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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivata|hoz
az altĺbbi - a Józsefuárosi onkormtnyzat tulajđonában lévő közteriiletek haszná|atáról és
hasznźiatáĺak rendjéről szóló I8l20I3. (Iv. 24.) önkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban:
Renđelet) szeľinti - közteriilet-hasznáIati hozzájélrulás iľanti kéľelmek érkeztek. A Pénzügyi
Ügyosztály tĄékońatása alapján a kérelmezőknek köZtenilet-haszná|ati díjtartozásanincs.

1.
K<j zteľiil et -haszná|ő . kérelmező :

A kéľelemben foglalt közteľület-
haszná'lat ideje:
Köztertĺl et -hasznélat c é|1 a:
Kö zteľiil et -haszná|at helye :

KözteľĹilet .hasznáiat nagy sága:
Kö ztenil et -hasznáIat ďij a:

Közteľület -haszná|at díj a ö s szesen :

Díjfizetés ütemezése:

Top Twins Kft.
(székhely: 1095 Budapest, Mester u. 53-55.)

20|6. április 18. _2016. szeptembeľ 30.
pavilon (fagylaltoző)
Budapest VIII. kerület, Coľvin sétany 2lb, szám
előtti kĺizterĹileten a magas źqyás mellett.
4mz
4 540,-Ftlmz|hő + Áľĺ.
99 880,- Ft + ÁFA (4 54O,- Ft*4 m2*5,5 hó)
egy összegben

Tényállás: A Top Twins Kft. 20t6. máľcius 02. napjan érkezeLt kérelmében köZtenilet-
hasznáIatihozzájźlrulás - teljes díjfizetéssel történő - megadásétt" kéľte a Tisĺelt Bizottságtól
tekintettel arľa, hogy pavilon (fagy|a|tozó) elhelyezése céljából kívánja használni a fenti
terĹiletet.

A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
IJgyosńá|ya a kérelem beéľkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett. A Fővárosi Katasztrófavédelmi lgazgatősátg tuzvédelmi szempontból nem emelt
kifogást. A Hatósági Ügyosztá|y Igazgatási Iľoda kereskedelmi szempontból nem emelt
kifogást, amennyiben a kereskedő bejelenti a kereskedelmi tevékenységet a kereskedelmi
hatőstry felé. A Budapesti Rendőr-főkapittnysźę VIII. kertileti Rendőrkapittlnyság
közlekedés, közrend éskozbinonság szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Főváros
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VIII. kenilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Űgyosná|ya a köaenilet-
haszná|attal szemben nem emelt kifogást, valamint a településképi bejelentési eljáľásban
feltüntetettek alapján a pavilon létesítését kikötés nélktil tudomásul veszi.

Fentiek a|apjan a Gazdálkodási Ügyosztá|y javasolja a közterĹilet-haszĺáIati hozzajnúás -
teljes díjfizetéssel tĺjrténő _ megadását.

.,

Kö zterül et -haszná'|ő. kére lmező :

A kéľelemben foslalt köĺęrĹilet-
hasznźiat ideje:
Közterület -haszná|at c éIj a:

KöztęľĹil et -haszná|at helve :

Közterülęt-haszntiatnagysága: 12 m'

Köztęrület -haszĺźiat céIj a:

Kö Zteľtil et -haszĺáLat helve :

Kö zteľül et -haszná,Iat nagys ág a :

Köztęrület -haszĺáIat dĺ1 a:

Közterület-hasznáIat díj a ö sszesen :

Díjfizetés titemezése:

Concoľde Events Kft.
(székhely: 1213 Budapest, Pálma u. 4.)

2016. április 18. _ 2017 . mríľcius 01 .

vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľület, Corvin sétany Zlb. szám
előtti közterületen az uz|et mellett

vendéglátó tetasz
Budapest VIII. keriilet, Corvin sétany 2/b, szám
előtti köztertileten a magas ágyás és a Top Twins
Kft. pavilonja mellett
50 m"

szezoÍonkíviil : 27 O,- Ftl mL'lhó + ÁFA
szezononbelÍil: 2 08O,- Ftlfił lhő + ÁFA
832 35O,- Ft + AFA (2IO,-Ft*62 m2*4,5 hó) +

(2 080'- Ft*62m2*6hő)
egy összegben

Tényállás: A Concorde Events Kft.20|6. február 15. napján étkezett kéręlmében kĺizterĹilet-
haszntiatihozzájtrulás - teljes díjf,lzetéssel történő - megaďásźú kéĺe a Tisĺelt Bizottságtól
tekintettel ana,hogy vendéglátó terasz elhelyezése céljából kívánjahasználni a fenti teniletet.
A Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Űgyosztźńya a kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszeruése felől
intézkedett.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. keľületi Rendőľkapitányság közlekedés, közrend és
kozbińonság szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Főváros VIII' kerület
Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Váľosépítészeti ÜgyosztáIya a közterület-hasznźiattal
szemben nem emelt kifogást.

A Fővaľosi Katasztrőfavédelmi Igazgatőság ttĺzvédelmi szempontból nem emelt kifogást a
vendéglátó terasz kihelyezésével szemben' amennyiben kĺĺrrnyen mozdítható, nem rogzített
tfu gy ak kerülnek kihelyezésre.

Fentiek a|apján a GazdáIkodási Ügyosztá|y javasolja a közterület-hasznźiati hozzájaru|ás
megadásźÍ., azza| a kikotéssel, hogy könnyen mozďítható, nem rcgzitett tárgyak keľülnek
kihelvezésre.
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Tényállás: Rosta Maľianna egyéni váI|alkoző 2016. február 24. napján érkezett kérelmében
közterü1et-haszná|atihozzĄáru|ás megadását kéri a Tisĺelt Bizottságtóltekintettel arra, hogy
Púnkt'sdi vásár (đísztźtrgyak, ajándéktttrgyak, kenyéľlángos árusítás) céljából kívanja
használni a fenti teľĺilętet.

+ Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Ugyosztá'Iya a kérelem beérkezését kĺjvetően a hatósági vélemények beszęrzése felől
intézkedett. A Fővárosi Katasztrófavédelmi lgazgatőság tuzvéďelmi szempontból nem emelt
kifogást, amennyiben a Corvin Mozi és a|ámpaoszlopok źita|határolt területen helyezkednek
el a pavilonok, úgy hogy a homlokzati síkjuk nem lép túl a közteriileti lámpaoszlopok vonalát,
a 3-as valamint a Z-es pavilon nem torlaszo|ja e| a Corvin }dozi kljáratát és az a\aprajzon
feltüntetett l-es számú pavilon nem kerül kihelyezésľe. A Hatósági Ügyosztá|y Igazgatási
Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást. A Budapesti Rendőr-főkapitrínyság VIII.
keľületi Rendőrkapittĺnyság közlekedés, közľend és kozbiztonság szempontjából nem emelt

\:lfogást. A Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefraľosi Polgáľmesteri HivatalVárosépítészeti
UgyosztáIya a kciaenilet-használattal szemben nem emelt kifogást.

Fentiek alapján a GazdáIkodási ÜgyosztáLy javasolja a közterület-haszná|ati hozzźtjáruIás -
teljes díjfizetéssel tĺjrténő _ megadását.

4.

3.
Kö zteriilet -haszná|ő. kér elmező :

A kérelemben foslalt köztertilet-
haszná|at ideje:
Kĺjztenil et -hasznáIat c éIj a:

KöZtertil et -hasznáIat helye :

I(ĺjzteľület-lraszrálat rragysága:
Kö ztertilet -haszĺźiat díj a:

Kö ĺerĹilet -hasznáIat díj a ö s sze s en :

Díjfizetés ütemezése:

KöZterület -hasznáIő, kérelmező :

A kérelemben foslalt közterület-
haszná|at ideje:
Kĺj zterül et -hasznáIat c é|j a:

Kö aeľul et -haszná|at helye :

Kĺjztenil et -haszná|at nagy s ága:

A kérelemben foglalt köaeľület-
haszĺá|at ideje:
Kĺj zteľül et -hasznáIat c é|j a:

Kti zterĹilet -hasznáiat helye :

Kĺj zterül et -hasznáIat nagy s ága

Kcizteľiil et-haszĺá|at díj a:

Rosta Maľianna egyéni vállalkozĺí
(székhely: 2081 Piliscsaba, Kossuth Lajos u' 8.)

2016. április 24. -20T6. május 15.
Piinktisdi vásár
Budapest VIII. kerület, Corvin köz
84 ľl'
32O,-Ftlmzlnap + ÁFA
59I360,- Ft + ÁFA (3fO,- Ft*84 m2*22nap)
egy összegben

Nagy Marianna egyéni vź.Jlal.koző
(székhely: I22I Budapest, Leányka u. 30.)
2016. április 0I. - 2016. október 3 1.

vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Kőfaľagó u. I0. szźlm
előtti közteľületen
2,5 mr

2016. november 0I.-2017. marcius 31.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerüIet, Kőfaragó u. 10. szám
előtti közterületen
1' fiŕ

szezononkívül: 2IO,- Ftlmf'lhó + AFA
szezononbelül: 2 080'- Ftlftŕlhő + apa.
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KöZteľiilet -hasznéiat díi a összesen:

Díjfizetés ütemezése:

Tényállás: Nagy Maľianna egyéni
kozterul et-hasznźll ati h oz,r,áj áru| ás
Bizottságtól tekintettel arra, hogy
fenti területet.

