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Tisztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

L Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

Az elmúlt időszakban a Budapest Fővĺĺľos VIII. keľület Józsefuĺĺľosi Polgáľmesteri Hivata|hoz
a Jőzsefvźtosi onkoľmányzat tulajdonában |évo konerületek haszná|atźról és haszná|atźnak
ľendjéľől szóló I8l2013. (Iv. 24.) ĺinkormźnyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
melléklete szerinti közterĹilet-haszná|ati hozzájźlru|ás irĺĺnti kérelmek éľkeztek. A Pénzügyi
IJgyosnáIy tájékoztatása a|apjźn az alźhbí kérelmezőknek köĺeľü|et-hasznáiati díjtartozása
nincs.

1.

KözteľĹilet-használó. kérelmező : Alex Berky Show Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Vas u. 15/b.)

A kérelemben foglalt köztęnilet
haszná"|at ideje: 2016. március 01. _ 2018. marcius 01.
KözteľĹilet-haszná|at céIja: pavilon
Kcjzteľület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Szigony u' (35728 hľsz.)

- Baross u. 89. sz. sarkánál
Kö zt eľül et .hasznéiat nagy sága:
Kö ZteľĹil et -hasznáIat díi a:

Díjťtzetés titemezés

6mz
4 54O,-Ftlmzĺhő + ÁFA
653 760,- Ft + AFA (4 54O Ft x 6 m2x24hő)
havonta

Tényállás: Az Alex Berky Show Kft. (székhely: 1088 Budapest, Vas u. 15/b.) 2015. október
28. ĺapjźn érkezett kéľelmében köZterület-haszná|atihozzájarulas _ havi díjfizetéssel tĺĺrténő
_ megadásatkéri a Tisztelt Bizottságtól tekintette| arra, hogy büfétermékek árusítása céljából
pavilont szeretne üzęmeltetni a fenti helyszínen.
Az Ügyosztá|y a kéľelem beérkezését kĺjvetően hatósági vélemények beszeruése céljából
intézkedett. A Fővárosi Katasztrófavédelmi lgazgatőság ttĺzvédelmi szempontból nem emelt
kifogást. A Városépítészeti IJgyosztá|y (koľábbi nevén Vaľosfejlesztési és Főépítészi
IJgyosztáLy Főépítész lroda) váľosképi szempontból nem emelt kifogást. A Hatósági
IJgyosztá|y IgazgaÍási Iroda keľeskedelmi szempontból nem emelt kifogást azza| akikötéssel,
hogy a kereskedőnek bejelentési kötelezettsége van a kĺjzterĹileti éľtékesítés helye szerinti



jegyzo felé. A Budapesti Rendőľ-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság k<jzlekedés,
közrend és közbiztonság szempontjából nem emelt kifogást.

A fentiekľe tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztáty javasolja a köZteľĹilet-hasznáIati
hozzájźrulás megadását és a havi díjfizetés biztosítását.

2.
Kö zterĹilet-hasznźl|ő " kérelmező :

foglalt közterĹilet-

A kérelemben foglalt díjťrzetés ütemezés: éves díjfizetés

Tényállás: A Nyolcpipa Bt. (székhely: 1061 Budapest Jókai tér 8.2. em. 5.) 20|5. novembeľ
02. napjźn érkezett kérelmében közteľület-haszná|atíhozzájaru|ás megadásiít kéri _ évenkénti
teljes díjfizetéssel- a Tisztelt Bizottságtól, tekintette| arra, hogy virágládźi<at, valamint
szemetest szeretne elhelyezni a fent megjelĺilt területęn. Tájékońatom a Tisztęlt Bizottságot,
hogy az ügyfél a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 28912015. (III.30.) számtl
döntésének éľtelmében 2015. miíľcius 02-ti:.| 2016. mĺírcius 01-ig engedéIyezett közteľület-
haszĺá|atátkivánjameghosszabbítanivá|tozatlanfeltételekkeléselrendezéssel.

A Kérelmezo źita| kéľt éves díjfizetés ütemezésére a Rendelet 18. $ (2) bekezđése a|apjźn
nincs lehetőség, tekintettel arĺa, hogy a hivatkozott rész éľtelmében a jogosult kérelmére
havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű dijfizetés állapítható meg.

Fentiekrę tekintettel a Gazdá|kodási ÜgyosńáIy javaso\ja a közterĹilet-haszná|atihozzájaru|ás
és a félévente tĺlrténő díjťrzetési ütemezés megađását.

il. A beteľjesztés indoka

A beérkezett kérelmek e|bírá|źsa, valamint az e|őtetjesztés tárgyában a döntés meghozataIa a
Tisztelt Bizottság hatásköréb e tartozik.

ilI. A dłĺntés célja, pénzügyi hatása

A kérelemben
hasznźiat ideje:
Kö ZteľĹilet -haszná|at cé|j a:

Kö zteľiilet -hasznáIat he lye :

KözteľĹil et -hasznáIat nagy sźlga.
Kö zterület -hasznéiat đíi a:

A döntés cé|ja a beérkezett kéľelmek

Tervezett bevétel:
Alex Berky Show Kft.
Nyolcpipa Bt

Osszesen:

Nyolcpipa Bt.
(székhely: 1061 Budapest Jókai tét 8.2. em. 5.)

