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I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Fővĺáľos VIII. keriilet Józsefuiírosi Polgármesteri Hivatalhoz
az a|źhbi - a Józsefuarosi onkormźnyzat tulajdonában lévő közteľiiletek haszná|atźrő| és
használattnak ľenđjéľől szóló I8ĺ20l3. (Iv.24.) <inkormanyzati ręndelet (a továbbiakban:
Rendelet) szerinti - köZterület-haszĺá|ati hozzájarulás iľrínti kérelmek érkeztek. A Pénzügyi
Ügyosĺály tźtjékoztatása alapjĺán a kérelmezőknek köZteľület-haszná|att dijtartozásanincs.

1.
KözteľĹilet -haszná|ő. kér ę|mező :

A kéľelemben foglalt közteľiilęt-
haszná|at ideje:
Kö zteľĹil et -hasznźt|at céIj a:

Közteľület -hasznźiat helye :

Közteľül et -hasznéůat nagy sága:
Kö zterül et -haszná|at đíj a:

KözterĹilet -haszná|at díj a ö s sze sen :

Díjfizetés ütemezése:

Zsoltok.Há'zaKÍt.
(székhely: 23|0 Szigetszentmiklós, Huba u. 2.)

20l6.június 20. _20|7,június 20.
vendéglátó tetasz
Budapest VIII. kęnilet, Déľi Miksa u. 1. szám
előttijáľdán
6m"
szezononbeliil: 2 080'- Ft/mzĺhő + ÁFA
szezoÍLonkívül: 2|0'- FtlÍrł,/hó + ÁFA
82 440,- Ft + ÁFA (2 080,- Ft*6 m2*6hó) +
(2I0'- Ft*6 m,*6 hó)
egy ĺisszegben

Tényállás: A Zsoltok-Hźza Kft. 201'6. május 30. napjĺán érkezett kérelmében közteľület-
hasznáIatihozzájarulás -teljes díjfizetéssel - megadását kérte a Tisztęlt Bizottságtól tękintettel
arua, hogy vendéglátó terasz elhelyezése céljából kívĺĺnja használni a fenti teľĹiletet. A
Budapest Főváĺos VIII. keľĹiletJőzsęfvátosi Polgáľmesteri Hivatal Gazdá|kodásiIJgyosztáIya
a kérelem beéľkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől intézkedett.
A Fővárosí Katasztrofavédęlmi lgazgatősźlg tílnĺéďe|mi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a kialakított terasz és az ámyékoló szerkezet _ kitekert, kinyitott állapotban -
fi'iggőleges vetiilete nem lóg túl a paľkolósávon. Hatósági Ügyosĺály Igazgatźsí koda
keręskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a vendéglátő terasn. a keľeskedő
az izlet nyílźszátőinak zźlrva tartásáva| üzemelteti A Budapesti Rendőľ-ffikapitányság VIII.
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kerületi Rendőrkapitányság közlekedés, közľend és kozbinonság szempontjából nem emelt

\jfogást. A Budapest Fővĺíros VIII. keľület Józsęfuárosi Polgármesteľi HivatalVaĺosépítészeti
Ugyosztálya a konerilet-használattal szemben nem emelt kifogást, amennyiben a tetasz
oldalát hatlíroló szerkezet nem magasabb 1,0 méternél.

Fentiek a|apján a Gazdá|kodási Ugyosztály javasolja a közteľiilet használati hozzájáru|ás _
teljes díjf,rzetéssel - megadástĺt, továbbá a 2016. június 20. _ 20116. július 03. napjáig -
díjfizetési kötelezettség mellett - vonatkozó közteľület-hasznźiattudomásulvétęlét.

2.
Kö ZteľĹil et-haszĺá|ő. kérelmező :

A kérelemben foglalt kĺizteľület-
hasznźl|at ideje:
Kĺjzterül et-haszntiat c é|j a:

Kcj zteľület-haszná|at helve :

Kö ĺerĹil et -hasznáIat na gys ága :

Kĺj ztęrtilet-hasznáIat díj a:

KöZteriilet-haszĺá|at dí i a cj s sze sen :

Díifizetés ütemezése:

SKS Caffe Kft.
(székhely: 2083 Solymźr,Mészégető u. 19.)

2016. ápľilis 0I. _2019. április 01.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľület' Mikszáth Kálman t& 2.
szátm előtt
149 + l0 m2
szezonon belül: 2 080,- Ftlmz/nő + Áľ..q.
szęzononkívül: 2IO,- Ftl mz,/tro + Ápe
6 553 980,- Ft + ÁFA (2 080,- Ft*159 m2*18 hó)
+ (f|O,- Ft*159 m2*18 hó)
havi díjfizetés

Tényállás: Az SKS Caffe Kft. 2016. marcius 07. napján érkezętt kérelmében közteľület-
haszná|ati hozzájáruIźts _ havonta tĺjrténő teljes díjfizetéssel - megadását kérte a Tisztelt
Bizottságtól tekintette| arra, hogy vendég|átő tetasz elhelyezése céljából kívanja használni a
fenti tertiletet. A Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuĺáľosi Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Ügyosztá|ya akéľelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszeľzése
felől intézkeđett.
A Főváľosi Katasztrőfavédelmi Igazgatőság źt\ta| 20|6.június 23. napján küldött szakhatósági
állásfoglalásában hĺzvédelmi szempontból nem emelt kifogást amennyiben

- a koneľületen kizárőlag egy ember szźlmźlra könnyen mozdíthatő nem ľögzített
tfu gy ak (székek, aszta|ok, v ir áglädźl<, nap ernyők) kenilnek elhelyezé sre,

- a napeľnyők, ámyékoló szerkezetek kialakítása abban az esetben elfogadható,ha azok
széleinek _ kitękert, kinyitott állapotban _ ftiggőleges vetülete nem lóg tű| az úttest
fö1é,

- a napernyőket, áľnyékolókat, szerkezeteket a vendéglátóhelyek nyitvatartási idején túl
csukott' bętekert állapotban kęll tartani.

Hatósági Ügyosztály lgazgatási Iroda keľeskedelmi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a vendég|átő teraszon zeneszolgá|tatást nem folytatnak és a lakosság nyugalmát
nem zavarják. A Budapesti Rendőr-főkapitrányság VIII. keľületi Renđőrkapitźnyság
kĺjzlekedés, kĺizrend és kĺizbiztonság szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Fővaĺos
VIII. keľĹilet Jőzsefváĺosi Polgármesteri Hivatal Vaľosépítészeti |JgyosnáIya a k<jĺerület-
hasznźiattal szemben nem emelt kifogást.

Fentiek a|apján a Gazdéikodási Ügyosńá|y javaso|ja a köZteriilet haszná|ati hozzájźlru|ás -
havi részletekben tĺjrténő teljes díjfizetéssel _ megadását, továbbá a2016. ápľilis 0I. _ 2016.
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július 03. napjáig - díjÍizetési kötelezettség mellett - vonatkozó k<jzteľü1et-haszná|at
tudomásulvéte1ét.

3.
Kö zteľĹilet-hasznéiő. kérelmęző :

A kérelęmben foslalt közterĹilet-
hasznźiat ideje:
Kĺj zterĹilet -hasznáIat c é|j a:
K<j aerĹilet-hasznźiat helve :

Kö aerulet -hasznéiat nagys ága :

Kö Zterül et-hasznáIat díj a:

Köztertilet -haszná|at díj a ö s sze sen :

Díjfizetés ütemęzése:

SKS P-Coľn Kft.
(székhely: 2083 Solymár,Mészégető u. 19.)

2016. április 0I. _2019. április 01.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľület, Kĺudy u. 8. szám _
Hoľánszky u.27. szźtmsarka előtt jáľdan
34 m"
szęZonon belül: 2 080,- Ftlmzlhő + Ár.ĺ.
szezonoÍIkívĹil: 2IO'- Ftĺmz,/hó + ÁFA
1 401 480,. Ft + ÁFA (2 080,- Ft*34 m2*18 hó)
+ (210,-Ft*34m2*18 hó)
havi díjfizetés

Ténvállás: Az SKS P-Corn Kft. 2016. április 07. napjźn érkezett kéľelmében köaeńilet-
hasznáLati hozzájarulźls _ havonta tĺjľténő teljes díjfizetéssęl - megadását kérte a Tisztelt
Bizottságtól tekintette| arľa, hogy vendég|atő terasz elhelyezése céIjábőI kívĺĺnja használni a
fenti teľületet. A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi Polgármesteľi Hivatal
Gazdálkodási Ügyosĺéiya akérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszeľzése
felől intézkędett.
A Fővárosi Katasztrőfavédelmi lgazgatősźlgźital2016.junius f3. napjźn küldött szakhatósági
állásfoglalásában tűzvédelmi szempontból nem emelt kifogást amennyiben

- a konerületen kízźrőLag egy ember szźlmtra kĺinnyen mozdithatő nem r<igzített
targyak(székek,asztalok,virág|ádźk,napeľnyők)keľülnekelhelyezésre,

- a napernyők, árnyékolő szerkezetek kialakítása abban az esetben elfogadható,haazok
széleinek _ kiteken, kinyitott állapotban _ fiiggőleges vetiilete nem lóg tul az úttest
fülé'

- A napernyőket, áľnyékolókat, szeľkezeteket a vendéglátóhelyek nyiwatartási idején tul
csukott, betekeľt állapotban kell tanani.

Hatósági Ügyosztály lgazgatásí Iroda keľeskedelmi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a vęnđéglátó teraszt a kereskedő az iz|et nyi|źtszérőiĺak zárva tartásźĺval
iizemelteti. A Budapesti Rendőr.főkapitanyság VIII. keľületi Renđőrkapitĺĺnyság közlekedés,
közrend és közbiztonság szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet
Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal Váľosépítészeti Ügyosztá|ya a közteľület-hasznźiatta|
szemben nem emelt kifogást.

Fentiek a|apján a Gazđźikodási Ügyosztély javasolja a közteľület hasznźlati hozzájáru|ás -
havi ľészlętekben történő teljes díjfizetéssęl- megađását, továbbá a 2016. április 0I. _ 2016.
július 03. napjáig - díjÍizetési kĺitelezettség mellett - vonatkozó kđzterülęt-hasznéllat
fudomásulvételét.
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4.
KözteľĹilet-használó. kérelmező :

A kérelemben foglalt
haszĺá|at ideje:
Kö zteľiilet -haszná|at c é|j a:

Kö ZterĹilet -hasznźůat helve :

SmÍtola Anna egyéni vállalkozó
(székhely: l082 Haľminckettesek tere 6.)

20I6.július 02. _2019.július 01.
viľágárusító pavilon
Budapest VIII. kęrĹilet, Harminckettesek terę 6.

szám előtti jfudán
6m"
4 540,-Ft]mz/hő + Ár.a.
980 640,- Ft + ÁFA (4 54O,- Ftx6 m2*36hó)
havi díjfizetés

Yalla Shisha Kft.
(székhely: 1 08 1 Budapest, Népszínház u. 45.)

20l6.június 24. _2016. szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľület, Népszínház u. 45 sztlm
előtti jáľdán
2I m"
szezonoÍbelül: 2 080.- Ftlmzlhő + Áľe.

köZteriilet-

Tényállás: Smitola Anna egyéni vá||aIkoző 20|6. május 25. napjźn érkezett kéľelmében
közterület-haszná|ati hozzájarulás - havonta töľténő teljes díjfizetéssel - megadását kéľte a
Tisztelt Bizottságlől tekintette| ata, hogy pavilon elhelyezése cé|jából kívanja haszná|ĺi a
fenti teľületet.

A Vráľosgazdéikodási és Pénzügyi Bizottság 7I9l20I3. (vI.24.), valamint a 72212013.

NI.24.) szźlmt határozataival korábbarl már hozzź$źralt Smitola Anna egyéni vźi|alkozó
közterĹilet-haszná|atához a fęnti területre vonatkozóan 2013. július 02. - 2016. július 01.
közötti időszakľa.

A Budapest Fővríľos VIII. kerület Józsefuáľosi Polgármesteľi Hivatal Gazdálkodási
Ügyosztálya a kéľelem beéĺkezését kĺivetően a hatósági vélemények bęszerzésę felől
intézkedett.
A Fővárosi Katasztrőfavédelmi Igazgatőság tuzvédelmi szempontból nem emelt kifogást.
Hatósági Ügyosĺály lgazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emęlt kifogást. A
Budapesti Rendőr-főkapitanyság VIII. kerületi Rendőrkapitanyság közlekeđés, kĺjzrend és
közbiztonság szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Fővaros VIII. keľület
Józsefuarosi Polgármesteľi Hivatal Váľosépítészeti Ügyosztźiya a köZteriilet-haszná|at1a|
szemben nem emelt kifogást.

Fentiek a|apján a GazdáIkodási ÜgyosztáIy javasolja a kdzteľülęt haszná|ati hozzájaru|ás _
havi részletekben történő teljes díjfizetéssel_ megadását, továbbá a2016. július 02. _ 2016.
július 03. napjáig - díjÍizetési kötelezettség mellett - vonatkozó kĺjzteľület-hasznáIat
tudomásulvételét.

J.

Kö zterület -hasznźiat nagy sága:
Kö zteľĹilet -haszná|at đij a..

Kö Zterület -haszná|at díj a <i s sze sen :

Díjfizetés ütemezése:

KcjzterĹil et -haszná|ő, kéľelmező :

A
kérelemben fo glalt kĺlĺerĹilet-haszĺáIat
ideje:
K<j zterület -hasznáIat célj a:

Közterül et -haszná|at helye :

KĺizterĹilet -hasznáIat nagy sága:
KözteľĹilet -haszná|at đíi a:
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Ktiĺerület-haszná|at díj a <isszesen:
Díjfizetés iitemezése:

A kéľelemben
hasznéiat ideje:
Köztęrület -hasznźůat céIj a:

KözteľĹil et -haszntĺ|at helve :

Közteľiil et-haszná|at nagy s á ga :

KĺizterĹil et- hasznáIat đíj a:

Kcj zterĹilet-haszná|at díj a ĺi s sze s en :

D íjťlzetés iitemezé s e :

131 040'- Ft + AFA (2080'- Ft*z| m,*3 hó
havi díjfizetés

Tén}'állás: A Yala Shisha Kft. 2016. június 03. napjrín érkęzett kéľęlmében kdzteriilet-
hasznáIati hozzájáru|ás _ havonta tĺjľténő teljes đíjfizetéssel - megađását kéľte a Tisztelt
Bizottságtól tekintettel arra, hogy vendég|átő terusz céljából kívĺánja haszĺáLru a fenti területet.

+ Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Ugyosztálya a kérelem beéĺkezését kĺjvetoen a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkędętt.
A Fővaľosi Katasztrőfavédelmi Igazgatőséę tűzvédelmi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben könnyen mozdítható nem rogzitett táľgyak kerülnek kihelyezésľe. A Hatósági
|JgyosnáIy lgazgatási Iroda nem emel kifogást, amennyiben a venđég|átő terasń. a kereskedő
csak az ilz|et nyi|ászźtrőinak zźtrva lartásźrya| üzemelteti, továbbá a vendéglátó teraszon
zeneszo|gáItatást nem folytat, a lakosság nyugalmát ĺem zavarja és a vendéglátó teraszt csak
10:00-tól iizemeltetheti. A Budapesti Rendőr-főkapitĺínyság VIII. keľĹileti Rendőrkapitanyság
közlekedés, kĺizľend éskozbiztonság szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Fővaros
VIII. keriilet Józsefuaľosi Polgiĺrmesteri Hivatal Városépítészeti Ügyosńźiya által kiadott
szakhatósági állásfogla|ésaa|apjtn a benyújtott dokumentációból nem állapítható meg, hogy a
tewezett terasz hol helyezkedik el az ijz|et, illetve a társasház bejźlratźůloz képest, mellette
mennyi hely maľad a gyalogosok részére. Így a JóKÉSZ e|őírásnak való megfelelőség nem
igazo|t,ezértaközteľület-hasznźiatnemengedélyezhető.

Fentiek a|apján a Gazdá|kodási Ügyos ztá|y nem javasolj a a közterület -hasznáIatí hozzájáru|ás
megadását.

6.
Közterület -haszĺźiő. kérelmező : Italian Street ľ'ood Kft.

(székhely: l 135 Budapest, Kisgömb u.25-27 ,)

20I6.június 25. _2016. december 31.
mozgő árusítás (mobil árusító autó)
Budapest VIII. kerĹilet, Futó u.4I-43. szĺím előtti
jáÍđźłn (Corvin P|tnával szemben)
Budapest VIII. Pollack Mihály téľ 8-10. szám
e|ottijardáĺ
Buđapest VIII. keľĹilet, Blaha Lujzatér _ Miíĺkus
Emília u. saľka ę|óttiiarďarl
6\ fił
4 54O,-Ftlfiłlhő + Áľa.
490 320,. Ft + ÁFA (4 54O,- Ft*18 m2*6 hó)
havi díjf,rzetés

foglalt kdzterĹilet-

Tényállás: AzIta|ian Street Food Kft. 20I6.június 03. napjĺĺn érkęzeÍt kéľelmében kozterület-
hasznáIatí hozzájáru|ás - havonta történő teljes díjfizetéssel - megadását kérte a Tisxelt
Bizottságtól tekintettel arra, hogy mobilarusító autó céljából kívanja használni a fenti
területet.
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A Rendelet 11. $ (4) bekezdés i) pontjának értelmében az 5. $ esetén a településképi
bejelentési eljaĺásról szóló önkormtnyzati rendeletben szabáIyozott döntést a köZteľtilet-
haszná|atihozzájáru|ásirántikérelemnektartalmaznlakell.
Az ügyfél 2016. június 02. napjén településképi bejelentési eljaľást kezdeményezett, ałnely
elj áľásb an a fent me gj elcĺ lt tevékenys é get az onkoľmĺíny zat me gliItotta.

