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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benyujüása nem jogosÍ$a fel a közeriilet hasnlźůatźra,
a Józsefuiáľosi onkormĺínyzat fulajdonában lévő közteriiletek hasaálaLíľól és haszrálatiínak rendjéről szóló
I8|f013. (I\I. 24.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a közteriilet hasmálatáértkc'zteriilet-
hasaálati diiat köteles fizeťnĹ
a közteľĺileten kizáľólag a kereskede|mi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|oĺ2oog.(D{..2g.)
Komrányľende|et |2. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott teľmékek arusítha.
tók.

A kéľelemhez a kérelmezőnek az a|ábbĺ melléleteket kell csatolnia: (A csatolt met|ékletet kéľjük X.e| jęlitni)

1. A köaerüIeten folyüatni kívánt tevékenység g]akorlására feljogosĺto egyszeľĺ otĺrat mralolatĺĺ
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolf'ányt
- gazdasźĘitźrsaság, egyérĺ ęég esetén: 30 napnál nem régebbi.ffi

társaĺĺa|mr es eryéb szervęzetek esetében: a nyilvánJartiísba.vételiiket igazoló okiratoĹ
. őstermelők esetén őstermq!0!.igg4qlváný.
- vendéglátó terasz létesítése esetén' azazĹüzemeltetni kívánó kereskedelmĺv@
jelęntés köteles kereskede|ni tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy aľ,ĺĺtoĺeiĺ Eneędélw
f . Az igény elt teľtiletre vonatkozó helyszínt ábrázotő uazutót
i9' A vázlaton azigénye|ttertiletrek - a sziikséges méretekkel . úry kell szeľepelnie, hogy annďk nagyságą
elhelyez,kedése egyértelmĺĺen me€állapítható legyen (TERAsz, pÁvnoľ nšpľÉľ: ňn*.xl"..-ág"'' 

.

hosszusága; a tsÍasz, pavilon szélének az épĺilet homlokzati fďátót és a jáľda szś|étő|való távolság a;ietasz
esetén annak az ilzleüre@ amelyilĺüez tntoak;méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt épífuény, létesífuény, berendezés műszaki leÍrását és terveit; terasikĺrelmekhez a
helyszín Íotoj ót is cs atolni sziikséges.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteľület.hasná|atihozzájeniles@
mi síempontok firyelęmbevétele miatt - fényképlelvételt kell becsatolni.
5. Epítesi engedéIyhez kôtött építmény esetébenvagl építésĺ nui
esetében az épfuaőtőI lupott meghatalmazast és a jogszabdlýan előírt esetelrben đi_oger,ős építésiigłi hato-
sógi engedélyt cs atolni szülrséges.
6. Köztlt igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszĺnrajzon túi - a vonatkozó helysznt aarazolĺ
foľgďomtechnikai váaajzot" amely beszerezhető aBKK Közuti Közlekedési lgazgatóságKözutkezelési Fő-
osztály, Forgalomtecbnik4 osztályán.

Fiwelmeztetés:
A hilfurytalual Łitolt()tt kbekmłtyomtdvźł,y és u előirt melléHaek qatolásán túĄ apołttos és qlertelmű heJynąhúźraaźs, va-
Ia nin a meglévő läaitnényfoaja elerlgdlualn a baĺyĄitou kbelnt adeni elbfuátásóhÜz!

A köztertilď.hasznĺ|aÍot - kĺilöniisen _ aza|áhbi jopzabályokszabáiyozźl<:

Maryaľonzág helyi ö,ĺkmmányzmiról szóló 201 1. évi ctJoo(DĹ törvény
a Jóxefiľáĺosi Önkormányzat ürlajdonában lévö közÍeľiiletek használatáróI és használaĺának ĺendjéľröt szó]rő |8Do|3.
(IV24) önlcoľmán}uti rcĺrdelet
Józsefvfoos Keľiileti Építési szabályzaľfuól szilő 6nN7.QilI.12.) önkornán}uati rendelet
Budąpesti Vátoscĺrdezési és foítési KCIetszabályzatról szó|ő 47l1gg8.(Xt5.) Fóv. Kry. ĺe,ndelet
A reklámot reklámberendezések és cégéľek elhelyezésének szabá|yaiĺől szóló 55no1r3, cxtr.26.) önkor-
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, azá|ta|am benyrljtott kö,zteriilet.használati kérelnem elbíľálásának céljából hozzúiórulok szeméýes adataim
történĆĺ kezeléséhez, valamint ahhoą hogy azígy tudomásra jutott szeméýes adataimat a Polgáľmesteľi Hivatal az le-
járásban részt vevő szalĺüatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kére]mem benyújtásakor a Polgármesteľi Hivatal Gazdálkodási ÜryoszľáIy ijgyntézőjétő| tájékoztatÁst kaptam _
amelyet tudomdsul vettq? . az 9|járás megindításának naajáról, azügy|nté7śsi határidőről, aziJgyemre ĺľenyjao 3og.
szabźtyi rendelkezéselľőI, jogaimľól és kötelezettségeimröl, továbbá kötelezettségem elnulasztÁĺnat jogrovetĺ<ež-
ményeiľől, vďamint a hivatali elérhetöségrőI.

{!ĺĺ?!q'-Ery kére|nem teljesítése esetén a közĺgazgatÁsi hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabáIyuró| a
2004. éYl CXL. töľvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogolmól le-
mondok. Tudomósul veszem.hog ezÁltz|azügyemben hozotÍhatfuozatannat< tozlesekor jogerőre emelkedik.
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B UDAPESTĺ RENĐoR-FÖĺ<eplĺ
VIII. Keľtlleti Renĺlcĺrkapi(anyság

Rendé.szeti osz'tály

Jdíłseŕvämľĺí lŮľ'kotx'Í,nyĺat 
řuig''íľ*:ełterĺ Ei-ĺetäla

Táľgy: szakhatóságĺ mény
Hiv. szám: K16.95/20|6,

Tĺsztelt dr. Galambos Eszter!

Táié:kgnay'n, hogy a feÍIti számon hatóságomhoz 'éľkezett męgkeľesésben fo-glaltakat
megvizsgál]taÍn, melynek soľán az alábbiakat állapítottam meg:

A Cafe Elvis KfĹ kérelmet nyrrjtott bę a Jĺ5zsefvĺíĺosi onkoľ,m änyzattulajcĺonában lévő közterĺLlet
hasznźiatźlhoz, melyben kiteleptilésének engedélyezésétkéľte20ló. május 0l. naptól: zoiłl*ł*
0,t. napig a Budapest, VIII. kenilet Mikszáth Kálman tér 2' szám eltĺtti3ĺľaĺn sô,25 négyzetnéteľ
tęľtiletľe.

ĺł.^a

'/l()(J( LL-?-
L

Ügyintezcĺ:E.oros.:l iä'eĺazsr.hdgy.
Tel,: 477 -)7 -A0 / 48-lz4
Email : borosab@b udapest;police.hu

dr. Galambos Eszteľ
iigyosztályvezető

Budapest FrĆíváľos VIII. kenilet
Józsefu árosi onkormányzat
Polgánnesteľĺ Hivatala
Gazdálkođási Ügyosztály

Budape-sÍ
Bargss utca 63-67.
r 082

A fenti helyszínen kĺjzbiztonságí és közlekedési szempontból a kiteĺepülés ellen hatóságorľl
kifogást nem emel.

Budapest, 201 ó. április 05'

Cínu l0i34BudapestVígu.3.6, 143l Bp. Pf.:16l
Telefon: 477-3'700; Yax: 477-3724. 4S.40 1

eĺn ail : 0 8ĺk@-budapest.pol ice. hu
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pľiutézö: Seregĺ Vlktóľia

JľliĺÍľ;.ĺ jä?a\ĺ",.ĺ.,*o,.t,o
Hivsz;:16-505/2016.

Tárgy: közteriilet-foglalási' kérelem

Gazdátkodásĺ Ü 91 osztály

dľ. Galambos Eszter
ügyosztáIyvezető ľészéľe

Helyben

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!

Hivatkozással hozzźt:lk éľkezett megke'ľesésére az a|ábbiáilasfogtďlást adjuk:

Cafe Elvisz I(fĹ
BudapestYIII. keľiilét, MítCIzáth Kátmán téľ 2. 50,25 m2 veĺdéglátó teľasz

részére a köztęľtiletha9znźĹatbąadźsźit ą fęnti idöszakban a,JoKÉsZ" 10 $ (3) bekezdésében
r<igzitettek bętaľtasarye!łett kereskędelĺni szsmpontbóI nem kifogásoljuk.
Cafę Elvisz Kft. 650l/20t6 szám alatt szerepeľ hatósági ný:lr'ántartasuukban - ,'SNITTBIsTRo & CLUB" elneÝeŹéssel - a Budąpest v,.ilI. kerĺilet,,jvíikszáth Kálman tér 2. .szźtĺ
alatti üzlet'tekinÍefében. Ażtuletnyitva tĺlrtábi idejé: hétÍö.vasámap: 10.00-24.00 óřa'

Józ1efu'áros Keĺtilęti Építesi Szabátyzatáról szóló 66/20a7.6TI.I2.) ok. Ielrde|et (JoKÉsz)
1.0r$ €) bekez{ése- ért.elméten:

''(3) 
Vendéglátó ter.asz elhelyezése
Ą Vendégláttĺŕěrasz közteitileten vagy.köŹh+sanźĄat céĺjąrä átadott'nragánterĺĺleten csak

abbanaz esetben létęsíthető, ha:
r a gyďogos sáv széIessége _ a bíztonságí- és berendezési sávok m.egtartásával -

legďább ĺ,5 m;
a

a

b)
c)

a'gyalogos sáv szélessége azárkád ďatt is legaĺább I;5 méter és
a te,rasz legfeljebb 3 méter széles, illetve eĺméľ nagyobb méretű terasz esetébęn
legďább l,5 méter széles fęJiÍleten a körtĺłjárhątósas biztasithatő,
Teľasz oldalai 1,0 méteľĺél magasąbb szerkezettel nem hatáŕolhatók le.
A teraszok téIiesítésének, esővédövel való ellátásfuak megoldasät az épn1et
megielenítéséhez történő megfelelő íltęszkedés érdekében be kęll mutabri az
önkoĺmányzati Ířĺépítész ,előtt. illetve annak hiänyában az ilĺeÍétm teĹĺtąnács előtt,
melynek állásfoglďását csatolni kell az (đvi) építési engedély řanti keĺelemhez.''

B 1082 Butlapest, Bäross u.63.67.8 459-21'00
ĺĺpĺ'. i ozsefłzros.ĺru

u./,
;,- lĺ: o/t1Iť|+ł



A megállapodásba javasoljuk betefoglalni, hog1t üzemeltető a kereske.ĺ|elmi tevékenységét a
kereskďelernĺől sz5ló 2005. évl CLXIV. t8'rveoy előírásainak bętaľtásával ĺoýatlága'
t21ábbá, hogy a verrdéglátó teľaszon a zenegpolgi!|tatás tilos, ill. tevékenyséÁ'rikket a
lakosság nyugďmát nem zavarhatj ák (zaj' szag, nýwa taľtás, renduzvényet stu.;' ĺi],eVe az
eset|egeSeĺ felrnerĺilő p.anaszok elkerülése ér<lekében aveĺđég|ätő teľaszi csak l0.oo oľĺtol
üzemęItethetik.

Budapest, 2016' április 14.

Tisztelettęl:

.1ł"\;.Ą-
'.S"

ś<i]í

\.\ .(c

Tóth
irodavezętő

E 1082 Bntlap.esg Baĺoss u' 6:3.67. B 459-2100
wrrlľjozsefvaĺos.hu
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Budapest Főváros VIII. kerĺĺlet
Jĺízsefváľosĺ Önkoľm ányzat
Polgáľmesterĺ Hivatala

Gazdálkodási Ügyosztály

dr. Galambos Eszter
Íigyosztályvezető

Helvben

Iktatószám: 26-23|12016
,ťjgýntéző: Szomolĺánýné Kocsis Beatrix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanýneb@jozsefuaros.hu

Táľw: Cafe Elvis Kft. kĺizteľület használati kérelme - Mikszáth Kálmán tér 2. szźlm e|íĺtt
Hiv. szám: KI 6-95/20 I 6'

Tisztelt tTryosztáIyvezető Asszony!

Köszönettel vettem tźLrgyl tánában tett megkeresését. A Budapest Főviíros VIII. keľület
Józsefuáľos onkormźnyzata Kęviselő-testtiletének Józsefuiáros Keľületi Építési
Szabźiyzatĺĺról szóló 6612007.(XIľr.|z.) rendelete 1ĺorÉsz) l0.$ (3) bekezdése szabá|yozza a
teraszok elhelyezését.

Fentiek alapjáĺr megállapítom, hogy a köztęrĹilet.haszniílat engedélyezhető.

Budapest, 2016. április 08.

Üĺlvĺizlettel:

Fernezel
mb. ťoepitész
igyosztźiyvezető

\

!-l{r!

x 1082 Budapest, Baross u.63-67. Ż 459-2|00
wwwjozsefuaros.hu
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Fővárosĺ Katasztrĺófavédelm i Lgazgatősáę
Kôzę-pesti Katasztófav{dglmi Kirendeitség

tI-l08i Buđapast Dologház utca 3. El: 1443 Budapest, Pf.: l54.
TeL (36-1) 459-2324 Fax (36-1) 459-2457 ę-mail: fl<Ĺkozępast@katved.cov..bü...ffi#

Szám: 3 5 150 l L329.7 / 20I 6.áJt.
-EIőadói ív-

Tárgv: szahai vélemény a Budapest VItr.
kerület Milszáth Kálmán tśr f. szźm;
előtt (Cďe Etvis Kft) közterület
hasmáůatügyében
K16-95t2016.
tryés Viktor c. tíĺ. ftdgy.
459-2324
fki.kozeppest@katveđ' gov.hu

Eiv.sz.:
U. iĺ
TeI.:
E-mail:

Budapest Fővóros WII. keriilet
ilő zs efv ór o s í Ö nkł r. m ány zat
P o lg úr m este r i Etv atala
Vagłongazďá,lkodltsi és ťĺzemeltaési Úgłoszttźly
Dr. Galłmbos Ełzter ilgnszláĘnezető részéľe!

Buđąpest
Baross u.6347.
1082

Éftesítem, hogy. a Budapes! VIII. keriilęt Mikszłíth Kát]nán ter 2. (Cafe Elvis Kft) szám etőtti
kôzteriilet LiaszĺoLáilat ügyébe'n a Kirendeltségůnlüöz kütdött megkeresését megvizsgźitzrm, amelyre
azaLábbi szalfl]aí véleményt adom:

A BuđaPest" VtrI.kerülęt MikszáÍh Kálmĺín térf. (Cafe Elvis Kft) szĺím előtt abeĺryrljtott iľatoknak
megfetelÖ kíalakításban a közteriilet hasanálatĺĺt tűzvédelmi szempontból abban az esetben nem
kifogásolom, ame,nnýb en az alőhbi feltételek telj esülnek:

. A közüorületeĺr (a parkolósávban és az úttesten) k'lzfuő|ag egy e,mber szőlmáĺa könnyeĺl
mozđítható nem rögzített tagyak(székek, asztaIok) helyezhetőek et.

. A közt€rülďen (a parkolósávban és az úttesteĺr) lrrzarő[ag egy embeľ szátnfya kônnyeĺl
mozdítható vkáryIádákhelyezhetőek et.

o A napernyőt ĺánryékoló szerkezetekjelenlegi kiatakítása abban az esetben etťogadható' ha
azok széleinek - kitekert kinýtott ĺíllapotban _ filggőteges vetiileti sftia és a Krridy utca
paratlan otdalan tďálható epůletek homlokzati sĘia közötti szabad tźtvo|ságalegďább 3,5 m.
A napemyőt ĺírnyékoló szeľkezetek taľtórudjď és tartóoszlopai kjzĺrótag a parkolósávban
helyez}etőek el. A napemyőke| arnyékoló szerkezetęket a vendéglátóhelyek nyitvataľtĺĺsí
idej€n ful csukott, betekert állapotban kell taľtani.

o Az úttestre és a parkolósávba épített dobogókat (,,pďlókať) beépíteni, elhelyezni nem lehet,
a meglévő szerkezeteket el kell bontani.

o A Miks7Äthten, kitelepiilés villamos eneľgia el]átasáÉszolgĺíló lengőkábele abban az esetben
elfogadható,ha aztlegďább 4,5 m magasságban helyezík el.
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A fenti szakmai vélemény nem minősül szakhatósĺági iĺllásfoglatásnak.

Kérem szalamai véle,ménye,m szíves tudomĺásul vételéĹ

Budapest 2aI6.május 2.
Kéuitt 2 plđ-ban
Kapjálc megkercsö batĺíság/iratÉr
KészítetrďGlepelte: llyés Viktorc. tĺt frdry.
Pos!ázva:
Számítógépes hdyc F:\KPKIŚREGI-L-MEGH.Ą'IToVęgiokozępestMentendó
hďok 2016LSzalńatóságfiľyés viktcÍň0s. 02. VIrĹ Mikzalb K ter 2. CafoElvis
Kft. kozŕenrleŁdoc
E|őadó:

Postózas után irattárl K. :J..ťL
Géczź Béla tűzoltó ezfedes

kirendeltsěg-vezetĘ
megbízlűsóből és

$íJ;aat*

KÍss Levente
hatósdgi

2016 t./tÄJ 01.
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SnittClub&Bar/1082BudapestMiksáth ätr

Gyďogos járda

o!oof] oo!^}.}täžo!oonoo!,,,ł::źa

x

No
U)

i Lumen terasz
tô

ď Parkoló rész

\ó Mikszáth Kátmán térFelvonulási útvonď / tJttest 3'16 m ł.l Krúdy Gyula utca
I

I

-____t_
60 cm az úttest és a dísz.
bukolat ktlzött

Bérelni kívrĺnt
teritlet:50,25 nm

uill
J6|magyaÍazati

tr Bérelni kívántterület

hatłáĺ

Napernyő

Dorleone Faház és terasz
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Buđapest Józsefuáĺosi onkormá f,Yzat'
Po|gármes teĺi Hivatala
řIatósági ÜgyosztĄ
Igazgatási Iroda
1082 Bp., Baľoss utca 63-6v . II. em. 210.
Telefon: 459 -27 64, F ax: 45g -21,85
ig'azgetas@i ozs efu arös.hu

B. 1

tsEJELENTÉS KoTELEs
KERESKEDELMI TEVÉIGNYSÉG

BI?'JELENľÉsn

ÁDATI.AP

E,tőzméĺy Ęylĺatszáma:
ts' Zô*,.. {4.J *o*.

Ll q;txx : Zo\ 6 . OQ Or
Nvĺ.lvántartásiszám: 6goą f zoĺe

telefonszá^",..7.ę.(6,4.n...7z..(.7...........e.mai cĺo'e:.śir,fś,...ę./n,ĺ.o@.ą*^.,,,:i.".,n...i..o..

2.,Ą. ketes ke dő cé g1e gyz é|<száma,. . . . !Ĺ3 . : . O. 3 . .: . {ś .t .í. k ě-
a vái|a|kozó nyilvántatási száma/kistermelő tegíszttációs szám a:

3. á. keĺeskedő statisz til<ai szĄna: ....fu.I1.ł..3.s..o..3.0..:.5.ď..3..ę...:..4Í.3.:,(3.