2016. maľcius 02. _20|9. március 01.
v itágláđźk. szęmetes elhelyezése
Burl3pest VIII. keľiilet, Leonaľdo Da Vinci u' f3.
5m'
32O,-Ftlmzinap +,ÁFA
1752 000,- Ft + AFA (320,- Ft * 5 m', * 1095
nap)

TisaeltBizottságá|taIhatźxidőbentöľténóe|bírá|źsa.

653 760,- Ft + ÁFA
I752 0OO,- Ft + ÁFA

2 405 760,-Ft+ ÁFA

.-{
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Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Rendelet 12. $-a értelmében a köĺertilet-haszná|atta| - hozzájárulással és elutasítással -
kapcsolatos önkormanyzati hatősági eljárásban a hivatkozott rendeletbeĺ rogzítettek szeľint
elsőfokon a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dĺint. A Rendelet melléklete
meghatźrozzaakozterulęthasznźiatokutaniťlzetendodíjmértékét.
A kĺjzterület-haszná|ati díjfizetés ütemezésérol a Rendelet 18. $ (1) _ (2) bekezdései az
alábbiak szerint rendelkeznek:

,,(I) A díjat a kÓzterület.használati hozzájárulásban rogzített időtąrtąmra és módon a
j o go s ult kötel e s el őr e e gy o s s z e gb en me gfi z etni.
(2) Tartós (egalóbb hat hónapot meghaladó) közterüĺet-használat esetén a Bizottság a
jogosult kéľelmére havonta, negłedévente vag,,felévente esedékes, egłenlő összegű dffizetést
megállapíthat, amennyiben az esedékes díj ]0.000 forintnál magasabb. Ezt a tényt a
kozterület-hasznólati hozzáj órulósban rogzíteni keĺl.,'

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szęrint: ,,Közterület-használati hozzájórulas csak ideiglenes
jelleggel _ meghatározott időtartamra vag/ meghatáľozott feltétel bekovetkeztéig - adható,
legfeljebb 3 évre; a településképi bejelentési eljórás során hozott dantésben engedélyezett
reklámberendezés elhelyezése esetén leýljebb ]0 évre.,,

Fentiek alapj án kéľem nz a|álbbi hatź.ľ ozati j avaslat elfo gadás át.

Határozatĺ javaslat

L A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy közteľület-használati
hozzźĄaru|ás ađ _ havonta történő díjfizetéssel _ az alábbiak szerint:

Közteľület-haszná|ő, kérelmező: Alex Berky Show Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Vas u. 15/b.)

A kciaerĹilet-haszná|at ideje: 2016. március 01. - 2018. miíľcius 01.
Közteľiilet-haszná|at cé|ja: pavilon
KözterĹilet-haszĺáIat helye: Budapest VIII. kęrület, Szigony u. (35728 hrsz.)

_ Baross u. 89. sz. sarkánál
Közteľtilet-hasznáIatnagysága: 6 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február 01.

il. A Yétrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köZterület-haszná|ati
hozzájáruIást ad - féléves ľészletekben történő díjfizetésse| - az a|źhbiak szerint:

Ktizterület-hasznźiő, kérelmező: Nyolcpipa Bt.
(székhely: 1061 Budapest Jókai tér 8.2. em. 5.)

A közterĹilet-hasznáiat ideje: 2016. március 02._2019. mĺáľcius 0l.
Köztenilet-haszná|at cé|ja: virágláđźlk, szemetes elhelyezése
Kĺizteriilet-hasznáLat helye: Budapest VIII. kerület, Leonardo Da Vinci u.23.
Kcjztertilet.haszná|atnagysága: 5 m,

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2016. februáľ 01.

4



A döntés végrehajtás źń v égzó szerv ezeti egység : Gazdálkodási Ügyosztály
A lakosság szélęs kĺjrét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe|mőđjtra:
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 201 5. januźlr 25 . q=. 
Íď-4.-ýś-

dr. Hbdcz Adrienn
ugyosńźiyvezető

5,ŕ-
,6.

KÉszÍľprr r.: G ĺzv ĺl-KoDÁ SI Ücyo szr,ą,l.y
LľÍnľł: Bonos G,ą.son Sz,łeoLcs ÜcynĺľÉzo
PÉNzÜcyl FEDEZETET ľevĺ lcÉNypl-. lc,q'zolÁs :

Jocl roNrRoLL 9,ć-."
Er.lpNozuzrp:l ĺ/I .
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DeNn.o.ł.-futvĺÁN EolNa'
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zat tulajdon ában |év ő kiizterüIet hasznáůatához
ąlóan, nyomIalolt be|űvel kit()Iteni!

Egyén i vál lal kozás eseŕében..