Fentiek a|apjtnaGazdźůkodási Ügyosztá|y nem javasolja a köZterület-haszslźiatihozzájaru|ás
megadását.

7.
KözteľĹil et -haszná|ő. kére lmező :

A kérelemben foglalt köZteľiilet-
hasznáIat ideje:
Kö zterület -hasznáLat célj a :

KĺĺzteľĹilet -hasznźiat helye :

Kĺj zterĹilet -hasznźiat nagy sága:
Kö Zteriilet -haszná|at đij a:

Közterül et -hasznáIat díj a ĺi s szesen :

Díjkiesés, díj elengedés esetén:

Budapest VIII. keľületo Béľkocsis utca 12.14.
szám alattÍ Társasház
(székhely: 1084 Budapest, Béľkocsis u. 12-14.)

20l6.július |3. _ 2016. szeptember 15.

építési munkateľület (építési felvonulási teľület-
építési konténer elhelyezése paĺkolóhelyen)
Budapest VIII. keľiilet, Bérkocsis u. 12-14. szám
ę|őtti 2 db paľkolóhelyen
2 db parkolóhely (paľkolóhelyenként 10 m2)

f 650,- Fťpaľkolóhe|ylnap (munkanapokon,
4,40,- Ft/őrďparkolóhely) és 420,- Ftlfiłlnap +
AFA (munkasztineti napokon és a jaľda
területén)
munkanapokon összesen: 196 142,- Ft + AFA
(bruttó 2 650 Ft,- x 47 mJľJ'kaĺlap x 2 đb.
paľkolóhely ) azaz 249 |00'- Ft)
Ĺnunkasztineti napokon összesen: 151 200,- Ft +
AFA (nettó 420Ft,- x l8 munkasztineti napx20
m')
347 342,- Ft + AFA
347 342.- Ft + ÁFA

Tényállás: A Budapest VIII. kerület, Bérkocsis l. |2-|4. szétm a|attí Taľsashĺíz 20|6,június
22. napjźn érkezett kérelmébęn kdzteľület-haszná|ati hozzźljtlruIás _ teljes díjmentességgel
történő _ megadásátkéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arľa, hogy aTársashźn felújításahoz
kapcsolódó építési munkaterület (építési felvonulási terület -építési konténer elhelyezése)
céljából kívanja használni a fęnti terĹiletet. A Tarsashfu felújítása aTársasházíPáIyźzatokat
Elbíľáló Munkacsoport 53l20I5. (x.14.) száműjavaslata és a20|6. februaĺ 18. napján kelt
po 1 gármesteľi dönté s a|apj źln tinkoľmány zati tźlmo gatásb ó l való sul me g.

A Ręnđelet 24. $ (1) bekezdés b) pontjĺínak éľtelmében a Bízottság a kĺjaeľĹilet-használati
díjat koľlátlanul csökkentheti, vagy elengedheti a fővárosi, ĺinkoľmányzati vagy állami
pá|yźnaton elnyeľt támogatásból tĺjrténő épiilet felúj ítások esetében.

Tekintettel aÍÍa) hogy építési munkálatok esetén a kĺjzterületek nagymértékben
kĺírosodhatnak, igy a Gazdźikodási Ügyosztá|y a közterĹilet-haszná|atihozzájáru|ás megadását
teljes díjfizetés mellett javasolja, azza|, hogy a kére|mező a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben
foglaltak alapjźtn külön kérelemmel a kĺjzterĹi|et-haszná"|at đíjának I00%-át visszaigényelheti,
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amennyiben a közteriiletet az átvételekoľ fennálló eredęti állapotában _ szakvéleménnyel
ígazo\tan - b o c s átj a az onkorm źny zat rendelkezé sére.

8.
KözterĹil et -haszná|ő . kéręlmező : RE'AX INVEST Zľt.

(székhely: 1133 Budapest, Gogolu. 15.)

20|6.jú1ius t3. - 2016. augusztus 1 3.
A kérelemben foslalt
hasznáIat ideje:
Kozteľül et-haszná|at cé|j a..

KĺizterĹil et -haszná|at helye :

építési munkatęľü1et (homlokzati

közteľĹilet-

Tényállás: A REAX INVEST Zrt. 20116. június 22. ĺapjźn érkezett kérelmében közteľiilet-
haszná|atí hozzájźru|ás _ teljes díjťrzetéssel töľténő _ megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel aľľa, hogy a Budapest VIII. kerĹilet Szentkirályi u. 4. szźlm a|atti Tríĺsashaz
építéséhez kapcsolódó építési munkateľület (homlokzati á|Ivźny elhelyezése) céljából kívánja
haszná|ni a fenti területet.

A kérelmez(5 tźljékoztatása a|apján a munkateľiiletet köriil kell keľíteni, ezért a gyalogos
forgalmat a túloldali jarđnaterelik'
A kérelmező érvényes BKK Foĺgalomtechnikai tervet nyújtott be a kérelem mellékleteként.

Fentiekĺe tekintettel a Gazdálkodási LJgyosztá|y a közteľĹilet-haszntiati hozzájźru|źs
megadását telj es díj fizetés mellett j avasolj a.

9.
Kö zterület -hasznáIő " kér e|mező :

Kö zteľület -haszná|at nagys ága :

Kö zteľület -haszĺéůat díj a:

Közteľület-hasznáIat díj a <i sszesen:
D íj frzetés iitemezése :

A kérelemben
hasznáIat ideje:

foglalt közteľĹilęt-

Kĺj zterĹilet -haszná|at cé|j a..

K<j zteriilet -hasznźiat helye :

Kö zteriilet -hasznáIat nagy sága:
Kĺj zteľület -haszná|at dij a:

Kĺj zteľĹilet -hasznáIat díj a ö s sze s en :

Díjfizetés ütemezése:

állvĺĺnyelhelyezése)
Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 4. szám
előttijardan
36 m, (jár{a)
420,-Ft/m'lnap,+ AFA
483 840,- Ft + ÁFA (420 Ft,- x 32 nap x 36 m2)

egy összegben

Hoppy Travel Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Üllői út 40. fsz. 1.)

2016, május 09. _2016. május 30.
megállító tábla és aľubemutató
Budapest VIII. keľiilet, Corvin kĺiz
1-1 m'
megállító táb|a..3150,- Ftlfiłlhő + Áre.
árubemutat ő.. 37 gO,- FtJ m2 lhő + Ápa.
6 94O,- Ft + ÁFA (3150,- Ft* 1 m2* 1 hó) -r

(3790,- Ft*1 m2*1 hó)
egy összegben

Tényállás: A Hoppy Travęl Kft. 2016. május 30. napjan érkezett kérelmében kéľi a
Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 4441201'6. (V.09.) szám,(lhatźrozatának módosítását
tekintettel ana,hogy 2016. május 30. napjźtől nem hasznźija a köĺeľĹiletet.
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A Rendelet 14.$ (1) bekezdés g) pontja a|apjźn ,,A köztertilet-használati hozzt$áruIás
megszúnik, ha a jogosult bejelenti az onkormźnlJzatnak, hogy a fél évet meghaladó
időtartamú közterület haszĺá|atźryal_ érdekkörében felmerĹilt méltányolható okból_ felhagy.
A megszűnés napja azanap, amelyen az onkormźnyzata bejeleĺrtésről tudomást szerez.,,

Fentięk alapján a GazdáIkodási Ügyoszttĺ|y javasolja a Yátosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot 44412016. (V.09.) szźlm,Ű határozatának módosítását továbbá' hogy a Haszná|ő
2016. május 09. - 2016. május 30. k<jzĺitti idősza]<ĺa vonatkozó kĺiĺerület-hasznéiati díját egy
összegben fizesse meg.

10.
Kciĺerulet -haszná|ő . kére lmező :

A közteľül et-hasznáIat idej e :

Kö zterület -haszná|at c éIj a:

Kö ztęľĹilet -haszná|at helve :

Kö Zteriil et -haszná|at nagys á g a :

Kö zterĹilet -haszná|at đíj a:

Kö zteľtilet -hasznáIat díj a ĺ! s szes en :

Díjfizetés ütemezése:

Kĺj zterület -hasznáIő " kér ę|mező :

A kérelemben foglalt köZterület-
hasznáIat ideje:
KözterĹil et -haszná|at c éIj a..

Közteľül et -haszná|at helye :

Kö zteľület -hasznáIat ĺagy sága:
Kö ztertilet -hasznźůat dij a:

Hedonist Hungary Kft.
(székhely: 1082 Buđapest, Kisfaludy utca 40.)

20l6.jú1ius 08. _ 2019. július 08.
megźi|itő táb|a
Budapest VIII. kerület, Kisfaludy utca 40. szźrrl
előtti járdĺín
2m"
megállító táb|a:,3 | 50,- Ftl fił'lhó + ÁFA
226 800,- Ft + AFA (3150'- Ft*2 m.*36 hó)
egy összegben

Somogyi É-tľend Kft.
(székhely: 1 131 Budapest, szomszéđutca I2.)

2016. április 1|._20|6. szeptembeľ 30.
vendéglátó teľasz
Somogyi Béla utca 8. szám előtt jáľdán és 2 db
paľkoló helyen és jĺĺľdan
2Om2 1z db parkolóhely) + 16 m2 Qfuđa)
munkanapokon 5 280,- Fťparkolóhely/nap
munkaszĹineti (a paľkolóhely teľületén) 3 20,-
Ftlm"lnap + AFA

Tényállás: A Hedonist Hungary Kft. 20|6. június 17. napjtn érkezett kérelmében kĺizterĹilet-
haszná|ati hozzájaru|as - teljes díjfizetéssel töľténő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel arľa tekintette| arra, hogy 1 db megállítő táb|a kihelyezése céljából kívánja
használni a fenti területet.

A Rendelet 11. s (4) bekezdés i) pontjrának értelmében az 5. $ esetén a településképi
bejelentési eljarásról szóló ĺjnkotmźnyzati ľendeletben szabályozott dĺintést a köZteľiilet-
haszĺáIatihozzájaru|ásiľántikérelemnektarta|mazniakell.

Az ngyféI20|6. junius 18. napjan településképi bejelentési eljaľást kezdeményezetr., arleLy
eljaľásban a fent megjelölt tevékenységet az onkormányzat tudomásul vette, azzal a
kikĺjtéssel, hogy a megá||ítő táb|át csak az tizlet előtti jáľđaszakaszon lęhęt elhelyezni.

A GazďáIkodási Ügyosztá|y javasolja a kĺizteľĹilet-hasznáiatihozzájarulás teljes díjfizetéssel
történő megadását.

11.
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Kĺizteľiilet-hasznáIat díj a ö s s ze sen :

Díjťtzetés ütemezése:

szezonon kíviil (iárdán):Z|O,-FtJmf lhő + Ár.a,
szezonon beliil(jardan): 2 080,- Ftln"lllő + AFA
169 760,- Ft + AFA (2L0,- Ft*16 m,*1 hó) +

(2 080,- Ft*16 m2*5hó)

I277 g84,- ľt + Ápł
bruttó t 623 040,- Ft (5 280,- Ft*2 đb* t24 nap)
+ (32O,. Ft*20 m2*49 nap + Ár,t;

I 447 744,- pt + Ár.ł
egy ĺisszegben

82 440,- Ft + AFA
6 553 980'- Ft + łr.,ą.
1 401 480'- Ft + ÁFA

98O 640,- r.t + Áľ..q.
347 342,- pt + Áľ.n.
483 840,- ľ.t + Áp,ą.

6 g4O,- ľt + Áľ.ł
226 800,- Ft + AFA

1 447 744,-Ft+ łr.e.
11 531 206.- Ft + Áľa.

Tényállás: A Somogyi É-trend Kft. 2016. ápľilis 11. napjan érkezett kérelmében köZterĹilet-
hasznáIatihozzájźru|ás _teljes đíjťrzetéssel - megadásźĺtkérte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel
alľa, hogy vendéglátó tetasz elhelyezése céljából kívárja használni a fenti teľületet. A
Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkođási Ügyosztálya
a kérelem beéľkezését követően a hatósági vélemények beszeľzése fęlől intézkedett.
A Fővárosi Katasztrőfavédelmi lgazgatősélg ttuvédeImi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a kialakított terasz és az áĺnyékoló szerkezet _ kitekeľt, kinyitott állapotban _
fiiggőleges vetülete nem lóg túl a parkolósávon. Hatósági Ügyosĺá|y lgazgatási Iroda
kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a vendéglĺító teľaszon
zeneszolgáltatást nem folytatnak és nem zavĄźk a lakosság nyugalmiít. A Budapesti Rendőr-
főkapitányság VIII. keľületi Rendőrkapitĺányság közlekedés, kĺlzrend és kozbinonsźry
szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuáľosi
Polgáľmesteľi Hivatal Vaľosépítészeti Ügyosztálya a könerulet-használattal szemben nem
emelt kifogást, amennyiben aterasz oldalát hataroló szerkezet nem magasabb 1,0 méternél.

Fentiek alapjźn a GazdáIkodási ÜgyosztáIy javasolja a közterület haszná|ati hozzźljźłru|ás _

teljes díjfizetésseltöľténG- megađását,továbbáa20L6. április |l. _20I6.július 03. napjáig -

díjfizetési kĺjtelezettség mellett - vonatkozó közteľület-haszná|at tudomásulvételét.

il. A beterjesztés indoka

A beérkezett kérelmek elbítá|ása, valamint az előterjesztés táĺgyában a döntés meghozata|a a
Tisĺelt Bizottság hatásk<iréb e tartozik.

ilL A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja abeérkęzett kéľelmek Bizottság á|ta|hatarídőben történő ęlbírálása.

Teľvezett bevétel:
Zsoltok-HázaKft.
SKS Caffe Kft.
SKS P-Corn Kft.
Smitola Anna egyéni vá||aIkoző
Budapest VIII. kerĹilet, Béľkocs is u. l2-| 4. szám a|atli
REAX INVEST Zľt'
Hoppy Travel Kft
Hedonist Hungary Kft.
Somogyi E-trend Kft.
Osszesen:
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Iv. Jogszabályiktirnyezet

A Rendelet 12. $-a értelmében a köĺerület-hasznél|atta| _ hozzé$aľulással és elutasítással _
kapcsolatos ĺjnkoľmányzati hatősági eLjańsban a hivatkozott rendeletben ľögzítettek szeńnt
elsőfokon a Yárosgazdálkodási és Pér:z;.igyi Bizottság dönt. A Rendelet melléklete
meghatározzaaköztqaLethasznźiatokutĺĺniťlzetendődíjméľtékét.
A koaerulet-használatí đijfizetés ütemezéséről a Rendelet 18. $ (1) _ (2) bekezđéseí az
alábbiak szęrint ľęndęlkęznęk:

,,(]) A díjat a kozterület-használati hozzájárulásban rogzített időtartąmra és módon ą
j o go sult köt el e s el őr e e gy ö s s ze gb en me gfizetni'
(2) Tartós (egalĺźbb hat hónapot meghaladó) kazterület-használat esetén a Bizottsóg a
jogosult kérelmére havontą, negledévente vag felévente esedékes, egłenlő asszegű díjfizetést
megállapíthat, amennyiben ąz esedékes díj ]0.000 forintnál magasabb. Ezt a tényt a
kö zt e r ül e t -ha s znál at i ho z z áj ár ul ás b an r o gz ít e ni ke l l',,

A köztęrületihaszná|ati díjak cs<jkkentéséről' elengedéséről a Rendelet 24. $ (1) bekezďése az
alábbiak szęrint ľendelkęzik:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján megállapított közterület-használati díjak korlótlanul
c s Ókkenthe t ő e k v agł el enge dhető ek:

a. az onkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatokvégzése esetében;
b. a Jővárosi, vagy önkormányzati pályázaton elnyert tdmogatásból rcrténő épület

felújítások esetében;
c. humanitárius és knritatív céIok ĺźrdekében végzett tevékenység esetében;
d' kulturólis és környezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottság úg ítéli meg, hogy az Józsefváros érdekeit

szolgálja;
í bejeglzett politikai pártok, egłhózak és tórsądalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendeménye esetében;

8. oktatási, tudományos vag/ ismeľetterjesztő témájúfilmaĺkotásokforgatása esetében;
h. a Filmtv. hatálya alá nem tartozó aĺkotások forgatása esetén, ahol az igénybeveendő

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

kérelmezett időponttóI számított 30 naptári napon beltil osszességében nem haladja
megą2naptárinapot.,,

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,Közterület-hasznólati hozzójórulás csak ideiglenes
jelleggel _ meghatározott időtartąmra vagl meghatározott feltétel bekovetkeztéig - adható,
leg]feljebb 3 évre; a településképi bejelentési eljárás során hozott datésben engedélyezett
reklámb erendez,! s elhelyezé s e e s etén le ýlj ebb ] 0 évre.,'

Fentiekalapjźnkéremaza|ttbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

I. Viírosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺizterület-haszná|ati
hozzájarulást ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetésse| _ az alábbiak szerint:

Közterület-használó. kérelmező: Zsoltok.HánaKÍt.
(székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Huba u. 2.)
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A köZteriilethasznáIat ideje: 20L6.jú1ius 04. _2017.junius 20.
KtjzterĹilet-hasznáLat cé|ja: vendéglátó terasz
K<jzterĹilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerület, Déľi Miksa u. 1. szém

előtti jĺĺľdán
Kĺjzteriilet-hasznáIatnagysága: 6 m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.július 04.

2. tudomásul veszi a Zsoltok-HźnaKft.. Budapest VIII. keľület, Déľi Miksa u. 1. szám előtti
közterületen vendéglátő terasz céljából igénybe vett közterület-használatát2016.június 20. _
20|6.július 03. napjáig szóló időtartamĺađíjťlzetési kĺjtelezettségmellett.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatrĺridő: 20I6.július 04.

il. Viíĺosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-haszná|ati
hozzájźrulást ad _ havonta tĺjľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közteľület-hasznáIő" kérelmező: SKS Caffe Kft.
(székhely: 2083 Solymtr,Mészégető u. 19.)

