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Magánszem élyek esetében :

.sz,ám:.......

M9 gj e gy zé s : Fenti adatok közlése a közteriilet-hąsználati kérelmek elbírólósóhoz, yaląmint a közteriilet-haszruiląti hozzójó-
rulĺźsban foglaltak ellenőrzéséhez sziłl<ségesek Az adątolrat a Polgórmesteri Hivątal Gazůźlkodasi, illene Közterijlet-feliłgłeieti
Ügłosztĺilya lrezelik e infornwcios önľendetkezési jogrót és az íníorlruźcĺósabadsdgról póló 20I ] , evi CilI. t()rvény alapjfuL

Ktizteľĺilet-hasmĺíIatidejez2ol|,-$eu Dfi hó ĺ[.LŁ.inaptól - 201n.e" ícT5l ľ'o úiđ nupig

(Ttibb időpong. helyszín esetén kértink lisĺát mellékelni!)

Kiizteľĺilet-haszrálat celja: ...T.t..?-Ô.łŁ.... ..... .. '........:......

Kéľelemml éľintett kiizleľtĺlet nagysĺga' .......Ł1.. . . . ....... mf / db

KiizteľüIet heýe: Budapest VIII. kertilet. . .'. . N.ť :t. ..5-ei. P. *. n. .t . .

... ... ... u.T.L.ft. ... . . .........(utcą tér)...|.].ü-''sám ęIótti: iźadćn,littesten, zĺi|ĺ|terĺi|eten vau , ,

a Józs efvá ľosi O n ko ľm ány zat tu I aj d o ná ba n | évő ktizte ľii let haszná|atálhoznyomtatyćźnyt olvashatóai, nyomtatott beĺűveI kitötteni!

Mcgicsrzćs ( Eryé,p [ény.' kłiľii|4ény, LEVELEzÉsl cÍnĺr, amellnyi|rcn a fenti aĺlaĺĺlkttúl eltéľ.stb);
Ěłau c l^5 ,h*g*-'..-.....ľ.s..

Kéľjiik. ! ttűIo.lda|.on jelzett m-ellékl-eteket csatolnÍ, ésa k érelemnyo.mtatv dnyt a láĹrn i s zíves kedj é k !.
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Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Ker.elrnercneve: ............... y+tł"A $HłSŕ{AKFT...... telefon:

Kapcsolalrartó úryntézőłry,e. ...1ffĺ*;'ľ;äř,$ffi,,-.s- . telefon:
i---j---

Srekhelye: i^'' i i i i i ľ'"lyses ........:.Y:::::1.T..--....... (u.,ter): ........ szám:........

Cég.wzÉk szź!ÍnlNyitvántaŕási szám: . . . 9. ..t. - 
p. .9. . - .tí.ł. |T Í. . . .

Banlszamlaszáma:
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közteriilethasznźůatára,
a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő k.izterĺ.iletek hasnĺá|atźro| és hasmálatának rendjéľől szóló
|8/20|3. (Iv. f4.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bękezdése szerint a közteriilęt haszntiatáért közterület-
haszntůati díj at köteles ťlz.etrĺi,
a közterületęnkizźrő|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2I0/2009.(IX.29.)
Kormányľendelet 12. $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatarozott termékek aľusítha-
tók.

A kére|emhe z a kére|mezłĺnek az alábbi melté|eteket ke|| csato|nia: (A csatolt mel|ékletet kérjük X-el jelölni)

1. A közteľületen folýatni kívánt tevékenység gyakorlására felioeosító egYszeríĺ okiĺat másolatát:
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolváný,
- gazdasági tarsaság' egyéni cég esetén: 30 napnál nem résebbi cégkivonatot. aláÍrási címpéldrínvt. X
- tarsadalmi és egyéb szervezetęk esetében: anyikźntartásba.vételfüet isazo|ő okiľatot.
- őstermelők esetén őstermelćii igazolványt.
- vendéglátó teľasz létesítése esetén, az aztilzeme|tetni kívánó kereskedelmilvendéglátó egység érvényes be.
ielentés kötelęs keľeskedelmi tevékęnysée beielentését isazo|ő dokumentumot vasv a Mfüiidési Enseđélvt
2. Az igényelt teľiiletre vonatkozó helyszínt źlbráno|ő váz|atot, amelyen szerepelnie kell a könryező utcrĺknak
is. A viŁlaton azigényeltteľtlletnek - a sztikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkeĺlése egyértelmĺĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; a terasz, pavilon szélének az épÍi|et homlokzati falától és a jźlĺda szé|étő| való távolság a; terasz
ęsctćn annak az ĺizlel'nek ahei.áĺa|á|'őlvalń Íávo|sága' amelyikhe ztaťĺaz'ik; nréterhen n:éľvę).

X
3. Az elhelyezri kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leÍľását és terveit; teraszkérelmekhez a
helyszíłt fotóiát is csątolni szijlrséEes. x
4. Meglévő létesítményr.e vonatkozó köztertilet-haszná|atihozzájźru|ás megújítása esetén - varosképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fęnyképfelvételt kell becsatolni'
5. Epítési engedélyhez kötött építmény esetébenvagł építési munkálatokkąl összefiłggő közteriilet.hqsználat
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmązđst és ajogszabálybąn előírt esetekben ajogerős építésügli ható-
s óei engedélyt cs atolni szüIrséges.
6. Köz(Í igénybevétele esetén - a 2' pontban foglalt helyszinrajzon tul - a vonatkoző helyszÍnt ábráľo|ő
forgalomtechnkai vánajzot, amely beszęľeżtető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatóság Közútkęzelési Fő-
ostĺá|y, Forgalomtechnikai osztályán.

