok. Ttlĺlolltĺislll veszem' hogy ezáltal az iigyemben hozotthatározat annak közlésekor jogeľőľe emelkedik.

.Ý' t
... jJł..V!pgt...'Buĺlapest,2015. év .[. noł....'ł... n"p.

I(ÉRELMEzo AI,ÁÍRÁsA
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Nyomtatás 1. oldal. összesen: 1 oldal

Minerva Térinformatikai Rendszer
Budapest Főváros Vl||. kerület Józsefvárosi önkorm ányzata

Méretarány:100

A téľkép tájékoztató jel|egu, másolata semmi|yen hivata|os e|járäsban nem használható fe|! Készü|t az á||ami a|apadatok Íe|haszná|ásával.

Engedé|y száma: 
'

Budapest, 2015 november 06

http ://minubiO 1./minervďbp8keľ/aj axplot/aj axplot.php 2015.11.06.
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Gazdá|kodási Ügyosztáty 
ü|etJózsefuárosi Polgármesteri Hivata| 
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a Józsefr.áľosi Önkoľmĺĺnyznt tulnjdonĺńban lóvő kiiztcľülct haszľlálatához
Kérjük a nyomtalványĺ olvashalóan, nyomÍatott betűveI kitijIteni!

,
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M ag án szem éIyek esetéb en :

Kérelmező nęve: ........... telefon:

napig
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Kérjiik ű túloIdalon jelzeĺt
ü kéľelemnyomtűtvdnyt

meIIékleteket csatollli, és
aláírni szíveskedjék!
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A kéľe|mező tudomásul veszi, hogy
a kéręIem benyújtása nem jogosítja fel a közterülethasznáIatźra,

- a Józsefuárosi onkormáĺyzat tulajdonában Iévő közterületek hasznáIatáról és hasmálatának rendjéről szóló
18/2013. (Iv.24.) önkormányzati rendęlęt 17. s (l) bekezdése szerint a koztęrület hasznźiatáért kĺ}ztertilet.
használati díjat köteles flzetni,

- a közterületen kizárólag a kereskedelmi tęvékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|0/2009.(IX.29.)
Kormányrende|et 12' $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékęk árusítha-
tók'

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-el jeltilni)

1. A közterületen folvtatni kívánt tęvékenvsés svakorliĺsára fęliososító egyszeríi okirat másolatát:
- egvéni vállalkozás ęsetén: vállalkozói igazolványt'
. sazdasási társasás. esvéni cés esętén: 30 napnál nem résebbi céskivonatot. aláírási címpéldányt'
- társadalmi és egvéb szervezetęk ęsetébęn: a nyilvántaľtásba-vételüket igazolő okiratot,
- őstermelők esetén őstęrmelői ieazolványt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztijzęmeltetni kívánó kereskedęlmi/vendéglátő egység érvényes be-

ielentés kciteles kereskędelmi tęvékenység beielentését igazolő dokumentumot vagy a Működési Engedélyt
f . Az igényelt terĺilehe vonatkozó helyszínt ábrázo|ő vźr'latot' amelyen szeľepelníe kell a kĺirnyező utcáknak
is. A vázlaton az igényelt teriiletnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak ĺagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható Iegyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hosszúsága, atęrasz, pavilon szélének az épĺilet homlokzati falától és ajárda szélétől való távolsága;terasz
esetén annak az üzletnek a beiáratától való távolsága, amelyiküez tartozik; méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény' létesítmény, berendezés műszaki leÍrását és tervei| teraszkérelmekhez a
helvszín fotói át is cs atolni szüks éęes.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó kciztęrület-hasznáIatihozzájára|ás megújítása esętén - városképvéde|-
mi szempontok figyęlembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kotau építméľry esetébenvagł építési munkálatokkal asszeftggő kozterület-hąsználat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és ajogszabályban előírt esetekben ajogerős építésügli ható-

s áęi enęedélvt csatolni szükséses.
6. Közut igénybevétele esetén _ a 2' pontban ťoglalt helyszínľajzon ťuI _ a vonatkozó helyszínt ábrázoló
forgalomtechnikai vázrajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatőság Közútkęzelési Fő.
osztálv. Forsalomtechnikai osztálván'

Figyelmeztetés:
A hiárĺytalanul kitokött lcĺźrelemľlyomtatvúny és az előĺrt melléHetek csatoląsán túl, a pontos és egłértelmíĺ helymeghatározas, va-

lainiłłt a meglô,lő létesímányfotója ełengedhetetlen a beľqrujtatt !,,erelem érdemi elbírá]asához!

A kozterület-haszná|atot - kiilönosen - aza|ábbi jogszabályok szabáIyozzák:

- MaryarorszÁghe|yi tinkormányzataiľól szóló 2011. évi CDoo(x. törvény

- a Józsęfoiáľosi onkormányzat fulajdonában lévo köZtertiletek hasmá]ataról és használatának ľendjéről sm|ő I8l20I3.
(N .24.) onkormányzati rendelet

- Józsefuáros Kerĺileti Epĺtési Szabályzataĺől szolo 66D007 '(XII. 12.) cinkonnányzati rendelet

- Budapesti Városrendezési és Epítési Keretszabá|yzató| sző|ő 47 /1998.(X.1 5.) Fov. Kry. rendelet

- A reklániok, reklárnberendezések és cégérek ellrelyezésének szabályairól szóló 55ĺ2013. (XrI.20.) önkor-
rrĺányzati rendelete

I.iYTLATKOZAT
Alulíroťt, azá|ta|an benyújtott kĺiĺertilet-használati kérelmem elbírálásának céIjából ltozzĺiidrulok személyes adatairn

torténő keze|éséhez, va]amint ahhoz' hogy az Így tudomásra jutott szelnélyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az le-
jáľásban ľészt vevo szakhatósági állásfoglalások bękérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok fe|é.

Kéľelmenl benyťLjtásakoľ a Polgárlnesteľi Ftivatal Gazdálkodási Ügyosĺály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptarn -
amelyet tudomĺÍsul vettem _ az e|járás megindításának napjárol, az ugyintézési határidőről' az tigyemre irányadó jog-

szabályi relrclelkezésekrcĺl, .iogainrľó| és köteIezeftségeiInľol, továbbá kötelezeftségem elmulasztásának jogkovetkez-

rlrényeil.ő|. valam iItt a hir,ata l i e |éľhetoséeľo |.

Kiiel'enl'enl, hogy kéľelmern teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás általános szabályairól a

Ż004. éví CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezésijogomról le-

mondok. TudonuÍsul veszent, hogy ezáltal az tigyerlrberr hozotÍhatál.ozat annak közlésekor jogerőre emelkedik.

