
Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefu aĺosi Ônkorm źny zat Képvi selő-testiiletének
Városgazdálkodási és Pénziigyí Bizottsága

Előterj esztő : Gazdálkodási Ügyosztály

ELŐTERJEsZTEs

a Városgazdátkodási és Pénziigyi Bizottság 20|.6.június 20.ai ülésére

Táľgy: Javaslat ktizteľület-használati kéľelmek elbíľáIásáľa
Előterjesztő: dr. Galambos- Eszter ugyosńá|yvezetó
Készítette: Boros Gábor.Szabolcs, Gyuľicza Ramónangyintézők
A napirendet nyilvános tilésen kell tárgyalni.
A dönté s e l fo gadás áho z e gy szeru szav azattobb s é g s ziiks é ge s.

Melléklet: 11 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának részletes iśmeľtetése
Az elmúlt időszakjan a Budapest Főváľos VIII. kęľület Jőzsęfvźrosi Polgármestęri Hivatalhoz
az a|ábbí - a Józsefuaľosi onkormźnyzat tulajfunában lévő kcizterülętek haszná|atárő| és

hasznáIatának rendjéľől szóll 18120|3. (Iv.24.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) szerinti - köZteľiilet-haszná|ati hozzájźlrulás iránti kérelmęk érkeztek. A Pénzügyi
Ügyosztály tájékoztatźlsa alapján akére|mezőknek közteľület-haszntiati dijhrtozása nincs.

1.
Közterület-használó. kérelmező: TRESSER RESTAURANTS Kft.

(l095 Budapest, Boraros tér 4.)

A kérelemben foglalt kĺĺzterĹilet-
hasznźiat ideje: f0L6.július 25. -2017.július 24.

Közterület-hasznźiat cé|ja: világítótest elhelyezése
KözterĹi1et-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Népszíl.ház u. 1-9. _

Józsefkörút saľok
KözterĹilet-haszná|atnagysága: 1 m2

Közteľtilet -hasznáIat đijł 3l50lm2lhő +łp,q.
Közterület-hasznáIatdda összesen: 37 800,- + Áľa
DíjÍizetés titemezésę: egy osszegben

Tényállás: A TRESSER RESTAURANTS Kft.2016. április 29. napján érkezett kérelmében

közterület-haszná|ati hozzájćlrulás - teljes díjfizetéssel torténő - megadását kéte a Tisztelt
Bizottságtól tekintette| ana, hogy a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a 738/20|5.

ryrr'l j') sz.źlmű hatźlror,atŕlhan vi|źlgítő test e|he|yez,ésére közferii|et.ha'sz'ná'|ati hozzź$áru|ást

kapott 2015.július fs-to|20l6.július 24-igterjedő időszakľa.Kére|mező a fenti közterület

haszĺáIatának további engedélyezését kéľi a Tisztelt Bizottságtól.

A Gazdátkodási ÜgyosztáIy fentiekĺe tekintęttel javasolja a kĺiztertilet-haszná|atihozzájźm|ás
megadását.
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2.
Közteľtilet-használó. kérelmező : TRESSER RESTAURANTS Kft.

(1095 Budapest, Boráĺos tér 4.)

A kérelemben foglalt közteľület-
használat ideje: f016. augusztus 05. _20|7. augusztus 04.

Kö zterĹilet -haszněiat c é|j a:

Kö zterti let -haszná|at helye :

Közteľül et-használat nagysága:
KöZterület-használat díj a:

KözterĹilet-használat díj a ĺisszesen:
Díjťrzetés ütemezése:

Tényállás: A TRESSER RESTAURANTS Kft. 2016. április 29. napján érkezett kérelmében
közteľület-haszná|ati hozzźljfuu|ás - teljes díjťlzetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt
Bizottságtól tękintettel ana, hogy a Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság a 739/20ĺ5.
(VII.I3.) számú határozatában napernyő elhelyezésére közterület-használati kapott 2015.

augusztus 05-től 2016. augusztus 04-ig terjedő időszakĺa.
Kérelmező a fenti közterület haszná|atának további engedélyezését kéń a Tisztelt
Bizottságtól.

A Gazdálkodási Ügyo ,łory fentiekre tekintettel javasolja.a közteľület-használati hozzźĄáru|ás

megadását.

3.
Közterület-használó. kérelmező :

A kérelemben foglalt kĺizterület-
használat ideje:
Kĺjzterület-használat célj a:

Kö zterĹil et -hasznáIat. he l ye :

Ko zteľül et -haszná|at nagys ága :

Kö ztęrüI et -basznźlat díj a:

KözterĹilet-használat díja ĺisszesen:
Díjfizetés titemezése:

napernyo
Budapest VIII. keľtilet, Népszínház u. 7 -9.
4m'
82O'-Ftlmf'/hó +AFA
39 360,- Ft + ÁFA
egy ĺĺsszegben

Padľon Tapas Kft.
(f094 Nagykovácsi, Eotvös utca7.)

2016.június 0f . -20|6. október 30.

vendéglátó tęrasz
Budapest VIII. kerĹilet, Horánszky utca 10. előtti
játdgn
zm
szezonon belül: 2 080,- Ftlmz/hő + ÁFA
20 800,- Ft + ÁFA (2 080,- Ft*2 m2*5 hó)
egy összegben

Tényállás: A Padron Tapas Kft. 2016. május ll. napján érkezett kérelmében közterĹilęt-

haszná|atí hozzájtru\źts - teljes díjfizetéssel történo - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel arra, hogy vendéglátó teraszelhelyezése céljából kívánja használni a fenti területet.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Ügyosaálya a kéľelem beéľkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatőság tűzvédelmi szempontból nęm emelt kifogást,
amennyiben a kihelyezetlaszta|ok, székek kĺjzvetlenĹil a vendéglátóhely hom|okzata mellett a

jfudźn maximum 2m2 teľületen kerülnek elhelyezésre. A Hatósági Ügyosĺály lgazgatási
Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a vendég|źltő terusn' a

keľeskedő csak az uz|et nyi|ászźrőinak zźrva taľtásával ĺizemelteti. A Budapesti Rendőr-
főkapitányság VIII. kerĹileti Rendőrkapitányság közlekedés, ktlzrend és kozbiztonséry
szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi



Polgáľmesteri Hivatal Vaľosépítészeti Ügyosztá|ya a kĺjĺeriilet-haszĺźt|altal szemben nem

emelt kifogást.

Fentiek alapjan a Gazdálkodĺĺsi Ügyosńá|y javasolja a közterület hasznéůati hozzźĄáruIás -

teljes díjfizetéssel toľténő - megadását, továbbá a20|6.június 02. -f0I6. június 19. ĺapjtĺig -

díjťrzetési kcjtelezettség mellett - vonatkozó köZteľĹilet-használat tudomásulvételét.

4.

Tényállás: AzIgazgyöngy Divat.K ft. f0|6.június 01. napján érke*zett kérelmében közteľĹilet-

hasznźiati hozzájźtrullás - teljes díjfizetéssel töľténő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól

tekintettel aľra, hogy a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 38212016 (IV.25.) számú

hatérozatźtban kĺizterület-használati hozzájźxi|ást kapott l db megállító tábla kihelyezésére

2016. ápľilis 18-tól 2016.jrilius l8-ig terjedő időszakra.
K&elmęzó a fenti közterület hasznźĺ|atának további engedélyezését kéri a Tisztelt

Bizottságtól.
A Gazdálkodási Ügyo sztály fentiekľe tekintettel javasolja a kĺjzterület-használati hozzájáru|ás

megadását.

J.

Kozterület-használó. kér e|mező:.

A kérelemben foglalt kĺizteľület-
hasznáLat ideje:
KözterĹilet-használat célj a:

Kö áerĹil et -hasznźilat helye :

Kö zterül et -hasznźlat na gy s ág a:

KtizteľĹilet-használat díj a:

Közterület -haszná|at díj a összesen :

Díifizetés ütemezése:

Közteriilet -hasznáIő, kérelmező :

A kérelemben foglalt kozteľiilet-
haszĺźiat ideje:
K<j zteľül et -hasznźl|at cé|j a:

Kozterĺil et -haszná|at he lye :

Kö zteľü let -hasznźiat na gy s ága :

Kĺjzteľület-használat díj a:

Igazgyöngy Divat Kft.
(1188 Budapest, Tĺ]lgy utca 16.)

20I6.július 18. - 2016. október 18.

1 db megállító tábla
Budapest VIII. keľület, Futó utca 34-36. szám
alatti üzlethelyiség előtti kĺjzterĺileten
1m2
3 l50'- Ft/mf thő + łľ.,ł.
9 45O,-Ft + ÁFA (3 150,- Ft * 1 m2 * 3 hó)

egy összegben

Bľĺódy Investment Kft.
(1088 Budapest, Bródy Sándor utca44.)

2016. július 1 1. - f016. oktőber 22.

építési munkaterĹilet
Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 44. _

Kőfaragó utca 13. szám e|ótti közteľĹileten 2 db
paľkolóhely en + 73 

^, iá,dź,n
}Omf 12 db parkolóhely) + 73 m2 fiárda)
5 280,- Ft/parkolóhelylnap (munkanapokon,

440,- Ftlőrďparkolóhely) és 420,- Ft/m"lnap +

Áp.,ą. (munkaszüneti napokon és a jtrda
teľületén)
éľítési munkateľtilet jaľdán: 3"188 640,- Ft +

Áľe.1łzo Ft,- x 104 nap x 73 m,)
munkanapokon ĺjsszesen: 623 622,- Ft + AFA
(bruttó 5 280 Ft,- x ]5 munkanap x 2 db.
parkolóhely ) azł7'792 000,- Ft)
munkaszüneti napokon cisszesen: 243 600,- Ft +

/
Ú.ł/



Tényállás: A Bľódy Investment Kft.20I6.junius 08. napján érkezett kérelmében köZterület-

hasznźůati hozzájáru|as teljes díjmentességgel tĺjrténő - megadasát kéri a Tisĺelt
Bizottságtól tekintettel arra, hogy a Budapest VIII. kerület, Bródy Srĺndor utca 44. _ Kőfaragó

utca 13. szĺĺm alatti társashér. építésével kapcsolódó építési munkaterÍilet céljából kívánja

használni a fenti teľiiletet.

A Rendelet 24. s (1) bekezdés e) pontjának értelmében a Bizottság a köztęľület-hasznźiatt

díjat kortátlanul cscikkentheti, vagy elengedheti minden olyan esetben, amikor úgy ítéli meg,

hogy az Józsefu áros érdekeit szo|gá|ja.

Tekintettel aÍra, hogy építési ..munkálatok esetén a ktjzterületek nagymértékben

károsodhatnak, így a Gazdálkodási Ügyosztźůy aközterület-használati hozzźĄáru|ás megadását

teljes díjfizetés mellett javasolja, azza|, hogy a kérelmező a Rendelet 26. $ (l) bekezdésben

foglaltak a|apján kĹilön kérelemmel a kozteruleťhaszná|at díjanak I00%-át visszaigényelheti,

amennyiben a közterületet az źlvéte|ekor fennálló eredeti állapotában - szakvéleménnyel

igazo\tan - bocsátja az onkoľmányzat re,ndelkezésére.

Díj kiesés, díj elengedés esetén:

6.
Közterület-használó. kérelmező :

Kĺĺzterület-használat célj a:

Kö zterül et -haszná|at he l ye :

Kö zteriil et -használat nagys ága :

Kĺj zterü l et -haszná|at dij a:

Közterület -hasznźiat díj a ö sszesen :

Díjkiesés, díjelengedés esetén:

ÁFA (nettó 4f0Ft,- x 29 munkaszüneti nap x 20

m2)

4 055 862,- Ft + AFA

20l6.június 23. -2016. novembeľ 30.

építési munkaterület (Corvin sétány építési

munkálatai)
Budapest VIII. keľĹilet, Leonardo da Vinci u' 31.

szám előtti úttest
f4O mz
420,-Ftlmflnap + ÁFA
16228 800,- Ft + ÁFA (42O Ft,- x 16l nap X
240rÍ?\
16228 800.- Ft + Áľ.a

PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY
Kfr.
(székhely: 1082 Budapest, Práteľ u. 29/a. fszt.

A kérelemben foglalt közterĹilet- 2I.)
haszná|at ideje:

Tényállás: A PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY Kft. 20|6. június 02. napjźln

érkezett kérelmében köztertilet-használati hozzźtjáru|ás _ teljes díjmentességgel t<lnénő -
megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel ana, hogy a Budapest VIII. kerület Corvin

sétány folytatásához kapcsolódó építési munkálataihoz szükséges építési munkaterület

célj ábó l kívánj a használni fenti kĺjztertiletet.

A Józsefvárosi onkoľmányzat és Corvin Zĺt.kozott a Corvin Sétány projekt kęretszerződés

k<jzös megegyezéssel történó \ezźrása tárgyźhan létrej<itt megállapodás 4.l pontjának e)

al po ntj a al apj án a ko zterĺil e t használ|ata díj mente s.

Fentiek a|apjtn a Gazdálkodási Ügyosztźiy javasolja a köztertilet-hasznáiati hozzájźlru|ás

megadását és a díjmentesség biztosítását.

r.
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Tényállás: A Nagyrét Invest Kft. 2016. május 27. napján érkezett kéľelmében a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 38|120|6. (Iv .25.) számu határozatának
módosítását kéľte, tekintettel arľa, hogy egy összegben történő díjfizetést új vállalkozásként

7.
KöZtertilet-használó. kérelmező:

A közteľület-használat ideje:
KöZteľület-használat célj a:

Kö zteriilet -hasznźiat helve :

Kö zterül et -haszĺźiat nagys ága :

Kö zterület -hasznźůat dii a:

Közterület -haszná|at díi a ö sszęsęn :

DíjÍizetés ütemezése:

nem tud teljesíteni.
Kérelmezo a díjfizetés
Bizottságtól.

8.
KözterüIet-használó. kérelmezĺĺ :

A közterület-használat ideje:
Kö zterül et -haszná|at c é|j a:

Kĺj zterü let -hasznźiat he lve :

Kö zt e rül et -haszná|at nagy sága:
Köztertilet-használati díi :

Díjfizetés ütemezése:

Nagyrét Invest Kft.
(székhely: 6500 Baja, Burg Ete u. l.)

2016. március 0I. _2017, október 20.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľĹilet, Corvin sétĺány Zla. szám
ęlőtti köztertileten az uz|et mellett
16 mz
szezononkívül: 21O,- Ftlmz'lno + Áľ.ĺ.
szezonon beltil: 2 080,- Ft/m2/hő + Áľ.ĺ.
426 f4O,- Ft + ÁFA (2IO ,- Ft* l 6 m'* 8 hó) +

(2 080,- Ft*16 m2*12hő)
egy összegben

ütemezését negyedéves díjfizetésre t<jrténő módosítását kéri a Tisztelt

A Rendelet 18. $ (2) pontja éľtelmében tartós (legalább hat hónapot meghaladó) közterület-
haszná|at esetén a Bizottság a jogosult kérelmére havontá, negyedévente vagy félévente
esedékes, egyenlő összegű díjfizetést megállapíthat, amenny1ben az esedékes díj 10.000
forintnál magasabb.

Fentiek a|apján a Gazdźl|kodási Ügyosztá|y javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 38I/20|6. (IV.25.) számú hatétrozatában meghatározotÍ. díjfizetés ütemezését
negyedéves díjfizetési ütęmezésre való módosítását.

Rauf és Társa Bt.
(székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 1.)

2016. május 0|. _ 20|6.szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keriilet, Mátyás tér |7 . szám előtti
közterületen
12mz
szezononbelül: 2 080,- Ftlmzlhó + Ár.e
|24 80O,-Ft + ÁFA (2 080,- Ft*l2 m2*5hó)
havi díjf,rzetés

Tényállás: A Rauf és Tlĺrsa Kft. f0|6. június 03. napján érkezett kérelmében a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 446120|6. (V.09.) számuhatározatźnak módosítását
kéľte, tekíntettel aĺĺa, hogy egy összegben töľténő díjfizetést új vállalkozásként nem tud
teliesíteni.
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A Rendelet 18. $ (2) pontja értelmében taľtós (legalább hat hónapot meghaladó) köztertilet-
használat esetén a Bizottsĺg a jogosult kérelméľe havonta, negyedévente vagy félévente
esedékes, egyenlő összegiĺ díjťrzetést megállapíthat, amennyiben az esedékes díj 10.000
forintnáI magasabb.

Fentiek alapján a Gazdálkodási Ügyosztźiy nemjavasolja a Varosgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottság 446/2016. (V.09') száműhatározatźtban meghatározoÍt dijfizetés ütemezésének havi
díjfizetési ütemezésre való módosítását, tekintette| atĺa, hogy a kĺiĺerület-használat
időtaľtama nem haladja meg a 6 hónapot.

9.
Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: Fĺóľum Rendezvényszolgáltató Kft.
A kérelemben foglalt kĺjzterület- (székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 20.)

haszná|at ideje: f0|6. ápr1|is 15. - 20|9. ápľilis 15.

Kö zterül et -haszná|at c é|j a:

Kö zteľület -haszná|at he l ve :

Kĺjzteľület-használat nagysága:
Közteriilet-használat díi a:

Közterület-használat áíiu ö,,'"."n.