Kéľe|ĺnezőneve:

2015 0l(T ? ü

M agánszem éIyek esetében :

K&elĺnercneve: ..............' telefon:

Budapest Főváros
Gazdá|kodási

Kérjiik a nyomlatvĺźnyt o!vas

Kérjiik a túIoldalon jelzett
a kérelemnyomtatvónyt

Hivatal

RELEM
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
a kéľelem benyrijtása nemjogosítja fel a közterülethaszná|atára,
a Józsęfuarosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületęk baszná|atáről éshasznźiatának rendjéről szóló
|8l20I3. (Iv.24.) önkormányzati rendeIęt l7. $ (1) bekezdése szerint a kĺizteriilet hasznäIatáért közterĺilet-
használatí đíj at köteles ťlzetn|
a köztertileten kíznő|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének fe]tételeiről szóló 2|0/2009.(Ix.29.)
KormányrendeIet |2. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítha-
tók.

A kéľelemhez a kére|mezőnek az alábbi melléIeteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-el jelöIni)

1. A köztęľiileten folvtatni kívant tęvékenység syakorIására felioeosító egyszeľĺĺ okírat másolatát:

- esvéni vállalkozás esetén: vállalkozói ieazolvánYt.
- gazdaságitársaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldráný

tár'sadalmi és ęsvéb szervęzetek esętében: a nvilvántartásba.vétęliiket isazoló okiľatot'
- őstermelők esetén őstermelői ieazolvtĺnyt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azazÍ.uzeme|tetĺikívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-
ielentés kłiteles keręskedelmi tevékenysés' beielentését isazo|ő dokumentumot vagy a Működési Engedélyt
2. Az igényelt teľiiletre vonatkozó helyszínt őbrőľzolló vťuIatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcĺĺknak
is. A vázlaton az igénye|t teľtiletnęk - a szĺilĺséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelmĺĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: aĺurak szélessége'
hosszúsága; atęrasz,pavilon szélének az épülethomlokzati falától és ajáľda szélétől való távolsága;tęrasz
esetén aĺurak aziiz|etrck a bejaratától való távolsága, amelyikheztartozk; mĹtqrbeq]4ryp).
3. Az elhelyemikivźtnt építmény, Iétesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; terąszkérelmekhez a
helvszín fotói át is cs atolni sziilĺs éses.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó köZtęrĺilet-hasnźiatihozzźĄaru|ás megrijítása esetén - viáľosképvédel-
mi szęmpontok figyelembęvétele miatt - fenyképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedéIyhez karctt építmény esetébenvagł építési munkdlątokkal osszeftggő kozteriilet-hąszndląt
esetében az épíxetőtőI kapott meghatalmązóst és a jogszabĺźlyban előírt esetekben a jogerős építésiigi ható-
s ápi enpedélvt cs atolni sziil<s éses.

6. KoZ6t igénybevétele ęsetén - a 2. pontban foglalt helyszínľajzon tul _ a vonatkozó helyszínt ábrázo|ő
foľgalomtechnkai vázajzot, amely beszereżtető a BKK Közi|ti Közlekedési Igazgatőság Közutkezelési Fő-
osztály. Forgalomtecbnikai oszüályán.

Figvelmeztetés:
A hiáłlytalamłl kitahott lrérelemrlyomtatvtly es u előírt melléHaek csđolasan tul, a ponÍos es egłertelmű heýmeýaározĺźs, va-

lanint a meglaó létesíttnéľryfonja elengedhaalm a błýjtott lrbeleľn bdemi elbíłalasához!

AköáerĹilet-haszrálatot- ktilĺjnösen_ azaLźhbi jogszabĺályok szabźlyozzźk:

_ Magĺ,arorc,zaghelyi önkormarrya|ak(:|sail(l201 l. évi CDoo(D(. törvény

- a Józsefuaľosi onkormlĺnyzat tulajdonában lévő közteriiletek hasmálatiĺról és hasmiĺlaüának rendjéről sznló |8DĐ13;

w .f4.) önkormĺányzati rendelet

- Józsefuáľos Keriileti Építé si Szabźlyzatfuo| szn|ô 66Da07.Qil. 12.) önlĺoľmanyzati rendelet

Budapcsti Vóĺosrendezesi és Epítési Keľctszabrĺlyzatró| szÍió 47ĺ1998'(X.l5.) Főv. Kry. ľendelet

A' rek|ámok, ľeklámbęrenĺlezések és cégéľek elhe|yezésének szahályairĺ1l szĺi|ĺi 55ĺ2013. (XII.20.) łĺnkor.
mźnvzati rendelęte

NYILATKOZAT
Alulírott, az źůta|am benyújtott közterület-hasmá|ati kérelmem elbÍrálásának cé|jából houlźidrulok személyes ađatajm
történő keze|ésébez, valamint ahhoz, hogy az így fudomásra jutott személyes adataimat a Polgáĺnesten Hivata| az |e-
járásban ľészt vevő szakhatósági állrásfoglalások bekéľése végett továbbítsa az illętékes hatóságok felé.

Kéľelmem benyújtásakor a Polgiíĺ.ĺnesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyoszály ĺigyintézőjétő| tájékofatást kaptam -
amelyet Íudomdsul vettem _ az e|jźrás megindításának napjríľól, azugylntézési hatariđőről, az ligyemre iranyadó jog-
szabáIy'i ręndelkezésekről, jogaimról és kötelezettségeimĺől, továbbá kötelezettségem elmulasztásĺĺnak jogkövetkez-

ményeřől, valamint a hivatali elérhetőségről.