Buĺlapest, 2a1'5. évł,!?. t,o .ś.i.,?. no1,.
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Kormányab|ak és okmányirodai osztáĺy

I ktatószám : BP-78/003/57 :.l1.21,o. u
Ügyszám: 3325875
Ügyintézó: Ká||ai Gabrie||a Krisztina
Telefon: 462-31 85, Telefax: 31 8-091 6
E-mail: Kallai.Gabriella. Krisztina@07kh. bfkh. gov. hu

IGAZoLÁS

KOKÉNY nósEnr JŐZSEF (sziil.: ĺÁszľBnÉľy, 1968.06.13., a.n.: sÁNľ,q. MARGIT)
egyéni vállalkozó 2015.05.06 időponfu bejelentés következtében az alábbi adatokkal szercpe| az
egyéni vállalkozók nyilvántaľtásában:

Nyilvantartási száma: Ę331432
Adószáma: 7f4gf523l42
Statisztikai számjele: 724gf523472Ą23l01
Vállalkozói tevékenység kezdete: 20 1 5.05.06'
Székireiye: iU8.ĺ íjU]JAi]E],jT;l.;;..1j'l:i'.|.ÜĹi{Äi L'/'.'i.;ĺ IjTCA i9. FE. ęln.

9. ajtő
Telephelye(i), fióktelepe(i): 1084 BUDAPI]ST 8.ker T6LNAI LAJ6S UTCA 21. FE. em.

9. ajtő
Fő tevékenysége:

Tevékenységi köre(i):
47 2402 Edesség-kiskereskede1em
47I90I Ipaľcikk jellegíĺ vegyes kiskereskedelem m.n's.

47 21 0 I Zö|dsé g-, gyiimĺĺlcs -kiskeľeskedelem m. n. s.

47 650 1 Játék-kiskeľeskedelem
47 7 I02 Felsőrulrazati, munkaľuha-kiskereskeđelem
47 7 60I Y irág-, koszoľti-, dísznövény-kiskereskedęlem

Budapest, 2015. május 6.
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Nyomtatás

Minerva Térinfoľmatikai Rendszer
Budapest Főváros Vl|l. kerület Józsefuárosi onkormányzata

1. oldal. cisszesen: I oldal

i

Méretarány:100

A térkép tájékoztato je|legű, máso|ata semmilyen hivata|os e|járásban nem használhato fel! KészÜ|t az á|lami alapadatok fe|haszná|ásáva|.

Engedé|y száma:

Budapest, 201 5 november 09

http : i/m inubi 0 1 /mi nerv a lbpŁker l aj axplotl Ą axp lot : php 201s.1 1.09.
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Baross utca 6367.

KÉRELEllll
a Jĺózsefváŕośi Ôńkoińá nv,^ttulďdońĺńbań léÝő köztóřü|eÍ hasńá|ařáhozKérjlik a nyomtatványt olvąshątóař, nyomtfltą,t betűveI kitöIteni!

Illlagánszem élyek esetéb e n :
KéĺeMneve: ................. .. te|€fo'ľ
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Kérjük a túlolĺIulan jelzett
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy

} a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a köztcriilct haszná|atáľą
} a l8i2013. (IV. 24:) önkormányzati ľendelet l7:' $ (1) bekezdése szerint a közteľület hasnń|atáéltköae.

ritlet-hasńáIati diiat ktiteleś ÍizeÍli, 
. .

} a közteriiletęn kizárólaga2|oĺ2009.(W.,29.) Kormányrendelet 12. $ (1) bekezdése alapjáĺr a ľendelet 5.
mellékletében meghatározott teľmékek árusíthatók

A kéľe|ęmhez ä kéľelmęfőnek az alábbi mellé|eteket kel| csatolnia: (A csato|t me||ék|etet kéľjiik X-e| jelötni)

l. A közterületen folyüatni kívánt tevékenvsés gyakorlásáÍa ftliososító ewszerii okirat másolatĺít:
- eryéni vállďkozás esetén: vállalkozói igazolványĹ
. eazdaisäeitáÍsaság' egyéni cég esetén: 30 napnál nem réeebbi cégkivonatoĹ aláĺrási cĺmoéldánvĺ
: tářśáda|mi éś; e}iýéb šzeľveżbtek esetében: a ńvilÝáhtíirtásbá:Ýételĺiket ieámtő okiiätoL
- őstoľmelők esetén ósteľmelöi igazolvónyt.
2. Az igéĺyelt terĺiletre vonatkozó helysż:ínt ábÍázĐ|ó váz|ato1amelyen szerepelnie kell a környezö utcáknak
is. A vázlaton az igényelt ter{lletnek . a szĺtkséges méľetelĺkel . úry kell szerepelnię, hory annak naryságą
elhelyezkedése eryértelmiien megállapÍtható leryen (TERASZ, PAVILON ESETEN: ańnak szélessége,
hosszusága; aterasz, pavilon szélének azsl|et homlokzati falától és a járda szélétöl való távolsága; terasz
esetén annak az ĺldetnek a beiáratától való távolsása' amelyikhez tartozik méteľben mérve).
3. Áz elhelyezni }ívánt épífonény, létesĺimény, berendezés m{ĺszaki leĺrásái és terveit; ieraszkérelmekhez a
helyszín fotój tőt is cs atolni sziilrséges.
4. Meglévő létesífuéĺyre vonatkozó közteľĺitet.használati hozłÁjáĺlilásmegújítása esetén - városképvédel.
mi śzeńpoňtok firyeleńbevéteié niätt _ fénykéńfeivételt teil becsaĺolnĺ.
5. Epítesi engedélýa kłitatt építnény esetébenvagl építési munlaźIatolĺ]rĺl összefiggő laizterület-hasznáIat
esetében az építtetőtőI kapott meghatalmazást és ajogszabólyban előírt esetelrben ajogerős építésiigłi hato-
sdsi eĺsedéĺyt csatolni szttlrsépes.
6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon tíil - a vonatkozó helyszínt ábrázoló
forgďomtechnikai vázajzo7 amely beszerezhetö a BKK Közúti Közlekedési lgazgatőságKözťltkezetési F&
oszÉlĺ Foľgďomtecbnilĺaí osztályán.

Fiwe|meztetés:
Ahi!árytalfrulH10lt0ttlwelanłtyomtdv&ĺy és u előírtmelldrletekadohźąintúI apoĺtos es élłtehűhefueglndrozds,v*
lffiifi a hteglaő WéŠífiĺ,etyÍüąia elagüľueilai a biäaiijtłitt kźielěi,i adeiiii ěIbbálášäM!

A köáeÍĺilet-hasaúlańot_ kiiltinösen - az ďábbi jogszabályok szabáÄyozÁ|ľ;
} ahetyi'r-nkortnán5zaŕoloól szóló 1990. évíIxV. tevény
> á Jozse*łosi tnkońán}uď tu|ajdónában lévo köaeriletek használaŕÍól és hasmá|ątÁnak Í€ndjéröl szó|ó 18ĺ2013.