Közterül et -haszná|at cé|j a:

Kö zteriilet -haszĺźiat he lye :

Kĺj zteľül et -hasznáIat nagy s ág a :

Közterül et -haszná|at díj a:

Díjkiesés, díjelengedés esetén:

39 12O,- Ft + ÁFA (2IO,- Ftx3 m2*1 hó) + (2I0,-
Ft*1 m2*5 hó) + (2 080'- Ft*3 m2*6 hó)
egy összegben

váIlalkoző. 2016. februaľ 29. napján érkezett kérelmében
- teljes clíjfizetéssel tĺirténő - megadását kéĺe a Tisztelt
vendéglátó tetasz elhelyezése céljából kívánja használni a

építési munkateľület (állvány elhelyezése)
Budapest VIII. kertilet, Dobozi u. 3. szám előtti
közterülęten
2mz
42},-Ftlmzlnap + AFA
36I20,- Ft + AFA (420,-Ft* 2 m" * 43 nap)

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Ügyosztálya a kérelem beérkezését kĺivetően a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett. A Fővĺáľosi Katasztrófavédelmi Igazgatőság tiizvédelmi szempontból nem emelt
kifogást, amennyiben könnyen mozđíthatő, nem rogzíteÍttáľgyakkerülnek kihelyezésre.
A Hatósági Ügyosztá|y Igazgatźlsi Iroda nem javaso|ja akonerület hasznáIatba adźsát, meľt a
Budapesti Rendőľ- Főkapitányság VIII. keľüIeti Rendőrkapitányság megktildte a Hatósági
Ügyosztály részére a Budapest VIII. kerület, Kőfaľagó u. 10. sz. alattihaz|akőiĺak levelét,
melyben a fenti címen működő pincehelyiségben ta\á|hatő sĺjrĺjző hangos zeneszo|gźlItatására,
a közterületen a vendégek hangoskodásźxa, az iz|et lakókĺjzösséget zavaró műkcidésére
panaszkodnak. Jelenleg vizsgá|at folyik Nagy Maľianna egyéni váI|a|koző üzemeltetésében
á|Ló a fentí címen mfüĺjdő Elmundo Söröző lakókornyezet nylga|mźń zavatő műktjdése
tekintętében.
A Budapesti Rendőr-főkapitanyság VIII. kerÍileti Rendőľkapitanyság kĺjzlekedés, közrend és
közbiztonság szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Főváros VIII. keľtilet
Jőzsefrĺźrosi Polgármesteri Hivatal Váľosépítészeti Ügyosztźiya a köztenilet-haszntiattal
szemben nem emelt kifogást.

Fentiek a|apján a Gazdá|kodási ÜgyosztáIy nemjavasolja a köztenĺlet-hasznáIatíhozzájttru|ás
mesadását.

5.
Kĺjzterület -hasznáIő. kérelmező : BS Konstrukt Kft.

(székhely: 302I Lőríĺci, Rákóczi u. 65.)
A kérelemben foslalt köZterülęt-
hasznźiat ideje: 20|6. április 18. _ 2016. május 30.

Tényállás: A BS Konstrukt Kft. 2016. április 06. napjĺán étkezett kéľelmében köztertilet-
haszná|ati hozzájźru|ás - teljes díjmentességgel történő - megadását kérte a Tisztelt
Bizottságtól tekintette| arľa, hogy a Budapest VIII. kerület, Teleki Lźsz|ő tér 10. szźlm aLatti
társasház oldalsó tuzfalának szigetelése céljából kívĺínja használni a Budapest VIII. keľület,
Dobozi l.3. szám előtti köZtertiletet, meľt itt fudják elhelyezni a munkálatokhoz sztikséges
építési anyagok felj uttatásához szüksé ges állváný.

Az áI|vány mellett 1,5 méteľ széles hely maĺad a gyalogosforgalom biztosítása céIjábő| a
járďán.
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Fentiek a|apján a Gazďá|kodási Ügyosztéůy javasolja a közteľület-haszná|ati hozzttjźĺtuIás
megadását és a díjmentesség biĺosítását, tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e)
pontj ában fo glaltakĺa.

6.
Közterület-használó" kérelmező : Fővárosi Kiizteľü |et-fenntaľtĺó Non profi t Zľt.

(székhely: 1081 Budapest, Alftildi u. 7.)
A kérelemben foglalt kĺizterület-
haszĺá|at ideje: 20|6. ápľilis |8.-2017. december 31.

A kérelemben foslalt köZteľiilet-
haszná|at idej e: 20T6. április |8 . _ 2017 . december 3 1 .

Köĺerul et -hasznáIat céIj a:

Közterület -haszná|at helye :

KöZteľĹilet-haszná|atnagysága:

Kö zteľület-haszná|at c é|j a:

Kö ZteľĹil et-hasznáIat helve :

KĺjzteľĹilet-haszĺźiatnagysága:

Közterül et-haszná|at he lve :

Kĺj zterül ęt -haszná|at nagys ága :

Közteľül et -haszntiat díi a:

szelektív hulladékgýjtő szigetek áthelyezése
Budapest VIII. keľület, Diószegi Sámuel u. 52-
54. szám előtti köaerület
I0 m2

szelektív hulladékgffi tő szigetek áthe|yezése
Budapest VIII. kerület, Hős u. 9-11. szám előtti
közteľület a Penny Market oldalfala melletti
paľkolóval szemben (38873 hľsz.)
I0 mZ

Budapest VIII. keľület, Horváth Mihály tér 7.
szźtm előtti úttesten (Szent József Római
Katolikus Plébánia előtt)
1 db paľkolóhely (parkolóhelyenként 10 m2)
2 650,- Ft/parkolóhelylnap (munkanapokon,

Tényállás: A Fővĺárosi Közteľ{ilet-fenntartó Nonprofit Zrt. 2016. április 08. napján érkezett
kérelmében a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság If9Il2014. (XII.08.) számis'
hatfuozatźnak módosítását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a Budapest VIII.
kerület, Diószegi Sámuel u. 42. szátm e|otti I0 mf közterületen elhelyezkedő szelektív
hulladékgyujtő szigetet a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 52-54. szám előtti |0 m2
közteľületre kívánja źlthelyezni a Nemzeti KozszoIgálati Egyetem építési munkálatai miatt.
Tovźlbbá a Budapest VIII. kerület, Hős u. 9' szźlm előtt a Penny Market parkolójában
kialakított szelektív hulladékgffitő szigetet a Budapest VIII. kerület, Hős u. 9-11. szám előtti
kĺjzterületre a Penny Market oldalfala melletti parkolóval szemben (38873 hľsz.) elhelyezkedő
jarda mellettí zold felületre kívaĺýa áthe|yezni.

Fentiek a\apján a Gazdtikodási ÜgyoszÍáIy javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság I29I|20I4. (XII.08.) szárnű hatźrozatának - teljes díjmentesség biztosításáva|
töľténő _ módosítását tekintettel a Rendelet24. $ (1) bekezdés d) és e) pontjaiban foglaltakĺa,
valamint a Rendelet 33. $ a) pontjźra.
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Kö zteriil et-haszná|ő. kérelmező : VITABAU Kft.
(székhely: 4030 Debrecen, Rigó u,76.)

A kérelemben foglalt közterület-
haszná|at ideje: 2016. április 01. _2016. május 30.
Közterület-hasznáIat cé|ja: építési munkaterület (építési konténer

elhelyezése parkolóhelyen)



Díjkiesés, díjelengedés esetén:

265,- Ftlőrďparkolóhely) és 420'- Ftlm.lnap +

AFA (munkaszüneti napokon és a jarda
területén)
munkanapokon összesen: 85 551,- Ft + AFA
(bruttő 2 650 Ft,- x 41 munkanap x 1 db.
paľkolóhely2azaz 108 650,- Ft)
Ĺnunkasztineti napokon összesen: 79 800,- Ft +

AFA (nettó 4f0 Ft,- x 19 munkasziineti nap x 10
m')
165 351.- Ft + AFA

Tényállás: A VITABAU Kft. 2016. ápľilis 04. napján érkezętt kérelmében köZteľület-
haszná|ati hozzájáru|tts _ teljes díjmentességgel töľténő _ megadását kéľi a Tisztelt
Bizottságtól tekintette| arľa, hogy a Budapest VIII. kerĹilęt, Horváth Mihály tér 7. szźtm aIatt
elhelyezkedő Szent József Római Katolikus Plébánia felújításahoz kapcsolódó építési
munkaterület (sitt szá||ítő konténer elhelyezése) céljából kívźlryahasználni a fenti teľületet.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 128512015. (XII.14.) számuhattltozatábaĺl
korábban hozztljźru|t a VITABAU Kft. kĺ}ztenilet-használati kérelméhez' miszerint 2015.
decembeľ 09. _ 2016. március 31. kĺizötti időszakban építési munkaterület (homlokzat
felújítás) elhelyezése céljából kívánja használni a Budapest VIII. keľület, Horváth Mihály téľ
7. szám előtti 1 db paľkolóhelyet.

A VITABAU Kft. 2016. április 04. napjan érkezett kérelméhez csatolt nyi|atkozata alapjáĺ
azért van szfüség a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1285/2015. (X[.14.) számil
határozatban foglalt időtaľtam meghosszabbításźtra, meľt a Szent József Római Katolikus
Plébania felújítási munkĺák kivitelezési hatĺíľideje meghosszabbítźsra kertilt, ezért a
tervezettnél hosszabb ideig van szükség az épitési konténer haszĺtiatára.

Ttljékoztatom a Tiszte1t Bizottságot, hogy a kieső paľkolási díj ÁFA tarta|ma 23 099,- Ft,
amelyet az ügyfél köteles megfizetni a hatźrozatban megjelölt bankszámlaszámta,
figyelemmel a Rendelet}4. $ (3) bekezdésében foglaltakĺa

Fentiek alapjan a Gazđá|kodási Ügyosztá|y javasolja a kĺiztertilet-haszná|ati hozzájáľu|ás
megaďását és a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e)
pontjában foglaltakľa, továbbá a 2016. április 01' _ 2016. ápľilis 17, napjéra vonatkozó
kö Ztenil et-használat tudomásul v éte l ét.

il. A beteľjesztés indoka

A beérkezett kéľelmek e|bírá|ása, valamint az előterjesztés tárgyában a döntés meghozata|a a
Tisztelt Bizottság hatásköréb e 1artozik,

ilI. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A döntés céIja abeérkezett kéľelmek Bizottság álta|határiđőben tĺjrténő elbítźiása.

Tervezett bevétel:
Top Twins Kft.
Rosta Marianna egyéni vźl|Ia|koző

99 880,- Ft + AFA
59I360,- Ft + ÁFA

1l
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Concoľde Events Kft.

Összesen:

Dtkiesés. dĹi elengedés :
BS Konstrukt Kft.
VITABAU Kft.

Osszesen:

Kieső ÁFA tartalom:

VITABAU Kft.