4. AfoÍytami kívánt kereskedelmi tevékenység helye az a|äbbiakszerint:

4.l'. akeĺesked.e|ĺni tevékenység címe: .4.ę3.?...ĺš^ł,v.t,Í.ł,.,..H.,.k-í"żť.4..:..k-(L.ű. ui ,
4.2. mozgóbolt esetében a mrÍktidési terület és az útvon a|1egyzéke, .

..................

4.3. ůzleten kívĺiIi keľeskedés .. ".o;;;;;;ää ;;; ; J;;;,;,.** ;.o;uu.,
a mfüöđési tediĺetével érintett teleptiléset vagy - ha a tevékenység egy egész -.gye,. .." gy af
otszág egészére kiterjed - a me8ľe' illetve.az országos jelteg megielölése,

.......:.
i,4.4. a közlekedési eszközön foĄ1tatott értékesítés esetén annak " *.;";;'; ;;;;.; .
ĺnegielölése (a iáfmű azonosítására használt ie|zés feltĺintetésével) amelyen keteskedelmi
tevékenys éget kívánnak fotytatni;

''i;-4gA
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ól .".-.". tt utazásvag.y tartottL^l .helyének és időpontiáaat illetve ,^ szeÍvezett utazáskeĺetében tartott ŕend. ezvényesetén
dulási és céIheÍyéneb valamint azutazás iđőpontiának megjelölése

': " "'....-........
keđe|'ni tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt keĺeskedetĺni
nység formáia a Keľtv. 3. s. (4) bekezdése szednt:

bevásáĺlóközpontbanfolytatotttevěkenység...........

vás áĺon vagy piacon folytatott tevékenység. . . . . . . . . . ..
D kiizteľĺileti é'ľtékesítés .........
D kŕizvetlen éľtékesítés .....^.....

E tizleten kívÍili keĺeskedelem

E csomagkiild'ő keľeskedelem..

D automatából ttĺnénö éĺtékesítés

E kôz.lekeđési eszközön Íolytatott értékesítés

6. Amennyiben a keteskede|mi tevékenység tizletben tiiĺéđt azűziet,
6.l. ĺapi / heti nýtva tartási'iđeie:

řIéďő: . .,{.Q... ĺł.Q.. -. .L.8. :. g. 9.. ... . . ..... .

Kedd: ....{. ĺł.:.(). p..1..z.í,... 9.?... ....... ...
Szeĺda: ... /. p. :.g. 9.. .:. z k . .:. 9.. 9. . . . . . . . .. ..

CstitiirtöIc . Í .8...Q.? . :.7..*. i. ę,ą

Féntek .... I.Q..:. Q.a..:..?. k...:.?.q.... ......
Szombať .. :!.ą..:.9.?..:..?. k..|. 9. 9...... ....

Helynjzi száma: 3 íí..a510 łI./s, j((o 
3 /o /ł /,ĺ t, ;6€o s /o / Ą /.ĺ s

6.6. ÁIapte ral.t., !ĺk, Í 29.,!d.^,

6.8. a 25. s (4) bekezdése szednti esetben a vásádók kĺinyve nyomtatvĺíny azonosító adatai éshasználatba vételének időpontia: z0,(6 . o?. 4 S .

.,ĺ.ť.a8.,(5.l....... sotszáĺntól ..,1.!.,Đ.8..l..7-'...... sotszámig ........?.k............ at hpot taĺa|maz.Használatbavételénekidőpontia: Zą.tá.,.0.z...F- [Y...............---..-. 
*]..'"*,

*.Šo'.-.
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ii Íogyasztási cilid*et értékesítő iizlet csctćtl az áľtlsítĺltćr nettó alaPtefiilet e, az íiz|ethez'
gépjátmű-vá.Íakozôbeĺ'yekszátna, azok telekhatáĺtól mért távokságaés elhelyezése (saiĺĺĺ

vagy más telken patkolóban, parkolóházbanvagy közteľtiletek közlekeđéste szánt területc cgy
illetve a kőzfotgalom cétját a, áLtadott magánút egy tészén) ;

A napi fog?łasztási cikket énékesítő új íizlet míÍktidését alrkor kezdheti meg, ha biztosÍtia
az országos telepűIéstendezési és építési követelményekrőI szóIl| koĺruányrendeletben az
árusítótér na2ysága ,I,piá, meghatározott száĺnú személygépkocsi elhelyezésére
szolg.áIó várakozóheýet, és lmegfehel a iátmíÍvek elhelyezésével kapcsolatos
szabáýolłlak. (300 m2.néI nagyobb bruttó alapteriiletií Íizlet esetében)

gép jármií-v átakozőhe|yek sz áma :.

7. 
^2 

egyes keteskedelmí formák és helyek szerinti bontásban a Íotga|maznikíváĺt

7.2. alovedéki töľvény 3. s (2) bekezđése szerinti tetméke.lc

D ásványotai

[ ÁIkoholtermék

'[ .Söľ

Bor

l Pezsgő

ĺ köztes alkoholteĺmék

E dohĺínygyá'ttmány

.[ľ Nem fotga|mazok jöveđéki terĺnékeket

folytatni kívánt keĺeskeđelmi8. Áz egy€s keľeskedelmi formák és helyek szeĺinti bontásban a

tevékenység iellege:

8.1. keĺeskede|mi ügyniiki tevékenység (Kertv. 2. s. 10. pontia)

ameĺnyiben ilven tevékenységet folfiat:

8.3.nagykeĺeskedelem (Ke'rtv. 2. s 18. pont):

9. ,Ą. keĺeskeđő nyilatkozata keteskeđelmi foĺmák (lásd 5. pontban felsoroltak) és helyek szerinti
bontásba arról hogy:

9.1. kíván-e szeszesital.kiméĺést folytatni (a Konn.

intézmények 200 méteres kőrzetében _ nelegkonyhús

8.2. kiskeĺeskeđelem (Kertv. 2. s 13. pont), megjelölve 
" l,€,,gégŁ!ást 

-.(Ę-. 
ftv. 2. $ 30. pont),É-Ą

rend. 21. $ (2) bekezdésében meghatározott védett

vcndégliltó egység kivételével _ tilos a szeszesital
I

kimérés) ........... !.4 Ś,n

,,.-ĺt,ĺ



az tizletben a 22. $ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytatni:

|gá|tatás f] műsoĺos előadás, tánc
,išzetencseiátéknak 

nem ĺninősiiĺő szótak oztatő játék tr Szw. lnatáůya a|źl tattozó szeĺencseiáték

flo. A keteskeđő ĺyi|atkozata atôt, hogy kíván-e környez eti zajÍoľľást (pL: hűtő, klímabeľendezés,
stb.) működtetni. I\IEM xGEN-....

II. Csatolt iratolc

Ľl váilalkoző ny.dtváĺltzltási száma

tr aLáĺĺásicímpétdány

E nem a kérelnezó tuJajdonában lévő iizlet esetéb ęĹ' az üzlet haszn aJatźnak jogcíméľe (b&let stb.)
tr:lajdonát Ęazolő okiĺat (Á. TULAJDONI LAP)

E haszonéIvezet esetén 
-- 

ha nem a

ho zzájfu uLźts ít .lg^z 
oIő okiĺat

tulajdonos v^gy ahaszonéIvező a kéľelmező _ a haszonélvezó

tr közos nrlajdonban áů7ő izlet esetében, ha nem a n:lajdonostfusak közössége a kérelmező, a

tulajdonostátsak hozzájániását ígazoIő oki ľat.

tr Vásĺfulók könyľe

III. KELT: Budapest.",...3.?..(€....... év ....Q.?......hónap ......(S..... ĺap

t..:a...4ĺ:./_
b ei elentő a|áítás a (bétyegz ője)

Zfuadék:

,Ą. Keĺ. Tv' 3. s. (1) hękęzdéséfo.ęn foglaltaknak megfe:lelően a kereskedő
beielentési kötelezrttség9T.t ezért a tevékenysé g 

^z 
- engedélyköteles

folytatható. rk 7 ś-*J.iL

Cafe Etvisz Kfr.
2120-Dlnakńa, DÍ€,ailcz Báła u21. |/5

eźwám24?łý3p.2.13
cód€gýzórlzáJtř13{lBĺí'548

iogszerűen eleget tett

te'mtékek kivételével

a

Budapeste 
", 

kę .

,điői i{;;=- .. 
Danada-Rimán Edina 1egyző

/s+" -qo-\ ngvében és megbÍzásából:ĺF ffi..Łsą |'-j.( VL_!- -
tjffijď'.ffi;^; -ffi\;A beielentés nem iogszerri, a tevékeny}ć4!9$rtatáĘýĺe:miogosít. ĺ 

. 
-ffi ę..

' l \tłIlllzl Ą..

Łś-o&trL .. Á zro/eos5 t{o'r..r -,,--Á. z)..í_*Duouda-RimánEdina j.dť* - 
.".s

Q'o.|{.- 'o*I- äĘsš 1\cl1s.^ n.^gĺlą"1
L.- -.-3t"*'Ą- Jj'-\ \.-o*^nĺ^Ąt ŮĹ.L!,í-l.ÄĄ iigyintéző a|áirása

'^Ł\Łfu,i.Ł ti[..:. fuü-l*J'tr.{ t-wvo. 0-"- ,-'u':.,\Ł t-.Qq-F u.{* ":ÄíJZ 
- ,,"'r*ii;é** *,-.- :

.9o **J fuv Ĺłt- . l.".u e "äfult \...-FLz*e\..'r n / q oĹ.-.'.]; -;.]]l-".[s +"-q"\/ł^.Ás. zot6 . 02 . (Ý .. ,/". u.-Łt \óJ. \_:- /|:J-
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ALÁÍRÁs.MINTA HITELnsÍrÉs.

Alulíľott Ba|ázs László /sziilętési név:- Ba|ázs Liáśzló, szĹiletési hely, idő: Budapest,
1981. augusztus 29., anyja neve: Botos Saľoltą lakik: 2|20 Dunakeszi, Dr. Bábicz
Béla utca 21. 1. em. 5., magyar á|Lampolgaĺl, mint a Cafe Elvĺsz Korlátolt
Felelősségű Táľsaság / szé|đĺelye: 2120 Dunakeszi, Dr. Babicz BéIa utca 2I. 1. em.
5./ ügyvezetője a céget alĺként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt,
előnyomott vagy nyomtatott neve alá vagy fülé nevemęt iinállóan az aléhbiak szerint
írom:

Žł r>,, //'zĺl,/

99n013.

Alulírott dr. Felsőeöri.Paál Gabriella tigyvéd / l138 Budapest, Róbeľt Károly kÍt. 22.
II. 35., BÜK 18526/ tanúsítom, hogy a fęnti aláírrás.mintát Balázs Lálsz|ő /szĹilętési
név: Balazs László, sziileÍési hely, idő: Budapes! 1981. augusztus 29., anyja neve:
Botos Saroltą lakik: 2If0 Dunakęszi, Dr. Babicz Béla utca 2|., magyar állampo|gfu l,
aki szeméLyazonosságát a 057149NA szamú szemé|yazonosító igazolvĺĺnnyal,
lakcímét 779233 NL számú hatósági igazoľvőnyával kellőképpen igazolta, előttem
saj átkezíĺl eg írta a|á.- - -

Nyilatkozom, hogy az aláírás.hitelesítést a cégbejegyzesi eljrírłás sorĺĺn |źLľĺam el
elleľ{egyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett atáínás.minta acégbejegyz.esi kérelem mellékletét
képezi. A' cégbejegyzesi kéľelem alapjät képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el
ellenjegyzéssel. A cégbejegyzłsi eljárás sorĺán a sznmé|yaznnosságot az iigyvéđelaől szoló
1998. évi )il. töruény 27/B. 5 (1) bekezdésében fogtalt módon ellenőriztem. Így a jelen
aláíĺís.minta megfelel a cégnyilvanosságľól, a bíľósági cégeljáľrásľól és a végelszímolrłsľól
szóló 2006. évi V. töľvény 9. $.ában íľt feltételeknek. .-......-..

Kelt, Budapest, 2013. dęcember 6. napjĺín

. ,..ĺ-,ąil
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.05. 03-i hatá||ya|

IrányítópuIt Kézikönyvek

1. oldal, összesen: 3 oldal

guolpesĺ róvÁRos Vtll.
Beje|enlkełe

szolgá|tatásvideók Kapcsolat

1

€íłĺ ú' R ti ł,

l**pÉ*E
Cégkivonat 2016. 05. 03-i időá||apotban

cafe E|visz Kor|átolt Fele|ôsségű TáFaság
2120 Dunakeszi, Dr' Babicz Béla utca 21. í. em. 5.
Cég|egyzékszám: 13 09 167548 Adószám: 24795030-2-13

< Mssza a keresóhÖz < Msva a ta|á|atokhü

Ugrás a rovathoz:

Közzétételĺ információ megje|enítése:

{ ĺ. ĺltatanos aaatoý| l
í---'-.._--_.-_Ě1
! Nem lwli
L__ -l

ĺ;;;;."*".;;
L*:.::ÁFgłl'*:a:.****""'.:*:"*

ALTAlÁNosADAToK
cégiegyzékszám: .|3 09 167548 (Hatályos)

Cégforma: Kor|átolt fe|e|ósségli társaság

A|aku|ás dátuma: 2013.12.06.

Bejegyzés dátuma: 201 3. 1 2. 1 í.
A cÉG ELNEvEzÉsE

z1 Cafe E|vĺsz Kor|áto|t Fele|ôsségű Társaság
Bejegyzés keĺte: 201 3.1 2.1 1

HatáIyos: 201 3.1 2.11. - ...

A cÉG RÖuDĺTETT ELNEVEZÉSE

3l'l Cafe Elvisz l(ft.

Bejegyzés ke|te: 201 3.í 2.1 1.

HatáIyos: 201 3-12.11 - -...

A cÉG SZÉKHELYE

5l1 2í20 Dunakeszi. Dr. Babicz Bé|a utca 2í. í. em' 5.
Bejegyzés kelte: 2013.ĺ 2.1.|.

Hatályos: 201 3.12.11. - ...

A TÁRsAsÁd szERzóDÉs (ALAPSZABÁLY, ALAPĺTÓ oK|RAT, LÉTEsíTó oKlRAT) KELTE
811 20't3.12.06-

Bejegyzés ke|te: 2013.12',|1.

Hatályos: 2013-12.11. -...

8t2 2015.02.17.
Bejegyzés ke|te: 201 5.03.20.

Hatályos: 201 5.o3.2o. - ...

A cÉG TEvÉKEt{YsÉG| KÖRE(|)

9l1 5630'08|talszo|gá|tatás(Főtevékenység)
Bejegyzés ke|(e: 2o.|3 -1 2.1,|.

Hatályos: 201 3.1 2.1 1. -...

9r2 5610.08 Éttermi, mozgó vendéglátás
Bejegyzés ke|te: 201 3..t 2.í 1.

Hatályos: 201 3.1 2.1 1 - - -..

9/3 5621.08Rendezvényiétkeztetés
Bejegyzés ke|te: 2013-12.1 1.

Hatályos: 2013.12.11. -...

9l4 5629'08 Egyéb Vendeg|áÉs
Bejegyzés ke|te: 20 í 3..| 2'1 1.

Hatátyos: 2013.12.11. -...

9/5 4724'08Ken'yét-,pékáru-,édesség.kiskereskedelem
Bejegyzés ke|te: 20í 3.1 2'1 í'

Hatályos: 2013.12.11. - -..

4725'08 ltal-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013'12..t í.

Hatályos: 2013.12.11. - .-.

4729'08 Egyéb
Bejegyzés ke|te: 201 3..t 2.í.t

c--,!i -/r"
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2. olda|, összesen: 3 oldalOPTEN Kft. )) Cégkivonat f0I6.05. 03-i hatállyal

Hatályos: 201 3.12.1 1. -...

9/8 8559'08 M. n' s. egyéb oktatás
Bejegyzés ke|te: 2013.1 2.1 1.

HatáIyos: 2013.1 2.11. -...

ĺĺ ł cÉe.lpoyzeľr ĺóxÉ.tp
1111 Összesen:5o0 00o HUF

Bejegyzés ke|te: 20í 3''ĺ 2..t í.
Hatályos: 201 3.1 2.1 1. -...

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGosuLT(AK) ADATAI

1311 Ba,ázs Lász,ó tan: Botos sarolta) { ügyvezetó (veze6 tisztségvise|ó) 2í2o Dunakeszi. Dr. Babicz Bé|a utca 2í. í. em. 5.

születés ideje: í 98,t'08.29.
Adóazonosító je|: 84187 82951
A hite|es cega|áírási nyi|atkozat vagy az ügyvéd á|ta| e||enjegyzett aláírás-minta benyújtásra kerü|t
A képviselet módja: öná||ó'

A jogviszony kezdete: 20í 3.1 2.06.

Bejegyzés kelte: 20,ĺ 3.12.1 í.
HatáIyos: 201 3.12.11. -...

1312 IUŕi Máŕt (an: Ésik VaIéÍial Q Ügyvezetó (vezetó tisztségvise|ő) 37oo Kazincbarcika. Radnóti Miklós tér 3. 4' em. 3'
Születés ideje: í 989.04.25.
Adóazonosító je|: 84467 4o7 10

A hite|es cega|áíÍási nyi|atkozat vagy az iigyvéd álta| e|lenjegyzett a|áĺrás.minta b€nyújtásra kerü|t
A képvise|et módja: öná||ó'

A jogviszony kezdete: 20í 3.1 2.06.

Bejegyzés kelte: 201 3'1 2.,t í.
Hatályos: 2013.12.11. - -..

20 A cÉG sTAT|szT|KAl SáMJELE
2011 24795030.5630-í13-13.

Bejegyzés ke|te: 201 3'í 2'1 1'

Hatályos: 201 3.1 2.1 1' -...

2í AGÉGADTSáMA
21t1 24795030-2Jt3.

Adószám stáfusza: érvényes adószám
státusz kezdete: 20,|3.1 2.1 1.

Bejegyzés kelte: 20.t 3.1 2.1 í.
Hatályos: 201 3.1 2.1 1. - .--

32 A cÉG PÉNZFoRGALM| JELzószÁMA
32J,| 1 09.t 8001.00000060-45í 50003

Unicredit Bank Hungary zrt. Head office (,|054 Budapest, Szabadság tér 5€'; 01 10 041348)
A számla nyitási dátuma: 2013.12.17.
Bejegyzés ke|te: 20 13.1 2.21.

Hatályos: 201 3.1 2.21. -...

33 A BĺRlsÁG| vÉeRgĺłlĺÁs łołlłl
3311 AvégrehajÉse|rende|ésénekidőpon|ia:2014.10.17.

A végrehajÉs ügyszáma: 88,| 286781 5

A végrehajtast elrende|ő megnevezése: NAV Pest Megyei AdóigaŹgatósága Hátra|ékkeze|ési osztá|y 3.
A végrehajtás megkezdéséró| szó|ó értesĺtés kiá||ĺtásának időpontja: 20í 5.09.30.
BejegyzéŚ kelte: 201 5.09.30.

Hatályos: 201 5.09.30- - ...

45 A cÉG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETÓSÉGE

4511 Emaĺ|:cafe.e|visz@qmai|.com
Bejegyzés ke|te: 2013.12.1 1.

Hatályos: 2013-12.11. - ...