(V.2a.) iinkoľmányzati rcĺndelet
} JózsefrárosKoĺtletiÉpítési va@zffi|s?ś|ő6noo7.Q<nJz.)oŃgĺmÉnłlłatiľe,ndelet
> Éuđapestĺ Vaľosrenaexsi * Épitĺsi reľeszabĺpat,oi szśtó ąl ilint.1x. l5.)-Fov. Kry. rendelet

N Y ILATKO ZA T

jáľó hatóság felé továbbíťásá}roz ajogosultság megállapítása és teljesítése cé|jäbó|.

től tájékoztatást kaptam _ melyet fudomásul vettem - az e|járás megindításán2ft napjfuól, az üryintézésĺ hatáľidő.
ĺő|5 az {igyemre irány-adó jogszabály ľendelkezéseirót jogaimľól és kötelezettségemľől, továbbá kötelezettségem
e|ĺnulasztásának jogkÜvetkeanényeiľől, a hivatali elérhetőségről.

lebbezési jogomľól lemondok. Ttłĺpmá$łtrzeszen , hogy ezá|ta| az ügyemben hozott hatarozat annak közlésekor
jogeľőľe emelkedik.

o' ;,.-,l ĺ';o-'ui ĺi Ě*1ił 
i

;ffi.'ikffi;ćlł:Än',"
'::.}fj;oiňřbo;ńa1.ŕ'''1 

)
..:>".....').. .,^-:.- . đ...'i........... ....ň................ 

KÉtEt,MEziíÁLÁÍBÁsA

\ł- l^ /| -
Budapest, 20Q. éYl.ľł hó ...|.0... nap.-\
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Nyorntatás

Minerva Térinformatikai Rendszer
Budapest Főváľos Vt|I. kerü|et Jozsefváľosi onkoľmányzata

1. oldal. összesen: l oldal

Méretarány:100

A térkép tájékoztaió je|ĺegt], máso|ata semmi|yen hivata|os e|járásban nem haszná|ható fe|! Készü|t az áI|ami a|apadatok fe|hasmá|ásával.

Engedély száma:

Budapest, 201 5 november 02

http : //minubiO 1 /minerv albpłker I ajaxplot/aj axplot.php 2015.1r.02.



Budapest Főváros V||l. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivata|
Gazdálkodási Ügyosztály
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

KÉRELEM
a Józsefváľosi Onkoľmányzat tulaidonában lévő ktiz

Kérjük a nyomtalvĺźnyt olvashatóan", nyomtatolt betűvel

Egyé n i váI I aI kozás eseŕében,.

Ädć,szźtma:

esiłľ! ť.!ĺ'ł{r'!t

IlłÍegjegyzés: Fenti adatok kijzlése a kozterület-használąĺi kérelmek elbírólásához, valamint a közterület-használati hozzájá-
rulásban foglaltak ellenőrzéséhez szülĺsłlgesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodĺźsi, illene Kozterület-felügleleti
Ügyosztálya kezelik az infornóciós önľendelkezésĺ1osľ1l es az tnĺo1111.ysnbadsőgróI szóló 2?], 

. ^, 
ffi: ,:*^n, *oj:::

Ktizterület-használatideje:201 i5_iev i!./. ho .Ü--ł;naptól f01i€i.év loil'ihó i3i4-. navis

(Tobb idopont- lrelyszÍn esetén kértink listát metlékelni!)
! / ĺ ĺ, // l

Közteriilet-használat cé1a: ./!.l-L.u.,i!łXk/-. V€'.ęł..í..rr..|1.t,./::/s.n,E.ĺ...í..flkA.&!Y.ĄG..FĄęę',Qas....

Kérelemm| érintettkiizteriiletnarysága: ............./.2ü.... -'ldb {'3C-,. l,';=łĺxr:(ęy'Ł'ĺ őc -",.-

Ktizteľiilethelye: Budapest, VIII. kerület. .....ď.c.:ró.łl.sZ,LLJ'..|!..Z.€.. ( 4ĺz,łĺ7.ĺ=t.ŕ:ą..-i.cł.

*ä"*,'u-ĺ"*un.u",,'*n;':n,,?l;;;)?-":"ffi,""".'l".ľ;"iff [',"u?'',.o','
...ťĺ.:,r.,,í+'..t=.Z-...uť{,.ĺ .J.41.49.'/Ś.:í,rłt2=) ć..-::{?:T.ł1. k.(q.đ|u..u.ŕ.:ł:. r,=ĺ::ť:..
....é..!..=..":?.,./.ł.;..'....,r..:-...d-ź.]-|+ł;.......t:,.Íĺ,:-,+.::'::.;.....'łĺĺ.,,r],?ćl

,)
ť:łĺ:=./.......

Ké r.j rłk u túloIdaIon .J eIzett
a k é r e le nl nv o nIt ĺi t v ĺźnv t

melIékleteket csatoIni, ěs
aláÍtnj szĺveskedjék!

Adószáma: iiiw-*i-7jre _::,. 
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1 _'',i]-ił

gi
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A kérelmező tudomásu| veszi, hogy
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a kĺizterĺilethaszĺá|atára,

- a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéľől szóló

I1lfo|3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet t7. s (l) bekezdésę szerint a köztęriilet haszĺá|atźÉltköaeriilet-
használati díjat ktiteles fizetni,
a köztertileten kizáróIag a kęreskedelmi tevékenységek végzésének feltételeŕő] szóló 21012009.(|X.29.)

Kormányrendelet 12. $ (1) bekezclése alapján a ľendelet -5' męltéktętében meghatározott termékek árusítha.

tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mel|ékletet kérjĺik X-el je|ölni)
(

1. A kĺiaerĺileten folvtatni kívánt tevékenység gyakorlására feliogosító egyszenĺ okirat másolatát:

esvéni v á||a|kozás es ętén : vá llalkozói igazo lványt'
p^azďasáei társasás. ęsyéni cég ęsetén;.30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a|álrásí címpél4@!i

- társadalmi és egyéb'szervezętek esetében: a nyilvántartásŁla-vétęlüket igazg!é p!qďg!
ŕístermelŕjk esetén őstermelői ísazolvánvt

- u.na"gl'ĺto te.aú létesĺtése esetén, az aztizęme|tetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-

ielentés köteles keręskedelmi tevékenység beielęntését ieazo|ó dokumentumot vagy a Működési Enged4yt

@onatkozóhelyszíntźbrázolővázIatot,aĺnelyenszerepelniekellakornyezőutcáknak
is. A vázlaton azigénye|ttęriiletnek - a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,

elhelyezkedése egyértelmrien megállapítható legyen (TERÁSZ, PAVILON ESETEN: annak széIessége,

hosszúsága; a tęrasz, pavilon szélének az éptilet homlokzati falától és a járda széIétől való távolsága; teÍasz

esetén annak az üzletnęk abęiáratátő| való távolsága, amelyikhęz tartozik; métęrben mérve).