A közteľĹilethaszná|at ideje: 20I6.jú1ius 04. _2019. ápľilis 01.
Közteriilet-haszĺáIat cé|ja: vendéglátó te.ľasz
Kĺjzteľiilet-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Mikszáth Kálmán tér 2.

szálmeLótt
Közterület-haszná|atĺagysága: t49 + 10 m2

Felelős: polgármesteľ
Hatźrido: 20I6.jú1ius 04.

2. tudomásul veszi az SKS Caffe Kft. Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 2. szźml
előtti közteľületen vendéglátó terasz céljából igénybe vett kĺjzteľĹilet-használatát 2016. ápľilis
0I, _ 2016. július 03. napjáig szóló időtaľtamĺa díjťlzetési kĺjtelezettség mellętt.

Felelős: polgármester
Hatźndő: 20l6.július 04.

ilI. Varosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy d<int, hogy közterület-hasznźl|ati
hozzájźru|ást ad _ havonta történő teljes díjfizetéssel _ az a|źtbbiak szeľint:

Közteriilet-hasznáIő.kére|mezo: SKS P.Corn Kft.

A közterĺil et hasznáIat idej e :

Kĺj ztenilet -haszná|at c éIi a:

(székhely: 2083 Solymár,Mészégető u. 19.)

20I6.július 04. _2019. április 01.
vendéglátó tetasz
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Közerulet-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerĹilet, Knidy u. 8. szźlm _
Horánszky u. 27 . szám sarka előtti jardán

Közteriilet-hasznáIatnagysága: 34 m,

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: 2016.július 04.

2. tudomásul veszi az SKS P-Corn Kft. Budapest VIII. kerĹilet, Kľudy u. 8. szĺĺm _ Horĺĺnszky
u. 27. szám saľka előtti közterületen vendéglátő tetasz céljából igénybe vętt köZteľĹilet-
haszĺáIatźń 2016. április 01. _ 2016. július 03. ĺapjáíg szőIő időtanamĺa díjfizetési
kĺitelezettség mellett.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016.július 04.

Iv. Varosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság ilgy dĺint, hogy közteľĹilet-haszněůati
hozzájźnilást ad _ havonta történő teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szeľint:

Kcjzteľület-haszĺá|ő, kérelmező: Smitola Anna egyénĺ vá||a|koző
(székhely: l082 Haľminckettesek teľe 6.)

A kĺjzterülethasznáIat ideje: 20l6.július 04. _20I9.jú1ius 01'
Köztertilet-haszná|at céIja: virágaľusító pavilon
KözteľĹilet-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, Harminckettesek tere 6.

szźlmelottí jarđán
Közterület-hasznáIat nagysága: 6 m.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|6.július 04.

2. tudomásul veszi Smitola Anna egyéni váLlalkoző Budapest VIII. keľiilet, Harminckettesek
tere 6. szźm e|ótti köZteľtileten pavilon céljából igénybe vett közterii|et-hasznáIatát f0l6.
jrilius 02._20|6.július 03. napjáig szóló időtaľtamĺadíjťĺzetési ktitelezettségmellett.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2016. iúlius 04.

v. Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad kĺjĺerület-hasznźl|atí
hozzájáĺu|ást az alétbbiak szeľint :

Kĺjzteľület-hasznáIő. kéľelmező: Yalla Shisha Kft.
(székhely: 1 08 1 Budapest, Népszíĺtház u. 45.)

A közteľülethaszná|at ideje: 20l6.június 24. _20|6. szeptember 30'
KözterĹilet-hasznáIat cé|ja.. vendéglátó terasz
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľĹilet, Népszínház u. 45 szám

előtti jaľđĺán

KözterĹilet-használat nagysága: 2T m"

ĺ
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Felelős: polgármester
Hatánđő: 20|6.július 04.

vI. Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy nem ad köZteľület-hasznźiati
hozzájáruIźlst az alźlbbiak szerint :

KözteľĹilet-használó. kéľelmező: Italian Stľeet Food Kft.
(székhely: 1135 Buđapest, Kisgĺĺmb u.25-27.)

A közteriilęthaszná|at ideje: 20|6.junius 25. _2016. december 3l.
KözterĹilet-hasznźtlat cé|ja: mozgő áľusítás (mobil rárusító autó)
KöZterület-hasznźiat helye: Budapest VIII. keľület, Futó u. 4|-43. szám előtti

járdarĺ (Coľvin P|źzáva| szemben)
Budapest VIII. Pollack Mihály tér 8-10. szám
elotti járđart
Budapest VIII. kerület, Blaha Lujza tér _ Markus
Emília u. saľka e|íĺttijfudán

KĺjzterĹilet-haszná|atnagysága: 6\ fiŕ

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. iúlius 04.

VII. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteľĹilet-használati
hozzźĄźlruIást ad _ előľe egy összegben tĺiľténő teljes díjfizetéssel _ az aIźhbiak szerint:

Közteľiilęt-hasznźiő,kérelmező: Budapest VIII. keľiilet' Bérkocsis utca 12.1'4.
szátm a|atti Társasház
(székhely: 1084 Budapest, Bérkocsis u. 12-14.)

A közteľület-haszĺźiat ideje: 20|6.július |3. _2016. szeptember 15.

KözterĹilet-haszná|atcé|ja: építési munkaterület (építési felvonulási teľĹilet-
építési konténer elhelyezése parkolóhelyen)

Közteľiilet-hasznáIat helye: Budapest VIII. keľület, Bérkocsis u. 12-14. szźrrl
eIóÍti 2 db parkolóhelyen

KöztęrĹilet-hasznáIatĺagysága: 2 dbparkolóhely(parkolóhelyenként 10m,)

Felelős: polgármesteľ
Hatźnđó: 20I6.jú1ius 04.

VIII. A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy köĺertilet-haszná|ati
hozzájáru|ást ađ _ előľe egy ĺĺsszegben történő teljes díjÍizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterü1et-hasznáIő,kére|mező.. REAX INVEST Zrt.
(székhely: 1133 Budapest, Gogol u. 15.)

Ak<jzterti1et-haszná|atideje: 20|6.jú1ius 13._2016.augusztus 13.

Közteľtilet-haszĺá|at cé|ja: építési munkaterület (homlokzati
K<jzteriilet-haszná|at helye: állvanyelhelyezése)

't3
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Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 4. szám
előttijárdan

KĺjzterĹilet-hasznáIatnagysága: 36 m, (jarda)

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20I6.július 04.

Ix. Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 444lf0I6. (V.09.) szźlmĹl

hatźlrozatát az a|ábbiak szerint módosítja:

Kĺjzterület-hasznáIő, kérelmező: Hoppy Tľavel Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Üllői t.ľ-40. fsz. 1.)

A közterĹilet-használat ideje: 20|6. május 09. _20t6, május 30.

Kĺizteľület-hasznáIatcéIja: megállító tábla és árubemutató
Közterület-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerĹilet, Corvin k<iz

KĺjzteľĹilet-hasznáIatnagysága: I-| m,

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6.július 04.

x. Városgazdálkodási és Pérzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-hasznźiati
hozzájáĺu|ást ad _ előľe egy ĺlsszegben ttjrténő teljes díjfizetéssel _ az alźlbbíak szerint:

Közterület-haszĺtiő, kéľelmęzĺj: Hedonĺst Hungary Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 40.)

A közteľĹilethaszná|at ideje: 20|6.jú1ius 08. _ 2019. július 08.

Kĺjzteľület-hasznźiat cé|ja: megállító tábla
Közteľiilet-hasznáIathelye: Budapest VIII. keriilet, Kisfaludy utca 40. szźlm

előtti jardán
Közterület-hasznźt\at nagysága: 2m,

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 20I6.junius 20.

xI. Vaľosgazdálkodási és Péĺlzngyí Bizottság úgy dĺint, hogy közteľület-haszntiati
hozzźljáĺu|ást ad _ előre egy ĺisszegben történő teljes díjfizetésse| _ az alábbiak szerint:

Közterület-hasznáIő,kérelmező: Somogyi E.trend Kft.
(székhely: 1 1 3 1 Budapest, szomszéđ utca I2.)

A közteľülethaszná|at ideje: 2016.július 04. _201'6. szeptember 30.

K<jzterület-haszná|atcé|ja: vendéglátó tetasz
Kĺjzterü1et-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Somogyi Béla utca 8.

számelott jź,Íđán és 2 db parkoló helyen
Közterület-haszĺá|atnagysága: 2Om2 (z db paľkolóhely) + 16 fiŕ (aľda)

,rl
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Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6.július 04.

2. tudomásul veszi a Somogyi É-trend Kft. Budapest VIII. keľĹilet, Somogyi Béla utca 8. szám
előtti közterületen vendéglátó terasz céljából igénybe vett közteľület-használatát2016. április
1I. _20I6.jú1ius 03. napjáig szóló időtaľtamĺa đíjťlzetési kötelezettség mellett.

Felelős: polgiírmester
Hatáľidő: 2016. iúlius 04.

A döntés végrehajtás źńvégző szewezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe|mődjára:
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 20l6.június 28. \i_ /

dr. Gdlambos Eszter

KÉszÍrpľľe: Gezo,q.lKoDÁSI ÜcyoszrÁly
LpÍnľ,c,: Bonos GÁson Sza'soLcs ÜcyINľÉzo
PÉNzÜcu FEDEZETET NEM IGÉNYEL, lce,zoLÁs :

Jocl roNrRoLL: |ĺJL.,\,
ELlpNoRlzľe:

/ /tt r e-J.. ĺ/l|r.o|/ Ł,,,P4tr. yvu-<..Ą)z /
DR. MÉSZARERIKA /

ALTEGYZI [tli,i jtjii 2 $

BpľľRlBszTÉSRE ALKALMAS:

AVÁnoscAZDALK

łŁ--i

JovÁHe'cyrn.:

,tI!I'l\i

IEGYZO Iq YI BIZoTTse'cBlNörr
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Budapest Fővá'rre V||l' kerü|et Józsefuárosi Po|gármesteri Hivatal
Gazdá|kodási Ügyosztá|y
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

KÉRELEM

l i: zs ľi]ĺÁ ľiólĺro Lxäľĺ'íĺ ľi i i ivr,iĺLĺłł
iił lł.ii"^ |,i,í, | ^J 
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a J őzs efv áros i O n ko ľm ány zat tu laj d o n ában lévő ktizte ľü let haszná|atáhozKérjiik a n),omtatványt olvashatóai, nyomtaĺott berűvel kitöIteni!

KözÚeľĺilet-hasnĺĺlatidejezzoliąé, iđ,a hó.'...mnaptól zoti|-ĺ.e, -g,find ffi navie
(Több időpong- helyszÍn esetén kérüt |i*átm;||śke1nl),

Kiizteľület-hasznĺĺlat ĺ'ľcry", .......'WMg$(,ąŕ.p..'..kł'íif.g...'.......

Kéľelemm| érintett křizteľiitet nagĺsíga: tłł . ....,. m2/db

Kiizteľĺilet hetye Budapest, VIII. kerület...... &,.a.r...'k.,.ásą, u.,.ĺ' '.a

Bankszámlaszáma

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a lözteriłlet-haszruźlati kérelmek etbírátósához, yąlamint a közterijlet-használati hozzójó-
rulásban foglaltak ellenőrzéséhez szül<ségesek Az adatoknt a Polgdrmesteri Hivatal Gazddlkoůźsi, illetve Kóztertilet-feltłgłeieti
Uglosztálya kezelik u, információs önľendellĺezésijqról és az inforrruźcioszabadxźgról szóló 20I I. évi CnI' tö|.|,éľ,y alapjón

Kérjiik a túloldulon jelzett
& kérelemnyomtatványt

męllékleteket csatolni, ésaláírni szíveskedjék!

Gazdasági társaságok, egyéni cég., társadalmi és egyéb szeruezetek esetében:
Kérelmezóneve ęęp..ffĘ;.nfo ....Y#.1'.... tdefon:3.Q/.619..#t5
Kap;solatfartó ľzvinľęTneve...".ło'''ĺ.,,Ä....ďp.ĺ!....ĺp,ł.Axĺdl,?!.ĺ'@gn*i?:selęĺon,6{.€ĺł"ĄÍ.e€.

ĺ-*i--T--;---!
Szekhelye: 

"v, ŁiłĄiQj ľ'"ty."g:.}.t\6ttbEpř.{..4ćs... (u.,ter): ...:H.u.p.x. .,ŚÍc-..ń,...szám:.*-....

Cegjeguek száď Nyilvĺínanás i uÁm:.' /,? .:''t . : .4 .1.3.?. t ę,' . . . ..

Banlszámlaszáma
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A kéľe|mező tudomásul veszi' hogy
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a köZtęrĺilethaszĺŕůatźra,
a Józsefuáľosi onkormányzat tu|ajdonában lévő közterületek hasmálatĺĺľól és haszrrálatának rendjéről szóló
|8/20|3. (IV. 24.) önkormányzati rendęlet 17. s (l) bekezdése szerint a közteriilet hasznźiatäért közteriilet-
haszrrálati díjat köteles frzetĺi,
a köztęriiletenkizárőlag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210D009.(IX.29.)
Koľmányľendelet 12. $ (l) bekezdése alapján a rendelet .5. mellékletéhen meghatározott termékek árusítha-
tók.

A kéľelemhezakére|mezónekaz alábbi mellé|eteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjiikX.et jelölni)

1. A köztertileten folvtatni kívánt tevékenvséc cvakoľlására feliocoeító ecvszeríi okiľat másolatát:
- egYéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolvanfi.
- gazdasági társaság' egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, alálrási címpéldáný,
- társadalrni és egyéb szewezętęk esetében: a nyilvántaľtásba-vételtiket igazotó okiratot,
- őstęrmelők ęsętén őstęrmęlői ieazolványt.
. venđéglátó teľasz létesítése esetén, azaztÍlzeme|tetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység éľvényes be-
ielentés köteles kereskedelmi tevékenvsés beielentését isazo|ő dokumentumot vaí!\ł a Miĺki'dési EnsedélYt
2. Azigényelt teľiiletre vonatkozó helyszÍnt źĺbrźĺzo|ő vćn|atot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáV'rnk
is. A vĺŁlaton az igényelt teľi.iletnek - a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
ellrelyezkedése egyéftelrrrűerr nregállapítlrató legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: amrak szélessége,
hĺ-lsszúságu; it lerasz, pavilĺ;n szélénck uz éplllet homlokzaĺi fallĺtól és u j.ĺrĺla széléĺől vulťl ĺávolságit; terirsz
esetén annak azín|etnek a beiáratátó| való távolsáľa. amelvikhez tartozik: méterben mérvę).
3. Az clhclyczri kívánt ćpítmćny, lćtcsítmćny, bcrcndczćs mĺĺszaki |r-írását ćs tcľvcit; teľaszlłĺh.elneklrcz a
helyszín fotói át is cs atolni sziiksépes.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület.használati hozzźĺjáru|ás megújítása esetén - városképvédel-
mi szempontok fisvelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélýez kotött építm&ry esetében vagł építési munkálatokkal ossze/üggő kozterület-hąsznóląt
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmązdst és a jogszabdlybąn előírt esetekben a jogerős építésiigłi ható-
s áęi enpedélvt csątolni sziilĺs éęes.

6. KöZut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt he|yszínrajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrázo|ő
forgalomtechnkaivtnajzot, amely beszerezľlető a BKK Közuti Közlekedési IgazgatősćtgKözutkezelési Fő-
oszŁĺly. Forgalomtechnikai osztálván.

Figvelmeztetés:
A hiárĺytąlartul kilahatt kźrelemrtyomtatvĺźrry es az előírt melléHaek csatolasan hźl, a poľlÍos es egłértelm;ű heýmeghanźrozĺźs, va-
lamint a meglévő létesítrnérlyfonja elengedhaetlen a benylújtott kłelem erdemi elbíľólasóhoz!

A köztertilet-hasmiálatot _ kĹikintisen _ aza|ábbi jogszabályok szabá|yozzÁk:

- Maglaoľszág ltelyi Üľkolrnányzaüafu.r5l szÚlĺ5 2011. évi CL)ÜÜ(D(. ĺör.vétly

- a Jóxefuárosi tnkoľmányzat tulajdonában lévő közt€ľületek hasmálatáľól és hasmálatának ľendjéľől szń|ő |8D013.
w .24') önkormiányzati rendelet

Józsefuĺíľos Keriileti ÉpÍtési Snbźúyzatárćl|szó|ó 66D007.w.|2.) önkoľmiínyzati rendelęt

BudapestiVrĺrosrendezesi és Építési Keľetszabá|yzató|sm|ő47ĺ1998.(X.15.) Főv. Kry. rendelet

- A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabáIyaiľól szóló 55/20|3. (XII'20.) önkor-
mźnyzati rendelete

NYIL ATKOZAT
Alulírott, az źilta|am benyűjtott közterület-hasznáůati kérelmem elbÍrálásának céljából houlÍidrulok személyes adataim
történő kezęléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomasra jutott személyes adataimat a Polgĺĺrmesteri Hivatal az le-
járásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétő| tájékoztatást kaptam -
amelyet tudomúsul vettem _ az e|jźrás megindításának napjaróI, azlj;gylĺltézési hatĺíľidőľől, az ügyemľe iľrínyadó jog-
szabáIyi renđelkezésekről, jogaimról és kötelezettségeimľől, továbbá kiitelęzettségem elmulasztásanak jogkiĺvetkez-
ményeiľől, valamint a hivatali elérhetőségről'

Kii@, hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljrĺľás és szolgálatĄáltalános szabá|yalró| a
?00Ą, évi CXl,' töľvény 2004' évi CXL. törvény 73lÄ' $ (l) bekezdés b) pontja a\axdtn a'fęĺlębbęzési jogomról le-
nondok. TudomtÍsul veszem,hogy ezálta| az ügyemben hozott hatiĺrozat annak közlésekor jfuerpre emelkedik.

zsÜLToK.HÁzA.lffi.
I

j

,'1zsoLTĐK.HÁzA'qfr.^ l ůj Ą . ě*:+.|
Budapest, faś. él,affhő..,5.Q..nap. ä'*ĺt;mľiW.kL}#.\I

Artószám: 25132010-2. ALATRASA
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zsoLTo K.HĺZ,^Vendfu látó és Szolgáltató Kor|átolt Fe|etősségű Társaság
(231 0 Szigetszentmik|ós, Huba utca 2.) Adósám i 25820í0-2.ĺ 3

Gégkivonat 201 6.06.27.-i időállapotban

ÁlrłlÁtĺos ADAToK

Cegiegyzékszám: 13 09 1 73915 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|átolt fe|e|ősségĹÍ társaság

A|aku|ás dátuma: 2015.01.22.