4512 Emai|:cafe.elvĺsz@omai|.com
Vá|tozás idópontjai 2015.02.17.

Bejegyzés ke|te: 201 5.03.20.

Hatályos: 2015.02.17. - ...

49 A cÉG cÉGJEGYzÉKszÁMAl

49t1 13 09 167548
Vezeve a(z) Budapest Kömyéki Törvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában'
Bejegyzés ke|te: 201 3.1 2.1.|.

Hatályos: 2013.12'11- - ...

Cégformától fiiggő adatok

í ATÁRsAsÁGTAGJAINAKADATA|
(0s) v'.,a' ,''

1,,-
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OPTEN Kft. )) Cégkivonat 2016.05. 03-i hatállyal

1(oe)t2

Balázs Ĺászló (an: Botos Saroltal * 2í20 Dunakeszi. DÍ. Babĺcz Bé|a utca 2í. í. em.5.
szü|etés ideje: 1 981.08.29.
A tagsági jogviszony kezdete: 2013-12.oô-
Bejegyzés ke|te: 20 1 3 -12.1 1.

Hatályos: 201 3.12.1 1 - -...

Turi |iárk ían:. ÉsĺkYa|éria| Ü 37oo KazincbaÍcika. Radnóti Miklós tér 3. /t. em. 3.

Szü|etés ideje: 1 989.04.25.
A tagsági jogviszony kezdete: 2013.12.06.
Bejegyzés kelte: 201 3.12.1 1'

Hatályos: 201 3.12.1 1. . ...

97 PÉNZÜGY| MoDUL

2o14. év

3. oldal' összesen: 3 oldal

20í3. év 2012. év 2011.éÝ 20í0. év

1 (0ey1

Beszámolási időszak

Értékesítés nettó árbevéte|e

Üzemi eredmény

Adózás e|őtti eredmény

Mér|eg szerinti eredmény

Adózott eredmény

Eszközök összesen

Bďektetett eszkózök

Forgóeszközök

Pénzeszközök

Aktĺv id6beli eĺhatáro|ások

saját tőke

cé|tarta|ékok

Köte|ezettségek

Rövid |ejáratú köte|ezettségek

Hosszú |ejáratú köte|ezettségek

Pasvív időbeIi eIhatáro|ások

Pénzügyi mutatók

E|adósodottság foka (Đ

E|adósodottsag mértéke - Bonitás (D

Árbevétel arányos eredmény % (D

Likviditási gyorsráta (D

Létsám: í Íó

2014.01.01.-2014.12.31.2013-12.06.-2013.12.3't. Nincsadat. Nincsadat. Nincsadat

eFt

2 110

-3 280

-3 280

-3 286

-3 286

552

465

87

13

0

-3 001

0

3 553

3 553

0

0

6,44

í',|8
-í55'73

0,02

eFt eFt eFt eFt

ĺ0 Nincs adat. Nincs adat' Nincs adat.

-215 Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.

-215 Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.

-215 Nincs edat. Nincs adat. Nincs adat.

-215 Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.

565 Nincs adat. Nĺncs adat. Nincs adat.

397 Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.

,ĺ68 Nincs adat Nincs adat, Nincs adat.

6 Nincs adat. Nincs edat. Nincs adat.

0 Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.

285 Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.

0 Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.

279 Nĺncs adat. Nincs adat. Nincs adat.

279 Nĺncs adat. Nincs adat. Nincs adat

0 Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.

1 Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.

0,49 Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.

0,98 Nincs adat. Nincs adat. Nĺncs adat.

-2 150.00 Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.

0.16 Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat.

Az adatok az OPTEN Kfr. Gégtár ľendszeĺébő| származnak, amev cégek esetén a cégközlönyben megie|ent hivata|o9 adatokat tańa|mazza,
más szeruezetek esetén egyéb brŕásbó| száľmazó hivatalos é$ gyűjtöü informácĺók láthatók.

Lekérdezés időpontja: 20í6.05.03 íí:33
Uto|só feldo|gozott cégköz|öny megie|enés. dátuma: 20.t6.04.30.
Adatbázĺs utolsó aKua|izá|ás. dátuma: 20í6.05.03 09:57

ÁSzF GY.|.K. lGPcsoLAĺ

Tájékoáató az adatkezelési és fełhaszná|ási fe|téte|6kró| |mpresszum oPTEN Kfl.o

ĺ/
L-- ',;' ,/j.'

4sahttps ://www. opten.hďcegtaľ/cegkivonat/ 1 3 09 I 67 5 48 2016.05.03.



Budapest Fővátos V|ll. keĺiitel. Jóneńĺárcs| Ptlgármccleri Hivata|
Gazdá|kodásl Ügyosztaly
1082 Budapest
Baross utca 6367.

KÉRELEM
a Józsefváľosi onko rm ányzat tu laj donában lévő közKé rjük a nyomtatv,źnyi ;I_;-;"na,oan, nyomÍator!

(; I Ei{islt ótiT

betůvel kitöIteni!

Adoszáma:

Megiesľzés (Egyéb tény' kłirÍi|móny, tE\IEIEZESI CÍIVĺ, amennyiben a fenti adato|rtól eltér,stb):

I 3l* lK !+ ľ í m-nr

M e gj e g y z é s : Fenti adatok kôzlése ą a,urniiíi-nasznĺlati a*l
7i:::ľ,ľ:,ľ:::ł;:ľK:ľ::*::;:Ł,Ł:d:,ľ|.: P:lĺľ:"'ii nĺ,,,a' ő-au,"aa";:ik*, KözterüIet-felügłeletiÜgosztálya kezelik e iýmnźcios ,*,,*ll,-,.ĺqa * - v*,,aoiliiá,áű góIó 20] ]. evi Oill ,,.'*,:,-,,#í;ľlet-Jelüg
KözÚeľület.hasaĺĺlatiĺ|eial?o| ĺ7ł Á.. ři7 í--r:.1deJe:zul |É}éu |0i5i hó !fi],naľtól _ 2olEj.ev lolFl no ĺäT7l n"pĺg
(több idöpont,- heýszín eĺwtéĺr}ęrĺink listát mellékelnlf ĺl
Közteľĺilet-hĺsználntcĺlp: .fpĺ.l.4a.ť..mĺĺ'ĺł,[ł*{ęłů.lE|. .fuIadi*ę..-ułiĺJsť..g#.ĺ{.0ą;üä.uo.
Kádemmt éľĺntett közteľiilet nagisĺĘa,3 db pt.,ĘA -'^l 6, *,^,,6á'6ü[*-j

::**:: ::::. 
*: 

].iffi . . ľ:.:*i;# H* **;;ä . . ... - . l. .'.. .......

Kěrjiih
ak

a túlolďulon Jelzettérelemnyomta-tvdnyt ryP !l.é k l.e t e k e t c s at o l n í,ala,rnt szíveskedjék!

ĺ/oŁ-Ą

Egyéni vál l al kozás eseÍéöen..

Vrĺl|a|koa nyilvfutartĺsi saáma: I

Adószáma í-Tl-n-rTTl m-m
Banlsán|avĺmlľ ĺ

I

es



-2-
A kéľe|mez6 tudomásul veszi, hogy

a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterĺilethasulá|atfua,
a Józseforĺrosí Önkormĺányzat fulajdonában lévö közteruletek használaüĺľól és hasanálat'iĺnak rendjéről szoló
|820|3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet 17. s (t) bekezdése szerint a közterĺilet hasznźůatáért köztęriilet.
hasznáIati díjat köteles fizetni
a ktizterĺileten kizĺrólag a kereskedelmi tevékenységek végzesének feltételeiről szóló 2|0/2oog.(Ix.fg.)
Kormlínyrende|et |2. $ (l) bekezdése alapjan a rendelet 5. mellékleteben meghatáľozott termékek árusÍtha-
tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az atábbi melléleteket kell csato|nia: (A csatolt mellék|etet kérjĺik X-el jelötni)

l. A közteńileten folytabri kívánt okirat mĺísolaüít:
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazo|vány\
- gazdaságltársaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi céoĺvonatoĺ .allĺĺrĺsĺ cĺmnĺĺlaĺnvr
- társadalni és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételfüet isazoló okiratoĹ
- ősteĺnelők esetén őstenn-elői i8azolvánvt. -- .

- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztüzemeltetni kívánó keręskedelmi/vendéglátó egység érvényes be.
jelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a ľ,ĺ*oaesĺ Bnsđaolyt
f. Az igényelt terülefte vonatkozó hetyszĺnt ilbrázol.óv zo utćrĺt<nalc
is. A vázlaton az igényelt terüJeĺrek . a sziikséges méretek*el - úgy kell szeręelnie, hogy annak n agysźęa,
elhelyezkedése egyértelmiien megállapítható legyen (TERÁSZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszrlsága; a terasz; pavilon szélének azépiL|ethomlokzati falától és ajĺĺrda szélétöl való távolsága; terasz
esetén ąnnak az üzletneb !ęjáratá!Ótvaló távolsága, amelyilĺüez tartozik; méterben mérve)'
3. Az elhelyeani kívánt építrrény, létesítnény, berendezés műszaki leĺrasir es ter,leit.' teras,lce
helyszín fotój at is cs atolni szűIcséges.
4. Me g| évő | étesítm ényre von atkozĺ1 kłiŤerii l eÍ-h a sm á ! ati hózz
mi szempontok fi gyg|embevétolo nqiatt . fényképfelvćtclt kcll bccsatolni.
5. Epítesi engedelýez kött)tt építmény esetébenvagł építési munhźlatol*al öi{zeÍiiggő közteriilet-hasznáIat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmązást és a jogszabályban előírt esetelrben a jogerős építéstigli ható-
slgi lngedlU cťutulni.szüksé8it-s-.

6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszĺnľajzon ml - a vonattoĺ nayszĺnt aurazolo
forgalomtechnikai vázajzo\ aĺnely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési IgazgatóságKözutkezelési Fő-
osztály, h.oľgalonrteclĺrikai Osztályán.

Fiwe|meztetés:
A hĺúrytaloai ldtöItött l@elen,ł,yomtúłáłly és u előírt nelleklaelc csđolásbt túI a poftos es egłutelníi heýnqhdbozđs, va-
Iunint a mqlévő läesítmé.nyfonja elaęedłetalełl a baĺyújwt kbelen qdemi ehbdldsátaz!

Aköáerĺilď-.hasmźůatot_kĺilönösen-azalábbi jogszabźÄyokszabátyozźů<:

luagramrsag heýi önkormfu1zatairól szóIó 20l l. évi ctJoo(DĹ tłirvény
a Józsefináĺosi onkormár1zat uląidonában lévő köueriiletek hasaálafiÍól és hasaá|atínak rendjéről szóló l82ol3.
w .24.) önkomŕnyzatĺ rc'ndelet
Józsefuáľos Keriileti Építési Szabáýzatáĺó|szó|óffiDú\.QÜ.l2.) önkonnáqłati rendelet
BudaÍ'esti Vámsrendezési es Iiipítési Kereszabál1,zató|s?ó|ó 4,||Lj.fis.Cx.l5.) Főv. Kry. ľendelc,t
A reklámot reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabáýairól szóló 55t2o|3. CxII.2o.) iinkor-
máĺryzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott azáÄtz|am benyújtott közterület.haszľrőlratikérelnem elbÍrálásának cć]lj6bőlhouliidrulok személyes adataim
történó kez-e|éséheavalamint abhoą hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivaüal az le-
járásban részt vevö szak'hatósági állásfoglalások bekéľése végett továbbÍsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelnrem benpjtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodrási Ügyosaály ĺigyintézöjétö| tájékoztatást kaptam _
ame|yet tudomúsul vettem - az e|járás megindításának napjaľól, azigymtézési határidőľól, az ĺlgyemre irĺnyaäo;og.
szabályi rendelkezésekól, jogaimĺól és kötelezettségeimľól, továbbá kötelezettségem elmulaszüĺsrának jogktĺvetkř
ményeiről, valamint a hivatali eléľhetőségról.

KíÍeleníem. hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatási
2004. évi cXL. törvény 2004. évi CXL. ttirvény 73lA. s (t)

áItalĺĺnos szabályairól a
a fellebbezési jogomról le.

mondok. Tudomóýl veszem,hogy ezáitall azügyemben hozott e.meJkędĺk
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BUDAPESľ rovÁnos vilI.
rnnÜr,ľľ
ĺózsnľvÁnosr oľronľĺÁľyza.ľ
1082 Budapest
Baross utca 63-67.
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottsága

Tárgy : Kérelem közteľület-hasznźiat
meghosszabbításáról

Ti sztelt Y źlrosgazdálkodásí és Pénzügyi B izottság !

A Józsefváľosi Szent József R. K. Plébánia, - cím:1082 Budapest, Horváth Mihály tét7. -
tisztelettel kéri a Bizottság Tagiait, hogy az t284t2015. (xI.14.) sz. (38. ľendes ĺilés)

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata alapján a teljes díjmentesség

hiztosításával a Buĺlapest VIII. ker1llet Hon,áth N4ihály tér 7. sz. előtti par.koló szakasz

vonatkozásában (f015. december 01-től 2016. április 3l-ig) engedélyezett 3 db paľkolóhely

(10 mf parkolóhelyenként) meghosszabbítását 2016. május 3l-ig engedélyezzék

résziinkľe. Természetesen' a 2016. május 3-31 közcitti időszak kieső paľkolási đíi

megállapított áťatartalma az on<jk által megadott 'időpontľa kifizetésľe kerül'

Indok1ás:

A plébánia felújítása ľajtunk kívĹllálló okok.m-i4$i1s..zasra kényszeľiilt.

,,:ďu",;",'ę\
TisacloÍtełł ňiié.p.{B, É\ĺ.< 9-.-4"*tĚ.# p lté *''l$ĺffi šľ\ę

'ih-=€f, frł,," l^uL .ťt-fu
""o' - - -- Michels Antal

Plébrínos

Budapest, 2016. ápľilis 28.

Józsefváľosi Szent József Római Katolikus Plébánia
Cím:l082. Budapest
Horváth Mihály tét.7.
telefon: 06 20 262 6419 vagy 06 30 Z3I 5966
E-mai1 : j ozsefvaľos.plebania@gmail. com
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!/ Az EszrERGoM-B UDAP E s Tl Énsgrľll,

Főegházmeryei sorszám: 708

A Főeryházmegĺe
belső egyházi jogi
személyének neve:

RöYid neve:

Címe: ' ] 
.1082 

Budapest Horváth Mihály térl...:.
Ezüryben megbíz'ott':.i i '. ..] . ,. . .: . '.' ]..

képyĺselőjéne\<neve'..'..MicĘe.lsAntal . ''.. '.....i.'...';'l.''...'...l...i.'
rfrvĺselä'"í-ä, 

.l .'.''.ibci;ldŃH Mth*,,',ełi,.'...i.'..'''.'..''.'......'-.'.
Tevékepységlf;łire: ...;l'.';le''l.Ęęásztgđmunka j ':'' '' ' '..'.... ... ..'. ... .'''..'.'.'. ..

:; . 
t, . ., i1 .-.. r..

:.'|.: 
,t .Ko1saz.'9,'1.Ę'ł..].u] lgj":sá|g|yi Minisztéĺiúm . u lelkii-smer'9ti. és

vď.lĺásszabadság joglítól,.. valapint az eghźvat vĺtasfelekezetek és vallĺási

kiiziisségek jogĺáltĺásáról szóló 20I|. évi CCVI. törvény atapján a Maryar Katolikuš

Eghaz belső egház-l jogi szeméýeként az Esztergom.Budapesti Föeryh ámegét

o 00 0 1 /2o 1 2.o o 1 szÁm alatt nyilvantartĺásba vette.

A nyilvantaľtrĺs alapjan hivatalosap igazolom, hogy a fenti nevii eryházi

szervezęti erység a Föeryhinnegén belĺil műkiidő belső eghazi jogi személy.

Működése felett a fetügyeletetaFőeryháarregye ryakorolja. ]

Ezt az igazolást az Emberi Erőfoniísok Minisztéńuma által kiírt EGYH.KCP.I5-P
.0038 kódszĺĺmri páiyázathoz adtam ki.

Budapest, 2015.03.20

Budapest.Józsefvrírosi Szent Józsęf Plébania

ć}"
Dr. Erdő Péter

bíboľos, prímás, érsek
l0l4 BUDÁPEST. URr U. 62.. PosT^clM: l25o BUDAPEST l. PF. l. Tľu: +3ó | 225-259o.FAx: +3ó l 202-545n F.MAr| .ĺhnŕr.|kĺtn|itłrrs L.. l f , .,,ntl 
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A r,ÁÍnÁ s r C Ínľ p É r,nÁNY

Alulírott Mĺchels +ot! pnő (m1gyaľ ĺállampolgĘ szĺiletési nęve: Michets Antal Eľnő,
Budapest )ilI. kerĹilet' |.964.jritius hó 09. napjiĺn, anyja neve: Dr. Nyomárkay Klĺíra), 108ź
Budapest VI[. kertite{- Horváth Mihĺíly {er l. 

',en, ututti hkós, mint a Buáapest.
Józsefváľosĺ Szent JrĎzsef Plébánia (1082 Budapest, ľIorváth Mihflý Ér 7.) plébĺánosą a
Plébániát al&ent jegyzem, hogy a Plébánia kézze| vagy géppet elóírt, előnýomott Ýagy

Azt|gyfé| fudomfuul 
-vette 

a kpzjeqyzőhelyettes tájékoztataät aközjegyzőkróI szóló l99l..Ľ e! törvény l2.z.!.ban foglaltalaól, amely izerint a sznme|yaž.oĺo''eg .li;ö*é;
elektronikus úton történö adatigényléssel valósul meg.--.--..-.- :-...-..--...--*..--.-.-

nyomtatott nevéhez a nevemet önállĺóan írom alá az alábbiak szérint:
Budapest 2015.mtucius I 7.

Dľ. F,ekete Márta
közjegyző
l 088 Budapest, Múzeum utca 9. IIIJZ.
tel./far: 41 1-0513, 41 1-0514
e-mail : kozjegyzo@feketemarüa.hu

I l082ľHl266l201 5. ügyszám

Alulírott Siposné dr. Boros Ę{ina közjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy Michels Antal Ernő
ĺTqyu'ĺfllampolgĘ sziiletési neve: Michels Antal Ernő, Budapest ňl. t..tĺ"t, 1964. július
hó 09., anyja neve: Dĺ. Nyomĺírkay Klára) 1082 Budap.'ĺvul. keriilet, Horváth Mihály tér 7.
sz{m ďatti lakos' aki személyazonosságát a felmutatott sslsąlHA szímú szemé|yazőnosító
igazo|ványőxď, a lakcímét a 62697oĹg szamĺ lakcímet igazotó ľlatosĺgĺ ĺgazolvĺĺnyávď
igazo|t'a"eztazatáírásÍcímpéldánytetőttemsajátkezűlegíľtaalá.-.--
Kelt Budapesten, 2015. (kettőezer-tizentitödik) év marcius\t, ll.(tizenhetedik) napjan. ----
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BUDAPESľ r.ovÁnos VIII.
KERTJLET
ĺo zsnľvÁno sr oľronľĺÁľĺyza.ľ
1082 Budapest
Baross utca 63-67.
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottsága
Boľos Gáboľ Szabolcs

Táľgy: Kérelem kozerulet-h asznáiat
meghosszabbítás

KERELEM

Alulírott Buđapest-Józsefiláľosi Szent József Római Katolikus Plébánia (1082 Budapes! V[I.
kerülď Horváth Mihály ter 7. szám) az'zal a kéľéssel fordulunk a Budapest Főváľosi VIII.
keľtilet Józsefuáľosi onkormányzatáthoz, hogy a 3 db parkolóhely folytonosságát 2016.05.01-
2016.05.31-ig építési munkateľület céljából történö igénybevételhez biztosítani
szíveskedjenek.