3. Az ę'hel}'ezÍli kívánt építmény, létesítmény, berendezés múszaki leírását és terveit; teraszkĺirelmekhez a

helyszín fotóicit is csatol'ni' sziikséEes'
4 N4Üg'ćÝő 

'ćteśitnrényľe 
volratkozó lĺözteľĹilet-lraszuálati lrozzájóľulás rrregŕrjítrísa osętéll * váľoslĺépvédel.

mi szęmoontok fisvęlembevétęle miatt _ fényképfelvételt kęll becsatolni.
benvag,lépítésimunkáIatokkali)sszefilggőközterület1husználat

esetében az építtetőtől kapott meghatalmązást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésĺigłi ható.

: 4 a | : !g!4!yEg!p!ľ _: zhśgg,.-
i;. 

- 
rctiaut ĺge"yuevétele esetélr _ a 2. pontban ĺogialt hcĺyszínĺajzon túl - a vonatkozó heiyszĺnt áblźtzo\ő

forgalomtechníkai vázrajzot, amely beszeręzhetĺĺ a BKK Közúti Közlekedési |gazgatőság Kozútkezelési Fő.

osztály' Forgalomtechnikai osztályán.

r-llltlll
Figvelmeztetés:
,ą' n*,,ynlo,,l kiÍokott l<źrelemrryomtatvałly és ąz előírt mellékletek csatolasán túl, a połltos és egłěrtelmíí heýmeghatározas, va-

Iamĺnt a megievő iétesítmlinyfotója eiengerihetetien a ber4nijtott kéreiem érdemi elbíráiásához!

A kozterület-lrasználatot - ktiłönösen - az alábbi jogszbáIyok sżabáIyozzźk:

_ Magyarország helyi önkormányzataiľól szoló 201 l. évi CLX)C(X. torvény

a Józ.qęfVálosi Önkormányzat trrlajdonában lévő közterĹiletek hasmáIatźíľól és hasmálatanak rendjéről smlő I8l2013.

(N .24.) ĺinkormányzati rendelet

- Józsefuĺáros KeľĹi|eti Építési SzabályntáÍő| szolő 6612007.(XII. l2.) tinkormanyzati ręndelet

- Budapesti Városrendezési és Épftési KeretszabáIyzaaó|sm\ő 47l|998.(x.l5.) Főv. Kgy. rendelet

-- A ľeklámok' reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabźĺ|yairól szóIó 5512013. (XII.20.) önkor-

nlán1,zati renclelete

NYILATKOZAT
Alulíľott, az źilta|am benyújtott közteriilet-használati kérelmem elbírálásának céljából ltozzĺÍ'idrulok személyes adataim

tÖľtérto kezcléséhez, valanlillt ahhoz, hogy az így tudorrrásľa jutott szetnélyes adatainrat a Polgáľmesteri Hivatal az le-

jáľásban ľészt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbĺtsa az illetékes hatóságok [elé.

KéreIrneln berlyťrjtásakor a Polgármesteri Hivata| Gazdálkodási Ügyosztály tigyíntézőjétől tájékoztatást kaptam -
aIneIyet tudomĺÍsul vettem _ az eljárás megindításának napjáľóI, az Ĺigyintézési hatáľidoről, az ügyemre iľányadó jog-

szabályi ľenclelkezésekľől, jogaimroI és kötelezeťtségeinlről, továbbá kötelezettségem e]mulasztásának jogkovetkez-

Inénve iľo l. valaltl i Irt a h ivatal i eléľhetoséeľol.
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Magyaľországi Református E gyház

Dunamelléki Refoľmátus Egyházkeľület
Piispöki Hivatal

1092 Budapest' Ráday u. 28.
telefon:.{-36 ł 218 0753; l.16 30 560f935 telefax: +36 l 2l8 0903 e-mail: ph@raday28.hu

Ik1.sz.: 450 etJol l+ lZotS .

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet
Józsefu iáľosi onkoľmányzat
Kĺizteľiilet-feliigyeleti Ĺigyosztály
Budapest
Baľoss u. 63-67.
1082

Budapest, 20t5. októbeľ 29.

Tisztelt Hölgyem / Uľam!

Tisztelettel kéťfü a mellékelt jegyzőkcinyv tanúsága szerint 2015, október 30-ig érvé.
nyes' a Horánszky utca 26. szétrrl a|atti építkezésre kiađott díjmentes közteľület-
haszná|ati enge dé ly me gho s s zabbításźi 20 1 6. j arruar 3 1 - i g.



Budapest tr'őváľos YIII. keľůilet
JĺĎzsefĺ'áľosi Önkoľmĺínyzat Polgĺĺľmesteľi Hĺvatala
VaglongazdálkodásÍ és ÜzemeltetésÍ ťI5rosztály

Buđapest
Baľoss utca 63-67.
1082

Ti s zte lt Hĺi lgrcmlUran !

Ą Budapest, VIil. kpđ9tl Horr{nszlcy utca 26. száľm a|att136641 hsz-ú ingatlanon lévő
ęüIet felrijításĺĺhoz épít&i engedélyt kąptunk gs.tggĺ6l2o07 ügýatszáínon, pelyet
megbosszabbítottak a 08.1l68l4t2009, 

_yal:łmint 
a 08-1118Ěĺzorc teńatszĺ-ĺ

hatáľozatol&aĹ

A kíĺlsó homlokzat felffiásíhoz ig;nybu kell vennünk az épüIet elötti járd;ákat, valamint a
Hoľánszlcy utcában lévő kettó daľab paľko!őt az oootĺoi beadott köztertilet használati
kéľelem szerint.

Ezr1ton kéménk tisztelettelinäket hory a Budapest, MII. kerÍilet, Horłánsz'ky vtca26. szÁm
alatti, 36641 hrsz-ú inga'tlaĺon lévő épület feilĺ.iĺtásehoz szĺikséges összesen Io4,5š ď
közteľĺiIet inryenes használatát engedélyězri qĺveJkeĺjenek.

.Segítő, és gyoľs köaemlködés{lket előľe is köszönjĺik.

Budapest ĄII- 5. janłar 23.

Táľry: {íjmentességi kérelem a Józsefułáľosi
onkormányzat tulajdonĺában lévő
köztef tilet igénybevételéhez

1092' Buđapest, R.íday utca 28.

J6meípdľÜsÍ oäkoľlrályzat Potgŕrm.esteľi llivłíaĺs

try



Nyomtatás 1. oldal, ĺĺsszesen: 1 oldal

Minerva Térinformatikai Rendszer
Budapest Főváľos Vt l |. keľü |et Józsefváľosi on ko rmányzata

Méretarány:100

A térkép tajékoztató jel|egĺi, másolata semmi|yen hivata|os e|járásban nem haszná|hato fe|! Készü|t az á||ami a|apadatok fe|haszná|ásáva|.