Bejegyzés dátuma: 201 5.01 .27.

ł cÉo elľevezÉse
2/1 ZsoĽľoK-HÁZA Vendég|átó és Szolgá|tató Kor|átolt Fe|e|ősségű Társaság

Bejegyzés ke|te: 201 5.01'27'

Hatályos: 201 5.01.27' - ...

A cÉG RoVIDĺTE.|T ELNEVEZÉSE

3/1 ZsoLToK-HÁzR xĺt.
Bejegyzés ke|te: 201 5,o1 .27 .

Hatályos: 201 5.01.27. -,.'

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 23í0 Szioetszentmik|ós. Huba utca 2.

Bejegyzes Relte: 201 5.01 .27.

Hatályos: 201 5,01,27, .,'.

A GÉG HóKTELEPE(I)

7/1 HU 1084 Budapest. Német utca 2.

Bejegyzes ke|te: 20,|5.0.ĺ.27.

Hatályos: 201 5.01.27. - ...

A TÁRsAsÁGl szERzŐDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPíTo oKtRAI, Éresiro oKIRAT} KELTE

8/1 2015,01.22.

Bejegyzés ke|te: 201 5.01'27 .

Hatályos: 201 5.01.27. -'..

A cÉG TEVÉKENYSÉG! KoRE(l)

https:/Áľww.opten'hL/cegtér/cegkivonat-nyomtatas11 3091 739.| 5
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2016.6.27. OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016. 06. 27-i haIa||ya|

9/1 56'ĺ0'08 Ettermi, mozgó vendég|átás (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 201 5.01 .27 .

HatáIyos: 201 5.01.27. - ...

9/2 1072,08 Tartósított |isztes áru gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 5.01.27 .

Hatályos: 2015.01.27. - ''.
9/3 1085'08 Készéte| gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 5.01'27'

Hatályos: 201 5.01.27. - ...

9/4 1089'08 M. n. s. egyéb é|elmiszer gyártása
Bejegyzés ke|te: 2015'01,27.

Hatályos: 2015.01.27. - '..

9/5 5629,08 Egyéb vendég|átás

Bejegyzés ke|te: 2o1 5'01'27.

Hatályos: 201 5.01.27. - ...

A cÉG JEGYZETT TőKÉJE

11/1 Összesen: 3 ooo ooo HUF

Bejegyzés ke|te: 201 5.01.27 .

Hatályos: 201 5.01.27. - ..'

A cÉGJEGYzÉsRe JoGoSULT(AK) ADATA|

13/1 Galántai Zsolt Ían: Makadán Mária| s ügyvezető (vezető tisztségviseló) 2310

Szioetszentmik|ós. Huba utca 2.

Szti|etés ideje: 1972.01.17.

Adóazonosító je|: 838366í258
A hite|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az ügyved á|ta| ellenjegyzett a|áírás-mĺnta benyújtásra
kenilt.

A képviselet módja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 2015.01.22.

Bejegyzés kelte: 201 5'01 .27.

Hatályos: 201 5.01.27. - ...

A cÉG sTATlszTtKÄ SZÁMJELE

20/1 2s132010-561G11$13.

Bejegyzés kelte: 2015.01.27.

Hatályos: 201 5'01.27. - .'.

A cÉG ADoszÁMA

21/1 25132010-2-13.

Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2015,01.27.

Bejegyzés ke|te: 201 5'01.27'

,
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2016.M.27. OPTEN Kft. > CĄ;kivonat 2016. 06' 27-i hatá||ya|

Hatályos: 201 5.01.27. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALM! JElfiszÁnĺł
32/1 1091 8001-00000077-03300002

UniCredit Bank Hungary Zrt. Head office (,ĺ054 Budapest, Szabadság tér s6.; 01 1o o41348)
A szám|a nyĺtásĺ dátuma: 2015.02.03.
Bejegyzés kelte: 201 5.02.09.

Hatályos: 2015.02.09. - '.'

A cÉG ELEKTRoN|KUS ELÉRHETŐSÉGE

45/1 E mail: gzsolt.zg@gmai!.com
Kézbesítési cím: gzso|t.zg@gmai|.com

Bejegyzés ke|te: 201 5'0,| .27 .

Hatályos: 201 5.01.27. -,..

A cÉG cÉGJEcYzÉxszÁunl

49/1 1s 09 17391s

Vezetve a(z) Budapest Kömyéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántaft ásában.
Bejegyzés kelte: 2015.01.27.

Hatályos: 201 5'01.27. - .'.

49

Cégformától ftiggő adatok

1(09) A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATA!

1(09)/1 Ga!ántai ?solt Íran= Makadán Mária| # 23í0 szigetszentmiklós. Huba utca 2.

Születés ldď1e: 1972'01,17.

A tagsági jogv|szony kezdete: 2015.01'22.
Bejegyzés ke|te: 2015'01'27 '

Hatályos: 2015.01.27. - '..

97 PÉNzÜGYl MoDUL

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

Beszámolási időszak

Énékesítés ncttó árbevéte|e

Üzemieredmény

Adózás e|őtti eredmény

2015.01.27. -

2015.12.31.

eFt

6 820

-1 0,ĺ5

-1 015

Nincs Nincs
adat. adat.

eFt eFt

Nĺncs Nillcs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nĺncs Nincs

Nincs Nincs

adat. adat.

eFt eFt

Nincs NÍncs

adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs

/:
{/i;,/
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Mér|eg szerinti eredmény

Adózott eredmény

Eszközök összesen

Befektetett eszközök

Foęóeszkĺizok

Pénzeszközök

Aktív idűl'le|i e|lutáro|ások

Saját tőke

Cé|tartalékok

Kötelezettségek

Rövid lejáratú köte|ezettségek

Hosszú lejáratú

kote|ezettségek

Passzív időbe|i e|határo|ások

Pénziigyi mutatók

E|adósodottság foka O

Eladósodottság mértéke -

Bonitás O

Árbevétel arányos eredmény

%a
Likvíditási gyorsráta O

Létszám: 2fő

adat. adat.

-'ĺ 0,|5 Nincs Nincs

adat. adat.

-1 015 Nincs Nincs

adat. adat.

2153 Nincs Nincs

adat. adat.

905 Nincs Nincs

adat. adat.

1248 Nincs Nincs

adat. adat.

1 076 Nincs Nincs
adat. adat.

0 Nincs Nincs

adat. adat.

1 985 Nincs Nincs

adat. adat.

0 Nincs Nincs

adat. adat.

168 Nincs Nincs

adat. adat.

168 Nincs Nincs

adat. adat.

0 Nincs Nincs

adat. adat.

0 Nincs Nincs

adat. adat.

0,08 Nincs Nincs

adat. adat.

0,08 Nincs Nincs
adat. adat.

-14,88 Nincs Nincs

aclat. adat.

6,40 Nincs Nincs

adat. adat.

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nĺncs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nlncs Nincs

adat. adat.

Az adatok az OPTEN Kft. Gégtáľ ľendszeľéből származnak, amely cégek esetén a

,,ŕ,, q ĺĺ
" ,l/ ŕ._ \
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Cégköz|önyben megjełent hivata|os adatokat tarta|mazza, más szeruezetek esetén egyéb
forrásbó| száÍmaző hivatalos és gyűjtött infoľmációk |áthatók.

Lekérdezés időpontja: 2016.06.27 08:32
Uto|só fe|do|gozott cégköz|öny megje|enési dátuma: 20í 6'06'23.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2016,a6.27 08:09

OPTEN KÍt.o

ĺ
c/'l;,

k'
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Ücyvľo Álľĺr, ELLENJEGYzETT
ĺ.I,a.ÍnÁs-MINTA

Alulíľott Galántai Zsolt (sziiletési név: Galantai ZsoLt; anyja neve: Makadán llv4ańa.

szĹiletési hely, idő: Budapest, 197f.0|.l7.; adóazonosító jel: 8383661258) 2310
Szigetszentmiklós, Huba utca2. szźlm alatti lakos, mint a zSoLToK.H^zA Vendéglátó és

Szotgáttatrí Koľlĺĺtolt FelelősségĺÍ Táľsaság (székhelyę:231a Szigetszentmiklós, Huba utca

2) ĺigyvezetője a táľsaságot akként jegyzem, hogy a cég kézze| vagy géppel előíľt,

eltĺnyoľlott vagy nyonrtatott cégneve frilé a nevemet tĺnállóan fuomaz alábbiak szęrint:

Alulíľott dľ' Pikali Petra ügyvéd (Pikali Ügyvédi Iroda; Szélĺ:hely: 1117 Budapest,

Budafoki út 187.189. B.ép.; Lajstľomszám: t9263) tanúsítom, hogy Galántaĺ Zsolt (születési

név: Galántai Zso|t; anyja neve: Makadĺán Mária; sziiletési hely, idő: Budapest, 1972,0l.17,;

adóazonosító jel: 838366Lf58) 2310 Szigetszentmiklós, Huba vtca2. szám a|atti lakos, aki

személyazonosságát a |62402I,A számri szemé|yazonosító igazokźnrtyal, lakcímét pedig a

649365 LB számú, a személyi azonosítóľól és lakcímĺől szóló hatósági igazolvánnyal
igazolta, ezt az aláíľtĺs-míntát előttem, saját kezű|eg írta a|őĺ. Jelen aláíľás-minta a fenti

tarsaság cégbejegyzési (változásbejegyzési) e\játásźlhoz kapcsolóđóan késztĺlt, és a
cégbejegyzési (változasbejegyzési) kérelem mellékletét képezi.

Eĺlenjegyzem:
Brtdapesten, 20l 5, janlláľ f2.. napján
dr. Pikali Petľa iigyvéd
Pikali Ügyvédi Iľoda
1117 Budapest, Budafoki út 187.189. B.ép.

.z? /1, ĺ/ l | *

Y.- Ż<ą'Y-
Pĺkail fityvód| lľoda

dľ. Pt*ali P6|ľa ügyvéd

11.|7 BD', BudaÍo|ĺi rfi 187.189. B ép. ||' em
' 
Adlszäm: 1 8282663.143
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2016.06. 10. Nyorntatás

Minerva Térinformatikai Rendszer
Budapest Főváros VIIl. kerület Józsefuárosi onkormányzata

Méretaránv:100

Budapest, 20.|6 június .ĺ 
0

Atérkép tlijékoztato je||egű, másolata semmiĺyen hivata|os e|járásban nem haszná|ható Íe|! lGszü|t az á||ami alapadatok fe|haszná|ásáva|.
Engedé|y száma:

,rrk
..ut rr,-

b=
rttp://minubi0.ĺ/minervďbp8ker/ajaxp|oVajaxp| ot.php
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BUDAPEsT FŐvÁnos VIII. xBnÜI,Bľ
JozsEFvÁRosI

Poĺ,cÁnľĺrsrnRl Hwera.L

HłľlsÁcl ÜcyoszľÁI,v

Ice,zcłrÁsI IRoDA

l

PoLGÁJ'fi E8TĹRI HlvAT&L
zĄ.

|J gyir atszźlmz O 5 -24 5 4 l 20 I 6 .

IJgyintéző: dr. Szabó Kata Kaľolina
Telefon: 459-2171
Email : szab ok@j ozsefu aro s.hu
}Iivsz.zl6-9841201Q-.

Táľgy: ktjĺerület-foglalási kérelem

Gazdálkodási Üryosztály

dľ. Galambos Eszter
ü g5ro sztályv ezető r észér e

Helyben

Tisztelt Ugyosztáývezető Asszony!

Hivatkozássa|hozzállk érkezett megkeresésére az alábbi állásfoglatást adjuk:

Zsoltok-HázaIKÍt.

Budapest YIII. kerüIet, Déľi Miksa u. 1. 5,44 m2 vendéglátó terasz
(20\ 6.június 20.- 2017 .június 20. kozott)

részéte a közteľület haszná|atbaađásata fenti időszakban a,'JoI<ÉsZ'' 10.$ (3) bekezdésében
r<i gzítettek betaľtása mellett kereskedelmi szempontból nem kifo gásolj uk,

az a|ábbikikiitéssel:

^ 
vendéglátĺí teraszt a kereskedő csak az ĺizlet nyí|ászárőinzk zárva taľtásával

ůizemeltetheti.

A Zsoltak-Házą ldft. 601312015 szám alatt szerepel hatósági nyilvrĺntartásunkban _ ,,Droszt
Büfé'' elnevezéssel - a Budapest VIII. keľület, Német u. 2. szám a|atti isz|et tekintetében. Az
tizlet nyitv a taĺtási iđej e : H- Szo : 0. 00-24. 0 0, Y :Zźrv a.

Józsefulĺros Keľületi Építési Szabá|yzatától szóló 6612007.6II.12.) ok. rendelet 1rórÉsz;
10.$ (3) bekezdése éľtelmében:

,,(3) Vencléglátó terasz elhelyezése
a) Vendéglátő terasz közterĹĺleten vagy közhasnlá|at cé|jaru átadott magánteľületen csak

abban az esetben Iétesíthető, ha:
. a gyalogos sáv szélessége _ a bizj.:onságĹ és berendezési sávok megtartásával _

legďább 1,5 m;
. a gya|ogos sáv szélessége az, źrkád alatt is legalább 1,5 méter és
o a terasz legfeljebb 3 méteľ széles, illetve ennél nagyobb méľeťú tetasz esetében

legalább 1,5 méter széles felületen a kĺiľüljaľhatőságbińosíthatő,
b) Terasz oldalai 1,0 méteľnélmagasabb szerkezettel nem hatarolhatók le.

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



c) A teraszok téliesítésének, esővédővel való ellátásanak megoldását az épiilet
megjelenítéséhez történő megfelelő illeszkedés éľdekében be kell mutatni az
önkormányzatí fóépítész előtt, illetve annak hiányában az illetékes tervtanács előtt,
melynek állásfoglalását csatolni kel| az (elvi) építési engedély iranti kéreleft7hez.,,

A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevékenységét a
kereskedelemľől szóló 2005. évi CLXIV. torvény előíľásainak betartásával folytathatja,
továbbá, hogy a vendéglátó teľaszon a zeneszolgáltatás tilos, ill. tevékenységtikkel a
lakosság nyugalmát nem zavarhatják (zaj, szag, nyiwa tartás, rendezvények, stb.) i|Ieve az
esetlegesen felmenilő panaszok elkerĹilése érdekében a vendéglátő teraszt csak 10.00 őrátói
tizemeltethetik.

Budapest, 2016.06.14.

Tisztelettel:

X 1082 Budapest, Baross u.63-67. B 459-2100
www.iozsefuaros.hu LI
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Főváľosi Katasztľófavédelmi lgazgatősá'g
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirende1tség

H-.to!l sydapest, Dologházutca3. El: l443 Budapest, Pf.: 154.
Tel: (36-l) 459-2324Fax: (36-l) 4s9-2457 e-mail:-fki.kozeppest@karved.gov.hu 

^\ 
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Szám : 3 5 I 50 /2269 -U 20 | 6.t!|t.

.'.''. :'.... ''. ,. :i.t;!i.'tłĺśi.r* ľłrú+i'..
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TárgY:

ř[iv.sz.:-:i-.
u. i.:
Tel.:
E-mail:

B u d ap e s t F őv ór o s W I I. k e r iilet ró a efv dr o s i o n k o r mlź ny zat
P o lg ár mes teri Hiv atala
G azd d l k o d lźs i Ü gl o s ztlÍ Iy
Vezetője részéľe!
Budapest
Baľoss utca 63-67.
r082

Éľtesítem, hogy a Bp., V[I. kerület Déri Miksa
használat ügyében a Kirendeltségtinkhöz ktitđött
szakmai véleményt adom:

Szakmai vélemény a VIII. kerü|et Déľi
Miksa utca l. saám előtt (Zsoltok-|1äza
Kft.) köĺerület használat ügyében
|6 984/f016 (Boros Gábor Szabo|cs)
Fábri Zo|tánné tiĺ. hdgy.
459-2300ĺ94284
fki.kozeppest@katved. gov.hu

u. 1. szám előtti (Zsoltok-Ifáza KÍt.) közteľĺilet
megkeresését megvizsgáltam, amelyľe az a|ź,ŕlbi

A Bp., VIII. keriilet Déľi Miksa u. l. szám előtti közterĹĺleten _ a Zsoltok-HázaKft. (1088 Bp, Déri
Miksa u. 1.) äIta| _ iizemeltetett vendéglátóhely terasza a benyújtott iratoknak *.gf.1"1ő
kialakításban, ab.ban az.esetben megfélelő tűzvédelmi szempontból, ameńnyibęn a kialakított terasz
és az árnyékoló szerkezet - kitekeľt, kinyitott állapotban _ fi'iggőleges vetülete ne'n |óg túl a
paľkolósávon.

A fenti szakmai vélemény nem minősiil szakhatósági állásfogla|ásnak.

Kérem szakmai véleményem szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2016.június 14.