Osszesen:

83235O,- Ft + ÁFA
1 523 590,. Ft + ÁFA

36I2O,- Ft + AFA
165 351,- Ft + ÁFA
201471,- Ft + ÁFA

23 099,- Ft

23 099,-Ft

Iv. Jogszabályikiiľnyezet

A Rendelet 12. $-a értelmében a kĺjzteľület-hasznáIatÍal - hozzájaľulással és elutasítással _
kapcsolatos önkormányzati hatősági eljarásban a hivatkozott rendeletben rogzitettek szerint
elsőfokon a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dĺjnt. A Rendelet melléklete
m e ghatáro zza a ko ńerül et használ atok uttni fizetendő díj mértékét.
A köaerü|et-haszná|ati díjfizetés ütemezéséľől a Renđelet 18. $ (1) _ (2) bekezdései az
alábbiak szeľint rendelkeznek:

,, (]) A díjat a kĺjzterület-hasznólati hozzájárulósban rogzített időtartamľa és módon a
j o go sul t kö tel e s e l őr e e gy o s s z e gb e n me gĺiz e tni.
(2) Tartós (egalább hat hónapot meghaladó) kazterület-hasznólat esetén a Bizottság a
jogosult kérelmére havonta, negłed,évente vag,, félévente esedékes, egyenlő osszegű dffizetést
megállapíthat, amennyiben az esedékes díj ]0'000 foľintnál magasabb. Ezt a tényt a
ko zt e r ül e r ha s zn ál at i h o z z áj ár ul á s b an r o gz ít e ni ke ll.''

A közterĹiletihaszná|ati díjak csökkentéséről, elengedéséről a Rendelet 24. $ (1) bekezďése az
alźhbiak szerint renđęlkę zik :

,,A Rendelet 2. melléklete aĺapjón megállapított kozteľület-hasznólati díjak korlótlanul
c s o kkenthető e k v agy el enge dhet ő e k :

a. az onkorĺiónyzat érdekében végzett építési, felújítási munkóĺatok végzése esetében;
b. a Jővárosi, vagy onkormányzati pályázaton elnyeľt támogatásból torténő épület

felújítások esetében;
c. humanitórius és knritatív célok éľdekébenvégzett tevékenység esetében;
d. kulturális és kÓrnyezenédelmi céĺok érdek,ében végzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottsóg úg1l ítéĺi meg, hogł az Józsefváros éľdekeit

szolgólja;
í bejegyzett politikai pártok, egyházak és társadąlmi szervezetek nem keľeskedelmi célú

rendezvénye esetében;
g. olĺtatási, tudományos vag/ ismeretterjesztő témájúfilmalkotásokforgatása esetében;
h. a Filmtv. hatálya alá nem tartozó alkotósok forgatása esetén, ahol az igénybeveendő

teriilet a ]5 m2-t eĺérő, de a 20 m2-t meg nem haĺadó terüĺetű;
i. a Filmtv. hatálya alá nem taľtozó alkotásokfoľgatása esetén, amelynek időtartama a

kérelmezett időponttól szómított 30 naptári napon belül osszességében nem haladja
mega2naptárinapot.,,

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szeľint: ,,Közteľület-használati hozzájárulás csak ideiglenes
jelleggeĺ - meghatóľozott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható,
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legfeljebb 3 évre; a telepüIésképi bejelentési eljárás során hozott dantésben engedélyezett
reklámberendezés eĺhelyezése esetén legfeljebb ] 0 évre.',

F entiek a\apj źn kérem az a|źhbi határ ozati javas l at elfo g adás át

Határozatĺ javaslat

I. A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tryy đcĺnt, hogy közteľtilet-haszĺá|aÍi
hozzájnulást ad _ teljes díjÍizetéssel_ az alábbiak szerint:

Köztertilet-hasznźiő,kérelmező.. Top Twins Kft.
(székhely: 1095 Budapest, Mesteľ u. 53-55.)

A közterĹilet-haszĺá|at ideje: 2016. ápľilis 18. - 2016. szeptember 30.
Közterület-hasznźiat cé|ja: pavilon (fagylaltozó)
KöZteľiilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. keľiilet, Corvin sétány Zlb. szá'm

előtti köĺerületen a magas ágyás mellett.
Közterület-hasznéiatnagysága: 4 mf
Díjfizetés ütemezése: egy összegben

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2016. ápľilis 18.

il. A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használati
hozzájaru|ást ad _ teljes díjfizetéssel_ az aIábbiak szerint, azza| a kikötéssel, hogy
koruryenmozdíthatő'nemrogzítetttźlrgyakkerülnekkihelyezésre:

Közterület-hasznáIő.kére|męzó: Concoľde Events Kft.
(székhely: 1213 Budapest, Pálmau' 4.)

A közteľül et-hasznźiat idej e: 2016. április 18 . _ 201,7 . máľcius 0 1 .

KöZterĹi1et-haszná|atcéIja: vendéglátó terasz
Köztertilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Corvin sétány 2lb. szám

előtti köĺeľületen az uz\et mellett
Köztenilet.hasznáIatnagysága: 12 fił

Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
K<jzterĹi1et-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Corvin sétány 2/b. szám

előtti kĺjzteľületen kert és a Top Twins Kft.
pavilonja mellett

Közterület-|laszná|atnagysźĺga: 50 m'
Díjfizetés titemezése: egy osszegben

Felelős: polgármesteľ
Hatźridó: 2016. április 18.

I
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ilI. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kcizterĹilet-haszná|ati
hozzźĄfuu|ást ad _ teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szerint:

Ko zteľĹilet -hasznźllő, kér elmezo :

A kĺjzterül et-hasznźiat i dej e :

Kö Ztenil et -haszĺá|at cé|j a:

Kö zterül et -haszná|at helye :

Közterület -haszná|at nagys ága :

Díjfizetés ütemezése:

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. április 18'

Iv. A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi
hozzájáľu|ást az aIźĺbbiak szeľint :

K<j ztertil et -haszná|ő, kér e|mezo :

A kĺj zteľül et-haszná|at iđej e :

Kö ZteľĹilet -hasznźiat c éIj a:

Kcj zterül et -hasznáIat he lye :

Közteľül et -használ|at nagy s ága:

A köztenil et-hasznáIat idej e :

Kĺjzterül et -hasznźiat c é|j a:

Közterület -haszná|at helye :

Kö zteľül et -hasznźiat nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. ápľilis l8'

Kĺizteľül et -hasznáIő, kérelmező :

A kö zterül et-hasznźllat i đej e :

Kt! zteľĹilet -hasznáIat c éIj a:
Kö zteľül et -hasznźiat he lye :

Kcj zteriilet -hasznáIat nagy s ága:

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016' aprilis 18.

Rosta Maľianna egyénÍ váů|a|kozól
(székhely: 2081 Piliscsaba, Kossuth Lajos u. 8.)
2016. ápľilis 24. -2016. május 15.
Piinkĺĺsdi vásár
Budapest VIII. keľület, Corvin köz
84 m"
egy összegben

Bizottság úgy dönt, hogy nem ad k<jzterület-haszntiati

Nagy Maľianna egyéni vállalkozó
(székhely: 122| Buđapest, Leányka u. 30.)
201'6. ápľilis 18. _ 2016. október 31.
vendéglátó terasz
Buđapest VIII. kerület, Kőfaragó u. 10. szám
ęlőtti közteľületen
3mz

2016. november 0|. _20|7. máľcius 3l.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kenilet, Kőfaragó u. I0. szźtm
előtti k<jzteľtileten
Imz

BS Konstľukt Kft.
(székhely: 302l Lónnci, Rákóczi u. 65.)
2016' ápľilis 18. _2016. május 30.
építési munkaterület (állvany elhelyezése)
Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 3. szám előtti
köĺeľĹileten
2mz

v. A Vaľosgazdá|kođási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kcizterület-haszná|ati
hozzájźru|ást ad _ teljes díjmentességgel_ az a|źhbiak szerint:

I
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vI. Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy az 129112014, (XII.08.)
számuhatározatát módosítja - teljes díjmentességgel - az a|ź-},biak szerint:

Kö zteľtil et -hasznźtlo, kére lme ző :

A ktjzterĹilet használat ideje:
Közteľület -haszntúat céIj a:

Kö zt erül et -haszná|at helye :

Kö ZterĹil et -hasznźiat nagys á ga :

A kĺjztenilet használat ideje:
Kö zterül et -hasznźiat cé|j a:

Kö ZterĹil et -hasznáIat helve :

Kĺiztenil et -hasznéiat ĺagy stĺga

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. ápľilis 18.

Közteľtil et -haszĺźůő, k& e|mezó :

A közteľĹil et hasznáIat idej e :

Közterület -haszná|at cé|j a:

Kö ZteľĹil et -hasznáIat helve :

Kö zterül et -hasznźlat nagy sága:

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. április 18.

Fővárosi Kłizterĺi|et.fenntaľtó Nonprofit Zľt.
(székhely: 1081 Budapest, Alftildi u. 7.)
2016. április 18. _ 2017 . december 31.
szelektív hulladékgffi tő szigetek áthe|y ezése
Budapest VIII. kerĹilet, Diószegi Sámuel u. 52-
54. szám előtti kĺlztenilet
I0 m2

2016. ápľilis 18. _ 2017 . december 31.
szelektív hulladékgffi tő szigetek áthelyezése
Budapest VIII. kerület, Hős u. 9-11. szám előtti
köZtert.ilet a Penny Maľket oldalfala melletti
parkolóval szemben (38873 hĺsz.)
I0 m2

VITABAU Kft.
(székhely: 4030 Debrecen, Rigó u.76.)
2016. ápľilis I8._2016. május 30.
építési munkatertilet (építési konténeľ
elhelyezése parkolóhelyen)
Budapest VIII. keľület, Horváth Mihály tét 7.
szám előtti úttesten (Szent József Római
Katolikus Plébánia előtt)
1 db parkolóhely (paľkolóhelyenként 10 m')

vII. 1. Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy kcjzterĹilet-haszná|ati
hozzájćru|źlst ad _ teljes díjmentességgel _ az aIábbiak szeľint:

2. a kieső parkolási đíj áfa tarta|mát a Budapest VIII. kertilet, Horváth Mihály tér 7. szźml
előtti szakaszon ta|á|hatőI db parkolóhely vonatkozźsában (41 munkanap) 23 099,- Ft-ot
köteles megÍizetni a kĺizterület-haszná|atľól szóló határozatbanmegjelölt bankszámlaszárnra'

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. április 18.