Engedé|y száma:

Budapest, 2015 november 0ô

http : //minubi0 1 /minerva/bp8keľ/ ajaxplotl ajaxplot.php 2015.11.06.
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Budapest Fővátos Vl||. k€rülot Jlzsefvárosl Po|gármesôeÍi Hlvaľát
Gazdá|kodási U gyosztály
Í0B2 Budapest
Baross utca 63-67.

KERELEM
a Józsefváľosi Onko rmánvzat tulai donában lévő közteľület használatához

Kérjiik a nyo m r atv ő,,y! o !vashatóař, nyom ! a ! o ! t b e ĺíivel ki t tj !| e ni !

Bal'lszáĺ'łaszall'a..* L ct( /ł
J,l"2l-t

Adósz.áInil iĺ.Iq|ć1i-đ'í],ł,'Ł{ q _ LE - Ea
/ ,| t ĺć

Egyé n i v áI l al kozás eseÍében..
J6ľ.słt.liĺtlĺl Üĺlĺłilrnányzłt ľďgÉľĺn*ĺtcľi &ivttcĺa

' ... ;rP'iu,ęlĺĺ@ft tiJ:il...... .. . . .. . . .ŕ1 Ĺ-

V.állalkozo .nyilvantarüĺsi sáme

Adószáma -m-m
Bankszámlaszama

Megjegyzćs: Fentí adatok ktizlése a közterüIet-hasznólati kéľelmek elbítálásahoz, vatamint a közterület-hasznólati hozzójá-

rut,źšban-Íoglaltak ellenörzéséhez sziikségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdalkodási, iIIeIýe RözterüIet-{elügleleti

Üg,u,ayä unlik a ir{oľmźciós anrenděllĺezesipgrót es u infonruźciószabadsaÍgľóIgótó 20I I. aicxll' tatvéľyalapi,ln

Kiizüeľĺilet.hasznźÄatideje:2ol W* W hó [4Žlnaptól - 20lE. ev |.clJl rro ffi
(ľobb idöponq- helyszín esetén kérünk lisĺát mellékelni!) ĺ
Ktizteľĺilet.használat céIja: ....V.|g.dýi..ti.}*h.'.'5l.q.j}.l.Ĺi.]r.;í'- .!Ij:!{.Í.Y.Š!,.ť.€š........'.

K.órc|emm| éľĺntctt lrözÚeľület nagrcĺĺga: ''''.'...'.í*' ' -...... mzldb

Közteľiitet helye: Budapesq vIIt. keľiilet...'...Í 
=ęI1.1ę..ę..,'...n4.....L',' 

l.\iŚĺ!......l't.|..í.{*......''......

..(ut"ą t..)...4.3...*ło etőfii: járdan, ritesteą zötdteľületen vary,'.... .

napig

Kěrjiik ü ttilotĺtaIon iel,zett mellěkI9teket csatolni, és
a k é ľ e t' *.iy o mí a,tv lŕ-nyt a I á Í r n.i s z{v e s ke d j é k !



-2-
A kérelmező tuĺtomásut veszi, hogy

a kéľęlem benľujtása nemlägosĺ'a fe| a közteľu|et használatára,a Józsefuáľos' 
.9il"ry*'* ,'l.:j""auan .Iévö l.o'*iu"r i.sználatáľó| és haszná|atának rendjéľől szólólx1l',łĺil",'ĺJ.jäľ?*ľľäiľř"ä.l" l? $ iiń;k;;;ä. ,".,ĺnt a kÖáerü|et nasiialaaertköztertiiet-

a köaerületen 
'kizáľóIag 

a keľeskędęlmi tevékenysé€ek végzésének fe|tételeirő| szóló 2(0lf00g.(ĺX'2g.)Kormányľcndelęt 12. siľl Ĺ"l.'a1ä.alapján a ľenořtet s.ileĺleneteuen meghatározott termékek árusítha-tók.

A kéľelemhez a kéľelmezőnek az alábbi melléleteket kelt csatolnia: (Á csatott mellékletet kérjtlk X.e| je|łi|ni)

t. A koaeruleten fďvtaiilTiffitiäil feliososító egyszerit okiľat máso|atát:
val hlkozeíesęterľ iatlĺlĺoilĺ

cég esetén: 30 napná| neffi
. ősteľmelök őstenne|ói

;1endéglátóte.u,"jelentés kötelęs kereskedelmitevékónységbeięlentését is.azoló dokumentumotvaĐł aMĹĺködési EnsedéIyt
^lZ. /az tgenyęlt terĺ||etre vonatkozó helyszínt ábrázo|ó váz|atot, amełyen szerepelnie kell a környezö utcáknak
is. A vázlaton az igényelt'területnek. á szükséges méľetekkel: ú' ŕ"ii'ái"p.l"i., Ĺo ei i"iłvnagisĺgą
elhel'yęzkędése egyértelmilen megá|lapítható lJgyen (TERAsz, Ěávĺ.oN sšpľÉŃ: alńak szelesíége,
hosszúsága; a terasz, pavilon szélénęk az épĺtlet homlokzati falától és a jáĺda szt|,é|tő| való távolsága ; teÍasz
esetén annak az.Üzletnek a bei vall távolsása, amęlvikhez' tartozi k: méterben mérvę
3. Az elhelyezni kÍvánt építmény, |étesítmény, berendezés mÍĺszaki |eĺrását és terveit; teraszkérelnekhez a

4' Meglévó létesítrnényre vonaĺkozó közterĺllet.haszná|atihozzájárulás megújĺtása esetén _ városlĺépvédel.
mi szempontok figyelembevétele miatt - fénvképfe|vétett kell bácsatolni.
5. Epítési engedélyhez kölôtt épĺtilény esetébenvagl építési munkálątokkal összelijggő közterijlet-használat
esetében az építtelőtől kapou megha1almązast és ajogszabóIyban előírt esetekben ajogerős épíĺésiigi ható.

6; Közút igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábrázoló
forgalomtechnikai vázĺajzot, amely beszeľezhętő a BKK Közúti Közlekedési lgazgatóság Közutkeze|ćsi Fő.

Fiwe|meztetés:
Á hiánytalanul kiĺöItiltt kérelenryontatvány es e előíĺ melléHetek csatolásántúI, aponÍos és egłértelmíi heýneýattozas, va.
lanint a negĺévő Iéĺesĺtményfotója elerlgedhetetlen a beryijtott hbelem erdemi elbírłźlasáĺoz!