Díifizetés ütemezése:

Közterület-használó. kérelmező :

A kozterület-használat ideje:
Kozterület-használat célj a:

vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľület, Horánszky u. 20. szám
előtti közteľülęten
20 m2

szezonon kívĺil: 2|O,-Ft/mz'lhó + AFA
szezonon bęlĹil: 2 080,- Ftlmzĺhő + Áp.a
824 4O0,- Ft + ÁFA (2IO,- Ft*20 mn*l8 hó) +

(2l0,- Ft* l m2*5 hó) + (2 080,- Ft*20 m2* 18

hó)
egy összegben

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

20|6. áprl|is l3. _ 2017 . augusztus 1 5.

építési munkateľĹilet (Nemzeti Közszolgálati

Tényállás: Fóľum Rendezvényszo|gźitató Kft. 2016. máľcius l6. napján érkezett kérelmében
közterület-használati hozzájáru|ás - teljes díjÍizetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt
Bizottságtól tekintettel arľa, hogy vendéglátó terasz céljából kívánja használni a fęnti teľületet.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Ügyosztźiya a kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett. A Főváľosi Katasztrófavédelmi lgazgatőstry tűzvédelmi szempontból nem emelt
kifogást, amennyiben a kialakított terasz és az źtmyékoló szerkezet fiiggőleges vetĺilete nem

lóg ki az úttestľe. A Hatósági Ügyosztźiy Igazgatási Iroda nem javaso|ja a közterület
használatba ađását, tekintettel arra, hogy a ,,Loyola Café,, elnevezésű Ĺizlet hangos, zavarő
miĺkĺjdésre lakossági panasz érkezett, amely bejelentésnek vizsgálata a Hatósági Ügyosztály
előtt folyamatban van. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság
közlekedés, közrend és közbiztonság szempontjából nem emelt kifogĺĺst. A Budapest Főváros
VI[I. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Ügyoszttiya a kcizterület-
hasznáIattal szemben nem emelt kifogást.

Fentiek a|apján a Gazdá|kodási Ügyosztá|y nemjavasolja a közterület-használati hozzĄáru\ás
megadását.

10.
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Közterül et -haszná|at helve :

KöZteriilet-használat nagysága:
Közterület -haszná|at dij a:

A kérelemben foslalt
haszná|at ideje:
Kö zte rĹil et -haszná|at. c éI1 a:

Ko zterül et -haszná|at he lve :

Kö zterül et -haszná|at nagy s á g a :

KcizterĹilet-használat díj a:

KöZterület -haszná|at díj a cisszesen :

Díjkiesés' díjelengedés esetén:

Egyetem építési munkálatai)
Budapest VIII. keľület, Diószegi Sámuel u. 38-
40. szźm előtti közterületet érintő jardaszakaszon
és úttesten
1051 m2
(első 12 hónapra 420FtlmZĺnap (44I.420,-
Ft/nap x 365 nap)azaz 161.118.300,- Ft,12
hónap utźln L25 napra 620 Ft]m2/nap1azaz
8 t .452. 5 00,- Ft) össze sen 242=570. 800,- Ft+ÁFA
egy összegbenDíjťrzetés ütemezése:

Tényállás: A Magyar Építő ZÍt. 2016. június 09. napján érkeżett kérelmében a
Városgazdálkodási és Péĺuugyi Bizottság 557120|6. (V.30.) számú hatétrozattnak
visszavonását kéri, tekintettel aľra, hogy a2016, május 23. napjźn benyújtott kérelmében a
fęnti területre vonatkoző kozterulet-használati hozzájárulás - teljes díjmentességgel tcĺľténő-
megadását kéte a Tisztelt Bizottságtó|, azonban aYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
557ĺ20|6. (V.30.) számú hatźrozatában teljes díjfizetés biztosítása mellett járult hozzá a

Magyaľ Epítő Zrt. kére|méhez, ame|y összeget Kérelmező nem tudja megfizetni, ezért nem
kívánja használni a fenti teľületet.

A Kérelm ezo fényképekkel igazo|ta, hogy fenti köztertiletet= a megjelölt időszakban nem
hasznźita. A Gazđźl|kodási ÜgyosztáIy a Közteľĺilet-feltigyeleti Ügyosztály segítségével
ellenőrzést tartott, amely során megźi|apitást nyeľt, hogy kérelmező va|őban nem haszná|Łu a
kozterületet.
2016.június 14. napjźln Kérelmező tájékoztatta a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatalt, hogy a
NKE-RTK Speciális képzési épület (1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 38-42.) projekt
Diószegi Sámuel u. 42. szám előtti részen a hétvégi esőzések miatt a tervezett épülettel
érintkező járdaszakasz beszakadt, ennek kcĺvetkeztébęn a járda alatti nagyfesz[iltségű
elektľomos kábel kerĺilt elo. A balesetveszély elhárítása éľdekében történt az érinteÍÍ'
j ár daszakasz lezár ása.
A Szolgáltatő tájékoztatása szerint a kijavítást 7f őrtn belül elvégzik.

A fentiekľe tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztźily javasolja a Vĺĺrosgazdá|kođási és Pénzügyi
B i zotts ág 5 57 / 20 | 6 . (V. 3 0. ) szźlm,ű határ o zatźnak vi s szavonását.

11.
KözterĹilet-használó. kérelmezo : Médiaszolg á|tatás-támo gatĺó és Vagyon keze|(Í

Alap Rádió- és TelevÍziótöľténeti
Kiállítĺóhely (MTVA)

kĺjzterület- (székhely: l037 Budapest, Kunigunda útja 64.)
20l6.június 25.
Múzeumok Ejszakéýa
Budapest VIII. kerület, Pollack Mihály tér 8-l0.
szám előttijaÍdán
80 m'
320,-Ft/mrlnap + AFA
25 600,- Ft + ÁFA (320Ft,- x l nap x 80 m2)

25 600,- Ft + ÁFA

Í
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Tényállás: A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Rádió- és

Televíziótĺiľténeti Kiállítóhely (MTVA) 2016. június 10. napján érkęzett kérelmében

ktĺaeľĺ'ilet-használati hozzájáru|ás_ teljes díjmentességgel tĺlrténő _ megadását kéri a Tisztelt
Bizottságtól tekintette| an;a, hogy a Múzeumok Ejszakája elnevezésiĺ rendezvény megtartása

céljából kívánja használni a fenti köZteľtiletet.

A Gazdźůkodasi Ügyosťtá|y javasolja a közteľĹilet használati hozzźĄárulás megadását és a
díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet24. $ (1) bekezdés d) pontjában foglaltakľa.

II. A beterjesztés indoka

A beérkezett kérelmek elbírálása' valamint az előterjes ztés táĺgyźhan a dĺjntés meghozatala a

Tisztelt Bizottság hatásköréb e tartozik.

III. A dtintés célja, pénzĺigyi hatása

A döntés céIjaabeéľkezett kérelmek Bizottság által hatáľidoben tĺjrténő elbíľálása.

Tervezett bevétel:
TRESSER RESTAURANTS Kft.
TRESSER RESTAURANTS Kft.
P-adron Tapas Kft. :
Igazgyoĺgy Divat Kft.
Bľódy Investment Kft.

Osszesen:

Díjkiesés. díj elengedés esetén:

PEDRANO CONSTRUCTION HLTNGARY Kft.
MTVA

tsszesen:

37 800,- + ÁFA
39 360,- Ft + AFA
20 800,- Ft + AFA
g 450,- Ft + AFA

4 055 862,- Ft + AFA

4163272,- Fr + AFA

16f7g g00,_ Ft + af,,q.
25 600,- Ft + ÁFA

t6 z54 400,. Ft + Áľa

IV. Jogszabályi kłirnyezet

A Rendelet 12. $-a éľtelmében a kĺizterti1et-haszná|atta| - hozzájárulással és elutasítással -
kapcsolatos ĺĺnkormányzati hatósági eljárásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint

elsőfokon a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. A Rendelet melléklete
meghatáro zza a koztertilet használatok utáni fi zetendő díj mértékét.

A kĺjzterület-használati dýfizetés ĺitemezésérő| a Rendelęt 18. $ (1) _ (2) bekezdései az

alábbiak szerint rendelkeznek:

,,(l) A díjat a közterület-hasznóIati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a
j ogosult kateles eĺőre eglosszegben megfizetni.
(2) Tartós (egalabb hat hónapot meghaladó) kĺ)zterĹilet-használąt esetén a Bizottság a
jogosult kérelmére havontą, neg1ledévente vagy félévente esedékes, egłenlő osszegű díjfizetést

megáIlapíthat, amennyiben az esedékes díj ]0.000 forintnáĺ magasabb. Ezt a tényt a
kozt erület-használ ati hozzáj áruldsban r o gzít eni kel l.,,

A közterületi használati díjak csökkentéséľől, elengedéséről a Rendelet 24. $ (1) bekęzdése az

alábbiak szerint ľendelkezik:

l',J



,,A Rendelet 2. melléklete alapján megállapított lujzterület-használati díjak Imrlótlanul
cs okkenthető e k vagl elengedhetőek:

a. az Onkormónyzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatokvégzése esetében;
b. a Jővárosi, vagy önkormányzati pólyázaton elnyert tdmogatásból rcrftnő épület

felújítások esetében;
c. humąnitórius és karitątív célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;

d. kulturális és karnyezetvédelmi célokérdekébenvégzett tevékenység esetében;

e. mtnden olyan esetben, amiknr a Bizottság úgl ítéli meg, hogl az Józsefióros érdekeit
szolgáIja;

í bejegyzett politikąi pártok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú
rendeménye esetében;

g. ohatási, tudomónyos vagy ismeretterjesztő témójúfiĺmalkotásokforgatása esetében;
h. ą Filmtv. hatdlya ąlá nem tartozó alkotások forgatása esetén, ąhol az igénybeveendő

tertilet a ]5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó területíÍ;
i. a Filmtv. hatdlya alá nem tartozó alkotósok forgatása esetén, amelynek időtąrtama a

hźrelmezett időponttóĺ számított j0 naptári napon beĺĺil osszessĺźgében nem haĺadja
mega2naptdrinapoĹ"

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint.. ,,Közterĺilet-használąti hozzájárulás csak ideiglenes
jelleggel - meghatározott időtartamra vagl.meghątórozott feltétel bekÓvetke.ztéig _ adható,
legfeljebb j évre; a településképi bejelentéši eljárás során hozott dauésben engedélyezett
reklúmberenľJezés elhelyezése esetĺźn leýljebb ] 0 évre.,'

F enti ek a|apj án kérem az a|źĺbbi határ o zati j avasl at el fo gadás át

Határozati javaslat

I. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság í,gy dönt, hogy k<jzterülęt-haszná|ati
hozzájáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|tlbbiak szerint:

Közterület-használó. kérelmező :

A közteľÍilet használat ideje:
KĺjzterĹilet-használat célj a:

Kö zterület -haszná|at he lye :

Kö zterü l et -haszná|at nagy s á g a :

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. iúnius 20.

TRESSER RESTAURANTS Kft.
(1095 Budapest, Boráros tér 4.)

2016. július25. -2017.július 24.

világítótest elhelyezése
Budapest VIII. kerület, Népszínhaz u. 7-9.
József körut sarok
,2tm

III. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság t,gy dönt, hogy közterület-használati
hozzájźlrulást ad - teljes díjfizetésse| _ az a|źlbbiak szerint:

TRESSER RESTAURANTS Kft.
(l095 Budapest, Boráros tér 4.)

t'i
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Közteriilet-használó. kéręlmezo :



A koĺeľiilet használat ideje: f0I6. augusztus 05._2017. auguszhrs 04'
KözterĹilet-használat célja: napeľnyő
K<jzterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Népszínházu.7-9.
Köaerület-hasznźt|at nagysága: 4 m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.június 20.

ilI. 1. Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használati
hozzájźtru|ást ad - teljes díjf,rzetésse| _ az alábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Padľon Tapas KÍt. (2094 Nagykovácsi, Eötvös
utca 7.)

A közterület használat ideje: 2016.június 20. _f0I6. október 30.

Kĺizteľület-használat célja: vendéglátó tęrasz
Közteľi.ilet-használat helye: Budapest VIII. kerĺilet, Hoľánszky utca 10. előtti

járdg

Közterület-használat nagysága: 2 m"

:
= Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. iúnius 20.

2. tudomásul veszi a Padron Tapas Kft. Budapest VIII. kerület, Hoľánszky utca 10. sz. előtti

kozteriileten vendéglátő terasz elhelyezése céljából igénybe vett közterĹilet-használatát 20|6.
június 0f . _2016.június 19. napjáig szóló időtartamradijfizetési k<jtelezettségmellett.

Felelős: polgármester
Határidő: f0\6.június 20.

Iv. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt' hogy közterülęt-haszná|ati
hozzájárulást ad - teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közteľület-haszná|ő, kérelmező: Igazgyöngy Divat Kft.
(1188 Budapest, Tĺĺlgy utca 16')

A kozteľtil ethasznźĺ|at ideje: 20l6.július 18. _ 2016. október l8.
Közterület-haszná|at cé|ja: 1 db megállító tábla
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII' kerület, Futó utca 34-36. szttm

alatti üzlethelyiség előtti köztertileten
Kcjztertĺlet-hasznáIatnagysága: l m.

Felelős: polgármester
Határido: 201,6.június 20.

v. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺjzterület-használati

hozzájáru|ást ad - előre egy ĺisszegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Kĺĺzterület-haszná|ő,kére|mezo: Bľódy Investment Kft.
(l088 Budapest, Bródy Sánđor utca44.)

I! r

\,: I
ďiu

10



A közteľülethaszná|at ideje: 20l6.július II. _2016. oLętőbet 22.
KözterĹilet-használat célja: építési munkatertilęt
Kcizteľület-hasznáLathelye: Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 44. -

Kőfaľagó utca 13. szźlm e|őtti köZtertileten 2 db
paľkolóhelyen+ 73 m, 1árdán

Közteriilet-hasznźiat nagysága: 20m" (2 db paľkolóhely) + 73 m, fiáľda)

Felelős: polgármester
Határido: 2016. iúnius 20.

VI. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteľület-hasznttlati
hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel _ az a|ttbbiak szerint:

Közterület-használó. kérelmező: PEDRANO CONSTRUCTION HUNGARY
Kfr.
(székhely: 1082 Budapest, Prźter u. 29la. fszt.
2r.)

A koztęľület használat ideje: 20l6'június 23. -20|6. november 30. :
Közterület-haszná|at cé\a: építési munkateriilet (Corvin sétány építési

munkálatai)
Kĺjztertilet-hasznźůat helye: Budapest VIII. kerĹĺlet, Leonardo da Vinci u. 31.

szám előtti úttest
Közterület-haszná|atnagysága: 240 m2

Felelos: polgáľmesteľ
Hatáľidő: f0|6.június 20.

Vil. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 38|/f0I6. (IV'25.) számú
határozatát az a|ábbiak szerint módosítia:

KözterĹilet-haszná|ő, kérelmező: Nagyľét Invest Kľt.
(székhely: 6500 Baja, Burg Ete u. 1.)

A közterület-használat ideje: 2016. máľcius 01. -f0I7. októbeľ 20.
Kcizterület-használat célja: vendéglátó terasz
Kĺjzterület-haszná|at helye: Budapest VIII' kerĹilet, Corvin sétány 2/a. szám

előtti kozterületen az uz|et mellett
Közterület -haszná|at nagysága: 16 m2

Díjfizetés ĺitemezése negyedéves díjfizetés

Felelos: polgármester
Határidő: 20|6.június 20.

vilI. Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy a 446/20|6. (V.09.) számú
határozatát nem módosítja az a|ábbiak szerint:

Kozterület-használó. kére|mező: Rauf és Táľsa Bt.
(székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 1.)

..ĺ,,
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A kĺjzterület használat ideje: 2016. május 01. - 2016.szeptembeľ 30.

KözteľĹilet-használat célja: vendéglátó tetasz
KöZterĹilet -használathelye: Budapest VIII. keriilet, Mátyás tér ,|'7 

. szĺĺm előtti
közterületen

Közterület -haszná|atnagysága: 12 fił
Díjťrzetés titemezése: avi díjfizetés

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6.junius 20.

IX. Varosgazdálkodrísi és Pénzügyi Bizo-ttság úgy dönt, hogy nem ad közterület-haszná|ati

hozzájźtru|ást ad alábbiak szerint:

. 11özteľĺ.ilet-haszná|ő' kérelmező: Fĺóľum Rendezvényszolgáltató Kft.
(székhely: l085 Budapest, Horánszky u. f0.)

l A közterület használat ideje: 2016. április 15 . _ f0|9 . ápľilis l 5.

, 
*ĺjzteľiĺlet-hasznźiatcé|ja: vendéglátó terasz

Budapest VIII. kertilet, Horánszky u. 20. szám
l Közterület-használat helye: elotti kĺĺzterületen

l .-Kĺjzteľület-h asznáIat nagysźlga: = 20 rr?

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6.június 20.

X. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy visszavonja a Magyar
Épitó Zrt, részére2016. ápri|is 13. _f0|7. augusztus 15. napja közötti időre szóló,

55712016. (V.30.) számú hatátozataszerinti közterület-hasznćt\atihozzájárulást.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016.június 20'.

xx. Yárosgazdálkodĺísi és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy kĺjzterĺilet-haszná|ati

hozzźljtru|ást ad _ teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Kĺjztertilet-használó, kérelmező: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő
Alap Rádió- és Televízióttiľténeti
Kiállítĺíhely (MTVA)
(székhely: l037 Budapest' Kunigunda úda 64.)

2016.június 25.

Múzeumok éjszakźi1a
Budapest VIII. kerület, Pollack Mihály téľ 8-l0.
szám előtti jźrdán

Közterület-haszná|atnagysága: 80 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. iúnius 20.