A paľkolási díj ÁFA tartalmának megfizetését vállaljuk.

Tisztelettel!

P.H.

Budapest, 2016. máĄus 2.

.Tĺózsęfuáľosi Szent Jĺĺzsef Római Katolikus Plébánĺa
Cím:1082. Budapest
Horváth Mihály tér.7.
telefon: 06 20 262 6419 vagy 06 30 23t 5966
Eĺuail : jozseľvaľĺrs.plcbania@grnail.com

Michels Antal
Plébános

Ą(+L
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KÉRELEM
a Jórcefváľosi Ônkormĺín}"zat tu|ajdonában tévó közteľü|ęt basznńlaÍíhoz,f yUmlal!á,,yI o l vashat óa n-, nyomtatot t d,e-t.łi.e t ki ti-Tte n i :
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Buđap.łrł Fńłá'oe V|l|. |ĺcrii|et
G-dáEĺođáili tłĺołłáty
10Ez BÜdapest
Baľogt utca ô3"67.

ti agánszeméIyek es;etdben :

Közteľükŕ hetye Brdapcś, VIII' kgiil€t. ..,.,( ĺ.l.a..ł!..Ĺ ll.,,. 4..ő..e
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A kérc|mezó tudom.ĺsut v,esĄ hory
a kérelcm benyijÍása nem jogosÍqia fel a kÔaerulethaszná|atźrą
a Józsefráĺosi Önkormányzat tulajdonában levő köaeľütĺet basaálatfuól és basaráIaűnak rendjéröl szóló
l8/20l3. (lv. 24.) önkonnányzati renđplet 17' $ (1) bekezdése szerint a köaeriilet basaálatá€Ít kÜ,ztefi'let-
használati díjat kÔteles fLzetn\
a köáeriilaen kjzáŕÄag a keręskedęlmi tevékenységek vég2esének feltételeiröI szóIó 21on0o9,ffi'29-)
Kormányĺentlelet 12. $ (1) bekezdése alapján a reĺdelet 5. mellékletében megbaúrozott temrdkek áľusítha.
tók.

A kérelcmhez a kére|męaönek az ĺlábbi mellćkÍcket ketl csatolnia: (Á csetolt mellé|ĺ|etet lĺérjiik X.el jetô|nÍ)

tr.igvclmeaetéś: \
Á hab4ltalaĺn ł:iaftm kbe]aruywtavbry b e előirt nvllék]ae} 6ątolbb, ľtiĺI a prltos és egffielruíÍ telpąIuĺńwb, va-
Ionlin u meglévĺ lúafuneĺy f$Ęa elq,E@ąIąl a baýJtu k&elan beni ę]biláIúsúIW!

Á köaeriĺlet.ľrcaálatoÚ - }ulöniĺsen - az alrłbbi jogszabályok szabályozzĺlc

Maeiruoľszáshevĺ öÚk@fu},za|aiÍól szó|ó 20l l. ćvi CIJoo{DĹ ffiľvény
a Józse,fidrosi Öql(qÍ'äp},zat tu|ąidoĺábm léw kö4Erü|et€k hts,náhffil ć$ h+".ł'{latának Í'€n4ićrol saóló lEź013.
(tV2ł) önloľmfityzati len&l€t
Józsefi/&r'sl(tľül€fitltĺísiszaháĘlaffi|ľľólľ.űĺJfľÍI{J{II.Ľ.)önt<mmánJrfätiľtndelet
Budrysi vátosodezési 6 EpĺÉi Koeszabát;zaĺól s7ś|ó4,|t|9gs{&lí)Föv. Ks/. Í€ndel€Í
A ĺek|ámok' ľek|ámbeľeĺrdezések és cégérek elhelyezésének szabáIyaĺról szś|ó 55120|3. (xll.zo.) ö,nkm.
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Al''|ĺrofr' az általam benyujtott közterii|et.basználui k&e|m:m elbÍľálásának céUából houćłłÍtllok személyes adataim
töŕténö keze|éséheą valamint ahhoą hory az íry fudoĺásra jutott szem{yes adatďmat a Polgármesteri Hivatal az le-
jáľásban rćsa vevö szakhatósági állásfoglalások bekéľése végett továbbĺtsa az illetékes hatóságok felé.

Kerelmem bmyljÉsakor a Polgármesteri Hivatal Gazdá|kodásj Üryo'saály ĺiryintézójétöl tájékoaĺáĺ lapĺąn _
amelyet ludon&ul vcĺem - az elj&ás megindíĺásának napjáról, az ĺlryintézési hatäÍiđör^ól, az iis/enľe irányadó jog-
szabályi ĺendelkezéselaől, jogaimól és kötelezettségeinĺól' továbbá kötelezettsĘem e|ĺrulasáásának jogkövetkęz-
meĺyeirÔl' rrďamint a hivaalí elérhetőségröl.

rcida,tém. hogĺ kérelrneĺn teljesítése es€tén a kőzi!;az1atÄsi hatósági elj&ás es volgáttatás ála|ános szabályairol a
20M. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 731A' $ (l) bekezdés b) pong.a ďapján a feltebbezési jogomĺót le-
mondok. Tuďomósul vazem.hogy e"által az ügyemben hozfrnhaúÍoza'.anłat rca*etgjg6ffřffift 

'
Budrpest zots.évł,ńt!.Í...,,p. ..::'ffiruľ.ľľĺtľk*

Ban*ńEúfiłtŻ8.iŕsHisł
U'"/ ,/

1. A köaeriĺĺeten kíYánt
es€tén: vállalkozói

esetéu 30napnálnem ďáfoási

- ven{f.$|átó teľasz létesítése esetén' az aa üłemelte 'tni.kĺvánó
ielentés kötelęs keľeskedelmí tevékenvsés beielentesat ioezn|ĺ5
2. Az igfuyelt teÍülqc voliatkozó hétyszfrtt ábľázob vázlatĄ melyen szerępetnie kell a koľnpzö utcáknak
is' Ą ľázlaton az Ęénye|t te6|ehek - a sđlksćges mćretd<kel - rlgĺ kell szercfr'ehie, lrory amľak''nagľsága,
.elhélye{@sc cEľfuln&Nlmegállaľĺthatlí lcgy€n(IERAsZ' PÄYILON EŚpľÉtĺ: ulĺat s'eless*ge,-
hossalságą; a1erasa pavilon szelenck azęiilet homlokzati falftól es aj&daszélétö| v'aló távotsága;t€Íasz
€sstén ĺíiiĺk az ĺzle{net a bejáľĺától vłló távolsása. ametýil:hez taĺtozik mét€Íben

Áz e|helyezni HYánt építmfuy, berendezés műs?äki leírását és terveĺĘ

4. Meglévö létesŕĺnényre vonatkozĺí hozzájárulás megĎjÍtása esetén -
mi szeinpontok firyelembevaele miaí -
5. Epítési engedelyha kłtut epítnény esetében va1gł épIĺési manhźldotikal dsĺĺ;,effggő kuĺentla-havnálat
eselében az épIttetőtől hapou meghatalmazást és a jogszabáIybcn előírl esetekben a joguős építéstlgĺi ha6

ó. Köatt Ęénybevétele €setén - a 2. pontban fog|alt hclyszÍruąizon tr[l - a vonatkom bebszínt{BrázoB
forgalomtechnikai váĺa:łjzat" anrely beszerezhetö a BKK Köáti Köżekedési |gazgłĺltć)sá9Köaitkezelési F&

ąĘv



OPTEN Kft. > Cégkivonat 20|6.05' 03-i hatáIlyal 1. oldal, összesen: 2 o|dal

Megje|enítés

Közzététe|i információ megjelenítése: Nem

Rosta Marianna
(208ĺ Piliscsaba, KossUTH LAJOS ÚľćÁ}.) Adószám: 67ĺ 74520-2-3g

Cégkivon at 2016.05.03..i időállapotban

í ÁLTALÁNosADAToK

Azonosítl: 1397134459
Az opten á|ta| generált egyedi azonosítl!
Cégforma: Egyéni vá||alkozók

A|aku|ás dátuma: 201 5.07.03.

2 AcÉGELNEVEZÉSE

Rosta Marianna

Hatályos: 201 5.07.06. - ...

5 AcÉGSZÉKHELYE

208í Piliscsaba. KOSSUTH LAJOS UTGA 8.

Hatályos: 201 5.07'06. - ...

6 A cÉG TELEPHELYE(|)

1116 BUDAPEST 11.kerALBERTFALVA| P|Ac í7.
HatáIyos: ... -...

8 A TÁRsAsÁG| szERziDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPĺTo oKIRAT, ÉľrsírŐ 9K|RAT) KELTE
2015.07.03.

Hatályos: 2015.07.03. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYSÉG! KoRE(t)

6820'08 Saját tu|ajdonú, bére|t ingat|an bérbeadása, Ĺizeme|tetése (Főtevékenység)
Hatályos: 2015.07'06. - '..

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA|

RosŕaMarianna

Hatályos: 201 5.07.06. - ...

20 A cÉG sTAT|szTlKAlSZÁMJELE

67 1 7 4 520 _6 820 _23't _,t 3

Hatályos: 2015.07.06' - '..

2í AcÉGADoszÁMA

/,i
P",.r: ,,,ĺ'ĺ

https ://www. opten.hu/cegtaľ/cegkivonat-nyomt atas/ 1397 13 44 59 ' 2016.05.03. l ď
F



OPTEN Kft. >> Cégkivonat 20|6.05. 03-i hatźů|ya|

67174520-2-33

Hatályos: 201 5.07.03. - ...

97 PÉNztjGYtMoDUL

Létszám: 1fo

2. olda|, összesen: 2 oldal

Adatok egyéb forrásbóI:
ÁItapot: Működő egyéni vál|a|kozás
Ad lsz á m : 67 17 4520-2-33

Viselt név: RosTA MAR|ANNA
Váll al kozli tevé ke nység kezdete : 20 1 5. 07. 03
Nyilvá ntaftá si szá m : 43869893
Székhely:2081 P|L|scsABA KossUTH LAJos UTCA 8.

Egyéb tevéke nységek; 563002 Kocsmai, ita|bolti vendég|átás
Aktu al izäl ä s d átu m a : 201 6'04.27'
Gazdálkodásl forma: Egyéni vá|lalkozó .

A fent! adatok nyilvántartása nem a cégbíróság hatáskörébe tańozik.

Az adatok az OPTEN Kft. CégLár rendszeréből származnak, amety cégek esetén a
Cégközlönyben megjelent hivatalos adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásbó! származő hivatatos és gyÍijtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 20í6.05.03 1 í :38
Utolsó feldolgozott Cégkiizlöny megjelenésl dátuma: 20ĺ 6.04.30.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 20í6.05.03 09:57

oPTEN KÍt.@

lĺ
{-"1,,..

https ://www.opten.hu/cegtaľ/cegkivonat-nyomt atas/ 1397 |3 4459

t|,Ą
1ĺ +L

2016.05.03. t \ K/
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Budapest Főváros V|||. kerület Józseńyárosi onkormányzat Polgármesteń Hiväta|a
Vagyongazdá|kodási és Üzeme|tetési Ügyoszt.i|y
í082 Budapest
Baross utca 63-67.

KÉRELEM

MegjegyzéSł Fenti adatok közlése a lrijzterület-használati Mrelmek elbírálásóhoz, a kizteriilet-használatok ellenőrzéséhez
szülrségesek Az adatolat a Polgármesteri Hivatal és a Józsefvárosi Közterület-felügelet lrezelik Jelen aóljéIłoznns a 201 I. an CilI.
tötlényenalapul

i

l\ L L l. lÜl -_, _- ]'-.']-Í]'..1:

a Józsefvárosi onkoľmányzat tutaj doná ban lévő kiizteľület üaszná |atáthozKérjük a nyomtatványt olvashatóał, nyomtatort betűveĺ kitölteni!

R"t
Kiizteľĺĺtet-hasznĺí|atÍdeje''l i$e" ľ.łl hó loiłnaptól _ 

W
Kiizteľĺilet.hasnĺílat celja: építési.teľület, gyatogggbľgglorrolóT6ĺľandó veszélyes teľiilet \^'W

Közteľiilet-haszná|atideje:2o1 fie" Ľl3i hó iolg]naptól _ 201i6l.e' přlno ffi naľig
Ktizteľiilet.haszrĺílat celja: építésĺ'konténer elhelyezése !

Kiizteľĺilet naglrsága: 30 m2 ftb

Kłizteľtilď narysĺĺga: 30

Budarst' vlil. keríilet Mńľia utca 6. szĺm előtti: iríľda

LevelezésÍ cÍm: Nyolc Ktiľ Táľsashánkern|ő Kft. (1088 Budapest, Knridy u.2. fsz. 1.)

E.maĺlcím : iroda@nyolckoľ"hu

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadatmi és egyéb szerllezetek esetében:
Kóelrnezoneve: Budapcst VIII. Mĺíľai utca 6. Táľsasház.....'....,...telefon +36 (70) 2|3-3443
Kapcsolafiaľtourynt€zolryq Tokaĺ Gergely.... ..........te1efon +36 (70) 213.3443

Szekheýe: *.' ĺ]JTIEł heb6ég: Budapest (u,ter): Mária utca szán:6.

Cl4j'eryzék uźrnl Nyilvrántaúási szfon:.

Banlĺsámlaszíma: 1 I 0 8 0iolt 2 0 oisie 0 4

Adósńuil' i2 8i9 0 6 li0;8
lĺ _Ľil_ĽTj

Egyé n i v ál l a l kozá s esetében :

Kéľelĺnezőneve: ĺólinďc,í.Jęsí ňn&o

í_.T-"l--.-'!-.l
kkcíme:imz:j i i i i bely#g:| ! i l-.-._

Vallalkozo nyilvrántaĺtasi szź,ma: i

Adószáma: LTIj-tiIj-j - [-J- _ iI
Bankszámlaszama [-il*i1-[T_|l -:_i-i_j_*i_ i i i_i

Közteriilet helye: Budapest, Vm. kertilď Mĺĺľĺa utca 7. szám előüi: paľkolĺó

!-/' -[r

Kérjíik. ? tti.loldalon jelzett m9!l-ékleteket csatolní, ésa kéreleĺnnyomtatvđnyt aIáírn i szíve skedjék!
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A kéretmező tudomásul veszi, hogy

} a kérelem benýjtlása nem jogosítja fel a köztęrtilethaszĺá|atźra,
} a 18/2013.(I\I.24') cinkormányzatirendęlęt 17. $ (1)bekezdéseszerintaközterülęthaszĺá|atáéĺtkönę-

rület-használati díjat köteles fizetni,
} a köaerĺileten kizĺárólag a2I0/2o09.(IX.29.) Kormányrendelet 12. $ (1) bekezdése alapjrĺn a rendelet 5.

mellékletében meghatározott termékek árusíthatók.

A kérelemhez a kérelmezőnek az a|ábbi metlé|eteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjtik X-el jelölni)

1. A közteľületen folytatni kívant tevékenység gyakorlására felioeosĺtđ ffi
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolvĺíĺrý,
- gazdasági tarsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot' alrĺĺnĺsĺ cĺmpemvĺ
- tarsadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nýlvántaruásba.vételiikęt isa,oló okiratoĹ x
. őstermelők esetén ősteurrelői igazolvrłnyt.
f . Az igény elt teriiletre vonatkozó helyszínt źbrázo|ő v áz|atot, amelyen
is. A vázlaton az igélye|t területnek - a sziikséges méretekkel - úgy kell szeręelnie, hogy annjk nagysága,
elhelyezkedése eryértelĺnűen megállapÍtható legyen (TERASZ, PAVILON pśBrÉN: annat szelessege,
hosszúsága; atetasz, pavilon szélének az épiilet homlokzati falától és a jěrďaszélétől való tiĺvolsága;ieras,
qqgtén anąakaz üzlefue! g pgĺiáratĺĺtolyą!ątĺávolsága, amelyilüeztartozk méterben mérve).

x

3. Az elhelyeai kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását esterveit., teraszkźrelmekhez a
helyszín Íotoj át is cs atolni szülrséges.
4.Meglévőlétesítményrevonatkozóközteriilet-hasznźiatihozzá
mi szempontok figyelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez ki,tött építméľIy esetében vagł építési munkdlatokkcl ass,eftggő kłzteriikt-has,ruźIat
esetében az építtetőtől kapott meghotalmazást és a jogszabólyban előírt esetekben a jogerős építésiigli ható-
sági engedélyt csatolni szüIrs éges.
6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzo" ĺl@
forgalomtechnikaivánajzot. arrely beszereżtető a BKI( Közuti Közlekedési ÍgazgatosáęKĺjzutkęzelési Fő-
oszt-rĺly, Forgalomtechnil!ą i o sztźiy án.

}'igvelmeztetés:
A hifurytqlqrul kitöltött lrźreleľnnyomtqtvány es u etőíł.t metléHetek csaolásu tti, a poľltos 6 egłłtelmű heýmeýataroztźs, va-
lamiľt a meglaó láesítmértyfonja elengedhetetlen a berqrujntt kéreteĺn érdeĺni etbírlźlásahoz!

A közteľĹilet-haszralatot - kiilönösen _ az ďĺábbi jogszabát|yok szabáůyozzźk:
} a Magyarorszag.helyi ĺinkormrĺnyzataiĺol sm|ó 20|1' évi cDoo(DĹ tłirveĺry
} a Józsefuáĺosi onkormaqzat tulajdonában lévő közteriiletek haszrĺálatáľól és használatának rendjéľől s14;1ő I8/2OI3.

[v .24.) ónkormĺán1zati rendelet
} JózsefuárcsKertiletiÉpítésis?bźiyz'at,źtćl|szo|ő66/2oo7.Qil.12.)önkormrányzatirendelet
} Budapesti Váĺosrendezesi és Epítési Keretszabályzatrótsző|ő 47/L998.(X.l5') Főv. Kgy. reĺrdelet

NYILATKOZAT

járó hatóság felé továbbítĺásához a jogosultság megállapítrísa és teljesítése cétjából.

tó| tájékoztatást kaptam _ melyet tudomĺĺsul vettem _ az eljátás megindítrásĺĺnak napjáról, az ngť;a1tŔ,zéśíhatrĺriđo-
rő|, az tigyemre irĺínyadó jogszabá|y rendelkezéseiről, jogaimľól és kötelezettségemľől, tovĺíbbá kötelezettségem
elnulasztásiának jogkövetkeményeiľől, a hivatali elérhetőségről.

lebbezési jogomĺól lemondok. Tudomiásul veszem, hogy ezátta| az ügyemben hozott hatarozat annakŔözlésękor
jogerőre emelkeđik

..łyc łc Kĺźĺ" T* rsas l.iázĺ<ezelő Kft.
wt,vw' nyolclĺor. hu

UÖő őuclapest' i(rúcly ut.ca 2. fsz. 1

Budapest, 20tr6. mĺĺjus 2.