3. tudomásul veszi a VITABAU Kft. Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 7. előtti
úttesten építési munkaterület céljából igénybe vett közteľület-haszná|atttt 2016. április 01.
napjátő| - 2016. április 17 . napjáig szőIő idótartamÍa.

Felelős: polgármester
Hatźriďő: 2016. ápľilis 18.

ĺl
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A döntés végľehajtás át v égző szewezeti egység : Gazdálkodási Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe|módjara:
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2016. źryri|is 12.

ijgyosztáIyvezeto

KÉszÍreľrp: GazoÁlrooÁsl Ücyos zt ery
LpÍnrł: BoRoS GÁson SZABoLCS ÜcynĺrÉzo
PÉt.ĺzÜoyl ppopznrpr Npvĺ lcÉNypI., IGAZoLÁS:
Jocl <oľrRoI.I.: ĺ*źĄ
EI-I-pľoRlzlB:

i,,aču L'L-;

,". . ĺ:
Y*"."-?.J- 'ĺłĺ

BErpnĺBszrÉsRE ALKALMAS :

DeNłoa-fuľ,ĺÁN Eon.ĺĺ'
JEGYZO

TARTóS ľÁvoLLÉľÉsp].r

JÖvÁHłcyľł:

li,. d*l....ł. 'ł'.:)
i

on. MÉszÁnERIra
N-JEGYZő A VÁRoSGAZoÁlrooÁsl És PÉľzÜcu BzorrsÁc ELNoKE
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Budapest Főváľos V|l|. keri.ilet Józsefuárosi Po|gármesteri Hivata| ''rlrł.'ýÁi'iCSi íjÜLi;.3''1liL3ĺi:ĺii iilVÄ|łL i
c*Jäň."äaĚitijô;;ü 

_- 4 j

:i, .^łr}4r' rć Í {.ii. ;; J) l1082 Budapest 
-l..|'., 

il.].,!,i'''ľt{" Li i-' iBarossutca63-67. 
K É R E L E M ,;*,'9'ě.08'/upĺĺ,-..,.,...ĺ

a Józsefváľosi onkorm źnv zattulai doná ban lévő ktizteľĺilet n",ĺoł,á L
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan", nyon,tatott betűvel kitöIteni!

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szeruezetek esetében:

Kérelĺnezoneve' ..-.]p.ľ.....Tl/-\Ús tł* ..

Kapqsolatraľto Ĺiryintézó neve' . . '. ..*B. p-ďł*':.. 
. .ť ľ.*. . . . . . telefon: .ą [ łgt. . lsJ.3. . . . .

Adószama: { i0ilři5 r.i6i

C cioicc
:.."""---
i l'i Ą i
! tř! Ąĺi r!v!

Egyéni váI l al kozás esetében :

Kere|rnező neve:'.............. . Jómefvńľosí frivatĺlc

ĺ . _.-'I_.T_l_-T--l-j i-l--.:
Adószama: i : i i-.j--l i i.i _i-| j

i-.1--T.--ľ-i.-.i*..ľ-."!**!
Bankszáĺntaszíma:i l_i :*i-L-i j j -

Megj egy zé s : Fenti adatok közlése a közteriilet-használati kérelmek elbínilósĺihoz, valamint a köztertłlet-hasznólati hozzájĺź-
rulásbanfoglaltak ellenőrzéséhez szülĺségesek Az adatokat a Polgórmesteri Hivatal Gazdálkodźsi, illene Kozterlilet-felligłeleti
Üglosztólya kezelik e inforľłuiciós önrendellrezésijogrol es az iľlfornuiciószabadsógrót vóló 20I I. evi CilI. törvény alapján

KiĺzÚertilet-hasnĺítatidejez2}Itu" iojlĺ nu i3-lłnaptól 201ą.ev ffi ľlo g.ic-j 
""pig

Kiiztertilet hetye: Budapes! VIII. kerület. . . ... . .G ĺo:'g.
Jt.........!.. ....(utcątéľ)............szímelótti: jáľdán, úttester1 zjldteriileten vary..

Megiesrés (Eryéb tény, kiiľĺilmény, LEVELEZESI cÍnĄ amennyiben a fenti adatoktóle|téľ,stb):

Kěľ'jiik a túloldalon jelzett ,nę!l-ékleteket csatolni, ésil kérelemnyomtatvdnyt aláÍrni szíveskedjék!
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A kéľe|mező tudomásul veszi, hogy

a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közteĺilet használatáľa,
a Józsefuárosi onkormányzat tułajdonában .lévő kiizteľiiletek hasreú,ťlatárőt és hasanálatának rendjérĺĺ| szó|ń
|8/20|3. (Iv. 24.) önkormányzati rendelet 17. $ (t) bekezdése szerint a közteriilet használatáéľt közterĺ.ilęt-
használati díj at köteles ťlzetni,
a közteri.ileten kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének Ěltételeiiől szóló 2|o/2OO9.(V'.2g.)
Kormányrende|et |2. $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározoÍt termékek árusítha-
tók.

A kéľe|emhez a kéľe|mezőnek az alábbi metléleteket kol| csatolniu: (A csuto|t mc:|lók|ctct kéľj.iik.X.el j.ł!öhi)

l. AköZterületęn i kívánt okiľat másolatát:

Iop Twiĺs t{.ŕt., 1

Á.dószém: 121l5fŕ

Figvelmeztetés:
A hiá?tytalarul kłahot ĺreľelemľĺyomtatvĺźny es az előín melléHetek csďolásąn tul, a poľlÍos es egértebn,íi heĄlmeghaĺirozas, va-
laminÍ a meglaó léÍesítmértyfdója elengedhetetlen a benylújtott ĺrłelem érdemt etbírlźItźsához!

A kcĺzterulet-haszrálatot _ kiilönösen _ az alábbi jogszabályok szabáiyozzźů<:

Maryarország heýi önkoľmrányzataiľó| szólró 201l |. évi CL)ooCK. törvény
a Józsefuĺĺľosi onkoľmanyzat fiĺajdonában lévő közteriiletek humá|at,Árótés hasmĺĺlaüĺnak ľendjéről szoló l820l3.
Qv .24.) önkormĺĺnyzati rendelet
Józsęfviáros Kerületi Építési Sabźlyzatałó| smiő 66D0O7 '(ru]2.)önkormĺányzati rendelęt
Budapesti Vrĺľosrendezési és Épftesi Keretszabá|yzató|sm|ó 47ĺ|998.(X.l5.) Főv. Kry' rendelet
A ľeklámok, reklámberendezésęk és cégérek elhelyezésének szabál|yairől szóló 55/20|3' (xII.20.) önkor-
mźnyzati ręndelete

N Y TLATKOZAT
Alulírott, azá|ta|am benýjtott közteľiilet-haszná|atikérelmem elbÍrálásának cé|jábó| hoalźitúrulok személyes adataim
tiirténő kezeléséhez, valamint abhoz, hogy az így tuđomásra jutott személyes adataimat a Poleáľmesteľi Hivatal az le-
jáľásban részt vevő szakJratósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyujtásakor a Polgĺírmesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosaály ĺgyntézőjétó| tájékoztatělst kaptam -amelyet tudomósul vettem _ az e|jźnźs megindításának napjáról, azugyntézési haáridőről, az tigyemľe iranyaäo jog-
szabá|yi rendęlkezésekről, jogaimľól és kötelezettségeimľől, továbbá kötelezettségem elmulasztásánąk jogktivetĹež-
ményeíľől, valamint a hivatali elérhetőségről.

i vállalkozís esetén: vállalkozói i

4. Męglevo letesĺtményľe vonatkozó kÖiłteľüle,t:hasznźlatihozzájźrulás megújĺtása esetén - vá.oskćpv-del- |--_l
qri lzeĺnPontok figyelembevétele miatt - fenyképfelvételt kell becsatolni' . 

| |

5. Epítési engedélyhez kanu építmény esetében,ap ép -T_-
e.ęptéhen nz ónítteł4tÄI lrannŕł noohnłnlwną,4at Á. ^ :^^..^L'I-.L-.. ^ta!-ł ^-^a^t-L^-. ., ! !'. .. . , ., I iesetében az építtetőtőI kapott meghatalmazást és a jogizabólyban előírt esetekbeli ,í|ogerő' építćsiigłi nii- l 

is_g8!gs9ąa::e!9!Ľ_',"I^l89!.__ 
_----.]._--|6. KöZ'ł.t. igénybevétele esetén -- a 2. poutban foglalt helyszínrajzon tjll - a-oonuti<-o'7 l'ayt'ĺ*t-cb.7'oli.r_- l

Budapest, 2016. évQ5 hó ...%.... nap.
8ot:łl.13

é,4j



Aláíľás-mĺnta hitelesítés

Alulírott, Bodnáľ Katalin (születési helye és ideje: Rimavská Sobota, 1979. febru ér 4.;szůletési név: Bodnĺĺr Katalin, anyJa neve: Csipka Ŕozália, lakcíme: tods ľuoapest, Máńautca 22. U|4. adőazonosító: 84og413g22) mínt a ToP TwINs Korlátolt FelelősségűTáľsaság (Székhely: 
.1096 Budapest, Mester utęa 53-5.5. V3.) ii5rvezetője a céget akkéntjegyzem,, hogy a cég kézzď-vagy géppel.előírt, elonyomott , vagy nyomtatott neve alá vagyftilé nevemet önállóan az a|źbbiaksżerint írom:

Bodnar Katalin

Tĺł/INS -1 4 0 0 8.0 0 1 -2 0 1 4

Alulírott, dr. Kende T*.í. ügyvéd (Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi koda, l l 18 Budapest,Vill'ĺný IJt 47., nýlvantaľtó kamara:.Budapesti Ügyvédi Kamara, kamarai nýlvĺĺntaľtási
szám:14008), tanrisítom, hogy a fenti aláíras-mintet ňäanĺľ Katalin (születési név: BodnĺírKatalin, anya neve: Csipka Rozália, lakcíme: 1096 Budapest, Eňő u. 30-34. Iv213..adóazonosító: 84094t3922) aki szeĺné|yazonosságát a AP 289270 számú személý
igazolvźlnrrya|, lakcímét a 

- 

számň hatósági igazolváľuryal kellőképpen

ľ::1Ł "őttem 
saját kezúleg írtaäá-----------------------------

Nýlatkozom, hogy az a|źtírźs-minta hitelesítést a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljaľás
során láttam el ellenjeryzéssel. Ezen általam ellenjegyzett alĺĺírás-minta ä óégbejegyzesĺ
(változásbejegyzési) kéľelem mellékletét képezi. A--cégbeje gyzési (változrásbejegyzési)
kérelem alapját képező létesítő okiratot ćn kószítettenr és lĺttaluii cllerrjcgyz.j**"1.jts; j;l;;
aláíľás-minta megfelel a cégnýtvĺánosságról, a bírósági cégeljarásról es a"íegelszámolásról
sző|ő 2006. évi V. törvény 9. $-ában írt feltételeknek. ------..--

Kelt: Budapest, 2014. szeptembeľ 3.