,{,
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Budapest x'őváros VIII. kerĺilet
Józsefváľosĺ onkoľm ányzat
Polgáľmesteľi Hivatala

Gazdálkodási Ügyosztály

dľ. Galambos Eszteľ
firyosztályvezető

Helvben

BUDAPEsTFivÁnos
VIII. KERÜLET

JózsnľvÁnosr Öľxonn,ĺłNYzAT
Polc,łruursrERl HIVATALA

VÁnosÉpÍrÉsznrr tlcvoszľÁI,y

Iktatószám: 26-430/20|6
,ťjgyĺntéztí: Szomolanyiné Kocsis Beatrix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanýneb@jozsefuaros.hu

Táľgv: Zso|tok-Hźna Kft. közteľület hasznźůatikérelme _ Déri Miksa utca 1 . szém e|őtt
Hiv, szóm: ] 6-984/20 1 6.

Tĺsztelt ÜgyosztáIyvezető Asszony!

Köszonettel vettem táLrgq témában tett megkeresését. A Budapest Fővaros VIII. keľület
Józsefuiíľos onkoľmáĺyzata Képviselő-téstületének Józsefuáros KeľĹileti Épía;i
Szabá|yzatarő| sző|ő 6612007.(XIL|Z) rendelete (JoKÉSZ) 10.$ (3) bekezdése szabźl|yőzza a
vendéglátót teraszok elhelyezését.

A benýjtott dokumentációból nem állapítható meg, atervezettteraszkorlát magassága, ezért
felhívom figyelmét, hogy az előírások alapjtn a terasz oldalai 1,0 méteľn?l ĺnagasabb
szerkezettel nem hatĺáľolhatók le.

Tájékoztatom továbbá? hogy az epitésiggyel ĺisszefüggő egyes helý önkormźnyzatihatósági
eljárások részletęs szabáiyairől szóló 5120|3. (II.10.) onk. rendelei alapjĺĺn a Ŕeklóm, cégé-r,
cégfelirat elhelyezése Telepütésképi llejelentési etJárds kÓteles tevékenýség. Amennýben a
terasz hataroló szerkezetét reklrímfeliiletekÍ<el is tervezik boľítani, kérem a telepĺiléskepi
bejelentési eljárás lefolýatását.

Fentiek alapján megállapítom, hogy a közteľület -hasznźiatengedélyezhető.

Budapest, 20|6.június 1 5.

Üdvözlettel:

ĺigyosztáiyvezető

"ĺA)

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-ZIOO
wwwjozsefuaros.hu



B.UDAPEsTI RENDŐR-ľoxaľIľÁrws,łc
V[II. KenĺLeti Rendcĺ.rkapitányság

Rendeszeti osztłílv

Ugyszám: 0 1 080/5759 -53 !20 L ő. ált,

dľ'. Galłmbos Eszteľ
ügyosztaIyvezetĺĺ

Bu'd'apest Fcĺvaľos VItrI. keriilet
füzsefvarosi onkorľnányzat
Polgánnesteri Hivatala
Gazctĺíĺkodási Ugyosztály

Eudap-es.t

Baross utaa63-67.

T źn gy : szakhatósági vélemény
řIív. szám: 16;-98412016'
,ľJgyilltéző;BoĺosAttilaBal:.tlzsľ.hĺigy'

TeI.: 4i7 -3tV -00 I 48-124
Emai I : borosab@budapest.police.hu

1082

Tisztelt dr. Galambos Eszter!

TájékozJatom, hogy a fentí számon hatĺiságomhnz érkeeętt m'sgkeres'ésben fogialtakat
megvizsgáltary, meĺyĺęk sorián az aléfrłbiakat állapítottam meg:

Á Zsoltok-IJ.áza KÍt; kéľelmet nyújtott be a Józsęfvárosi oĺkormćnyzat tulajdonában lévő
köztertilet hasznáIatához, melyben kitelepülésenek eĺrgedélyezését kérte 2016. június 20. lraptól*
2017. jfuius 20. napig a Budapest WII. keľiilet, Déń Miksa utca 1. szám etőtt a járdän 5,44
né gy zetméte r teľĹtl etre'

A fenti helyszínen közbiztonságí
kifogást nem emęl.

Bucĺapest, 2016. junius 10.

és kĺjzlekeclési szempontbtil a kitelepiiles ellen hatÓságom

'f , l'*jtr
3._.^-* ./_/t--_t

Kováts Tiboľ ľ. alezredes
Renđészetĺ oszfályvezető

Cím:' ĺ084 Budapest Víg u'36, 143l Bp. PĹ:I'ól
Te lefon : 4'7'7 -3'? A0 ; F ax', 4''! 7 -3 7 24, 48 -40 t

e.nrail: 08rk@)budapesĺpo1ice.lru

Ius.ĺr;o..-i'ľ.''.;:.t (ol(}$íJ-{9oę.sj??.Bt'{li8JJ.i55ójs(:6ĺl.jí,Łj]'ój?ĺjljl..l9o9.'l:5i

lllľKK xilrcs ĺdŕL



rJKE
hasznáiatához
űvel kitöIteni!

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a kóztertjlet-használąti kérelmek elbírólásóhoz, a közteriilet-használatok ellenőrzéséhez
sziilrségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal és a Józsefvárosi Közterület-felüglelet trezelik Jebn aźjétroznĺas ą 1992. evi IXIII.
töllléłryen alqul.

Közteľĺilet-hasznĺílatideje:** 201ĺul. é" io ĺ l no ffiffi naptól _ 201ĺ-đl. év ffi, hő

Közteľület-hasznĺáIat célja: vendéffĺ.....-........':ť...... -........ht_-.. ... ..

naplg

Kiizterület na5ĺsfua: melléklet szerint. 149 +LO mz/db

Közüeľiilet helye;ĺ.ĺ.* Budapes! VItr. kerület Mikszáth Kálman tér......

.......(t'tcąte).2..szźmelőtti: járdaĺ1 úttesten' zjldterĹileten varytéľen

KiąészÍtő kiidendők (pI.: ďkalmamttat béľlő nevą cÍme; indokolt esetben díjkedveznény; r,nvrlľzpsr
CÍM, amennýben a fenti adatoktól e|téľ):

+ csak őstermelők kérelméhez IeIl kitölteni!
* * több időpont e setén kérijnk listát mellékplni !

*** több helyszín esetén kériink listát 'nelléketni!

Kérjiik a túloldalon jelzett
a kérelemnyomtatvúnyt

Magánszem élyek esetében :

Kéľelĺnezőneve: .................

[m"I|]I ll] Ĺj:j

Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szelyezetek esetében:
Káelĺnezőneve: SKS CaffeKft............ telefon: o6f0g72|7|I
Kapcsolattalto neve: Székely-Gyökössy Szabolcs telefoľ 06 20 9808886

Mészégető utca szám: 19.heýseg: Solymár (u,ter):
r-----:- 

-
CÁ:geglzlkszámil, i0i ' i- Ľjj -

l: ;:"ilil |Ĺ{žłŘ'] ŕuĺĺlł Lłiilq
Bankszámlaszamzľ

Adősrzźmt

1:|7 1t J 0i0 )

I 3i0 6 4ź1
I

4 9

Egyéni vál lalkozás eseŕéóenj

Kerelmező neve: ..........

Vállďkozó nyilvlántatás i száma:

Adószama:

BanlíszáÍr'laszáma



-2-

A kérelmező tudomásul veszi, hogy
ż a közterületen csąk a Ij3/2007.(ĺ/I.I3) Kormányrendelet 7. s O bekezdése alapjón ą rendelet 4. szá-mú mellékletében meghatározott termékek árus íihatók,} a kérelem.lenľ:jta.s1 nem jogosĺtja fel a kĺizterül ethaszrráiatźľĺa, valamint azt is, hogy aki a közteľiiletethozzćtjaru|á.s nélkiil haszrrálja, a Budapest Főváros Közgyűlésének a ftĺvárosi közterületek basmáiatarólés rendjérőI szőló 59/|995. Cx. 20.) Főv. Kgy. rendelei l5lB. $ alapjĺín szabálysértést követ el, és tu-domásul veszi, hogy ezen cselekménye továbĺi hátrányos kĺivetkeanđny"l.l..ijä.,> a24/2009' (V. 21.) tnk. számú rendélet 6. $ (l) bekeźđese szerint a koaeruleih asmáIatáértköŤerulet-

használati díjat kell fizetlri,
} a díjat jogosult a köaerulet tényleges hasmá|atźra,illetve a közteľiileten elhelyezeťt létesítmény tényle-ges iizemeltetésére tekintet nélkiil köteles megfizetri.

A kéľelemhez a kére|mezőnek az alábbi me|léIeteket ke|ĺcsatolnia:1. A köztęfiileten folytatni kívánt tevékenység gyakorlásríra ieljogosító egyszeľíi okirat másolatát:} egyéni v źůlralko zás esetén : v á||alkozói igažo|v ányt,} gazdasági.tĺĺrsaságesetén: 30 napnfl nň regebbi cegkivonatot, a|ájĺasicímpéldanyt,} társadalmi és egyéb szervezętek esetében: a-nyilvrĺntäľtásba-vételiiket igazo|óokiratot,} őstermelők esetén őstermelői igazo|ványt,
}. magiínszemély esetén okiľat becsatoHsá nem szfüséges.

2. Az igényelt területre yo.natkozó helyszínt źbrazo|ó vtu|atot, amelyen szerepelrrie kell a könryező utcáknakis. Ebbe be kell rajzolni az igényeli teľuletet a sztikséges méretekkel rigy, irogy u*al. nagysága, e|he|yez-
. kedése egyértelműen megállapítható legyen.3. Az elhelyezrri. kívánt épífuéńy, létesítńény, berendezés műszaki leíľását és terveit; teraszhérelmekhez ahelyszín fotój dt is cs ątolni sziilrs éges.4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteľiilet.hasmźiatihozzájźru|ásmegújítása esetén _ vrírosképvédelmiszempontok figyelembevétele miatt - fotót kell becsatolni.5. Epítési enge!é!ľhe1!9fu épĺtnény es.etében vag építési munkátatokkal összeftggő kozteri)let-hąszndlat

esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és7iogszabáIyban előírt esetekbź,"äiogua, építéstigli ha-tós ági engedélyt cs atolni sziitrs éges'
6. Közut igénybevétele esetén - a). pontban fo-glalt helysz ínrajzonĺrl _ a vonatkozó helyszínt áhrázoIó for-galomtechĺikai váaajzot, amely beszeľe zhető a Fővrírosi Közterĺilet-fenntaľtó Rt., Foľgalomtechnikai Fő-osztá|yán, Budapest VIII. keľiilet Szabó Eľvin tér2. számalaĺt.7. A jogosult közterületet éľintő tevékenységében résztvevő bejelentett családtagiainak, ill. alkalmazottainaknevét és lakcÍmét'

Figyelmeztetés:
A hianytalant kitokott Mrelemľtyomtątvfu es u előírt melléHaek csatotasán tul, a pontos es egłénelm{Í helymegharczas, va-lałnint ameglałő laesítľnéľryfuója etengedhetetlm a beľyl|itott lcérelem ia"n 

"nĺ,a,xał,,,lA közteľiilet.haszná|atot - kĺilönösen _ az atábbi jogszabályok sza bá|yonák:
I a |9'll! anlĺornuźnyzatokrőI szóIó 1990. éví Dď1 ĺa.e,y.
ż aftvdrosi köztenilaek hasautlatlźnil es a köderiilaek rendjéróĺt saíhí 5g/1gg5. (X 20) Kgł. rendelet) a ůÍaefvúrosi onkorruźnyzat tulajdonlÍban Iévő ka*ralaek hasndtaaźról és hasauźtňónak rmdjérdt szóhí 242009s?. änk Rendelet

NYILATKOZAT

eljráro hatóság felé továbbításához a jogosultĺĘ megállapĺiasa és teljesĺtése céljából.

kaptam - melyet tudomásul vettem - az etjarf,9.9ĺ"a1ta.ĺiul. oup.iĺ.o1 az ugyntezeší ĺut,ĺĺao.ol, az i'igyernľeirán.yadó jogszabály ľendelkezéseiről, jogaimľól és řötelezettseg"ń-ol továbbá kĺĺtelezettségem elĺnulasztásánakjogkövetkezményeiľől, ahivatali elérhetđségről. "

lemondok. Tudomásul veszem. hogy ezá|ta|azügyemben hozotthatioä"í'"tr.o."ij\,äj;ě,!-.|l#ň;.áil'

-s"

**s,m
Budapest,2016év02.hó25nap.

'q..}.'t*ffi 
RELMEZŐALÁÍRÁSA

-śď
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Ha'ĺosĺcl ÜcyoszľÁI,y

Uryiratszám: 05- 140 4/2016.
Ugyintézőz dr. Szabó Kata Karolina
Telefon: 459-2171
Email : szabok@jozsefu aro s.hu
Hivsz.: K16-58120I6.

Táľry: kĺiztertilet-foglalási kérelem

Gazdálkodási Ügyosztály

dr. Galambos Eszteľ
ü gyo sztályv ezető r észér e

Helyben

Tisztelt Üryosztályvezető Asszony!

Hivatkozássa|hozzáłlk érkezett megkereséséte az alábbi állasfoglalást adjuk:

SKS Caffe Kft.

Budapest VIII. kerület, Mikszáth K. tér 2. 149+10 m2 vendég|átő terasz

részére a közteľtilet hasznźiatba adását a fenti időszakban a ,,IoI<ÉsZ'' 10.$ (3) bekezdésében
r o gzítettek betartása mel l ett kere skedelmi szempontból nem kĺfo gá s olj uk.

SKS Caffe l<ft.4I/2O09 száln ďatt szeľepel hatósági.nyilvántaľtásunkban _ ,,ĹAPPACAFFE
Éľrpnnvĺ És sonozo'' elnevezéssel - a Budapest VIII. keľiilet, Mikszáth K' tér 2. szźnl
a|attí ilz|et tekintetében. Az tizlet nyitva taľtasi ideje: Hétfő-Péntek:10.00-04.00' Szombat-
Vasĺíľnap : 1 2.00-04.00

Józsefüaros Kerületi Építési Szabźiyzatáról szóló 6612007.6II.12.) ok. rendelet 1ĺorÉsz1
10.$ (3) bekezdése értelmében:

,,(3) V endéglátó terasz elhelyezése
a) Vendéglátó terasz kcizteľületen vagy közhasznáIat cé|jfua átadott magánterületen csak

abban az esetben létesíthető, ha:

o a gyďogos sáv szélessége _ a binonságĹ és berendezési sávok megtartĺásával _

legalább 1,5 m;
. a gyalogos sáv szÚlessége az wkźľJ alatĹ is Iegalább 1,5 méLeľ és
o a terasz legfeljebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb méretíĺ terusz esetében

legďább 1,5 méter széles feltileten a kĺiľĹiljarhatóság biztosítható.
b) Teľasz oldalai 1,0 méteľnélmagasabb szerkezettęlnem hataľolhatók le.
c) A teraszok téliesítésének, esővédővel való e|Iátásának megoIdásź.ŕ az épület

megielenítéséhez történő megfelelő illeszkedés éľdekében be kell mutatni az

x 1082 Budapest, Baľoss ll. 63-6,1' E 459.2100
www.iozsefuaľos.hu s{



önkormányzati fóépítész előfi, illętvę annak hiányában az illetékes tervtanács előtt,
melynek állásfoglalását csatolni ke|I az (elvi) építési engedély iranti kérelemhez',,

A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy iizemeltető a kereskedelmi tevékenységét a
kęľeskędclcmről szĺilĺi 2005. évi CI.XIV. torvény elĺ5írrisainrilĺ bętaľtásával folytathatja,
továbbá, hogy a vendéglátó teraszon a zeneszolgáltatás tilos, ill. tevékenységtikkel a
lakosság nyugalmát nem zaYaľhatják (zaj, sz,ag, nyitva taľtás, renclezvények, stb.).

Budapest, 2016.04.11.

Tisztelęttel:

x 1082 Budapest, Baľoss u.63-67. @ 459-2100
wwwjozsefoaros.hu

C) ĺ\JP
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Főváľosi Katasztľófavédelmi [gazgatősáę
Közép-pesti Katasztľófavédelmi Kirendeltség

Ę-]0pI Budapest, Dologházutca3. B: l443 Budapest, Pf.: l54.
Tel: (36-l) 459.2324 Fax: (36-l) 459-2457 e-maí|: Íki.kozeppest@katvcd.gov..hu

Szám : 3 5 I50/ 1f5 1 -3 /20 | 6.źL|t.

-'f s E rÝjli 35 i :.ni'.G Áł1\ĺ tl; Tť|]i }itui. l l..'

Táľw:

Hiv.sz.:

Ü. i.:
Tel.:
E-mail:

Budapest Fővóros WII. keriłlet
J ó a efv dr o s i o n k o rm lź ny zat
Polgdr mesteri Hivatala
Vagy o n g azd á I k o d á s i é s Ü ze me IÍ e té s i Ü gy o s ztlź ly
D r. G a I a m b o s E s zte r ii gsl o s zt lź Iy v e zet ő ľ és zér e !

Budapest
Baross u.6347.
r082

Érrcsítem, hogy a Budapest, VIII. kerület Mikszáth K. tér 2. (SKS Caffe Kft.) szárn előtti közteľĺ.ilet
hasznźiat ügyében a Kirendeltségtinkhöz ktildött męgkęręsését megvizsgáltarn, amelyre az alábbi
szakmai véleményt adom:

A Budapest, VIII. keľĹilet Mikszáth K. tér 2. (SKS Caffe Kft.) szám előtti kcizterület hasznáIat abe-
nffitott iratoknak megfelelő kialakításbantílzvédelni szempontból abban az esetben nem kifogáso-
lom, amenny iben az alábbi feltételek telj estilnek :

o Ą közterĺileten kizźrő1'ag egy ember szálmfua könnyen mozdítható nem rögzített tráľgyak
(székek, asztalok, virágládĺĺk, napemyők) helyezhetőek el.

o A napeľnyők, áľnyékoló szerkezetek kialakíüísa abban az esetben elfogadható,haazokszé-
leinek _ kitekert, kinyitott állapotban _ fiiggőleges vetĹilete nem lóg az úttest ftilé.

o A napeľnyőket, ĺĺrnyéko|ő szerkezeteket a vendéglátóhelyek nyitvatartási idején tul csukott,
betekeľt állapotban kell tartani.