A közterület használat ideje:
Kö zterü l et -haszná|at cé\ a:

K ö zterül et -haszná|at helye :

fi, t
Ł.i l
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A dontés végrehajtás át v égzo szervezeti egység : Gazdálkodási Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő dtjntések esetén javaslata a kozzétételmődjfua

nem indokolt hiľdetőtáblan honlapon

Budapest, 2016.június 14. q. ft't*^9'rĺ
dr. Valambos Eszter

ugyosńźiyvezeto

KÉszÍrprrp: GazoÁrroo,ą.sl Üoyos zľ eĺy
LpÍRr,ł: BoRos GÁson Szesorcs ÜcynĺrÉzo
PÉNzÜcu ľpppzplpl Nplrĺ IcÉNygI-, IGAZoLÁS:

JocI roprR gyy. ttl-Ll*-Ą

EI-l-EtĺoRlzľp:
t/rfk rruI,a/ą;>4ín.'l'ĺĺszłipruxĺ /
ALJEGYZO

ľESREALKALMAS: r

,ĹMą^;7
fuvĺÁľ EDINA /
ecvzo , ,/AVÁnoscazoÁr PÉNzÜcyl BlzoľrsÁc pI-NÖxp
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eĺÁÍrułsr cłłĺľÉĹnÁĺĺv

Alulíľott dr. Tľesseľ Za|tűn Pát (sziitetésĺ neve: Tťesser Za|tán PĄ sziiletett:
SzeJ<esfehérvĄ l'953. atgu5ztus tó 0z. napján, an1ja neve.. Szęnteszki Jolán) 23t6
I9kj'' fuadi utca 57. száin ámĺ lakos, min! aT'RESSER RESTá'IIRĄNT! Vendéglátĺó és Kcľeskecte|mĺ Koľlátolt ľ.ieios'cgú
Táľsaság (t.öľĺđítÉtt .elnevezése:] rnÉśsnn' nesrau'n.łxľś xľt.)' ĺi**.-"'",6.1";;
Ĺfusaságot ąkként jegłlłem, hory a tíľsaseg kézze| vagy eepoa ."iőĺ..ĺ;*Jou;.o-á*,
nľ::n,'tatoĹt ýÍgý eĺóbělyegz€Íi cégnęve, v:agy rĺividíręľ-íev*ďe".u 

""u.ä.i 
az.a|jůfui

aláírasommajĺl egyezőe4 itryĺllóan äz alábbi'áŕ-szeriĺt íľom:

tľ/ĺiFi.€
'ĺl..ł}..
!Cl

ĺłťL t

đr. Tľesser.iZbĺtán PáI

D 
1. Várko n3í' Ve ľa.közjegyző

1027 Buda'pest, Csalogány u.2ĺ. L emelet 3.8' l536Büdapest, pĺ. zso"
E 21,3:943t,20242?6.

l"ĺ0 | 6, /Íł1 6i 6:.trsŕ20.ĺ3. ĺi g'.śzá m

Budapesĺ, 201s' (keĺöszęr-tizęnh,amMdik}
napJan,

ÁlulÍrott.Dľ. Mglnlár Pĺíĺ közjegyzŕ'he1yettes tanúsítom, hogy đľ. T. 'ľ.essęľ Zo|tánP.ái,
YP:* ĺĺampolp{ľ. 

fzĺiletésł 
;néve. Dn Trcsser Zqlĺarl Pál. szĺĺleteft śzekesrshéń&iry)i. auguszl'us hó 07. napjaĺ.u' anyja nęve: Sz.enťeszki Joĺán) 2316 Tököl, fuadi utcá

5:|. szám alatti lakos; 1ti sz'eni9i1a.'nno'''ĺ+ĺt az ęlôtteíl' ĺęlirrutatott 
-is,iigąiĺ

iľľ..1ú. *oryT :ľľ:lyazonosító igazolvĺĺĘávď, lakcímśt a 678l55PL szĹmú
lľĺľ"t igazoló hatósá€i igazolvĺányával.igazolta ezt az okiľatot.ęlő$eń saját kez{iJeg
íŕta alá; -'- 
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sze,mélyazgnosság és okmányok elektro.nikus útón (onJinc) toirc 
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TBE$SER. HESTAUBĺFITS VgnE$!étó fp. Keľesr<édélľni Korlátolt

(ĺ.os-5Budé*.'#?Hff t#ł,I.ľđffi :llizĺial+ĺza.z.łs

Gfu k|łor.tat.'P01 6;0' 5.0$lĺĺ ldóäiläp'o'&alĺ

ĺl.ĺłlÁľosĺDAToK
oégjegyzékśzám: 01 09 737020 {Hatálý''ss)

c.ęsíôtntl KoÍĺatoĺť'félełőśsegÜ tánas{g

Aiakq|äs dátumá. ís96:o4,o1'

Bęjęyzrís dátumai i 99o.os'2s.

Ą:cÉQ ELNEV.E4É'. sE
;Ą/ : ÍŔťssER RĚsrAunłŃrs vĺnłĺeglätó.ěš.KéÍPškedélmi]ĺ{oľ|átó|t;Felelössęgil

T.ásasäg.

Hatályos: 1 996,;04.01, -,...

AcÉG:Rt'ý'!DÍTET'.ľ'.ELNEV,EŻÉSt

3/1: TRÉs..s"ER Ŕeśľĺu.ęÄr'lrś ffi.
i atátýos: l sg6.u' oĺ. . ...

ĄGÉoSZÉKHELYE:

5/5, .í0..9jiiByđípesíB.oąarostéi.ł
Vanozás..1c6pnq4l.2pí0. 01..'5.

Bejegy-zes kette: 201O;02.09,

Lłatétý* : 2ü 0:a 1.;25.''.,

Ä'cÉG TEĹĚP'łí ĚtYEll)

,ô/4 ifJeiĺ Budäpest ĺózseŕ.krt,a,

H at lźlyas : Żaos, 0 1,,03. . ...

A TÁRsAsÁGi].szÉRzöDĚs.1łtĺľsuĺBÁrY, *l.łpłĺl QKIRAT! .ĹÉT.FSĺTó oruRAĐ
KELTE.
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B/1 í99ô'04.01;

HatćłIyos: 1 996.04.01. - ...

8ĺ2 1997.n4:29.

Ha!á|yos: !gg7,o4:2g. ..'.

8/3 í998í0.30:

H atátyos: 1 999. 01. 07. .''..

8/4 1999.06.15.

Haťály*: 1999,0v. 1 9. . .'.

?/5 2d01,04.27.

Hątályos: 200.1,06'08. - ',.
8/0 ?Qq?.]:!0.0í'

Hatályps : 2W^1 ą 21', : ..,

8R 2@4,09:01,

H atály,os: 2ffi4; 1 0, 1.4. . ...

ę/8 2oo5;q1..o3i

H atély.os: ?ffi 5'a. 20 
", -'..'

819 2005i05.03.

H atátý'os: 2ffi5;a6. fi. - ...

$ng 200631,16.

Hatalýps: 2@ô;02:1 1 ; - ..'

8/11' 2W6^A.21,

H atályps:; 2006:05. 1'5' -,'..

8/!'2 ?@i;02-oz.
Béjegyzés ke|te;;2ĺ007. 07.23:

Hatályos: 2007,07:23. -,.,

8/Í3 2oo8.o5.í9'
Bejpsyzęs keliéj 2@8io6.1 9.

Hatalyos: 2@8.06.1 9. - ...

8/14 2009.08.01,

B.ejegyz& k€łte:.'2oos.oa. ĺ z'
HeléU os !'2@g' a8. fi , .,,.

.8'1í5. 2ü0,a1źr5'
Bejęgyzéś ĺ<e|ĺá 20í0.02.09.

Hatfuos: 2ü a,02.09. - ...

8/16 2011:0í,1'Q;

Bejegyzés kelte: 2011 l0í. 1 8.'

2_o
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.ĚÍaÍa/ygs; ?ąĺ ĺ..p1. 1 s, . ..'

s./,ĺ7, 2012.19.29.

Beięsyzęs hdÍp : Ň12; 11,,Í| 4 ;

H atályos : 2o1 2; 1 1. 1 4. -,..

s/1i5, 2014.04.22.

ť||ęjęgyzéS: keüe] 2o,ĺ4i05'o5;

ť1étáIyos : 2a14:05,,a5: ..,,,

8119 20í6:Ô3:0í'
Bějéśr.fés ke|ię:. 20:ĺ 6;0.3;í'8l

Hatályos: nI 6.03, 1 s' - ..'

A cÉG T'EýÉKEĺyŚÉöĺ .ľ<öRE'(!)

.g/27. 50J0i0B.Étte'ini.. mozgó'vendegtätás.(Föte'v.é'kęrlység)
Bějegyzéĺi. kelte l,' 2o13 02,'t 6,'

Hatáýx: 291,3.ł2.i 6. . .'.

.9E8 47.65:08 Jäték-kÍskęęskędęlem
Bejegyzés ke|teĺ ż0íeo2;16.

Hatay,ps1 2ą1 g, o2,t'6.':.,.

.9/29 8299'108 M. n; s"; eg.ýeb tĺłegésżítô iizléti]szolgálĺáäs.
Bej gyzes ke|té: 20l.3;02:16;

Haťalyos: 2q1s02'1 6. - .'.

.9|śi 's55go8 M. n. s. ęgýébolłtatäs

'Bejęgy.z" 
e$ kdt€ ;'b 1:-s :'oŻ:ía.

.:HatáIyos: 2a13.o2, 1 6. .','
9./s1' 77íłi08;Ś;ęę$y3épjáľmt1'iötcsónzése:

B.ejęgyzes ke|tei 20ĺ 3.o2. { 6'
. 
|1 ptál ý.rs,i n ft: l2i1 6' ..,,.,'

Á]M Ü l(öoÉs BEFÉJEZÉS Ét'łtĺś;lD' oFoNTJA
1a'/1. haiáĺozaiĺän

. H ę! ďy,o's; ĺ99 F. &ł: b ĺ., . . ",

A cÉG JEGY''ZETŤ ToKÉ.'E

łilż Pénzbeĺi'hozzejapĺas: 2 26'8 o00 łlur
Něrn..pÉnzbe|i'.hpzzłiĺäru|äś;. ?ł;2: n]o'o. ĺĺĺlł
'ÖssŹ'ęs.er'i 3 Üo.c ]o.co ŕiI'B

H aÍplyos : 1 99.s;1 0. 30. - ...

A cĚGJEGYzÉsRE,JoGosuLT(AK) ADATA|:

l3ĺi

LĄ
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s i ugy.ťezaő {Ýczbťő,tisztqésvjse|'o}
23{ l5.'T,ökőr; Aľädi uEa ]í|.i.
szijtétéś ideje: 1953jo8.o7,
AdóazonosíÍo jeĺ::Íĺii1.629'2i;9oa

A képvĺse|ď modja: öná||ó'

A jogvÍszony łezdetej 2007'07.0żl
Válioąás' időpontja : 2012. 10'29'
g.bjwżés kętté : .20í:L41,I 4 :

. tt étály os :.'20 ! f t 0 ;,29: -,.,,

A KöNYWlzs gÁLTĺr) eoÁrÁl
14/s K',jłgą.n,í.áľJb..íän:.sżá|kavMáÍiäl.

Á i9, gťiśŹcŕl,y:.KeidéÍé;. 2o1 cCI3:,oí'
A. jggt\iĺĺsf oný|vitie: 2o2í;oí jo6t

V'áĺozáę,idöbońtjaĺ 20t6.l os; o('
B.ęjesres.ľene; 20í.6'0& 1'8:

ť.t atáIýoś :.'201 ő 03'01 | - ...

re'r@

Í6 ÁJrALAKu|-Äs FotYfÁľ't tÉTtEĺÖřľ.cte:EsĺTÉBEŃ;ÁJoGÉlfu.cĺaĺĚxlADÄTAl:
16/1 ľ'ĺ.ĺoeoĺĺzzs s 'sř l TRESSER RÉsTAuRANT$Vendéglátóés Keľeskeddmi.__

Betěti.T,ánasá$

H ąiąyos ; i.qs|ij 0'4: 0'1. - ...

.26.. 4 o. ÉG STATJSŻnKH'szÄ[t JEĹE

20/4 1;,213l.720-56101113{'1.

Bęjęgyzés kęJte. ; 2g0goí. 1 9.
.uatayas: 

żwa;o1:ol. - '..

21 AGÉGAoÖśZÄMA

21/4 12134:7,tu243ł

ľ,|[J12í:947,'20;

.A'd&zám státusza: éľényes adoszám'

.Stáiisż kezdeĺe,.: iĺ'g6:o4i0í'

.Váiĺęrĺs: 
iaöp-oĺqa; żooo-os.oz

Eěje syze€ kďtď &12:11. 1 f ,
. ÍIbtáIyas ::,2@6'; a5'., p2, -' 1,'';

32 A.]cÉG PÉNZFoR.GÄLM| ttElŽ6s$ffA
?'ł5. 1q{p996e.50.Ee6550r5żäż-ĺoog

'xaH banr Zńi.096 Budapest (:tí1s Budapę'ęt, Fęhéĺvári tlt'79.;:0í í0 o4ío43}
A számla ny.iiäš'ldgi']lr]oi 20jżid5i2e;
.F.ejegyzés ke!té: 2o1 2.06:04;

no



Haĺályos: 20.l f-aô;04' -',.

3a6 1040096&50526550-575.í..|0í6

K&H Bank Zrt. 096 Budapest.(11í9'.Budapesĺ" Fehéĺváń tn 79,; B1 1o 041'043)
.A'száiĺila.nýitášĺ dátuma: 20íŁ05;23;
Bejggyzěs keĺÍeĺ 20'i2.06;M,

HatáIyos: 2a1 z06.a. -,,..

45 A cÉG ELEBT.RoNIKUs ELÉRHETÓSÉGE

45/2 E mail: ziłlÍáń@'ĺréšśěr;hĺi
Ké4bes ítégi.e!m: :zoItan@tqess.eqIu

Vátozás ĺdöbontjä: 2o14,M.22'
Béjegryzés,keľŕe: 20í4:05.15.

HatáIyos: 201 4'M2z - ..'

Cágťormátđ| í[iggô: adaiok

{ogJ. A ]TÁRsAsÁG TAGJÁI ltAK Ä EATA|

1 (09)/5 .pr\ 
Tręsšerné,Féltfli Těŕliz (?.|..Mäd|yénaTéíěĺtft 23ĺ6,:T'iikii|ĺ' Arädl. utca 57.

8.;iłte!és'1ilíeJe,ĺ 953 :02lM ;
n'ta$sági jqsvis zuý kezdéÍei' :1996;o4:01..

Vätozás.: idöpon ýa; 2D1 2 ; ;1 Ö;& ;
Ęejęcyzás keilä żcľ'z.,t1;.1'4,

H atáIyoŚ..291 2: í Q.29; . ...

1 (bď)/i P'r; ľĺesser ŽE,Éĺ.l {an : Sżtdtbsżkj Jólánl:

śzĹi|etés idęje: ĺgsg.oe.0z.
*.: 2316 Tölłiii' Äradl. ijtcä'5'/i

Sżävazati jog rnéńéke mĺnóšiteti tĺ'bbségg bBfďýágt břztosít.
Ałągsági.jqgviszony kezdéiě: 1996.04!0i.
Váitozás idópontja: 20J 6^03.01.

Béjegyzęs ke|té;. 20í 6'o3rłs.

Hďályos: 2'01 0.03,01' . ...

97 FÉNzÜG'y!:MoDU.L

2014-éý. je0{3' éý 2012, év 20:tí.,ÉÝ: 20í0; év

Bészáĺnolási
időđzak

2014,a:|:''aiĺ. :2013'0t'.0Í; T}12.a1,.o1|,'!ií1ł''o1.o]. 2p{o.oJ,o1.

814.1f31.;' .20ĺ3'í,2|$l: 2otr2.|ĺ2^31:. 20|t:|:12.31, ; 2g1a.ę;31.

eFJ eFt eFt eFt eFi
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Éĺ(ékěsítés nettó

árbevéÍęle

Üzemi eredmény

ACĺoŽás'elôttĺ

eldmény

Méńeg szeřĺnti

ęrędmény

Ad.qzďt eledmény

E9zkó4ö*

összéśęń

BeÍéKelett
e9$łżĺĺk.

Folgóęgzkóföh

PěnzeszkEzíjk

A!iĺ!ŕ.döbeti
elhätáro!áśok

Saját tôke

cęttärtaĺékok

Köté|ezettségek

RóVid,|éjáratii

kötelezett.ségek

HosszÉ Jejgľaiű

köte|ezatségek

Passzĺv,időbďi,
eĺhatäĺq!íások

Pénzügý ntutatók

Eĺadmodo1tság

fo|ĺa #
EladóŚodottség

meľtéke. Bonitás

CI

Árbevétel arányos
eĺędmený % @

Likvíditasí
gYorsĺÉlg $
Lébzám: 60Íő

861 677

I 299

7 Đ43

,2 689

5 289

15V 324

117 594

37 s36

't2791

179/+

20 331

0

110 590

72 160

38 430

26 403

ą70

ô;Ą4

873.57v, €89 ą66 860 2:lô Óz.ĺ' soo

12825 29 4O2 s872 -1t 317

11 162 27 B7 '37É2 .24 959

866 .ĺ5 581 .3752 .24g5g

9:866 25 581 -3752 .24 959

1!4,7 2v1 147 7!ň 138 4{t5 17.3'.051

1í0'832 92998 97?60 124432

34.205 52.'813 38 945 Ą7 ô42

í2'589 28:s:Í8 8507 25 595

2234. 1 985 1 780 s77

17,,U? 1671.,6 1195 4UV
0000

11291 1129M 120 240 142 9s8

74,8# T4:284 :61 373 5s73í

37 486 38:680' 58.867 u.2ô7

17 288 í8 056 í7 o5o 25 106

0,70-

ą37

íií3

a;27'

0;76 0;87

6'73 :Í00;ô2

2,87 .Đ,u

0.55 0;46

o;83

2ą91

-2,55

3,62

ą6í

ô2a

./v
/- l



127 HIRDETMÉNYEK

Elutasíĺó és ĺ<ĺjavĺtó yegěEgk
CesÍöz|öny
Év:2005' ŁůijeÍi 36. o|da|: 81658.