Kiig!@, hogy kérelmem teljesítése ęsętén a közigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás általános szabályaiľól a

2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. s (l) bekezdés b) ponqia a|ap1n a fellebbezési jogomról le-
mondok. Tudomúsul veszem,hogy ezá'lta| az iigyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre emelkedik.

G

t
tÍĺl

Budapest, 20|5. év.4,t,no .{.&... nup.
ALAIRÁsA
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Alex Berky, Shorv Kft.

Budapeśi
Vas:utca 15fu;
,1088

ľáľw: Szigony utcáb'an (35:|28i,/4().lrrsz.) Baľoss utca.'89' szám.a!atÍi' ĺĺptilet mollett pavilolr
ellrelyezése

ÍG 
^7,o'l 

Á s

tetepüléskópi tł.ĺic|'en tćsĺ eljĺłľásban

Alex .Beľky 'Sho'rľ ř(ft. bejelerrtö sueľvezet kérelnróľé .20ĺ5. okétí'bcr ż2-ęn indult
településképi bejelentĺísi éljáľásban, a Szígĺxy utcábĺrn @5rĺż814l6lrľsz.) I}łľoss utca 89.
saáw alattÍ: 'ópĺi,Iet m'ellett pavilon elhclyezése tárgy-ban 'benyűjtott đokunrelrtáoíót
.ĺttslzsgä|tąrrĺ és.a ferrt nregielölt épÍtési tevókoĺrységvôgr'éisőt trrrlomásul veszem az alábbi
kikötéssel:

A pavilorr t<ĺrĺr<iľ +'11€111 látszó *.lromlokzatfelületei nem lĺaĺadják meg a teljes homlokzat-
szakasz I/3-źĺt,

.A telepüiésképi bejetentési oljáfás sol:án kiadott' igazotáŚ.a k<ĺztéstől számÍtott 6 hĺó'napig
éruón'y.os. .

{,elerr települesképi döntésemmęl szemben a' Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefváľos
onkoľmárryzať Képviselő-festiileitéhęz lehet ťellobbezni. az átuót.ęltöl szánłított 15 napon
belül.

A teleprilésképi bejelentési etjáľásban hozott. Ígazolás nem, ntonteslti az ęíttetőt más
jogszabáĺýokban előírt engedólyek.'nrogszerzósétől (pl. közteriilet foglalás). Közos tulajclont
é.rintö: nróclosĺtás csetéń a fulájđonoStaľsäk hozzttj,ćir'vlása sziikséges. Jelen teleprilósképi
igazolás.polgáľjogi igényt.neÍn đont el.

A teleprĺlésképi eljá1{s '9aľan moghozotf igazol.ásbalr fbgląltak megszegése esetén
te1eptilésképi kötelezési eljárás.lofo1ýatása ľencĺęIhető. el. A kötelezettségek megszegése és
végre:nern:hajtása esetén 50 000 fot.intÍg teqiedő bíľság kiszabása ľenđelhętő ęt.

1

ĺ082 Budapest, Barĺ;s u.63.-67,.Teleíoń; 06 l 459 2100 t t'111$1,oo|gąrn'resteľ@joz^sefvaros.hu . wwwjozsefuaros. l.',u l

ĺktatószám : 2ő' 453.120 | 5

Ugyjntóző.: Szomolánýnó Kocsís Beatľix
Trilefon : 45 -92;l 5i,7

o.mail.:sz.omolanyiĺeb(l,jĺ>ľ:seĺVar.os'hu

ĺDŐsBARAT &
oľqronľvĺÁĺtvzĄTffi
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IND,O,K'CrlaS

Az .Atex l}crky ĺjhoĺv 'Kťt. b'ejolentő siel.vezeto a 2ó.453 l?fi|5 üg;ti.ľatszirlnrl kćrelrrĺĺiben az
épített.kornyezet alakításfiol és vó<lelrnéről sióľci y9i97. óvi LXXVIII. toľvórry 30lD.$-a, a
településťejlesztési kolrcepeiór-ol, a?. iĺttegľált tcĺcpĹilésfcjl:ęsztĺĺsi str.atégiĺiľĺll ós a

településľenđezési eszi<tĺzökľől, valamint cgycs telcpĺil'ósľcnclezĺisi sajátos
i,ogĺntózmónyokľőI s.zóló;' 3lfuĺf,aIf, (xl. 8.) I(oľrn. r.endelgt 23,]$*Íti .va]arnint a Budapest
Főváľos VIII. keriilet JózseÍVáŕosi onlconnlanyzat.Képvíselő.testĹiletlnek az épíl,ésüggyetr

fisszefiiggő egyes: 'llelyi Ú.n'ko.ĺ:máll;yzatĺ lratóśági eljár:ások l..íszlctes szĺrlrĺllyaixil szó|ti
5lf013, (II.i0.) onkormányzati rendelet 6..$.a ala'pján teleptĺléskópi bejeľentést tett
hatóságonrhoz, a'Budapestł V.[II. kerrilet. Szigęny.ĺrtoában'(35728;/46 hľsz.) Baľoss utca 89.
szátn aľatti éBület nrellett.pav ilon elh'élyezés éľe von atkou óan.