4.ł+

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016. 04. L}-ihatállyal l. oldal, cisszęsen: 5 oldal

Megje|enítés

Közzététe|i információ megjelenítése: Nem

To-p- Twins Korlátolt Felelősségű Társaság
(1095 Budapest, Mester utca 53.55. |. em. g.Jnooszám:-1245267g-2-4g

Cégkivonat 20 1 6.04. 1 2..i .dőá||apotban

ĺ ÁlľłlÁNosADAToK
Cégjegyzékszám: 01 09 935051 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|áto|t fele|ősségű társaság

A|aku|ás dátuma: 2010.02.22.

Bejegyzés dátuma: 2010.02.26.

2 A cÉG ELNEVEZÉSE

u1 Top Twins Kor|áto|t Fele|ősségŰ Társaság
Bejegyzés kelte: 201 0.02.26.

Hatályos: 201 0.02.26. - ...

3 A cÉG Rövloĺrerĺ ELNEVEZÉSE

3/1 Top Twins Kft.

Bejegyzés ke|te: 20.ĺ 0.02.26'

Hatályos: 201 0.02.26. -'..

A cÉG SZÉKHELYE

5/2 {095 Budapest. Mester utca S3-EE. l. em. 3.
Vá|tozás időpontja: 20 1 4.09'03.
Bejegyzés ke|te: 20 1 4.09.22.

Hatályos: 201 4.09.03. - ...

A TÁRsAsÁG| szERzóDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPíTÓ oKlRAT, Éresíró 9KRAT) KELTE
8/1 2010.02.22.

Bejegyzés ke|te: 201 0.02.26.

Hatályos: 201 0.02.26. - ..'

8/2 2013.01.15.

Bejegyzés ke|te: 201 3.02. 1 5.

HatáIyos: 2013.02.15. - ...

8/3 2014.09.03.

B ejegyzés ke|te: 20 1 4.09.22.

Hatályos: 201 4.09.22. - .-.

A cÉG TEvÉxeľysÉcl KoRE(l)

2016.04.12.https://www. opten.hu/cegtarlcegkivonat-nyomtatas/0 1 0993 5 05 I



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.04. I}-ihatźi|yal 2. oldal, összesęn: 5 oldal

9/21 7022,08Üz|etvite|i,egyébvezetésitanácsadás(Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.o2.22.

Hatályos: 201 3.02.22. -,..

A cÉG JEGYZETT TŐKÉJE

11/1 tsszesen: S10 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 201 0. 02.26.

Hatälyos: 201 0.02.26' - .,.

A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA|

13/3 Bodnár Katalin (an: CsipkaRozá|ia| fi ugyvezető (vezető tisztségvise|ő) ío85
Budapest. Mária utca 22. l. em. í4.
születés ideje: 1 979.02.04.

Adóazonosító je|: 84094 13922
A hite|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az Ügyvéd á|tal e||enjegyzett aláírás-minta
benyújtásra kerĹllt'

A képvise|et módja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 2010.02.22.

Vá|tozás időpontja: 20 1 4. 09'03.
Bejegyzés ke|te: 2o,| 4.09.22.

Hatályos: 201 4.09.03, -,..

A cÉG sTATIszTlKAl SZÁMJELE

20/1 12452679-7022-113-01.
Bejegyzés ke|te: 201 0.02.26.

Hatályos: 201 0.02.26. -'..

A cÉG ADosáMA
21/2 12452679-243.

HU12452679.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2010.02.26'
Vá|tozás ĺdőpontja: 201 1 .o3.07.

Bejegyzés ke|te: 201 3.01.22.

Hatályos: 201 1.03.07. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALMI JElzisáĺvlł
3U1 11600006-0000000040450203

Erste Bank zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u.24-26.;01 10 041054)
A számla nyitási dátuma: 2010.03.08.

Bejegyzés ke|te: 201 0.03.09'

Hatályos: 2010.03.09. - ..'

45 A cÉG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETóSÉGE

45/2 E mail:sutibar.corvinsetanv@qmall.com
Vá|tozás időpontja: 201 4.09. 03.

Bejegyzés ke|te: 2014.09'22.

Hatályos: 201 4.09.03, - ...

11

13

20

21

4,
Ąehttps://www.opten.hďcegtar/cegkivonat-nyomtatas/0 1 0993 505 1 2016.04.r2.



OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.04. Lz-ihatá||ya| 3. oldal, cisszesen: 5 oldal

49 A cÉG cÉGJEcYzÉxszÁĺvlal

49/1 01 09 935051

Vezetve a(z) Fővárosi Torvényszék Cégbírósága nyĺlvántartásában.
Bejegyzés kelte: 20,ĺ 0.02.26'

Hatályos: 201 0.02.26. - ...

Cégformától fÍiggő adatok

í A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATAI
(0e)

1(09y5 Bodnár Éva (an: Gsipka Rozáliat s í096 Budapest. Mester utca 53.55. l. em.

Születés ideje:,ĺ 979.02.04.

A tagsági jogviszony kezdete: 2010.02.26.
Vá|tozás idopontja: 201 3.01. 1 5.

Bejegyzés kelte: 201 3.02. 1 5.

Hatályos: 201 3.01,1 5. - ...

1(09y6 Mlłlálovíŕs lamás (an: Kincses Éva) * 2483 Gárdony. Kossuth utca 48. A. ép. l.

em.5.
SzÜ|etés ideje: 1 975.05.07.

A tagsági jogviszony kezdete: 2010.02.26.
Vá|tozás időpontja: 2013.01.1 5.

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.1 5.

Hatályos: 201 3'01'1 5. -,..

1(09y7 Bodnár Katatin |anz CsipkaRozá|iď, { 1085 Budapest. Mária utca 22. t. em. í4.
Szü|etés ideje: 1 979.02.04.

A tagsági jogvĺszony kezdete: 2010.02.26'
Vá|tozás időpontja: 20 1 4.09. 03.

Bejegyzés ke|te: 20 1 4.09.22.

Hatályos: 201 4,09.03. - ...

97 PÉNzÜGYl MoDUL

2014.év 20{3. év 2012.év 2011.év 20í0. év

Beszámolási 2014.01.01. 2013.01.01. 2012'01.01. 2011.o1.o1. 2010.02.26.
időszak

2014.12.31. 2013.12.31. 2012.12.31. 2011.12.31. 20'10.12.31.

eFt eFt eFt eFt eFt

Értékesítés netti 19 114 10 524 9 959 4 552 17oo
árbevétele

Üzemieredmény -81o -2167 -1 635 -2 o53 2o7

Adózás e|ótti -778 -2 190 -1 635 -2 o52 2o7
eredmény ,fu

https ://wrľw. opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomt atas/ 0 t 0993 5 05 1

/lY
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.04.

Mérleg szerinti

eredmény

Adózott

eredmény

EszkÖzök

osszesen

Befektetett

eszközök

Forgóeszkozök

Pénzeszközök

Aktív időbeIi

eIhatáro|ások

Saját tĺlke

Cé|tańa|ékok

KoteIezettségek

Rövid |ejáratú

koteIezettségek

Hosszú lejáratú

köteIezettségek

Passzív idóbeIi

eIhatáro|ások

Pénzĺigyi mutatók

Eladósodottság
foka O

Eladósodottság

mértéke - Bonitás

o
Árbevétel

arányos

eredmény % O

Likviditási

gyorsráta O

Létszám: 1fő

IZ-ihatźilya|

-805

-805

4664

1 152

3 512

205

0

-6 0í5

0

10 679

10 679

0

0

4. oldal' összesen: 5 oldal

-2201

-2201

3225

1 152

2 073

410

0

-5 221

0

I 446

8 446

0

0

2,62

-1,62

-í 650

-1 650

5 448

1 461

3 987

773

0

-3 020

0

I 468

3265

5 203

0

1,55

-2,80

-2 059

-2 059

5 183

1 663

-1370

0

6 553

746

5 807

0

1,26

4,78

179

179

877

0

877

537

0

3 520

494

0

689

0

188

188

0

0

2,29

-1,78

0,21

0.27

4,21 -20,91 -16,57 45,23 10,53

0,17 0,06 1,00 4,19 4,66

Az adatok az OPTEN Kft. Gégtár rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a
cégközlönyben megjelent hivatalos adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásból származó hivatalos és gyűjtött informáciok |áthatók.

Lekérdezés időpontja: 2016.04.12 í í :56
Uto|só feldoIgozott Cégközliiny megje|enési dátuma: 20.l 6'04.09.

Adatbázis utolsó aktuaIizátási dátuma: 2016.04.12 10:01 /ffĺ
https :/iwww.opten.hďcegtar/cegkivonat-nyomtatas/0 1 0993 5 05 l 2016.04.12. Ą8



OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.04. Iz-ihatállyal .5. olclal, cisszesen: 5 oldal
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?łiÜ ÁP,t łĘ/6EW Zflĺ$ íŕ. a\ľ

Főváľosĺ Katasztrófavédelmi lgazgattóság
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirenđeltség

: ., :it. . .: - ...': :.
': :, r,; l : ;.', ; : : \

't f :t,'' . t .jt L 1r^^ / ^|t |. .' )U'/ t 9 ^n ĺ|\v".-lĹ\'.(b

H-1081 Buđapest, Dologhrĺz utca 3. 8: |443 Budapest, Pf.: 154.
Tel: (36-t) 459-23f4 Fax: (36-1) 459-2457 e-mail: fki.kozeppest@karved.gov..hu

Szám : 3 5 I 5 0 l I03 6-I /201 5.á|t. Szakmai vélemény a Budapes! VI[.
kertilet Corvin sétlány 4/b. (Top Twins
Kft) köaeľiilet használat üryében
16-502/201 6. (Boros Gábor Szabolcs)
F áłbri Zo|tźnné tű. hdgy.
4s9-2324
fki.kozeppest@katved. gov.hu

Budapest Fővdros WII. kertilet
Jó a efv dr o s i o n k or mlúny zat
P o lg dr mes ter i Hiv atala
Vagyo ngazdúlkodási és tjzemeltetési tigłosztlźly
Pénzes Attíla iiglosztlźly vezető részére!