,Ez a közĺďnény a.2ffiil36közĺönyben, 0'8:ĺ658; oldalonjelent meg'

Fěvárcsi Bĺĺtiság 01 '09 737020

TREssĚR RESTAU RÁNT.s'.v'éndéglátó:éś ,KeÍ€škedeĺmi. Korlátott
Felelőssegű Táisaság fi095 Budapes1. Lechner Ödön fasor 1:2..V;
em. 11,1t121|u72G2ąI)

A bfroság ą(z) 2005. 04. 2i]"an.'hozo1t végzéséťaz.atábbiaK.qzeńnt
javĺtlż GgeśzÍtD ki:

5. :|095 Bud.apęst; Lechoerodón'U. í.Ż V. em: 1í.
T.öróĺýé:'.2005. 01' 0}i hďäl|yď'
1095 Budapest, Lechner tdön 'Íasor í.z V. em. .|1'

llatá|y.osl 2oo5' 01. o}'Íól.
Bejęyezv.e: 2005. 06' 10.

Elutasító es kijavĺtó végzesek
C-egkttzliiny

Év: 2005. Kótet: 48. o|da|l 07048.

Ez a köz!ęłn;éiý a 200il48 köz!önybe4 1'07,M8' oĺdalon.jeIent meg.

Fij}/áĺosÍ.Biĺosás 01 09 737020

TRESSER tEsĺĺ'u RĺŇĺs ý''pndég|'äiÉ;ÉĐ Keręskede|mi Koľ|átoit
Fe|e|ôsség1ü.Társaság (:t095 Budapest; Lechner tdön fm or 1-2 V.
em' 1tr.i. Ĺ121 u72e2r4.tl )

A bíróśág a(z) 2005: 06. í0én'.hozolt vęg7ését az a|ábbiak szeńnt
javítja {€gészĺti) ki:

g; 553o]o3.Ětkezőhelyi vendęgĺátás'
Töt.dve: .t999. oĺ. 07.ł hatálĺya|.

748703 MáŚhÔva nem'soroľt, egyéb .g3łdąság! szo]gältatás

Ą(.



{főtevéktnyś'és).
Tó$1.e; 2005. .06l 

.!'0i.hatälyai'

ĺsołiloá Étxezonqýi vendéglái?äš ffótévét(€ny-sęg)'
Hđá11os: '!999. b.ĺ. oi.-,.tői

iłiĺŕba ĺĺásĺoĺlä néń saŕoĺt. eg}łéb'{iązdaśagí,szdgältatás.
l-Jätáľ!łos j. 2005) 06. il&' ĺő|.
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.Aż.äďätok áz oPTEN Kfĺ €égtĺäľ ęĺđ'ę'aeľeb6j s.eaft?aznak, ap.rď.y cégak eseÍéľilä
rěgĺ(öłł-ö.ny..&ęn mesjďPnt Hiva{aĺbs .ądät'c'l{'éti(aŕtá'tÍáäEa, Ínáš Šźéf'tdżétek.eseÍén

egý.éh,Ýł]másbó.l š.záťÍľ'äzó .hiYäĺątos éę gľsjtciť i,nfonnácĺ'p*ĺc láthatĺĺt.
.:ł|:+.j!J*@ iln+-ł::.-:+|t_

LęhÉĺđezęĺ ĺiioľpłtja;.lzo:!s.a5.06 0g:Żz
uĺols'ó íeiđoigożott Cégkŕĺż|bny ń9gjeĺełés.!,däłĺłrnqi..ts{:,6ios,Ú.5.

AdatĐäzis :g''ĺolsp ęktuąĺ!ąa|ási;ĺĺátuľĺla:..,iilÍ:ô.&5lÚ6 g8iíĺ:
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Budapest Főváros YIII. keriilet
Józsefváro si onko rm ányzat
Polgármesteľi Hĺvatala

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ugyosztály

dľ. Galambos Eszter
ĺiryosztályvezető

Helvben

Táľgy: Tresseľ Restaurant Kft.. köztertilet használati
előtt

Hiv. szám: 1 6-836/20] 6.

kérelme _ Népszínhźn utca 7-9. szźľľ'

Tisztelt tigyosztátyvezető Asszony!

Köszönettel vettem tźIrgyĹ témában tett megkeresését. A Budapest Főváľos VIII. keľület

lljiĺ:
i ,o^nosÉpÍrÉsznľlÜcyoszrÁly l

Iiitl
i--.1_....__-_.__

BUDAPEsT FivÁnos
VIII. KERÜLET

JozsnrvÁnosr oNronn,ĺłIYYzAT
PoLGÁRMESTERI HIVATALA

Iktatószám: 26-434/2016

Ügýntéző: Szomolánýné Kocsis Beahix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanýneb@jozsefuaros.hu

Józsefuiĺros onkoľmźtnyzata Kęviselő-testtiletének Józsefuĺíľos KerületiJozservaros UnKoÍman)uata Kepvlselo-testiiletenek JózseÍÝaľos KerĹileti Epítési
Szabźiyzatźrő| sző|ő 66/2007.(Xlľ'.Iz.) rendelete (JóKÉSZ) 10.$ (5) bekęzdése szabźiyozza a
koni|ágqtźlsi lámpatestek elhelyezését.

Fentiek a|apjźnmegállapítom, hogy a közteľület-hasznäIatmeghosszabbítása engedélyezhető.

Budapest, 2016.június 14.

Udvözlettel:

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2100
wwwjozsefuaros.hu
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BunapnsľFŐvÁnos
VIII. KERÜLET

JózsnľvÁnosI oľxonnĺÁNYzAT
PoLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁnosÉľÍrÉszrrl Ücyos zr ĺĺy

Budapest Főváľos YIII. keľĺilet
Józs efváro si onko ľm .ány zat
Polgármesterĺ Hivatala

VagyongazdáIkodási és Üzemeltetésĺ
Ugyosztály

dľ. Galambos Eszteľ
ĺiryosztályvezető

Helyben

Iktatószám: 26-433/2016
,Ügýntéző: Szomolĺĺnýné Kocsis Beatrix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanýneb@jozsefuaľos.hu

Tárgy: Tresser Restaurant Kft.. közteľület használati kérelme _ Népszínhźz úca 7-9.
előtt

Hiv. szám: 1 6-836/2/201 6.

Tisztelt Üryosztályvezető Asszony!

Köszönettel vettem tźLtgy| témában tett megkeresését. A Budapest Fővaros VIII. keľület
Józsefuaros onkormányzata Képviselő-testületének Józsefuĺáros Kerületi Építési
Szabá|yzatárĺil szóló 66/2007.(Xil.Iz.) rendelete (JóKÉSZ) 10.$ (9) bekezdése szabá|ýozza
az átrny ékolók elhel yezés ét.

Fentiek a|apjźn megállapítom, hogy a közterület-hasznźůatmeghosszabbítása engeđélyezhető.

Budapest, 20l6.junius 14.

Üdvözlettel:

y DLA

szam

B 1082 Buđapest, Baross u. 63-67. Ż 459-2|00
wwwjozsefuaros.hu
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Bankszámlaszáma: l:o
Adószáma:

hi( 0!f I Ą
L Ä

?:\ 6 Ĺie Ą

.\
''r o

Egyén i v ál I al kozás eseÍéóen'.

Kérelmező neve: ............... . . telefon;

.szam:

Vállalkoń nyilvrántaltási szźlma:

Adószama: ij-i:] -jj] _ Lj_j - il
r--1-i-*1.--:----!---T - -i*-i

Bankszarnlaszáma i i--L i- i .-_Li -' 
_ !'

I

M agánszem éIyek esetében :

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közteriilet-hasznóląti kérelmek elbírálósához, valąmint o l,an"ffi,,,al,tĺ no,łl-Ti
y,,.?'b,:,ľ,lľltak.,ellenőrzéséh.ez szĺiltségesek Az adątokat a Polgórmesteri Hivatąl Gazůźlkodósi, illetve Közterijtet-feltgyeieti
Ug,,osztólya kezelik e inforlľuźciós öĺlrendzllrezési jogról és e iĺdołľruźciosnbadságrót ęóló 20] ]. eyi CilI' törvény alapiźn

Közteľütet.haszrálatideje:2ol LE.' #Ql nu i0iiJnaptol _ zoŕL-r.ev l.iuf 6u ffi napig
(Tilbb időpong- helyszŕn esetén kéťlink lisľát melléke|ni!)

..u..ę:.#'.ď/ä.Lj .J p,*s ...... . .....'.......'..i.........Ý..... .
Kiizteľtilet.hasznĺátat célj az ............ I-?H
Kérclemml éľintett közÚeľüIet narysága: ...... *...... . . . .,...' m, / db

KiizteľüIetbeýe: Budapest, VIII. kerület. ......ĺ! zę}l.*.Ł.:ĺ.....t5..... ...../.9- ^"""'J'
.........(urca'éľ)............számelótti:'iĺáĺďán. úttesten' zoldterületen vw.......

Megies/zés (Eryéb tény, kiiľĺilmény, LEVELEZÉSI cÍM, amennýben a fenti adatoktól eltéľ,stb.):

/
AÁJ

"tr/rr_l 1J*s

Kéľjiik. ? ttźloldaIon jel-zett me!lékleteket csatolni, ésfl kéreIemn}|omtatvá ny1 a'l áí rn i sIíveslĺedjék ! :
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelęm benyújtása nem jogosítja fel a közterüIethaszná|atára,
a'Józsefuĺĺrosi onkormányzat tulajdonában lévő kiizterületek hasnń|atáró| és hasná|atának ľendjéről szóló
|8/2013. (IY.24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a köztęrĹilet haszná|atáért közterĺilet-
használati díjat kötęles ťlľ;etni,
a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2I0|2009.(IX.29.)
Kormányrende|et 12. $ (1) bekezdése alapjiĺn a rendelet 5. mellékletében meghatĺĺrozott termékek árusítha-
tók'

A kérelemhez akére|mezőnekaz a|ábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt me|lékletet kéľjük X-e| jelölni)

1. A közteľületen folytatni kívánt tevékenység gyakoľlĺĺsiíra feliososító egyszerÍĺ okirat másolatát:
- eevéni vállalkozas esetén: vállalkozói igazolvánYt.
- sazdasási tarsasás. esvéni cés esetén: 30 nannál nem ľésebbi céskivonatot. aláÍľási cÍmoéldánvt.
- társadalmi és eevéb szeľvezetek esetében: a nyilvántaľtĺĺsba.vételĺiket isazo]'ó okiĺatot.
- ostermęlők ęsętén őstermelői igazolványt.
. vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt ijzemeltetni kívánó keľeskedelmi,/vendég|źúő egység érvényes be.
ielęnĹés kÜtcles kęľcskęúclmi |'ęvékeĺysé*. beięlerrtését ig.azoló dokunrentunrot vagy a MĺĺkÖdési EngedéJyt
2. Az igényelt tęrtiletrę vonatkozó helyszínt źlbrázo|ő vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcaknak
is. A vázlaton azigéĺye|t terüleurek - a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie' hogy aĺunak nagysága,
elhelyezkedése egyéľtelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és a jánđa szélétől való tlívolsága;teÍasz
esetén annak az ĺizletnek abeiźratától' való távolsáea. amelvikhez taľtozik: méterben mérve).
3. Az elhelyezri kívánt építmény, létesítmény, berendezés mílszaki leíľását és terveit; terąszkérelmekhez a
helyszín fotóiót is csątolni szülrséPes,
4. Meglévő létesítményľe vonatkozó közteriilet-használati hozzájárulrźs megújítása esetén _ vĺĺrosképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kotatt építméľry esetében vagł építési munkdlątokkal osszeJiiggő kozterület-hąsználąt
esetében az épíxetőtől kapott meghatalmązdst és ajogszabóIybąn előírt esetekben ajogeľős építésügłi ható-
s ógi ensedélvt cs atolni szül<séses.
6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt he|yszÍnĺajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrázo|ó
forgalomtechnlkaivánajzot, amely beszereżtető a BKK Közuti Közlekedési IgazgaÍóság Közutkezelési Fő-
osztály, Forgalomtechnikai osztályán.

F.igvelmeztetés:
A hióľrytalarwl kitöltott kérelemnyomtüv,źłry es az előírt melléHetek csątolasar, hil, a pontos es egłértelmĺĺ heĺymeýnźłozós, va-
lamint ameglévő letesítmérĺyfoaja elmgedhaeilenaberĺyújtottlrźrelem érdemi elbíľalasahu!

A k<izteľü1et-hasmźůatot_ ktilö,nösen _ azalábbi jogszabályok szabźůyozzźk:

Mag arorszĄhelyi önkoľmanyzatairó| sm|ó 20| 1. évi cDoo(D(. ttirvény
a Józsefuiírosi onkormányzat fulajdonában lévő ktiztęrtiletek haszrálatlíról és haszrĺíĺatĺĺnak ľendjéről szÍió 78D0|3.

w .24.) önkormányzati rendelet
Józsefuáros Keriileti ÉpÍtésiSzabźlyzatárőIsm|ő 66D0O7.Qil.l2.) önkonĺlányzatlrende|et
Budapesti Városľendezesi és ÉpÍtési Keretszabá|yzató|szó|ó 47ll998.Cx.l5.) Főv. Kry. rendelet

A reklámok, reklámberendezések és cégéľek elhelyezésének szabályairó| szólő 55/2013, (xII.20.) önkor-
mtnyzati ľendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, azźita|ambenyijtott köZtęrület-hasanáIatikérelĺnem elbÍľálásának céljából hoalÍiúrulok személyes adataim
történő keze|éséhez, valamint a|lhoz,hogy az így tudomásľa jutott személyes adataimat a Polgĺírmesteri Hivatal az le-
jáĺásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kéľelmem benyujtásakor a Polgĺĺrmesteľi Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ngyntézőjéto| tájékoztatást kaptam -
amelyet !M4t!$tem _ az e|járás megindításának napjáról, azigylntézési hataridőről, az ügyemľe iľányadó jog-
szabźĺlryi rendelkezéselaől, jogaimľól és kötelęzęttségeimľől, továbbá kötelęzettségem elmu|aszÍásának jogkĺivetkez.
ményeiľĺil, valamint a hivatali elérhetőségről.

Kii@,hogy kérelmem teljesítése ęsetén a közigazgatásihatósági eljarás és szolgáltatás általános szabályairól a
2004. évi CXL. töľvény 2004' évi CXL. törvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alapjan a fellebbezési jogomľól le-
monrlok. TtłdomlÍsul veszem,hogy ezá|tal az ügyemben hozott hatźrozaÍ annak közlésekor jogerőre emelkedik.

T)
Y -..ł--\-'-....H..;.....
rÉRpr,ľĺozi .ą.I,ÁÍn,ĺ's.ł

Budapest,2016. évQf. n t, .../ł,. nup.
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ľ^D Ęo N- I4P4s Ko rláto|t. Fe| e|.ősség ü Társaság
'Na0ykovácsi, Eötvos utca z-; Adószáń : 246681 t o-z-l s

Gfu kivonat 201 6.05. Í 1 ..i időál|apotban

Äuľĺrłľĺos ADAToK ..

''.. . ' Cégjegyzékszálrl: 13 09 165257 (Hatályos)

Cégforma: Kor|átolt fele|ősségĹÍ társaság

A|aku|ás dátuma: 2o13,o7.22.

. Bejegyzés dátuma: 2013.07.22.

ncÉeelľevezÉsE.
. ,...;:. . ,... , -. .2/1 PADRON TAPAS Kodátolt Fe|e|ősségű Társaság

Bejegyzés ke|te: 2013.07,22.

Hatályos: 201 3.07.22. - ...

e cÉo. nÖv| oĺľerĺ elľ evezÉse

3/1 PADRON TAPAS Kft
Bejegyzés ke|te: 20,t 3. 07.22.

HatáIyos: 201 3.07.22. . ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 2094 Naęykováąsi. totĺtis-uleaJ.
. . 'i .. . . . Bejegyzés kelte.: 2013. 07 .22.

,.,. . .'.: .. ..j. .; . : . ..' .' : HatáIyos:2013,0/.22.-...

..łcÉc F|IKTELEPE(|)
.:

.. '' 711ł. . H'Ü ĺ085 Budapest. Hoľánszkv utca 10. földszint í... 
Bejegyzés ke|te:2O13'Q7.22,

Hatályos: 201 3.07'22. - ...

A TÁRsAsÁol szeRzŐoÉs (ALAPsZABÁLY ALAPĺTÓ oK|Rłr, ÉresíTŐ 9K|RAT)
KELTE

4r(



8/1 2013.07.22.