A mellékelt teĺĺĺdokunrentáei'ót és annak mellókleteit' áwizsgálva ĺnegállapĺtcłttam, hogy az
megťelel a telepĹilésfejlesztési koncepcióľól, az integrtllt teleptĺlésťcjlosz.téśi stratégiáľóĺ es a
telepill.ósl'endezęsi .eszkozökról, valarnint egy€s te1o'pli1ésr.errcl'ezésí sajátos
jogintézmérryekľől szőtő 3,tĘżan, (xI'. 8:,) Korm. rendęlet 23.ĺi (2).(3) bekezc|ćsében,
valanrint a Budapest .F'őv.aĺns VIII, keltilet Jlz,setvárosi onkorĺn.tnĺyzat Képviselő.
testületólrek az építésüąByei. összefüggő egyes lrelý önkonĺtźnyzati haĺóságí cljárások
ľészletes szabályaiľól szóló 5ĺ2al,3, (II.l0.) ön'koľmányzati ĺ:ondelet l. mellékletében fogla|t
tartalmi köveťelményeknek.

Az építé5i tevékenypég. a Józsefüaros Keľület.i É'pí!ésí' Szabŕiyzatĺĺľót (JóKÉSZ) sz(:Ló

66/f0iüil., (XII:I2) ,öhkolĺrranyĺ,atí,ĺénđěĺétben ťogl'ältäknák.a.kikciiés teljeśítés.ével megfelel,
välalľriľtt ä tetepĹitésképti:e illeszk.ęĺlik, ez,€l,t a ľelrđelkező r.é'szbon foglaltak' szeľiĺr|'i
kikötéssel äz építési tevékenységet tudomasul veszem.

A' ľendelkező :rĺśszben fogÍaltaknak 'ĺnegfe1o1ő'.te1epü1ésképí bejelentési eljá'ás.ban hozott
igazolásorn az ,épített ktĺrnyezet alakításáľól ós védelmór:ől szóló 1997. évi LX.7"VI1I.
törvéný (a ťovábbiakban: Etv.) 30lD. $ (1) bekozđósélr alapul'

A t'ellebbezósi jogról ľendelkęzós az Étv. 30/D' $ (3) bekezdésén és az építésüggyel
osszefiiggó egyes helyi öllkonnányzati hatósági :eljaľásolc ťészletes szabályairól szóló
5120ii3, (II.10'.;'6".1.uľn.lányzati'ĺenđelet.I3lA':$.n, a'clöĺrtésben fo.gtalt.ak lnegszegéséĺől szóló
ľendelkeżés az Etv. 30/D. .$ (a) bekęzdésén.alapul.

Budapest, 20L,.5,, októbeľ 26.

|0B2 Br.rdapest.:Baross 
'.l.'ó3*67..]ré|eĺon;0Ä 

\.45921 00 . E-rĺrai|:polgal"rnesieĺ@jozsefvaľos.hu . wwwjozseíłaros,hu o
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BUoĺpBsr FovÁnos vul. KERÜLET

JózservÁRosĺ
PoLGÁRMEsrnRr Hlvela.l

Hn'rosÁcI ÜcyoszrÁĺ.y

Ic.ł'zca'ľÁsl IRoDA

Ugyiľatszám: 05-361 6 /2015
Ügyintéző: Seľegi Viktória
Telefon: 459-2174
Email: seregiv@ ozsefvaros.hu
llivsz.:16-1 64112015 n,"ř} *

/C, /ĺ\-

Alex Berky Show Kft.

Budapest VIII. keľület, Szigony u. (35728 ĺ46.hrsz.)
Baross u. 89. sárkán

6 m2 pavilon

részétę a közteľiilet haszná|atba adástú kereskedelmi szempontból nem kifogásoljuk, az
alábbĺ kikötéssel:

o A kereskedőnek bejelentési lötelezettsége van a kozterĺłleti értékesítés helye szerinti
jegző felé (jelen esetben kereskedelmi hatóságomfelé).

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiľől szóló 2|0lf009. (IX. 29.) Korm.
rendelet (továbbiakban: R.) 5. szĺĺmú melléklet 13. pqntja szerint büféteľmék kiizteľületen
éľtékesíthető.

Alex Beľky Slrow Kft. ferrti círrue vonatkoz.óan lratósági nyilvantartásunkbrm nem szerepel.

Ennek hianyában a tevékenység nem folytatható.

Budapest, 2015. november 10.

Tisztelettel:

t

ł--}.^,

Tárgy: közterĹilet haszná|ati kérelem 'i:i.:l !!iíti: l Pr

Lii :.1 iiili 1i I r.

GazdáIkodási Üryosztály

dľ. Hencz Adrienn
ĺi gyosztályv ezető r észér e

Helyben

Tĺsztelt Ügyosztályvezető Asszony!

IIivatkozássa|hozztlnk érkezett megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk:

T

X 1082 Budapest, Baross u.63-67. B 459-2100
wwwjozsefuaros.hu

1

/
^Í,"79
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Szám: 3 5 1 50/6053 -2lf0|5.tl]rt. Tárgv: Szakmai vélemény a Bp.' VIII. keriilet

Szigony utca (35728146hrsz) és Baľoss

utca 89. szám előtt közteľület használat

ügyében (Alex Berky Show Kft.)