I Qlt-r \u./.-á / Minerva Térinformatikai Rendszer

, Budapest Főváľos Vl||' kerület Józsefváľosi onkormányzata
//.;:.4

Méretaľánv:í00

Nyomtatás

A téĺ kép lájékoztatÚ le||egü, máso|ata semm||yen h|Vab|os ě|jáľáŚbän nem hasznä|hatÖ |e|! Készült az á||a mi a|apadatok feIh a szná|ásáva|.

Engędé|y száma:

l'lttpJ/m inuŁÍ01/mi nervďbp8ker/aja<p|oVajaxp|ot.php
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A Bp. Jôzsefvárosi önkormányat ( Bp. VITI. ker. Baross u. 65-
6.7.) tulajdonában Iévő Budapest, VrIT. kerületi L947 sz.
tula j doni lapon nyiJ.váńtartott 3 6660 hrsz-u 45.? Iĺa
alapteruIetű - természetben Bp. \nTr. }íária u. 6. szám alatti
házasingat].ant annak a lakások és heIyiségek bér}etére,
walamínt az eIídegenítésükre vonatkozó egyes szabá1yok-ról
szőló, l994. éví xVTI. Eörvénnyel módosított 1993. éví
LXXVrII. törvény 51. S.-a szerĺnti elidegenítése érdekében
a meIlékelt tervrajzok és mriszakí leírás alapján

tÁggasľ;'ázzá

^'l^t,<f;-qJąĄ! LJ ą.

.A. társasház lakásaj- és nem ]akás céljára szďrgáIó helyíségei
az 1977.éví 1].sz. tvr., vaIamint a jeIen a1apító okírat
rende1kezéseínek megf e1elően, mj.nt öröklakások /]-atćtrÍiént
használt oröktu].ajdonú helyiségelł/ és nem ]-akás célját
szolgáIő he1yiségek természetben megosztva a kozös
tulajdonban maradó te1ekrészek, épýletrészek, berendezések és
fe1szere1ések közös haszná].atának jogával - a vevők magán
tulajdonába kerüj.nek azzaL, hogy a mindenkorĹ tulajdonos-
társak egymás közo.Eti jogvíszonyát az I917. évi 11. tvr.
rendelkezéseĺ és az alapító okiratban fogla}tak az alábbiak
szerint szabályozzák.

rr.

xozos És mrĺ.Óľ ľtIl.AirDoN

A.
Kozos ľtILAi'DoN

A tulajdonostársak osztatlan közös tu1ajdonában maradnak az
íngat1annak mindazon részeĹ, amelyek nincsenek kulön
tuIajdonban, nevezetesen a me11éke1t tervrajzon és műszaki
]-eírásban fe]-tüntetett és
építményrészek és beľendezések :

alább fefsoroIt telek,

1l;jł1ffi;.;:,ił{ŕí,:t!i/ĺ;Wi'|



.,;:i,;:2i:ĺ1!ii'ł?ffil|':::\:':1I:':

Közös tuIajdonú ílletőség

a/ Közös ílIetőségtj terĺlJ.etek:
,.. 4 jJ;.€' ';:ąf'.4j.É]+

1. Telek

Pince
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Pincerekeszek
Köz1ekedő

457 m2

L34 t 26
49,'78

m2
m2

Pínce osszesen:

.E OTOS Zl_nE

TV.

VI.
VII.
VITT.
rx.

L84,04 mZ

.'-ř i,rŇ.-

KapuaJ-j
Köz1ekedők
Lépcsőház
Udvar az előIépcsőkkel
Közös VĺC

Légudvarok

'ao,00
q Ęo
J,JJ

1-7 r 51
' 70r98

8t4]-
8,29

m2'
m2
m2
m2
m2
m2

Eö]-dsz j-nL összesen:

T. emel-et

Lépcsőh.áz
Eü99őfo1yosó
Közos WC

Légudvarok

L20,84 m2

1,8,22
24r6t
8r47
" 

tĘ

x.
xr.
XTT.
XIIT.

m2
mZ
m2
m2

r. eme].et összesen:

fI. emelet

Lépcsőh,áz
Függőfo1yosó
KözoS Wc

54,85 mZ

r8,22
2Ą, 6I
8, 81

XTV.
XV.
XVI.

m2
m2
m2

IT. eme]-et összesen: 5:..,64 m2



.. .;!VIIr .. Eüggőf olyosó
ĺ!.'XIX. Közös Wc

i':::l,í.II. emeIet
i::,: '

'łi
ĺ. XVÍT.

xx.
xxr.

Pad1ás1épcső
Pad].ástér

!8r22 m2
24 | 67 tľ.z
8,86 m2

5L,69 m2

l-0,80
232 ,7 5

I,épcsóbáz

I11. emelet.".összesen:
.t.,. t,.,

Pad.LásszĹnt.,

: 

';:'_l-'
::i iiil

mZ
m2"

Padlásszint összesen:

b/

XXTI.

XXIII.

xxTv.

xxv.

XXVI.

xxvrr.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

xxxTr.

XXXTII.

--.--:__,J(X2íJ-V.

2Ą3,55 m2

Vagyontárgyak: :.-

Alapozás, és felmenő "falak, kémén1píIlérek

Fodémek

EedéIszék, tetőhéjaIás és kéményseprő járdák

Lépcsők szerkezeteí

Függőfolyosók szerkezeter

Utcai és udvari homlokzatok fe].ületképzéseí'
1égudvarĺ falfe].riletek

Épületlakatos és bádogos szerkezetek

Közös tertiIetek berendezéseí, nyilászáról,
burkol-atai

YLz_ és csatorna a}apvezetékek, fel.száIló és ejtő
vezetékek, wizőta

Gáz alap-és felszá}Ió vezetékek az egyéni
fogyasztásmérők bekötéséig

Elekromos fővezeték, méretlen, az egyéni
fogyas ztásmérők bekötésé íg , főbíztosító, eIosztók

Légudvari kerítések

Posta1ádák

li
r,i-.: ./" |,40o



.:i:;:?ś ĺ,ĺ1ĺW;,

A közös tulajdon
tulajdoní hányadból
B.

rtlĺ"öľ TIIIÄilDoN

A tulajdonostársak krllön tutajdoRába kerülnek miňt
társasháztulajdoní il1etőségük a1kotórészei az T - xxxIv.
szám alatt fe].sorolt, közös tulajdonban maradó vagyonrészek
hrasznáIatának jogáva] együtst, természetben megosztva az egyes
építmények, azok tartozékaí és felszerelései az alábbiak
szerint:

PINCE

I./ A Józsefvárosi onkormányzat tulajdonát képezj- és az 1.
számú társasháztulajdoní illetőséghez tartozlk, az a1apító
okíratban és a terwiajzon 1. s.7ámmal jelö1t Ę) vI1'I j'Iůária
u. 6. szám alatti ingatIan pínceszintjén Iévő, a

kapualjtól jobbra eső utcaí 1ejáratú 70 m2 alapterü]-etű 2

raktárbó]., tárolóból, mosd.óból' Wc-bőI' zuhanyzóbóL, -/
közlekedőből á11ó' nem lakás cé1ját szo]tgáJő }le]-ylség, t/
meIyhez a kozösségben maradó vagyonrészekbő]- 657/Lo.ooo-ed
rész tulajdoni i1letőség tartozik.

KOI.DSZINT

2./ A .Tózsefvárosi önkormányzat tulajdonát képezí és a 2.
számú társasháztulajdoni ílletőséghez tartozík, az alapĹtó
okiratban és a tervrajzon 2. számmal jeIölt BP. vrII.
Mária u. 6. szÁm alattí ingatlan föIdszíntjén 7évő, a

kapualjtól jobbra eső utcaĺ bejáratú 24 m2 alapterületű ./
mühelybőI áIIô, ne'n ]-al<ás céIját szoJ]gáLő helyiség, a .
VIII. sz. kozös WC hasznáIati jogával, melyhez a

kozosségben maradó vagyonrészekbőI 225/]-o.0oo_ed rész
tu1ajdoní ĺlleĹőség tartozik.

3. / A Józsefvárosi onkormányzat tulajdonát képezi és a 3.
számú társasháztulajdoní illetőséghez Eartozík, az alapító
okj.ratban és a tervrajzon 3. számmaf je]olt Bp. vIrI.
Mária u. 6. fsz. 1. száĺr afatt ta]-álható 59 ĺ2
alapteru]etű 2 szoba, előszoba, ' konyha, fürdőszoba
rrerýiséqekbő]- á].].ó oroklakás, melyhez a közösségben maradó
vagyonrészekbő]. 554/Lo. oOo-ed ĺész tulajdoni íl1etőség
tartozík.

l-0000,/1-0000,
á1I.

azaz tizezer tízezred

,,źĺ

",4aĺĺ
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'1śJ...4./ A .Tózsefwárosi önkormányzaB tuJ.ajdonát képezí és a Ą.

száml3' társasháztulajdoní i11etőśé9hez tariuozik, az a1apÍtó
okiratban és a tervrajzon 4. számma]. jelöltrap. vrrl.
}'Íária u. 6. . f,sz. 5. szán a]att ta1áIható 55 n2
alapterületri 2 '.szoba, elős'zoba, ., konyha, fl'ĺrdőszoba, .wc

helyisé9ekbő]- á11ó örök].ak.ás, me]-ybez a közösségben
maradó vagyonrészekbő1 5x6,/1o.ooo-ed rész tulajdoni
illetőség tartozik.

5./ A Józsefvárosi onkormányzat tulajdonát'képezi és az 5.
számú társasháztuIajdoni ílletőséghez tartozik, az alap5.tó
okj.ratba-n és a tervrajzon 5. számmal jelöIt" BP. vIrI.
Mária u. 6. fsz. 3' szÁą aIatt található 40 E2
alapteľü1etű szoba, félszo.ba, konyha, fürdőszoba, eJ-őszoba
helyiségekből áI1ó öroklakás, melyhez a közösségben maradó
vagyonrészekbő} 3?6/to.ooo-ed rész tulajdoni i11etőség
tartozik.

r:..r"

6./. A Józsefvárosi onkormányzat ."'"idonát képezi és a 6.
szám,3, társasháztuIajdoní illetőséghez tari-ozj-k, az alapító
okiratban és a tervrajzon 6. számmaI je1ölt BP. VIII.
Máría u. 6 . f sz. Ą . szárn aIatt talá]-ható 26 m2

alapterületű szoba, konyha, kamra helyisé9ekből á11ó
örökJ.akás, a VfII. sz. kozös Wc használatí jogával'
melyhez a közösségben maradó vagyonrészekből 244/70.0o0-ed
rész tu]-aidoni illetőséq tartozik

7 . / A Józsefvárosi onkormán yzaE tulajdonát képezi és a 7.
száĺnu társasháztulajdoni ílletőséghez tartozik, az alapító
okiratban és a tervrajzon 7. számmal jelölt Bp. vrII.
Mária u. 6. fsz. 2. szÁm alatt található 27 m2

aIapterületű szoba, kamra, konyha helyiségekből á11ó
öröklakás, a VIII. sz. közös Wc használati jogávaI,
meIyhez a közösségben maradó vagyonrészekbőL 254/Lo.0o0-ed
rész tulajdoni í11etőség tartozik.

T.IMET.T:T

8./ A Józsefvárosí ÖnkormányzaL tulajdonát képezi és a 8.
szánrú társasháztulajdoni i]-].etőség|lez tartozík, az alapító
okíratban és a tervraj zon 8 . számmal j elölt Bp. vIII .

Mária u. 6 . T . em. 6. szárn alatt ta]-á]-ható 54 m2

alapterüIetű 2 szoba, kamra, konyha, WC, fürdőszoba,
el-őszoba he1yiségekbő]- á11ó' orökJ-akás, melyhez a
közösségben maradó vagyonrészekbő]. 5o7 /Lo.000-ed rész

' 
tulajdoní i]tetőség tartozik.

,/
{''r,,,
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g./ A Józsefvárosi onkormányzat tulajdonát képezi és a 9. :,

számú társasháztulajdoni íl1etőséghez tartozík,1az.alapító,.
. okíratban és a tervrajzon 9. -számmal. jelöIt BP. \IrI,r.. . ",.

l4áría u. 6 . I'. en. ?.. azÁĄ ĺq" "älatt található 39 B2 .'''.j

aIapterü.].etű szobaI félszoba, fürdőszoba, konyha,
helyíségekből áI1ó öröklakás, melyhez a közösŚégben maradó
vagyonrészekből 366/Lo.ooo-ed rész tu1ajdonĺ iIletőség
tartozík.

1-o./ A .Tózsefvárosí onkormányzats tuIajdonát képezi és a 10.
számú társasháztulajdoní íj-letőséghez tartozj-k, az átapíto
okiratban és a tervrajzo;l 10. számmal jelött BP. \EII.
Máraĺ u. 6. I.ém. 8. szÁĄ.. alatt taláIható 57 m2
alapterületű 2 szoba, hal1, konyha, fl.irdőszoba, ülC,
közlekedő, előszoba helyiségekbőI, áIJ-ó örokJ.akás, melyhez.
a kozosségben maradó vagyonrészekbőI 535/Lo.000-ed xész
tulajdoni illetőség tartozik -* ľ*s?:-

LL . / A .]ózsefvárosí onkorrnányzat tu]a j donát képezi és a 1-]- .
.számú társasháztulajdoní illetőséghez ťertozik, az alap1tó
okíratban és a tervľaj zon ]-]- . számmal j elöIt BP. vrII .

Máría r.l. 6. r. em. 9. szárn alatt taIá]-hat'ő 42 m2
aIapteruletű 2 szoba, konyha, kamra helyisé9ekbőI á1Ió
öröklakás, a XTr. sz. közös WC használatí jogával-, melyhez
a közösségben maradó vagyonrészekbőt 39Ą/to.O0O-ed rész
tulajdoni i]-]-etőség tart'ozik

1'2 . / .A Józsefváros j- onkormányzat tuIa j donát képezi és a 12.
számú társasháztulajdonj- illetőséghez taxLozík, az alapÍtó
okiratban és a tervrajzon 1'2. számmal jelöIt Bp. VIII.
Máľia u. 6. T.em. 10. szám alatt találhatő 25 m2
alapterületű szoba, konyha, fürdőszoba helyíségekből áltó
oröklakás, me1yhez a közösségben maradó vagyonrészekbő1
235/Lo.0o0-ed rész tulajdoni i]-letőség tartozik.

13./ A Józseťvárosi onkormányzat tulajdonát képezi és a 13.
száml3' társasháztulajdoni' iIletőséghez tartozĹk, az alapító
okiratban és a tervrajzon 13. számrnal jelö}t Bp. vIII.
Máría u. 6. I. em. 11 . szám a].att ta].á]-ható 27 m2
alapterületű szoba, konyha, fürdószoba helyíségekből á1].ó
örökJ-akás, melyhez a közösségben maradó vagyonrészekbő]-
254/Lo.ooo-ed rész tulajdoní il]-etőség tartozik.

4Q3
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II . EMELET
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1'4. / .A Józsefwárogí onkormányzat tu1ajdonát képezí és a 14.
számú társasháztu]ajdoni illetőséghez:tartozík, az alapitóokiratban és a tervrajzon 14. számmal jelö1t BP. virr.Mriría IJ. 6. fI.em . t2. gzÁ,l alatt taIálható 57 n2alapterti]-etű 2 szoba, kamľa, konyha, fürdőszoba, ÍĺC,

- e]-őszoba helyiségekből á11ó örök1atcás, melyhez a
közösségben maradó vagyonrészekbőI 535,/10.Ooo-ed rész
tu1ajdoni i]-letőség tartozik.

]-5. / A Józsefvárosí onkormányzat tulajdonát képezí és a 15.
számú Ĺársasháztulajdoni illetőséghez tartozíR, az alapitó
okíratban és a tervrajzon 15. számmal je1ö1t Bp. vrII.
Mária u. 6. rI.em. 13. szÁm alatt taIálható 42 m2
alaptertiletű szoba, félszoba, konyha, fürdőszoba
helyíségekből á11ó óröklakás, melyheż a közösségben. maradó
vagyonrészekbő]- 394 /to. ooO-ed .,xész tulaj doni í11etőség
Łartozik.

16./ A Józsefvárosi onkormányzat tulajdonát képezj. és a 16.
szálnu társasháztu]ajdoni í1letőséghez tartozik, az a1apító
okiratban és a tervrajzon 1'6. számma1 jelölt Bp' vIII.
Máría u. 6. II.en. 7Ą. szám alatt ta]-álható 60 82
alapterü]-etű 2 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, eIőszoba
helyiségekből á11ó öröklakás, melyhez a közösségben maradó
vagyonrészekbő]. 563/Lo.ooo-ed rész tulajdoni i1letőség
tartozík

L7. / A Józsefvárosí onkormányzat tulajdonát képezi- és a 3'.7.
száml3 társasháztulajdoni ílletőséghez Łartozik, az alapító
okiratban és a tervrajzon L7. számmal je1ölt Bp. vTTr.
Mária u. 6. IÍ.ąm. 15. szám alatt található 45 m2
aIapterületű 2 szoba, konyha, fürdőszoba, kamra,
helyíségekbőI á1].ó örökIakás, melyhe3 a közösségben maradó
wagyonrészekbő]- 423/to.0oo-ed rész tulajdonĺ j.lletőség
tartozĺk.

1"8./ A Józsefváľosi onkormányzat, tu1ajdonát képezi és a 18.
számú társasháztulajdoni j-lIetőséghez tartozik, az aIapító
okiratban és a tervrajzon 18. számmal je1ö1t Bp. vrII.
Mária u. 6 . II . em. 16 . szám alatt taláJ.ható 2? m2
a1apterü]-etťi szoba, konyha, .kamra, he}yíségekbőJ- áIIó
öröklakás, a XVI. sz. közos WC hasznáJ-ati jogávaI, melyhez
a közosségben maradó vagyonrészekbőI 254/Lo.ooo-ed rész

.tulajdoni illetőség tartozík. ń

7,ĺ
!,/ :,. ,,,
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Lg. / A .f ózsefvárosí onkorrnányzat tulaj donát képezí' és a 19.

számú társasháztulajdoní íIletőséghez tartozik, az alap5-tó
okj.r-atban és a tervrajzon ]-9. számmal jelö1t BP. VIII.
Máría u. 6. II.eur. L7. szám alatt taláIható 29 A2
alapterületri szoba, konyha, fl.irdőszoba helyíségekbőI á11ó
örök].akás, meIyhez a közosségben maradó vagyonrészekbőI
272/Ĺo-ooO-ed rész tu].ajdoni iIIetőség tartozĹ\.

ÍII . EMET.BIT

20,/ A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi és a 20.
száml3' társasháztulajdoni illetőséghez tartozík, az alapító
okiratban és a tervrajzon 20. számmal jelö1t BP. VIII.
Mária u.6. III.eľr.18. száĺr a1att taláIható 56 m2

alapterületű 2 szoba, konyha, kamra, frirdőszoba, WC,

elős zoba he1yiségekbőI áI1ó öröklakás' melyhe?:-tą€.
közösségben maradó vagyonrészekből 526/Ĺo.ooo-ed rész
tulajdoni illetőség tartozik.

21" . / .A' .Józsefvárosi onkormányzat tu}a j donát képezí és a 21" .

számú társasháztulajdonĺ il]etőséghez tartozík, az alapító
okíratban és a tervrajzon 2l. számma]- jelölt Bp. vIrI.
Mária u. 6. III.ern. ].9. szám alatt taJ.álható 42 m2

alapterüIetű szoba, fé].szoba, konyha, fürdőszoba
herýiségekből á]-1ó öröklakás, melyhez a közösségben maradó
vagyonrészekbő1 39Ą/:.o.ooo-ed rész tuIajdoni í11etőség
tartozík.