Bejegyzés ke|te: 201 3. 07.22.

HatáIyos: 2o1 3.07.22. - ...

A cÉG TEVÉKENYSÉq KoRE(l)

9/1 56.| 0'08 ÉtteĹmi, mozgó vendég|átás (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 201 3. 07.22,

Hatátyos; 2o1 3.07.22. - ...

9/2 5630.08 lta|szo|gá|tatás

Bejegyzés kelte: 20ĺ3. 07.22.
, Hatályos: 2013.07.22. -...
g/3 743o'o8 Fordítás, to|mácsolás

Bejegyzés ke]te: 2013.07 .22,

Hatályos: 2013.07.22. - ...

9/4 7320, 08 Piac., közvélemény-kutatás
Bejegyzés ke|te: 201 3. 07.22.

Hatályos: 201 3.07.22. - ...

11 AcÉGJEGYZETTTŐKÉJE

11/1 Összesen: 600 oo0 HUF

Bejegyzés kelte: 20í3. 07.22.

Hatályos: 2o1 3.07.22. - ...

13 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

13/1 *. 
| 
.ioyv"zető (vezető tisztségvise|ő)

2094 Nagykovácsi. Eötvös utca 7.

születés ideje: 1960.05.11.

Adóazonosító je|: 8340982281

A hite|es cégaláírási nyi|atkozat vagy az Ügyvéd által e|lenjegyzett a|áírás-minta
benyújtásra kenjlt'
A képviselet módja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 2013.07.22.
Bejegyzés ke|te: 20í3. 07'22.

Hatályos: 2013.07.22. - '..

20 A cÉG sTATlszTlKAt SZÁMJELE

20/1 24668170-561G.113-13.

Bejegyzés kelte: 201 3. 07.22'

HatáIyos: 201 3.07.22. - ...

21 A cÉG ADoszÁMA

//
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32

45

49

21/2 24668170-2-13.

HU24668170.

Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2013'07.22.
Vá|tozás időpontja: 2015'11.o2.
Bejegyzés kelte: 201 5. íí.03.

Hatályos: 201 5.11.02. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALM| JELzószÁnĺł
32/1 10400212-50526688-8783íoo3

K&H Bank Zrt. 021 Budapest (1028 Budapest, Hidegkútí ut 167.; 01 10 o41o43)
A számla nyitási dátuma: 2o13.o7.24.
Bejegyzés kelte: 2013. 07.31.

Hatályos: 201 3.07.31. - ...

A cÉG ELEKTRoN|KUS ELÉRHETŐSÉGE

45/1 E mai|: beckgabiíí(Ôqmai!.com
Bejegyzés kelte: 201 3. 07.22'

Hatályos: 201 3.07.22' - ...

A cÉG cÉGJEGYzÉxszÁľĺal

49/1 13 09 165257

Vezetve a(z) B udapest Kömyékĺ Törvényszék Cegbírósága nyi|vántartásában.
Bejegyzés kelte: 2013. 07'22.

Hatályos: 201 3.07.22. - ..'

Cégformától ftig gő adatok

í(09) A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATAI

1(0e)/1

3.

& í133 Budapest. Pozsonyi út 54. 6. em.

Születés ideje: 1984.03.20.

A tagsági jogviszony kezdete: 2o13.o7.22.
Bejegyzés kelte: 20í 3' 07 .22'

Hatályos: 201 3.07. 22. . ...

1(09)/2 Beck Ĺászló (an: Ébrey Piroska) s 2094 Nagykovácsi. Eötvös utca 7.

Szü|etés ideje:,tg58. 11'2o.
A tagsági jogviszony kezdete: 2o13.o7'22'

ú&.,



Bejegyzés kelte: 201 3. 07.22.
HatáIyos: 201 3.07.22. - ...

1(0e)/s *
2.

Szü|etés ideje: 19B9.03.27.

A tagsági jogviszony kezdete: 2o1g.o7.22.
Bejegyzés ke|te: 2013. 07.22.

Hatályos: 201 3.07.22. - ...

1 (09)/4 Ruszfu Ĺászló (an: Takáqs Eszter} #
Születés idĄe: 1982.07.2O.
A tagsági jogviszony kezdete: 2o13.o7.22.
Bejegyzés kelte: 2013. 07.22.

Hatályos: 201 3.07.22. - ...

97 PÉNzÜGYt MoDuL

2014. év 2o13. év 2012.

év
2011.

év
2010.

év
Beszámolási időszak 2014.01.01. -

2014.12.31.

eFt

21 711

2013.07.22.- Nincs
2013.12.31. adat.

eFt eFt

6 336 Nincs
adat.

-1912 Nincs

adat.

-1912 Nincs
adat.

-1912 Nincs
adat.

-1912 Nincs
adat.

3719 Nincs
adat.

1 993 Nincs
adat.

1726 Nincs
adat.

70 Nincs

Értékesítés nettó

árbevétele

Üzemieredmény

Adozás e|őttieredmény

Mér|eg szerintĺ
eredmény

Adozott eredmény

Eszközök összesen

Befektetett eszközok

Forgoeszközök

Pénzeszközök

-517

467

-512

-512

4 69í

3 023

1 668

350

Nincs
adat.

eFt

Nincs
adat.

Nincs
adat.

Nincs
adat.

Nincs
adat.

Nincs
adat.

Nincs
adat.

Nincs
adat.

Nincs
adat.

Nincs

Nincs
adat.

eFt

Nincs
adat.

Nincs
adat.

Nincs
adat.

Nincs
adat.

Nincs
adat.

Nincs
adat.

Nincs
adat.

Nincs
adat.

Nincs

/
i/,ż,/'k' .j.J

B



Aktív időbe|i

eIhatárolások

Saját tőke

Céltarta|ékok

Köte|ezettségek

Rövid |ejáratú

kote|ezettségek

Hosszú |ejáratú

köte|ezettségek

Passzív időbe|ĺ

e|határo|ások

Pénzügyi mutatók

Eladósodottság foka O

EIadósodottság mértéke

- Bonitás O

Árbevétel arányos

eredmény % O

Likviditási gyorsráta O

Létszám: 3 fő

adat.

0 Nincs
adat.

-1312 Nincs
adat.

0 Nincs
adat.

5 031 Nincs
adat.

5 031 Nincs
adat.

0 Nincs
adat.

0 Nincs
adat.

1,35 Nincs
adat.

-3,83 Nincs
adat.

-30,'18 Nincs
adat.

0,17 Nincs
adat.

adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nĺncs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nĺncs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nĺncs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

0

-1 824

0

6 515

6 515

0

0

1,39

-3,57

-2,36

0,13

Az adatok az OPTEN Kft. Gégtár rendszerébő| származnak, ame|y cégek esetén a
cégköz|önyben megje|ent hivata|os adatokat tarta}mazza, más szervezetek esetén

egyéb fonásbó| származó hivatalos és gyűjtött infoľmációk táthatók.

Lekérdezés időpontj a: 2816.a5.11 15:48
Uto|só feldo|gozott cégközlöny megjelenési dátuma: 20í 6.05'05.

Adatbázis utolsó aktua|izá|ási dátuma: 20í6'05.í 1 14:51

OPTEN Kft.O





Bun'łppsr FovÁnos VIII. KERÜLET
JózsEFvÁRoSI

PoLGÁRMEsľBnl Hrv,ł,ľe.r,

HeľósÁcI ticyoszrÁly

lcezcĺrÁsr IRoDÁ

1

,

U gyir atszám: 0 5 -227 3 l 20 1 6.
IJgyintézőz đr. Szabó Kata Kaĺolina
Telefon: 459-2171
Email: szabok@j ozsefuaros.hu
Hivsz.:"llĹ20ó201lĹ

T árgĺ : közteľÍilet-fo glalási kéľelem

Vagyongazdátkodási és Üzemeltetési Üryosztály

dľ. Galambos Eszteľ
ü ryosztáIyv ezető r észér e

i,:. 
,,. 

',:.

Helyben

Ti:ite'! Ügyosztátyvezető Asszony!

Hivatkozás sa|hozzánk érkezett ňegkeresé séte az alábbi állásfoglalást adjuk:

Padľon Tapas Kft.
Budapest VIII. kerület, Hoľánszlry u. 10. 2 m2 vendég|átő terasz

(2016.június 02.- 20|6. október 30. között)

részéte a köĺeriilethasznźůatbaadáséú a fenti időszakban a,,JoI<EsZ'' 10.$ (3) bekezdésében
rogzítettek betaľtása mellett kereskedelmi szempontból nem kifogásoljuk,

az a|á,}bi kĺktitéssel:

a vendéglátó teraszt a keľeskedő csak az iizlet nyÍ|ászárĺóinak zárua taľtásával
ůizemeltethetĺ.

A Padron Tapas Kft. 4719ĺ20|4 szźlm alatt szeľepel hatósági nyilvantaľtasunkban _
,,PADRON TAPAS BÁR'' elnevezéssel - a Budapest ÝIIl. l."'iĺet, Hóranszky u. 10. szám
a|atti ilzlet tekintetében. Az tizlet nyitva taľtási ideje: hétfő.péntek: |7.00-23.00 óra, szombat:
12.00-23.00 órą vasámap: zárva.

Józsefuaros Kerületi Építési Szabá|yzatźról szóló 6612007.c(II.12') ok. rendelet (JÓKESZ)
10.$ (3) bekezdése értelmében:
,,(3) Vendé gIźńő terasz elhelyezése

a) Vendéglátó terasz közeľĹileten vagy közhasznźůat cé|jára átadott magánteľiileten csak
abban az esetben létesítľrető, ha:

' . a gyďogos sáv szélessége _ a biztonságĹ és berendezési sávok megtaľtasával _
legďább 1,5 m;

. a Eya|ogos sáv szélessége az arkáđ alatt is legalább 1,5 méter és
o a terasz legfeljebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb méretíi tetasz esetében

legalább 1,5 méteľ széles felületen a köľĹiljarhatóság biztosítható
b) Terasz oldalai 1,0 méteľnélmagasabb szerkezettel nem hataľolhatók le.

x 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. B 459-2,|00
www jozsefuaros.hu

4r-



c) A teraszok téliesítésének, esővédővel való elłátásanak megoldasát az épület
megjelenítéséhez toľténő megfelelő illeszkedés érdekében be kell mutatni az
ĺinkormányzati főépítész e|ótt, illetve annak hiáĺyában az illetékes tervtanács előtt,
melynek állásfoglalását csatolni kę|I az (elvi) építési engeđély iránti kére1eÍ7)hez.,,

A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevékenységét a
keľeskedelemről szőIő 2005. évi CLXIV. torvény előírásainak betartásával folýathatja,
továbbá, hogy a vendéglátó teraszon a zeneszolgźLltatt\s tilos, ill. tevékenységĹikkel a lakosság
nyu galmát nem zav arhatj źů< (zaj, szag, nyitva taľtás, rendezvények, stb. ).

Budapest, 201 6. mtĄus 26.

Tisztelettel:

.lľ*łťl.ii.{łĺ {ś

x 1082 Buđapest, Baross u. 63-67. B 459-zI00
www jozsefuaros.hu
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ĺ.ii:,ľĺ:i"''. íl ;,'l:l i Ćakci.oi.ĺ;.lĺĺyua i ř{'i g'i:'š.lagü})Ě.i iigĺj'ł*ĺalt

"+ď"}'.f*+ Főváľo s ĺ Katasztrófavé d elnri Igazgatő ság
Közę-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H.1081 Budapest DologhŁ utca 3. E: 1443 Budapest Pf.: 154.
Tel: (36-1) 459-2324 Fax (36-1) 459-2457 e-mail: flci.kozępest@katved.gov..hu

-EIőadói ív.
Tárgy: Szakmai vélemeĺry a Budapest VfiL

kerülęt Horánszlry utca 10. szám
előtti kozteriilet.haszrálaÍ tigyében
16-9A6/2A16.
Kovács-Fodor Tímeac. tiĺ. őľgy.
459-2324/9420f
fl <i.kozeppest@katved. gov.hu

"""'KąäWś
Śą#

Szám: 35750/ l9L7 -t /f}t 6.á1t.

Hiv.sz-:
Ügyinĺ:
Tel.:
E mail:

Buđapest Főváľos VIII. keľület
Józsefvárosi Polgáľmesteľĺ Hĺvatal

GazdáIkođási Ügyosztály
osztáIyvezetőj e részéľe

Budapest
Baľoss u.63_ó7.
1082

Éľtesítem, hogy a Padľon Tapas Kft. Q094 Nagykovácsi, Bötvös utca 7.) által kérelmezett a
Budapest, VItr. kerület Horánszky utca 10. szám elótti köz.tenilet hasznáIat ügyében a Kiľendeltsé-
günkhöz kaldött megkeresésétmeg:rĺzsgtůtam, aĺnelyre az a|ź.ů,bi szaknai véleĺĺlényt adom:

A Budapest, vIIr. keriiięt Horĺánszlľy utca 10. szám vendéglátő teraszźxal kapcsolatosan, a benyij-
tott iratoknak megfeleIő kialakításban a közteriilet basznalatáú tűzvédelĺĺi szempontbólnem kifogá-
solom, ha a kihelyezett aszta]ok, székek közvetleniil a veĺđéglátőhely homlokzaüa mellett a jáľdán
maximum 2 m2terťileten vannak elhelyezve.

A fenti szakmai vélemény nem minősril szakhatósági állásfoglalásnak.

Kérem szakrnai véleĺnéĺrvem szíves fudomrĺsuI vételét.

Budapest 2016. jrinius 02.
Postózas után irattárl K; ...*.ąJ3'

Gěczí BéIa tíízoltó ezredes
Készůl| 2 pld-ban
Egypéldany: t oldal
Készítette: Kovács-Fodor Tímea tĺĺ. őrry.
Kapjá.lc
1. Budapest Föváros VIII. keľtilet Józsefuĺiros Polgáľmesteri Hi-

vatala Gazdálkodási Ügyosztály (i082 Budapes! Baĺoss u 63.

^,67')a1'u* q

,Ą^

2016JÚNg{Ł-



BUDAPEST Fov,łnos
VIII. xľnÜI,nľ

JózsBľvÁnosl oľronvĺłľYzłr
PoLG'{RMESTERI HTVATALA

HIVAAL
24.

2016 MÁj

'o,..n'a.Í.'h.fi 
.'L....''

? !,,,

ĺiryosztályvezető1l24|*'i-]:::-.--.

Táľev: Padron Tapas Kft. közter{ilet használati kérelme - Horánszky Ú"uig.U!,"^ 
"1uHiv. szám: I 6-906/20] 6.

Tĺsztelt tiryosztályvezető Asszony!

Köszönettel veffem táÍgY témában tett megkeresését. A Budapest Fővaros VIII. kerületJózsefuaros Ónkormányzata Képviselő-těsfiiletének Józsefi,ríros Kerüleď. ĺi*;
SzabéiyzataľőI szó|ő 6612007.(XIľr.|z.) rendelete (JoKÉSZ) 10.$ (3) bekezdése szabáiyđzza a
teraszok elhelyezését.

Fentiek a|apjánmegállapítom, hogy a közterület -hasznźůatengedélyezhető.

Budapest, 20|6. május 20.

Üdvözlettel:

Budapest Fővárgs VIII. keľĺilet lktatószám: 26-343/20|6
Jĺózsefuáľosi onkoľmányzat Ügýntéző: Szomolanýné Kocsis Beatrix
Polgármesteľi Hivatala Telefon: 45g-2-t57
Gazdálkodási tigyosztály e-mail: szomolanýnęb@jozsefuaros.hu
dľ.GalambosEszteľ@'li..-;';11.'.'1i.1.;1';..''''-ĺ',:..-.,łi-'l1i;ii,-,ĺłi..iidi;.ĺ;Łlł;.:
Íi-'^^-ł:|--.^-^Lą | lu 

'.--.-| a]j]:il:: 'i;:]:i:0 )ĺiryosztályvezető | , | ':'--.'**]-.._-sHelyben l,,^*,,ą*E#ł: ,," l l.'11ľ ri:-..' i.ĺ.ĺ'i-^^ ̂  T:_,

!iff..i.ł,t A Ľ:=}=*#'lffi
T,ÁYov. Paĺĺrnn Tąnqc V# |,ii,o+o-iiĺ^+ Ĺ^.-.Áĺ ̂ +:1-!.^1_^ r

VÁnosÉľÍrÉszpľl iicyoszrÁr,y

6

x t082 Budapest, Baross a. 63-67. g ąsg-zloo
www jozsefuaros.hu
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BUDAPEs tI RrNpon.riľĺľIr.łxvsÁc
VIII. Keľiiĺeti Rendőľkapiüłnyság

Rendészetí osztáty

Ugyszám; 0l 080/5759 -47 /farc' ffi. Táľgy: szakhatóságĺ vétemény

Ęiv' szám:!!906p91tí.
Ugyintéző: Boľos Attila Ba|äzs r. hclgy.
Tel.: 477 -37 -0A / 48-124
Emąil: borosab@budapest'poiice'hu

dľ. Galaľnbos Eszteľ
itgyosztályvezetćĺ

Budapest ővaros VIII. keriilet
Józsefuárosi onkormányzat
Pol gánnestęľi H'ivatala
Gaz,dáIkodási UgyosztáIy

-B__udagęst
Baľoss utca 63-67.
1082

Tisztelt dr. Galambos Eszteľ!