1 6- 1 64 1 /20 l 5. (NaBy Ęatalln Évą).'

FábriZo|tźnné ttĺ. hdgy. ?015 ĺl,0v 2 J
///,459-f325 ŕ, + ,L

fki.kozeppest@katved. gov.hu

Hiv.sz.:

Ü. ĺ.:

Tel.:

E-mail:

B uúap es t F őv áros ĺ|I II, keľ íilct JlÍĺs efĺ,lűrosi o n koľmdn! zat

PolgórmesterÍ Hivatala
Valy o n g azdól k o d ds i és Ü zemeltetés i Ü gy o s ztúly

Vezetője részéľe!

Budapest

Baross lÍca 63-67.

1082

Éftesítem, hogy a Bp., V[I. kerület Szigony utca (35728146 hrsz) és Baross utca 89. (Alex Berky

Show Kft.) szám alatti pavilon kialakításźlva| kapcsolatban a Kirendeltségiinkhöz kiildött kérelmet

megvizsgáltanr, arrrelyrc az aIábbi szakľrai vélerrréný adom:

A Bp., VllI. keľĹilet Szigony úca(35728l46hĺsz) és Baross utca 89. (Alex Berky ShowKft.) szám

a1attipavi1onkia1akítźtsátabenffitottiratoknakmegfele1őkialakításban@

e. r"''tĺ szakmai vélemény nem minősiil szakhatósági ál lásfo glalásnak.

Kérem szakmai véleményem szíves tudomásul vételét.

Budapest, f0I5. november 1 6.

,JKagiék:
íĺ]lffip-.'tFővárosVIII.keriiletJózsefu iárosiÖnkormĺányzat." Polná.*"steri Hivatala Y agyongazđálkodási és Üzęmeltetési

Ügýosĺály (1082 Bp., Baross utca63-67.)

2. kattźr

Géczi Béla tíízoltó ezredes

.,ę]ĺ

4Ą,

h ató s ltgi o s ztdlyv ezető
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BUDAPESTI RENDoR-r.oraplľÁľyse'c

VITI. Kęrĺi|ęti Renclőrkapitányság

Rendészęti Oszta|y

Ügyszám: 01 080/3 137 9-2l2OI 5. źńt. T á.ľgy : szakhatósági vélemény
Hiv. szám: 16-|6411212015.
IJgyíntéz(5: Boros Attila Ba|ázsr. hdgy.
Tęl^.: 477 -37 -00 l 48-If4
Email : borosab@budapest.police.hu

dľ. Hencz Adľienn
ĺigyosztályvezető

Budapest Főváros VIII. kerĺilet
Józsefu árosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala
G azśź*ko dási Ü gyo sztál y
--t-

Buđaoest
Baross atca 63-67 .

10 82

Tisztelt dľ. Hencz Adľienn!

Tójékoztotom, lrogy a fcnti szátrrotr hatóságomhoz érkezett nregkeľesésben foglaltakat
megvizsgźlltam,melyneksoránaza|źtbbiakatá||apítottammeg:

Az Alex Berky Show Kft. kérelmet nyújtott be a Józsefuárosi onkormányzat fulajdonában lévő
közterĹilet haszná|atához, melyben kitelepülésének engedélyezését kértę 2016.03.01 naptól -
2019.03.01. napig a Budapest VIII' keľület, Szigony utca - Baross utca kereszteződésénél (Baross
utca 89. szźlm e|ott,35728146 hľsz.) a járdán 6 négyzetméter teľületre.

A fenti
kifogást

helyszínen közbiztonsági és közlekedési szempontból a kitelepülés ellen hatóságom
nememel. --=-:

Buđapest, 2016. janufu 12.

Tisztelettel:

v r. alez
kapĺtá

Cím: l084 Budapest Víg u.36, l43l Bp,'?f.:16l
Telefon: 47 7 -37 00 ; F ax: 47 7 -37 24 /48 -401

e-mail: 08rk@budapest.policô.hu

Rf sN Eo_3.90.70. j (0 | 080-4759. .i868-BUJERJ-ó53cj8524.50E j49657FF l.4759.4 l'l6)

HIIKK: nincs adat.
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ALÁÍRÁs-MINTA

Alulírott, Bagi Lciszlq (anyjaneve..Fehér Etelka, lakcíme.' I073 Budapest, Dobutca ]04. Fsz.
20 a.), mint a/az ALEX BERKY SH)W Korlátolt Felelősségű Társaság (rovidített cĺźgneve."
ALEX BERKY SH)W Kft.) asy"ezetője, a ĺársasdg előírt, előnyomotĺ vagy nyomtatott
cégneve ala a nevemet onállóan az alábbiak szerint íram..

Ellen.ieĐlzés.'
Alulírott, Dr' Lazár Zoltán ügyvéd (iroda neve, cĺme.. Lázár Ügyvédi lroda, 5000 Szolnok,
Kossuth tér I0/C. fsz. 6. nyilvántartó kamara.. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ugyvédi
Kamara kamarai nytĺvántartási szám'. 350,) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Bagi
László (anyjaneve..Fehér Etelka, lakcíme.. I073 Budapest, Dobutca ]04. Fsz.20 a.,), előttem
saját kezűleg írta aĺá.