Á kozteńlet-hasurálatot - különösen - az alábbijogszabá|yok szabźilyonáÁ<:

- Maryarcrszághe|yi önkormányzataíľól szóló 20| l. évi cLĐo(I)(' törvény

- a Józsefoáľosi onkorľnányzat tu|ajdonában lévö köáeűletek hasarálauáról és hasmálaŁának rendjérő| szóló l8r20t3.
(IV'24.) önkormányzati ľęndelet

Józsefváros Kęílleti Epítćsi Snbá|yzatáró|szÁIő662:0a1.(XI'l2.) önkormáľryzati ľendel*

Budapesti Városrendezési és ÉpÍtési' KeretszabátyzaEó| szś|ó 47 ĺ|998.(X.l5.) Főv. Kry. rendelet

A reklámok, reklámbeľendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól szóló 55/2013. (XII.20.) önkor.
máĺyzati rendelete

NYtLATKozĄT
ÁlüIírott, az á|ta|am benyújtott köztertllet.használati kéľe|mem elbírálásának cé$áMl l!l!ś|,!Íiárubt.személyes adataim

tdÍténö kezr|éséhez, valamint ahhoą hogy az ĺgy tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az le-
járásban részt veyő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbĺtsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakoľ a Polgáľmesteri Hivatal Gazdá|kodási Ügyosaá|y ügyintézőjétő| tájékoaatást kaptam -
amelyet tudomtÍsal vettent. az eljárás megindĺtrĺsának napjáról, az ügyintézési határidĺĺľőI' az ügyemre iľányadó jog.

szabá|yi rendelkezése}aő|, jogaimról és kötelezettségeimról, továbbá kötelezettségem ęlmulasztásának jogktvetkez-

ményeiról, valamint a hivatali elérhetőségről.

íiielentełn, hogy kćľelmem te|esítése esetén a közigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás általános szabályairll a

Ńąl-,ĺ cxL. ttirveny 2004. évi CXL' törvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alapján a fe|lebbezésijogomról le.

mondok' Tudontltsul veszęm,hogy ezá'|ta|az ĺigyemben hozott haíáľozat annak közlésekor jogeróre emejkedik.

Br.
tér.8.Budapest, 2015. év /..2 nĺ...J.0., n"p.
42



Tisztelt Józsefuarosi onkormanvzat !

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 289ĺf015. (nI.30.) - tigyiľatszama: t6-133l7l20t5
. szamú döntése alapjan jóvahagyott közteľiilet használati engedély hosszabbítłását
kéľvényezem változatlan feltételekkel és elrendezéssel további 3 évre. (f0I6.03.02. _

2019.03.01.)

Kérem, hogy atisztett Bizottság jóvahagyásával jĺírulj onhozzźla köaeriĺleti-használati díj éves

bontłĺsban töľténő részletfizetéséhez.

Kelt.: Budapest, fO I 5. 10.30.





OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2015.11. 09-i hatá||ya| 1. oldal. cisszesen: 8 oldal

Megjelenítés

Kozzététe|i információ megje|enítése: |1äm

Nyo|cpipa Betéti Társaság
(1061 Budapest, Jókai tér 8. 2. em.S.) Adószám..24365224-2.42

Cégkivon at 2015. 1 1 .09.-i időáIlapotban

ÁlľłlÁľos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 06 786837 (Hatá|yos)

Cégforma: Betétĺ társaság

Alaku|ás dátuma: 20í 3.05.1 5.

Bejegyzés dátuma: 2013.05.27 '

A cÉG ELNEVEZÉSE

a1 Nyo|cpipa BetétiTársaság
Bejegyzés ke|te: 201 3.05.27.

HatáIyos: 201 3.05.27, - .'.

A cÉG RöVIDĺTETT ELNEVEzÉSE

3/1 Nyolcpipa Bt.

Bejegyzés ke|te: 201 3'05.27'

HatáIyos: 2013.05'27. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 í061 Budapest. Jókai tér 8. 2. em. 5.

Bejegyzés ke|te: 201 3.05.27.

Hatályos: 201 3.05.27. -,,'

A cÉG TELEPHELYE(I)

6/1 í082 Budapest. Baross utca 3.

Bejegyzés ke|te: 201 3'05.27.

Hatályos: 201 3.05.27. - ...

6/3 í082 Budapest. Leonardo Da Vinci utca 23.

Változás idopontja: 201 4.02.03.

Bejegyzés ke|te: 20 1 4. 03.05.

Hatályos: 2014.02.03' - ...

A TÁRsAsÁG|szERzŐDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPíTo oK|RAT, lÉĺesĺľi oK|RAT) KELTE

8/1 20'13.05.15.

Bejegyzés ke|te: 201 3.05.27 .

Hatályos: 2013.05.27. - '''

vl
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OPTEN Kťt. ) Cégkivonat 2aL5.l t. 09.i hatá|Iya|

8/2 2013.09.1 1 .

Bejegyzés ke|te: 201 3. 10.o2.

Hatályos: 201 3.1 0'02. -'..

8/3 2014.02.03.
Bejegyzés kelte: 2014.03'05.

Hatályos: 2O14.O3.o5. - ...

B/4 2015.03.04.
Bejegyzés kelte: 20,l 5'03. 1 6'

Hatályos: 2015.03.16. - ...

8/5 2015.08.17.

Bejegyzés ke|te: 201 5.09'02.

Hatályos: 2015.09.02. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYSÉG! KöRE(I)

9/1 4726,08 Dohányáru-kiskereskedelem (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 201 3. 05.27 .

Hatályos: 2013.05,27, - ,..

9/2 4725'08ltat-kiskereskedelem

Bejegyzés ke|te: 201 3. 05.27.

Hatályos: 201 3.05.27' . ...

9/3 4762,08 Újság-, papíráru-kĺskereskedelem

Bejegyzés ke|te: 201 3. 05.27.

Hatályos: 201 3.05.27. - ...

9/4 4724,08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kĺskereskede|em
Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 3.05.27.

Hatályos: 201 3.05.27. .'..
g/5 472g,o8Egyéb é|e|miszer-kiskereskede|em

Bejegyzés kelte: 201 3.05.27'

Hatályos: 201 3.05.27. - ...

9/6 9200.08 Szerencsejáték, fogadás
Bejegyzés ke|te: 201 3.05.27.

Hatályos: 2013.05.27. - ...

9n 4725'08ltal-kiskereskedelem

Bejegyzés ke|te: 201 3. 05'27.

l latályos: 201 3.05.27. - ...

9/8 4762,08 Újsag-, papíráru-kiskereskede|em

Bejegyzés ke|te: 201 3.05.27.

Hatályos: 2013.05.27. - ...

9/9 6499'08 M' n. s' egyéb pénzügyikozvetítés
Bejegyzés ke|te: 201 4.03.24.

Hatályos: 2014.03.24. - ...

9/10 6832'08 lngat|ankeze|és

Bejegyzés k e|te: 2O1 4.O3.24.