A fenti szakmai vélemény nem minőstil szakhatósági állásfoglalásnak.

,."ffi,.ffi
Szakmai vé|emény a Budapest, VIII.
kerület Mikszátlr K. tér 2. (SKS Caffe
Kft) közterü|et használat ügyében
KI6-45/2016. (Boros Gábor Sza-
bolcs)
F źtbri Zo|tźtnné tű. hdgy.
4s9-2300/94284
fki. kozeppest@katved. gov.hu

Kérem szakmai véleményem szíves tudomásul vételét.

n\-1
,! <l, Ł/ł" () l

11. ,,T,/ !,.
]J L.!
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Budapest, 20l6.június 14.

:.

E

4rru



'oo"offi.,.,' 
Főváľosi KatasztľĺófavédelmÍ |gazgatőság 4

ďffi.z Kcĺzép-pestiKatasztrőfavédelmi KiĺěndeltsŽg ý*c |(, c;

?m$H-l08lBudapest,Do|ogházutca3.B:|443Budapest,Pf.:t54.
W Tel; (36-l) 459-2324 Fax (36-l) 459-2457 e-mail: fl<i.kozeppest@katved.gov.hu

. ...... Szám;' 35I50l |25I-I12016.źńt.
!l.li.i'9źiij:ffit-'':''

i:

}ŕ,lł Ałł l ł:
r.Ýiil i+l 'r ';.].

ń,, '' ' ĘaLpo
]cĺj ' ''' ''.

i]Ĺi!í ĺlł :łfł.ĺł
Táľgy: TźĄékoztatás a VIII. kerület Mikszáth

Kálmźtn tér f. szám előtt (SKS Caffe
Kft ) kö zterü|et haszná|at ügyéb en
K l6-4512016 (Boros Gábor Szabolcs)
Fábri
459-2300/94f84
fki.kozeppest@katved. gov.hu

.i*ľstt.-ĺiłĺĺ.ĺ.i :);..:.ĺłi,t,,.łi;l'y?'t.'t ľiĺĺ1ĺl:,ĺiĺľĺeri iiiĺ*'ťg.{e
Kĺlzponĺi Tl:taĺó Ą

l=.;....'. ..-.-.í-.--.-. ' _----Fř
i Y.rkelrrr is,.á.'. l--tTli tĺlJĹ' Á!.'i,' ? i i ii| -.^, | - V' 

ip--.----. . _.-L l'-" -sJ.ŕ]] L- )
| }ĺTeliéklet: Iosztríly; |Biőszán: It-- Q] 3or'Ů" 9-1- 0-s-ĺ

Géczi Béla tíĺzoltó ezľedes
kirendekség-vezető

.ĺG -6E4 ĺ t6 '-.r{'.0-,=

Lł . ,l.. Ĺ'- ,,.ĺ.

Tel.:
E-mail:

Budapest Fővóros WII. keriilet róaefvúrosí onkoľmónyzat
P o Ig órmesteri H ivatala
G azddlko dási ti gsl osztdly
Vezetője ľészére!
Budapest
Baross utca 63-67.
r082

CI\

Eľtesítem, hogy a Bp., VIII. keriilet Mikszáth Kálman t& 2. szám (SKS Caffe Kft) közteľĹilet
hasznáIat ügyében a Kirenđeltségtinkhöz küldött megkeresését megvizsgá|tam, amelyre az a|źhbi
t{jékoztatźlst adom:

A Bp., VIII. kerĹilet Mikszáth Kálmán t& 2, szám alatti vendéglátóhely (SKS Caffe Kft) teraszával
kapcsolatban a benyr4itott iľatok a|apján szakmai véleményt helyszínraj z, |épték'helyes a|aprajz. az
elhelyezni kívant tlírgyakĺól (székek, asztalok, napemyők, đobogók, virág|ádźú<, stb.) szóló részletes
leírás hianyában kialakítani nem tudtam

Kérem tź!ékoztatźlsom szíves fudomásul vételét.

Budapest, 2016. ápľilis 04.
rłftpiák:
( lfBuđapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormányzat
\ Yolgĺĺĺrĺlesteri Hivatala Gazdálkodrĺs iIJ gyosztá|y ( 1 082 Bp.'

Baross utca 63-67:)
2. irattár

4,ąg



BUDAPEsTĺ RENDoR-ForeplľÁNyse.c
VIII. KeľŕĺIeti Rendőrkapítányság

Rendészeľi osztály

Ugy-szám: 010B0/575q 4/20Í6. źilt, Tárgy: szakha!óságĺ vélemény
Hiv. szám: Kl6-45/20I6.
Ügyintéző: Boľos Attila Balázs r. hđgy.
TeL.: 47'7 -37 -00 / 48-124

dľ, Galambos Eszter
iĺgyosztáIyvezető

Budapest Főváľos VIII. keľület
Józs efu áľosi onkonnanyzat
P olgármesteri Hivatala
Gazdálkocĺási Ügyosztály

B*udap-ęst

Baľoss lltca 63-67.
1082

Tĺsztclt dľ. Galambos Eszteľ!

Tájékoztatom, hogľ a fentí számon hatóságornhoz érkezett megkeresésben foglaltakat
megvi zsgáltam, melynek sorźln az alábbí akat állap ítottam meg:

Az SKS Caffe Kft. kérelmet rryújtott be a Józsefuáľosi onkoľm ínyzattu|ajdonában lévő közteľtilet
hasznáĺatához, melyben kitelepĹilésének engedélyezését kérte 201ó. apiilĺs 01 naptól _ 2a1g.
novembeĺ 30 napig a Budapest VIII' keľület, Mikszáth Kálĺnán t& f. sitm előtti jáidán 149+10
négy zeíĺéter terťt'letre.

A fenti helyszínen közbiztonsági és kozlekedési szempontból a kitelepÍilés eĺlen hatóságorrr
kiÍ'.ogást nem omel.

Budapest' 2016. ápľilis 08, '.!-..' '' ''.'

.,.1{."r'

TiszteJettel:
. ,ł'n.

"t' 
.n\ł:.:.," '. xävä. Tiboŕł. a|ezľědes
Rendészeti osztálľvezető,-

Cítn: l084 Budapest Víg u.3ó, l431 Bp. Pf.:161
Telefon: 47 7 -37 00l' ť ax: 4.ĺ7.37 24. 48.40 I

e.nail: 08rk@budapest.poliče.hu

Rzsxco.i9|l;i'l {0i{loJ8'|(.'ij]:.Bí',ľtfu-Új.l('05].'r$.s0J;i.ł.)(iś.-Ftj|..ł8'lłt.jj.i.i)

Í|Jl(Kj nillśs iilít.

4*=



VÁnosÉpÍľÉszBľI Ücyos zľ Aĺy
I

_*_l

Budapest Főváros vln. keľĺilet
Jĺózs efvárosĺ onkoľm ányzat
Polgáľmesteri Hivatala

Gazdálkodásĺ Uryosztály

dr. Galambos Eszter
üryosztáývezető

Helvben

Táľgy: SKS Caffe Kft. közterület használati kérelme _ Mikszáth Kálman tér 2. szźm e|őtt

Hiv. szźm: K] 6-45/20 I 6.

Tĺsztelt firyosztályvezető Asszony!

Köszönettel vettem tźrgý témában tett megkeresését. A Budapest Főviĺros VIII. kertilet
Józsefuaros onkormányzata Képviselő-testiiletének Józsefuaľos Kerületi Építési
Szabá|yzataról szóló 6612007.(Xlľr.Iz.) rendelete 1lóxÉsz) 10.$ (3) bekezdése szabźiyozza a
teľaszok elhelyezését.

Fentiek alap1arl megállapítom, hogy a közteľĹilet.haszĺá|at engedélyezhető.

Budapest, 20|6. március 31.

Üdvözlettel:

mb. főepítész
ĺi;gyosńźůyvezető

Iktatószám: 26-21312016
ĺJgyntéző: Szomolanýné Kocsis Beatrix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanýneb@jozsefuaros.hu

X 1082 Budapest, Baross u.63-67.8 459-fl0}
wwwjozsefuaros.hu

4ę,ĺi



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.06.z7-ihatá|Lya| l. oldal. összesen: 6 oldal

Megje|enÍtés

Közzététe|i ĺ nf ormáci ó megje|e nítése : Nem

sKS OAFFE Kereskedelmi és VendégIátóipari Korlátolt Felelősségű
Társaság

(2083 Solymár, Mészégető utca 19.) Adószám| 130641 49-2.13

Cégkivon at 201 6.06.27 .-i időállapotban

ĺ ÁlrłlÁNosADAToK
Cégjegyzékszám: 13 09 146203 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|áto|t fe|e|ősség Ĺi társaság

Alaku|ás dátuma: 2003.06.01 .

Bejegyzés dátuma: 2003.07.08.

2 AcÉG ELNEVEZÉSE

a1 sKs OAFFE Kereskede|mi és Vendég|átoĺpari Korláto|t Fe|e|ősségŰ Társaság

Hatályos: 2003.07.08. - ...

3 A cÉG novloíľerT ELNEVEZÉSE

3/1 SKS CAFFE Kft.

Hatályos: 2003.07.08. - '..

5 AcÉGSZÉKHELYE

5/3 2083 Solvmár. Mészéqető utca í9.
Vá|tozás időpontja: 201 1 .02.21.

Bejegyzés ke|te: 201 1.04.06.

Hatályos: 201 1.02.21. - ...

7 A cÉG FIóKTELEPE(I)

7/1 HU í088 Budapest. Mikszáth Kálmán tér 2.

Vá|tozás időpontja: 201 1 .02.21 .

Bejegyzés ke|te: 201 1.04.06.

Hatályos: 201 1'02.21. - .'.

s A TÁRsAsÁGl szERzŐDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPíTó oKlRAT, lÉresíľŐ oKIRAT) KELTE

8/1 2003.0ô.01.

Hatályos: 2003.07.08. - ...

8/2 2003.1 1.18.

HatáIyos: 2004.01.20. - .'.

8/3 2005.10.17.

Hatályos: 2005.12.08. - ..'

%https ://www. opten.hu/c egtar I cegkivonat-nyomt atasl 0 I 097 1 69 67 2016.06.21.



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 20|6.06.z7-ihatá|Iyal

2006.07.10.

Bejegyzés ke|te: 2006. 09.04.

Hatályos: 2006.09.04. - ...

2008.06.10.

Vá|tozás idopontja: 2008.06. 1 0.

Bejegyzés ke|te: 2008.07.21.

Hatályos: 2008.06.1 0. - ...

2009.01.19.

Bejegyzés kelte: 2009.0,ĺ.28.

Hatályos: 2009,01.28. - ...

2011.02.21.

Bejegyzés ke|te: 201 1.04.06.

Hatályos: 201 1.04.06. - ...

2012.12.20.
Bejegyzés kelte: 20.ĺ 3.01. 1 5.

Hatályos: 201 3.01.1 5' - ...

2016.03.10.

Bejegyzés ke|te: 201 6.03.31 .

Hatályos: 2016.03.31. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYsÉclxone1l)

9/47

561o'o8 Éttermi, mozgó vendég|átás (Főtevékenység)

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.04.

Hatályos: 201 3.02.04. -',.

4617,08 ÉIe|miszer, ita|, dohányáru Ügynöki nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.04.

Hatályos: 201 3.02.04. - ...

4618'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.04.

Hatályos: 201 3.02.04. - ...

46'í9'08 Vegyes termékkorű ügynokĺ nagykereskede|em

Bejegyzés ke|te: 201 3'02.04.

Hatályos: 201 3.02.04. - ...

4639'08 É|elmiszer, ita|, dohányáru Vegyes nagykereskedeIme

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.04.

Hatályos: 201 3.02.04. -'..

4690.08 VegyestermékkörŰ nagykereskedeĺem

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.04.

Hatályos: 2013.02.04. - .'.

47 11,o8 ÉleImiszer je||egĹĺ bo|ti Vegyes kiskereskede|em

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.04.

Hatályos: 201 3.02.04. - ...

9/48

2, oldal, összesen: 6 oldal

8/4

8/5

8/6

8r7

8/8

8/9

9/42

9/43

9/44

9/45

9/46

9/49

https ://mľw. opten.hďcegtar/cegkivonat-nyomt atasl 01097 I 69 67



3. oldal, összesen: 6 oldalOPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.06.z7-ihatáIllyal

47 25' 08 ltal-kiskereskedelem

Bejegyzés kelte: 201 3.02.04.

Hatályos: 2013.02.04. - ...

9/50 4726,08 Dohányáru-kiskereskedeIem

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.04.

Hatályos: 2013.02.04. - ...

9/51 5630.08 |talszolgá|tatás

Bejegyzés kelte: 201 3'02.04.

Hatályos: 201 3.02.04. -'..

9/52 5629,08 Egyéb vendég|átás

Bejegyzés kelte: 201 3.02.04.

Hatályos: 201 3.02.04. . ...

9/53 7022,08 Üz|efuite|i, egyéb vezetési tanácsadás

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.04.

Hatályos: 201 3.02.04. - .,.

9/54 7312,08 Médiarek|ám

B",i]|,,.fÄ"n"))i,ł|ł,,o],oo

9/55 8299.08 M. n. s. egyéb kiegészítő Üz|etiszolgá|tatás

Bejegyzés kelte: 201 3.02.04.

Hatályos: 201 3.02.04. - ..'

1í AcEGJEGYZETTToKEJE

I 1/1 Pénzbe|i hozzĄáru|ás: 3 000 000 HUF

Nem pénzbe|ihozzĄáru|ás: 0 HUF

Összesen: 3 000 000 HUF

Hatályos: 2003.07.0B' -'..

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

13n Szly Kornél (an: Eperiessv Maqdo|na) $ ugyvezető (vezető tisztségvise|ó) í026

Budapest. Sziláqvi Erzsébet fasor 25.

Születés ideje:,1 972.09.28.

Adóazonosító je| : 83862 1 0249

A hite|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az ügyvéd áIta| e||enjegyzett a|áírás-minta

benyújtásra kerÜ|t.

A képvĺse|et módja: oná||i'

A jogviszony kezdete: 2012.12.20.

Vá|tozás időpontja: 2012.12.20.

Bejegyzés ke|te: 201 3.01.1 5.

Hatályos: 201 2.1 2.20. - .'.

20 A cÉG sTATlszTlKA|SZÁMJELE

20/3 13064149-5610-113-13.

Bejegyzés ke|te: 201 1.04.07 .

Hatályos: 201 1.04.07. - .'.

"#,
Ę v

https ://www. opten.hu/c egtar I ce gkivonat-nyomt atas I 0 I 097 I 69 61 20t6.06.f7.



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.06.z7-ihatáI|yal

21 AcÉGADószÁMA

21/3 13064149-2-13.
Adószám státusza: érvényes adiszám
Státusz kezdete: 2003.06.1 9.

Változás időpontja: 2o1 1.02.21'

Bejegyzés ke|te: 201 3.01..1 6.

Hatályos: 201 1.02.21. - ...

32 A cÉG PÉNZFoRGALMI JELzŐszÁuł

4. oldal. összesen: 6 oldal

1 1 7 1 300 5 -2040082 8-00 0 00000

oTP Budapesti r., Xl||. Nyugatitér (1055 Budapest, Nyugati tér 9.; 01 10 041585)

A szám|a nyitási dátuma: 2006.07.18.

Bejegyzés ke|te: 2006.07.24.

Hatályos: 2006.07.24. - ...

45 A cÉG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETŐSÉGE

45/1 Honlap: info@zappacafe.hu
Vá|tozás időpontja: 201 1 .02.21 .

Bejegyzés ke|te: 201 í.04.06.

Hatályos: 201 1,02.21. - ..'

E mail: info@zappacafe.hu
Vá|tozás időpontja: 201 6.03. 1 0.

Bejegyzés ke|te: 201 6.03.31.

Hatályos: 201 6,03.1 0. - ..'

49 A cÉG cÉGJEGYzÉrszÁułl
49/1 1309 146203

Vezetve a(z) Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában.

Bejegyzés ke|te: 201 1.04.06.

Hatályos: 201 1.04.06. - ...

CégformátóI függő adatok

í A ľÁnsłsÁo TAGJAINAK ADATA!
(0e)

1(09)/6 tí3 09 085í83 €' * ]HOGART Kereskede|mi Kor|áto|t Fe|e|osségĹi Társaság 2083

Solymár, Mészégető .ĺ9

A tagsági jogviszony kezdete: 2005.10.17.

Vá|tozás időpontja: 2008.06. 1 0.

Bejegyzés kelte: 2008.07.21.

Hatályos: 2008.06. 1 0. . ...

lpe)n

45/2

/ť/'7
lł.

ęj
https ://www. opten.hu/c egtar I cegkivonat-nyomt atasl 0I 097 I 69 67 2016.06.27.



OPTEN Kft. ) Céskivonat 2016.06.z7-ihatá|lva| 5. oldal. összesen: 6 oldal

t13 091í4350 €l s ] P-Corn Vagyonkeze|ő Korláto|t Fe|elősségĹĺ Társaság HU

2071 Pály, Róka|yuk lakopark 7.

A tagsági jogviszony kezdete: 2009.0,ĺ..ĺ9.

Változás idópontja: 2009.01. 1 9.

Bejegyzés ke|te: 2009.01.28.

Hatályos: ?00g.01.1g. - ...