22 . / .A' Jőzsefváros j. onkormányzat tula j donát képezi és a 22 ,

számli társasháztulajdoni i]letőséghez Lartozík, az aIapitó
okiratban és a tervrajzon 22. számmal jelö1t BP. vITr.
Máría u. 6. rII.em. 20. szám alatt található 61 m2

alapterületű 2 szoba, konyha, kamra, WC, előszoba
helyj.ségekbőI á11ó öroklakás, melyhez a közösségben maradó
vagyonré szekbőL 573/Lo.ooo-ed rész tu}ajdoni iIIetőség
tartozik

23./AJózsefvárosíonkormányzattulajdonátképezíésa23.
számli társasháztulajdonĺ irretoséghez tartozlk, az alapító
okíratban és a tervrajzon 23. számmal jelölt Bp. vIII.
Máría u. 6. III.en. 2l. szám a]-att t'alá]hatő 45 m2

a1apterületű szoba/ fé1szoba, konyha, fürdőszoba, mosdó

he]yiségekbőI á11ó öroklakás, me}yhez a közosségben maradó
..,"gýo.,'észekbő1 423/Lo.ooO-ed rész tu1ajdoní íI1ątőség
tartozik.
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*.'." .l"pteruletl szoba, l.o,,yi.,--T"*'"'. ľlelyíség.l.ugr
i''.. orÖklakás, a XIX. sz. oo"ä"*í," r,""".,at'tĺ iogaval,: me1yhez

a közösségben maradó'"ni""řu=""l.oor, zsąlio"o,oo-ed rész

lurajdoní jlletőség tartozik. ..

zs . / A ,Jőzsefvárosí önkormány zax },yt7.i1"i1' 
képezi é= 

'1 
25,

számw."'=JÍń.ä;;:r-i::Ľłľ'xť!ľĺ".,;*nł:,^e."'#',|:
okiratban és a tervra3,"^: ::;^ 

-;;;;;- ŕaláIható 29 B2
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";;; sZ ĺ e r1a r_' áILó

öroklakás,meIyheza-közösségben,n.'.áJ-.'agyonrészekbőI
zzz/Lo. ooo_"o-'ä"" .,,r'io""l-ĺír.taueg tartozik.
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ľsI.pKKöNyvI BENDELKszússx

Alulírott a Budapest ,Jó.z.sefvárosĹ 
ÖnkormányzaL, *il: az

ingatlan ."'J:ä",'."" xe.1i 
';;;j. 

.. rä.'á'"=ĺ KerüIetek

ľoldhivat'ra'.ŕ'-i,ií'..-",,nyĺr.,a,iJu'Jů"ĺ .xészLegétő!, 
hogy a

társasháztuIajä""...""}";ĺtá"at-.; 
ľötdhiwa.'a.- az ingatlan-

n y i 1 v á n t a r t á s r ]', : " ę 
* i : "_ :ä, 5,lä* 

" 

:; Ťł' 
= 
Ż'łł ;' ŕĘ.:.' ŁŁ"ä ;

'ä".iában 
fogla1taknak *"n':::jiäl"'i, l"'""au"éseít. a közos

Ę1:ĺĺ"FTäJ;#=*;#;.'."j;;;ľ,.i'";::"{'%=:""i[''{*"i"oŻ;
: : il : t 

; Jíłľľ iŁ 
"'?ľ'ä' : l ľ 

- 
ŁŤ' : " tll " "?n 

J ř, -ĺi : ł 
vá n t a 

1 
t o t t

íngatlanból::.;;á;-í1ii"n=-/l.*-r"tJJcérjatszo]]qáLó
heIyíségek/nl,,a"-.,xorĺt,,í.iao.,osaitaB.pontszerínt
megi]Iető ľ,a.,v.Jre ?:,, ?_.''jÍJ'Tä"i-řäio"i.po', 

tuntesse fel az

i.q"t r""nyi lvántartásban .

A tu}a j donos kérní fog)a., hogy a FöIdhivatal az , -e9Yes

társasházi ou,Jři"no,, 
_ 

,,ýĺl.,a,,"J..".. örök'akásokra és nem

}akás cérjaJ 
.J,šl'qa,a- 

. 
r.,áívĺ'égekre ? . tulajdonjogot a

t ár s as há 
" ^l ^]ĺxa;;;i 

- 
. g vĺo. j.ŕľä " ä-. 

"o". " 
f váro s í onko rmányzat

javára jegyezze be.
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A ľUÍĺAr]DoNosTÁRsAK EcYltÁs xözöľľr .'bcvlszoNyA
RE!łDELKEZÉS, BIRToKr.As És naszNÁĺ.eľ .

'..

-a. +-á-oa=},áztu1aidon.i í].letőséqek egveége és oaztatlansága

]..Mindegyíktársasháztulajdonj.ílletőségalkotórészei
egységes onál]ó telekkonyví jószágtestként osztat]-an jogi
egýséget alkotńak, amelyet megosztaní és megosztva ĺÉsra
átruháznĺ vagy akár m"goszt.'", akár egészben más

társasházturajátni i11etőséggel egy telekkönyvi
)őszágtestté Ĺgyesítení csak valamennyí tu1ajdonostársnak
a jelen arapító okiratot megváltĺoztaLő okiratba foglalt
közös megegyezés aIapján lehet.

Rende].kezés és hasznáłat-

z. Mindegyj.k tu].ajdonostárs .- saját. társasháztüTäJdoni
i11etősé9éve1 a iágu zabáIy es a túrajdonostársak, 

' 
vafamint

mások jogaj.nak tóriataĺ kozött úgy éIők között, mĺnt pedig

elha]álozás esetére szabadon rendelkezh.e1.c, azĹ

e1idegeníthetí és megterhe].hetí. Éror között va9y ha]á1

esetéreszó]óelidegenités,illetvejogutódláseseténaz
új tu1ajdonostársakat is ugyanazok a jogok és kötelességek
ilIetík és terhelik, mint amelyek je1en aIapító okírat
szerint az átruházót, ílletve jogelődöt íllették és

terhe]ték.

Mindegyík tulajdonostárs az öröklakást, ílletve nem lakás
cétját szolgáíó heIyiséget rendeltetésének megfelelően,
szabadon használhatja és tírtokolhatja, a használatot akár

bér].et útján, akár ágyéb módon másnak átengedhetí.
Ha a tu}ajdonostár = i, öröklakás használatát másnak engedí

áŁ, felelős míndazokért a károkéľt, amelyeket a használó

/bér::ő, lakó, stb./ a lakás vagy a közösségben maradó

vagyonrészek rende].tetés e1Ienes használatával okoz. A

tulajdonos a küIön tulajdonban Iévő tu]ajdoni illetőséget
csak a közös tu]ajdonbói ót megi]Iető tulajdoní hányaddal
együtt ruházhatja át
A tulajdonostáis köteles kĹzáró1agos tuIajdonáL jókarban

tartani.TilosazonbanolyanváttoztaLásttenni,vagy
azzal oly módon bánní, hogy az az építmény áL]agá:L, vagy a

tobbi tu1ajdonostársa érdekét sértené. A társasház külső

vagy beIső egységes képét a tulajdonostársak többségének

hozzájárulása 
,neiľrir 

senki sem váIŁozŁathatja meg. Az

előző bekezdésben fogIaltak efIenére e]járó tu1ajdonostárs
a rendelrezesJ *"gáo'tesébőt eredő mindennemű kárért a

j ogellenes á}lapoi megs züntetésére .Peres úton is
kényszeríthető. ń

ł..',,',.
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A tu}ajdonos az oröklakásban és a nem lakás céIját
szolgáLő neryíslqben építési munkát ís véqez):reŁ. Ha

azonban a munka más öröklakábok és nem ]akás céIjára
szolqáló helyíségek tulajdonosaínak )oqát Ýa9y jogos

érdekét érínti, kí kell kérni ezek hozzá1ár"1Ť_1....o

.!ulajclonostarsak éppen ez.ért köte1ezik. magukat arra {s'
hoqy az egyébként mägengedett, Iényegesebb äta}akltásokrćll
.és változtatásokról - foganatosításuk eIőtt előzetesen
értesítik a közös képviseIő útján tulajdonostársaikat
avégbő1, hogy megállapíthassák vajon a tervezett'
váI.cozcaLás nem érinti-e az ápĺt*e"y áI1agát és nem sérti.
e a többi tuIajdonostárs érdekét.
Ha i1yen Ĺ"',,"""tt u{li",t^tés e.]..l en bármelyík

ťu1aj donosŁár s az értesítés vétele utáp legké-sőbo 
' ':. 

n"p

alatt a közos képvíselő útján tíItakozást jelent be' a

tervezeL L váItoztátas csak "Ĺko' foganatosítható, hä ahhoz

alegkésőbb15naponuerur-egybehívottközgyr1lés
s zavaz altöbbségg eL ho zzáj árul .

Az a tulajdonostárs, aki a fentíek ellenére a szlikséges

hozzájárulás né1kül l va1Y j.ogszuvalye}Ienesen-.*egz.J<özö1

váftoztatásokat, ' az ebbő]- "ŕaáo 
károkért felelős és a

joge1lenes á}}apot megszüntetésére kényszeríthető.

A lakóépüfethez tar1oző telek /udvar/ használatára a közos

tulajc]onbanáI1óépü]etrészekbirtoklásáraéshasználatára
a joqszabá,yoĹ, a hatósági' rendeIke zések, íl].etve je}en

alapitóokiratvalamintakozgyťiLéshatározatainakkeretei
között a tuJ-ajdonostársak 

.ńinoegyĺxe jogosult-.. - Egyik

tulajdonostárs Ĺasznárati jogát "Ĺ*- 
r.ľ..t ho,zzá)ár:Ť':'

né]-kü]. elvonní vagy korlátoáni, il]-etve e jogát e9yík

tu1ajdonostár"-""*-.gyakoro1hat'jaatöbbiekjogánakvagy
törvényes érdeteináĹ sérelmére. A .-tulajdonostársak

közgyiilési tonnseqĺ na*roÁttaI 
. etŁőI eltérően is

megáIlapoorlatnak. í teIekrés z vagY va}ameIy épüIetrész

kizárólagos használata nem változtat azonban a

vagyonré szei közös tulajdonĺ jeIlegén-. 'A 
tulajdonostárs

áIta1 kĹzáróIagosan használt lło"o' iurajdonban lévő rész

fenntartásí é" karbanta''a"ĺ költségei az egyéb

megállapodás szerinti "".t]."g"s 
díjakon túlmenően a

haZznáIó tulajdonostársat terhelj-.

E rende].kezés vonatkozik a komfort né}küIi külontu}aj-

donok és a nem lakás céLjáE szoIgáLó helyiségek tulaj-

donosaira, ha a közös wc Ĺ.''náíati j"sá a tu1ajdoni

íIletőségüket megi1teti.

A mindenkori tulajdonostársak . tudomásuI- veszík, hogy a

komf ort nérküli rJl.a=ox, ítletve a WC néküli nem J-akás

cé1ját '.olgłtć, 
he1yiségek míndenkori tulajdonosaí /és

annak vérLőlĺ a fenjíek 
_ĺiqyerembevfte]'*:' i"y:::lłio a

tulajdonukkal azonos szint"ri révő közös VlC használatara.

r. :

/t^n/l lf\ Y/I.VQ
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1 A közos tulajdonban áltó építményrészek, felszerelések és
egyéb berendezések, valamínt a közös használatra szolqáLő
tálek /udvar/ fe1újít'ási, karbantartásj-, he1yreállításj-,
keze1ési, uzemeltetési kö1tségeit, közterheit, közüzemi
díjait a tulajdonostársak egymás közöttí viszon1rukban az

"gýeu megállapodás híányában a B. fejezetben megál1apí-
táĹt tulajdoni hányadrészek arányában kötelesdk vise1ni.

Ä, tulajdonostársak a kozg1ni1ésen megállapodhatnak abban'
hogy a közos koltségbe tartozik - lakásonkénti vizőra
hiányában - a Iakások víz-, csatornadíjá is

Bárme1yĹk tulajdonostársnak a társasházbó1 adódó közos
költség tartozásáért a tu1ajdonostárs jogutódja éIők
közti jogutódlás esetén a vo]-t tu1ajdonostárssaI
egyetemlegesen feJ.e1ős.

Az épületet a kozösségben maradó fe1szere1éseiyeJ-*..és
berendezéseiweI egyutt' .Úű'zkár e'llen biztos1tani ke1I. Tl3z

esetén a kártérítésí összeget az épulet helyreállítására
kell fordj-tani. Ha valameIy közösségben maradó
építményrész, fe1szereIés vagy beľendezés megrongálódík,
.,ásy elpusztu1, helyreál]-ításukról ha1adékta.]-anu]-
goňáoskodní kell. o}yan kár megtérítésére, ame1yet
řalamelyik tulajdonostárs a kozös tárgyban vétkesen vagy a

rendestő]- e].térő használattal okozoi-L, az íllető
tulaj donostársat terhe]í.

A 1 . és 8. pontokban felsorolt koltségek fedezetére a
tulajdonostársak fenntartási aIapot köte1esek ]-étesíteni.
A közgýlés dontése alapján felújításí- és tartalékalapot
képezhetnek. A felújítá;í alap képzése és az a1ap mértéke
a g4/],g82. /x]J.24./ PM sz. rendeIette] módosított
Io/lg.7"7./vll.I./pt'lsz.rendefetbenmeghatározottak
szerint történík. A fe1újítási alap . pénzeszkozeit a

lakóház nagyobb javításaira tartaIékalapként ke]-]- kezeIní
és a tu1ajáonkożosség esetí dontései a1apján az alábbi
munkák köItségeire ]ehet felhasznáIni:
a. a ]:ak'r]áz rendeltet ésszer,3 haszná]-atával összefüggő

időszakonkénti műszakilagi szükségessé vá]ó minden olyan
javításra, ame1y:
-a Lakőház elhasználódott állapotának helyreállítását,
i11etőleg az eredeti használhatóságának vagy
üzembiztonságának elérését az egyes épuletszerkezetek
és központj. berendezések felújításával, átalakításáva].,
vagy kicseréIésével biztosítja.
-azegyesépüIetszerkezetekmeghíbásodásának
megelőzésétvaqylegkedvezőbbélettartamánakelérését
segíti e1ő,

..,,:l.i:;.l;iiÉ,
,. .:r..1:jriii-ij.
'. ' :'':,i.':łj;:.
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b. a Lakóház rendeltetésszerű használhatóságának vagy

gazdaságosuzembentartásánaknöve1éséteredményező
mindenneműkorszerűs5.tésére,átaIakltására,

,:. C. az építésügyi hatóságok által a társashá zközösséq

iągtt; terhére "r'L-..a"rt építési munkák, továbbá a kozüzęmí
.-+--.' szo]qáL1atások f eItéte1einek me9változtatása miatt

7,';' sztlkséges korszerűsÍlésére, átalakításra és

beszerzésre,
d. a társashá z közgyrílése áItaI téte].esen jóváhagyott

minden "gven 
a 1akórráz áIlagának helyreáIlítását

szoLgáló munkára.

A fenntarŁási a1ap pénzeszközeit a fent nem említett
kisebbjavítási/karbantartásĹ/munkákra,valamint'az
egyéb kezelési és tizemeltetési .köItségekre éves

e]-számolási 
- l.ot.r.z.ettséggeI a közos képvj.selő

használhatja fel.

A felújítási és fenntartási alapok mértékéŁ' a
tulajdonostársak áItal ezekre havonta uáfízetendő összegek

nagyságát - a közös képviselő áttal évente készí.tendő

koltségvetés a1apján ;- turaidonostársak köżgyrilése

áIlapítja meg. A fenntartásí alap számIája felett a közos

képviselő ; közgyűIés áltai meghatározott felső

osizeghatárig rende}kezík.

A felújítási és fenntartási lnozzájárulást a

tu'ajdonostársak mĺnden hó 15.-ĺg a közgyűIés által . a

kíje1öIt pénzĹntézetnél - külön-külön vezetett

""áxrś"ámIákia 
köteIesek befizetni.

Az a culajdonostárs aki a fenti . befizetésí
kote}ezettségének lejártakor nem tesz .e}eget, a reá eső

osszegenfeIüI,akésedelemídejéreazérvényesíthető
legmagasabbkamatotiskötelesatartalékalapjavára
megfízetní.

Ha a felújításí és fenntartási költségek fedezéséhez

kö1cson fe]-véteIe szükséges a közös képvíse1ő csak a

kozqyu-:és felhaLa]-mazása alapján vehet. hitelt igénybe,

vagy hítelezhetí a felmerult k1adásokat, ŁarŁozásokat.

A tulajdonostársak hozzá3árulnak -ahhoz, 
hogy a

tuIajdonostársakkal s""*uui 
-fennáI1ó, lejárt tartozások,

annakx.m.t.iésabehajtással)árôköltségekbiztosĹtása
végett alnennyíben az . 

más úton nem hajtható be - a

jetzálog a xo-zos képvíselő kére]-mére, és az á]-tala

megjelö1t ösSzeg erejéig, "- 1"r"'' okiratban megállapított
tuIajdoni ĺlteiőségükre, a -t'öbbi tu1ajdonostárs javára

bejegyeztessék. A jelzáLog feletti rendelkezésí jogot a

. uaźoś- képviselő gyakoro}ja ń

Ą1Đ
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i}gy",,.""n j os iIleti meg a hátra]éko's tu1a j donostárs

helyett a tartozJ"i tĺ"gy"ńrĺto.tulajdonostársakat is.

nek intázése a Łáreasľráz- Eząivď
A .Łársasháztcl

tágkorĺik:

10. Ł kĺizgrrrűlés

A tulajdonostársak minden év első hónapjában tartanak

- ío"őffiá;;. A kozgylilés hatáskörébe tartozlŁ míndaz ami

nincs a közös képviśelő hatáskorébe utaIva.

a] kozgtr.rilés haŁiroz kíi1önogen:

a.aközöstu1ajdonbaná11óépü1etrészek,.berendezések,
felszere1ések feIúj ít,ásáxőJ.,

b. az alapító okiratban meghatározott körben a

cársashäzzalkapcso1atoskarńantarŁásokró1ésegyéb
köteIezettségeká11ásáró].ilIetveafelújításíalap9.
pont szerintí képzéséről, ,F i,'ts''

.c. a jo9szabá1yok és a hätósági rendeIkezések keretei
között a kozos t,.lr.iJo,,u.'i á11.ó épület, 

. - 
illetve

.teIekrészek birtok1ásáróI, haszná]-atárôl- és

hasznosításáróI továbbá az esetleges "közos bevételek

f e1has zná].ásáró1'
d. a közös képviselő megválas zlásárőL, jogköréről'

vísszahívásáró1, Iemondásának elfogadásáról és

díjazásárőI,
e. a közos képvĹselő álta1 előterjesztett éves

koltségvetésmegáIlapításaéselszámolásetfogadásáró].
és a felmentvény megadásáról,

f. a közos képviselő "ija'a=" 
ellen beadott panaszok

5llił:'"s he]yreá111tásí, feIújításí kölcsön felvéteIe

fe1ől,
biztosĹtási ügyekke1 kapcsolatban,
az alapító okirat módosítása és kíegészltése, az eqész

ingatlan elidegenítése . 
vagy áIlagának lényeges

megválto zŁatása ^, egész ĺngJirun megterhelése felő1'

de az í1yen ügyekben a határo zatľrozatal,inoz va1amennvi

i.,r"ioo.,o"ta'" hozzájáru].ása szükséges.

a közgyulés ügyrendjérő1, ennek keretében inEéző,

számvizsgáIő u-ízottság vag' csupán ,szämvizsgáIô
bízoĹtcsáq, ";;;- ",á^,ĺz=glla . v1laszuásáróL, e

bizottságok /bízottság/ ľ,aĹásrorérőL, jogairóI és

g.

h.
í.