2. oldal. összesen: 8 oldal
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OP'ľEN Kft. ) Cégkivonat 20L5' 1 l. 09-i hatállval 3. olclal, cisszesen: I oldal

Hatályos: 2014.03.24. - ...

9/1 1 6831'08 |ngatĺanÜgynokĺ tevékenység
Bejegyzés ke|te: 20 1 4.03.24.

Hatályos: 2014.03.24. - ..-

9/12 6810.08 Saját tu|ajdonú ingat|an adásvéte|e
Bejegyzés ke|te: 20 1 4.03.24.

Hatályos: 2014.03'24. - ...

9/13 6820.08 Saját tu|ajdonú, bére|t ingat|an bérbeadása, Üzeme|tetése
Bejegyzés ke|te: 20 1 4'03.24.

Hatályos: 2014.03.24. - ...

9/14 8291'08Követe|ésbehajtás
Bejegyzés ke|te: 201 4.03.24.

Hatályos: 201 4.03.24. - ...

9/15 66.ĺ9'08 Egyéb pénzÜgyi kiegészítő tevékenység
Bejegyzés ke|te: 201 4.o3.24.

Hatályos: 2014,03'24. - ...

9/16 4711,08É|elmiszerje||egű bo|tiVegyeskiskereskede|em
Bejegyzés kelte: 201 5.02.04.

Hatályos: 2015.02.04. - ...

9/17 6120'08Vezetékné|kÜlitávkoz|és
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.04.

Hatályos: 201 5'02.04. - ...

9/18 6190.08 Egyéb távkoz|és
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.04'

Hatályos: 201 5.02.04. - ...

9/19 7711,08Szemé|ygépjárműkö|csonzése
Bejegyzés ke|te: 20 1 5, 1 0.27 .

Hatályos: 201 5.1 0.27. - ...

íí A cÉG JEGYZETT rŐxÉ.le

11/2 tsszesen: 250 000 HUF

Változás időpontja: 201 5.03. í 6.

Bejegyzés ke|te: 201 5.03. 16.

Hatályos: 201 5.03.1 6. - ...

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

13/3 dr. Huszár Péter Tamás (an: MarincsákWarianna| * ugyvezető (vezeto
tisztségviselo)

SzÜ|etés ĺdeje: 1 985.1,1..í 6.

Adóazonosító je|: 8434180014 .

A képvise|et módja: öná|ló.

A jogviszony kezdete: 2013.0S.1S.
Vá|tozás idopontja: 201 5.03.04.

Bejegyzés ke|te: 201 5'03. 1 6.

http ://www.opten.hu/cegtaľ/cegkivonat-nyom taÍasl 01067 8683] 2015.1 1.09.



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2015.11' 09-i hatáIIyat 4. oldaI, cisszesen: 8 oldal

HatáIyos: 2015.03.04. - ...

20 A cÉG sTAT|szTtKAISZÁMJELE

20/2 24365224-4726-117-01.
Bejegyzés ke|te: 20 1 4.o3.21 .

Hatályos: 2014.03.22. - '..

21 AcÉGADószÁMA

21/2 24365224-2-42.

HU24365224.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2013.05.24.

Változás idöpontja: 201 5.01.22.
Bejegyzés ke|te: 20 1 5'02.04.

Hatályos: 2015.01'22. - ...

32 A cÉG PÉNZFoRGALMIJElzÖszÁruł

32/1 11706023-20013327-00000000

oTP Budapesti r., V|. Andrássy út (1061 Budapest, Andrássy út 6.; 01 1o 0415B5)
A szám|a nyitási dátuma: 2013.05.31.
Bejegyzés ke|te: 201 3.06.03.

Hatályos: 201 3.06.03. - ...

342 11706023-20014579-00000000

oTP Budapesti r', V|. Andrássy út (1061 Budapest, Andrássy rlt 6'; 0,ĺ 1o o41585)
A számla nyitási dátuma: 2014.01,2o.
Bejegyzés ke|te: 201 4.01 .27 .

Hatályos: 201 4.01.27. - ...

45 A cÉG ELEKTRoN|KUS ELÉRHETóSÉGE

45/1 E mail: nvolcpipabt@qmail.com
Bejegyzés kelte: 201 3.05.27.

Hatályos: 201 3.05.27' - .'.

45/2 E mai|: nvolcpipabtílqmai|.com
Vá|tozás idópontja: 201 5.03.o4.
Bejegyzés kelte: 201 5.03. 1 6.

HatáIyos: 2015.03.04. - ...

49 A cÉG cÉGJEcYzÉxszÁnłnl

49/1 01 06 786837

Vezetve a(z) Fovárosi Ttrvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés ke|te: 201 3.05.27 .

Hatályos: 201 3.05.27. - ...

Cégformátó| függő adatok

http ://www. opten.hu/ce gtarlce gkivonat-nyomt atas I 0 IO 67 I 6 8 3 7 2015.1 1.09.



OPTEN Kft. > Cégkivo nat }OIS. 1 1 . 09-i hatállyal 5. oldal. cisszesen: 8 oldal

í A BETÉT!TÁRsAsÁG BELTAGJA(I)
(06)

1 (06y2 dr. Huszár Péter Tamás (an: Marincsák Mariannal & í 1 58 Budapest, József
Attila utca 43.

SzÜletés ideje: 1 985.1 1.16.

A tagsági jogviszony kezdete: 2013.05.15.

Vá|tozás idopontja: 201 4.02'03'
Bejegyzés ke|te: 2014.03.05.

Hatályos: 201 4.02.03. - ...

2 A BETÉTIrÁnsnsÁc KÜLTAGJA(I)
(06)

2(06y2 dľ. Scńad/ Balázs (an: Klokner Éva) & 106,| Buoapest. Jókai tér 8. 2. em. 5.

SzÜletés ideje: 1 988.03'10.

A tagsági jogviszony kezdete: 2013.05.15.
Vá|tozás időpontja: 201 4.02.03'
Bejegyzés ke|te: 2014.03.05.

Hatályos: 2014.02.03. - .,.

2(06)/3 Szabó Eleonóra (an: Jakab E|eonőral & 2660 Balassaqyarmat. Patvarci utca 3.

Szü|etés ideje: .í 987 .12'23.

A tagsági jogviszony kezdete: 2015.03'04.

Vá|tozás időpontja: 20.ĺ 5.03.04.

Bejegyzés ke|te: 201 5.03. 1 6.

Hatályos: 2015.03.04' . ,'.

2(06y5 TomcsánvÍ Tamás András ían: RompaZsuzsanna| * 2030 Érd. Vincellér utca
33.

SzÜ|etés ideje: 1991 '12'13.
A tagsági jogviszony kezdete: 201 5.03.04.
Vá|tozás időpontja: 201 5.03.04.

Bejegyzés ke|te: 201 5.03.'ĺ 6.