A Padľon Tapas KJt. kérelmet nyújtott be a Jizsefuáľosi onkormányzat
kozteľĺilef használatálroz, melyben kitelepiilésének engedéĺyezését kérte źolo.
20L6. qktóber 30. napig a Budapest VIII. keľiilet, Hoľrínszky utca l0. szĺárn
négyzetľnéteľ területľe.

A fentí helysánen kcizbiáonsági és kozlekedési szenrpontból a kitelepĹilés
kiÍbgást nem emel.

TájékozÍatom, hogy a fenti számon hatóságomhoz éľkezett megkeľesésben foglaltakat
megvizsgáltam' melynek soľán az alábbiakat állapíiottam meg:

tutajĺlonában lévő
június 02. naptól.
előtt a jálrďán 2

ellen hatóságom

Buđapest, 2016. nrájus 18.

Cím: 1084 Budapest Víg u.3ó, l43l Bp. Pf.:lól
Telefon: 47 7 -37 00; F ax: 4? 7 -3't 24, 1B-4OL

e-mail: 08ľk@buđapest.police.hu

Rz.sNEo. i'!j0.?.l'0(oĺDB|]-4ssó.ljil].BUJER.|'ó)i'j].|ć045-5ÖEj49(:5;F-rl-4E!Ó.+r.r:i

HtIKK: ninc5 aćä!'

s Tiboľ ľ. alezrddes

/,k



,n6166;
Álulírott Beckné G:-!á: Gabdella (sziiletési neve: Gombá,Sill:b ; anýaneve: Nagy Mánalakcíme: 2094 Nagykovácsi, Eöwos ui^ 7.;adóazonosító jei: 83a0 g8228I), rnlnt azPÁDRoNTÁPAS Kotlátolt Felelősségií Táĺsaság ( ĺövidített o.í.' pĺoRoN H.,,,s"ry kft., székhely:2094 Nagykovácsi, e".*o9 o7." zj _ l";ábbiakban: ,,Társas,źg,,- tigT,riezetđis a céget akként
fflffľ.::ff-H:ság előĘ előáyornott vagy nyofntatott cěgnev.a;;;ä.-. t iĺná|lőan az

Álulfuott Dt. Csutak Gabdella egyéni ĺÍgJryéd (4024 Deb'ĺvnn, SryntAnna u j7/, njilulźntatĺíkamara: Debnnni Üguédi Karzara,"i tonłĺřń, !p, a fení ahír,źs-niit,źt ľ,,p,ic,,báĺ Gabriella(s<iłle,ĺsi rcae: Gonbfs Gabiella, an1ja neue: IÝag, fuĺíła, ńk;.;' ;o;; íi;"eIľił, Eijtat;s itca z), aktsąenél1aryonosságźt a 
-427203MA w,ł'<!:!ři,g.<,t,áa;;;; és 562532CL s,,źnĺł takcínkźĺ1Q.áuatkellđkEen igaryolta, elíttem sĘát kefilegíĺta at,ź.----]----:------:-------

Iýiktko(on, llog aąa!ĺjínźs-minhźt a Társasiźg aatn4sbg.egęsi 
1ł,źr,*a során lłźttam ,l iii,g,<,,,,l_i,*áhalan ellenjegąett alłźínźs minta a u,źttoýsbq.igląési l"ĺiň ,,lli*l1n.npeę.A alźhoąlźsb{egyąési kérelemaląidt klípe{ létuítő okiratot a kłs7itettenäiaru,,l ,li,i,g,aĺ,,,l Íg)i91,, oli,a,,ĺ,to.m'egfiłel a,;źľľ;tr;,', 

: :ľ::::,::łň: és a aĺ"gekýnou'ń1$u zoďe. í;; V. ;;;é,J 9. f-lźban írt

,4 ,lÁ/_fu,/*__o..c.',"t@
f}ľ. t^n ł.łĺł t- E.* ń r ĺe {{,s

oo,n,"o,,,"?łł"ł! lwnz u 37 /1.
,,lł!: 06 3Cl-37 1-72-14

lldos?ál'l: 5,329 8 :j / l.| -1 -29
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deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



MInuspIus Generá|teNeziĺ Kft
1082 Budapest , Leonardo da Vinci u. 12- 14.
A|exa zsolt Rabb Donát, schreck Akos,
Bakő Zs ffa, Kts Ferenc

Llo o.

\*{

kapGo|attartÓ
Alexa Zsolt
+36 70 338 1469
alexa@minusplus.hu

% oooo
pimiento de padron . Horánsz|ry utcal0

\ł



t.imbtišíte bijkkŕa lao. kii|téri
oáica| és |akkaI kezeIvä
(megrendel és!kivite|éżó
rilegegyezése s2erint)

6 d,b

Minusp|us GeneÍálteNeuô Kfr'
1082 Budapest , Leonardo da Vincl u. 12- 14.
A|exa zso|t Rabb Donát, schreck Akos,
Bak6 zsÓffa' K|s Ferenc

nl
-l

I
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Büd.p€.t FóńlGuĺ. keđlĺe( Jóar€ńíárul Po|g&m€ÉúEÍ| H|v#|
Gazdáĺĺ'ode| ogy(É:łály
ío82E{tsE!
BaÍos! utc8 6367.

KÉnELEM

Megtegyzés: Fe,ni adatok rłzése a kbzteille,.lasználati kérelnek elblráldsához valdnint ą közerileŕhagnúla,i hruójú.
rulóšian-ÍoglaltaŁ ellenőzéséhez sztlkségaeŁ Az ada|okat a Polgón,,esteri Hivatal Gazillbdósi, ttletve KÔz,erlllet.Íela8/eleti

ÜgnętóIya lęzelik o ilfrlttffi utaüfuésijoeńI a @ i,@tü ńb m] I. il uI' M'1', dđhL

Küĺbrühr.hesaá|atidejc:2ol E* ffi hó |-iTJl''atól - fi|W.é" [/T'ho J/[łl nopĺg

Cľöbb ilópoÍ'g. heb/szfu esetá' k#ü'k listát mel|ékptni)

Küzbľilbt-hrsaí|ĺt"qja.....ľlĘj(IAĺ..ĺ.l:Tý.]...j.Aé.rĹ't:...'.fiÁ;ĺĺęÄl}].F..ý..
Kütb|tl|n| éľin&Ü köÚErülct n0$śđg$','.ł!!''......... ....,.. m1ĺdb

A l nj,łi;

Kétjük a túloldalon jelzett
a kéĺelemnlomtatvón!,

meIlékletehet csatolni, és
aläÍrni szíveskedjékt

ą

Egyénl väil etkozús eseÍében;

Kéĺe|mezőĺrcve: ....-'..... b]efqľ
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Vál|alkozó nyilváĺíaĺÉsi váma:
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A korclmc'o tudomásul vcŚcĹ hos/
- a kérelem benyújĺása nem jogosĺtja fel a köztertttet használaÉľĄ
- a Józsefuáĺosi Tnkormányzaŕ tulajdonábaĺ lévó krzbÍĺrletek hĺwá|atfuó| és haszálatának reĺdjéról vóló

|8ľ2013. (Iv.24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a kÖzterttlet hasaá]atáért ĹÖáerütet.
hasalálati dĺjat köteles fizetĺi,

- a-közt€rĺileten.uzfýlag a lercsk9delmi tevékenységek végzésének Gltételeiról szóló ?|ot2ow.(D<.fg,)
Kormányrendelet |!?. ś (t) Ę!ęłcÉr ą|ąpj{+ ą pł4e!ęl'q.p9!lę!qę!é!ęq.49gbatáÍozott ternŕtę!. á'usĺtha:
tólĹ

A kéľe|emhez e kére|mezőnek ez ĺ|ábbi me|réleteket ket| cŚato|nis3 (A csetolt mcuéktetet t{érjük X+l je6rni)

r. A kozleÍü|eten ÍblytaEri kĺvánt tevékenvsés svakoĺlásáÍa tbliosos|tó ewszeÍĺi okiÍat mÁs|atáÍ:
. egyéni váilalkozás es€tén: vál|alkozóí iggplv.án'yt,

gazdŁqás| társŁsás. esYéni céc e,selén. 30 nanná| nem réc.ehbi céqkivomiói. alĺĺĺsĺ cĺĺrrrĺlaĺ".ĺ
. táÍsadalrni és eAyéb szervezetek esetében: a nvilvántaÍtásbs.vételüket isujIó okíntot
. Östemlelrk esetén ósteÍmelói imzolvánvt

--.. veno€gralo rclasz tercsltese eseteĄ a,e 8á n'emelteüu klvánl kercskedelni/vendéglátó egység érvényes be-
ielentćs köteles keĺeśrędelmi tevékenység bejetentését ifFzoló dokumentumot vasv a Műkbdéśi Enpedélvt
2. Az igényelt ter{rletre voDatkozó helyvĺnt átľázotó vázlatot, anelyen sze@
is, A vázlĺon az igényelt tpfiiletnek - a szokséges méĺetekkel . úgy kell szerepelnie, hogl annĺL 65'sá9ą
elheýezkedése egyérte|m{ien megál|apĺtható legyen (IERAsz, PAVIIoN ESETÉN: 8nnak szć|ességą
hossz{ságą a terasz, pavilon szélének az épulet homlokati fatától és r járda szélétól vďó távolsága; rcrasz
esetén aonak az üdetn€k a beiáľatától vďó távotsápĹ amelviłäez taÍtozik méteĺłm ĺĺérve\
3. Azelheýezni Íívánt épĺtnény, létesĺfuény, berendezés műszaki Ie@
lle Iy e h fot ój át i s c s at oln i szlllrs é ges.
4. Meglévó létesítményre vonatkozó közter0let.haslnálđi hozájĺrulĺs meguiĺt|sa eseten: vĺĺoskepveael.
mi szempontok figvelembevétele miatt - fénvkéofelvételt kell becsďo|ni.
5, F'łĺlési enqedéIyhez ltňlölt éPIłnä,y esetében vagl épÍłési munwlatoklul ôsszeflggő koaeralet-hasmáIat
esetébn @ épĺltetőtőt lrnpott meghaalmazást és a jogsmbóIyban előÍřt esetekben a jo4erős épĺłésigli hat6
sdgt engedébrt csatolni szaksége s,
q KÖzůt igénybevétele eseĺén - a 2. pontban foglalt helysdiląizon túl - a vonĺtoĺ ĺelywlnt ĺtĺzolo
foĺgalomtechnikgĺ váaĄm\ amely beszerezhetó e BKK KÖzúti KÖzlekedési lgazgatóság Krzffrczelési F&
osztá|ĺ Forgďomtecbnikai osztálváĺ

FiqveLn€ztetés:
A hi@alanulł;łtľtw tźrclanĺłumuneués uelÍíh neláHdekmol!źúttlúI apł1t6 8egŕtelnűhetytegfuátuzĄva-
lanilt aneglévő l&esűnéryfaQaelalgedłualalabe,łĺydiw lúelan funi etbÍlú!áú]u!

A kÖzterület-lusaálatot - łťilÓnÖsen - az alábbijogszabólyok sańllydk:
belyi oprqÍ'DfuľeiÍr! sarb 20l l' rYi clJoo(D( töÍvÉry

- a Józsefrdĺo.s ÖnlroĺnányzaÍ tĺąidoÚában |évó közEÍĺtle€k havĺĺlĺÉĺót és hasaÁ|aĺának ĺ€ndi&ól szóIó 18ŕ!ol3.
fl v.2a.) onkoĺmán5pĺi ĺadelĺ

- Józs€fiI&osKeÍĺlt€tiÉpĺtsĺszatĺtyzantĺl Ýń|ó6ĺWl'W12.)o,nkmmányaiĺvńelet
- B'd4esivúosÍendezésiésFpÍtésiKeĺetzabályzatóIs@óló47ll998.(x.15')Fóv.K5l.rcadelet
_ A rcklámot rek|ámberendezések és cćgéĺek ethetyezésének vabályairól szóló 552ol3. QÜ.2o.) önkor-

mányzati Í€ndelete

NYILATKOZAT
Alulĺrott az általarn benyújtott közterĺ[et.básználati kéĺelmem etbĺľál,, Ŕnakcé|jábó| hoaólúrulok személy'es adataim
torÉn6 kez€léséheą val8mint abhoą hory az ĺgy tudomásÍ8 jutott szenétyes adatainat a Potgámr-srcri Hivatal az le-
járásban ĺészt vevó szakhatósági ótlásfoglďások bekérése végett továbbĺts8 az iltetékes haróságok felé.

Kéľelmem beny{itásakor a Polgárnest€ri Hivatal Gazdálkodási Üryosztáty Üryintézójétöl tájékozhÉst kapEB -
ame|ye. fudo,,úsul vetÍcm - az eljáľÚs megindĺtásónak mpjáĺól az ügríntézési bdridórĄ az ugyemre irenyaaó jog-
szabályi ĺendellcezésekól' jogaimról és kÜtelezettségeimĺó! továbbá kötelezettségem elmulasztisának iogrovĺÍez-
ményeiĺól' valamint a hivaÍali eléĺüetósćgróI.

Ęl!@".pw |*éĺelnem tc[iesítése .*16o ą ę6ĺgĺ"głtási batósági eljárás és szolgáltaĺá< áItrtános vabályaiĺól a
2004- 6n C)(L. töľvény 2ú4. évi c}(L. tÖÍvény 73lA $ (1) bekezdés b) poĺqja a|ap]án a fellebbczési jogoňĺót le-
moĺďok' Tudolttásulveszem' hogy ezálbl az ĺl€yemben hozott batáĺozat annĺk közlésękorjogeĺóre emetkedik

C.
Budapest 201f. e,Ctĺĺ .#.|.. nap.

IđnElJrĺEzlALÁÍRÁSÁ
ĺgazgyöngy Đívat Kft"

I Í8B Budqesł, Ti;Igł u 16.
Adószám: 1 0B 36 I 70.2-4 3

Bankszárn|a: 651001 18-1 121 1 187
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2016.06. 13. Nyomtatás

Minerva Téri nfoľmatikai Rendszer
Budapest Főváros VIll. keriilet Józsefuárosi onkormányzata

Méretarány:100

A térkép tájé koztató je||eg ĺl, máso|ata se mmi|yen hivatalos e|já rásba n nem haszn á]ható fel! KészÜ|t az á||ami a|apadatok fe|haszná|ásáva|

Engedé|y száma:

Budapest, 20,ĺ6 június 13

Í71--AJ zt

1t1http://m inubi01/m i nervďbp8ker/aj axp| oVajaxp| ot. php

//,*f



I

tc-\t--/)

\.š
\)

---

,ĺoŁ:.aoT,+L u' 3t1_ 3G

|T1o- |.ł uąlłl{ ľt.o .5j, yę-*'
lll nQ

ĺill ł! ĺĺV
u)

COw,r,?iaĺq

3ľ:t_Ą:!*

s-tL6
C--ov ru



/t,J-Ś



A ldĺ r ás Í- mi nta h it e l es ítés

Alulírott, KőhalmiPéterné (sz:SághiJulianna születésihelyésidö:Budapest, l980. 09.26..,anyja

szü|etési neve: Racskó Julianna llona ) l l88 Budapest Tölgy u. ló. sz. alatti 1akos, mint

az |gazgyongy Koľlátolt Felelösségű Táľsaság (székhely: l l88 Budapest, T<ilgy u. l6.)

ügyvezetője (a képviselet jogcíme:ü gyvezętő) a céget akként jegyzem, hogy a cégkézze| vagy

géppel előíľt,előlryonlo|.[, vagy nyomtatott neve a|ávagy föIé nevemet <jnállóan az aléŕ,tjiak

szeľint' íľoln:

Wfu/*:?-'bnt
Kőha|mi Pétęmé

Kft' l032/20l 5. Ĺigyszám

Kőha|mi Péteľné (sz: SághiJulianna szÜ|etési hely és idő: Buc|apest, l980' 09.26..,anyja

szĹi|etési neve: Racskó Julianna) l l88 Budapest, Tölgy u. l6. sz. alatti lakos, aki szemé|yazonosságát
488570 PA sz. sze;mé|yazonosÍto igazolvánnyal és lakcímét 212686 GL ,ž. hatósági
igazo|ványáva| kellőképpen igazo|ta, előttem saját keztiĺe g irta a|źt
Nvilątkozom, llogy ąz alóíras.mintą hitelesítést a cég-változásbejeglzési eljárás során
láttam el ellenjeg,lzéssel. Ezen óltalam ellenjeglzett aláírás-minta, aváhozós
bejegyzési kérelem mel\ékletét képezi. Nyilatlazom tovóbbó, hogl a cégvdltozásokkat
e Đ)séges szerkezetbe foglalt okirątót is én készítettem és láttam el' e.Ile.njeglzésseĺ, ígl
a.jelen alaírĺźs_minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósógi cégeljórósról és
végelszámolásroĺ szóló 20]3. évi V. torvényben írtfeltételeknek,
Ke|t. Budapesten, 20l5. (kcttőczcr-tizcnĺĺt) máľcil.ls 03. napján

Karácsonyné dr. Ze|eznik Agnes
tigyvéd

Alu|írott. Karácsonyné dľ. Ze|eznikÁgnes Ĺigyvéd tanĹlsítom, hogy a fenti aláíľás-niinta

il'aľacso nl nłe.t'Zeleznik Agnes

1191 Bp., uliďflĺ'tžoa.Bn| Ą25.(lłl#sss
Ad osfärn: 

il t7 
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Közzététe|i inÍormáció megjelenítése: jNem vi

|gugyöngy Divat Korlátolt Fe|e|őssegű Társaság
(1 188 Budapest, Tö|gy utca 16.) Adószám: 10856170-2-43

Cfu kivon at 2a16.04.0 ĺ'-i időáIlapotban

ALTALANOS ADATOK

Cégjegyzékszám: 01 09 265297 (Hatá|yos)

Cégforma: Korláto|t fe|e|ősségű társaság

A|aku|ás dátuma: 1993'07.12,

Bejegyzés dátuma:,ĺ993. 11. 16.