1

,i l.

kötelezetŁségeirőI stb -.-i.-L
k. azokrőL az Ĺgyén kérdésekrő1, amelyekec a

saját hatáskörében fenntart.
közgyü1és

o;,:--

Ą+(
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."'#ý xazqyűIést a szükséghez képest, de évente legalább

egyuzer a "a'qy"or 
ozať 

-eLőzeEeL koz]-ése metlett a közös

^.ĺ<épvíselő híví;-ä"""". a. rozJvĺJ.és -összehl.vását - fontos

l.okbóI bárme}yik tula j aonosĹirs kérheti . A lérelern' nem

.te1jesíŁése eJetén a közgyri}ést. ' 
a. .. tulajdonostársak

''egyharmada á].ta1 megbízott személy hívhatja össze
:i l.1^* ^1.^łř^ nk.itat Iv.
;źŁ közgylxlés határozatait -a jeIen al-apító okirat Iv

|fejezec LI/ i. pont j a kívétetével egyszerťt

])ář't...oug"eoo"r hozza, hatátozatképességéhez a

''t'ula j donostär"ä- r"ä"iáuĹ két'harmadánaŁ j elenléte
..szükséges ' szałazalegyJnlőség esetén - a közgyűlés áItal a

.-tulaj donostársak közüI ese.Łenként váIasztott elnök

:""^::::::"ff"!"n a tulajdonostársakat tulajdoní hányaduk

arányában iIleti m€9, eszerínt kell megáIlapítani a

'i_a,qyfles határozatképességét ís

]A kÖzgyíilésen áItalában az elnöklés joqą

másképp nem rendelkezík kozös képvíseIőŁ
közqyű'Lés 1egyzőkönyvhiteIesítőt is váIaszt.

ha a közgyűIés
ilIetí meg. A

Azok a tulajdonostársak, aľit egY a]betétben felvett

öröklakás közos tulajdonosai, =,^,áiatukat együttesen, ha

pedig a közgyűlésen nem maguk_ł.sznek tészŁ, csak Rözös

í-,"quí"ottjuk útj án gyakorolhatják.

Ha a közqyűLés nem határozatképes, a tárovsorozat újabb

közléséve]. a /nyolc/ .,.po-.,--.ň.íur ""š- ídőre újabb

közgyűlést kelt ägyueř'Ĺvní, amelyen a megjeIentek - a

j e1enIévő tur"l dorio.stársak ".á.,yá'' 
tekintet néIkül

minden olyan úgyuen r,atároznar, ameIyben a határozat-

hozaEalttoz a tvr. vagy az alapító okirat érteImében nem

szüksége" .,"I"*ennyi t"1" j;;;ostárs , ,hozzá)árulása. 
A

kozgyiilésrőI iá,iv,őyoly'::,,keIl készÍtení, amelyet az

eInökön kí\rúr legalább ret l"rlnlévő . |1lajdonostársnakl
amennyíben p"áĺg a hatłrozathozatalhoz szükséges'

vaIamennyi turajJJnostarsnak aIá keIl írnía.

Ha a közgyŰ'Lés határozata jogszabáIyt vagy az alapitó

okirat 'u,,a"ri" 
zéseit sérti, 

- ilretoleg a kísebbség jogos

érdekeinek lényeges sérelmével ia,, a h'ai-ározaĺ

meghozatalától szám1tott, ä /hatvan/ napon belüI

bárnrelyik tulajd",,"".a'= a bLrőságinoz fordulhat.

A közqy,(iLés ef noke, a távol]-évő tula j donostársakkaI

haladékta].anul 
- ŕtif.rlu ĺ'jJ"" 

_ 
közölní a közgyűIésen

hozott lai-átozatokat.

A b1rósági eljárás a hatarozat végrehajtását nem gáto}ja,

abíróságázonbana.,e!."ľ-'"lĹa=t-índokoltesetben
felfuggesztheti' '

" -;',--
!/'

ĺHll'\ t-
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11.. Közös kápvłeęI&
'ĺ.:!:,:,,'.'!'.- ťu1ajdonostársak a közosségb.ő1 folyó ügyek íntézésére

közqyíilésukön szavazatĹo|nuegg"r közos .képvíselőt

váIasztanak. A közös ráp.'í""io -Ľ"gĘí'"tása 
határozott

íaőtartamíg, 'i"=""'onásig; 
de Iegfeljebb 3 .évre szóI.

ł'i:l

'łA közgyiIés hatáskörébe nem tartozó ügyekben a közös

képwíselő dönŁ.

A kozos képviseIő megbizatását a közgyrlIés - indokolt

esetben - határozott időtaľtamra tör{ánő megváIaszLása

''.; *árr"tt is bármikor visszavonhatja.

A közös képvise1ő a kÖzgyri}ésnek köteles beszámolní.

Aközösképviselőatulajdonostáľsaknevébenjogo}<af
szereŻnetéskötelezettségeketvál1a1hat.

A közös képviselő ezer- jogköréne-k 
. 
esetleges korfátozása

harmadík szämétyekkel szemben hatá1yta1an. '...ffi..

A közos képvíselő képvise1i a társasházközösséget az

aIapító oxíratu-n, va1amínt a kozgy,llés határozatában

meghatár ozot-, kötelezettségét nem teljesítő

tulajao,,o=iá's ell.en indiiott űĺ'o=agĺ etjárásban, továbbá

akkor is, ha v.ramerýit tulajj11ostars a közgyűLés

ha*ározat érvényteIenséłZ""r *.gált.pít'ása iránt pert

inditott

A közos alapokat a kozös képvĹselő. évenkénti számadás

kötef ezettségével a l*ĺi.iorĺ pénzínt é.zet,néL csekkszámlán

kezeIi és auĹor a szükséles xti)9s 
. 
kiadásokat te1jesíti, a

rrozzája'urj"ĺ összeg uehal t.ásáróI is gondoskodik.

Aközös}<épvise1őtísztsé9eetIátásáérttiszte1etdíjban
részesül, amelynek összegét a közgyűlés állapítja meg.

A kozös képvísető csak a közgyű,Lés előtt mondhat le. A

kozgy(i-;és nyomban L)j, x<i]tis ĹáĹvi="rőt választ. A közös

képviseIő Ĺlhalálozása esetén a tisztség betöltése

céljábó1 8 /nyolc/ napon'uui.:r közgyűlést ke1l egybehívnĹ.

AmennyĹbenatu1ajdonostársakházfelügye1őtkívánnak
foglalko,iutnĺt a -házfelügyelőt a ŕtiztis képvise}ő

a.ika.rmazza kijeIolt náJerrigýefővel -a 
társasház nevében

köte]-es a munkasze rződést *.ďl..i.'-'ĺ . 
- -A házfe1ügyelő jogait

és kote.].ességeit - ĺ",.,,,jůj ]oqszavályok kor].átai kozött -

kozgyűIés állapítja meg

?..,j',7tF,źš.;!

JO

/''.. :

., .,.
:./

ĄYj
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L2. Íntáző BízoŁŁsäg 
,,.

A közgyűIés :.közös képvíselő heIyett Íni.:éző Bizottságot
wálaszthat.Intézőnizottságműködéseeseténatársasházat
hatóságok és harmadík '"".éry.k 

fe}é az I.nŁéző Blzoi'Ĺsáq

..'elnokeképvíseli
AzIntcézőBizottságotáltalábaD.;äközösiképviselőre
wonatkozó jogok és kötelezettségek illetĺk meg. -'.-.

számrrízs aäIő Bízottságo.,,ar"szthat.A Közqyíilés SzámvĹzsgäIő |

Abizottsäg)ogalE,köte}ezettségeítaKözgyűIésá11ap5.tja
- --meg

ASzámvizs9á1óBízoŁtságfeladataatársasházpénzl1qyí
gazdálkodásának ellenőrzése és e tekintetben.-..a;r^*-.év

Iezáxásakor a közös Ĺápvís"r ő -/InEéző. 
BiżotLság/

működésével kapcso]atban.--].'""r"ttéte1 a felmentvény

megadására.

A Łársasházi tulajdonkozössÉg megsziintetése

]-4. A tulajdonostársak közos cé1ja és .tör,ekvése az, hogy a

jeIen alapító okíratban megáliapított. feltételek mellett,

a magu}< és utódaik 
-=ź|'a^ai^ békés és zavartalan

társtulajdontbíztosítsanak.HavalamelyÍktulajdonostárs
isméte]-t súlyos és a közosséget vagy "gy"= 

tulajdonostárs

érdekeit,szemé1yétsértőňagarartásttanúsítana'vagy
köte1ezettségeit következetesen nem teljesĹtené' a

tuIajdonostáisak tobbsége bírói úton kérheti a közösség

megS zuntetését .

Az alaPító okirat jogi hatálya

15. A jelen alapító .o!ír1|na
tulajdonostársra, í}1ető1e9

foq1alt rendeIkezések mínden

u,šu jogutódjaíra kíhatnak.

,ŕ'
{'ł/ ,':j 

ł

!.r'

Ął+
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LB

A bíróí ľratágkör áe il1etékesaég
I

I6. A tulajdonostársak ezen okíratban megállapított

társasházt.ulajdoni .,í""o,,},.nár |er1ne1r]r! 
perek eldöntésére

kíköŁík a pesti Központí'Keru1eti Bírósá9 hatáskörét' és

klzáróIagos illetékességéŁ.

17. A jelen alapító ok.ír9luan nem éríntett
Ptk. ' az l:il.l . éví 11. sz. tvr. és aŻ

rende].kezések az Ltányadók.

budapest' I995. jriníus 20.

.TelenV alapító okiratot a Budapest
iá.="naräsi önkorm. t03/L994.

egyéb kérdésekben a
íáevonatkoaó egyéb

zá

)ii.ĺ,.l sz. határozata alapján
készíLette és ellenjegyezŁe 'az i
iNuus'o'E IngatlanforgaImazô. /,
nJ= "'e.,ytársaság 

képvĺseI etévenf
Cŕ7 I

vw,)aaxoW.
Dr. Markovĺťs Agnes

09yvéd
|roda: 'ĺC72 Bp.' Rákóczi út 18'

Tel.:1-411-794

'ĺ,
Ł/ ..! 

'/'1,r'
!!
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Budapest Föváros V|ll. kerüIet Józseńĺárosi
Gazdá|kodási tigyoszÍá|y
{082 Budapest
Baross utca 63-67.

liłds.

Igąy
Blősľ.ám:

?_
Melléklot:

tikrjLC

jjřsĹrJł-''ĺ,słľöi.ĺ.{ił.ii.íl.ľiil.iilý*.il..
irl
iĺ f Ü1ü ľ4Äľť i *

ĺsam'*![.f 19 lĺiĺi,

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

Kérclmezőneve: Concorde Event KFT telefon +36 70 507 2910

telefon: +36 30 f03 5156Kapąsolafiaŕó tiryirrtézó neve: Vida Magdy
ĺ-íT;TTTal

Srektrcýe: irsz: i ' i, i ' i" i ľrclysłís Budapest (u,tér):Pálmau szám: 4

Cé:gegzék wźĺnlNyitvántatási sarn:. . .9l..99 
-99090?

Baůszftnlaszáma:

Adószámä izf-l
I 0 I 0 0 I 2 6 2 I 2 4 9 6 0 0 0 I 0 0 3 0 0 9

2 4 I I 0 3 3 0

Egyéni vállalkozás esetében:

Kér'elmezíneve: ................. telefon:

I,akcÍme:i^..i ii!i
Vlállalkozo nvilvánaĺtási szÁma:

Adószáma:

Ba'lszámlaszáma:
I

I

I

I

I

M agánszemélyek esetében :

Kerelĺnezőneve:................. telefon

Sziiletesi heýc...'................

Megjegyzés: Fenti adatok lrljzlése a lrözteriłlet-hąszruźlati kérelmek etbírákźslźhoz, vąlamint a lłözteriilet-hąszruźlati
hozĄdrulósban foglaltak ellenőrzéséhez sziikségesek Áz adatol@t a Polgźrmesteri Hivatal Gazddlkodźsi, ilktve Közteriilet-
feliigeleti Ügłosztlźlya lĺezelik e irfonruźcios öruendeilcacsi jog,ol és e iďorłruźciőuabad&źlg|ol ýnb 20] I . án Oil ň,ýény alqiźn

KiizÚeriilet.hasaá|atideje:2o1s.uu ĺTj3l hó i]T8 ąetól - 2o1n.u' ĽEó m napig

(Több időpont,- helyszín esetén kéíĺink lisĺát mellékelni!)

KözÚeľĺĺlet.hasmáIat celja: Rendezvény ; ''"cľ*i" szezonnyitó söľfesztivál''

Kéľelemml éľintett közt€ľület na5sĺĘa zffi,,,m, l ób

Közleľĺilet helye: Budapes| VIII. kerÍilet Coľvin sétrány

M€gi€gyzés ( Eryéb tény, kłiľti|mény, LF|vF'Lr'z'É'$ cÍtt,ĺ, amennyiben a fenti adatoktól e|tér, stb):

építes 201ó. május 18., bontlás 20|6.má1lls23.

A rendezvényhez madmális díjkedvezrnený szcľeftlék kémi.

Wt#,,^r@yłr^
*ł,',o,ł,

Kérj iik a túloldaloft' jelzett m9!l.ékl-eteket csatolni, ćś{.

-{Fi
a k é r e le mny Ü net a-tv á ny t a l á í r n i s zív e s k e tIJ ě k !
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A kéľe|mező tudomásul veszi, hory
- a kérelem benýjtrása nem jogosítja fel a közteľülethasnlá|atźra,
- a Józsefuĺíľosi onkormĺányzat fulajdonában lévő közterületek haszrrálaĺĺľól és használaĹĺnak ľendjéről szóló

l 8/2013' (tV. 24.) önkoľmónyzaĹi rendelct 17. $ (1) bekezdésę szerirrt a kö'zteľii|cĹ használatáéľt köäerulet-
haszrálati díjat köteles fizetti,

- a közteriileten kizárólag a keľeskedelmi tevékenységek végzesének feltételeiről szóló fIo/2009.(u..29.)
Kormányrende|et 12. $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatłĺľozott termékek
ĺíľusíthatók.

A kérelemhez akére|mezőnek az alábbi me||életeket kell csato|nia: (A csatolt me|lékletet kéľjĺik X-et jelötni)

1. A köaerületen folytatni kívĺánt tevékenység gyakorllísára feliogosító egyszeriĺ okirat másolaüít:
- egyéni vállalkozrás esetén: vállalkozói ieazo|vźnyL
. gazďasági társaság' epĺyéni cég esetén: 30 napnál nem réeebbi céskivonatoĹ aláínási címoéldánvr
. tiíľsadalmi és egyéb szervezetek 

'esę.ł*ben: 
a nyiluĺntartásba:yęlęlutet igazorc oniratoą .

. őstermolők esetén Üstęrmęlői icazo|ványt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt.tueme|tetni kívĺánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes
bejelentés köteles kereskedelmí tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a MÍĺktidési Ensedélvt
2. Az igényelt teľületľe vonatkozó helyszínt źlbráuolró vźa|atot, amelyen szerepelnie kell a kömyező utcrĺknak
is. A vĺĺzlaton az igényelt teriiletnek. a szĺikséges méretekkel - úgy kell szerepe|nie, hogy annak nagyságą
elhelyezkedése egyéľtelműen megállapítható legyen (TERAsz, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúsága; a teľasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és a járdaszélétől való tavolsĘa;teÍasz
esetén annak az üzletnek a bejáratĺától való távolságą amelyikhez taľtozik méterben méľve).
3. Az elhelyezni kívĺínt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmeúlez ą
helyszín fotój át is csatolni szükséges.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-hasmáiatihozzájálru|ás megrijíüása esetén -
vĺárosképvédelmi szempontok figyelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsato|ni.
5. Epítési engedélyhez ki;tött építmény esetébenvagł építési munkálatokkal ()sszefiiggő kaztertilet-hasznólat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előíľt esetelrben ajogerős építésiigłi
hatósági engedéIyt cs atolni sziikséges.
6. Kiizĺit igéuybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínĺajzon tul _ a vonatkozó he|yszínt ábĺázo|ő
fcĺľgalomtechnikai vźarajzot, amely beszerezhető a BKK Közúti Közlekedési lgazgatósĘ Közútkezelési
Főosztálĺ Forgalomtechnikai osztálvĺán.

Fĺwe|meztetés:
Á hiáłlytalaai fuč)lt()tt kérelemnyowavźny és e előíłt rnellékbtek csatolłźsdn tti, a poftos és egÉrtelmíi łaýmegłaaźrozĺźs,
valamint a meglevő létesítnfuyfotója elengedłetetlen a belyújtott kerelem érdemi elbfudlásőłIÜz!

.A közterĹilęt-hasmáIatot_ kĺilö,nösen - az alábbi jogszabályokszabá|yozák:

- Maryarorszź,ghetyl önkorrnátyzďairól sńló 2011. évi CL)ooOĹ tłiľvény
- a Józsefuĺĺľosi onkormáĺlyzt fulajdonában lévő közÍertiletek ÍlasmátatÁĺó|és haszrĺĺlaĺának rendjoől szś|ćl |8D013.

QV24.) tinkormányzďi rendelet

- Józsefuĺĺľos Keriiteti ÉpítesiszaM\yúźtć,lsző|ő 66Doo7.(ruL12.)önkormĺányzati ĺendelet

- Budapesti Viáľosrendezesi és Építesi Keľetszab.íýzafio|s?ń|ő 47l1gg8.(X.15) Föv.I(gi. rĺrdelet
- A reklĺĺmok, rekliĺrnberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/20|3. QilI.2O.)

önkormáĺryzati rendelete

NYILÁTKozAT
Alulíľott, az źÄta|ambenyújtott közterĺilet.has máiatikérelmem elbírálĺásának céljából hoaóiórulok személyes adataim
ttirténő kezeléséhez, valamint atlhoz, hogy az íry tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivata| az
|ejárásban részt vevő szakhatósági állrísfoglalrĺsok bekérése végett tovább iĺsa az i||etékes hatóságok felé.

Kérelnrem benyujtásakor a Polgámlesteri Hivatal Gazdáłkodási IJgyosztźt|y iigyntézčljéth| tźĄékozłatÁst kaptam _
amelyet frłdorutsul vettem _ az e|járás megindíuásának napjáról, az ugyntézési hat.rĺridőről, az üryemre irányadó
jogszabályi rendelkezésekről, jogaimról és kötelezettségeimrő|" továbbá kötelezettségem elmulasaásáľlak
jogkövetkezrĺrényeiľőI, valarrint a hivatali elérhetőségről.

Kíielentem. hogy kéľelmem teljesítése esetén a kôzigazgatási hatósági eljánás és szolgáltatrás á|talĺínos szabályairól a
2004, évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alapjĺĺn a fel|ebbezési jogomról

ĺĺ
).",.