Hatályos: 2015.03.04. - ''

2(06y6 Karmisin AndreÍ Nvilokaievics (an: TreÍi|ova Ljudmi|a Petrovna| * ĺ ĺ sa
Budapest. Gerqő utca 79.

SzÜ|etés ideje: 1 986.04.21,

A tagsági jogviszony kezdete: 20í5.03.04.
V áItozás időpontja: 20 1 5. 03. 04.

Bejegyzés ke|te: 201 5.03.16.

Hatályos: 2015.03.04, - '.

zpqn Didí Ĺászló (an: Urbán Tünr|e) đF 1101 Buc|apest. Gsilla utca gic. 4. em. 510.

SzÜ|etés ideje: 1 992.04.17.

A tagsági jogviszony kezdete: 2015'08.17.
Vá|tozás időpontja: 2o1 5.08.17 .

Bejegyzés ke|te: 201 5.09'02.

Hatályos: 2015.08.17. - ...

http ://wmľ' opten. hu/ce gtaľlce gkivonat-nyomt atasl 0I 0 6] 86837 2015.11.09.



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2015.11. 09-i hatáIlyat

97 PÉNzÜGYt MoDUL

6. oldal, összesen: 8 oldal

2013.év 2012. 2011. 2010.
év év év

2014. év

0,64

Beszámolási időszak

Éńékesítés netti
árbevéteIe

Üzemieredmény

Adózás e|őttieredmény

Mér|eg szerĺnti

eredmény

Adizott eredmény

Eszközök összesen

Befektetett eszközok

Forgóeszközök

Pénzeszkozok

Aktív ĺdőbeIi

eIhatáro|ások

Saját tóke

Cé|tartaIékok

KöteIezettségek

Rovid |ejáratú

kötelezettségek

HosszÚ |ejáratÚ

koteIezettségek

Passzív idobelĺ

elhatáro|ások

Pénzügyimutatók

Eladósodottság foka O

2014.01.01. -

2014.12.31.

eFt

425 179

14 413

14 093

13 227

13 227

19 259

16.ĺ0

17 649

94

0

6 949

U

12 310

12 310

0

0

2013.05.27. -

2013.12.31.

eFt

165 685

-6 290

-6 329

-6 329

-6 329

16 263

.ĺ 333

14 930

180

0

-6 279

0

22 542

22 542

0

0

Nincs Nĺncs Nincs
adat. adat. adat.

eFt eFt eFt

Nincs Nĺncs Nincs
adat. adat. adat.

Nĺncs Nincs Nincs

adat. adat. adat.

Nincs Nĺncs Nincs
adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.

Nincs Nĺncs Nincs
adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nĺncs
adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nĺncs

adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat.

Nines Nincs Nincs

adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nĺncs
adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs

adat.
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat f015.11. 09-i hatallya| 7. oldal. összesen: 8 oldal

E|adósodottság mértéke 1,77 -3,59 Nincs Nincs Nincs
- Bonitás O

ÁrbevéteI arányos
eredmény % O

Likviditási gyorsráta @

Létszám: 7 fő

adat. adat. adat.

3,11 -3,82 Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat.

0,53 0,14 Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat.

] 127 HIRDETMÉNYEK

CégközIony

Év :2013. Kötet: 43' oldaĺ: 2323285.

Ez a kozlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2013. 05. 27.

Fovárosi Törvényszék Cégbírósága
C9.01-06-78683716.

VEGZÉS

A Fovárosi Torvényszék Cégbírósága a(z) Nyoĺcpipa Betéti Társaság (1061 Budapest,
Jókai tér B. 2. em. 5'; adószáma:24365224-2-42) cégÜgyben a kére|mező 2013' május
27 . napján érkezett isméte|t kére|mének he|yt ad és a Fóvárosi Torvényszék
Cégb írósága Cg.0 1 -06-78 6837 I 4 sorszámÚ végzését hatá|yon kívü| he|yezi.

A végzés e||en fe||ebbezésnek nincs helye.

Budapest, 2013. mĄus 27.

Jinás Mónika s.k.

Ügyintézo

A kiadĺnány hite|éÜ|:

Jonás Mónika

ügyintézo

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszerébć5| származnak, ame|y cégek esetén a
Cégközlonyben megje|ent hivatalos adatokat tartaImazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásból származo hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekéľdezés időpontja: 2015.11.09 10:08
Utolsó feIdolgozott Cégközlöny megjelenési dátum a: 2015.11.07 .

Adatbázis utolsó aktualizáIási dátuma: 2015.11.09 08:30
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eĺÁÍruÍs MINTA

Alulírott, dn Huszdr Pét7r T1mús (szt)letési neve: Huszáľ Péter Tąmás, anyja neve:Marincsák Marianna,.születési helye, i!1je: Budapest, ]g85.t1.I6.) II58 Budapest, JózsefAttila utca 43. szám alatti lakas, mint a Nyolcpĺpa.Betétí Tdrasúg 6zekhelye: I06I Budapest,Jókai tér 8. 2/5., cégjeglzélazóma: cg.: 
- 

ol-o6-786837, ádószóma: 24365224-2-42)
kepviselője a társaságot akként iegyzem, hogy a társaság hlzzel, vag,, géppel előírt,
előnyomott vag)/ nyomtatott cégne,,ft;la ,,,"*čt ö,ĺźllóąn íľom az alábbiąk szerint:

dr. Huszór-Szabó lldiko ügłvéd
BÜK ]9272

Taruźsítom, hogy dľ. Huszdr Péteľ Tamlźs (születési neve: Huszár Péter Tamas, anyja neve:Mąrincsák Marianną,-születési helye, ideje: Budapest, Ig85.1].]6.) 1158 Budapest, JózsefAttila utcą 43. szám alątti lakos, aki személyaz,,,,iógát a 8581091ĺ1- számú szemĺźIyazonosító
igazolványával tgazolta, ezt az okiratot ą mai napon,ĺőtt,* saját kezíiteg írta aló.__

Kelt. : Budapesten, 20 ] 4'02.03. napjón

Nyilatkozom, hory az a|áirás.minta hitelesÍúést a vá|tozásbejeryzési eljáľás soľán |áttamel ellcnjcg5''zéssel. Ezen,álta|arn elleniegyzett aláíľás-minta a řĺtozĺsňe;egyzési kéľelemmellékletét képezĺ.- .A' -vá|tozásbejeryzésĺ kéľelem a|apját képező. lltesítő okiratmĺídosítását is én készítettem és láttam eI ellenjegyzo'säĺ. Így ä ĺ"il aláíľás.minta
megfelel a cégnyÍlvánosságľĺíl, a bíľósági cégeljánĺsň o. a vegůszĺńo6sľĺól szĺóló 2006.
évĺ V. tv. 9.$.-ban íľt feltételeknek--.

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza


