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I. Tényállás és a diintés tartĺ|mánzk ľészletes ismertetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivata|hoz
az a|ábbi - a Józsefuáľosi onkorményzat tulajdonában |évó kozterületek használataľól és
baszná"|attnak rendjérőI szóló I8l20I3. (Iv.24.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) szerinti - közteľület-hasznźiati hozzájárulás iľĺĺnti kérelmek érkeztek, A Pénzügyi
,Ügyosztá,|y tájékoztatása a|apjźn akére|mezőknek közteľiilet-haszná|atí đíjtntoztsanincs.

t.
Közteľület-haszná|ő,kérelmező: Strood Kft.

(6200 Kiskőrös, Csokonai utca 13.)
A kérelemben foglalt köZteľĹilet-
haszná|atideje: 20I6.május |3._20l7.május 13.
Köfeľület-hasznźiatcé|ja: vendéglátó terasz
Közteľiilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 5. szám

előtti jźLÍdán
Közteľĺilet-hasznźtlatnagysága: 7 m2
KözterĹilet-haszná|at díja: szezononkívül: 2l0,-Ftlm2'ihó + ÁFA

szezononbelül: 2 080,- Ftlmzĺhő + ÁFA
Közteľtilęt-haszná|atdíjaösszesen: 96 180,- Ft + ÁFA (}tO,- Ft*1 m2*6 hó) +

(2 080,- Ft*7 m2-6 hó; 
.

Díjťtzetés ütemezése: havi részletben

Tényállás: A Strood Kft. 20|6, ápľilis 20. napján érkezett kéľelmében ktjztertilet-haszná|ati
hozzájáru|ás - teljes díjfizetéssel töľténő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel
ana,hogy vendéglátó terasz elhelyezése céljából kívanjahaszná|ni a fenti teľületęt.

A Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuĺárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
IJgyosnáLya a kérelem beéľkezését követően a hatósági vélemények bęszeruése felől
intézkedett.
A Fővarosi Katasztrőfavédelmi lgazgatőság ťuzvéde|mi szempontból nem emelt kifogást. A
Hatósági Ügyosztály lgazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást, ázza| a
kikötéssel, hogy a vendéglátó teruszt a kęľeskedő csak az i,lz|et nyí|ászárőinak zárva lartásáva|



üzemeltetheti. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerĹileti Rendőrkapitĺínyság
kĺjzlekedés, közľend és közbiaonság szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Fővaĺos
VIII. kenilet Józsefuárosi Polglírmesteri Hivatal Városépítészeti Ügyosztźiya a köZteriilet-
haszná|attal szemben nem emelt kifogást.

KéreLmező havi részletękben töľténő díjfizetést kért, azonban a Rende|et 18. $ (2)
bekezdésének értelmében eÍTe akkor van lehetőség, ha az esedékes đíj 10.000,-Ft-nál
magasabb. Kéľelmező esetében a havi díjfizetés jóváhagyása nem lehetséges, ezért a
Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a kĺjzterület használati hozzájźrulás teljes díjfizetéssel
tĺirténő megađását a köZterület-haszná|ati díj egyĺisszegu megfizetésévęl, továbbá' a 2016.
május 13. _20|6. május 29. napjára - díjfizetési kcjtelęzettség mellet - vonatkozó közterület-
hasznáIattudomásulvételét.

2.
Kö zterül et -hasznáIő. kérelmező :

A kérelemben foslalt közterĹilet
haszná|at ideje:
Kö zterül et .haszná|at cé|j a:

KözterĹil ęt -hasznźiat he lye :

KözterĹil et -hasznźiat nagyság a :

KöZteľül et -haszná|at dij a:

KcizterĹil et -hasznéiat díj a ĺi s sze s en :

Díjfizetés ütemezése:

Rosta Marianna egyénĺ vállalkozĺí
(székhely: 2081 Piliscsaba, Kossuth Lajos u. 8.)

2016. május 30. _20l6.július 01.
Piinkösdi vásár
Budapest VIII. keľület, Corvin kĺjz
84 m"
320,-Ftlmzlnap,+ ÁFA
887.040,- Ft + AFA (320,- Ft*84 m"*33 nap)
egy összegben

Tényállás: Rosta Mańanna egyéni váIla|koző 2016. május 19. napján érkezett kérelmében
közterület-haszná|atí hozzźĄaruIás _ teljes díjfizetéssel tĺjľténő _ megadását kéri a Tisztelt
Bizottságtól, tekintette| arra, hogy Piinkösdi vásáľ (ďísztźttgyak, ajźndéI<tźrgyak, kenyérlángos
áľusítás) céljából kívánjahaszná|ru a fenti területet.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 35612016. (IV.18.) szźtműhatźnozatával koľábban
hozzájźnit Rosta Marianna egyéni vźilalkoző kéľelméhez a fenti teniletre vonatkozóan 2016.
április 24. _ 2016. május 15. kĺjz<jtti időszakľa és 45112016. (V.09.) szélmű hatźtrozatáva|
meghosszabbította a v ásźlrtarftlst 20 I 6. máj us I 6. - 20 I 6. máj us 29 . kozotti időszakľa.
A kéľelmezłS a vásź.ľ további meghosszabbitáséra nyujtott be közeľület-használati kéręlmet
azonban a Ptinkcjsdi időszak eltelt.

Fentiekľe tekintettęl a Gazdálkodási Ugyosztá|y nem javasolja a köztefület-hasznáIatj
ho zzáj áruIás m e gadását.



3.
Kö ZterĹilet -haszná|ő. kérelmęző :

A kérelemben foglalt közterĹilet-
hasznź.Iat ideje:
Kĺj zeľĹil et -hasznáIat céIj a:
Kö zteľĹilet -hasznźlat. helye :

Kö Zteľület -hasznáIat nagy sága:
Kö zteľül et -hasznáIat díj a:

KöZteľület -hasznźiat díj a ö sszesen :

Díj ťrzeté s iitemezése :

Kö zterület -haszná|at cé lj a :

Kö zteľĹil et -haszná|at helye :

Kĺi ztenilet -hasznáLat nagy sága:
Közteľiilet -haszĺá|at díj a:

KĺizteľĹilet -haszná|at díj a ĺi s szesen :

Díjfizetés ütemezésę

Kamľa Hungary Kft.
(székhely: 1088 Buđapest, Knidy u. 1 l.)

2016. május 09._20|6. szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Lőrinc Pap tér 3. szám
előtti kĺlzteľĹileten
20 m2
szezononbeltil: 2 080,- Ftlmf ft.rő+ Ápa.
208 000,- Ft + ÁFA (2 080,- Ft*zO m2*5 hó)
egy összegben

építési munkaterĹilet (aĺda feletti védőtető)
Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 12.
szám előttí közt eľül eten
30 mz
420,- Ft/m2lnap'+ÁFA
390 600,- Ft + AFA (420,- Ft * 30m'*31 nap)
egy összegben

Tényállás: A Kamľa Hungary Kft' 2016. április 18. napján érkezett kéľelmében köZteľĹilet-
hasznéiati hozzájarulás - teljes díjfizetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel arľa, hogy vendéglátó terasz elhelyezése céljábólkívánja használni a fenti területet.
A Budapest Fővaros VIII. keľĹilęt Józsefuaĺosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
IJgyosztáIya a kéľelem bęéľkezését kĺjvetően a hatósági vélemények beszeľzése felől
intézkedett.
A Főváľosi Katasztľőfavédelmi Igazgatőság ttizvéde|mi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a köaerületen kizárólag egy embeľ számáta kĺlnnyen mozdíthatő nem rögzített
tárgyak (székek, asztalok, vitźry|ádźů<, napernyők) kerülnek kihelyezésľe' A Hatósági
Ügyosztály Igazgatźsi Iroda keľeskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a
vendéglátó tetaszt a kereskedő csak az iz|et nyí|ászźnőinak ztrva tartásźxal iizemelteti. A
Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitanyság közlekedés, ktizľend és
kozbiztonság szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Főváros VIII. kęrĹilet
Józsefuarosi Polgármesteľi Hivatal Városépítészeti Ügyosztá|ya a köZteľiilęt-hasznźiattal
szemben nem emelt kifogást.

Fentiek aIapján a GazđáIkodási Ügyosńá|y javasolja a köZteľiilet-haszná|ati hozzéýćru|ás _
teljes díjťrzetéssel történő _ megadását, tovźlbbá a2016. május 09. _ 2016. május 29. kozotti
iđőszakľa vonatkozó közterü1et-haszná|at_ teljes díjfizetés biztosításával - tudomásulvételét.

4.
Kö zteľül et -hasznáIő. kéręlmező : Centľoom Invest Kft.

(székhely: 2600Yác, Vaľsa kozI4.)
A kérelemben foglalt kdzterület-
hasznáIat ideje: 20l6.június 06. _20l6.július 06.

Ténvállás: A Centroom Invest Kft.2016. május 18. napjĺín érkezett kérelmében koztęrĹilet-
haszná|ati hozzájarulás - teljes díjfizetéssel töľténő - megadását kéne a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel ana, hogy a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 12. szźtm tetótéľ bontása
míatt építési munkateľület céljából szeretné használni fenti kĺjzterületet.



Fentiek alapjáĺ a Gazdá|kodási ÜgyosztáIy javasolja a köZterület-haszĺá|ati hozzájaruIás
megadását.

J.
KöZterület-használó. k& e|męző :

A kérelemben foglalt közteriilet-
haszĺétlat ideje:
Kö zteľül et-hasznáIat c éIj a:
Kĺj zeľĹilet -hasznáIat helve :

Kö zteľiil et -haszná|at nagys ága :

Közterulet -haszná|at dii a:

KöZteľĹil et-haszná|at díj a ö s sze s en :

Díjfizetés ütemęzése:

Sellő Hungary Kft.
(székhely: 1085 Buđapest, József kľt. 62.)

2016. május 30. _2019. februar 28'
vendéglátó terasz
Buđapest VIII. keľület, Kĺridy u. 11. szám előtti
kĺizterületen az uzlet mellett elhelvezkedő
parko"lóhelyenł 4 m2 1átdź,n
10 m2 (l db parkolóhely) + 4 m2 (jarda)
munkanapokon 5 280,- Ft/parkolóhely /nap
munkasziineti (a paľkolóhely területén) 3 20,-
Ft/rĺŕlnap + AFA
szezonofl kívĺil (i ardán): 2| 0,- F tl m" l}rő + AFA
szezonon belül(aľdĺán): 2 080,- Ftlmz/rlő + ÁFA
154 880,- Ft + ÁFA (2I0,- Ft*4 m2*16 hó) +

(2 080'- Ft*4 m2*17 hó)

3 881 121'- Ft + ÁFA
bruttó 4929 024,-Ft(5280,- Ft*l db*698 nap)
+ (32O,- Ft*10 m2*306 nap + Áľĺ';

4 036 001,- Ft + łľ.,t
havi díjfizetés

Tényállás: A Sellő Hungary Kft.. 2016. jarluat f9, napján érkezett kéľelmébęn köZteľtilet-
haszná|ati hozzájárulas - havi díjÍizetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel aľľa, hogy vendéglátó tetasz elhelyezése céljából kívanja használni a fenti teľiiletet.
A Budapest Fővĺíľos VIII. kerület Józsefuĺĺľosi Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodási
Ügyosztátya a kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett.
A Fővárosí Katasztrőfavédelmi lgazgatőság tuzvéde|mi szempontból nem emęlt kifogást,
amennyiben a kialakított terasz és az źlmyékoló szeľkezet ťuggoleges vetiilete nem lóg túl a
paľkolósávon. A Hatósági Ügyosaály lgazgatási Iroda keľeskedelmi szempontbólnem emelt
kifogást, amennyiben a vendéglátó teraszt a kereskedő csak az uz|et nyíIászźnőinak zárva
1'artásźxal' üzemelteti. A Budapesti Rendőr-fokapitányság VIII. keľületi Rendőrkapitrányság
közlekedés, közrend és kĺizbiztonság szempontjábólnem emelt kifogást. A Budapest Fővĺáľos
VIII. keľület Józsefuaľosi Polgĺíľmesteri Hivatal Váľosépitészetí lJgyosnáIya a köaeľĹilet-
hasznéiatĺa| szemben nem emelt kifogást.

Eľre a területľe a Yźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 93812014. (IX.01.) szźtmu
hatźrozatában korábbaĺr maĺ adott közterĹilet-haszná|ati hozzájarulást a BSH Europe Kft.
részére 2014. szeptember I-tő| 2017. augusztus 31-ig terjedő iđőszak,ĺa, amely a|apján
3 |76 315,- Ft + Afa közterület-hasznáIati díjat kellett volna megfizetnie, azoĺban díjťlzetési
kötelezettségének nem tett eleget. A Gazdá|kodási Ügyosztá|y 20t6. májusában felszólította
a BSH Europe Kft-t a tartozás rcnđezéséte, és a kihelyezett terasz elbontására
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A Rendelet 14. $ (3) bekezdés a) pontja a|apján a köaerĹilethaszná|atihozzájźlruIźlst vissza
kell vonni, akinek hĺírom hónapot meghalađó közterület haszná,|ati dijtartozása van és azt az
írásbeli felszólítás ellenére nyolc napon beliilnem ťĺzetimeg.

A Rendelet l6. $ (1) bekezđése értelmében ha a közteľülęt-hasznźiatihozzájarulás megszűnik
vagy sztinetel, a jogosult kźrta|anítźlsi igény nélkül kĺlteles a kĺizterület eredeti á|Iapotát _
ktilönösen annak tisztaságát_ haladéktalanul helyľeáI|ítaru. A34. $ (1) bekezdés rdgzíti, hogy
e kcjtelezettség elmulasńása esetén az onkormányzat az ercdeti állapot helyreállítását a
kcitelezettséget elmulasztó költség&e e|végeztetheti, amennyiben a helyľeállításra vonatkozó
felhívásnak az éintett 8 napon belül nem tesz eleget.

Tekintettel aĺra, hogy a BSH Euľope Kft. a mai napig nem tett eleget a felszólításban
foglaltaknak aGazdálkodási Ügyosztź'/ry javaso|jaaYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság
938/2014. (IX.01.) szttInúhatźrozatźnak visszavonását, és a vęndéglátó teľasz céIjára épn|t
palló és vázszerkezet elbontását aJőzsefvarosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.kozremíikijdésével,
a közteľĹile t hasznáLő költségén.

Továbbá nem javasolja a közterület-hasznźl|ati hozzajaľuIás megadását kéľelmező Sellő
Hungary Kft. részére azalábbi indokok a|apján:

A használni kívánt kdzteľület egy vaľakozőhe|y taľtós _ vendéglátő terusz céljából t<jľténő -
hasznźiatáta iranyult. A kérelem elbíľálása soriín az onkormányzat Bizottságanak
figyelemmel kell lennie azon tényre is, hogy a kerület ezentészénkül<ĺn<jsen nagy problémát
jelent a paľkolási feladatok megoldása. Számos lakossági panasz érkezett mrír korábban is aľľa
vonatkozóan, hogy nincs elég parkolóhely a lakossźry szźtmźra. Mivel a parkolóhelyen
kialakított vendéglátó terasz esetében jelentős díjtartozźs halmozódott fel, amely
kiegyenlítésére a mai napig nem keľĹilt sor, ennek áBláI|a|ásźtta vonatkozó megállapodást
kérelmező nem csatolt.

6.
KözteľĹilet -haszná|ő " k& ę|mezo :

A kérelemben foglalt közteľület-
haszná|at ideje:
Köztertil et -hasznáIat cé|j a:

Kĺjzteľület -haszná|at helve :

Kcj zterül et -haszĺáIat nagy s ága :

Közterül et-haszná|at đíj a:

Magyar Epítő Zrt.
(székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.)

2016. április L3. _ 2017 . augusztus 15.
építési munkateľiilet (Nemzeti Közszo|gá|ati
Egyetem építési munkálatai)
Budapest VIII. keľület, Diószegi Sĺímuel u. 38-
40. szźlm előtti köZteľületet éľintő jźrdaszakaszon
és úttesten
1051m2
(első 12 hónapra  }}Ftlm2lnap (44|.420,-
Ft/nap x 365 nap) azaz 161 .1 18.300,- Ft, 12
hónap után I25 napľa 620 FtlmZlnap, azaz
8| .452.500,- Ft) cissze sen 242.570. 800,- Ft+ÁFA
egy risszegbenDíjfizetés ütemezése:

Tényállás: A Magyaľ Epftő Zrt.2016. máľcius 23. napján érkezett kérelmében közteľület-
haszĺá|ati hozzźljáruIás megadása irźnti kéľelmet teľjesztett elő tekintettel aľĺa, hogy a
Nemzęti KozszoIgálati Egyetem építéséhez kapcsolódó munkálatok céljából kívtnjahasználni
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a fenti teľĹiletet. Kérelmező 2016. április 22. napján érkezett kéľelmébęn teljes díjmentesség
megadását kéľi a Tisĺelt Bizottságtól. A forgalom korIátozásźůloz sziikséges
foľgalomtechnikai tervet a kérę|mező benyújtotta

Fentiek alapjźn a Gazđá|kodási Ügyosztá|y javasolja a közteľület-haszná|ati hozzájźrulás
megađását teljes <líjfizetós mellett, továbbá a 20|6. ápľilis 13. _ 2016' május 29. ĺapjfua
vonatkozó köZterület-haszná|at fudomásulvételét. valamint a k<jzteľület haszná|ati
ho zzáj arulás me gadását.

7.
Kö Zterület -hasznáIő. kéľelmező :

A kérelemben foglalt k<jzteľiilet.
haszná|at ideje:
Kö zteriil et -hasznźiat c é|j a:

Kö zterület -hasznźllat helye :

Kö zterĹil et -haszĺáIat nagy sága:
KözterĹil et -haszná|at đij a:

Díjkiesés, díj elengedés esetén:

Budapest VIII. keľület Mária u. 6. szám alatti
Táľsasház
(székhely: 1085 Budapest, Mária u. 6.)

20|6. május 30. _20l6.junius 04.
építési munkaterület (építési konténer
elhelyezése parkolóhelyen)
Budapest VIII. kerület,lľĺdźlriau.7. szám előtti 3

db parkolóhelyen
3 db parkolóhely (parkolóhelyenként l0 m)
5 280,- Fípaľkolóhelylnap (munkanapokon,
4,4O,- Ft]őrďpaľkolóhely) és 42O,- Ftlmzlnap +

AFA (munkaszüneti napokon és a jźtrđa
teľületén)
munkanapokon ĺjsszesen: 62 362,- Ft + AFA
(bruttó 5 280 Ft,- x 5 munkanap x 3 db.
parkolóhely ) azaz 7 9 200'- Ft)
r-nunkasziineti napokon ĺisszesen: 12 600'- Ft +
AFA (nettó 420 Ft,- x 1 munkasziineti nap x 30
m')
74 962.- Ft + ÁFA

Tényállás: A Budapest VIII. keľület Máľia u.6. szźtm alatti Tĺíľsashaz2016. május 23. napjan
érkezett kérelmében közterület-hasznáiati hozzájáru|ás _ teljes díjmentességgel tcirténő _
megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintetteI arra, hogy a Budapest VIII. keľület, Máľia u.
6. szám alatti Taľsasház felújításahoz kapcsolóđó építési munkateľület (építési konténęr
elhelyezése) céljából kívĺĺnja haszná|ní a fenti teľtiletet.

Tájékoztatom a Tisaelt Bizottságot, hogy kérelmező a 45212016. (V.09.) számu bizottsági
határozat a|apjźn 20|6. május 09. _ 2016. május 28. terjedő időszakĺa köZterĹilet-haszná|ati
hozzájaniást kapott telj es díjmentességgel fenti közterületľe.

Tekintettel arra, hogy építési munkálatok esetén a kĺjĺeľületek nagyméľtékben
karosodhatn ak, igy a Gazđźikodási Ügyos ztźiy a közteľület-hasznźiati hozzájérulźts megadását
teljes díjfizetés mellett javasolja, azza|, hogy a ttttsasház a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben
foglaltak a|apjźn külön kérelemmel a közerület-használat díjának 100%-át visszaigényelheti,
amennyiben a koztęĺi|etet az átvételekor fennálló eredeti áIlapotźhan bocsátja az
onkormánvzat ľendelk ezésér e.

/
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A kérelemben foslalt közterĹilet-
haszná|atideje: 2015. december 07._20l6.február29.

8.
KöztęľĹil et -hasznáIő :

Kö zteľĹil et -hasznáIat c élj a :

Kö ĺeľĹil et -haszĺźiat he lye :

Kö Zteľiil et-haszĺá|at nagys ága :

Döntés sztlma:

Tervezett bevétel:
Stľood Kft.
Kamĺa Hungary Kft.
Centroom lnvest Kft
Magyaľ Épftő Zrt.
Budapest VIII. keľület Maria u.6. szám
a|atĹiTársasház

Osszesen:

Anyám süti Kft.
(székhely: 1204 Budapest, Virág Benedek u. 43.)

vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Kľúdy u.2-4.
28 m"
12s3t2015. (Xr.07.)

96 180,- Ft + ÁFA
208 000,- Ft + ÁFA
390 600,- Ft + ÁFA

242 570 800'- Ft+ÁFA

74 962,- Ft + ÁFA

243 340 542,.Bt+ ÁFA

Tényállás: A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I253l20I5. CXII.O7.) számis
határozatában úgy dĺjntĺjtt, hogy nem ad kĺiĺerület használatihozzźĄárulást Anyám Süti Kft.
tészére.
A Pénzügyi Ügyosĺá|y tájékoztatása szerint az Anyám Süti Kft.-nak jelenleg is 349.832,- Ft
k<iaerulet-hasznáIati ďíjtartozása van. A Közteľület-felügyeleti Ügyosztály munkatarsai által
2016. május 18. napjĺán taľtott helyszíni ellenőrzése aIapjtn az Anyźnn Süti Kft. jogellenesen
hasznáIta a Budapest VIII. kerület Kĺudy u. 4. szám e|ótti 28. m2 koneruleten elhelyezkedő
vendé glátó ter asz célj ábó l kialakított pallót.

A Rendelet 16. $ (1) bekezdése éľtelmében,haakozteriilet-haszná|atihozzájarulás megszĹĺnik
vagy sztinete|, ajogosult kárta|arlítási igény nélkül köteles a k<jzterület eredeti źi|apotát _
külön<isen annak tísztaságát_ haladéktalanul helyreállítani. A34. $ (1) bekezdés rögzíti, hogy
e kötelezettség elmulasztésa esetén az Önkormźnyzat az ercdeti állapot helyreá|Iítását a
kötelezettséget elmulasztó kcjltségére elvégeztethetí, amennyiben a helyľeállításra vonatkozó
felhívásnak az éríntett 8 napon belül nem tesz eleget.

Fentiek a|apjan a Gazdéikodási Ügyosztá|y javasolja, hogy aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság hatáľozatban szólítsa fe]' az Anyám Süti Kft.-t, hogy a hatéttozat kézhez:łéte|étő|
szétmított.8 napon belül bontsa el' a venđéglátó tetasz cé|jábő| épített pallót. Amennyiben a
taľsaság 8 napon nem tesz eleget a határozatában foglaltaknak, kérje fel a Józsefuarosi
Gazdálkodási Kĺizpont Zrt-t a palló kĺlzterĹilet használó kĺiltségén történő elbontásiíľa.

il. A beterjesztés indoka

A beérkezett kérelmek ę|bírá|ása, valamint az előteryesztés targyźtban a döntés meghozata|a a
Tisĺelt Bizottság hatáskĺjréb e :artozik.

ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a beérkezett kérelmek Bizottság áIta|hatariđőben tĺiľténo e|bírá|ása.

ý.
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Iv. Jogszabályikiiľnyezet

A Ręndelet 12. $-a éľtelmében a közteriilet-hasznáIattal' _ hozzájárulással és elutasítással _
kapcsolatos önkormrĺnyzatí hatősźtgi eljarásban a hivatkozott rendeletben ľögzítettek szerint
elsőfokon a Viíľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság dönt. A Rendelet melléklete
meghatáĺozzaakozteri|ethasznáIatokutániťĺzetendódíjmértékét.
A közteriilet-használati ďíjfizetés ütemezéséről a Rendelet 18. $ (l) _ (2) bekezđéseí az
alábbiak szerint ľendelkeznek:

,,(]) A díjat a közterület-hasznólati hozzájárulásban rogzített időtartamra és módon a
j o go sult kt;tel e s el őr e e gł t) s s z e gb en me gfi z etni'
(2) Tartós (egalĺźbb hat hónapot meghaladó) kaztertjlet-'hasznólat esetén a Bizottsóg a
jogosult k,źrelmére havonta, negłedévente vagł felévente esedékes, eglenlő osszegű díjfizetést
mególlapíthat, amennyiben az esedékes díj 10.000 foľintnál magasabb. Ezt a tényt a
kô z t e r tłl e t - ha s zn ál at i h o z z áj ór ul á s b an r ĺ) gzít e ni ke l l.',

A kdzterületihaszĺźůati díjak csĺjkkentéséről, elengedéséről a Rendelet 24. $ (1) bękęzdésę az
alábbiak szerint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete aĺapján mególlapított kozterület-használati díjak korlátlanul
c s o kkenthető e k v agł el enge dhető ek :

a. az onkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok végzése esetében;
b. a Jővárosi, vagy önkormányzati pályózaton elnyert támogatásbóI rcrténő épület

felújítások esetében;
c. humanitárius és karitatív céIok érdekében végzett tevékenység esetében;
d, kulturális és környezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottság ĺigł ítéli meg, hogy az Józsefváros ,ćrdekeit

szolgálja;
í bejeglzett politikni pórtok, egńázak,!s társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendeménye esetében;

8. oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájúfilmalkotósokforgatósa esetében;
h. a Filmtv. hatdlya alá nem tartozó alkotósok forgatása esetén, ahol az igénybeveendő

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

kérelmezett időponttól számított 30 naptári napon beliil osszességében nem haĺadja
meqa2naptárinapot.''

A Rendelet 9. s (1) bekezdése szerint: ,,Közterület-használati hozzájáruĺás csak ideiglenes
jelleggel _ meghatározott időtartamra vagł meghatározott feltétel bekôvetkeztéig - adható,
Iegfeljebb 3 évre; a teleptłlésképi bejelentési eljárás során hozott dantésben engedélyezett
r eklámberendezés elhelyezés e es etén legfelj ebb ] 0 évr e'''

Fentieka|apjźnkéremaza|źhbihatározatí javaslatelfogadását.

Hztározati javaslat

I. AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. közterület.hasznáIatíhozzájérulást ad - előre egy cisszegben tcirténő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:



Közterii1et-haszná|ő" kérelmező: Stľood Kft.
(6200 Kiskőrĺjs, Csokonai utca 13.)

Aközteľiilet-haszná|atideje: 2016. május 30._20|7.május 13.
KöZteriilet-hasznáIatcéIja: venđéglátó terasz
Közteriilet-haszslá|athelye: Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 5. szám

előttijardán
KözteľĹilet-hasznáIatnagysága: 7 Íał

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6. május 30.

2. tuđomźlsul veszi a Stľood Kft. a Budapest VIII. keľiilet, Múzeum utca 5. szám előtti
közterületľe vonatkozóan vendéglátó teľasz cé|jábőI igénybe vett kĺiaeľület-használatát -
díjfizetési kötelezettség mellett - 2016. május 13. _20|6. május 29, napjáigsző|ő idotartamĺa

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

il. A Viíľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad köZteľiilet-
hasznźiatíhozzájaru|źlstaza|źhbiakszerint:

Kĺjzteľület-haszntiő,kérelmező: RostaMaľiannaegyénivállalkozĺó
(székhely: 2081 Piliscsaba, Kossuth Lajos u. 8.)

A közterĹilethasznźiat ideje: 20|6. május 30. _20I6,július 01.
KözterĹilet-haszná|atcé|ja: Ptinkösdi vásaľ
Közteriilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerĹilet, Corvin köz
KözteľĹilet-haszĺźiatnagysága: 84 m,

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. május 30.

ilL A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. k<jzterü1et-haszná|atihozzájźlrulást ad _ előre egy összegben tĺiľténő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:

Köztenilet-hasznáúő, kéľelmező: Kamra Hungary Kft.

A közterĹil et hasznéiat idej e :

Közteľtilet -haszná|at céIj a:

Kcizterület -hasznáIat helve :

(székhely: 1088 Budapest, Kľúdy u. 11.)

2016. május 30._2016. szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerĹilet, Lőrinc Pap tér 3. száłrl
előtti k<jaerületen

Közteľület-haszná|atnagysága: 20 Íŕ

Felelős: polgármester
Hatźlridő: 2016. május 30.
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2. tudomásul veszi a Kamra Hungaľy Kft. a Budapest VIII. keľĹilet, Lőrinc Pap tér 3. szám
előtti köaeľĹiletre vonatkozóan vendéglátó terasz céljából igénybe vett köaeľĹilet-haszná|atát
_ đíjťĺzetési kcitelezettség mellett - 2016. május 09. _ 2016. május 29. napjáig szőIő
időtartamľa

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. máius 30.

Iv. A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĹilet-haszná|ati
hozzájarulást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel_ az alźlbbiak szerint:

Kĺjzteriilet.használó. kéľelmező: Centroom Invest Kft.
(székhely: 2600Yác, Varsa kóz 14.)

A közterülethasznáIat iđeje: f0l6.jlinius 06. _20l6.jú1ius 06.
KdzterĹilet-haszná|at céIja: építési munkateľiilet (árda feletti védőtető)
KöZterĹi1et-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 12.

szĺím előtti kĺjzteľĹileten
KözteľĹi1et-haszná|atnagysága: 30 mf

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|6. május 30.

V. A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. visszavonja a BSH Europe Kft. részéľe 20|4. szeptember I. és 2017. auguszfus 31. napja
közötti időrę adott 938/2014. (IX.01.) számú hatźłozatát.

Felelős: polgármester
Hatríľidő: 20|6. május 30.

2. fe|kén a Jőzsefvćrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az 1. pontban rogzítetíhatátozatban
foglalt vendéglátó tęrasz cé|jára épiilt palló és vźzszerkezet elbontására, a köĺeľĹilethaszná|ő
költségén.

3. A Vaľosgazdá|kodźlsi és Pénzügyi Bizottsáe tlgy d<int, hogy nem ad közteľĹilet-haszná|ati
hozzźlj źrulźlst az a|ábbiak szeľint :

Kcizterület-haszná|ő, kéľelmező: Sellő Hungary Kft.
(székhely: 1085 Budapest, József krt. 62.)

A közterülethasznáIatiđeje: 2016. május 30._20|7. augusztus 31.
Közteriilet-haszná|atcé|ja: vendéglátó tetasz
Közterület-hasznźtlathelye: Budapest VIII. keľiilet, Kľúdy u. 11. sztlm e|otti

köztęrĹileten aZ uz|et mellett elhelvezkedő
parkolóhelyen + 4 fiŕ jáÍdán

KözteľĹilet-hasznźiatnagysága: 10 m2 (1 db paľkolóhely) + 4 rĺŕ (áľda)

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 20|6. máius 30.

I
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vI. A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteľĹilet-hasznáIatihozzájźrulást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetésse|_ az
alábbiak szerint:

KözteľĹilet-haszná|ő,kérelmező: Magyar ŕlpítő ZrL
(székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.)

A kĺjzterüIet-haszĺtiat iđeje: 20t6. május 30. _201'7. augusztus 15.
KöZterĹilęt-hasznźiat célja: építési munkateľület (Nemzeti Kozszo|gźt|atí

Egyetem építési munkálatai)
Köaerulet-hasznáLathelye: Budapest VIII. keľĹilet, Diószegi Sámuel u. 38.

40. szźtm előtti köĺerĺ.iletet érintő jáĺdaszakaszon
és úttesten

Köaerulet -haszná|at nagysága: 105 1 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

2. tudomásul veszi -díjfizetési kcjtelezettség mellett - a Magyar Épftó Zrt. Budapest VIII.
kerület Budapest VIII. kerĹilet, Diószegi Sámuel u. 38-40. szám e|ótti közterületet éľintő
járdaszakaszon és úttesten Nemzeti Kozszo|gźt|ati Egyetem építése céljából igénybe vett
közterulet-haszĺáIatát}}Ií. ápľilis |3.napjátő|-20|6. május 29.napjźtigszóló időtartamÍa.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6. május 30.

VII. Vĺírosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy ktizteľület-hasznźiati
hozzź$áru|ást ad _ előre egy ö,sszegben történő teljes díjÍizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Kĺjzteriilet-haszná|ő, kérelmező: Budapest VIII. keľület Mária u. 6. szám alattĺ
Táľsasház
(székhely: 1085 Budapest, Miĺľia u. 6.)

A közteľĹilethaszná|at ideje: 2016, május 30. _20l6.junius 04.
Közteriilet-hasznáIat céLja: építési munkaterület (építési konténer

elhelyezése parkolóhelyen)
Közterület-haszná|athe1ye: Budapest VIII. keľiilet, Mária u.7. szélm előtti 3

db parkolóhelyen
KözteľĹilet-hasznźlatnagysága: 3 dbparkolóhely(parkolóhelyenként 10m2)

Felelős: polgármesteľ
Hatáńdő: 20t6. máius 30.

VilI. AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|. határozatban felszólítj a az Anyźlm Süti Kft.-t (székhely: |204 Buđapest, Virág Benedek u.
43.) a Budapest VIII. kerület Knidy u. 4. szétm alatt elhelyezkęđő vendéglátó tetasz cé|játa
épült palló elbontásiíľa, melynek a hatźrozat kézbezvéte|éto| számított 8 napon beltil eleget
kell tennie.
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Felelős: polgrírmester
Hatfuidő: 2016. május 30.

2. felkéľi aJőzsefvźtosi Gazdálkodási KözpontZrt-t, hogy amennyiben az Anyźtm Süti Kft. a
hatátozat kézhęzvéte|étő| sztmított 8 napon nem tesz eleget a fe|sző|ításnak, bontsa el a
Budapest VIII. kerĹilet Knidy u. 4. szám alatt elhelyezkedő vendéglátó terasz céljára épült
pallót a közteľület hasznźůő kciltségén.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016, május 30.

A döntés vé grehaj tás at v égzó szerv ezeti e gysé g : Gazdálkodási Ü gyo sztály
A lakosság széles körét érintő d<jntések esetén javaslata a kozzététe| módjĺára:

nem indokolt hiľdetőtáblan honlapon

Budapest, 20l6.május24. ^ r\ ĺl ĺ,1 Ś)
9- haJL ÜJj"}-L ćP,Ą

dľ. GaMmbos Eszter
igyosztá|yvezető
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A kérelmező tudourásul veszi' hogy
a kéręlem benyújtása nem jogosítja fel a közterÍilethasznźúatfue,
a Józsefvarosi onkormrínyzat tulajdonában lévő köaeriiletek haszrráIataról és haszĺrálaĺĺnak rendjéről szoló
|8ĺ20|3. (Iv.24.) önkormányzati ľęndelet t7. $ (1) bekezdése szerint a köztertilet hasznźiatáer1közterület-
haszrálati díjat ktiteles fizetnĹ
a közteriileten kizírólag a kereskedelmi tevékenységek végzesének feltételeiről szóló 2|0/2009.(|x.f9.)
Kormányrendelet 12. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítha-
tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbi melléleteket kell csato|nia: (A csatolt mellékletet kérjĺik X-el je|ölni)

l. A köztertileten folytatni kívánt tevékenység gyakorlásĺára felioeosító egyszeľii okiľat másolatát:
- esvéni vállalkozás esetén: vállalkozói ieazolvanYĹ
- pazdasźEitáľsasás. ewéni cés esetén: 30 napnál nem réeebbi céskivonatot. aláírasi címpéldányt'
. társadalmi és eeYéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételiiket igazolLő okiratot,
- őstermelők esetén óstermelői igazolványt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén' az azt üznmeltetni kívánó kereskede|ĺni/vęndéglátó egység érvényes be-

ielentés köteles kereskedelmi tevékenység beielentését ieazoló'dokumentumot vag:ĺ aMrlködési Engedélý
f. Azigényelt teľiiletre vonatkozó helyszínt źlbráu;o|ő váz|atot, amelyen szerepelnie kell a környezö utcáknak
is. A vĺízlaton az igényelt teriiüetnek ' a szĹiLkséges méretekkel. úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhclyczkedése egyérte|nrĺien megállapĺtható legyen (IERASZ' PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; a terasą pavilon szélének az épttlet homlokzati falától és ajáľda szęlétől való Ĺívolságaitera'sz
esetén annak az iizlękręk a bejfuaĺátťll valr5 távolsága, anrclyikltez taľtozik; nrélełbęł qéľvĐ'
3. Az ehelyezni kĺvrínt épÍtnény, létesÍtrnény, berendezes müszaki leíľrását és terveit; leruszkérelmeWlez a
helvszín fotóiđt is csatolni iĺtikséges,
4. Meglévő létesítĺnényre vonatkozó közterĺilet-hasmá|atrhozzájáru|ás megújítása esetén - váľosképvédel.
mi szempontok ficvelembęvétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Építési engedélýez kôtött építmény esetébenvagł építesi mlnkąlatokkal i)sszefiiggő ltözterijlet-hasznóIat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmąząst és a jogszabálýąn előírt esetekben a jogerős építesiłgli hato-

s őpi eneedélyt cs qtolni sziil$éEes.
6. Közut igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt helyszínĺajzon tul - a vonatkozó helyszínt äbrázn|ó

forgalomtechnik'aivánajzo\ amely beszerezňető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatőság Közutkezelési Fö-
osztálv. Forealomtechnikai osztálván

Fiwelmeztetés:
A h@ahfrrłlkitoltĺltt kbelennyomavźłty és u előírt melléHaekqdoláslźnftil, aporltos és qluteltrűhelynąharozas,v*
Ianint a megla,ő besílményfotQja eJaęeďlaalaa a baĺyĺújtott kbelan bdemi elbb,á]dsáłpz!

A köáertilď-hasuuĺlďot _ kiilönösen _ az alábbi jogszabályok srabźůyozźlc

Maryaroľszág helyi önkormánrzaaiľól szóló 20l l. évi clJoo(D(. töľvény
a Józsefwáľosi Önkorm&lyzat fulajdonában lévó k{izÍerĺlletek hasmźtatáĺó| és hasnálatának rendjéről szóló l820l3.
(Iv 24.) önkonnányzati ľendelet

Józsefváros Keriileti Épít,ési Szabályzatáro|szś|ő6DŇ7.Q(II.12.) önkoľnánlzati rcndelet

Budapesti Vríľosrendezési és Építési Keretszabólyzafró| s?ń|ó 47 ĺ|998.(X. t 5.) Főv. Kry. rendelet

A rektrĺmoh reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól szóló 55120|3. CXII.20.) önkor-
márryzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírotg azä|ta|^m benyújtottközteriilet.hasmálati kórelmem elbÍrálásának cćljából hoadjúrulok személyes odataim

történö kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott szeméýes adataimat a Polgármesteri Hivatal az le-
járásban ľészt vevő szakhatósági állásfoglalások bekéľése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé'

Kérelmem benyljtásakor a Polgármesteń Hivatal Gazdálkodási Ügyosaály ĺlgyintézójétól tájékoztatást kaptam -
amelyet tudomósulvettem - az eljáľás megindításáĺrak napjáról, az|lgyntézési haŁíridöröl, az üryemĺe irányadó jog-
szabályi rendelkezésekröl, jogaimról és kötelezettségeimľől, továbbá kötelezettségem elmulasztásánakjogktivetke.z-

ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségröl.

KiÍelenĺem, hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljrírás és szolgáltatas általános szabályaiľól a

2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. töľvény 73lA. s (1) bekezdés b) pontja alapjrán a fellebbezési jogomľól le-
mondok. TuĺIomdsulveszem.hogy ezÄlta|azügyembenhozotthatÁrożnt annak közlésekor jogeľöre emelkeďk.

..ł:|*,,,*{.......:slť.o..r:i:.ť++
ľÉnBlľĺBzl ALÁÍRÁsA 

/
c,.:ĺ,f
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Buđapcst, 2016. év .#nĺ .J8.. nap.



bejárat

Muzeumkert kerítésfaI

'{Ř!*.

A-A metszet

Múzeumkert kerÍtéstr|

Vendéglétó egy#g:

első burg .n, soup
1088 Budapest,
Múzeum utca 5.

Üzemeltetö:

Strood Kft.

6200 Kiskőrts,
Csokonai.utca 13.

Közterületre
kihelyezett Vendég

helyfoglalási terve

M=1:ĺ00





Minerva Térlnformatikai Rendszer
Budapest Fóváros Vlll. kerĹilet JÓzsefuárosi Onkormányzata

Méretarány:100

A térkép tájékoztatÓ je||eg 
' 
máso|ata semmi|yen hivala|os e|járásban nem haszná|hatÓ fe|! Készri|t az á||ami alapadatok felhaszná|ásáva|'

Engedé|y száma:

\Budapest, 2016 május 20

j\'x'
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B UDAPESTI REN DoR-porĺplľexYsÁG
V[Il. Kerĺileti Rendőľkapitányság

Rendészeti osztálv

Ugyszám: 0 1 080/5759 -37 i20| 6, áLt. Tárgy: szakhatósĺĺgi vélemény
Hiv. szátn: |6-770120|6,
Üg,vintéző: Boros Attila Balázs ľ. hdgy.
TeI: 477 -i7 -00 / 48-lf4
Email: bor osab@budapest.poJÍce'hu

dr. Ga|ambos Eszteľ
Íigyosztályvezető

Budapest F<í13ľos VIII. kerület
Jrizseľváľosí oĺlkonhanyzat
Polgánnesteri Hivatala
Gazđálkodási Ügyosaály

Budap_e-sÍ

Baĺoss utca 63-67.
i 082

Tĺsztelt dľ. Galambos Eszteľ!

Tájékoztatorn' hogy a fenti számon hatóságomhoz érkezett rnegkeľesésben foglaltakat
rnegvizsgáltam, melynęk soran az a|źhbiakat állapítottan meg:

A Stľood Kft. kéľelmet nyujtott be a Józsefvárosi Onkonnányzat tulajcĺonábarr Iévő kclztenilet
haszná|atához. melyben kitelepülésének engedé|yezését kéľte 2016. rnájuš l3. naptól - 2017.május
I3. napig a Brrdapest VIII. kenilet, Múzeum utca 5. szám előtt a jáĺdźn7 négyzetlrréteľ teniletrę.

A fenti lrelyszínen közbiztonsági és kozlekedesi szempontból a kitelepülés ellelr hatóságom
kit.ogást nem emel.

Budapcst, 2a|6. élpi|is 27,

Tiboľ r' alezr.eđes
dészeti osztáIyvezető

Cínl: l084 BudapestVíg u.36. t43l Bp. Pf.:16t
Teletbn: 477 -3'1 00; F axz 4?7 -3j 24, 48-40 l

e-mail : 08ll(gbudapesr.police.hu

RZs\f:() l.)ti.:.l.olíJIljt|o^.lsíl'i'5ś.]-ĺrl.Jt:RJ{'.i'l',Ij$.t'.jvl:5+)('j.l'ľl..ĺsti.j5'l

|ĺ||I.K: ĺillusłri.ĺ. ľ.'r./:.,./t/ /,i/.,,ĄB

frinr6,
ztelettel:''
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BUDAPEST Fov,łľos
VIII. KERÜLET

JózsnwÁnosr ÖľronľĺÁNYzAT
Por,cÁnľĺnsTERI HIvATALA

VÁnosÉľÍľÉszBľr [rcyoszrÁlv

Budapest Főváľos VIII. keńilet
Jĺózs efu árosi Onkoľm ányzat
Polgármesteľi Hivatala

Gazdálkodásĺ Üryosztály

dr. Galambos Eszteľ
üryosztályvezető

Helyben

Iktatószám:

ĺlgylntéző:
Telefon:

e-mail:

26-28t/2016

Szomolanyiné Kocsis Beatrix
459-2-t57

szomol anvineb@.i ozs efu aro s.huÝ ::. j}:]Yťl..'1 ,. :. ',':.... ':

i'.r';';l:r"ir ': ';r k
7Ü16íjÁ'n' i r';_Ťxo]h,''... iĺi..''.':' ;:.... ['

9 .%1łuu,i Wľľ i e
Táľgy: STRooD Kft. közteľĹilet használati kerelme _ Múzeum u. 5. szám előtt

Hiv' szám: 1 6-770/20 1 6'

Tisztelt Ügyosztályv ezető Asszony!

Köszönettel vettęrn tá,Ígyl témában tett megkeresését. A Budapest Főviáros VIII. keľület
Józsefuaros onkormźnyzata Kęviselő-testiiletének Józsefuáros KerĹileti Építési
Szabéiyzatfući sző|ő 66lfo07{XU.IL.) rendelete (JóKÉsa 10.$ (3) bekezdése szabá|yozza a
teraszok elhelyezését.

Fentiek alapjĺín megállapítom, hogy a kĺizterület.haszná|at engedélyezhető.

Budapest, 20t6. május 2.

Udvözlettel: .-*

y DLA
mb. ftięítész
ugyosztéiyvezeto

P0LGÄffilESTER| HIVÁ&L

f0i6 MÁj Ü 5.

sa^, ..b-l -(r-f; L .............

.Fernézel

M 1082 Budapcst, Baross u. 63-67. E 459-2100
wwwjozsefuaros.hu /Ui,,/

/ą(lJ
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łžď,, ĺ, os i Kata sztľĺí favéd elm i bgazgatő s ág
s?t-p".ti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-1081 Budapest, Dologhazutca 3. B:1443 Budapest, pf.: 154.
Tel: (36-1) 459-2324 Fax (36-1) 459-2457 e-mait:-fki.kozeppest@kawed.gov.hu

Ugyiľatszám: 35 150/1 643-1/2016.áIt. Táľgy: Szakmai vélemény a Strood Kft.
áIta| a Budapest, VItr. kerület,
Múzeum utca 5. sz. előtti
közteriilet-ha szná|at kérelĺnével
kapcsolatosan.

Kovács-Fodor Tímea tu. őrgy.
459-2300 I 94202
fki.kozeppest@katveđ. gov.hu

Dľ. Galambos Eszteľ
ĺlgyosztályvezető

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľos
Polgáľmesteľi IrÍvatala
GazďálkodásÍ Ugyosztály

Budapest
Baľoss utca 63.67.
1082

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony !

Éftesítem, hogy a Strood Kft. (6200 Kiskőrĺĺs, Csokonai utca 13.) élta| aBudapest VIII. kertilet,
Múzeum utca 5. szźm elótti k<izterület hasznáIati kérelmét megvizsgźtlĺuk, amelíyel kapcsolatosan
az a|ábbi szakmai véleméný adom:

A Budapest VIil. kertilet, Múzeuľr utca 5. szźlm előtta benyrijtott iratoknak megfelelő kialakításban
a k<jzteľület hasznźiatźft tĺizvédelmi szempontból nęm kifogásolom.

A fenti szakmai vélemény nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak.

Budapest, 20|6. május 03.

Hiv. szám:
|Jgyintézőz
Telefonszám:
E-mail:

Készült 2 pld-ban
Egypéldany: 1 oldal
Készítette: Kovács-Fo<lĺlr Tímea ÍÍÍ. (5rg.

,Ęupj.ĺt..
Q) Budapest Fővĺíľ.os VIII. keriilet Józsefuaros Polgĺĺnĺresteri Hivatala

Gazdalkodrási UgyosztáIy (1082 Buđapest, Baross u. 63-67.')
2, lratĺÁr

Géczi Béla tííząItlí ezredes
. k iř e n d e lt s é g -v e ze t ő

megbíz,ű'slźb ól. é s nevéh e n :

Kiss Ľevente tíĺzoltó alezľeďes

/1

r./,',/v ,':./
l/

h atós dgi osztllyvezető

LO
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BLĐ.ĄPEST FÔváRos vnl. KERI3LET

JozsEFvÁRośr
PoLG.ÁR'vESTERI HÍv.tTÁI IG:łzc.{T.ÁsI lRoDá

|]g$ľ"t."a*, 0 5-207 4/20|6.
Ugyintézô: Seregi Viktória
Telefon: 459-2174
Emaĺl : seregiv@ ozsefvaros.hu
Hivsz.: 16-77012016.

Táľry: közteriilet-foglďási kérelem

Gazdálkodási ÜgyosztáI1ł

dľ. Ga|ambos Eszteľ
ĺĺgyosztä|ývezető réśżére

Helybe.n

Tĺsztelt Ü.gyosztályvezętő Asszony!

ľIivatkozással hozzźnkérkezett megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk:

STROODKft.
.Budapest VIII. keľü|e! Múzeum u. 5. 7 m2 vendéglátó 'těrasz

részére aközteriilet használatba adasáł a fenti időszakb an a ,,lÔĺ<Ész'' 10.$ (3) bekezdéseo'en
rcigzítettek'betartása.mellett kereskedelmi szempontból nem kifogáso|julĺ'

az alábbĺ kikłitessel:

a vendéglátó teraszt a kereskedő csdk az ĺizlet nyílászáróinak záľva tartásával
ĺizemeltethetĹ

A sTRooD KÍĹ 6638ĺ2016 szám a|att szerepel hatósági nýlvántaľtásunkban - ,,első buľg ,n'
soup'' elĺer,ezéssel - a Budapest VIII. keriilet, Múzeum u. 5. száĺll alatti üzlet tekintetében. Az
ĺizlet nýtva tartási ideje: hétfül. zärva,kedd-szombaE 1o.O0 _22.00, vasámap; l0.00 - 20.00.

Józsefvĺĺros Kerĺiteti Építési SzabäI.zatźx(i szó|ó 66tfO07.(Xil.l2.) ok. rendelet (JoKÉsz)
l0.$ (3) bekęzdése értelmében:

''(3) 
Vendéglátó terasz elhelyezése
a) Vendéglátó terasz közteriilęten vagy közhasznźlat. céljáľa átadott magánterĺileten csak

abban az esetben łétesíthető, ha:
. a gyalogos sáv szélessége - a biztonsĘi- és berendezési sár'ok megtartásával -

legalább l,5 m;
. o g)ďogos sóv szólcssógc oz árkad olatt is lcgďább l,5 mćtcr ós
. 

^ 
teÍasz legfeljebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb méretii ierasz esetében

legalább 1,5 méter' széles felĺileten a körülj árhatóság biztosítható.
b) Terasz oldďđ 1,0,métemél magasabb szerkezetlel nem határollratók Ie.

I l082Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2i00 t
r.vrłĺł' j ozsefłzros.hu

/i
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c) A teraszok téliesítésének, esővédővel való etlátásának megoldását az épület
megjelenítéséhez töÍténő megfelelő illeszkedés eľdekében be kell mut"tri az
ônkonnányzďi főépítész előtt, illetve annak hiányában az illetékes teManács előtt.
melynek állásfoglalását.csatolni kell az (elvi) épĺ1ési engedély iránti kérelemhez.''

A megállapodásba javasoluk belefoglatni, hogy a kereskedelmi tevékenységét a
kereskedelemĺől szóló 2005. évi Clxry. törvény előírásaínak beÍartásával roĺyatľlat.|a,
toýábbá, hogy a vendéglátó teraszon a zeneszo|gáttaiás tilos, ill. tevéken},ségtiĘľel a lakosság
nyugalmát nem zavąľhatják (zaj, szag.nyíľva tartás, rendezvények, stb.).

Budapest, 201ó. május 19.

Tisztelettel:

,;"
.-ď
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qrľs''iozseń'aros.hu
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ArÁÍnÁs-ľĺrNľĺ

Alulírott Kiss Viktor (sziiLletési helye és ideje: Kiskunha|as, 7989. jaĺuáľ 07.; aĺy1a neve: ZsiHa
Ediu lakcíme: 6200 Kiskőtös, Csokonđ Mihály utca 73.)' mint a STRooD Koľlátolt
Felelősség{í Tátsaság (székhelyc ó200 Kiskőrös, Csokonai Mihály utca 13.) ugyvezetője, a
céget ĺkliént jegyzem, hogy ĺ géppel vagy kézzcl clőírt, clőnyomott,vagY nyomtatott ĺóv a|á/falć,
nevemet oĺá|Iőanfu'om az 

^|źLbbi^k 
szeĺint:

Alulftotq &. Niedeľfiĺinger r{gnes iig}Ąréd (Illés és Tátsaĺ Ugyvédi lľoda, 1055 Budapest,
Sza|ay u. 4. VI. em.; kamaľai bejeIentési szám: 14051) tanúsítom, hogy a Íenĺ a!Ąíńs-mintát Kiss
Viktoĺ (sztiłetési hĄe és ideie: Kiskunhďas, 1989. jaĺaär07.;anýa nevg Zsikla Edit; lakcíme:
6200 Kiskőtcis, Csokonai Mihály utca 13.), aki személyazonossőglt az 558350KÁ számű személyi.ĺgazolváĺlnyal, 

illetve lakcímét a 798956LC számí:,LakcínkÁrtyávď kellőképpen ígzzolta' előttem
saját kezűLeg lÍtľ 

^|źL.-----

Nyilatkozom, hogy az aláíńs-nfüta hitelesítését cégbe1egyzésí eLjánás során Láttam el
ellenjegyzéssel. Ezen áit:-ll^m ellenjegyzett dźrľás-nlna a cégbejegyzési kérelem mellékletét
képezí. Á. cégbejegyzési kéĺelem alapjáĺt képező létesítő okiĺatot én készítettem és láttam el
e|leĺjegy zés s el. ----- ---

Budapesq 2076. év máľcius 27. napjáĺ
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Közzététe|i inÍormáció megieĺenĺtése:

sTRooD Korlátolt Feletőssegű Társaság
(6200 Kiskőrös, Csokonai Mihály utca 13.) Ádószám: z]ssĺ 9873.2.03

Cfu kivonat 201 6.04.20.Ą időá||apotban

ÁlrłlÁľos ADAToK

Cégjegyzékszám: 03 09 129520 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor| átolt fe|e|ősségĹi társaság

A|aku|ás dátuma: 2016'03.21.

Bejegyzés dátuma: 2016,03'23.

a cÉe eulevrzÉse
u1 sTRooD Kor|átolt Fe|e|ősségĹÍ Társaság

Bejegyzés ke|te: 20í6.03.23.

HatáIyos: 201 6.03.23. - .''

ł cÉo nÖvloirerĺ elHevezÉse
3/1 STROOD Kft.

Bejegyzés kelte: 201 6. 03.23.

Hatályos: 201 6.03.23. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 6200 Kiskőriis. csokonai Mihály utca í3.
Bejegyzés kelte: 201 6.03.23'

Hatályos: 201 6.03.23. - ...

A TÁRsAsÁq szeRzŐoÉs GLAPSZABÁLY ALAPĺTo oK|RAI Éľesíri oK|RAT)
KELTE

8/1 2016.03.21.

Bejegyzés ke|te: 201 6.03.23.

Hatályos: 201 6.03.23. - ...

A cÉG TEVÉKENYSÉGI KöRE0)

1/
u 

:i'''

Lq
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í3

20

21

32

9/1 5610'08 Ettermi, mozgó vendég|átás (Főtevékenység)
Bejegyzés kelte: 201 6.03.23.

Hatályos: 201 6.03.23. - ...

A cÉG JEGYZETT TŐKÉJE

11/1 tsszesen:3 OO0 O0O HUE

Bejegyzés ke|te: 201 6. 03'23.

Hatályos: 201 6.03.23. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE JoGosU LT(AK) ADATA!

13/1 Kíss t/ľkÍoľ (an: Zsikta Edit) * 
| 
Ĺjgyvezetcĺ (vezető tĺsztségvise|ő) gzo0 Kjstőrös.

Gsokonai Mihálv utca í3.
Szü|etés ideje: 1989.01.o7.

Adóazonos ító jel : 8445660772
A hite|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az tigyvéd á|ta| e|lenjegyzett a|áírás-minta
benyújtásra kenilt.

A képvise|et módja: oná||ó.

A jogviszony kezdete: 2016.03.21.

Bejegyzés ke|te: 2016.03.23.

Hatályos: 201 6.03.23. - ..'

A cÉG sTATlszTlKAl SZÁMJELE

20/1 25519873-561G11&03.

Bejegyzés kelte: 201 6. 03.23.

Hatályos: 201 6.03.23. - .,.

A GÉG ADoszÁMA

21/1 25519873-2-03.

HU25519873.

Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2016.03,23.

Bejegyzés ke|te: 2016.03.23.

Hatályos: 201 6'03.23. - .'.

A cÉG PÉNZFoRGALM! JElzószÁĺrĺa
32/1 11713012-21096019-00000000

oTP Budapesti r., Xll|. Nyugati tér (1055 Budapest, Nyugati tér 9.; 01 1o o41585)
A szám|a nyitási dátuma: 2016,03.21.
Bejegyzés ke|te: 2016.03.29.

Hatályos: 2016.03.29. - ..'

45 A cÉG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETÖSÉGE

45/1 E mail: w.Ko-ľś!ss@g!Ęi|'can

/./

(,,',,. ĺ..
/,/'

Ĵ-J I;



Bejegyzés ke|te: 201 6. 03.23'

Hatályos: 201 6.03.23. - ...

49 A cÉG cÉGJEGYzÉKszÁMAt

49/1 03 09 129520

Vezetve a(z) Kecskeméti Torvényszék Cégbírósága nyi lvántańásában.
Bejegyzés ke|te: 2016.03'23.

HatáIyos: 201 6,03.23. - ..'

Cégformá ti} fi7gő adatok

í(09) A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATA!

1p9)n Kíss t/ľkÍor (an: Zsik|a Edit) * |6200 
Kiskőrös. Gsokonai Mihály utca 13.

Szü|etés ideje:,|989.01.07.

A tagsági jogviszony kezdete: 2016.03.21.
Bejegyzés ke|te: 2016.03.23.

HatáIyos: 201 6.03,23. - ...

Az ađatok az OPTEN Kft' cégtár rendszeľébő| származnak, amety cégek esetén a
cégközltinyben megjelent hivata|os adatokat taľta|mazza, más szeruezetek esetén

egyéb forrásbó| származó hivatalos és gyűjtött információk láthatók'

Lekérdezés időpontj az 201 6.04.20 1 o:21
Uto|só fe|dolgozott Cégköz|öny megje|enési dátuma: 2a16.o4.19.

Adatbázis uto|só aktualizálási dátuma : 2o16,04.20 10:14

OPTEN Kft.O

I.ł|lii,;,(/,,/ i'i.,/ i

oÔ./-Y



- aJózsefváľosĺ Önkoľmńn}.zat tulajdonában tévő közteriilet hasznĺĺlatńhozK é r i ĺt k a n y o m t ą' v 4 n )ł t o l y ą s h a t ó a i, n y o ń t ą tői} 
_b.i1-ĺ 

í {ĺ"_* i i o-ťt e n i ĺ
Gazdasági tárcaságok, ęgyént cég, tárcadalmi és egyéb szenrczetek esetében:
Keĺe|nrezôrreve: fuĺefun:

Adósdĺnł

:-:;r.:,;,,:' ' 
t:'t'::li:':"": 

, :b
BudapełrFóvátuvlll.kerĺl|etJózse{YáĺĐslpo ii!iłĺhd'ä': 

'. :, 
',.i?.. L ĺ: ąl ,.-iGadán(odäifoyocĺtĺly : - _ _, I'Q-Ą,QJ\ě j

loozEt - 
-,t.r,i;'" 7 1,.;.-i.ir, , i*i:r.;,,t-*" 

-l
BaľossutcaÍřl67. i /| iGor,ccQ i LĆ--ilę É R E--:L-:eŕ_m_- _*"-j

.ĺłi:lĺ!.ili.'''.:i.:.'ii:.. ' 
.;1i,.ĺ:.. .'.. .:: i"j.:.:.i,lLl.r.,;ĺľ.läli;].?Ea

Megjegy7;és: FenÍi ą4ĄloŁ lĺłjzlése a kł:aterülct.ha,ewź4ai kareluek ilbiralásáhtz, valamint a kárcriilet-hasnúIati:kąajóp
rulłźsban foglaltak etlenőnźséhłz stiilrségesek Az adatokat a Potglźr,aesteri Hivatal GazdálkodfuĹ illetve Rbzteĺúlet.Íetĺałeieti
ĺ'}grcsztltýa heellkabłfatnMrcöWą'dellręäíją,úI aet1fral,bfuú^,*,agnóIgdúő2ili.evłffit, ía"a,,y"lql*,

Krhrhriilď-hasłmáhtftleje:2ol Liuo [đĺ]x no ffinantĺt - 20lĺ,El.ev ffiuo ĺ9Ľ| *pĺe
(TĆitů időpont. t}ęlyszín esđén 161ifi |iťtmelleke.|ni) t .

Közbń|et-hĺĺĺIatcolja: ........l{ ył..r..i.......k,.ľ.y:.!..ę-,:e.......?.:.*!.i..Y.:...............
ľ),

Kérc|ernm| éľiĺbÚ könterükt na5nágE ........á. ż. . . ......' m2lou

KiĺzÚerüleŕhďyeBrdapest vIII. kełiilcŁ ......Lł',!:.,śí.iř.... .. /ł..e,.Ł. .
.......(tltcą ter)............gám elöai: jłĺĺúĘ 

'ŕĺ!ostrr\ 
zöldteĺtilefien väry ..........

Megi€$ufu(Eryébtónnkłińi|mény'LEvEI,EZÉflCÍM,amennyibenafentiadatołÚl|ďtér,stb):

Kěrjtlk a túIoIdalon jelzett
4 kěretemnyomtatvónyt

mpII'é kI9te ket cs aíolní, é s
aI áírn i szíveskedjé k !.

) ł ,í
T 1$ 7 t;Adoszáma

i E3 - til
Ba'lĺsałmlascarm: ( )i,űr|z|o 3i:ĺ
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A kérelmezó tuđomásu| veri, hogl

a kére|em ben:nljtása nem jogosítja fel a kÔzt€řÍilethasná|rtÄn,
a Józsefrrámsí Önkoĺnányzat tutąidonában lévö koaęĺi|etek tasznĺlar&ót ćs használatának rendjéröl szolltEl20l3. (N. u) öĺkormányzati ľeÍlđ€let t7. $ (l) tetezaeseizerint a közteÍiilet haszĺráIatáért közterĺilet.hasmłlati dĺJat köteles fizetni,
a közterületen kizáróIag a kereskedelrni tevékeuyseg* végzćsénet fcltételeíľôl vlló 71onoog,(|x,2g.)Koľmányrendelet t2. $ (l) bekezdése alapján a 

'óoaii.t 
s.ä.ĺlaaáem ň..gl".ĺ*äo tefmékek án'sítha-tók'

A kćrelemhez a kére|nrezfnek az a|áhbi me||é|eteket ke|l csato|nía: (Á csato|t mel|ék|etet kérjük X-e| je|ô|nĺ)

ľiwe|meztetés:

łP:Hľ*ľ,Š?y::ľg ť r e|őíľ ne!!ľ?:k ?ďqfuh nĺĄ a ponta & ąlätelń tvýną|abozh, v*lanłuaneglffil,łfuaíłnéłyJiłtójaelaYďúďLełIatpłłllijtukbetnłe,*-tůtői'äd

A kł'Éeľület:basauíbtot - kÍil.'ttijsen - az ďábbijogszab{ĺlyok szäbátyozzák:

Itíagłaľoľszág httyi ömkormányzarafuó,l szó|ó 2ol l' á/t cDoo(DĹ tevély- aJóasefiráĺpsi ÖnkomáDyal tu'ą'fuDáb€n lévó kÖÚEülđękbasaálaĺárol és bnsalálaláoakľur{Óö| szóló tE2oI3.(Iv24.) önkoľmán}'Źrü rendebt
Jĺizsefuános riertitďĘítési Szabábzaľáĺó|szóbűno07.(}üI.I2)onkoľmán},laađÍ€nĺdelet

?".dTs V.1'trflEÍtdezfui6ÉpíresÍKereszabálvantlszÁwązlrbs.cxls.lĺáu'*ry.'*a.'o
- A rektámok' reklámberendez.ések és cégéreĹ elhelpzésenek szabayaĺrol szóló 552013. 0üI.20.) önkor.mányzati rendęlete

NYĺLATKo?AĽ
AI"Ií'9T az ältalan benyujtott közterĺĺlet-has aÄ|ati kérelnem elbÍrátásának cé|jábđ. tĺpałii,rulokszeméIyes edaüaím
!91Tó kezetéséheą valałli'nt,ď!9.1 !"ry ľ 1cľ ty{o-urasra.ĺu'* 

''.'Eiy.s 
adataimat a Po|gármesĺeľi Hivatal az |e.jáľásban résa rłevó srak}ntlsáeÍ áItásfođlatásoř-uel.érese 

"ąi*łt 
tó'ouĺtoi az ĺlletékes hato'ĺEot iłe.

Kérelmem benyujtásakor a Polgármesteľi GŹzdátkodási ÜryosaáJy ugđntézöjétöl tájékoaatást kapum -ame|yet tadomásül vette!ł 1 az e|jťas meginđitásának ľpjĺóĹ o t.ń,inte'ĺ*i határiđöröI, az üryemIE ŕrányadó jog.
szabályi rendelkezésekól, jogaĺmľót és kđtetezettsćgeĺoŕóI, tovĺuua*ltotllezettsćgem elmulasáásának jogkövetkez.
ményeiró|, yalamint a hivaĺati elérhetőségről.

KiÍelentem. hogy kćrclmcm teljesitése ęsetén a kôzígazgatási 
.ha1óság! eljárás es szĺlgáltatás általános szabátyaí'ľól a2004. éví€xl. kiľvény 2004.. évi CXL. törveny zila..-s (1) b€k;-á?s Đ ponrja ahRián a fellebbezési jogomľól le-mwdok. Tuďomósal vazm,hory eálut az ügyemben toätt nauľozat 

'oo't 
toae**or'jęffišff fpfl*fi$lr;;

ŕ 2081Piiisclgba. i(pssuth L. u. 8'
[ \2u1Äff 9zá ĺÄĺBý'R!ffip3 1

............$vjtysr;.łgľesfl sĺT:..:.
ffio4oot

esetén:30
szeľvezetck cscteben: a nvil

. vendéglátó terasz léĺesítéseffi
2' Az igényel.,.'ĺ' pehie ketl a
Ę:1ĘIt!ľ z Ęé.nyglt1erĺiletnęk -äszulrses"s me'"rľlei;Ĺďälä#friiřJääätä,o"*
Íľ:.YŁ*11T.:ľjľľ'1":ľ:.*|ľ|ń{l9ry* cľBneśz, pävlĹĺiľ nśnľÉilii-aňal. sä.i'eg.'EtsEhoT3isága|aĺeľas3, navílo.n:ľĘ* *ĺpgbtn9mň*zzri faútol ćs a-járda.'ĺemr*ro rĺ"oňigą.*

'*"'it méterben mérve).3. Az elhelyemi ldvánt

esetébena épĺttetőíől kapon negłatalnaósl és ajog;zabáIyban ilaĺ,, *a"íi:;í;T,8;ő;z;;;;:ő;,i:;ä
sđgÍ engedéĺvt csatolni szüksép es.

ĺ..^Köait igenľ,€véte

::ľ:]9T::Tľ:.^Y:gl..'ľrľety.beszľĺeztc6 íBKK K,ö.ĺtr ŕoaäJae-iĺsäääg ŕiää'.iä:.'ffi'ä

Budapest, Nń é,ł,.Í na -..(!.. o^p.
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2o8l PtUscs.ü.Bň, KossUTłI L U. ó.
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EM^*'II.: 8.tN DE z Vn ľ,łrÉľľ ęH@fi M.&'I L. coM

Józsefuáros onkormányzata

részére!

Tárgy: Júniusi kirakodó Vásár a Corvin közben

Tisztelt Hivatal!

Tekintette| arra, hogy a Pünkösdi Vásár idején és a hosszabbítás a|att is rendkÍvril sok eső
esett és emiatt legalább egy hétig kisem tudtak nyitni a kiá|lítók, vagy napkĺizben több órára
is be kellett zárni, ezért a kiá||Ítóinkkal egyeztetve sleŕetnénk kérni Jrinius hónapra is
lehetösĺáget az árusításra !

Referenciamunkáink:

Újuudal Karácsonyi Vásár żo15

SÍófok: Sajt, Bor és Jazz Napok 2012

Ba|atonfö|dĺáĺ: Sajt és Bor Napok 2oL3,za14

Mĺllenáris: l. Budai Hentes Fesztivál2013

Bp. Városháza park: húsvéti, karácsonyivásárok, sait és bor napok 2ot'Ĺ,2oĹ?,2ot3,2o14

Móricz Zsigmond koľtéľ Karácsonyi Vásár 2014.

Al Jee Bevásárlóközpont me|lett u;buaai Karácsonyi Vásár 2ot4.

Madách térĺ Adventi Vásár 2014

/i
ľ/:;. /

ĺ./

3o



A Coruin köz a fe|rÍjÍtást követően színvonalas környezetet biztosÍt a látogEtók számára.
|degenforga|mi szempontbó| is jó helyen helyezkedik e| ésJózseMros igazi
vendégcsa|ogató kapujává válhatna ery idő után.

A rendezvény technĺkai adataĺ:

1. Helyszín : Bp. Vl||. ker. Corvin köz ( a melléke|t he|yszínrajz a|apján )

2. |dőpont: 2016' május 30.- tól 2016. irjnius 30.-ig. 32 nap.

Bontás: 2016. Július o1.

3. lnsta|láció: 8 db 8m2-es faház. 64 m2

Árubemutató, kemence, grĺ|| trĺzhelye|ĺ, eer,éb kereskede|mi terÜ|et: 20 m2

4. Kereskede|mĺ terület 84 m2.

5. Kiál|ítBk zsűrĺzett néprnűvészeti terméket dÍsztárgyat aiándéktárgyak, csomago|ópapír,
gyertyák, tángos, hurka kolbász, kenyérlángos, kürtőska|ács stb.

6. Társaságunk gondoskodik az őrzés védelemről megfele|ő biztosítással rende|kező céggel,

áramel|átásró|, szemétszál|ításról, takarításľól és befogadó nyiĺatkozat aIapján WC
használatrót. -

Kérem tekintsék meg honlapunkat. ahol láthatóak a tavalyi évben megrendezett sajtos

rendezvények képei, valamint a régebbi referencia rnunkáink!

WWw. rendezvénytech n i ka. hu

Budapest,2016. május 
'ä:ľtr.á#í,Tfrg!ĺ 

łi, /.
|: Đąło- L( o ľeali łą Ęnk'ł[H**ŤÍł;,ľĺŕĺoĺ*.Q.

Rosta Marianna és Rosta Lász|ó

Helyszínrajz az eddigi kiál|ítással azonos.

Terĺnészetesen további kére|met nem kMnunk beadni már a nyári időszakra!

I
/.,'. 1 z
" ,',,,/

.?/
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat20l6.05. 03-i hatáilval l. oldal, összesen: 2 o|da|

Megje|enítés

Közzététe|i információ megje|enítése: Nem

Rosta Marianna
(2081 Piliscsaba, KossUTH LAJos UTOA 8.) Adószám:67174520.2.33

cégkivon at 2016.05.03..i időállapotban

ĺ ÁlľłlÁNosADAToK
Azonosító: 1397134459
Az opten á|tal generált egyedi azonosÍtó!

Cégforma: Egyéni vá||a|kozók

A|aku|ás dátuma: 201 5.07.03.

2 A cÉG ELNEVEZÉSE

Rosta Marianna

Hatályos: 201 5.07.06. - ...

5 AcÉGSZÉKHELYE

208í Piliscsaba. KOSSUTH LAJOS UTCA 8.

Hatályos: 201 5.07.06. - ...

6 A cÉG TELEPHELYE(I)

1116 BUDAPEST II.keTALBERTFALVAI PIAO 17.

Hatályos: ..' -

8 A TÁRsAsÁGl szERzŐDÉs GLAPsZABÁLY, ALAPĺTÓ oK|RAT, lÉrrsíľó SKRAT) KELTE
2015.07.03.

Hatályos: 201 5.07.03. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYsÉcl xöne1l1

6820'08 Saját tu|ajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzeme|tetése (Főtevékenység)
Hatályos: 2015,07.06. - ...

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGosuLT(AK) ADATAI

Rosta Maianna 208í Piliscsaba. KOSSUTH LAJOS UTGA 8.

HatáIyos: 201 5.07.06. - ...

20 A cÉG sTATlszTlKAtSZÁMJELE

67174520Ę820-231-13

Hatályos: 201 5.07.06. - ..,

2ĺ A cÉG ADószÁMA 
,ii,

/

https ://www.opten.hďcegtar/cegkivonat-nyomt atasl 1397 | 3 44 59
(- ()

2or6.os.o3. J /_



OPTEN Kft. >l Cégkivorrat 2016.05. 03-i hatállyal

67174520-2-33

Hatályos: 2015.07.03. - '..

97 PÉNZÜGYI MoDUL

Létszám: 1f(5

f , olđa|, cisszesen: 2 o|dal

Adatok egyéb forrásból:
Áltapot: MĹĺködő egyénĺ vá||a|kozás

Ad isz á m : 67 1 7 4520 -2-33

Viselt név: RosTA MARIANNA
Váll al kozói tevéke nység kezdete: 20 1 5. 07. 03
Nyilvá nta ľtá si szá m : 43869893
Székhely:2081 P|LlscsABA KossUTH tAJos UTCA 8.

Eg yé b tevé ke n ységek 563002 Kocsmai, italbo|ti vendég |átás
Aktu al iz ál á s d átu m a : 201 6.04.27 .

Gazdálkodási forma: Egyéni vállalkozó .

A fenti adatok nyilvántartása nem a Cégbíróság hatáskörébe tańozik.

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszerébő| származnak, amety cégek esetén a
cégköz|önyben megjelent hivata|os adatokat tartatmazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásból származő hivatalos és gyíijtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 201 6.05.03 1 í :38
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 20ĺ 6.04.30.

Adatbázis utolsó aktualizá!ási dátuma: 20í6.o5.o3 09:57

OPTEN Kft.O

/?
L, .':',,/

i./

https ://www.opten.hďcegtar/cegkivonat-nyomt atasl |397 | 3 4459 2016.05.03. Q .ł,\ \



Budapest Főváros V|l|. keriilet Józsefuárosi Po|gármesteri Hĺvat,a|
Gazdálkorjási Ügyosztá|y
1082 Budaoest
Baross utca,63-67.

KÉRELEM
a Jrízsefvárosi onkoľm ányzat tulajdonában tévő közK é r j ĺü k a ny o m't a t v a nýi-;1-;.;" n a t o a n, nyo m t a t o t t

napig

KłizÚeľĺilet.haszná|at céIj",'... ĺJFP*.Ę=

&oe,

I'fut

/f
ľl!.,,, ,.- ťsV

1i7.ĺ;i

b e i'TT?

Egyéni váI I alkozás eseÍéóen..

Adószámď Ii ittrtl ä
Banlszámlaszáma i

Kérjĺik a túloldalon jel-zett m9!l.ékleteket csatolní, ésk é ľ e l e mny o mt a-tv lźny t a I á íŕ-n-i s zti 
" ' ičii e * t
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benyujuísa nem jogosĺtja fel a köáeri.ilethaszná|atźta,
a Józsefoárosi onkormányzat fulajđonában lévő közterületek hasná|atźró| és haszľrálatának rendjérĺĺl szóló
18/2013. (Iv.24.) önkormányzati ľendelet 17. s (l) bekezdése szerint a köztęrĺilet hasznáIatáért közterĺilet-
hasznáIati díjat köteles fizetni,
a közterületen kizarólag a kęreskędelmi tevékenységek végzésénęk feltételęiről szóló 2L0ĺ2009.(Ix.29.)
Kormányrende|et |f. $ (l) bekezdése alapjan a ręndelet 5. mellékletében meghatarozctt termékek árusítha-
tók.

A. kérelemhez akére|mezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-eI jelölni)

Fiĺryęlqeztętési
A hiáłĺytaliliłl kitoltott lrerelemnyomtďvďIy 8 u előíľt melléHetek csdolasán tul, a poľltos és egłénelmű helyneghatrozás, v*
Itnint amąla,ő létesíttnéĺĺyfonja eJagedhetalaz abaĺyijtou lrłelenl qdemi elbír,áIásá]toz!

A köźeriilet-haszniálatot _ kĺilönösen - az alábbi jogszabáiyokszabályoruźů<:

MaryamrsĄ heýi önkormányzatafuÚl szóló 20l 1. évi cDoo(D(. tö,ruény

a Józsefi/aľosi onkormáĺlyzat tutajdonában lévő köztertiletek hasmźtatźró|'és haszlrĺlaüának renđjéről szoló l820l3.
(IV'24.) Č'nkományzati rendelet

Jóxefuráros Kertileti Építési Szabályzatáróts7Äó 6noo7.Qil.12.) önkonnrányzati rendelet

BudapestiVrírosrendezesi és Építesi Keretszabályzató|s7ś|ó47l|998.(X.l5.) Főv. Kry. rendelet

A reklámot ľeklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabátlryalĺő| szôlló 55lf0|3. CXII.2O.) önkor-
mányzatĺ rendelęte

NI ILA'ĽKoźA'L
Atulíľott, az äůlľ,lam beniĄtott köĺJeľület.használati lĺéľe|nem elbírálĺásának cóljából houlŕidrulok szcmélyes adataim

történő kezeléséhez, valamirrt abhoz, hogy az így fudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteń Hivatal az le-
járásban ľészt vevő szakňatósági állrásfoglalrísok bekéľése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelĺnem benyújtásakoľ a Polgáľmesteľi Hivatal Gazdálkodrási Ügyosztály ügyintézőjétől tíjékoztatĺĺst kaptam -
arnelyet tudomdsul vettem - az eljár.ás megindítrĺsának napjáról, azťĺgyľĺrtézési hatfuidőről, az üryemĺe irányadó jog.

szabźiyi rendelkezésekľől, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásanak jogkövetkez-

rrényeiľől, valamint a hivatali elérhetőségľől.

Kielnlem, hogy kérelmem teljesítése esetén a közígazgatősi hatósági eljĺírás és szolgáltatas általĺĺnos szabályaiľól a

2004. évi CXL' töľvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomról le.

'/t{,/;:',r,
14 t-JJ

1. A közterĺileten folvtatni kívánt ító eeyszeríĺ okřat masolatat:
i vállalkozas esetén: vállalkozói

lni cés esetén: 30 naonál nem aláÍrrísi c
. tĺĺrsadalmi és esvéb szervezetęk esetébęn: a n

- vendéglátó teľasz létesítése esetérq az azt.ijzęmeltęhi kívánó kęreskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-

elentés köteles kereskedelmi tevékenység beielentését ieazoló dokumenfumot vaq\] a Működési
f. Azigényelt teriiletre vonatkozó helyszínt ábrázo|ő váz\atot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak
is. A vĺízlaton az igényelt teriiletnek. a sziikséges méretekkel. úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhclyezkedése egyérte|nriĺen megállapítható leryen ('ľERÁSZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; atęrasąpavilon szélének az épiilet homlokzati falától és a járđasz,éléto| való üĺvolsága;tera'sz
esetén annak az iizletnek a-bejáĺatatól Yąll-!í.v.-9l.sága' amelyikhez.Ę{ozik; méterbe
3. A' elhelyezni kivá"t é[ĺt,''e.'y, létesítmény, beiéndeżJmĺszatĺ lęĺĺesát és teľveit; terąszkérelmeWtez a

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteľület-hasnźůatihozzájáru|ás megújíuĺsa esetén _ vrírosképvédel-
mi szemnontok fi welembevétele miatt - fénvképfelvételt kell becsatolni.

6. Ki'zut igénybevétele esetén - a 2' pontban foglalt helyszínĺajzon tul _ a vonatkozó helyszínt źtbrázolló

. forgalonrtechnikai vlía'ajzot, amely beszereďtető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatőság Közutkezelési Fő-



4125ĺ2016

Minerva Térinformatikai Rendszer

Nyomtatás

Budapest Főváros VltI. kerütet Józsefvárosi onkormá nyzata

Méretarány:.ĺ00

Atérkép tájékoztato je||egü, máso|ata semmi|yen hivataĺos eNárásban nem használhatÓ Íe|! Készi]lt az á||ami alapadatok felhaszná|ásávaI.
Engedé|y sáma:

.arrp
1ĺ2
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OPTEN Kft. ) Cégkir,onat 2016. 04.zs-ihatállval 1. oldal, cisszesen: 3 oldal

MagyaÍ

Kézikönyvek

euołpesr róvÁRos V|||.
Beje|entkeäe

SzoIgá|tatásvideók

Cégkĺvonat 201 6. 04. 25-i időál|apotban

Kapcsolat

< Mssza a keresóhőz < Vissza a ta|áĺatokhoz

Irányítópuĺt

'..:,: * B .:

ä; ,o Ei i!.j

I(AMRA Hungary Koř|átolt Fetelősségĺi Társaság
1088 Budapest, Krúdy utca 1 í. pinceszint
Cégjegyzékszám : 01 og g4o7 17 Adószám: 227 24607 -242

Ugľás a rovathoz:

Közzététe|i ĺnformáció megje|enĺtése:

ĺ ĺ. Általános aoatolg i cégbrrénet / cégkivonat

|tĺem Ü;

Cégjegyzékszám: o1 09 940717 (Hatá|yos)

cégforma: Kortátott fe|e|össégú tarsaság

A|aku|ás dátuma: 201o.05.31.

Bejegyzés dátuma: 20.ĺ o.06.07.

2 AcÉG ELNEVEZÉSE

2l1 KAMRA Hungary Kor|áto|t Fe|e|ősségri Társaság
Bejegyzés ke|te: 20í o.06.07-

Hatályos: 2010.06.07. . -..

3 A cÉG RÖMDíTETT ELNEVEZÉSE

3l'l KAMRA Hungary Kft.
Bejegyzés ke|te: 20,| o.o6.07.

Hatályos: 2010.06.07. - ...

5 A cÉG SZÉKHELYE

5/3 1088 BudaDest' Knidy utca íí. Dinceszint
Változás idópontja : 20 1 2.06.27.
Bejegyués ke|tei 20 12.07.1 o.

Hatályos: 201 2.06.27. -.''
8 A TÁRsAsÁGl szERzóDÉs (ALAPSZABÁLY' AláPíTi oKtRAT, LÉTESíTÖ oK|RAT) KELTE

Bl1 20í0.05'3.|.
Bejegyzés ke|te: 201 0'o6.07.

Hatályos: 201 0.0ô'07. -...
8t2 2010.12.30.

Bejegyzés kelte: 20 ĺ 1.oí.o4.
Hatályos: 2011.01.u. . ...

8/3 2012.06.27.
Bejegyzés ke|te: 20 1 2.o7'1 o.

Hatályos: 201 2'07.1 o. -...
9 A cÉG TEVÉKENYSÉG| KÖRE(|)

9l4 6820'08 saját tu|ajdonú, bére|t ingat|an bérbeadása, üzemeltetése (F6tevékenység)
Bejcgyzés ke|te. 20 |3.02.22.

HatáIyos: 201 3.02.22. . ...

9/5 56í0'08 Éttermi' mozgó vendéglátás
Bejegyzés ke|Íe: 20 1 3.02.22 -

Hatályos: 201 3.02.22. - ...

9i6 5630'08 |ta|szo|gá|tatás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.o2.22.

Hatályos: 2013.02-22. - '..
9n 7733.08 |rodagép kö|csönzése (be|eéľtve: számítógép)

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.o2.22.

HatáIyos: 201 3.02.22. -..-

9/B 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kö|cs<inzése
Bejegyzés ke|tei 20 1 3.02.22.

HatáIyos: 201 3.02.22. -.'.
9/9

/Í
^ ./.:...

!*/ ). ,ł
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.04.zs=ihatá||va| 2. o|dal, összesen: 3 oldal

7740.08 lmmateriá|is javak kö|csőnzése
Bejegyzés ke|te: 20 13.o2.22.

HatáIyos: 2o1 3.02.22- - ...

ĺĺ e cÉo.leevzsľr róxÉ.ls
1112 Összesen:3 500 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 201 1.01.o4.

Hatályos: 2o1 1 -o1.a. - ...

13 A cÉGJEGYzÉsRe.locosut-T(AK) ADATA|

13ĺ2 záká,,vi Rőbert KáImán (eft szö||ős t,ditcize||a| { ügyvezető (vezető tisztségviselő) íí34 Budaoest Kassák Laios utca 70.
Vl. em. 56.
szü|etés ideje: 1 973.04.23.
Adóazonosító je|: 8388281 283
A képvĺse|et módja: öná|ló.
A jogviszony kezdete: 20.t 0.0S.31.
Vá|tozás időpontja: 2o.| 2.o7.1 o.

Bejegyzés ke|te: 201 2.07.í o.

Hatályos: 201 2-07'1 0. - ...

20 A cÉG sTATtszTlKAl sáľuele
20t1 22724607_6820_113_01.

Bejegyzés ke|te: 201 0.06.o7.

Hatályos: 2o1 0'06.07' - ...

2í AcÉGADTSZÁMA
2113 22724607-242.

HU22724607.
Adószám státusza: érvényes adószám
státusz kezdete: 201 o'06.07'
Vä|toŹáŚ idöpontJa: 2o1 0'12.30'
Bejegyzés ke|te: 2012.07,o4.

Hatályos: 2o1 o.1 2.3o. -...

32 A cÉG PÉNZFoRGALM| JELzószÁMA
3211 1 0300002-í 05045o3-49o2oo.| 8

MKB Bank zrt. (1056 Budapest, Váci utcá 38.; o.ĺ 1o o4o952)
A számla nyĺtási dátuma: 20,ĺo.o6.07.
Bejegyzés kelte: 20í0.06.1 5'

HatáIyos: 201 0-06.1 5.. ...

45 A cÉG ELEKTRoN|KUS ELÉRHETóSÉGE
4511 Honlap: www.kamra-hunoary.com

E maĺ|: kamrainfo@qmai|.com
A cég a közveüen köz|eményeit a hon|apján teszi közzé.
Bejegyzés ke|te: 20 1 0.06.07'

Hatályos: 2o1 0.06.07. - ...

49 A cÉG cÉGJEGYzÉKsáMAl
49t1 01 09940717

Vezetve a(z) FőVárosĺ Tórvényszék Cégbírosága nyi|Vántartásában.
Bejegyzés ke|te: 201 0.06'07.

Hatályos: 201 0'06.07. - ...

Cégformától fÜggő adatok

í ATÁRsAsÁGTAGJA|NAKADATAI
(0s)

1(09)12 zákánvi Róbert KáImán (an: szö||ősi Ed:]t Gize||a| Q í í 34 BudaDest' Kassák Laios utca 70. vl. em. 56.
születés ideje: 197 3.o4.23.
A tagsági jogviszony kezdete: 2o1o.05'3í '
Változás idópontja: 2012.o7.1o.
Bejegyzés ke|te: 20 12'07'1 o'

Hatályos: 201 2'07.1 0. - ...

97 PÉNZÜGY| MoDUL

2014' év 2013' év 2012. év 2011. év 20ĺ0. év

Beszámo|ási ĺdőszak

eFt

Értékesĺtés nettó árbevétele u g64

Üzemi eredmény 836

Adózás e|őtti eredmény 836

2014.01.O1.

2014.12.31
20í3.0í.0í..
2013.12.31.

eFt

13 067

384

384

2012.0'1.o1 . - 2011.01.01
2012.12.31. 2011.12.31

2010.05.3í. -

20'10.12.31.

eFt

40

-.1 5'ĺ 0

.1 5í0

eFt

11 081

644

645

eFt

I 920

1.ĺ06

I 106 /i
t-/ .,. //
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 201,6. 04.25-i\.ĺatćl|va1 3. oldal, összesen: 3 oldal

Mér|eg szeńnti eredmény

Adózott eredmény

Eszközök összesen

Befektetett eszközök

Forgóeszközök

Pénzeszközök

Aktĺv időbeli elhatáro|ások

saját tóke

cé|tarta|ékok

Köte|ezettségek

Rcivid lejáratú
kötelezettségek

Hosszú |ejáratú

köteIezettségek

Passzív ĺdőbeIi

elhatáro|ások

Pénzügyi mutatók

EIadósodottság foka o
E|adósodottság méńéke -
Bonitás Ô
Árbevétel arányos
eredmény % @

Likviditási gyorsráta @

Létszám: 1 fő

ĺcz
752

I 481

3 102

5 379

470

0

4 661

0

3 695

3 695

0

125

o,44

0,79

5,24

0.62

345

345

I 099

? tł Ä

4 5A4

22

0

3 909

0

4 130

4 130

0

60

579

579

7 147

3 643

3 465

oÔí

39

3 564

0

3 482

3 482

101

0,49

0,98

5,23

0,73

995

995

3 255

795

2 421

.ĺ 640

39

2 985

0

231

231

0

39

0,07

0,08

1 1,15

10,31

.1 5'ĺ0

-.ĺ 510

2 715

1 373

1 342

800

0

-í 0í0
0

3 107

3 107

0

6í8

1,14

-3,08

-3 775,00

0,43

0,51

.ĺ 

'06

0,48

Az adatok az oPTEN Kft. Cégtiár rendszeébő| sármaznak, ame|y cégek esetén a GégkČizlönyben megje|ent hivatalos adatoka ttaíta|ma7za,más szervezetek esetén egyéb forřásból származó hivata|os és gyűjtött ĺnformációk |áthatók.

Lekérdezés időpontja: 2016'04.25 16:03
Utolsó fe|do|gozott cégköz|öny megie|enési dátuma: 20.|6'04.23.
Adatbázis uto|só aKua|ízálási dátuma: 2016.o4'25 15:07

ÁszF GY.I'K. KAPcsoLAT

Íąékof(a|ó az ada|keze|ési és fe|haszná|ási fe|téte|ekröl |mpresszum oPTEN KÍt.o

ii';,.':./

l./

1thttps :1/www.opten.hu/cegtaľ/cegkiVonat/O 1 09 g 407 t7 2016.04.25.
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Főváľos i Katasztr őfavéd elm i lgugatő ság
Közép-pesti Katasztľófavédelmi Kirendeltsés

Szám : 3 5 L 5 0 / I 622-U20 I 6.áIt.

Hĺv.sz.:

Íi. i.:
Tel.:
E-mail:

Budapest Fővúros WII. keriilet róaefvdrosi onkormdnyzat
P o lg dr m e s t e r i Eiv ata la
D r. G a l amb o s E s zte r G azd ó l k o dds í t} gy o s zt lÍ ly
Vezetője részére!
Budapest
Baross utca 63-67 .

r082

Táľgy: Tájékoztatás a VIII. kerület Lőľinc Pap
téľ- Kĺűdy utca 1l. szám k<jzötti
területen (Kamra Hungary Kft)
közterület használat tigyében
16-738/f016/2016. (Boros
Szabolcs)
Fźtbri Zo|tánné ttí. hdgy.
4s9-2300/94284
fki.kozeppest@katved. gov.hu

Eľtesítem, hogy a Bp., VIII. kerĹilet Lőľinc Pap tér teľületén Q(amľa Hungary Kft) k<iztertilet
hasznźĺat ügyében a Kirendeltségtinkhöz kĺildött megkeresését megvizsgáltam, amelyľe az alábbi
ttĄékoztatást adom:

A VIII. kerĺilet Lőrinc Pap tér terÍiletén (Kamra Hungary Kft) a benffitott iratoknak megfelelő
kialakításban a közteniIet hasznźiatát tílzvédelmi szempontból abban az esetben nem kifogášolom,
am ennyib e n az aIźlbbi fe ltéte l ek te lj e stilnek :

o Ą közteriileten kizańIag egy ember számáta korrnyen mozdítható nem rcgzltett tángyak
(székek, asztalok) helyezhetőek el.

o Ą közterĺileten' kizźtrőIag egy ember szétmáľa könnyen mozđĺthatő virág|áđák, napernyők
helvezhetőek el.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 20I 6. áptilis 29.

Géczi Béla tíĺzoltĺj ezreďes
kirendekség-vezető

megbízlÍsdbóI és nevében :

I
{,1''i ,/
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Buo,łpnsr Flv'łnos
VIII. KERÜLET

JózsnrvÁnosI oľronľĺÁNYZÁT
PolcÁnľĺcsTERI HIVATALA

VÁnosÉpÍrÉszBrr ÜcyoszrÁlY

_-______,.1

Budapest Főváľos VIII. keľület
Jĺózsefo áľos ĺ Onko rm ány zat
Polgármesteľi Hĺvatala

Gazdálkodási Ügyosztály

dr. Galambos Eszter
ügyosztályvezető

Helvben

Iktatószĺám: 26-28812016
,ťigýntéző: Szomolanýné Kocsis Bęatrix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanýneb@jozsefuaros.hu

Táľgy: Kamľa Hungary Kft. közterület használati kéľelme - Lőľinc pap tér - Krudy u. 11.
sziím előtt

Hiv. szám: 1 6-738/20] 6.

Tisztelt tiryosztályvezető Asszony!

Köszönettel vettem táľgyl témában tett megkeresését. A Budapest Fővłíľos VIII. kerĹilet
Józsefuĺĺros onkormźnyzata Képviselő-tésfiiletének Józsefuaros Kerületi Építési
SzabáIyzataról szóló 6612007.(XII.|Z.) ľendelete 1ĺorÉsz) 10.$ (3) bekezdése szabá|yđzza a
teraszok elhelyezését.

Fentiek a|apjáĺmegállapítom, hogy a közterĹilet-hasznźiat engedélyezhető.

' -,,i:: '. ,

Budapest, 2016. május 2.

Üdvözlettel:

Femezelý GergelyDLA
mb. ťoepítész
ügyosztá1yvezető

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2100
www jozsefuaros.hu //.

v ,; /
// Ęu



BUDAPEST FÖYÁnos vĺu. xrnuleĺ :

JlzsEFv'ÁRosI i

PoI-G.{RÄĺEsTERI HIvATÁL I

Ügyirätszám: 05-207 9 /2OI 6.
Üg-vintéző: Seregi Viktóńa
Telefon: 459-21.74
Email: seregiv@ozsefvaros.hu
Hivsz. : K.I6-738ĺ20l 6.

Trírg1': kőzterĹtlet-foglalási kérelem

Gazd á| kodási Ug-vosztály

dľ. Galanrbos Eszteľ
ügyoszt.ál1vezető részéľe

I{elyben

Tisztett Ü gyo sz!źl!r' yv ezetií Asszony !

Hivatkozással hozzźnk étkezetl megkeľeséséro az a1źbbí áIlásfoglalást adjuk:

Kamľa Hungary Kft.

Budapest VIil. kerĺilet Lőľinc Pap teľ - Kľúd"v u. l1.

20 m2 vendéglátó teľasz

ľéśzere aköztertilet haszlrá1atba aóäsäÍ a fentí időszakban a ,,JOKÉSZ'' 1 o. $ (3) bekezdóséberr
rögzítettek betartása lnellett kęĺeskedelIni szempontbó1 ľem kifogásoljuk,

az alábbi,kĺköťésse|:

a vendéglátó teľaszt a kereskedő csak az ĺizlet nyítászáróinák zźrva' tartásźlval
üzemeltetheti.

A Ktimľa Hn,gqry KÍt. |883ĺ2012 szźĺn, alatt szerepel hatósági nýlvántartásunkban _

,,KAtr,ĺRA KLUB" elnevezessel - a Budapest VIII. keľtilet' Kľudy u. 1I. (pinceszint) szám

ąlatti ĺĺzlet tekintetébeĺ. Az ĺiztet nyitva tartási iđeje: hétfćĺ-kedd: ló.00 _ 24.00; szęrrla-

siombat: l6.00 _ 04.00; vasámap: l6.00 - 24.00

Józsefi,áĺos Kerületi Építési SzabályzatáĺóLszóló 66/2OO7.(Xľ'l2:) Ök. ren<l'elet (JiKÉsZ)
t 0.$ (3) bekezdésę értęlmében:

,'(3) Vendégláto terasz elhelyezése
a) Venđéglátó terasz 'kÓzterületen vag.v kcizhasználat céljára ätadott nlagánteliileten csak

abbaĺ az esetben létesítlrető, ha:
. a gyalogos sál' szélessége - a biztonságl- és beŕendezési sávok megtartásávď *

legalább 1.5 m;
. a g-valogo's sáv szélessége az t.ľkád a\att is legalább 1,5 méteľ és

H;rĺósÁc ĺ Ücvosz-ľÁĺ'y

rcAzG.{TÁs| |RoDA
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a

b)
c)

a tďasz legfeljebb 3 méter széles, illetve eru:él nagyobb mérehi terasz esetében
legalább 1,5 méter széIes fe|iĺleten a kiiniljarhatóság biztosítható.
Terasz oldalai 1,0 méternél magasabb szerkezettel ňeľn határ.olhatók le.A terasz,ok téIiesítésének, esővédővel vąló ellátásaĺak nregoidásáÍ az épület
megielenítéséhez történő megfelelő illeszkđés éĺdekében tlé tell m|JtatÍi az
ĺĺnkormányzati ťoépiÍ'ész előtt, illetve arrnak hiányában az í|letékes terĺ'tanács előtt,
melynek áIlásfoglalasát csatolni ketl az (elvi) építési engedély.iránti kérelernlrez.''

Ą megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelnri tevékenységét a
kereskedelenrről szóIó 2005. évi CLxv. törvény előirásainak betartásál,al foýaha$a,
továbbá, hogy a r,endéglátó-teľaszon a zeneszolgáltatłs tilos, ill. tevékenyséstikk.l .iul.o,.'á;
nyugalmát nem zavar.haŕj ák (zaj, szag, nyitva tartás, renđezvények, stlr.)' 

Y

Budapest, 2016. május 12.

Tisztelettel:
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BUDAPES.ľI RENDÓR-p'ŐxĺplrÁNYsAG

VIII. Kerületi Rendőľkapitánysá.a

Rendészeĺi osztály

Ugyszám: 0 1 08015759 -33 /2016. ćit. Tárgy: szakhatósági vétemóny
I{iv. szám: 1 6.738lfa16.
Ügýntéző: Boros Attila BaIázsľ' lrdgy.
TeI.: 477 -3.7.0a ĺ 48-124
Eĺnai1 : borosab@b udapest.police.lru

đr' Galambos Eszter
ĺigyosztályvezetÍj

Budapest Főváros VÍII. kerĹilet
Józsefváľosi onkormányzat
Polgármesteri Hir,atal a
Gazdálkodási Ügyosztály

Buclapest
Baľoss ultca ó3-67.
I082

Tisztelt dľ. Galambos Eszteľ!

Tájékoztatom, hĺlgy a fenti számon hatóságomhoz érkezett megkeľesésben fogla1takat
megvizsgáltatn, melynek soľáli az alábbiakat állapítottam meg:

A Kąnrľa Hungary'Kft. kéľelmet nyťrjtott be a Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában l'évő
közteľület hasmál'atához, nrelyben kitelepĹilésének engedélyezését kérte źu6, május 09, naptól -
201'6. szeptember 30. rrapig a Budapest VIII. kerti]et, Lőľinc Pap téľen a Krudy Gyuia utca.i1.
szźĺm eĺótt a járdáłn ?0 négyzetlnéter. terĺiletre.

A fenii lrelyszínen közbiztonsági és közlekedésí szempontból a kitelepülés e1len hatóságom
kiÍ.ogást nem emel.

Bucĺapest, 2aL6. áprí|is 77.

-\;J-q
Kovács Tibor ľ. alezľedes
Rendészeti osztályvezető

Cíln: l084Budapest Víg u.3ó. 1431 Bp. PÍ'':l61
TeleÍbrr: 477'3700l' Fax: 4.l.l-3]24. 48-40I

e-mail: 0Srk@budapest.police,hu

Rls\|: (, j.í.i{;' j.l.!,! tl) | oŚí".lŚpj.i.i-j-t}ĺ JllNł'j]łri't.Jt].-ilit:5].iĺj:ĺ:ij | -liiŔj.lj.)s ) 
/^ ,/

||l|Ń(: !inťśł(ln|. š/r
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K É R E L E M
a Józsefo áľosi on koľm ány zat tu laj doná ban lévő kiizteľü let haszná|atálh oznyomtalýányI oIvashatóaľí, nyon,tatott betíiveI kitöt teni !

M agánszemélyek esetében :

Kérelmezőneve: ...........'.... telefon:

.szrm:.......

Megjegyzés: Fenti adatok kozlése a közterijlet-hasznóIati kérelmek elbírálástÍhoz, a közterijlet-használarok ellenőrzéséhez
szükségesek. Az adatokat a Polgźľmesteri Hivatal és a Józsefvárosi Közterület-feli)glelet kezelik. Jelen tájétruĺatas a 20] ]. évi C)il'
törvényen alapll.

Ktizteľü|et-haszlálatideje:20l G * l,ĺj hó j'liuinaptóI _ zol3ż'.,, ffi no

(Több idópon!- heýszín esetén kéľtink listĺít mellékelni!)

Közteľĺl|et.hasmá|atcelja:.'....'''''.'.gya|ogos jáľr|a |ę|ę(li védőtetó...........

Közteľület nagysága: ......'....'3 0'.''' ........ nm

Közteľĺilethe|ye: Budapest VIII. keliilet....'Sonlogyi Béla u. .......'.....'.(lÍcątér)...'.12 '.'.szÁm
Eryéb ( LEVELE7ESI cÍM, amennýben a fenti adatoktót eltér, stb.):

Épiilet tetotér bontás idejére a Somogyi Bé|a u. |2' szám előtti járdasz akasztvédőtetővel kívániuk ellátni

ioio! *pig

/i
{,/,.ť .,"

?',

Kérjiik ! túIoldaIon jelzett m'e!l.ékleteket csatolni, ésa kćľe lcmnyomtatvdnyt aIáÍrni szíveskedjék!

ęC
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A kérelmező tudomásu| veszi, hogy
} a kérelęm benyújLĺsa nem jogosítja fe| a kłiaeriilet haszná|atára'
} a 18/2013. (Iv.24.) önkormányzati rendelet l7. $ (l) bekezdése szerint a közteriilet hasanálatáért közte-

ľület-használati díjat kłiteles ťtzetni,
} a közteľiileten kizárólag a2|0/2009.(|X.29.) Kormányľende|et 12. $ (l) bekezdése a|apján a ľendelet 5.

mellékletében meghatározott termékek ĺĺľusíthatók.

A kére|emhez akére|mezőnek az alábbi mel|életeket ke|| csato|nia: (A csatolt mellék|etet kérjiik X.el jelłilni)

l . A közteľtileten folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feli ogosító egyszerű okirat másolatát:
. egyéni vállalkozás esetén: vál|a|kozói isazolvánvt.
- gazdasági társaság, egyéni cég gsetén: 30 napnál nem ľégebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt'
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyi|vántaľtásba-véte|üket ieazoló okiratot.
- őstermelők esetén őstermelői igazolvĺínyt.
2. Az igényelt teriiletre vonatkozó helyszínt ábräzo|ő vźp|atot, ame|yen szerepelnie kell a környező utcrĺknalĺ
is. A vĺŁlaton az igényeltterületnek- a szükséges méretekkel. úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz,pavilon szélének az épület homlokzati falától és ajfudaszé|étől va|ó távolságaiterasz
esetén annak az üzletnek a bejäratátó|való távolsága, amelyikhez tartazik1' méterben mérve)'

x

3. Az elhelyezni kíviĺnt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; Íeraszkérelmekhez a
he lys zín fotój át is c s atolni sziiksé ge s.

4. Meglévő |étesítnényre vonatkozó köĺeľĺilet-hasná|aÍihozzájárulás megújítása esetén - városképvédel-
mi szempontok figyelembevéte|e miatt - fényképfe|vételt kęl| becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kötött építmény esetében vagl építési munkálatokkal összeJĺjggő közteriilet-hasznáIaĺ
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazast és ajogszabálybąn előírt ese|ekben ajogerős építésiigłi ható-
:slĘ! engedé ĄlÍ csątolni sziikséges.
ó. Kiizt|t igénybevétele esetén - a 2. pontban fogla|t helyszínrajzon tul - a vonatkozó helyezínt ábrIízoló
forgalomtechnikai vźurajzot, ame|y beszerezhető a BKK Közuti Ktiz|ekedési lgazgatóságK:5zűtkeze|ési Fő-
osztály' Foľgalomtechntkal osaálván.

Figye|meztetés:
A hiánytalanłl kitÓltött kérelemnyomtaIváľry és u előírt melléHetek csątolasĺin fiil, a pontos és egłálelmű helymeghaĺa.ozas, va-
lamint a meglévő létesítméłryfotója elengedhetetlen a benyijtott łrerelem érdeni elbíľátasához!

A kĺizteľtilet-haszrrálatot -ktilönösen - az ďábbi jogszabál|yokszabźůyonźk:
} a Magyarországhe|yi önkormlĺnyzatairó| sn|ő201|. éü cL)ooilx. tiirvény
} a Józsefoárosi Önkormrányzat futajdonában Iévő közteriilebk hasmźtł.źró| es hasnílaüának rendjéről sza|ő |8/2013.

(Iv.24.) önkormányzati ľendelet
} Józsefuĺĺros Keľü|eti Epítés i Szabáúyatźró| sző|ő 66l2O07.()il' 12.) önkormányzati rendelet
} BudapestiVárosrendezesiésEpítésiKeretsabáýzatćism|ő47l|998'(X.15.)Főv.Kry.rendelet

NYILATKO ZAT

jĺłró hatóság felé továbbĺtásiĺhoz a jogosultság megállapítísa és teljesítése céljából'

tó| tájékoúatźst kaptam - melyet tudomásul vettem _ az e|járźs megindítasrĺLIlak napjáról, az igyintézési hatrĺridő-
ről, az ügyemre iľányadó jogszabály rendelkezéseirő|, jogaimról és kötelezettségemről, továbbá kötelezettségem
eInlrrlasztásának jtrgkĺ.ivetkrz.llrÉĺlycir(ĺl, a hiva[ali elérhettĺségľőt.

lebbezési jogomról |emondok. Tudomásul veszem , hogy ezá|ta| az igyemben hozott határozat annak közlésekor
jogeľőľe emelkedik.

Budapest, 20|6. év 05 hó 17. nap.
rÉnnĺ,ľ,ĺrzĺĺ ALÁÍRÁSA
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ÁI.AIRAS - MINTÄ

"Aiuĺíĺotĺ€zińĺl<yZ'oltán szĚl. Cziĺĺátry Zoltän (sriil.: 1974' málus 1ó., Yác,anuaner.el Gogola
Katalin Eva. lakłihe11'el 260Ü Vác, Var.sa kĺlz 14,}, mint a Centroom Invest Koĺláio1t
Feteĺősségű Tátsaság (székhely.ľ 2600 Vác, Vaľsa lĺöz 14) Úgyvezetőie a cégeľ akként
iegvzem, hog1, a cé.gkézze| vagy géppet eIőĘ előnyomoft va€ľ nvomtatott neve alá, vag'i íd1é a
Írevemct önĺillóan az a|álbbiak szerjnt ítom:

i\luľľott Dt. Juhász G3ćiĺgy iigyYéd ,tantisi'torn, hogv*.a ienti aláíĺás.mintáĺ Cĺítálĺy Zolĺtáľ.
sztiĺ. CziľíLry Za|tän (sztil.: 19?4. máiu^s 16., Vác, anýja neve; Gogola Katalĺn É.va, |akóhclye:

?ó00 \.ác: Vamą kóz 14) aki szeľnělyazonosságát az 51Ü42f JA számú jBazolványáva}, lakcÍnrét az
561780 NL sz. hatósági igazolványávat lĺetlôképpen igazolta és ď6ttęm saját kezűleg íľta alä._-*-

Nydarkĺrzon:, hĺrgy az ĺláírás-hitelesíľést a válrozásbeiegyzési eliäĺäs során ieg1,eztem elien,
ľalarĺrint, hogv zz aláírás-rnintn a változásbeiegyzési kéľelem melléktetét képezj. N1ílatłcozom
tpr'ĺíbbá, hogv a cég létesítő okiraát is én k€szíterc'em, ie;1veztem e.Ilen.---**.

Buđapest,.2015. saeptembeľ 09.

Elleniegyzem Budapesten 2015. szeptembeľ 09-én:

Dt. Juhász Üytiľgy Ugywěđi lroda
Dľ. Julrásľ G.ľüľgy ĺigyv{'d
Európai iogi szakiogász

;/
C, ,,.Ĺ,,

Ę3

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
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Ceruza
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Közzététe|iinÍormációmegje|enĺtése: ĺŃéń ---_---_-T]

Centroom lnvest Korlátolt Felelősségü Társaság
(2600 Vác, Varsa ktiz 14.) AdószÁm: 1_4907209.2:13

Cegkivonat 201 6.05.20..i időállapotban

ÁlľłlÁľĺos ADAToK

Cégjegyzékszám: 13 09 131530 (Hatályos)

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

Alaku|ás dátuma: 2009'09.16.

Bejęyzés dátuma: 2009.09.,| 7.

A cÉG ELNEVEZÉSE

a2 Centroom lnvest Kor|átolt Fe|elősségĹi Társaság
Vá|tozás időpontja: 2013.10.31.
Bejegyzés ke|te: 201 3. 12.02.

Hatályos: 201 3.1 0.31. - ...

A cÉG RÖuDíTETT ELNEvEzÉsE

3/2 Centroom lnvest Kft.

Váĺtozás időpontja: 20í3. 10.31.

Bejegyzés ke|te: 201 3. 12.02.

Hatályos: 2013.10'31. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/2 2600 Vác. Varsa köz í4.
Vá|tozás idĺĺpontja: 2013. 10.31.

Bejegyzés kelte: 201 3. 12.02.

Hatályos: 2013.10'31. - ...

A cÉG FIIKTELEPE(I)

7/1 HU í085 Budapest. Somogyi Béla utca í2.
Vá|tozás időpontja: 201 5.09.09.

Bejegyzés ke|te: 20,15.10.19.



Hatályos: 201 5'09.09. - ...

A TÁRsAsÁol szeRzóoÉs (ALAPsZABÁLY ALAPĺTÓ oK|RAT, ÉľesĺľŐ 9KIRAĐ
KELTE

8/1 2009.09.16.

Bęjegyzés kelte: 2009'09. 1 7'

Hatályos: 2009.09. 17. - ...

8/2 2013.01.25.

Bejegyzés ke|te: 201 3.04.02.

Hatályos: 2013.04.02. . ...

8/3 2013.10.31.

Bejegyzés ke|te: 2013..ĺ2.02.

HatáIyos: 201 3.1 2.02. - ...

8/4 2015.09,09.

Bejegyzés kelte: 2015. 10. 1 9.

Hatályos: 2015.10.19. - ...

8/5 2016.01.05.

Bejegyzés kelte: 2016.01.28.

Hatályos: 201 6.01.28. - ...

A cÉG TEVÉKENYSÉo KÖRE(I}

9/19 6202,08lnformácio-techno|ógiaiszaktanácsadás (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 20í 3.02.04.

Hatályos: 201 3.02.04. - ...

9/36 7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszakitevlkcnysóg
Bejegyzés kelte: 201 3.02.04.

Hatályos: 201 3.02.04. - ...

g/37 7o22,o8 Üz|etviteti, egyéb vezetési tanácsadás
Bejegyzés ke|te: 20í4.01.06.

Hatályos: 2014.01.06. - ...

9/38 6820'08 Saját tulajdonú, bére|t ingat|an bérbeadása, tjzeme|tetése
Bejegyzés ke|te: 2015. 10.05.

Hatályos: 201 5.1 0.05. - ...

9/39 41ío.o8 Épü|etépítési pĘekt szervezése
Bejegyzés ke|te: 2015.10.05.

HatáIyos: 201 5.1 0.05. - ...

9/40 811o'o8 ÉpítményÜzeme|tetés

Bejegyzés ke|te: 2015. 10.05.

Hatályos: 201 5.1 0.05. - ...

/,/
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9/41 6832'08 |ngat|ankeze|és

Bejegyzés ke|te: 201 5. 10.05.

Hatályos: 201 5.1 0.05. - ...

9/42 6831'08lngat|anügynökitevékenység
Bejegyzés ke|te: 201 5. 10.05.

HatáIyos: 201 5.1 0.05. - ...

9/43 6810'08 Saját tu|ajdonú ingat|an adásvétele
Bejegyzés kelte: 2015' 12.28.

Hatályos: 201 5.1 2.28. - ...

A cÉG JEGYZETT TŐKÉJE

11/2 Összesen: 1oo o00 000 HUF

Vá|tozás időpontja: 201 5.09.09.

Bejegyzés kelte: 2015. í0. 1 9.

Hatályos: 201 5.09.09. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE JoGosU LT(AK) ADATA!

13/6 Cziráky Zoltán (an.. Gogo|a Kata|in Éva| * 
| 
risyvezető (vezető tisztségvise|ő)

2600 Vác. Varsa kiiz 14.

Szü|etés ideje: 1974.05.16.

Adóazonosító jel: 83921 61 599

A hite|es cégaláírásĺ nyilatkozat vagy az ügyvéd áĺta| e||enjegyzett aláírás-minta
benyújtásra kenjlt.

A képvise|et módja: önálló'

A jogviszony kezdete: 2013. 10.31.

Változás időpontja: 20í 5.09.09.

Bejegyzés ke|te: 2015.10. 19.

Hatályos: 201 5.09.09. - ...

13r7 Medveczki Zottán (an: Szuhav o|gatva| # l2600 
Vác. Horváth Mihály utca 25.

Születés ideje: 1974.06.25.

Adóazonos ító je| : 839256527 4
A hiteles céga|áírási nyi|atkozat vagy az ügyvéd álta| ellenjegyzett a|áírás-minta
benyújtásra kenj|t.

A képvĺselet módja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 2013.10.31.
Vá|tozás időpontja: 20í5.09.09.

Bejegyzés kelte: 2015.í0. 19.

HatáIyos: 201 5.09.09. - ...

A cÉG STAT|SZT|KAI SZĄMJELE

20/2 14907209-6202-113-13.

í3
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Bejegyzés ke|te: 2011.01. 1 3.

Hatályos: 2011.01.13. - ...

A cÉG ADTSZÁMA

21/4 14907209-2-13.

HU14907209.

Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2009.09. 17.

Vá|tozás időpontja: 201 3. 10.31.

Bejegyzés kelte: 201 3. 12.u,
Hatályos: 201 3.1 0.31. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALM! JElzoszÁnĺe
3a1 1160000c0000oo0u3744Ąg1:7

Erste Bank zÍt' (1138 Budapest, NépfÜrdő u' 24-26'; 01 1o o41o54)
A szám|a nyĺtási dátuma: 2009.09.25.

Bejegyzés ke|te: 2009'09.29.

Hatályos: 2009.09.29. - ...

342 66000169-1109873il0000000
Veresegyház és Vidéke Takarékszovetkezet (2600 Vác, Zichy H. u. 23'; 13 02
050250)

A szám|a nyitási dátuma: 2015.09.09.

Bejegyzés ke|te: 2015.09.14.

Hatályos: 201 5.09. 1 4. - ...

A cÉG ELEKTRoNIKuS ELÉRHETóSÉGE

45/3 E mail: cziraky.zoltan(Oeouicom.hu
Változás időpontja: 201 5.09.09.

Bejegyzés ke|te: 2015. 10.19.

Hatályos: 201 5.09.09. - ...

A cÉG cÉGJEcYzÉxszĄunl

49/1 13 09 131530

Vezetve a(z) Budapest Komyéki Torvényszék Cegbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2009. 09.17.

Hatályos: 2009.09. 17. - ...

32
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1(09) A rÁnsnsÁG TAGJAINAK ADATA!

1pg)n Cziráky Zottán |an: Gogo|a Kata|in tva|
Szti|etés ideje: 1974.05.16.

A tagsági jogviszony kezdete: 2o13.,1o.3,|.

Vá|tozás időpontja: 201 5.09.09.

Bejegyzés ke|te: 201 5. 10' 1 9.

Hatályos: 201 5.09.09. - ...

1(09)/9 Medveczki Zoltán (anz Szuhay o|i]a Éva|

Szü|etés ideje: 1974.06.25.

A tagsági jogviszony kezdete: 2013.10.31.
Váĺtozás időpontja: 201 5.09.09.

Bejegyzés ke|te: 2016.01.05.

Hatályos: 201 5'09.09. - ...

97 PÉNzÜGYt MoDUL

&'|2600 Vác. Varsa koz 14.
r-

* |2600 
Vác. Horváth Mihály utca 25.

2015. év 2014. év 2013. év 2012. év 2011. év

Beszámo|ási
időszak

Értékesítés nettó

árbevéte|e

Üzemi eredmény

Adozás előtti

eredmény

Mér|eg szeńnti

eredmény

Adózott eredmény

Eszközok
összesen

Befektetett

eszkózök

Forgóeszközök

Pénzeszközok

Aktív időbeli

elhatáro|ások

Saját tőke

20.ĺ5.01.0.ĺ.

2015.12.31.

eFt

900

36

36

1028/i5

20 850

81 995

81 325

0

1028/'5

2014.01.01.

2014.12.31.

eFt

2387

1 328

13/.l5

1210

1 210

3 309

2013'01.0í.

2013.12.31.

eFt

2 900

1 776

1 776

í 598

1 776

2798

2012.01.01.

2012.12.31.

eFt

1384

1 244

1 244

272

74

451

393

0

501

2011.01.01.

2011.12.31.

eFt

5 813

5 651

5 652

0

3 908

4 196

111

229

29

36

732

525

0

3 309

2 825

0

3 309

0

2798

2798

0

2 099

4 085

4 085

0

l'
Ĺ','/

íę



Céltarta|ékok00000
Köte|ezettségek 0 0 699 24 3967

Rövid |ejáratú 0 0 699 24 3 967

köte|ezettségek

Hosszú|ejáratú 0 0 0 0 0

köte|ezettségek

Passzívidőbe|i 0 0 0 0 0
elhatáro|ások

Pénzügyi mutatók

E|adósodottság 0,00 0,00 0,25 0,05 0,95

foka O

E|adósodottság 0,00 0,00 0,33 0,05 17,32

mértéke - Bonitás

\̂t/

Árbevétel arányos 4,oo 50,69 61,24 52,89 67,23

eredmény % O

Lĺkviditási Nincs adat' Nincs adat. 4,00 18,79 1,03

gyorsráta CI

Az adatok az OPTEN Kft. Gégtár ľendszerébő| száľmaznak, ame|y cégek esetén a
Cégköz|önyben megje|ent hivatalos adatokat tafta|mazza, más szervezetek esetén

egyéb forrásból száĺmazó hivata|os és gyűjtött információk |áthatók.

Lekérdezés időpontj a: 2o16.05'20 08:46
Utolsó fe|dolgozott Gégköz|öny megjelenési dátuma: 20í 6.05.1 8.

Adatbázis uto|só aktua|izá|ási dátuma: 2016.05.20 08:19

OPTEN Kft.O

,
1" .,

- n--f--JJ



Ęudapest Főváľos V|||. kerü|et Józsefváľosi PoIgárĺnesieľi HivataI
Gazdá| kodási Ugyosztály
í082 Budapest
Baross utca 63-67.

K É R E L E M
a Józsefváľosi Önkoľm ányzat tulajdonában Iévő ktizteľiĺlet használatźlhozKérjtjk a nyomtatványt olyasnatoan' nyomtatott berlivel kilötreni!

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

Adószama: ďi4 _|:E_i-ą?;

Megj egyzés: Fenti adatok közlése a kĺjzterijlet-hasznólati kérelmek elbírólásóhoz, valamint a ktjzterijlet-használati hozzójlź-
,ł,o'b:":,ľ'lľkak 

,ellenőrzéséh.e.z 
sziiksé,gesel't. 

. .Az 1.dgtokat ^a 
P9lg:źrryesleri Hivatal Gazdálkodási, illetve Közterljtet.felłgyeieti

Üg1losztólya kezelik az infornaciós önrendettłezésijogról es az tnfonĺuźcřószabadságról szóló 20] ]. evi CilI. ttjrvény ąlapján

Ktizteľĺĺlet-hasznĺílatideje:20l ó.iu" L"ěj nu #ljnaptól - 20t;}. e, 'ő';,jil,d !j.$ ""pĺg
(Több időpont'- helyszÍn eseten kériink lisĺłt mellékelni!)

Közteľĺilet-hasznĺálat cé|j u, ,,..|ł#.M.,é':A#,.,.:r.H4sj:đ............
Kéľelemml éľintett közteľület narysĺí gu, ....'...,l. 4. . .'..... 

^, 
ĺ au

t

":**":::*:..:*o"-,ffi .ńff-Í,;,::^,:k;J;;;;.....'.''..........

ĺ .tii15 j-Ąľł Ż $
l ;,uł n''..y'' os$ľł !'9- ł' l -a.,.'
i.!_t::g,1

' 1"r-

Me$iegrzT ( EryéĘtéry.' köľiilrnény, I'EvF)I'EzÉsI cÍM, amennyiben a fenti adatoktól eltéľ, stb):

#r4:-.) *:n4dp?!fu: ....

Jt.ĺ,.stĺł^' $ł.,ĺ b.oą. }d . ĺÍ* L/'
Rérj iik- ? ttilotrdalon jelzett ru.ę!lékI.eteketucsatolni, ésű kéľ e ĺe mny ołł,taÍv dnyt a l á í r n i s zív e s ke dj é k !, /

t-":/ ,n'i).-{í.n
Jb



-2-

A kéľelmező tudomásu| veszi' hogy
a kéľelem benyújtása nem jogosítja fel a közterĺilethaszĺá|aÍźra,
a Józsęfuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közterületek haszrrálatáról éshasmźiatźnak rendjéről szóló
I8l2o|3. (Iv.24.) önkormányzati ręndelet 17. s (t) bekezdése szerint a közterĹilet hasnĺźiatáért közterület-
használati díjat köteles ťlzetni,
a köztęrĺiletenkizźrolrag a kereskędelmi tevékenységek végzésének feltételęiről szóló 2|0/2009.(IX.29.)
Kormányrendęlet 12. $ (1) bekezdése alapján a ľcndelet 5. mellékletében meghatĺĺrozott termékek arusítha-
tók.

A kéľelemhez a kére|mezőnek az alábbi mel!életeket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjiik X-el jelölni)

l. A közteľületen folvtatni kívánt tevékenvsés gyakorlására felioeosító egyszerÍĺ okiľat másolatát:
- esYéni vállalkozás e s etén : v át|akozói i*azolv ányt,
- eazdasźLeítarsasás. eevéni cés esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláÍľási címpéldányt,
- társadalmi és egyéb szęrvezetek esetében: a nyilvántartásba-vételifüet igazo|ő okiratot,
- őstermelők esetén őstermelői isazolvánW.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztuzemęltebri kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-

ielentés köteles kereskedelmi tevékenység beięlentését igazo|ő dokumentumot vagy a Mĺĺkildési Engedéý
f. Az ígényelt teriiletre vonatkozó helyszínt ábrázo|ó vźz|atot, amelyen szerepelnie kell a köľnyező utcáknak

is. A vázlaton azígényelttęrĺiletnek. a szükséges méretekkel - rigy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz,pavilon szélének azépi|ethomlokzati falától és ajárda szélétől való tavolsága;terasz
eŚetén annak az uzletnek a beiárätától való távolsága, alllelyiklrez taľtuzik; luéterlrerl tuéľve).

3. Az elhelyezni kívánt épĺtmény, létesítmény, beľendezés míiszaki leÍrását és teľveit; ĺeraszkérelmekhez q

helvszín fotóiát is csatolni sziilrséses.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteľi.ilet-haszrrálati hozzájárulás megújítása esetén - városképvédel-
mi szempontok fievelembevétęlę miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. }Í,pítési engedélyhez kotott építmér,y esetében vagł építési munkálatokkąl összefiiggő közterület-használat
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmazóst és ajogszabályban előírt esetekben ajogerős építésügłi ható-
s ási engedélvt cs ątolni sziil<s ĺźpes,

6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínĺajzon tul - a vonatkozó helyszínt źtbrźľ;ol;ő

forgalomtechnlkai vánajzot, amely beszereżtető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatósźę Közutkezelési Fő-
osztály, Forgalomtechnikai osztályán.

Fievelmeztetés:
A hiqlytąląnul kitoltott lęrelemnyomtatvaľry es az előírt melléHetek csątolósĺźn tul, a poľlÍos es egłértelmű helymeghatározas, va-

laminÍ a meglevő létesítméľĺyfaóia elengedhaalen a beny,űjtott kźrelem érdemi elbtralasához!

A közterület-haszlálatot _ kiilönösen - aza|ábbi jogszabályok szabá|yozzźk:

Magyarorszźąheýi önkoľmiányzatairól szoló 20l 1. évi CL)oo(D(. töľvény

a Józsefuarosi onkormanyzat tulajdonaban lévő közteriiletek hasmálatiíról és használatának rendjéről szćiő |8/20|3.

w .24.) önkormányzati rendelet

Jóxefuaľos Kęrületi Építési Szabá|yntań|szÍió 66DO07.Qil.l2.) önkormiírryzati rendelet

Budapesti Vaĺosrendezesi és Építési KeľetszabáIyzató|szőIó 47lI998.CX.l5.) Főv. Kry. ľenđelet

A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól szól'ő 55/20|3. (XII.20.) önkor.
mányzati rendelete

NYILATKoZÁT
Alulírott, azáItaIamben1,ujtott köaeľület-hasmálati kérelmem elbírálásának céljából houltidrulok személyes adataim

töľténő keze|éséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes ađataimat a PolgríLrmesteri Hivatal az le-
jarásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bękérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé'

Kéľęlmem benyújtásakor a Polgármestęri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ngy|ntézojét(j| tźLjékoztatźLst kaptam -
amelyet tudomdsulvettem_aze|járás meginđításának napjáról, azigyntézési határidőről, az:dgyemre irányadó jog-

szabźiyi rendelkęzésekről, jogaimľól és kötelezettségeimľől, továbbá kiitelezęttségem elmulasztásának jogkövetkez-

ményeiĺől, valamint a hivatali elérhetőségľől'

Kii@, hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatźsi hatósági eljarás és szo|gtńtatás általános szabá|yaíróI a

2004' éví CXL. törvény 2004. évi CXL. töľvény 73/A' s (l) bekezdés b) pontja alapjan a fellebbezési jogomról le.
mondok. TuĺIomúsul veszem,hogy ezźita| az ügyemben hozott hatarozatallnakközlésekoľ jo5äťtt.gu|$c*ĺhv rn.

,/
:/

!'-lít-r()l

Budapest, zola. ąxa.l:ľo ..Ź.Íl oup.
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Ívlinerva Téľinfoľmatikai Rendszer
Bu dapest Főváros Vl l |. kerü | et Józsefvá rosl on koľmányzata

Méretaĺány:250

lrnp //nrinubi 0 l /mineľl.a'&p8kerĄ axplot/aj axplot;php

A tefkép |aiékoáató ĺeĺlegÚ' mäso|ata seĺnmiĺyen hivatdos eljäÍásbď nem hasznäĺhaió fe|! Keszüĺt a: é|ĺamĺ alapadatok íelh'ąszná|äsával.

Engedely sŽáma:

Budapest, 201 6 január 29
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OP.|EN Kft. ) Cégkivonat 2016. OI.zg-ihatállval l' oldal. összesen:4 oldal

sELLl HUNGARY VendéglálQ és Szotgá|tató Kor|áto|t Fele|ősségri
Társaság

(1085 Budapest, József körút 62.) Adószám: 25360291-2.42

Gégkivonat 201 6.0ĺ.29..i időállapotban

ĺ ÁlľłlÁNosADAToK
Cégjegyzékszám 01 09 27 0651 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|áto|t fe|elősségű társaság

A|aku|ás dátuma: 201 5.08'3í.

Bejegyzés dátuma: 201 5.09.o1 .

2 A cÉG ELNEVEZÉSE

2/1 sELLo HUNGARY Vendég|átl és Szo|gáltatl Kor|áto|t Fe|elősségĹĺ Társaság
Bejegyzés ke|te: 201 5.09'01.

Hatályos: 2015.09.01. - .'.

3 A cÉG növloíľerľ ELNEVEZÉSE

3/1 SELLI HUNGARY Kft.

Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 5.09.01.

Hatályos: 201 5.09.01. - ...

5 AcÉGSZÉKHELYE

5/1 1085 Budapest. József körrit 62.
Bejegyzés ke|te: 201 5.09.01.

Hatályos: 201 5.09.01. - ..'

8 A TÁRSASÁGIszERziDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPĺTÓ oK|RAT, I.ÉresírŐ 6K|RAT) KELTE
8/1 2015.08.31.

Bejegyzés ke|te: 201 5.09.01.

Hatályos: 201 5.09.01. - ...

9 A GÉG TEVÉKENYsÉcl xÖns(l)

9/1 5630'08 |talszo|gáltatás (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 201 5.09.0,|.

Hatályos: 201 5.09.01. -'..

9/2 5520'08Üoulesi'egyébátmenetiszá|láshe|y-szo|gá|tatás
Bejegyzés kelte: 201 5.09.0,ĺ.

Hatályos: 2015.09.01. - ... /
A-.rr: .2,.ĺ,/

https ://www. opten.hďcegtar/cegkivonat-nyomt atas l OI 0927 06 5 1 2016.01.29. GL



OPTEN Kft. ) Cégkivonat f0t6' OI.}g-ihatáIlval 2. oldal, összesen: 4 olĺlal

9/3 5590'08 Egyéb szá|láshe|y-szoĺgá|tatás
Bejegyzés kelte: 20,ĺ 5.09.01.

Hatályos: 201 5.09'01. - ...

9/4 5610.08 Éttermi, mozgi vendég|átás
Bejegyzés ke|te: 201 5.09.01.

Hatályos: 201 5.09.01. -,..

9/5 5621.08 Rendezvényiétkeztetés
Bejegyzés ke|te: 201 5.09.01.

HatáIyos: 201 5.09.01. - ...

9/6 5629'08 Egyéb vendéglátás
Bejegyzés ke|te: 20,| 5.09.01.

Hatályos: 201 5.09.01. - ...

9n 6399'08 M. n. s. egyéb ĺnformációs szolgá|tatás
Bejegyzés ke|te: 201 5.09.01.

Hatályos: 201 5.09.01. - ...

9/8 8230'08Konferencia,kereskede|mibemutatószervezése
Bejegyzés ke|te: 201 5.09.01.

Hatályos: 201 5,09.01. - ...

9/9 8299.08 M. n. s. egyéb kiegészítő üz|etiszo|gáltatás
Bejegyzés ke|te: 20,l 5.09,0í.

Hatályos: 2015.09.01. - ...

9/10 9319.08 Egyébsporttevékenység
Bejegyzés keĺte: 201 5.09.01.

Hatályos: 201 5'09.01. - ...

9/11 9329'08 M. n. s. egyéb szirakoztatás, szabadĺdős tevékenység
Bejegyzés ke|te: 20,t 5.09.01.

Hatályos: 201 5.09.01. - ...

9/12 9609'08 M. n. s. egyéb szemé|yi szolgá|tatás
Bejegyzés kelte: 201 5.09.01.

Hatályos: 201 5.09.01. - ...

A cÉG JEGYZETT rŐxÉle
11/1 tsszesen:3 000 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 201 5.09.01.

Hatályos: 2015.09.01. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

13/1 Göŕŕler Ferenc (an: Kocsis Piroska Éva) s ugyvezeto (vezető tisztségvise |ő) 1048
Budapest. Hailó utca í5.l||. em.5.
Szü|etés idĄe: 1972.04.20.
Adóazonosító je|: 8384603006
A hiteles céga|áírási nyi|atkozat vagy az ugyvéd á|ta| e||enjegyzett a|áírás-minta
benyÚjtásra kerÜlt.

A képvise|et midja: oná||ó.

11

13

/
C/':'/.1 ,/

ĺ,/

https ://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas/0 1 092 7 06s l 20r6.0r.2s c l
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OPTEN Kft. )) Cégkivonat 2016. 0|.zg-ihatállyal 3. oldal, összęserr: 4 oldal

A jogviszony kezdete: 201 S.09.31.
Bejegyzés ke|te: 20,| 5.09.01.

Hatályos: 2015.09.01. . ...

A cÉG sTATlszTlKAl SZÁMJELE

20/1 2s360291-5630-113-01.
Bejegyzés ke|te: 201 5.09.01.

Hatályos: 201 5.09.01. - ...

A cÉG ADoszÁMA

21/1 25360291-242.
HU25360291.
Adószám státusza: érvényes adiszám
Státusz kezdete: 201 5.09.0.l.
Bejegyzés kelte: 201 5.09.01.

HatáIyos: 201 5.09.01. - ..'

A cÉG PÉNZFoRGALM| J ElzŐszłrĺn
341 11709002-20651512-00oOOOOO

oTP Budapestir., lX. Tĺnódi u. (1095 Budapest, Tinódiu.9.11.; o1 1o 041585)
A szám|a nyitási dátuma: 2015.10.08.
Bejegyzés ke|te: 201 5. 1 0. 12'

Hatályos: 201 5.1 0.1 2. - ...

A cÉG ELEKTRoN|KUS ELÉRHETŐSÉGE

45/1 E mail:sellohungary(@omail.com
Bejegyzés ke|te: 201 5.09.01.

Hatályos: 201 5.09.01. - ...

A cÉG cÉGJEGYzÉrszÁmłl
49/1 01 09270651

Vezetve a(z) Fővárosi Törvényszék CégbírTsága nyi|vántartásában.
Bejegyzés kelte: 201 5.09.01.

Hatályos: 201 5.09.01. - ...

Cégformátó! függő adatok

45

49

1 A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATA|
(0e)

1(09y1 GcjŕŕlerFerenc (an: Kocsis Piroska Éva)
5.

Születés ideje: 197 2.04.20'
A tagsági jogviszony kezdete: 2015'08.31.
Bejegyzés ke|te: 201 5.09.01.

Hatályos: 2015'09.01. - ...

* í048 Budapest. Hailó utca í5. llt. em.

lrttps ://rvww.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomt atas r o ! 0927 0 65 1 2016.01.29. G 
tŁ



OPTEN Kft . )) Cégkivorrat 20I 6. 0I . 29 -i batá||y a| 4. oldal. tisszesen: 4 oldal

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

forrásból származó hivata|os és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 201 6.01.29 09:45
Uto|só feldolgozott cégközltiny megjelenési dátum a: 2016.01.28.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2016.0,|.29 08:19

OPTEN Kft.O

https ://rwwv. opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomt atasl 0I 0927 0 65 I

,i
L-/ ,,/
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ATt\tŹlil
2016.01.29. c'-



ALÁÍnÁs MINTA

Alulírott Göttleľ Ferenc (sztiletett: Zsálmbék, Ig72. ápľilis 20., aĺyjaszületési neve: Kocsis
ľ_ľg'k" Éva) l048.Budapest; Hajló u. 15. III. em. ś' szĺmalatti lakos, mint a SELLoHUNGARY VendéglĺĹtó és Szolgáltatĺó Koľlátolt FelelősségiÍ Társaság 1szeth"lye: ToalBudapest, József kÍt. 62.) ugyvezetője a c;get akként jegyzem, hogy a cégkézzel vagy 

'éppęl
előíľt, előnýomott vagy nyomtatoft ńęve niĺe a 

''",,"*Ĺtä.ĺ,,állóan ąz alábbiak szenntíľom: --

+lťľľ budapésti ü^gyvéd a cégeljaľásľól szóló 200'6. évi V..tcirvény 9.$. (3) bekezdésében
foglalt jogkĺiľömnél fogva tanúsítom, hogy Göttleľ Ferenc (sziiletett: z'š^iá'.iíqJ;;-;;;i;
20., znyja születési neve: Kocsis Piĺoska Éva) 1048 Budap.'t, HuilJ ;. ü.-il' em. 5. saím
alatti lakos, ezt a fenti aláíľĺás mintlít, mj{ĺĺn 

',"^elyiiitr;;i;á,;i;;,i;O;^;;:';;ä;iigązo|vźnyána|, lakcímét a 85O22i LC sz. lako?met igazo|ő hatósági igazo|vźnyáva|ke1lőképpenigazo|ta,előttemsajátkezíÍIegíľtaa|á.--

Ü5rszĺĺm:' 0901 t 00017 4 t 201r5.

Kelt Budapesten, 2015. (kétezertizenöt<idik) év augusztus hó 31. (haľmincegyedik) napján.
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Buna'pnsľ FivÁnos VIII. KERÜLET
JózsnľvÁnosI

PoLGÁRMEsTERIHrvATAL

HłľósÁcl ÜcyoszľÁly

lca'zca.rÁsr IRoDA

Ugyiratszá mz 05 - 1241 / 20 I 6'
U gyintéző: Seregi Viktória
Telefon: 459-2174
Emaĺl: seregiv@jozsęfuaros.hu
Hivsz.:16-26712016.

Táľgy: közterület-foglalási kérelem

Gazdálkodásĺ Ügyosztáty

dľ. Galambos Eszteľ
ügyosztályvezető-helyettes ľészére

Helyben

5óc6efu źi'asi ÔzuĘoľĺx.ulyzat řu ignn'nesteľi u{Ętata
Kozľanti I}'1aĺó

Előszám: *
Ł.}-

Tĺsztelt Ügyosztályvezető-helyettes Asszony!

Hivatkozássa|hozzźĺlk érkezettmegkeresés ére az a|ábbi állásfoglalást adjuk:

Sellő Hungaľy Vendéglátó és Szolgáltató Kft.
Budapest VIII. keriile! Kľúdy Gyula u. 11. 11 m2 vendéglátó terasz

részéte a kcizterülethasznźiatba adásźĺ a fenti időszakban a ,,JoI<ÉsZ'' 10.$ (3) bekezdésében
rcigzítettek betartása mellett kereskedelmi szempontból nem kifogásoljuk,

az a|á.ůbi kiktitéssel:

a vendéglátó teraszt a keľeskedő csak az iizlet nyí|źlszárőlinak zárva taľtásával
üzeľrelteÚ|reti.

A Sellóí Hungary Vendéglátó és Szolgáltató Krt. $s3/2015. szrím a|att szerepel hatósági
nýlvantartásunkban _ ,,WINNER'S P(IB'' ęlnevezéssel - a Budapest VIII. keľĹilet, K'údy
Gyula u. 11. fszt.2-3. szám a|atti üzlęt tekintetében. Az in|et nyrtva taľtási ideje: hétfő-
vasárnap: 10.00 - 04.00 ótáíg.

Józsefráros Kerületi Építési Szabá|yzatárő| szőIő 66/20O7.(XII.\2.) ok' rendelet (rórÉsz)
10.$ (3) bekezdése értelmében:
,,(3 ) Vendé g|tttő ter asz elhelyezése

a) Vendéglátó tcrasz kcizteľületen vagy kcizhaszná|at cé|jfua átaďott ľlagállĹerülcten osak
abban az esetben létesíthető, ha:

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

. a gyalogos sáv szélessége az áĺkád alatt is legalább 1,5 méter és

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67.I 459-2100
wwwjozsefuaĺos.hu ,/

f /.:.' /(J ./ ,/
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. a terasz legfeljebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb méretrí tęrasz esetében

legalább 1, 5 méter széles feliĺleten a köľtilj aľh atőság biztosítható.
b) Terasz oldalai 1,0 méteľnél magasabb szetkezettel nem határolhatók le.

c) A teraszok téliesítésének, esővédővel való ellátásanak megoldását az épület
megjelenítéséhez történő megfelelő illeszkedés érdekében be kell mutatni az
tinkormányzati főépítész előtt, illetve annak hiányäban az illetékes tervtanács előtt,

melynek állasfoglalasát csatolni kell' az (elvi) építési engedély iranti kéreleÍnhez.,,

A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevékenységét a
kereskedelemľől szóló 2005. évi CLXľV. törvény előíĺásainak betartásźxal folýathatja,
továbbá, hogy a vendéglátó teraszon azeneszo|gáltatás tĺlos, i11. tevékenységükkel a lakosság
nyugalmát nem zavarhatják (zaj, szag, nýtva taľtás, rendezvények, stb.), illetve az
esetlegesen felmerĹilő panaszok elkeriilése érdekében avendéglźftő teruszt csak 10.00 őrátóil
iizemęltęthętik.

Budapest, 2016. ťęburár 26.
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Fővárosi Katasztľót]avéd elmi lgaz gatóság
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

t'.---'ib

H-l081 Budapest, Dologház utca 3. 8: |443 Budapest' Pf.: |54.
Tel: (36-l) 459-2324 Fax: (36-l) 459-2457 e-mail: fki.kozeppesr@karved.gov.hu

(r,l*u,-.'l
ĺ.

Táľgv: Szakmai vélemény a VItr. kertilet Krudy
utca l7. szám elótt (Sellő Hungary Kft)
köZtenilet használat tigyében

,_KI 6.267 29 I 6 (B*o-rgs. G-ą!. qr s ĺąb-.olľ)
Fźtbri Zo|tánné ĺĺ. hdgy.
4s9-2300/94284
fki.kozeppest@katved. gov.hu

Jd;.xeťĺn.::ĺi i.|r'ji;li;,:ltJił'ł.i:/'ii íg, jí.11.{ ii:":íĺ'ł.! ;ui v;;igl:!
Ĺ r: z g t:n|ĺj \'.?|' łt (:

előtti közteľület hasznźt|at tigyében a
amelyre az alábbi szakľnai véleményt

,$.':*'

Szám: 3 5 I 50 / 9 4| -L /f}I 6.źL|t".

ii;.L 1:.i.. .,i:i fłcęL
Hiv.sz.:
Ü. i.:
Tel.:

ĺ Bmail:
Budapest Fővóľos WII. keriilet Jóaefvórosi onkormónyzat
P o lgdrmesteľi Hivatala
G a zd lź lk o d tÍ s i (I gl o s zt lź ly
Vezetoje részére!
Buđapest
Baľoss utca 63-67 .

1082

Éftesítem, hogy a Bp., VIII. keľület Kľudy u. 11. szám
KirendeltségĹinkhöz ktildött megkeresését megvizsgáltam,
adom:

A Bp., VIII. keľület Kľudy u. 11. szĺím előtti területen _ a Sellő Hungary Kft. (1085 Bp, József krt.
6Ż.) á|tai tizeineitetett _ venđéglátóhely terasza a benyrijtott iľaiol"ĺraŁ megféieiő kiulukítá.b*,
abban az esetben megfelelő ťtizvédelmi szempontól, amennyiben a kialakított ĺ",u,, és az árnvékoló
szerkezet fiĺggőleges vetĺilete nem lóg tul a paľkolósávon.

A fenti szakmai vélemény nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak.

Kérem szakľnai véleményem szíves fudomásul vételét.

Budapest, 2016. ápľilis 04.
KészÍilt: 2 pld
1 példany: i oldal

r.J(aoiák:// Ť_(f} Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefvárosi onkormiĺnyzat
P oIgĺínĺlesteri Hiv ata\a Gazdálkodás i IJ gy o snÁ|y ( 1 0 8 2 Bp.,
Baross utca 63-67.)
f .lĺattáĺr

Géczi Béla tűízoltó ezredes
7"veZető

,rfuhpyében:

ą}-t\
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BIIDAPESTI RENDoR-r.ŐxĺpnÁNysÁc
VIII. Kenileti Rendőrkapitányság

Ręndészeti osztálv

Tisztelt dr. Hencz Adľienn!

Tájékoztatom, hogy a fenti számon hatóságomhoz érkęzett megkeľesésben foglaltakat
megvizsgźtltam, melynek során az alźhbiakat źů|apítottam meg:

A Sellő Hungaľy Kft. kérelmet nyújtott be a Józsęfuáľosi onkormányzat tulajdonában lévő
kozterület haszná|atźlhoz, melyben kiteleptilésének engedé|yezését kérte z.orc. február 29. naptól-
2019. február 28. napig a Budapest VIII. kęrület, Krudy Gyula utca 1I. szźm előtti rĺttesten lt
négy zetméter terül etľe.

A fenti helyszínen kĺizbiztonsági és közlekedési szempontból a kiteleprilés el1en hatóságom
kifogást nem emel.

Budapest, 2016. február 25.

Tĺsztelettel:
! :r':';,. :

i\ Ô .:
t.,, ---_-Y .:.

rah'aiPéteľ ľ. alezrędes

,i
C/:,: ,,

'7,,2

ho

t1ĺ6 - rl,l"łĺĺ

7i}ií l'iÁfiĹ 8 ą'lóéÚo

Ugyszám: 0 1 080/3 894 -1 /201 6. źL|t.

dľ. Irencz Adrienn
ügyosztályvezető

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi onkormanyzat
Polgáľmesteri Hivatala
G azdá|ko đás i Ügyo s ztál y

Budapest
Baľoss utca 63-67 .

t082

Skiv
Ren dé s żeÍÍ Qs'ztűIlw ezető \*Ě-*-:.'ĺ.. 

\
Cím: 1084 Buđapest Víg u.36, 1431 Bp. Pf.:161 \

' Tęlęfon: 477-3700; Fax: 477 -3724, 48-40|
e-mail : 08rk@budapest.police.hu

RzsN Eo-3.90.7].0 (0 | 080-480j.5598.BUJERI-ó5j869 l 5.ł-5oE549657 FF l -48oj.567])

l.ĺlIl(K: nincs adat'

Táľgy: szakhatósági véIemény
Hiv. szám: 16-267 120T6.
Ugyintéző: Boros Attila Ba|ázs r. hdgy.
Tel; 477 -37 -00 I 48-124

Jórĺ*ŕĺśľłsi ÖuŁoľľĺĺŕmÍĺst ľuĘŕn.:,* i,',i:ł'li 11Yĺĺ:'.r.i3

Kcizponfu íkratć

ííímeťv$rusĺ ůľĺ,Ęłĺ.,"ł-É*yzaÍ ľ*lg:,b::rtweľĺ fijy*ĺąla
Kőzpontl 'i}ĺató
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VÁnosÉpÍrÉszľľl Ücyos z"r l.lĺy

Budapest Főváros YIII. kerĺilet
Józs efvárosi on ko rm ány zat
Polgáľmesteľi Hivatala
Gazdálkodási Üryosztály
dr. Galambos Eszteľ
ĺiryosztályvezető.helyettes

Helybęn

Táľgy: Sellő Hungary Kft. közteriilet haszná|atjkéľelme - Krudy utca 11' sziím előtt
Hiv.,szám: ] 6-267/201 6.

Tisztelt Üryosztátyvezető.helyettes Asszony!

Koszĺinettel vettem tźrgý témában tett megkeresését. A Budapest Főviíľos VIII. keľületJózsefuaros onkormányzata Képviselő-téstÍiletének Józsefuáros Keľületi^ 
.ńjäi

Szabéiyzatĺíľól szóló 66/2007.(Xlľr.t2) rendelete 1ĺóĺ<Ész; 10.$ (3) bekezdése szabźůyozza ateraszok elhelyezését.

Fentiek alapjźnmegállapítom, hogy a közteľület -hasznáiatengedélyezhető.

Budapest, 2016. február 29.

Udvözlęttel:

''r 

.. -.. - 
-{mo. Ioepltesz

ügyosztályvezető

ktatőszźm: 26-127/2016
Ügylntéző: Szomolĺínýné Kocsis Beatľix
Telefon: 459-2-157
e-mail: szomolanýneb@jozsefuaros.hu

B 1082 Buđapest, Baross u' 63-67 ' 8 45g-2|oo
wwwjozsefuaľos'hu
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on. rcocsts ĺÄĺÉ
ĺ,(}lôÁRí"1Ésiĺ:íl.

Sellő řIungaľy Kft'

Buclapest
Joz,seťkrt,62,
108s
'I]áľgv: Krudy Gy,ula utca l 1' szánr alatĺi tĺzlet elłittí peľkoĺóbarr ĺneglévő venĺtóglátó terasz;
téliesítése

I GAzÜ LÁS

telepĺĺléskópĺ bejelentési eljárá*ban

SeIIő Hungary l(ft' bejelentő szeľvezet kéreln:óle, f$t(,. febľuáľ lü.én.ínĺlult telepiilóskópi
bejclentési e!-árrłsban, a KľúĺIy Gyula utca 11. szám *latti ĺizlct clőtti (3ő7ĺl hľsz.)
paľkolóban meglěvő vendéglátó teľasz fólĺesítése táľgyban benytijtott clokumeĺrtácíĺ1t
átvizsgálttrm ós a fent nregjelölt építési tevókunysĺ1g végzésĺśt tuĺlomńsul TcsĽGm azz tl*blri
kikłitćssel:

Á.z oldalsó ponyvák l m ťdletfi szakasza átlŕitszó folĺa kialakítású legyerr1ilZon logót lehet
elhelyezni, de teli kialakítású rreĺn lehet.
Amennyib'en az tizlet poľtáJját $zeťetnik lnegváltoztatnĺ, reklámtáblát ellrelyezni,
tel epül ésképi bej elentési elj áľás lefo l ytatása kötelező.

Á teleptilésképi beje1entésí eljáĺás soľr{n kĺadott igazolás a ktlzlóstől száĺnított 6 hĺĺnapig
ér,vényes'

Jeleĺr teleptilésképi clöntésemmel szemben a Budapest Fováns VIII. keľĹilet Jizśefuáľos
onkoĺrniányzat Képviseiő-testriietéhez lehet feIlebbezni az ŕ*vételtal sz-amított 15 napon
belü1.

A teleptĺlesképi bejeIentósi eljarásban hozott igazo1ás nem mslrtesíti az építtetőt más
jogszabályclkban el.őíľt engeĺlólyek nregszerzésćtöl (pl. közteľtilet tbglalás). Kozos tulajciont
érintći módosítás esetén a tulajr1onostáľsak hozztiáľulłtsa szükséges. Jelen telepiiléskópi
igazolás polgáľjogi igéný rrem dont el'

A telepĹilésképi eljáľás soľaĺl mcgkozott igazolásban f.oglaltak rnegszegése e'setén
települesképi kötelezésí eljal.ás |eťolytatása ľenc1eĺhetö el. A kotelezettségek rnegszegése és
végre nem hajtása esetén 50 00CI ťoľintig teľjeĺĺii bírság kiszabása ĺęndęllrető et.

iÜB2 #u<lape*' łi"tęss r..' á']*6,.l . ĺęleíor;: Oá l 45:3 ]i# , [-l',rei{:polgarĺĺ,:esterŕ$oľs+--lvałos.hr.; . wr*'w.icĺsef,,trcs ĺl(| l

.. *Ü*sffiĄRÁT
* N| K{} Kĺ\.'t.A,ľrí Y. ä,ĄT

ĺktatúszám; 2r- t 00120l ťl

U gyintéző: Szoĺlolányinó Kocsis Beatľix
il'eleÍon: Ą5.92-157
e.ma il :szĺxncll łtlyineb(i)j oľ.seĺVaľĺls'lr u
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B Ł J DĄ PEST rŐvtt'nos v l l ĺ . re R Ü ĺ- rr''ozsrrvÁĺąĺ,ls l Ü N KÜ ĺąN4Áľĺ i'znľ
on' ľąocsts ľ"lÁĺÉ
(li (;ÄĺiMtsTĺj'ł

INDoĺ<ĺrlÁs
A Sellő Huĺrgary Kft' bejeletrtő szervezet, a f(l.t00ä01r Ĺigyiľatszánlú kćrelnrĺśben az
ópített környezet alakításáról és véclelrnó.ľől sziló 1997. évi ĺ-xxvul' töľvólly 30/D.$-a, a
telepĹilésfojlęsztési koncepciĺirólr, az integ.álĺ teleptilésĺejleszttisi sľraĺćgiáľ<il és íI
településľendezési ęszközőkľől, valamint egyes telepiilésľelrđcz.ósi sajátos
jogintézményekről szóló 314/20]'2. (X}. 8.) K'onn. ľenĺlcłct 23.$-a, valanrint a l*ucĺäpest
Főr'ĺĺľos ViĺI' keľi'i]et Józsefuáľosi onkorm ányzat Képvisető-tesitilotúngk łz építósiiggyel
ĺisszeÍiiggiĺ egjyes helyl önkonrrányzati hatósági eljaľások ľészletes szabälyairól szólcl
5lf013. (IL10.) önkormányzati ľendęlet 6.$-á aĺápján településképi bejälentést tet.t
hatóságoĺnh<>z, a Budapesto VIĺĺ. keľrilet Krucly cyula utoa l l. szám alatti rizlet ęlotti
paľkol óban meglévő verrdóglátó teľasz ľéli e.sítés éľe volratkozian.

A mellékelt tervdokumentácíót és anrrak melléklęteit átĺ,.izs8álva ĺrregallapítottam, hogy az
megfelel a telepĺilésÍ'ejlesztési koncepciĺlrőil, az integľált t*l*ptilo*ĺ*;Ie.sztćsĺ siľatigiáľóĺ és a
telepĺilésľendezési eszközökľől, valamínt egyes telep-tĺlésreri<lezósi sajátos
jogíntézményekľől sző\ő 3|4ĺ2012' (Xr. ć}.) Koĺ'ln. ľenclelet f,j,$ (2).(3) bekezd'esěbeĺr'
r,'alamint ä Budapest Főváros ViII. keľület .Tizsefuáľosi onĹoimányzat Képviselő.
testÍilętének az ĺ:pĺĺésliggyel összsfĘgő egyes lrelý onkormányzati hatósági ei,áľások
részletes szabět|yaľől sző|ć: 5/fÜ13. (II.10.) ölrkorrnárryzati ręndelei 1. me1ték1eřbeľrfoglalt
tartallni kovetelményeknek.

Az építési tevókerrység a Józsefuáľos KeľĹileti Építési Szaběiyzatćril (J6KÉSZ) szóló
66/2007, (Xil,12.) önkonnányzati rendeletben foglaltaknak és a ľeklámok,
ľeklámberęndęzések- ýs cég{ek elhelyezésének szabályairol szóló 55/fO13. (XÍĺ.20')
cinkoľmányzati ľendeletben foglaltakrak a kikötés teljesítésével megf..elel, va1anrilrt a
telep.rilésképbe illeszkeđik, ezéÍ a reĺrclelkĺ:ző részben fbýaltak szeilnti kikötésse1 ,n építési
tevékeĺrységet fudomásul veszem.

A ľendelkezo ľészben foglaltaknak megfelelő telepiiléskópí bejelentési el.iálásban hĺ.lzott
igazolásom az épített kQmyezet alakításárol ós vódęlméiól szolĺ Ig97. évi I',XXVlil.
toruény (a továbbiakban: Étv.) 301D. $ (l ) bekezdésén alapul.

A fellebbezési jogľól ĺendelkezés az Et,.30,,D. {i (3) bekezđésén ós az építésĹiggyel
!:ľ9ng-g0 Ügyęs IĺoIý onkorrnán-łzaĺi hatiságí eljáľások ľészlętęs szabályaiłÓl seóli
5ĺ2013, (Ir'10.)őnkományzatirenđelet l3/A.5Sa1,adönté5}on.ťoglaltakm*gu'.[ć*é'őlszóli
renĺĺelkezés az Étr..' 30/D. $ (4) bekezdésén alápui. 'ii'..'.t/ irt ;r:
Budapest, 2016. febľuáĺ. 15' /:{' {.....
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