Buĺlapest' f016. év Március hő22. nap
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Boros Gábor Szabolcs

Fe|adó:
Kü!dve:
Cĺmzett:
Tátgy:
Me!lékletek:

Lász|ő Kóczián < |aci.koczian@9mai|.com >

201-6. ápriIis 25. ]-8:35

Boros Gábor Szabo|cs
II. Corvĺn Szezonnyitó Sorfesztivá|
Corui n setany alaprajz 201-6_04_07ii.pdf

Kedves Gábor!

Telefonbeszélgetćstink alapjźn írom a részletes nréreĹekeĹ arendenényľől, egységekľe lebontva.

7'26 2X 8 nm Faház:16nm
2,3,5,6'7,8,9,|0,|3,14,15,16,|7,18,|9,20,2I,24,25, 19 X 4nm fahźz:76nm
4. l X30nmVendéglátás
11. 1 X 9 nm Csíki Sör Sátoľ
|2. 1 X 15 nm Saját installáció
22,23 2 X 10 nm Saját installáció ( food truck )

, EzOsszesen 156 nm.

' Eł}rezhozzátjöĺ a szökőlait ami l10 nm.

. Es szeretlrék kémi plusz 30 nm teriiletet a biztonság kedvééľt ha esetleg még beesik valami kisebb kiállító,
vagy az esetleges tullépés végett.

I, A 24 taház helyén, nincs semmi, a fagyis a tér kozéppontjába helyezte el a pavilonj tú,, ami nękĺink nęm
építési terĹilet.

Iey összesen 296 nm
Csatolva ktildcim a végleges helyszíĺrajzot.

. Üa.,ĺizlettel,

. KócziźnLász|ő

--
: Ezen uzenet virusellenoľzesen esett at, es virusmentesnek bizonyult.l' MailScanner - E-mailvírus és spamkeľeső
I A MailScanner koszoni a transtec Computers tamogatasat.

ŕÍ
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Ęudapest Főváros VlIl. kerti|etJózsefuárosi onkormányzat Polgármsteri Hivata|a 
. ';ĺJil.\i:FVĺiłriilj]j;i.lálil;ii.J'i.ill|,,ńiTÄł

Vagyongazdálkodási es Üzeme|tetési Ügyosztály j .on... i
íoě.ź eüdaoest i ítJlł 'ýiŕĄ.t",J,:i' !Barosffi-63.6z. ,n*.. J*B.t$ś/*qł; i

-oľ"łĺľl!g"ő.-=u., 
j.*=*uľ.uo!".,ľu*o".*.i;i#ntffi'

Kerjük a nyomtatványt olvashatoan, nyomtatott betűvłl kitaĹtenĺ!
Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
K&elmezoneve: Táľsak a Telekĺ Téľéľt Egyesület..............telefon: 06 30 2036006...

rl0lr 0 I J 717

AdósZáIIra..- -ffi-rE

Megjegyzés: Fenti ądatok lözlése a közterijlet-használąti lęrelmek etbírólasóhoz, a közteriilet-h^;M
szii|rségesek Az adatolĺat a Pol4ćłrnesleri Hivatąl és a ,Itizsefllĺirosi KŁuteriitet-Íbliig,Blct lezclilc Jelen kÍjéĺafuhźs a 20I ]. évi CÄTI.töwéryenalqlt.

KiizÚeľü|et-hasnĺń|otidcje20t ĺ7leu Ľđ h(i tTnaptól _ 2o1p.év ffi napig
(Tiibb időpont- heýszín esetén kértink lishát melléke|ni!)

Kiizteľtilet.hesznrĺ|atoé|ia: ...Csa|ádi Kultunálisf(özösség építő pľogram..hagyományos rendezvények rész-
letes leírás a tervezettprogramokól mellékletben.csatoljuk.....:.'...........

KtizleľĺiletnarysĺĘa:...50m2szĘad..50.m2.nézótér, mz/db

KtizÚeľĺĺlet helye: Budapest VItr. kertilet. . . Teleki LászIó tér

Bekeľített helyttiľténeti paľk...(utcą teľ)............szám előtti: jrárđĘ utresteą ąqldtenilÉen vary Bekeľített
színpad tér.................

Eryéb (I.EVE|'EZÉSI CÍ\Ą amennýben a fenti adaÚolÚól eltéľ, stb):

Kérjiik- g ttiloldalon jel-zett m9!l-ékleteket csatolni, ésa kéľelemnyomtatvdnyt aIáírni szíveskedjék!.
/

{ĺ,:|i,ĺ
7./

Kä{ÄY,kĺtźtrtó üryinté1óneve: ...Feicht Rezsőné..... . telefon: 06 30 2036006..

Szskhelye: i,o' iflTiTiřl heýseg Budapest.... (u,téľ): ...Teleki tér..vám:..'24.....

@egzśk vźml Nyilvlántaľtási szám: t5236

Bankszámlaszárna J 9 1l) 0 0 0 0ir 0 0 4 0 0

I 5 I 5 sle 2

Egyén i v ál l al kozás eseŕében..

KerelÍnezÍi neve: ........'.'.... . .

Vr{llalkuzu llyilvúntaľtási szÁtna:

Adószáma: I

Bankszámlaszáma

II

MagánszeméIyek esetében :

Keľelĺnezóneve: ................. blefon:

.szam:.......

nap, anýaneve:

lĺkcíme: i'*' t]j:il helyseg: ......:.... ...... . . . . . ..'.... . . ..... (u,

Sżiletesiheýe'..........:....... ideje: itn] en [l t,o IT

48c
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A kére|mező tudomásu| veszi, hogy
} a kéľelem benyújüĺsa nem jogosítja fel a közteľülethasmá|atźrą
} a l8/2013 . (Iv.24.\ önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a koĺertilet hasmál|atáéĺtközte.

ľiilet-hasaál ati dijat köteles fi zetni,
} akozeruletenkizárólaga2ĺ0l2009.(Ix.29.)Koľmányľendetet|2.$(l)bekezdésealapjĺĺnarendelet5.

mellékletében me gllatźr ozott termékek áľusíthatók.

A kéľelemhez a kéľelmezőnek az alábbi mc|léleteket ke|l csato|nia: (A csatolt mellék|etet kéľjük X-el jelölni)

1. A közterĺileten folytatni kíyánt tevékenység gyakorlásara feliogosító egyszeriĺ okirat másolatát:
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazo|váný,
- gazdasági üĺrsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot. aláírási címoéldánvt.
- t.ĺrsadalĺni és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántaľtásba-vételüket ieazolló okiratot.
- őstenne lők esetén ősterm e|ói igazo|v áný'
2. Azigényelt teriiletľe vonatkozó helyszÍnt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a köľnyező utcríknak
is. A vázlaton azigénye|t teriiletnek. a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagyságą
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúsága; a terasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és a járda szélétől való távolsága i teÍasz
esetén annak az iiletnek abeiáratátótvaló tiĺvolsága, amelyi.lĺhez tartozik: méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítĺnény, berendezés műszaki lcÍľĺását és terveiĘ teraszkérehn"khe, u
helyszín fotój át is cs atolni szüIa éges.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterĺi|et-ha.sználati hozzź!étra|ás megújítása esetén - váľosképvédol-
mi szempontok figyelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélýez kndt építné.ľry esetébenvagĺ építési munląźlatokkal @
esetében az építtetőtől kapott meghatalruazast és ajogszabdlyban előírt esetekben a jogerős építésiigli ható-
s ági engedélyt cs atolni szüIrs éges.
6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt he|yszínrajzon tul _ a vonatkozó helyszÍnt abrázoló
forgalomtechnĺkaivánajzot, amely beszerezlrető a BKK Közúti Közlekedési IgazgatóságKözutkezelési Fő-
oszt'áIy, Foľgalomtechnikai o sztilyán.

Fievelmeztetés:
A hilźnytalamłl kitoltott lrerelemłryomtqtwźny és u előíľt melléHetek csđolásán hłl, apoľtÍos es egłéxelmű helymeghnóruas, va-
lamirlt ameglbő létesítnéĺtyfonja elmgedłatetlenabenyijwt kbelem érdemi elbíróIásához!

A közterület-hasaúůaÍot_ kiilönösen - az alábbijogszabéůyokszabáůyozzźl<:
} a Maryaľonzág helyi önkoľmányzataiľó| szóló 20l|. évi cL)ooO(. t,örvény
} a Józsefuáľosi onkormáľlyzat rulajdonárban lévő köztertiletek hasanálďáľól és hasmálaÍának rendjéľől szś|ő |8D0|3.

w 24,) önkormányzati ľendelet
} Józsefuráros Keriileti ÉpítésiS?bźÄyzatáró|szó|ó 66DOO7.Q0.12.) önkormĺányzati rendelet
} Budapesti Vĺárosrcndezési és Építési Keretszab étyzató| sm|ő 47 ĺ |gg8 ,(X.|5.) Főv. Kry. rendelet

NYILATKozÁT

jáľó hatóság felé továbbításához ajogosultság megállapítiĺsa és teljesítése céljából.

tő|tÁjékoztatźst kaptam - melyet tudomásul vettem _ aze|járás megindításának napjĺĺľó|, azĺigyľltézľlsi hatĺľiđő-
rőI, az iigyemľe irányadó jogszabá|y rendelkezéseiről, jogaimľól és kötelezettségemľől, továbbá kötelezettségem
elĺnulasztásának jogkövetkeményeiről, a hivatali elérhetőségról.

lebbezésijogomľól lemondok. Tudomásul veszem,hogy ez6|tal az iigyemben hozott hatÄrozat annak közlésekor
jogeľőre emelkedik.

4&Ą

Budapest' 201.... év.... hĺí......-.. nap.
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Társak a Telekĺ Térért Egyes'iilet

1a8ô Budapest Teleki tér 24, 1/10.
E m ai l : ta rs akate ĺ e kÍte re rt@'g m ai I. co m

Budôpest FőVáros V|||. kérÜĺet Józsefuárosi
Po|gáŕmesteri HivataI
Gazdátkodásl {igyosztály
1082 Budapest. Baľoss utca 63.67.

Tuztelt !

Boros Gábor Szabolcs
iigyintéző

A trłrsak a Tęleki Téréľt Epesii[et a Teleki Hélýönéneti Pihenőparkban az alábbí pľogramot tervezi.

20lő.0j.2l .2ÜI 6.05. 22

gÍn e' xul'ľunĺ,x rcozÖT'T,,soK szÍNíĺ ĺlzsľrvÁRos"

Ifjúsági és gycľek nyitott könyvfár,ľajz;kľ'eatív dekoľációs rendezvények szombatonként

egĺbekłĺtvô TELEKI TÁNGO xÔzössÉcr GARDROB vÁ&łR-ral baba mama cseľc-beľe

Kiegészítő pľogľam mal'

Terv.ezett időpontok 20l6.0s.f1- 20t6,0831 ig hotente szombaton 10. I? órÁig

A programhoz szükséges teriiletfoglalasi kéľelmęt a téľen talá|haÍďszínpad és kömyékére a mellékelt
ĺ ajz a|apján szęrernénk kémi.

A kłiżt€ľiilet.használati đfi ď eĺengédni szĺveslcędjenek.

Cél'unk a közösség és csďĺídi babą . mama kcizösség kialalĺítĺ{sa.

ATęteki Tangófol1tatlása ahe|ytörÍénetí'rnúltatídézĺééstüľisäikal.érdekességk'éntistalanjelentős

szerepet töltene be. A soĺozittal hagyomán}:t s.zeretnénk teremteni és népszeľűsíteni Jóxęfváros Te-
leki térijó híret.

|'ényeges moľi<tanivälója, hory etindulhasson' egv érdeklődés a Hetytłiĺténet 'Parkban

szęry ezętt prograrnok' i ránt.

Szabadidő hasmos eltöltése me|lett ismerkedés egymással' vásáľĺ hangulat kialakítasą galériIíkon
kéľęsziĺil kiilönbözó hel$örténeti események éľdekességek bęmutaúísa'

Elöre is köszdqjtik gzjve$ eg1,ii!t 'mfüódésűket.

Budapest 2016.05,02.

tisĺelettel:

Fęicht Rezsöné

elnök

ú/

Tĺĺľsak a Teleki 1ěréĺ E5'esĺilet

4ts



Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadatmi és egyéb szervezetek esetében:
Kénelmezőnwe'......V.głľ.u..,fuA.*rl.T....ł..ii.T. .........telďon:

Bar'kszámlaszárna -Epldmffi-i"J -
Adószárr'a: ,t.l '-1 Ĺ1

ť, a|,łi 4 -[m-[M

Vállalkozo nyilvíntaľŁási sziĺna:

Adőszźma i -t:! -t 
=Bant<számlaszaľna 

ľl-l:l=^ 
Ĺ-! - -_i-.lT--_ i 

".i 
_ --T-|l--Ĺ^i--T-l

:...-.....i..........i : i ! 1..-.......l.......-j i I i.-.......: : i !...-*.j..........! ! i i : !""..!.""i i i

M ag á n szem élyek eseŕében''

Káelrnezőneve: ................. telďon

..szam.......

S.iąľn ľE.ĺsł. tłT(/:.

Kérjiik- ? tlÍloldalon jelzett mg!tékleteket csatolni,a kérelemnyomtatványt aIáírni szíveskedjék!.
es

/i
i.' ,.

1". /I nr,u )),,"
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A kéľelmező tudomásul veszĺ, hogy

a kérelem benyújtasa nem jogosítja fel a közterülethasznźůatźra,
a Józsęfuiírosi onkormrányzat tulajdonában lévő köżęrĺiletek hasznáiatźrő| és hasznalatának rendjér<íl szóló
|8ĺ20|3. (Iv.24.) önkormínyzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közterület baszná|atźÉĺ kozterület-
használati díjat köteles frzetni,
a közteriileteĺ|<lztĺrő|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiÍől szóló 21o/2oo9.(Ix.2g.)
Kormiínyrendelet 12. $ (1) bekezdése alapjan a rendelęt 5. melléklętében meghatarozott termékek aľusítha-
tók.

A kérelemhez a kéľelmezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatott mellékletet kéľjük X-el jelii|ni)

1. A kóztertileten folytatni lllvĺínt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerií okiĺat másolatát;
- egyé4! vállalkozás esetén: vállalkozói igazo|váĺyt,
- gazdaságitáĺsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot. aláírási címpélđanvt. v'
- tarsađalni és egyéb szervezętęk esetében: anyi|vántartásba-vétęlfüet igazo|ő okiratot,
- őstermelők esętén őstermelői igazolványt.
- vendéglátó tęrasz létesítése esetén, az aztiszeme|teüri kívánó kereskedelmilvendéglátó egység érvényes bE
jelentés kötelęs kereskedelmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumotvagy aMfüödési EnsedélYt
2. Azigényelt terÍiletre vonatkozó helyszínt ábrźu:o|ő väz|atot' amęlyen szerepelnie kell a kĺirnyező utc.áknak
is. A vazlaton az igényelt területnek - a sztilĺséges mérętelĺJ<el - úgy kell szerepelnie, hogy annak 16gy55gą,
elhelyezftedése egyértelműen megáLllapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: ann6tę 52{|ę5g{gę
hosszúsága; ateÍasz,pavilonszélénekazépülethomlokzatifa|átó|ésajrárdaszélétőtvďótavolsága;terasz
esetén annak az ĺizletnek abejäratátő| való t.ĺvolsága, amelyilĺüez tartoztk1- méterben mérve).

x
3. Az elhelyezni kívánt epífuény, létesítmény, berendezés múszaki |eiĺá.sáltés terveit; terąszkérelmekhez a
helyszín fotóját is csqtolni szüIrséges.
4. Meglévő létesítrnényľe vonatkozó kozteriilet-használati hoz'zá|átru|ás megújítrása esetén - varosképvédet.
lnr lzempontok figyelembevétęle miatt _ frnyképfelvétęlt kell becsatolni.
5. Epítési engedélýez köttiu építmény esetében vagł építési munkálatokkąI tisszefi)ggő közterület-hasznatat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmqzást és ajogszabólyban előírt esetekben ajogerős építésügyi ható-
sági engedélyt csatolni szüIłséges'
6. Köztfi igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt helyszínrajzon tul _ a vonatkozó helyszínt áhráľ;o|ő
forgalomtecbnikai vázĺajzot, amely beszerezheto aBKK Közuti Kĺjzlekedési lgazgatőságKözutkezelési Fő-
qqzt4!y' Forgalomtecbnikai osaályán.

Figvelmeztetés:
A hibĐ,talaruI kitöltöu lterelemłĺyomtanány és az előíłt mellé]r]etek csanlásu tul, a pontos es qlertehú heýmąhaarozas, va-
lunint a mqlevő laesítłnérĺyfonja elalgedhe@len a beľqĘwt kbelem erdgni ehírálasáłnz!

A közteriilet-hasznalatot _ kĺilönöseĺr_ az ďábbijogszabźtyokszabtůyozźk:

Magprorszrág heýi önkornányzataiĺo| sziió 201 |, évi clJoo(D(. üirveĺry
a Józsęfiĺrárosi fulajdonaban lévő közteľĺiletek használatł{ĺól es hasmálatánakrendjéről szÍl|ćt |8120|3.
w .24.) önkormĺínyzati ľeĺrdelet
Józsefuráros Kertileti Építési szabtiy:zltáÍő|szÍiő 66ĺ2O07.Qil.12.) önkormrán1zati rendęlet
Budapesti vráĺosreĺrdęzesi és Építesi Keretszabĺá\zato|szô|ő 47l1gg8.(Xl5.) Főv. Kry. reĺrdelet
A reklámot ręklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályaaól szóló 55/20|3. Q0I.20.) önkor-
mźnyzatl ręndelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az á|ta|am benýjtott közterĺiLlet-hasznĺlati kérelnem elbíľálásrának cé|jź,ŕ,őlr hozzóÍdrulok személyes adatain'
tórténő keze|éséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomĺísra jutott személyes adataimat a Polgĺírmesteri Hivata| azLe-
járasban részt vevő szalĺüatósági állasfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benýjĺásakor a Polgármesteń Hivatal Gazdrálkodiási,Ügyosztá|y n1yntézőjétb| tźLjékozutźBt kaptam _
amelyet tudomásul vettem _ az e|jarás megindíüísanak na.pjaról, az igylntézési hat.áridőről, az ügyemre irányadó jog-
szabźiý ręndelkęzéselĺől' jogaimról és kötelezettségeimről' továbbá kötelezettségem elĺnulasztásának jogkövetkez-
ményeiľől, valamint a hivatali elérhetőségről.

R!i@, hogy kérelmem teljesítése esetén a kőzígazgatźsi hatósági eljárás és szolgáltatas általános szabál|yaió| a
2004. évl CXL. törvény 2oo4. éi CXL. törvény 73lA. $ (1) bekezđés b) pontja alapjan a fellebbezési jogomról le-
mondok. Tudolnásul veszem,hogy eztita| az ügyemben hozott hatĺírozat annakközlésekor jogeľőre emelkedik.

)..íJ;łťlňŰ-ALAGÚT
ĺ'4ag5s. és Mélyépítö Zrt-

l0?ł] Budapest, Táncsics M. u. 1ô'.
Aoószá rn : 1 468321 3-241

(.amarei azonosító: 1 1 A24931

Buđapest, 2c|6. &ę5ĺo ..O3. nap.
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