Budapest
Baľoss ll. 6347.
1082

Éľbsítem, hogy a Budapest, VIII. keriilet Corvin s étĺľ,y 4/b.(Top Twins Kft.) szám előtti közteľiilet
hasznáIat ügyében a Kirendeltségrinkhöz kĺildött megkeľeséséimeg.lizsgáltam, amelyre az a|ábbi
szakmai véleméný adom:

A Budapest, VIII. keľĹilet Corvin sé&ány 4/b.(Top Twins Kft.) szĺám előtt fagylaltos pult kialakítását
a benýjtott iratoknak megfelelő kialakíüísbantílzvédelmi szempontból nem kifogásolom

A fenti szakmai vélemény nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak.

Kéľem szakmai véleményem szíves fudomásul vételét.

Budapest, 20t6.marcius 16.

Géczí Béta tűízoltó ezredes
kirendeltség-vezető

megbízlÍsóból és neyében :

'fo".,*Í,-;;,.'.!'

i r',,1 1 . 
"

*Ŕ.#
Táľgv:

řIiv.sz.:
u. i.:
Tel.:
E-mail:

"1/?'/-'v

.'' 
łĺ1:.

/ďÍr
1/ną/- Z--



Bun.łľn.sľ FlvÁnos VIII. xonÜI,nľ
JizsBrvÁnosl

PolcÁnn,ĺnsľrnr Hrvaľer

P 0 tG ÁFľí EE].E'Í{I H l \'ÁTEĺ-
2Á.

Email: seregiv@j ozsefu aľos.hu
Hĺvsz.:16-5021201'6

Tárgy : közterület haszná|ati kérelem

Gazdálkodásĺ Ügyosztály

dr. Galambos Eszteľ ůigyosztályvezető.helyettes
ľészéľe

Helyben

Tĺsztelt Ugyosztályvezető.helyettes Asszony!

Hivatkozássalhozzźlĺlk érkezett megkeresésére az alábbi állasfoglalást adjuk:

Top Twins Kft.
Budapest VIII. keľület, Coľvin sétány 4ĺB. szálm előttĺ közteľůileten

4 m2 pavĺlon

részére a ktizteľület haszĺźiatba adźsźĺt kereskedelmi szempontból nem kĺfogásoljuk, az
alábbĺ kĺkötéssel:

o A kereskedőnek bejelentési kötelezettsége van a kcizteriileti értékesítés helye szerinti
j egyző Íelé (j el en es etb en kereskedelmi hatós ágom fel é).

A keľeskedelmí tevékenységek végzésének feltételęiľől szóló 2|012009. (IX. 29.) Korm.
rendelet (továbbiakban: R.) 5. számú melléklet szerint kłizteľüIeti éľtékesítós keretében az
alábbĺ termékek forgalmazhatóak:

1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv;

2.Ieve|ezó|ap;

3. virźlg;

4. léggömb;

5. zöldség, gytimölcs;

6. pattogatott kukorica;

7. főttkukoľica;

8. sült gesztenye;

X 1082 Budapest, Baross u.63-67.8 459-2100
wwrvjozsefvaros.hu

1

/Cő ,.
ry-j

HłrisÁGI Üc'ľqszr'{Lvjón6er{ár0si ÜľEoľzułínyest

rcĺzc,ą,ľÁsl'*.ffioÁponti ktató

Ü gyiľatszá JrnJśoř60l2dtr
ti gyintéző z S eregi Viktória
Telefon: 459-2174



9. pirított tökmag, napraforgómag, füldimogyoró, egyéb magvak;

10. vattacukor, cukoľka;

11. fagylalt' jéglaém;

1 2. ásvanyv íz, idítőita|, kávéital, nyers tej ;

13.6 bĺifétermék;

14. siitőipaľi termékek;

1 5. előrecsomagolt stitemények, édességek.

Felhívom figyelmét, hogy a R. 21. $ (2) bekezdése atapjan a melegkonyhás vendéglźńő nz\et
kivételével tilos szeszes italt kimémi nevelésĹoktatasi, egészségĹigyi, gyeľmek- és
ifúságvédelmi intézmény bárme|y bejźĺratźńól számított 20O méteres közúti (közteriileti)
távolságon belül. A Blaha L. téren (a Gyulai Pál u. 2-4. sz' alatt) található a Szent Rókus
Kőrház, mint egészsé gugý intézméĺy .

Top Twins Kft. fenti címre vonatkozóan hatósági nýlvantartásunkban nem szerepel.

E 1082 Buđapest, Baross u. 63-67. Ż 459.2|00
wwwjozsefuaros.hu /ułz

2-\Ł
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.la*r ąłĺĺr,. 'i i i : BLJDAPESTI RENDoR-ForeplľÁtĺysec
lulil lĘ,ĺ.,,'-'J '' . /Ť.l. V[I. Kerü|eti Renc|őrkapitányságA', 'n I,l ,' lĺ.

)ĄĄ l,'l 1ĺul ,o Rendészeti osztá|y
ĺ

Ügyszám: O108o/ 47 09 -I /2OI 6. á|t. T ár gy : szakhatósági vélemény
Hiv. szám: 16-502/2016... +
Ugyintéző: Boros Attila Ba|äzs r. hadnagy
Tel; 477 -37 -00 / 48-124

dľ. Hencz Adrienn
íigyasztá|yvezető

Budapest Főváros VIII. keľtilet
Józs efu árosi onkorrná ny zat
Polgármesteri Hivatala ĺ l
Gazdálkodási Ügyoszt ź,|y "

Budapest
Baross utca 63-67.
1082 __

Tísztelt dľ. Hencz Adrĺenn!

Tájékoztatom, hogy a fenti számon hatóságomhoz érkezett megkeresésben foglaltakat
nregvizsgáltalrr, ttlelyrlek stll.ál l a:z a|źhbiakat állapítottam meg:

A Top Twins Kft. kérelmet nyujtott be a Józsefuárosi onkormányzattulajdonában lévő közterülct
hasznźůatźůloz, melyben kitelepülésének engedé|yezé;sét kerte zoĺa. miíľcius 3l. naptól - 2016.
szeptembeľ 30. napig 4 négyzetméteľ teniletre a Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 4lB. szäm
előtti járdán.

A fenti helyszínen közbiztonsági és közlekedési szempontból a kitelepütés ellen hatóságom
kifogást nem emel.

Budapest, 2016. máľcius 1 7.

Tĺboľ ľ. alezredes
Rendészeti osztáiyvezető \

Cím: l084 .Budapest Vig u.3ó, I43l Bp. Pf.:16l
Telęfon: 47 7 -37 00 : F ax: 47 7 -37 24, 48-40|

e-mail: 08rk@budapest.police.hu
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BUDAPEST FŐv,inos
VĺII. xrnÜl,nľ

JÓzstľvÁnosr iľronn.ĺlĺ,rwz.łt
Porc,łnľĺBsTERI HIVATALA

Budapest Főváros VIII. kerület
Józs efváľosi onkoľm ányzat
Polgármesterĺ Hĺvatala

Gazdátkodási Ügyosztály

dľ. Galambos Eszter
ĺiryosztályvezető-helyettes

Helyben

Iktatószĺím: K26-22/20t6
Ügýntéző: SzomolanyinéKocsisBeatrix
Telefon: 459-2-157
e-mail: szomolanýneb@jozsefuaľos.hu

Táľgv: Top Twins Kft. közteľület hasznźiati kérelme {orvin sétany .4b. szám előttí
közteľületen pavilon elhe1yezése

Hiv. szám: I 6-502/20] 6.

Tisztelt Üryosztályvezető.helyettes Asszony!

Köszönettel vettem tfugyl témában tett megkeresését. A Budapest Főváľos VIII. kerĺilet
Józsefuríros onkoľményzata Képviselő-těstĹiletének Józsefuĺĺľos Kerületi Épí;é;i
Szabéilľzatźrő| sző|ő 66/2007.(XII.IL.) ľendelete 1ĺórÉsz; 10.$ (2) bekezdése szabá|yőzza a
pavilonok elhelyezését.

Fentiek alapjźnmegállapítom, hogy a közterĹilet-használat engedélyezhető.

Budapest, 2016. marcius 17.

Udvözlettel:

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67. t 459-2100
wwwjozsefuaros.hu
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BUDAPEST FiVÁRoS V|l|. KERULET JÓzsrrvÁRosl oNKoRtu,tÁNyznľ

, DR. rocsts ľĺÁĺÉ
PotGÁRľĺĺ.sl'ĺ. R

Top Twins Kft

Buđapest
Mester utca 53-55.
109s

Tiĺľgĺ: Bp., VIII.
létesítésének ügye

Iktatószám : 26-93 /20 | 6
,Ü gýntézó: Szomolánýnó Kocsis Beatńx
Telefon: 45-92-157
e-mail : szomolaný neb@j ozseÍVaros. hu

keľület Corvin Sétŕlny 2lc előtti teľületen fagylaltáľusítĺi pavilĺ:lt

IGAZoLÁs
te|epii|ésképi bejelentési eljáľásban

Top Twins Kft. bejelentő személy kérelmére, 20|6. febľuár 3.án indult településképi
bejelentési eljarásban, a Corvĺn Sétány Ztc e|őttí teľĺi|etcn (36329 hrsz.) fagylaltĺrusíió
pavilon létesítésének tźngyban benyujtott dokumentációt átvizsgáltam és az üsyťol
kiegészítíő t4jékoztatétsa alapján diintésemet fetĺi|vizsgá|tam. A paviion létesítését kĺkötés
nélkĺi| tudomásul veszem.