A cÉG ELNEVEZÉSE

2/4 lgazgyöngy Divat Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság
Változás időpontja: 201 5.03.03.

Bejegyzés ke|te: 2015.03.20.

Hatályos: 201 5.03.03. - ...

A cÉG RÖVIDĺTETT ELNEVEZÉSE

3/3 lgazgyöngy Divat Kft.

Vá|tozás időpontja: 201 5.03.03.

Bejegyzés kelte: 2015.03.20.

Hatályos: 201 5.03.03' . ..,

A cÉG SZÉKHELYE

5ĺ7 íí88 Budaoest. TöIgy utca 16.

Változás időpontja: 2012'01'27.

Bejegyzés ke|te: 201 2.02. 09.

Hatályos: 2012.01.27. - ...

A cÉG TELEPHELYE(|)

6/2 í082 Budapest. Futó utca 34.36. fszt. ,|/G.

Vá|tozás ĺdőpontja: 201 5.03.03.

Bejegyzés kelte: 201 5.03.20.

/(4,/
t' --v'JJ



Hatályos: 201 5.03.03. - ...

8 A TÁRsAsÁq szERzŐDÉs (ALAPsZABÁLY ALAPĺTÓ oKtRAT, lÉľesĺľó oK|RAT)
KELTE

8/1 1993.07.12.

Hatályos: 1 993.07. 1 2. - ...

8/2 1994.08.25.

Hatályos: 1994'08.25. - ...

8/3 1994.10.14.

Hatályos: 1994.1 0. 1 4. - ...

8/4 1995.08.15.

Hatályos: 1995.08.1 5. - .',

8/5 1996.01.23.

Hatályos: |99ô,01.23. - ''.

8/6 1997.10.27.

HatáIyos: 1 997. 1 0'27. - ...

8n 1998.05.11.

Hatályos: 1998'05'11. - ...

8/8 1999.05.10.

Hatályos: 1999.06.09. - ..'

8/9 2000.11.20.

Hatályos: 2001.01.25. - .''

8/10 2002.05.24.

Hatályos: 2002'06' 1 1. - .'.

B/11 2004.01.06.

Hatéllyos : 2004.03,22. - ..'

8/12 2005.10.28.

Hatályos: 2005.1 2. 1 2. - ...

8/13 2007.05.29.

Bejegyzés ke|te: 2007.09.04.

Hatályos: 2007.09.04' - ...

8/14 2008.02.04.

Bejegyzés ke|te: 2008. 04.14.

Hatályos: 2008.04.14. - '..

8/15 2009.04.í0.

Bejegyzés kelte: 2009. 04'20.

Hatályos: 2009'04,20. - ..'

,ĺ,,,



8/1 6 2010.10.28.

Bejegyzés kelte: 201 0. 11.22'

Hatályos: 201 0,11.22. - ...

2011.08.15.

Bejegyzés ke|te: 2011.08.31.

Hatályos: 2011.08'31. - .,.

2011.09.12.

Bejegyzés ke|te: 2012'0í. 1 6.

Hatályos: 201 2.01,1 6. - ...

2012.01.27.

Bejegyzés ke|te: 2012.02.09.

HatáIyos: 201 2.02.09. - ...

2012.11.16.

Bejegyzés ke|te: 2012.12.07 '

Hatályos: 201 2.1 2'07' - ...

2015.03.03.

Bejegyzés ke|te: 2015.03.20.

Hatályos: 201 5.03,20. - ...

8/17

8/1 I

8/19

8/20

9 A cÉG TEVÉKENYSÉG! KoRE(l)

9/64

6832'08 | ngat|ankezelés

Bejegyzés ke|te: 2012.03.30.

Hatályos: 201 2.03.30' - ..'

7 022, 08 Ü z|etvitel i, egyéb vezetés ĺ tanácsadás
Bejegyzés ke|te: 201 2.03.30.

Hatályos: 201 2.03.30. - ...

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Bejegyzés ke|te: 2012.03. 30.

Hatályos: 201 2.03.30. - ..'

4772, 08 Lábbe|i-, bőráru-kiskereskedelem

Bejegyzés kelte: 20í 5.02.03.

Hatályos: 2015.02'03. - '..

4789'08 Egyéb áruk piacĺ kiskereskede|me
Bejegyzés kelte: 201 5.02.03.

HatáIyos: 201 5.02,03. - ...

477 1, 08 Ruházat k is keres k edel em (Főtevékenység )
Bejegyzés kelte: 20,ĺ5.03' 1 0.

Hatályos: 201 5.03'1 0. - ..'

9/65

9/67

9/68

8/21

9/63

9/69

/:
/'/,/r s-7



10 A uÚxooÉs eepe.,ezÉsÉľer loópoľĺrĺe
10/1 határozatIan

Hatályos: 1 993.07. 1 2' - .''

11 A cÉGJEGYZETTTóKÉJE

11/5 Összesen:3 00o 000 HUF

Vá|tozás időpontja: 20.ĺ 5.03.20.

Bejegyzés ke|te: 20í 5.03.20.

Hatályos: 201 5.03.20. - ...

í3 A cÉGJEGYzÉsne JoGoSULT(AK) ADATAI

13/13

Kőhalmi Péterné szül.: SághÍ Julianna (,an: Raeskő Ju|ianna||ona| # 
|

ügyvezető (vezető tisztségvise|ő) 1í88 Budapest. Tölgy utca í6.
Szü|etés ideje: 1980.09.26.

Adóazonosító je|: 841 54,t 0859

A képvise|et módja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 2012.01.27.

Vá|tozás időpontja: 2012'11'16.

Bejegyzés kelte: 2012.12,07 .

Hatályos: 2012'11.16. - ''.

Kőńalmi Péŕerné (an: Racskó Ju|ianna llona) s Ügyvezetcĺ (vezető

tisztségvise|ő) í188 Budapest. Tö|gy utca í6.
Szü|etés ideje: 1980.09.26.

Adóazonos ító je|: M1 541 0859

A hite|es céga|áírási nyilatkozat vagy az ügyved á|ta| el|enjegyzett a|áírás-minta

benyújtásra ken]|t.

A képvise|et modja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 2012.01.27.

Vá|tozás időpontja: 201 5.03.03.

Bejegyzés ke|te: 201 5.03.20.

Hatályos: 201 5.03,03. - .''

20 A cÉG sTAT|szTlKA| SZAMJELE

20/5 1 08561 70477 1-113-01 .

Bejegyzés kelte: 201 5.03. 11.

Hatályos: 2015'03.11' - ''.

21 A cÉG ADoszÁMA

10856170-243.

HU10856170.

Adószám státusza: érvényes adószám

13/12

/,,kt

21/3



32

Státusz kezdete: 1993.08.0í.

Vá|tozás időpontja: 2012.02.02.
Bejegyzés ke|te: 2012'02. 09.

Hatályos: 201 2.02.02. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALMI JELzŐszÁĺvle

32/1 65100118-11211187-00000000

Pátria Takarékszövetkezet (1181 Budapest, U||ői út 399.; 13 02 o5o252)
A szám|a nyitási dátuma: 1999.05.06.

Hatályos: 2002.01.30. - ''.

A cÉG ELEKTRoNtKus ELÉRHETŐSÉGE

45/1 E mail: kohalmi.peter@t-online.hu
Vá|tozás időpontja: 2008'02'04.
Bejegyzés ke|te: 2008. 04.14.

Hatályos: 2008.02'04. . ...

45/2 E mail: kohalmi.peterne@gmail.com
Változás időpontja: 201 5.03.03.

Bejegyzés ke|te: 201 5.03.20.

Hatályos: 201 5.03.03. - .'.

Cégformátil függo adatok

í(09) A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATAI

1(09)/28 Kőhalmi Péter (an: Boros Judit'' s 1188 Budaeest. Tiilgy utca 16.

Szü|etés ideje: 1 976.01.08.

A tagságĺ jogviszony kezdete: 2008.02.u.
Változás időpontja: 2012.11'16.
Bejegyzés kelte: 2012.12.07,

Hatályos: 201 2.11.1 6' - ...

1(09)/29 Kőhalmi Péterné szíjl,: SághÍ Julianna (an: Raekő Ju|ianna||onal # 
| 
ĺĺsa

Budapest. Tölgv utca í6.
Szti|etés ideje: 1980.09.26.

Szavazati jog mértéke megha|adja 50%ot.
A tagsági jogviszony kezdete: 2008,02'u.
Vá|tozás időpontja: 2012.11.16.

Bejegyzés ke|te: 2012'12'07 .

45
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Hatályos: 201 2.11.1 6. - ...

PÉNzÜGYl MoDUL

2014. év 2013. év 2o12. év 2011. év 20í0. év

Beszámo!ási
időszak

Értékesítés nettó

árbevéte|e

Üzemi eredmény

Adozás előtti

eredmény

Mér|eg szeńnti

eredmény

Adózott eredmény

Eszközök
összesen

Befektetett

eszközök

Forgóeszközök

Pénzeszközök

Aktív időbeli

e|határolások

Saját tőke

Cé|tarta|ékok

Kötelezettségek

Rovid |ejárďú

köte|ezettségek

Hosszú lejárďú

kötelezettségek

Passzív ĺdőbe|i

elhatáro|ások

Pénzügyi mutatók

EIadosodottság

foka O

2014.01.O1.

20'14.12.31.

eFt

0

-124

-124

-124

-124

157

2013.01.01.

2013.12.31.

eFt

't 601

-162

-162

-162

-162

312

2012.01.01.

2012.12.3',t.

eFt

1 836

-379

-379

-379

-379

483

2011.01.01.

2011.12.31.

eFt

0

-348

4 653

2010.01.01.

2010j2.31.

eFt

0

-72

-u
I 926

I 000

9 9í8

0

I
B

0

0

-u
-u

926

736

0

36

276

109

0

157

29

0

-3

0

160

160

0

0

121

0

191

191

0

0

72

41',|

111

0

283

0

200

200

0

0

3

4 653

11 050

I 108

I 942

1 662

0

9 921

0

1',t29

1 129

0

0

0,001,02 0,61 0,41 0,10

/
c/,i ĺ.{ĺ. 
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Eladósodottság -53,33 1,5B o,71 o,11 o,oo
mértéke - Bonitás
Ä\v
Árbevéte| arányos Nĺncs adat. -10,12 -20,64 Nincs adat. Nincs adat.
eredmény % O

Likviditási 0,98 1,45 2,06 1,72 115,75
gyorsráta O

Létszám: 2ft5

127 H!RDETMÉNYEK

E|utasító és kijavító végzések
Cégközlöny
Év: 1999. Kötet: 45. olda|: 58349.

Fővárosi Bĺróság 01 09 265297

NOVA.FRUGHT Kereskedelmi és Szotgáltató Korlátott Fe!e.
lősségű Társaság (1183 Budapest, Széchenyi u. 2.;

[10856170-243])

A bíroság az 1999. 06. 09ćn hozott végzését hivata|bó| az a|ábbi-
ak szerint javítja (egészítĺ) ki:

20. 01856170-s't1 0-123-01 .

Törölve: 1999. 10. 15-ĺ hatá||ya|.

1 08s6 1 70-7 01 2-1 23-01 .

Hatá|yos: 1999. 10. .ĺstő|'

Bejegyezve: 1999. 10. 15.

Cégek közvetlen koz|eményei

Cégközlony
Év ..2011. Kotet: 42, otda|:852422,

A NOVA-FRUcHT Kereskede|mi és Szo|gáltató Kor|áto|t Fe|e|ősségĹÍ Társaság (Cg.:

[01 09 26529Ą:1181 Budapest, Dará-

nyi lgnác u. 70.) közzéteszi, hogy a NOVA-FRUCHT Kereskedelmi és Szo|gá|tató
Kodáto|t Fele|ősségű Tárcaság a tözstőkéjét tG
kekivonás következtében |eszá|| ítja.

A társaság törzstőkéje a tőke|eszál|ítás e|őtt:

/,r 
ę,l



Pénzbe|i hozzájáru|ás: 9 000 000 Ft.

Nem pénzbe|i hozzĄáru|ás: 0 Ft.

Összesen: 9 000 000 Ft.

Kőha|mi Péter tag tozsbetétjének összege: 4 500 000 Ft.

Kőha|mi Pétemé tag tözsbetétjének osszege: 4 500 000 Ft.

A társaság törzstőkéje a tőkekivonás után: 600 000 Ft.

Kőha|mi Péter tag tozsbetétjének összege: 290 000 Ft.

Kőha|mi Pétemé tag tözsbetétjének osszege: 310 000 Ft.

A tözstőke |eszá||ítását kimondó határozat meghozata|ának napja: 2011. szeptember
12.

A társaság kéri azokat a hite|ezőket, akik a tözstőkéjét |eszá||ító NOVA-FRUcHT
Kereskede|mi és Szo|gáltato Kor|átolt Fe|elős-

ségű Társaságga| szemben eset|egesen fenná||ó, az első közzétételt mege|őzően

ke|etkezett le nem járt kovete|éseik eĘéig a kft.{ő|

biztosítékot követe|hetnek, a hirdetmény második közzététe|étől számított 30 napos
jogvesztő határidőn be|ü|je|entsék azt be a
NOVA-FRUCHT Kereskedelmi és Szo|gá|tató Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság címére.
(E|ső közzététel.

Cégek közvetlen közleményei

Cégköz|öny

Év :2011. Kotet: 47. o|da|:977593.

A NOVA-FRUcHT Kereskede|mi és Szolgá|tató Kor|áto|t Fe|elősségű Társaság (Cg.:

[01 09 26529Ą;1'181 Budapest, Dará-

nyi |gnác u. 70.) kozzéteszi, hogy a NOVA-FRUCHT Kereskede|mi és Szo|gáltato

Korláto|t Fe|e|ősségű Társaság a tözstőkéjét tG
kekivonás következtében |eszá||ítja'

A társaság törzstőkéje a tőke|eszá||ítás előtt:

Pénzbe|i hozzájáru|ás: 9 000 000 Ft.

Nem pénzbe|i hozzájáru|ás: 0 Ft.

tsszesen: I 000 000 Ft.

Kőhalmi Péter tag tözsbetétjének összege: 4 500 000 Ft.

Kőha|mi Pétemé tag torzsbetétjének összege: 4 500 000 Ft'
A társaság tözstőkéje a tőkekivonás után: 600 000 Ft.

Kőha|mi Péter tag törzsbetétjének összege: 290 000 Ft'
Kőha|mi Pétemé tag törzsbetétjének összege: 310 000 Ft.

A tözstőke leszá|lítását kimondó határozat meghozata|ának napja: 2011. szeptember
12.

A társaság kéri azokat a hitelezőket, akik a törzstőkéjét leszállító NOVA-FRUcHT
Kereskedelmi és Szo|gáltató Kor|áto|t Fe|e|ős-

ségű Társasággal szemben eset|egesen fenná|ló, az e|ső kozzétételt mege|őzóen

i
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ke|etkezett le nem jáń követe|éseik eĘéig a kft.{ől
biztosítékot kĺjvete|hetnek, a hĺrdetmény második közzétételétő| számított 30 napos
jogvesztő határidőn belÜ|je|entsék azt be a
NOVA-FRUCHT Kereskedelmi és Szo|gáltató Korlátolt Fele|ősségű Társaság címére.
(Második közzététe|.

Az adatok az OPTEN Kft' Cégtár rendszeľébőt származnak, amely cégek esetén a
cégköz|önyben megjelent hivata|os adatokat tarta|mazza, más szervezetek esetén

egyéb forrásbó| származó hivatalos és gyűjtött információk |áthatók.

Lekérdezés időpontja: 20Í6.04 .01 15:22
Utolsó fe|dolgozott cégköz|öny megjelenési dátuma: 2016.03.31.

Adatbázis utolsó aktualizá|ási dátuma: 20Í6.04.01 13:57

oPTEN KÍt.o
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B tJ DÁ PEST rŐvÁ nos vl l l . ĺ< ľltÜ l nľ Jlzs ľ pvÁ nĺ:s t Ó ľĺ ĺ<cl'ľłvĺÁ ľtyznl:

' qR. r.ocs|s t-ĺÁTÉ
ĺ'o|"cÁttľl ľsľijíł

Igazgyłingy Đivat Kťt.

Ę+&rp.e"st
Ttilgy uÍca 16"

il8.8

Iktatlszám: 26 -239 l ?ű I. 6
Ügyirrĺéeő. SuonroláryłŁré Kocsis Bęatrix
Telefonr 45-92.15'1
e.mail :szon: ola n,lłinęb.6XozseÍVĺr.os. h u

Táľqę: F.r.ltó utca 34-36. sz-ám a'latti iizJethelyisóg el,ótt megátľtĺi tábla elhe|yez,ćse

I..G A u'o t" Á s

te|oBĺil'ésképi bejetentési e|iáľásban

Igazgyi}ngy Divat I(fĹ bqielentő szerueaet kćľelméľą 20ĺó. ńprilís 7..ón inclntt telepĹĺlésképibejelentési eljárásb'an, a Futó utca 34-3ó' sz{n1 .íutti-ĺlĺszo hľsz.) ĺt"l-th-ü;ď;iáĺ;
ye',!!l.rĺu tábla el|relyezése taľgy'ban berr,yújtott doľum*ů"}oiátvizsgĺltam és a fułit megielöltépítésí tevékenység vegzéiséttuđômásul veszem az a|äbbikikłifossel:

Eľľľ". kciteles az üzletlrelyiség reklánrtábla elhelyezéséľe kiilcin telepiiléskópi bejelentésieljáľást lefolytatni'

A telęritesképi bejelentési etjárás során kiađott igazolás a köztéstőt számított 6 bónapĺgóruónyes.