Nyilatkozom, hogy az aláíľós-mintát a cégbejeg1lzési etjárás sorón látt:am el ellenjegyzéssel.
Ezen általam elĺenjegyzett aláírás-minta a cégbejeg1lzési kérelem mellékletét képezi. A
cégbejegyzési kérelem alapját képe7ő létesítő okíratot én készítettem és láttam el
ellenjegyzéssel. Igy a jelen aláírás-minta meýlel a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és avégeĺszámolásról szóló 2006' évi V. tv. 9. s-ában írtfeĺtételelcrlek

Budapesĺ,20]5.07']3'

%

ĘÄrłjB..!#p

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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Minerva Térinformatikai Rendszeľ

ľ.lyoĺntatás

Budapest Főváros Vlll. kerület Józsefuárosi onkormán yzata

Méretarány:100

http://m inubl01/mi nervďbp8ker/ajaxp| oVajaxp|ot.php

A térkép tajékoztato je||egr), máso|ata semmi|yen hivata|os e|járásban nem haszná|ható fe|! Készüĺt az á||ami a|apadatok fe|haszná|ásáva|.
Engedély száma:

{r
P



tatás L olclal, osszesen: I olclal

Minerva Téľinformatikai Rendszeľ
Budapest Főváľos V|||. kerület Józsefvárosi onkorľnányzata

Méretarány:250

A térkép tajékoztató je||egú, máso|ata semmilyen hivata|os e|járásban nem haszná|ható fel! Készt.i|t az áĺ|ami a|apadatok fe|haszná|ásáva|.

Engedéĺy 97áma:'

Budapest, 201 5 oktiber 21 /1r
"Ą

?nl { 1n r1/ /*.;.''L; n ĺ l ^i n on, o ll^ĺQlłpĺ /ą i a-nl ^ł/oi ą *n] n.t nhn



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.01.26-i hatállyal 1. oldal, összesen:4 oldal

Megjelenítés

Kozzététe|i i nformáció megje|enítése:
-.:.. -. -" .." "..

Nem

ALEX BERKY sHoW Korlátolt Felelősségű Társaság
(1088 Budapest, Vas utca 15/b. l. em. 15.) Adószámi 25333046-2.42

Gégkivon at 2016.0 1 .26..i időáIlapotban

ÁlľłlÁľĺos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 09 208992 (Hatá|yos)

Cégforma: Korláto|t fe|elősségŰ társaság

A|aku|ás dátuma: 201 5.07 .1 3.

Bejegyzés dátuma: 2015.07 .16.

A cÉG ELNEVEZÉSE

2/1 ALEX BERKY sHoW Korláto|t Fele|ősségű Társaság
Bejegyzés ke|te: 201 5.07. 16.

Hatályos: 201 5.07. 1 6. - ...

A cÉG novloíľeľr ELNEvEzÉsE

3/1 ALEX BERKY SHOW Kft.

Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 5.07. 1 6.

Hatályos: 201 5.07. 1 6, - ..,

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 í088 Budapest. Vas utca í5/b. |. em. í5.
Bejegyzés kelte: 201 5.07. 16.

Hatályos: 201 5.07.1 6. - ...

A TÁRsAsÁGt szERzóDÉs (ALAPszABÁLY, ALAPíTó oKIRAT, lÉľesíró oKRAT) KELTE

8/1 2015.07.13.

Bejegyzés ke|te: 20'ĺ 5.07. 16.

Hatályos: 201 5.07. 1 6. - ...

A cÉG TEVÉKENYsÉol xöne1l)

9/1 9001,08 E|őadó-művészet (Főtevékenység)

Bejegyzés ke|te: 201 5.07' 1 6.

Hatályos: 201 5.07. 1 6. - ...

9/2 9003.08 Alkotoművészet
Bejegyzés ke|te: 2015.07 .16.

Hatályos: 201 5,07. 1 6. - .'.

9/3

/Ĺ/u?,,
l/

I

\
lrttps ://www. opten.hu/ce gtarlce gkivonat-nyom tatas/ 0 | 09208992 20t6.01.26.



OPTEN Kft. )) Cégkivonat 2016. 0I. 26-i hatá|ly a| f. oldaI, cisszesen: 4 oldal

9/4

9/5

9/7

9/8

9/9

9/6

9/10

9/11

9/12

9/13

9/14

9/15

9/16

9002.08 E|óado.művészetet kiegészítő tevékenység
Bejegyzés ke|te: 201 5'07. í 6.

Hatályos: 201 5.07.1 6. - ...

9004.08 Művészeti létesĺtmények mĹlkodtetése
Bejegyzés ke|te: 201 5'07. 1 6.

Hatályos: 201 5.07. 1 6, - ...

7 320, 08 P iac., kozvé|emény-kutatás
Bejegyzés ke|te: 201 5.07.1 6'

Hatályos: 201 5.07, 1 6. - ...

8559.08 M. n. s. egyéb oktatás

Bejegyzés ke|te: 201 5.07.,| 6.

Hatályos: 201 5.07.1 6. - ...