A telęülésképi bejelentési eljĺĺĺás soriín kiadott igazo|ás a közléstől számított ó hónapig
érvényes.

Jelen településkęi döntésemmel szemben a Budapest Főváros VIII. keľület Józsęfoáľĺls
Onkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezni az źńvéte|től számított l5 napon
belül.

A településképi bejelentési eljárásban hozott igazolás nem mentesíti az építtetőt más
jogszabźúyokban ęlőíľt engedélyek megszerzésétől (pl. kĺizterĹilet foglalás). Kc'źos tulajdont
érintő módosítás esętén a tulajdonostársak hozzájźm|ása sztikségés. Jelen telepĹiléskópi
igazolás polgarjogi igéný nem dönt el.

A településkęi eljárás során meghozott igazolásban foglaltak megszegése esctón
teleptilésképi kötelezési eljárás lefolyatása rendelhető el. A kötelezettségek megszegése és
végľe nem hajtása esetén 50 000 forintig teľjedő bírság kiszabása rendelhető el.

INDoKoLÁs
Ttlp Twins Kft. bejelerrtő szeľnély, a f6.93/f016 iigyiľatszámú kérclmében az épĺtett
kĺĺmyezet alakításáľól és védelméľől szóló |997. évi LXXVIII' ttiľvény 30/D.$.ą, ą

|082 Budapeĺ.Baross u63-67.G|efon: 06 |4592|00. E.mai|: po|garrr'ester@jozseívaros'hu. wwwjozsefua.ęs'h,., l /
c*/,,
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BUDAPEST FŐVÁRoS V|ll. KERÜLET JózsrrvÁRosl tNronivĺÁľĺvzRr
. DR. rcocsts n,ĺÁĺÉ

PoLGÁRľĺrsrĺR

teleptilésfejlesztési koncepcióról, az integrált településťejlesztési stratégiáľól és fl
településrendezési eszközökről, valamint "gý"s telepĹilésľendezđsi sajátos
jogintézrnényekľől szóló 3 |4/20|2. (XI. 8.) Korm' iendelet 23.$.a, valamint a Budäpest
Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkorm źnyzat Képviselő-testületének az é:pítésüggyel
összefüggő egyes helý ĺinkormányzati hatósági eljárások részletes szabflyäirór sžälo
5/20|3. (II.10.) önkoľmányzati ľendelet ó.$-a alápján településképi bejólentést tętt
hatóságomhoz, a Budapest, VIII. Corvin sétány zlc eiőtti teľülejen ľagylaltĺiusító pavilon
létesítésére vonatkozóan.

Top Twins Kft. 20|6. februar 18-án kiegészítő dokumentumokat adott le a Váľosépítészcti
Ugyosztályľa a pavilon színére, mintázatára, kialakításáľa és reklámtáb|a elhelýezésérc
vonatkozóan. Ez a|apján a 2016. februáľ 3-án indult településképi bejelentési eljárásban
hozott 26.93 l 2 / f}l ó számú településképi dcintésemet fel Ĺil viżsgál tam.

Az építési tevékenység a Jőzsefvríľos Kerületi Építési Szabiúyzatĺĺról 1JlrcÉSZ) szólo
66/z007. (KI.12.) önkoľmányzati rendeletben foglaltaknak *.gf.lel, ezért a rendelkező
részben foglaltak szeľint az epitési tevékenységet tudomásul veszem.

A rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljáľásban hozott
igazolásom az épitett kömyezet alakításaľól és védelméről szóló |gg7. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Étv.) 30lD, $ (1) bekezdésén alapul.

A fęllebbezési jogról rendelkezé s az Etv. 30/D. $ (3) bękęzdésén és az építéstiggycl
összefi'iggő e8yes helyi önkormónyzati hatósági eljárások ľészletes szabályiiról šřolo
5/20|3. (II.l0.) önkormányzati ľendelet l3lA.$.n, a dcintésben ťoglaltak *"g.'"gé'éről szóló
rendelkezés azBtv,30/D. $ (4) bekezdésén alápui.

Budapest, 20|6. februźn 23,

$k^*ł*

|082 Budapest, Batoss u 63-6.| . lb|eĺôrr: 0ó l 459 2 | 00 . E-mai|' po|garrľlester(c!1ozsefvaĺos. hu . www.iozĺufuą..cu. hu 2
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Mineľva Téľi nfoľmati kai Re ndszeľ
B u dapest Fóváros Vl||. kerti let J őzsefváros i on koľmá nyzata

Méretarány100

Nyomtatás

A térkép tajékozbtÓ jel|egri, máso|ah semmi|yen hivahlss s|járásban nem használhatÓ feIt l(ászriIt az á||ami aIapadatokfe.használäsáva|.
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Minerva Térinformatikai'Rendszer
B u dapest Fóváľos V|| l. kerĹi let J ozsefvá ros i o n ko ľm á nyzata

Méretarány:100

Nyomtatás

A térkép tlájékoztatÓ jeIlegÜ' másoIata semmiIyen hivaÍaIos e|járásban nem haszná|hatÓ fe|! Kész ltaz ál|ami aIapadatok feIhasználásáva|.

Engedé|y száma:

Budapest, 2016 ápri|is 07
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Szakmai vélemény a Budapest, VIII.
kerület Corvin sétlíny 4/b. köztertilet
hasznźilat üryében
I6-361/f016
F źtbri Zo|tänné hĺ. hdsv.
459-f324
fki. kozeppe st@katved. go'. n$ttat{g6a*--1fi]."'ľí:*''

J6roofcdrusÍ snkoľľltłrlyzät ťoÉgařfraÉstrři l{ĺ-ŕsĽi!

*'ę,..ffi

6 ĺ ĺ 1 )zr ĺi,l.iii. i, ji. ' i
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ą/
11ł? oJś

Szám : 3 5 I 5 0 /93 | - | l 20 IG.á|t.

Buďapest Fővdros WII. keríilet
rli zs efv ór o s i o n k o r m ó ny zat
Po lg úr mes teri Hivatala

Tárgv:

TIiv.sz.:-.-fr. i.:
Tel.:
E-maĺI:

Vag1łongazd dlko dús i és tjzemeltetési Ügo s ztdly
Pénzes Attila iigyosztúly vezető részére!

Budapest
Baľoss u.6347.
r082

Ertesítem, hogy a Budapest, VIII. kerület Corvin sétány  lb. szźm előtti k<jzteľiilet haszn á|at ugyé-
ben a Kirendeltségiinkhöz kĹi]dött megkeľesé'"ét megvizsgáltam. amelyre az a|źŕJbi szakmai véle-méný adom:

A Budapest, VIII. kerĺilet Coľvin sétĺány 4h, szárn e|(itt abenyújtott iĺatoknak megfelelő kialakítás.
ban a közteľĹilet hasznáIatátttŁvédelmi szempontból abban az esetben nem kifogásolom ha kĺĺny-
nyenmozdíthatőnemrcgzítetttźrgyakathelyeznekki.

A fenti szakmaivélemény nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak.

Kérem szakmai véleményem szíves fu domásul vételét.

Budapest, 2016. marcius 11.

ffi*t,.ŕi16 
HÁBi s ÜlT'á*

| ÍG.

Géczi BéIa tíĺzoltó ezredes
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BUDAPESTI RENDon-ľoreplrÁľy
VIII. Kcľületi Rendőrkapitárryság

Rendészeti osztálv

Ugyszám: 0 1 080/3 89ó -1 /20t 6. tLIt. Tárgy: szakhatĺósági vélemény
Hiv. szźm'.!6-3ś1l201ś.
Ugyintéző: Boros Attila Ba|źzs r. hdgy.
Tel.: 477 -37 -00 I 48-124

dľ. Hencz Adľienn
ügyosztályvezető

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkormánvzat
Pol gáľmesteľi Hivatala
Gazdálkodási Ügyosztály

Budaoest
Baross utca 63-67.
1082

Tĺsztelt dľ. Hencz Adľienn!

Tájékoztatom, hogy a fenti számon hatóságomhoz érkezett megkeresésben foglaltakat
megvizsgáltam, melynek során az a|ábbíakat állapítottam meg:

A Concoľde Events Kft. kérelmet nýjtott be a Józsefuárosi onkormányzat tu|ajđonában lévő
közteľĹilet hasznźiatához, melyben kitelepülésének engedéLyezésétkérte 20|6. március 15. naptól -
2017. március 1. napig a Budapest VIII. kerület, Coľvin sétány 4lB szźtm előtti járdán 12+50
négy zetméter terül etre.

A fenti helyszínen közbiztonsági
kifogást nem emel.

Budapest, 2016. februźr 25.

és közlekedési szempontból a kitelepülés ellen hatóságom

Cím: 1084 BudapestVígu.36, 1431 Bp. Pf.:161
Tęlęfon: 47.7 -37 00; F ax: 47 7 -37 f4, 48-40|

e-mail : O8rk@budapest.police.hu

RzsNEo_3.90.7] '0 (0 l 080.4s03.j805-BtJJ ERJ-ó5j870377-50E5.l9ó5 7FF l -4g03.59 | 5)

HĺlKK: nincs adat'

Kĺĺzponti&tató

Szám:
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Budapest Fővĺĺros VIII. kerület
Jĺízs efo áľo si Onko rm ányzat
Polgáľmesteľĺ Hĺvatala

Gazdálkodásĺ Üryosztály

dľ. Galambos Eszter
üryosztályvezető

Helyben

BUDAPEST Fov,łnos
VIII. KERÜLET

Jizsnrvlłnosl Ôľxonn.ĺĺNYzAT
PolcÁnľĺrsTERI HIvATALA

VÁnosÉľÍľÉszntl ÜcyoszľÁĺy

Iktatósziám: 26-|25/2016
ĺJgylntéző: Szomolanýné Kocsis Beatrix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanyineb@jozsefvaros.hu

Táľgy: Concorde Events Kft. köZterĹilet használati kérelme _ Corvin sétány 4lB. szán előtt

Hiv' szóm: ] 6-36 1/20 ] 6.

Tĺsztelt Üryosztályvezető Asszony!