JęJen teleptilésľqei d.đntésemme| szembe.1. a Budapesĺ Főr.fuog VI]:I. kęľiile'ĺ JózsęfuárCIsonkoľmányzat Képviselő-testtiletóhez lehot éellębbe;í*ĺ*Ět"tol száľrított 15 napon beltil.

A telep1ilésképi bejętentésí eljáľásban hozgtt igazolás nem m$rtÔsíti ae épĺĺtetöt ĺrásjpgszabáIyokbąn előfit engeđétyek megszsľzé,s.é's.řĺpl. to't**ĺlet fogla1rís). Köiz.ős tulajdontéľintő.módosítás: esete1 a ĺrtajdonosuľsäľ nozzĺ;ĺnläil *łjk*ég.*' Jelen teleptilésképi ígazo1áspolgáijogi igényt nem dönt el.

A teleptiléské'pi eljáľri| 
's91án 

meq|ĺozott igazolásbon fogla:ltak megszsgésę esetén telepüTésképiktitelezési eljáľás lefoiytatása renäelhętő đ e l.ota.'.,fu';[-;egszegése ás végľe nem hajtásaesotén 50 000 foľintig toľjedó bíľság kiszabása ľeĺdelheú eI.

ý'ĺgarqaĺgy niľ,IÍ{. lejeknto sutľvezet, a żs-zsglzolő ügýĺlatszriĺni k,áľelmében azépÍĺett köľnyezet alakításáľóI és véđeĹméľől szóló lggi. ivi LXxvEI. tö'rwćny 30/D,$.a, ateleptilésfęjlęsztési kg1ceľcióľól, az integráiĺ .tul.pĺie*ĺu3lęsztési *tnu*áeia.ĺ ćs atelepĺilésrendezési eszkĺizĺikľol, r'alamint .gyj' t"i"pĺiiĺiu,oä*ésí sajátos jogintezrnényękľől

5. ViĺI. kenilęt

rNDQKotÁs

l0ü2 Eudo.ľ.e*. éĺuęsĺ i"ł, ó]-.Úli' ' Te}eí,;li; 0á ; 459 Ź lĹ\} . 'E.;|ľla;t.pÔi8aľľŕłéŚieitĐjśrsĄfýaľ'ęe. |.lu . ,.ł"ĺľ"r.,,}Öä*eí;alo"'hu l

Lĺ-

tÜŐ's''ffiÁRĄT
oruronľlľtÁNvľR-ĺ-



B U D'APEsT r ŐvÁnos vt l t. rľ n Ü tnĺ l lzsľrv. Á Rost o.ru ľc;.nuÁ ľĺ vzłr
oR. roęslĺ ľ,ĺÁľÉ

P c' l'' 6 A tł' M'ŕ: $'1 ĺ: R

Józsęfrłárosi orrkolĺnányzať K.ápvíselő-testĹĺletónek az ópít{sĹĺggyel összeÍiiggő egyeĺ Iĺe!ý
onkoľmáľryzatí hatósägi e'lj'áľás'ok r.eszleĺg$ szab.á'lyairól szÓtó '512013,. (il'l0.) öĺtkormányaatí
ľendelęt 7.$.a aĺapjäĺl ťelepiilésképĺ bojelentést teĹt'haĺóságolnhoz, a Budapest, VIli. tĺerĹilet Futó
utoa 34.36' szám alatti üzleĺIrelyiség előtt megát:lĺtó tábla ellrelyezéséľĺ: vonatkoaóan.

A rnel:lékslt telvdokumen.tációt é"s annak męlléklęteit ätvízsgálva megállapíto1tam, hogy az
megfelel a településfejlesztési koncepcÍóľól, az intęgľált településťejlęsztési stt'atégiáról és a
Íelopiilésľendezési eszközőkľöĺ, val'amlnt egyss tetepiilésľenđęzósi sajátos jogintézmónyekľ-6ĺ

sruőIći 3l4ĺf0l2. (xĺ. 8) Koľn. ľenđelet Ź3'$ (2)-(3) bekezdéslben, valamint a Buđape* Főváľos
VIĺi. kenitgÍ Józsefvľosi Önkorľnányzat Képviselő-testületénęk' az épíĺésiĺggyol iĺsszsÍiiggó
egyes helý önkoľmányzatĺ hatóságĹ etjáľások ľésfletes szabályairól sz6lrô 5l20I3. (II'10)
önkoľmányzati ľendęĺet 1. męlléklętóben éoglalt taľtalmi kĺivetelményeknek'

Áz építesi tevékenység a Józsęfváros Keľiiĺeti Építesi SzĺbáLyzatilról (joKÉSZ) szči,ő 66ĺ2007,
(xII.12.) önkományzati ľendeletben fo,glaltakna&, valamint a reklámok, ľeklámbeľendezések és

cégéľek elhelyeeosének szabályairól szóló 55na3. (xn.20') onkoľmányeati ľeirdelęt t0.$ (l)
bekezđésében foglaĺtaknak megf,elel, valamint a .telépülÉské,pbe ilteszkedĺk,' 'azorrban a poľtrál

ťltött elhelyezett ľpklämfiĄbla elhelyezésével kapcsolatban telęĺilésképi bejeleĺtési eljáľás nem
toľtént, ezé.Ít a ľenđelkező' ľészben foglaltak szeľinti kikötéssel az építési tevókenységet
trrdomásul v€szęm'

A ľęndęlkęző rósżbęn foglďtaknak megfelelő teteptilésképi bejolentési eĺjáľásban hozott
igazolásoľn az éPített komyezet alakíĺásáľól és védeIľľléŕől sióló 1997. évi LXXuu' töľvény (a
továbbiakban:Etvi) 3'0/D. $ (l) b-eJ<ezdésén alapul'

A sz'.ęnľĺi jogvérlcĺtm hatĺ{lya é.łá tłĺtozík a srerző! jn.gr.ql sĺöló ĺ,9',,99. évĺ I - vI. tĺiľt:ćĺy l.$
(Ź) k) pont alapján az epitészeĺi alkoľás és annak tęľve. E tdľÝény 29;$-a kĺmondją hogy a

,,szęmói.kiziitĺőIagos joga, hogy. a miĺvét átđcslgozza, illętvę hoey ęrľę'ľr.isnak engedélyÍ a{on.ł

A feĺlebbezési jogľól ľendelkezés az Ew.30/D. $ (3) bekedésén 'és az építesĺiggyel összefiiggő
egyes heiľ öĺkormányzati 'hatósági eljáffisok ľ.észl.ęlęs szabáiyďrót seótó 5l20t3. (II.l:0.)

onkoľmanyzati ĺ.endelet .13lA.$=ĺl, a đontésben fogla,ltak megszegéęéľől szóló ľeĺdelkezés az
Etv. 30/D. $.$) bekęzdésén a.lapul.

B.udapest, 2016' április l 1.

".Đfi^i
ďik,*,ĺ-
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Budapest Főváľos Vl||. kerülct Jórcefvárosi Po| gálrnesleri Hivab|
Gazdálkodási Ügyosztály
ĺ082 Budapest
Baross utca 63-67,

KÉRELEM
a Józsefvárosi onkoľm ányzet tulajdonában lévőKérjiik ą nyomtatványt olvashatóałi, kyomtat

Megjegyzés: Fenti adątok közlése a közterület-hasznólati kerelmek elbírálásóhoz, valamint a közteriłlet-használati hozzájó-
rulásban.foglakak,ellenőrzéséhez sziłl<ségesek Az adatokAt a Polgdrmesteri Hivątal Gazůźtkoůźsi, illetve Közteriitet-felłgłeieti
Ugłosztólya kezelik e informácios és az infortrufuciószabadsógrót pótó 20] 1. évi CilI. ttjruary ahpján

KtizÚeľtĺlet-hasznĺíIatideje:2oli}ié" ioi; hő;jilnaptól - 20:,ü.ł t.iól ł'o ffi napig

(Tĺjbb időpon!- helyszŕn esetén kéťünk listrfu mellékelni!)

Ktizteľĺilet-haszlĺĺlatcétj",.,...T'*?t*yŠ.?,..*ĺ:ĺ:.Ĺť.J.

$c s 2 ĺiT ýiY
AdószáIr'ä".--

ť.l i-/\..\i,\ it Ti4i( ;-t=-e#

!tt

Bankszámlaszáma

Kérjiik a túlo
a kérelem

Idalon jelzett
nyomtatvdnyt

m9 ! lé k l e te k et c s ato lní,
al áí rn i szíveskedjék !.

/uľĺ"
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A kéľelmező tudomásu| veszi' hogy
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterülethasznáIatźtra,
a Józsefváľosi onkormányzattu|ajđonában lévő közteľtiletek hasznźůaÍárő| és haszlálatának rendjéľől szótó
|8/2013. (IV. 24.) ön}ĺoľmányzati ľęndclct 17. $ (l) bckczdósc szcrint a közteriilet hasnlíůatáért közteľĺilet.
hasanálati díjat köteles ťlzetni,
a közteri.ilęten kizárőIag a kereskędęlmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|0/2009.(IX'29.)
Kormányrende|et |f. $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatĺĺrozott termékek árusítha-
tók.

A kérelemhez a kérelmezőnek az a|ábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-e| jelölni)

t. A közterületen folvtatni kívrĺnt tevékęnvsés svakorlásara felioeosító esvszerĺĺ okiĺat másolatát:
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói isazo|vźLnyt.
. eazdasáeitarsasáe. eeYéni cés esetén: 30 napnál nem ľégebbi céskivonatot. a|ilrási címpéldánvt' X
- tarsadalmi és esyéb szervezetek esetében: anyi|vźntartźlsba-vételiiket ieazo]ló okiĺatot,
- őstermelők esetén őstermelői ieazolvánYt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt Íjzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-
ielentés k.iteles kereskedelmi tevékenvsés beielentését isazo|o dokumentumot vasv a Mfütidési Ensedélvt
f. Azigényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázo|o vźn|atot, amelyen szeľepelnie kell a környező utcáknak
is. A vazlaton azigénye|t teriiletnek . a szĺikséges méretekkel - úgy kell szeľepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: aĺĺrak szélessége,
hosszúsága; atęrasz,pavilonszélénekazépülethomlokzatifalátólés ajárdaszé|éto|valótiávolsága;terasz
ęsetén annak az,liz,|ętnek a beiáratától való távolsása. amelyikhez tartozik: métęrben mérve).

X

3. Az elhelyezri kívánt építmény, létesítmény, berendezés mĺĺszaki leírását és terveit; teraszhźrelmekhez ą
helvszín fotóidt is csątolni szüluéęes.
4. Meglévő létesítményľe vonatkozó közteľiilet-használati hozzźtjźĺru|ás megújítása esetén - városképvédel-
mi szempontok fisYelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kötott építmény esetébenvagł építési munklźlątokkąl összelilggő kozterijlet-hąsznóląt
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésijgłi ható-
s ógi engedéIyt cs ątolni szül<séges.

^6. KöZűt igénybevétele esetén _ a 2' pontban foglalt he|yszínĺajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrázo|ó
forgalomteclmikai vánajzot, amely beszerezhetó a BKK Közuti Közlekedési Igazgatóság Közutkezelési Fő-
osztálv. Forsalomtęchnikai osztálván.

X
Figve|meztetés:
A hiłźnytalanul kitoltött lrerelemĺĺyomtatvoly es az előírt melléHetek csaolqsq, tul, a poľltos es egłénelmű helymeýaározás, va-

lamirlt ameglalő létesítmenyfotója elengedhetetlena benyújtott lrbelem érdemi elbinźIásáhu!

A kdzterület-használatot _ kĺilön<jsen _ az ďábbi jogszabźůyokszabźt|yozzźl<:

Maryarország helyi önkormányzataiľó| szó|ő 20||. évi cl)oo(D(. tiirvény
a Józsefurĺrosi rulajdonában lévti köztęrtiletek hasnálaüáról és hasnálatiának rendjeről sm|ő 1820|3.

w .24.) önkormrányzati rendelęt

Józsefoiáľos Keriileti Építési Szabźiyzatźĺólszś|ó 66D007,(m,I2.)önkormaĺryzati rendelet
Budapesti Varosrendezesi és Építési Keretszabátyzató|uó|ó 47l|998'(X'l5.) Főv. Kry. rendelet
A ľeklámok, reklámbeľenđezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (XII.20.) önkoľ.
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
A|ulíľofÍ, az,tita]am benyújtott ktiztęrtilęt-használati kéręlmęm ęlbÍľálásłának céljábó| hozzúidrulok személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint allhoz, hogy az így tudomásľa jutott személyes adatajmat a Polgármesteri Hivatal az le-
járásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekéľése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ugyntéz('jétő| tájékoz1atást kaptam _
amelyet tudomósul vettem _ az e|járźs megindításának napjáľól, az ngyntéZési haĹĺľidőről, az ij;gyen:ľe irányadó jog-
szabá|yi rendelkezésekről, jogaimľól és kötelezettségeimľől, továbbá kötelezettségem elmulasztásiínak jogkövetkez-
ményeiről, valamint a hivatali eléľhetőségről.

I$i@, hogy kérelmem teljesítése esetén a kozigazgatási hatósági eljrĺrás és szo|gá|tatás általános szabźůyalró|a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73iA. $ (l) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomról le-
mondok. Tudomĺźsul veszem,hogy ezźita| az tigyemben hozott határozat allĺak közlésekoľ jogerőre eme|$dłk:-1mondok. Tudomĺźsul veszem,hogy ezźita| az tigyemben hozott határozat allĺak közlésekoľ jogerőre emelkeĺIłk:-)

Budapest, 20|6.év#lHó..9.ł-.oap. -.F*H
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Tárgy: Díjfizetés a|óli mentességi kérelem

Tisztęlt Elnok LTr, Tisztelt Bizottsági Tagokl

Jelen kérvényünkkel azért fordulunk a Tisztelt Bizottsághoz' hogy a Bródy Sándor l, 44. _
Kőfaragó u. |3. köZött lévő ingatlanra tervezett 32 lakásos társasház építéséhez szükséges
terü| etfo glal ás i díj at számun kra e len gedn i szíves kedj enek.

Véleményünk szerint beruházásunkkal jelentős mértékben hozzájáru|unk Józsefoáľos
Palotanegyed városrészének fejlődéséhez, a beruháással a kerĺilet számos lakossal, vállalkozássa|
bővi'il, ami hosszútávon emeli az önkormányzatbevéte|eit. A ftjldszintľe tervezett kereskedelmi egység
hozzájźtu|hat a környék infrastrukturźtjának fejlesztéséhez' A beruházás kapcsán parkolóhe|y
megváltásra 30 000 000 forintot fizetünk az önkonnátryzatĺlak, me|y esetében nem kértük
kedvezményt. Ez alkalommal viszont arra kérjiik a Tisztelt Bizottságot, hogy mérlegelje beruházásunk
hozzáadott értékét és engedje el a területfogla|ás díját.

Budapest, 2016.05.02.

Boros Attila
ugyvezelo
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,q.LÁÍRÁs-MINTA

Alulírott Boros Attila (anyjaneve: Kunkli Maria; lakcím: 1025 Budapest, Cseppkő utca 59.,adóazonosító jel: 8407191272) mint a Bródy fnvestment Korlátolt F'elelősségű Társaság(1026 Budapest, Radna utca 2.) Íi5rvezetője á céget akkén! jegyzem,hogy a c:egkézze| vagygéppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve ála,ugy ňlď; n.u"*"f-u Taľsaság létesítőokiratának értelmében tinállóan az a|ábbiak szerint ĺrorň.

Budapest' 2016. március 1.

aLáírź-s

A j elen aláírás-mint źú, el|enjegyzem:

f..
| íIł ĺ

| ,lĺ,'vy Dr. Dulai Lász|ó ügyvédV 
or. Ďúai László Ügyvédi |roda

1021 BudaPest' Labanc ut cz'
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A GÉG ELNEvEzÉsE

u1 Bródy |nvestment Korláto|t Fe|e|ősségű Társaság
Bejegyzés ke|te: 201 6.03.07.

Hatályos: 201 6.03.07. - ...

A cÉG RÖVIDĺTETT ELNEVEZÉsE

3/1 Bródy |nvestment Kft.

Bejegyzés ke|te: 201 6'03.07.

Hatályos: 201 6.03'07. - ..,

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 í026 Budapest. Radna utca 2.

Bejegyzés ke|te: 201 6.03.07.

Hatályos: 201 6.03.07. -',.

A TÁRsAsÁcl szeRzŐoÉs (ALAPszABÁly, łllpĺľó orcnaT, LÉTEsíTó orcnnĐ KELTE

8/1 2016.03.01.

Bejegyzés ke|te: 201 6.03.07.

Hatályos: 201 6.03.07. - ..,

A cÉG TEvÉKENYsÉol xone1l1

9/1 6810'08 Saját tulajdonú ingat|an adásvéte|e (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 6.03.07.

Hatályos: 201 6.03.07. - ...

9/2 7111,08 Építészmérnokitevékenység
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