97 PÉNzÜGYt MoDUL

20,|5. év 2014. év 20,|3. év 2012. év 2011. év

Beszámolási
időszak

Éńékesítés nettó

árbevéteIe

Üzemieredmény

Adózás e|őtti

eredmény

Mér|eg szerintĺ

eredmény

Adozott

eredmény

EszkozÖk

összesen

Befektetett

eszkÖzok

Forgóeszkozok

Pénzeszközök

Aktív időbe|i

eIhatárolások

Saját tőke

Céltarta|ékok

KöteIezettségek

Rövid |ejáratÚ

köteIezettségek

HosszÚ |ejáratú

kÖteIezettségek

Passzív ĺdobeIi

eIhatáro|ások

Pénzügyimutatók

146 1 370

155 1 372

10 1 235

10 1 235

10160 'ĺ1086

4254 5261

5 906 5 825

996 2992

00

2012.01.01.

2012.12.31.

eFt

52648

-4 353

4 333

-4 395

-4 395

I 095

4782

3 313

792

0

2 572

0

5 072

5 072

2011.01.01.

2011.12.31.

eFt

53 053

-3 621

-3 397

-3 461

-3 461

7 656

5 057

2 599

0

0

2967

0

4 478

4 478

2015.01.01. 2014.01.01. 2013.01.01.

2015.12.31. 2014.12.31. 2013.12.31-.

eFt eFt eFt

72558 71 445 73 860

1 352

1 369

5 045

0

5 '115

5 115

0

0

5 035

0

6 051

6 051

0

0

1 228

1 228

10 707

5 452

5255

3 074

0

3 800

0

6 456

6 456

0

451 451

0,50 0,55

0

211

0,58

4,,
https ://www. opten.hďc egtar l cegkivonat-nyomt atas/ 0 | 09] I 69 67
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.06.Z7-íhatáIlya| 6. oldal, összesen: 6 oldal

EIadósodottság

foka O

E|adósodottság 1,01 1,20 1,70 1,97 1,51

mértéke - Bonitás

o
ÁrbevéteI

arányos
eredmény % O

Likviditási

gyorsráta O

Létszám: 13 fó

0,01 1,73 1 ,66 -8,35 -6,52

0,35 0,70 0,59 0,25 0,00

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

forrásból származó hivatalos és gyűjtött információk !áthatók.

Lekérdezés időpontja : 2016.06.27 08 :49

Utolsó feldolgozott cégkĺizlöny megjelenési dátuma: 20í 6.06.23'

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2016.06.27 08:09

OPTEN Kft.O

2016.06.21.https ://www. opten.hďcegtar/cegkivonat-nyomtatasl 0 1097 1 69 61



AtÁÍRÁsI CIMPÉLDANY

/Alulíľott, Szi|y Koľnél (|972. szeptember 28., aĺyja neve: Eperjessy Magdolna) |026
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 25. sztĺm alatti lakos' magyar állampolgár, mint az
sKS CAFFE Kereskedelmi és Vendégtátóĺpaľi Koľlátolt Felelősségíĺ Társaság
(rövidített elnevezésę: SKS CAFFE Kft., székhetye: 2083 Solymár, Mészégető utcá
l9., cégjegyzéksztĺma: Cg.13-09-146203) ĺigyvezetője, képviseloje a céget akként
jegyzem, hogy a kézze|, géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév aLtlťo|é
nevemet önállóan írom az alábbiak szerint:

dľ. Viľág Rudolfné dľ. Kántor llona közjegyző
l088 Budapest, Kľúdy Gy. u. ĺ6.18. fsz,/S.
l43ĺ Budapest' Pf. l8ó
Tel./Fax.: 318-4292

337-8086
I 1028 lHl I 57 8 l20 I 4. ugyszźlm----------
Alulíľott dr. Faragó Melinda, mint dľ. Virág Rudolfné dľ. Kántoľ llona budapesti
kozjegyző helyettese tanúsítom, hogy ęzt az a|áirtsi címpéldáný Szily Kornél Péteľ
sziiletett Szily Kornél Péter (Budapest I2., 1972. szeptember 28., anyja neve:
Eperjessy Magdolna) 1026 Budapest, Szi|ágyi Erzsébęt fasor 25.Iv. emelet 2. szźlm
alatti lakos, ma1yar źilampo\gá1 aki szemé|yazonosságát a 83707gIA számu
szemé|y azonos ító igazolv tlny źlv a|, lakcímét a 293 627 XL sztĺmű lakcímet és személyi
azonosítót igazoló hatósági igazolvónnyal igazolta, ęlőttęm - ttrdorrrásul vévę u
kozjegyző|łőI szóló I99I. évi XLI. töľvény I22. $. (2)-(10) bekezdéseiben
foglaltakról, vagyis a szelné|yazonosság elektronikus úton történő ellenőrzésére
vonatkozó rendelkezésekľől szóló kozjegyzó-helyettesi tá|ékoztatást - saját kezu|eg
írta a|á.

Kelt Budapesten,
hatodik) napján. .

2014. (kettőezer-tizennegyedik) év szeptembeľ hő 26. (huszon-

-ł.---+--<-
rT

dr. Fełľagó Melinda

Dijjegyzék:
16. $. Munkadíj 1000 Ft
22.s. Atalány 400 Ft
21.$ Leírás 100 Ft

'i 1,1 :" i ,iI r;,.r: I .'':

\ 1,_,,.-l j ,,i
t. 'i-:_^. 

,/,_ ,,\-- J -1r.,./ ;:'..-..-i;i."ý
''. .,-ri5; -:!)-

t'
c/Í r'/,/

ttÍ

Szily Koľné|

1500 Fr

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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Budapest Főváĺos Vl||. kerü|et Józsefryárosi Po|gármesteri Hivata|
Gazdá|kodási Ügyosztály
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

KÉRELE
a Józsefváľosi onkoľm ánvzat tulaidonában

Kérjük a nyomtatványt olvashatóał, nyom

M
|évő kiizteľĺilet haszná|atához
tatott betűvel kitölteni!

MagánszeméIyek esetében :

Kérelĺnezoneve: ................. telefon:

M e gj e gy zé s : Fenti adatok közlése a közterijlet-hasznólati kérelmek etbírálásóhoz, valamint a ktizterijlet-hasznólati hozzájá-
rulásbanfoglaltak ellenőrzéséhez sziłl<ségesek Az adątokąt a Polgórmesteri Hivatal Gazdólkodlźsi, illetve Kozterijtet-felüg,leleti
Ügłosztólya kezelik e infołnuiciós önrendelkezésijogról és az iľfornac|oszabadsógról yóló 20] I ' evi CilI. töł1,éľ,y a]ąpjón

Kiizteľiilet.haszrĺáIatidejezzü|,6lu, a: hó Mnaptól _ zo::!i.e" ffifj ľ'o ib[f nupig

(T<ibbidőpont-heýszÍn*"*Ięľ"ľ,ľ;!1ľ:nék".hJ)' 
..\ .,

KtizÚeriitet-haszrĺĺlatcéIj", .Ui..Í/l.-G.-l.ť.tľ-ä\.1ę.'...''!.,Ą.Q.]A.q.p.

KércIemml éľintett közteľtitet narysĺĘa: .....'..h...,. ., ......' m2 / db

''ĺ*R.Ľ.ĹV'c. K.ę.T.Ę s.ę. K. . . . Í..t. &.ę............ .....
":**:::*:..:*:"n"1l"fl.l.:.ď.....,,^előtti:jiĺľdán,úttest.en,ńlđteľületenvary.......

Megieg5ĺzés Qľébténľ, kiiľĺil5nény,I,E'jEI,EZESICÍI\Ąamęnnýben a fenti adatolĺtól eltéľ,stb):

-ś'ęRÚ n..53iż?..ę! . PJQG.l.....íq.Ę* h.fiĄ,*. .. i ś"",,.... n nv.Q,ľ,JTĄ

Kérjiik a túloldalon jelzett
a kérelemnyomtatvőnyt

mellékleteket csatolní. és
aI áí rn i szíves kedjék ! -

Á,,r

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



-2-

A kéľelmező tudomásul veszi' hogy
a kérelem benýjtása nem jogosítja fel a köztęrülethasmá|atźtra,
a Józsefuárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közteľtiletek hasmtiatźrő| és haszrrálatának rendjéľől szóló
I8l2013. (Iv. f4.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közterület hasznáIatáért köztęriilęt-
használati díjat köteles ťĺzetni,
a közerületenkizáró|ag a keľeskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|0/2009.(IX.29.)
Koľmányrende|et |2. $ (1) bekezdése alapján a renđelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítha-

tók.

A kére|emhez a kére|mezőnek az alábbi melléleteket kel| csatolnia: (A csato|t mellékletet kéľjĺik X-el je|ölni)

1. A köZterületen folytatni kívánt tevékenysés gyakorlásiĺra feliogosító egyszerÍĺ okiĺat másolatát:

- eevéni vállalkozás esetén: vállalkozói isazolvánYt.
sazdasási társasás. esyéni cég esetén: 30 napnál nem ľégebbi cégkivonatot, aláírási címpéldaný,
társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételiiket igazolő okiĺatot

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt.
- vendéglátó teľasz létesítése esetén, az azt iizemęltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be.

ielentés köteles kereskedelmi tevékenysés beięlentését isazoló đokumentumot vagy a Miiködési Engedélý
2. Azigényelt teriiletre vonatkozó helyszínt ábrámlrő váz|atot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak

is. A váz|at.on az'igénye|tteľületnek - a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,

elhe.|yezkedése ogyérte|műen megá|lapítható legyen (TERASZ, PAVlLoN ESETEN: annak szélessége'

hosszúsága; ateÍasz, pavilon szélćnck az ćpülct homlokzati falától ćs a járda szćlćtĺĺl vulĺi ltivolsúgÚ; teľťrŚZ

esetén annak az Ĺizlętnęk a beiáratától való távolsága, amęlyikhęz tartozik; métęrbęn mérvę).

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, beľendezés műszaki leíľását és terveit; teraszkérelmekhez a
helvszín fotóiát is csątolni szülrséges.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteriilet-használati hozzźljźrúás megújítása esetén - varosképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsatolni.

ĺ-í-pítési engedélyhez katatt építmény esetébenvagł építési munkálatokkąl összefilggő közterijlet-hąsznólat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabálybąn előírt esetekben a jogerős építésiigłi ható-

s ári enc e délvt cs at olni szüks é ses.
6. Közl.lt igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt helyszínĺajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábrázo|ő

forgalomtecbnikai vánajzot' amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatóság Közútkezelési Fő.
osztály. Foľgalomtechnikai o sztályán.

Fĺgyelmeztetés:
A hiáľIytalanut kitoltott lrerelemľlyomta^,ďĺy és az előírt melléHetek csaolasłl tĺll, a poľltos es egłértelmű heýmegharozas, va-

lamint a megluő létesítméľlyfotQja elengedłrctetlen a beľy,újtott lrbelem érdeni elbírąlásáhaz!

A közteľület-lraszrálatot - ktilĺjnösen - az alábbi jogszabáiyokszabá|yozzźk:

MaryaľorszĘ heýi önkormanyzatairól szoló 201 l. évi cL)ooilx. töľvény

a Józsefoáľosi onkoľmIínyzat tulajdonĺában lévő köztęľületek hasmáIataľól és haszrĺĺlatárrak rendjéről sm|,ő |8D0|3'

w .24.) önkoľmiĺnyzati ľendelet

Józsefuaros KęrĹiLleti Építesi Szabályzatfuőlszn|ő 66D007'Qil.l2.) önkormiínyzati rendelet

Budapesti Viírosľendezesi és ÉpÍtési KeretszabőiyntĆiszóIő 47l|998.s.15.) Ftiv. Kry. ľendelet

A reklámok, reklámberendezések és cégéľek elhelyezésének szabályairól szólrő 55/2013. (XII.20.) önkor.

máĺszati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírctt, az ä|ta|am benyujtott közterület.hasnĺźůati kérelmem elbÍrálasának céljából houdidrulok személyes adataim

töľténő keze,,éséhez, valamint ahhoz, hogy az így tuđomiĺsra jutott személyes adataimat a Polgáľmesteľi Hivatal az le.
járásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyujtásakor a PolgĺíLrmesteri Hivatal GazdáIkodási Ugyosztály ngy:ľltézójéto| tájékoztatźst kaptam -
amelyet tudomdsul veĺtem - az e|járás megindítĺásának napjĺĺról, azigyntézési hatĺĺridőről, az ügyemľe irányadó jog-

szabályi renđelkezésekľől, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásĺĺrrak jogkövetkez-

ményeiről' valamint a hivatali elérhetőségről.

IQi@, hogy kérelmem teljesítése ęsetén a közigazgatźsi hatósági eljrĺrás és szolgźitatás általános szabá|yalről a

2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja a|apjźn a fellebbezési jogomĺól le-

ĺr..ondok. Tudomdsul veszem, hogy ezáltal az ügyemben hozott hatáľozat an$ak közlésekor jogerőre emelkedik.

Buđĺ:pest, 20i6. é1#í no J.,-łil'p.

Áĺ,,



BĹIDAPESTI .RENDoR-FŐxepĺľÁNvsÁc
WII' Kertileti.Rendőrkapitányság

Rendészętí osztálv

Ugyszám: 0 t 0Bo//5759 -5 5 /201 6' ći,Í'. 'ľárgy: szĺkhatĺísági vétemény
Hiv. szám: 16-95912016'
|Jgyintéző: Boľos Attila Ba|ázsr. hdgy.
Tel.: 477-37-A0 I 48-124
Email : boľosab@budapest.police'hu

dr:. Galąnbps Eľeteľ
ügyosztályvezető

Buđapest Főváros VIII. kerület
Józsefu árosi onkorrnrínyzat
Polgármesteri F{ivatala
Gazdálkodási Ügýosztáĺy

*ts.u-$ép.e-sÍ

Blľoss utca 63-67,.ĺ 
o.s z

Tisztelt đľ. Galarnbos Eszteľ,!

ľájékoztatorn, hogY a ťenti számon hatóságo'lnhoz érkezett megkeresésben foglďtakat
megvizsgáltam, mel5nek soľ.án az alábbiakat állapítottarn meg:

|ľ:ffil An1a (ęeyéni r,á]laĺkozń) kéľelnręt nyújtott hc a Józsofuĺĺľosi or'ĺlłoĺlĺlŕnył,attulajdclná'barl
lévĺí 

-k<ĺzlenilet 
használatához; nelyben kitelepiilésének engncĺélyezését kéřte 201o. .;úlĺus be.

napťól - 2019. julius.01. naptg a Budapest VIII' keĺtilet, Haimínckettesek 6' szám előtia jáľdán
összęssn 6 négyzeÍnéter teľiiletľe.

A fenti helyszínen közbíaolrsági
kifogást nem emel.

Budapest, 2016. június l4'

ós kĺĺzlekedési szempontbóI a kiteleptilés ellen hatóságom

i s:.;.i,l.,rt
t

Ę

Tĺsztelettel:,

xo'ĺ",Ą'ĺuoľ ľ. alezľedes
Renĺlészbti osztályvezető

/i*
,*

ź

Cín: 1084 Budapest Víg u'3ó. 1431 Bp. Pf.:161
'l elęÍon: 4? 7.37 Ü0 F ax: 4:77 -3 .1 24, 48 -4O|

e-m,ďI: 08rk(}budapest.police.hu

RzśNEo-.j.9c'7 
' 
': (c ł D8o-]ý ! J..i7;9.ĹlUJ L!r.|.ój-{; l J88ć-5Í]EjJý(á?F|jĺ..:9 i j 'j.Í09}

ľllĺł\K:5in.Ś đ(|í| Á,,p
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H-l081 Budapest, Do|ogházutca 3. B: 1443 Budapest, Pf.; 154.
Tel: (36-1) 459-2324 Fax: (36-1) 459-245'7 e-mail: fkí.kozeppest@katved.gov..hu

Szĺĺm: 35150lf.10f-| ĺf0| 6.Á|Í

| 6-959 /2016. ĺBoros Gábor Szabolcs)lĘ]ryĘ=.

Nagy Dérieš ťtÍ.-hdgy.
4s9-2324
fki.kozeppest@katved. gov.hu

,*ffi.ffi
TúruY: Szakľrai vélemóny a Budapost, VIII.. 

kerület Harminckettesek tere 6.
(Smitola Anna e.v.) közterületi - 
használatügyében

Hiv.sz.:

-
u. i.:
Tel.:
E-mail:

Budapest Fővúros WII. keriilet
J ó zs efv dr o s i () nk o r m lźny zat
P o lgárm esteri Hiv atala
Vagy o n g azdlźlko d d s i é s Ü ze m e lteté si Úgł o s zttźly
D r. G ala m b o s E s zte r ii gł o s ztályv ezető r és zér e !

Budapest
Baross u.6347.
1082

Éľtesítem, hogy a Budapest, VIII. keľület Harmirrckettesek tere 6. (Smítola Anna e.v.) szám elŕĺtfi
közterĹilet hasznáIat ügyében a Kjrendeltségtinkhoz kĹildött megkeľesését megvizsgá|tam, amelyre
az alábbí sza]<rnai véleméný adom:

A Budapest, VIII. kerĺilet Harminckettesek tere 6. (Smitola Aĺrna e.v.) szrím előtt a benyújtott
iratoknak megfelelő kialakításban a kcjzterület hasznáIatát hĺzvéđelmi szempontból nem
kifogásolom.

A fenti szakmai vélemény nem minőstil szakhatósági állásfoglalásnak.

Kéľem szakmai véleményem szíves fudomásul véte|ét.

Budapest, 20l6.június 1 5.