Köszönettel vettem taÍgY témźlban tett megkeresését. A Budapest Főviíros VIII. keľület
Józsefuaros onkorményzata Kęviselő-testÍiletének Józsefuiíros KeĺĹileti Építési
Szabźlyzatĺíról szóló 6612007.(XII.12.) ľendelete (lórÉsz) 10.$ (3) bekezdése szabźiyozza a
teraszok elhelyezését.

Fentiek alapjĺán megállapítom, hogy a közterĹilet-hasznát|at engedélyezhető.

Budapest, 2016. máľcius 31.

Üdvözlettel:

'1'Yri'i '-
..\i'..

ć]'
ĺ':.. :.'i?'.
4j']l]ś]'

r"*!"iĺUeae;iy oI,.ą.
mb. fiőęítész
Ĺigyosztályvezető

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67. t 459-2100
www jozsefuaros.hu
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Boros Gábor Szabolcs

Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:
Mellékletek:

Tiszte|t Boros Gábor

Bartha Ba|ázs < bartha-baIazs@t-onIine.hu >

2016. április lJ.. L7:44
Boros Gábor Szabo|cs
nyĺlatkozat
Te rasz he|y színr ajz V3 j p g

, Ezťlton nyilatkozom hogy a csatolt he|yszínrajzon jelö|t területen a Concorde Events Kft á|ta| vendég|átó tevékenység' nem fo|yt és a terü|eten az engedé|y kiadását követően kerü|nek kihelyezésre a teraszbútorok.

. Üovöz|ettel

Bartha Ba|ázs

l trl :} Ezt az e-mai|t az Avast víruskereső szoftver átvizsgá|ta.|Ľlä.| + www.avast.com

Ezen uzęnet virusellenorzesen esett at, es virusmentesnek bizonvult.
MailScanneľ. E-mail vÄrus ÄŠs spamkeresĹ.

] A MailScanneľ koszoni a tľanstec Computers tamogatasat.
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016. 04. l'z.ihatállval 1. oldal, összesen:4 oldal

; Megje|enítés " ''. '.
:

!

: Kozzététe|i információ megje|enítése: Nem

Concorde Events Re$.e1yényszervező és Szo|gáltató Kor|átolt

(1213Budapest,JáÍľľ;i"Ťĺ.Ix!'ffä%:241ĺo33o.2.43

Cégkivon at 2016.04.1 2..i időáttapotban

ÁlľłlÁľos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 09 990907 (Hatályos)

Cégforma: Kor|áto|t fe|e|ősségű társaság

A|akulás dátuma: 2012.08'27 .

Bejegyzés dátuma: 2012.09.12.

A cÉG ELNEVEZÉSE

a1 Concorde Events Rendezvényszervezó és Szo|gá|tató Kor|áto|t Fe|e|ősségti Társaság
Bejegyzés ke|te: 20 1 2.O9.1 2.

Hatályos: 201 2.09.1 2. - ...

A cÉG RouDĺTETT ELNEVEZÉSE

3/1 Concorde Events Kft.

Bejegyzés ke|te: 2012.09' 1 2.

Hatályos: 201 2.09.1 2. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 ĺ2ĺ3 Budapest. Pátma utca 4.
Bejegyzés ke|te: 20 12.09. 1 2.

Hatályos: 201 2.09. 1 2. - ...

A TÁRSASÁGIszERzóDÉs (ALAPSZABÁLY, ALAPíTo oKtR.AT, lÉresíľó 6KRAT) KELTE
8/1 2012.08.27.

Bejegyzés ke|te: 2012'09. 1 2'

Hatályos: 201 2.09.1 2. - ..,

A cÉG TEVÉKENYSÉG! KoRE(I)

8230'08 Konferencia, kereskede|mi bemutató szervezése (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 201 2.09. 1 2.

Hatályos: 201 2.09.1 2. - ...

5621'08 Rendezvényi étkeztetés
Bejegyzés ke|te: 201 2.09. 1 2.

Hatályos: 201 2.09.1 2. - ...

9/2

la,r/

+4
https ://www.opten'hu/cegtaľ/cegkivonat-nyomt atasl 0 1 0999 0907 2016.04.r2.



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.04. |z-íhatállval 2. oldal, cisszesen: 4 oldal

9/3 5630'08 |talszo|gá|tatás
Bejegyzés ke|te: 20 1 2.og'1 2.

Hatályos: 201 2.09.1 2. - ...

9/4 7311,08 Rek|ámÜgynokitevékenység
Bejegyzés ke|te: 20 1 2.O9'1 2.

Hatályos: 201 2'09. 1 2. - ...

9/5 9329'08 M. n. s. egyéb szirakoztatás, szabadĺdős tevékenység
Bejegyzés ke|te: 20 1 2,Og'1 2.

Hatályos: 201 2.09, 1 2. - ...

íí AcÉGJEGYZETTľóxÉĺe
11/1 tsszesen: s00 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 20 1 2.Og.1 2.

Hatályos: 201 2.09.1 2. . ...

ĺ3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!
13/1 Kóczián LászIó Ían= Csere Aranka| ft ugyvezető (vezető tisztségvise| i5) 1213

Budapest. Pálma utca 4.
Születés ideje: 1985'1 1.27 .

Adóazonosítô je|: 843429 1 967
A hiteles céga|áírásĺ nyi|atkozat vagy az Ügyvéd á|ta| e||enjegyzett a|áírás-minta
benyÚjtásra kerĹi|t.

A képvise|et módja: öná||T.

A jogviszony kezdete: 2O1Z.O1.2Z .

Bejegyzés kelte: 2o12.og'12'

Hatályos: 201 2.09.1 2. - ...

20 A cÉG sTAT|szTlKAl SáMJELE
20/1 24110330_8230_113_01.

Bejegyzés kelte: 20 12'09.1 2.

Hatályos: 201 2.09.1 2. - .'.

21 
^cÉGADosáMA21/1 24110330-243.

Adószám státusza: érvényes adÓszám
Státusz kezdete: 2012'09.o3.
Bejegyzés kelte: 20.ĺ2.09. 12.

Hatályos: 201 2,09. 1 2. - ...

32 A cÉG PÉNZFoRGALM| JELzŐszłnłł
3A1 10100826_28249600_01oO3oO9

Budapest Bank Zrt. Csepe|i r|ók (1211 Budapest, Kossuth L' u. 4749.; 01 10 o41o37)
A számla nyitási dátuma: 2013.03.13.
Bejegyzés ke|te: 201 3.03.1 9.

Hatályos: 201 3.03.1 9. - ...

49 A cÉG cÉGJEGYzÉxszÁľĺłl
49/1

https ://www.opten.hr:/cegtaľ/cegkivonat-nyomtatas/0 
1 099 g)g 07



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.04. Iz-ihatállval 3. oldal, cisszesen:4 oldal

01 09 990907
Vezetve a(z) Fővárosi Torvényszék Cég b írósága nyĺĺvántartásában.
Bejegyzés ke|te: 20 12.09. 1 2.

Hatályos: 201 2.09. 1 2. - ...

Cégformátó| függó adatok

1 ATÁRSASÁGTAGJA|NAKADATA!
(0e)

1(09y1 * í213 Budapest. Pá|ma utca 4.
Sztiletés ideje: 1 985.1 1 .27 .

A tagságĺ jogviszony kezdete: 2o12.o8'27 .

Bejegyzés ke|te: 2o1 2.o9. 12.

Hatályos: 201 2.09. 1 2. - ...

97 PÉNZÜGY|MoDUL

2014.év 2013. év 2012.év 2011. 2010.
év év

Beszámolási
időszak

Értékesítés netti
árbevéteIe

Üzemieredmény

Adlzás e|őtti

eredmény

Mér|eg szerĺnti

eredmény

Adózott eredmény

Eszkozok összesen

Befektetett eszkozok

Forgóeszkozök

PénzeszközÖk

2014.01.01. - 2013.01.01. - ZO12.O}.O3. _ Nincs Nincs
2014.12.31. 2013.i2.31. 2012.12.31. adat. adat.

eFt eFt eFt eFt eFt
0 O ONincsNincs

adat. adat.

-202 0 -Sg Nincs Nincs
adat. adat.

-202 g -33 Nincs Nĺncs
adat. adat.

-2O2 g _33 Nincs Nincs
adat. adat.

-202 0 -gg Nincs Nincs
adat. adat.

298 5oo 5o5 Nĺncs Nincs
adat. adat.

0 O ONincsNincs
adat. adat.

298 S0O SOS Nincs Nincs
adat. adat.

249 S0O 4gt Nincs Nincs
adat. adat.

/
f//r
n í-)

Ý-Ihttps ://www. opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomt atas/ o r 09990907 2Ar6.04.12.
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OPTEN Kft. )) Cégkivonat 2016.04. |2-ihatá|Iyal 4. oldal, összesen: 4 oldal

467

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nĺncs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

AKív időbeli

eIhatáro|ások

Saját tőke

Céltarta|ékok

KÖteIezettségek

Rövid |ejáratú

kötelezettségek

Hosszú lejáratú

köteIezettségek

Passzív időbeIi

elhatáro|ások

Pénzĺigyi mutatók

E|adósodottság foka

o
EIadósodottság

mértéke - Bonitás (D

Árbevéte| arányos
eredmény % O

Likviditási gyorsráta

o
Létszám: 2 fo

298

0,00

0,00

Nincs adat.

Nincs adat.

0,00

0,00

Nincs adat.

Nincs adat.

500

38

0,08 Nincs Nincs
adat. adat.

0'08 Nĺncs Nincs
adat. adat.

Nĺncs adat. Nincs Nincs
adat. adat.

13,29 Nincs Nĺncs

adat. adat.

Az adatok az OPTEN Kft. Gégtár rendszerébő| származnak, amety cégek esetén a
Cégkĺizlönyben megjelent hivatalos adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásból származó hivata|os és gyűjtött információk |áthatók.

Lekérdezés időpontja: 2016.04.12 1 1 :34
Utolsó feldolgozott cégközlöny megjelenési dátuma: 20í6.04.09.

Adatbázis utolsó aktualizálás i d átuma : 201 6.04.1 2 1 0:01

OPTEN Kft.@
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https ://www. opten.hu/cegtäľ/ce gkivonat-nyomt atasl 0 I 099 9 09 07 20t6.04.12.