8552'08 Ku|turá|is képzés
Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 5.07. 1 6.

Hatályos: 201 5,07. 1 6. - ...

73,t 1'08 ReklámÜgynöki tevékenység
Bejegyzés ke|te: 2015 07 16

Hatályos: 201 5.07.1 6. - ...

5920.08 Hangfe|véte| készítése, kiadása
Bejegyzés ke|te: 20'ĺ 5.07. 1 6'

Hatályos: 201 5.07.1 6. -,..

75o0.o8 Á|lat-egészségĹ1gyi e|látás

Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 5.07. 1 6.

Hatályos: 201 5.07.1 6. - ...

9602.08 Fodrászat, szépségápo|ás
Bejegyzés ke|te: 201 5.07. 16'

Hatályos: 201 5.07.1 6. -'.,

9609'08 M. n. s. egyéb személyĺ szo|gáltatás

Bejegyzés ke|te: 201 5.07. 1 6.

Hatályos: 201 5.07.1 6. - ...

561o'o8 Éttermi, mozgl vendég|átás

Bejegyzés ke|te: 201 5.07.,ĺ 6.

Hatályos: 201 5.07.1 6' - ...

4763'08 Zene-, videofe|véte| kiskereskedeIme
Bejegyzés ke|te: 201 5.07..ĺ 6.

Hatályos: 2u 5.a7.1 6. - ...

3220, 08 Hán gszergyártás

Bejegyzés ke|te: 201 5'07. 1 6.

Hatályos: 201 5.07.1 6. - ...

4618'08 Egyéb termék ügynoki nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 201 5.07.1 6.

Hatályos: 201 5.07.1 6. - ... 4trĄv
2016.01.f6. rhttps ://wrľw. opten. hrr/ce gtaľlce gkivonat-nyomt atas/ 0 1 09208992



OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.0I.26-i hatállyal 3. oldal. összesen: 4 oldal

A CEG JEGYZETT TOKEJE

11/1 Osszesen:3 000 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 201 5.07. 1 6.

Hatályos: 201 5.07.1 6. -,..

A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

13/1 BaoíĹászló (an: Fehér Etelka) i} ugyvezeto (vezető tisztségvise|o) 1073 Budapest.
Dob utca 104. fszt. 20.

SzÜ|etés ideje: 1 944.04.05.

Ad óazo nos íti je|: 828218 0084

A hite|es céga|áírási nyĺlatkozat vagy az Ügyvéd á|ta| e|lenjegyzett a|áírás-minta

benyÚjtásra került.

A képvise|et módja: oná||ó.

A jogviszony kezdete: 2015.07.13.

Bejegyzés kelte: 201 5.07. 1 6.

Hatályos: 201 5.07.1 6. - ...

A cÉG sTATtszTlKAt SZÁMJELE

20/1 25333046-9001-113-01.

Bejegyzés kelte: 201 5.07. 1 6.

Hatályos: 201 5.07.1 6. - ...

A cÉG ADoszĄMA

21/1 25333046-242.
HU25333046.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 201 5.07 .16.

Bejegyzés keĺte: 20,ĺ 5'07',t 6.

HatáIyos: 201 5.07. 1 6. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALMI JElfisánĺł
sul 11707031-20003005-00000000

oTP Budapesti r., V||. Ezsébet körÚt (1073 Budapest, Ezsébet korÚt 41.; 01 10

041585)

A szám|a nyitási dátuma: 2015.08.24.

Bejegyzés ke|te: 201 5'08'3,ĺ.

Hatályos: 201 5.08.31. - ...

A cÉG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETŐsÉGE

45/2 E mail:

Vá|tozás időpontja: 201 5'07 .16.
Bejegyzés ke|te: 2015.07 .17 .

Hatályos: 201 5.07' 1 6. - ...

A cÉG cÉGJEGYzÉxszÁnĺłI

49/1 01 09 208992

Vezetve a(z) Fővárosi Torvenyszék Cégbĺrosága nyi|vántartásában.

Bejegyzés ke|te: 201 5.07. 1 6.
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 20L6. 01.26-i hatállyal 4. oldal, cisszesen: 4 oldal

Hatályos: 201 5.07.1 6. - ...

Cégformátó| fíiggő adatok

í A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATA!
(0e)

1(09y1 BaoÍĹászló (an: Fehér Etelka) * í073 Budapest. Dob utca 104. fszt.20.
SzÜ|etés ideje: 1 944'04.05.
A tagsági jogviszony kezdete: 2015'07 '13.
Bejegyzés kelte: 201 5.07. 1 6.

Hatályos: 2015.07.16. - ...

97 PÉNzÜGYl MoDUL

Létszám: 1fó

Az adatok az OPTEN Kft. Gégtár ľeitdszerébö|származnak, amely cégek esetén a
cégköz|önyben megje|ent hivatalos adatokat tarta|mazza, más szelvezetek esetén egyéb

forrásból származó hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 20,t6.01.26 08:54
Utolsó fe|dolgozott Cégközlöny megjelenési dátum a: 2016.01.23.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2016.01.26 08:09

oPTEN KÍt.o

-^{u 7r,
tJ'

https://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomt atas/0199288992 2arc.Ol:26. Ą e
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