ĺ*,ťĄ4



Bt:DAPEsľ Fo\lÁRos vIll. KERÜLEt
Jlz.stFÝáRosI

Pol,G ÁR:vr ESTERi'IĺtV-ATÁL

Hĺ'.rósÁcl ÜcvoszrÁr.ľ

ĺG.ĺilG^.tTÁsl lnoo.t

Ügyiľatszám: 05 -25 12ĺ20 L6.
Üg'intéző: dr. Sz.abó Ka1a Kaĺolina
Telefon: 459-2171
Emaĺl: szabok@ ozseft aros.hu
Hvsz.i|6-9;59-ĺ2016'

Táľgy: közterĺilet-foglalási kérelenr

6 m2 pavilon

i
I

:

I

Gazdá|koĺtási iig1 o5ztáIy

dr. Galambos Eszter
ügyo śztáIyvez ető r észér e

Hely ben

TiszÚelt Üg'osztáIyvezet'ő Ásszony!

Hivatkozíssď hozzÁrlk éĺkezett megkeresésére.az 'alábbi állásfoglalást adjuk:

Smitola Anną e. v.

Buđapest Y['ĺ. keľ'üleÍ' Ilarrninckettesek teľe 6.

(20I6. júliw2..2019. jtilius l. közöĺ1)

ićľfi}ľc u kÚzloľĺilcr haszuáluĹbłl adását a ť{'nd idősf'alÚäil a,,JuNlSl.l'' 1Ü.{i (.i) bekezrlésébetl
Iögzítcttek beiaľtása' mellett.keľeskedelmi szernpontból nem kifogásbljut

Smiíola Anna c, v. 2897/fO|1 szźan alatt szerępel hatósági nyllvántartásunkban _ .,vmÁo
iJzĺpr'elnevęzéssel - a Budapest vIIĹ kenĺĘ1, Harminckęttes9l. Úele 6, szám.alatti üzle.t
tekin{eÍéteq. Aztii\etnyiłvatgÍtlĺsi ideje: }íétľő-szombat 8.00'19.00; Vásiĺmap: 9:00-ĺ7'00.

Józsę.frlíľgs Ker.ulęĺi 
'É.pítesi 

SzabályzatrĺĺóL szć,|ő 66n0O7.(X\'12.) ok. ręndelet (JoÍ<rÉsz)
10. s. (3) bekezdésé értellnében:

'.(3) 
Ven.dégJátó teĺxi elhel1iězése
a) Vendég1átó tetasz kłjztęrĹilętęn \łagy'kózhashálat ęéIsaru átadott magánteľtileten csak

abbąĺaz ęqelben létesíthető, ha:
r á g}',ďogo's sáV széJessége - a'biztoĺsági. és berendezési sávok me$aľÍlásával -

legalább !;5;q1.
. a g}:ďagps sáy ,széIessége az árkáđ alatt i s . legalább 1 ,5 méter és
l d' tętasz legfeljebb 3 m&er széIes, illęfte ennéI nagyobb méĺętii terasz esetében

legďabb 1,5 ĺnéter sz5lcs felületen a körüljáĺhatóság biztosítható.
b) Terasz oldalai 1 ;0 ĺnéteĺnél'magaśabb szerkezet(ěl ĺęm hatĺĺolhatók- le"
c) A 'teraszok téliesítesénet esővedövel való ellátásłának megoldá5át az épület

meg|elenítésebez tciľténő megfelelö illeszkędés érđekéb.en be kell ĺrutatni az
önko.rmĺínyząĺi fiĺépí1ész elő.(, illetle annąk hiányában az illetékes teĺvtanács előtt,
mel.r,nek állásfoglalását csatolni kell az (elvi) építésí engedély iránti kérelemhez.''

Ň l 082 Budapest' B'aloss u. 63-6,1 . B 459.2100 l
ĺ\\Ý\łjozsefvařos.hu

#ĺo,



A nregállapodásba ja.ĺ'asoljuk. belefoglalni, hogy a kęľeskedelmi tevékenységét
kereskedelenrń| szó1o,2005. évi CLXIV. tőrvény e].őírásainak betaÍtásá\'al foly'tatlrada. .

Budapest 2016.06.20.

TiszĹelettel:

v\" ?ę_\-:::::_-/

/
Ů?- I --).-.r- ĺ/-J



Bunĺ'prsr FŐvÁnos
VIII. KERÜLET

JlzsnrvÁnosr Öľxomł,ĺľyzłr
PolcÁnuBsTERI HIVATALA

VÁnosÉpĺľÉszprl Ücyos zr ĺ*v

Budapest ľ'őváľos VIII. keľĺilet
JĺĎzs efváľosi onko ľm ány zat
Polgáľmesteri Hivatala
Gazdálkodási Ügyosztály

Iktatószám:
,Ügylntéző:

Telefon:

e-mail:

26-447/2016

Szomolĺánýné Kocsis Beatľix
459-2-157

szomo l aný neb @j ozsefu aľo s. hu
dľ. Galambos Eszteľ
iiryosztályvezető

Helyben

Tárgy: Stimola Anna köztertilet haszná|atikérelme - Haľminckettesek teľe 6. szám előtt
Hiv, szám: I 6-959/201 6.

Tisztelt Üryosztályvezető Asszony!

Köszönettel vettem targy: témában tett megkeresését. A Budapest Fővĺíros VIII. kertiletJózsefuĺíros onkormĺínyzata Kęviselő-těshiletének Józsefiľáros Kerületi ÉpítésiSzabźlyzatrĺról szóló 66/2007.(XIJ,) rendelete (JóKÉSZ) 10.$ (2) bekezdése szabáIyozza apavilonok elhelyezését.

Fentiek a|apjźtnmegállapítom, hogy a kĺiztenilet-hasznáiatengedélyezhető.

Budapest, 2016. jtnius ZZ.

Üdvözlettel:

X 1082 Budapest, Baross u.63-67. g 45g-2I00
wwwjozsefuaros.hu



E-lő4qények:

Épltteta ahe|ysznnjzon jelött teriileten vinágráľusító pavilont kívlán létesíteni.
1 1e.* mán meg|évő vinágĺáľus pavilont műktidtetet| de eztát kelt nelyeaĺe. Baľoss tlt 56 szźmlilhazt!!no7 épített híľlapĺáľus pavilon lebontĺásra kerÍi|, ezśrtennek helyére kertil a teĺjesen új szerkezettl
épífueny. Az árasítás két iľĺányban @ét és KeIeQ töľténną ezért atelepíÍésnél ezŁťrryelembe véve a
hálz.sark'źÉő| 1,10 m.es tavolságot hatáľoztunk meg, melýé| a járdaforga1mát a vevők nem zavaľjĺák.Bzel egtitt ez ate|epítés még nemkor|áńouaa pavilon .ogötti ,JavítóCentľum'' mĺikĆidését.

Szeľkezeti leínís:

A pavilon faszsrkezetű gerendavá1 mel1mek közeit szintén fasznrkezstts iiveg vagl rétegelt
lemrez táblás, falpanelek ti'ttik ki. Napozźstnem rgényel, a glalogos forgďom ĺgeny!ĺnet-megĺeřao
szilárdsĺágúra épített jfudára utcabritorkéną ktizvóĺentĺ*elheiyez'het3. e 'hetyiseg 

pađozatat
g1ltóteľítés. beton}p és műanyag padlóbuľkola! a mennyezetet laminált lap, fenyőgeľen daváą
ił"fu" Isolyth hószigetelés ďkotja. A tetőszerkezeť fenyő šzaľufákbóI, forg,ĺcĺap boríüásbót és
bitumenzsindety fe,désből áĺl. A pavilon sza|títása/átheýězese a szetkezethei ragzĺtett emelőftĺlek
segítségéveĺ lehetséges.

Tárgy:.

Kĺvĺtelező:
:,

A|ayĄziméret:
MagassĺĘ:
BelnagassĺĘ:

Nyflásaáľók:

Anyag:
Szerkezet:
Fedés:
Felĺiletkezelés, színek:
Hőszigetelés:
Üvegezés
Vagronvédeĺem:
Belső villamo s há|ózat:

Burkolrás:
Fűtés
Elek|ľomos eneľgiaelláúás:
Tűzvédelem:

Liíngmentesítés:

Pécs,2004. máľcius

nĺusz,łro LEÍRÁS

ANTIQUA egyedi típusú htlap 
'áľusító 

paviĺon

ANTIQUA Kft. 7 624 Pécs, Szĺ István t& l. 72/ 510- 1 05

2,00x2,00m
3,10 m
2,10m

ajtó: 75l2L0 cm méretĘ eryedi,
Ablakok: 57ĺ94 cmméretĘ e$ledi
fenyőfa
gerendaváaszsrkezn\köziĺttefalpanelek
bitumenzsindely
Tikkurila Vďtticoloľ fedő festés
1 0 cm Isolyth kőz.etgapot
az ajton 4+7+3 mm vtg. hőszigetelt iiveg, a kirakaton 1 ĺtg 4 mm.
biztonsĺági záÚaŁ az üvegen va$,onvédelni fólia.
fiökapcsoló, trilĺáramvédő . kapcsoĺó, kismegszakító, kĺilsGbelső
vi|áęitás, konnektor (méľetlen báúózata való csďlakozísi
lehetőséggel)
műanyagpadló
elekhomos olaj radiátoľľaĺ
léglĺábelen
A létesítnény e5l heýiségből ái|.Tűweszélyességi osztálya: ''C''o
ti,záL||ć,séĘl fokozata: nľ[Tn. A menekiiléš az a3ton teresztĺĺ
közvetlenül a szabadba lehetséges. A tűm|tźÉi felvonulrási teľtilet
és az oltovízszĺikséglet biztosított
PYROPLAST égéskésleltetővel, előínás sze.rnt rctďl I m a n n J ózset

ép Ítész szakozem mémöl<
.mąÉnteruezö
aifiĺe, Kosfl,Íŕ, L u" 147.
8 @) ?n.E,Í

#ą.
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Tálrgy:

Építési munka helye:

Epíttető:

Tervezők:

Kovács Zo|tÁn
7624 Pécs, Szt. Istvan tér 1.

OTN.: ES-OZ-SA

Á,"r+

ľAv'n0N0K

npÍľÉsl ENGEoBr,yn zÉilTERv

Virágĺárusító pavilon

Budapest
VIII. keľ. 32-esek teľe 6.

Boross lľpaa"e
1085 Budapest, József kľt. 85.

Kohlmann József
7 7 66 TJjpetre,Kossuth L. u. t 47 .

OTN: E2-02-0458
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AVITONOK

Boross Árpádné
í085 Budapest, József krt. 85.

2004.Március

M=í:í00
Virágárusító pavilon

ľervězőJęacs zäu/nV ' \
építész magánteÍvező

Ą{91ľftĺ'fĺ.Tpjt#.łBudapest
Vl|l. keľ. 32-esek tere 6. ..'5łäöftätďffi|1äff,|x*| ronlmann József

#ŕ.



NYUGATI HOMLOKZAT
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HoMLoĺGAn FELtjLETEK:

|. Fenyő osz|op
cseresznye szĺnre pácolva

||' Bitumenes zsindely fedés
|||. Fenyő tokszerkezet

cseresznye színre pácoIVa
|V. Hósżgetelt tlvegezés
V. Rétégéh lemez

cseresznye szlnre pácoIva
V|. Fenyó oromszegély

cseresznye szĺnre pácoĺVa
Vl|.Vászon napemyó
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í085 Budapest' József krt. 85.

Budapest
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OPTEN Kft. >> Cégkivonat 20|6. 06, l3-i hatállyal 1. oldal, összesen: 2 old,a|

í3

Közzétételi információ megjeĺenítése: Nem

Cégkivon at 2016.06.1 3..i időá||apotban

ÁlrRI.Átĺos ADAToK

Azonosító: 197203281
Az opten által generá|t egyedĺ azonosítT!

Cégforma: Egyéni vállaIkozók

Alaku|ás dátuma: 201 1 .o8.22.

A cÉG ELNEVEZÉSE

Smito|a Anna Rozá|ia

Hatályos: 201 1.08.23. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

A TÁRsAsÁol szEnzŐoÉs (ALAPszABÁIY, alRpíľi oxlnłr, lÉľesĺrŐ oK|RAT) KELTE
2011.08.22.

Hatälyos: 201 1,08.22. -','

A cÉG TEVÉKENYSÉG! KoRE(l)

4776,08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbĺá||at-eĺedel kiskereskede|me
(Főtevékenység)

Hatályos: 201 1.08.23. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATAI

Hatályos: 201 1.08,23. - ...

SmitolaAnnaRozátia

Hatályos: 2011.08.23. - ...

A cÉG sTATlszT|KAl SáMJELE
60932709_4776_231_01

Hatályos: 201 1.08.23. - ...

A cÉG ADosáMA
60932709_142

Hatályos: 2011.08.22' - ...

PÉNzliGY|MoDUL

https ://www. opten.hu/cegtarlcegkivonat-nyom t.atas/ or97 203 2 g I 2016.06.13.



OPTEN Kft. )) Cégkivonat 20L6.06. 13-i hatállyal

Létszám: 1Íó

2. olda|, összesen: 2 o|da|

Adatok egyéb forrásból :

Áll apot: MĹiködő egyéni vá||a|kozás

Adószám: 60932709-142
Viselt név: sMlToLA ANNA RozÁL|A
Váll al kozói tevé kenység kezdete: 201 1 .o8.22

Nyilvá ntaftási szá m : 25089880
Székhely:1082 BUDAPEST 8.ker HARM|NCKETTESEK TERE 6..

Aktu alizálás dátu ma: 201 6.0ô.01 .

Gazdá|kodási forma: Egyéni vá|Ialkozó .

A fenti adatok nyilvántańása nem a Gégbíróság hatáskörébe tartozik.

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

forrásból származó hivatalos és gyÍijt<itt információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 201 6.06.í 3 í 5:46
Utolsó feldolgozott Cégköz|öny megjelenési dátuma: 20í6.06.1 í.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 20í6.06.í3 14:17

OPTEN Kft.O

https ://www. opten'hďcegtar/cegkivonat-nyomt atasl 0197 20328I



Buua.prcsr JózsrľvÁnosr oľxom,ĺ'ĺNYzAT
PolcÁnľrEsTERI HIvłľłl,ł

okmányiľoda és Ügyféiszotgálati Ügyosztáty
1082 Budapest, Baross utca 59.
T el: 459-2507. F ax: 459 -2188

Ügyszám:
Íktatőszálm
Ý.iugymrczo neve:

Email: okmanyi

2512216

Pleszkán Éva

1082 BUDAľEST 8.keľ HAR]\ĺINCKETTESEK TI]RE 6..

47 7 60|,Y iräg-, koszorú-, dísznłivény-kiskeľeskede|em

IGAZoLÁS

SMITOLA ANNA ROZÁLIA (BALASSA GIłELLA , 1g7g.03.O2, BUDAPEST) egyéni
vállalkozó 20lI.08.22 időpontu bejelentés következtében az a|ábbi adatokkal szerepel az egyéni
vál l alko zók ny i|v źntartźts áb an :

Nyilvántartásiszáma: 25089880
Adószáma: 60932709|42
Statisztikai számjele: 60g327og4776f3|01
Vállalkozói tevékenyséEzott.ot.zz :
kezdete:
Székhelye:
Fő tevékenysége:

Sziinetelés kezdo
dátuma:
Szünetelés |ejźtrati
dáfuma:

2OII.O8.LŻ.BUDAPEST 08

c4"-
ĺ... g

ISO 9001:2008

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Buołprsr FovÁnos VIII. rrnÜĺ,rľ JizsBrvÁnosl oľxonuÁNYzAT
Po lcÁnľrĺEsTERI Hlv,łl.łr,ĺ

Hatósági tigyosztály
Áltatán os Lgazgatási Iľo d a
1082 Budapest, Baross u.63-67.
Tel: 459-2164, Fax: 459-ZIgs

gy ir atsztrn.. 0 5 -221 6 t 20 I l.
Ugyintéző: Berľiné Rďael Tünde

ÉnTEsÍľÉs
bej elentéshez kötcitt kereskedelmi

tevékenység nyilvántartásba vételéről

A nyilvantaľtásba

A keľeskedő neve:

A kereskedő

A kereskedő cégJ

A kereskedő stati

A kereskedelmi

A kereskedelmi te

közteľĺĺleti

A napi nyitva

Hétfő.szom

Vasáľnap:

Azizlet el

Az iz|et al apteľtil eteT

A vásaľlók k<inyve

A teľĺnékek megnevezése és

30. Vĺľág és kertészetĺ cĺkk
43" Emlék. és ajándéktáľgy

A kereskedelmi tevékenység jellege: kĺskeľeskedelem
Kül ön engedély hatá|y a:

A kereskedelrni tevékenység megkezdésének cJátum a: 2011.09.21

l.ĺesíĺés

ISO 9001:2000

Í
cr{'-

3/B



Felhívom a kereskedőJíglelmét arra, hw a bejelentésbenfoglalt 2897/2071 nyilvdntartdsiszdm alatti adatokban bekijvetkezett vdĺiozúst haladéktalinil, illetve a nyinanrtdsi idővúltozltsdt az azt megelőző öt munkanapon.belíil kijteles bejelenteni a jegyzőiek.

Záradék:

Alulírott dr. Mészźr E1ika a jegyzot helyettesítő aljegyző értesítem, hogy a 5MIT6LAANNA kereskedőt a fenti adatokkal u ,ilolzoog. (ĺř.źg;) Kornr. ."noját alapján, mintbejelentés-kötelos tevékenységet folytatot,^9.z011. szeptembe r 2!-éntett bejelentése alapján,
a keľeskedelmi hatósági nyilvantart ásba 2897 /201 1 szánon bej egyeztenr.

Kelt, Budapest, 2011. szeptember 2g.

Dľ. Mészáľ Eľĺka
a j e gy zőt helyettesítő a|j egy ző

nevében és megbízásából :

Éľtesítést kapják:
A külc'n íven felsorolt szak<hatőságok és egyéb szervek a R. 6. $ (2) pontja szeľint.

0u
/Öĺp.

O4 ,,r
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