Fievelmeztetés:
A hiáłrytalamłl kitt;ltc;tt lrerelemrryomtąÍvány es u előftĺ melléHetek csatolásán hil, a porlÍos es egértelmű helymeghatuoaźs, va-
lonint a meglaó létesítłnényfonja elengedhetetlen a beľryijtott kzrelem érdemi elbírá]ásához!

A köaerület-has mźůatot _ ktilönösen _ az alábbi j ogs zabáty ok srabźiy onźl<:

_ Magarországhelyi önkormĺányzatairól szóló 20l1. évi cDoo(D(' törvény
a Józsefuĺírosi trrlajdonában lévő kiizęľiiletek hasaĺĺlatáról és hasz:rĺlatĺnak rendjéről szó|ó |8DO|3.
w .24.) önkormanyzati ľendelet
Jóxefuĺíros Keľiiüeti Építési Snbá|yzat,źtőtszó|ó 66Do07.QilI.l2.) iinkornr.ányzati rendelęt

- Budapesti Viírosľendezesi és Épftési Keretszabátyzatró|szriĺő 47/|998.(X'l5.) FĆĺv. Kry. ľendelet
A reklámok, reklrímberendęzések és cégéľek elhelyezésének szabá|yalró| szó|ó 55/2013. (xII.20.) önkor-
mćnyzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, azźůtalam benyrijtott köaeľiilet-hasnźiati kéľelmem elbÍrálásanak céljából hozzlÍidrulok személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint ďlhoz, hogy azígy tudomásľa jutott személyes adataimat a Polgáľmesteľi Hivatal az le-
járásban ľészt vevő szakhatósági állásfoglalások bekéľése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé'

Kérelmem benyújtásakor a Polgárrnesteri Hivatal Gazdálkodási LJgyosztá|y ugyntézojétól tájékoztatálst kaptam -
amelyet tudomdsul vettem _ az e|jźĺrás megindításának napjáról, az ugyntézési hatiáľidőről, az ugyemre irányadó jog-
szabá|yi rendęlkezéselaől, jogaimról és kötelezettségeimrőI, továbbá kötelezettségem elmulasztásiínak jogkövetkez-
ményeiĺől, valamint a hivatali elérhetőségről.

Kii@, hogy kérelmem teljesítése esetén a kizigazgatźsi hatósági eljrĺrás és szo|gá|tatás általános szabályairól a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja a|apján a fellebbezési jogomról le-
mondok. Tudomdsul veszem. hogy ezáltal az ügyemben hozott hatarozatannakközlésekor jogerőre emelkedik.

\.
Budapest,2016. év ĺł. no ..*ä... nap. \

(-
YALLÄ sH|sl.|A
1081 BF', Népszĺnház U.áF...
Adószám: 2555915+24z>tn-ĺ .-.-Á. , - i !^ !^-*ilüai"ĺřä;ä| - ']đRELl.4'Eao alÁÍnÁsł 
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BUD.ĄPtsT Fó\.Áriosr vIII. KERüŁĽ1.
.IózsEF\|ÁRosI

Po l,GÁ&uEś.I.ERl HIvÁ1.AL

H,r.rosÁ cl Ü c ľosz-r.Ąlľ

rc.rzc.\TÁst IRoDA

!]eľiľatszám : 05 -25 13 /201 6.
Ugłintéző: dr' Szabó Kata Kaľolina
Tefefon: 459-217L
Emait: szabok@ozsefiiaros.hu
Hivsz.:16-1012/2016.

Tár5': közteĺĺilet-foglďási kéľelełn

Gazdá|koĺlási Ü g5ioszráIy

ĺlľ. Ga|ĺrt|ruś 3śzteľ
iigy oszĺályvc.rttő.' ľésżét.c

I{elyben

Tiszte|t iirynszÍályĺ'e'łető Asszonyt

Hivatkozással hozzállkéĺkezett megkeresés éte az a|ábbíállásfoglalást adjuk:

Yalla Shisha Kft
Budapest VIII. kerü|e! Népszínház u. 45. 2tr m2 vendéglátó terasz

(20l6. jrlnius 24,-20|6, szeptember 30. köz{itt)

ĺészéĺe a kcizterĹilet használatba adását a fenti időszakban a .,JoKÉSZ" 10.$ (3) bekezdésébeĺ
Iögzítettek betaľ&ísa mellett kęľeskeđelmi szempontbó! lem kifogásoljut

az aldbb'i kikiitésse}:

a vendéglátó terLszt a kereskeđő csali .az üztet nyĺlászáľríinak záľva taľtásáva|
iŁemelfetheti.

I,ulllt Shlsha ĘĺL 664ő12:0|6 s'zäm alatt sżerepel hatósági nyilvríntaĺásunkbąn _ ,,YALLAsHiSHA CLI.IB'. 'elnevezessel - a Budapest vIÍI. kertilet,-Néjszíĺház u. 45. szÁg,alątti ĺiáet
teftinte1ébon. 1ĺz íjz|et nyitva taľtási i,Jeje: H-Sze: 0s.oo-ż4.0o; Üs-Szo; 09.00-02.Ü0l .V:

09.00-24.00.

{tuľľá.: Kęriilď Építesi Sz-abĺályzatuő| sző|ő 66/200,?.CXII.12) ok. rendeleĺ 0orBszl
10.$ (3) bekezdése értelrnében:
.'(3) vendéglátó terasz elhelyezése

a) Vendéglátó tetasz közterĺiletgn vagy kőzha6iználaÍ.géljáľa átadott magánteľÍiJeten csak
abban az esetbeĺr létęsítbelő, ha:

. I E{{9sos. sáv szélessége - a biaonsági- és berendezési sávok megtaľtásával -legďább 1,5 m;

. ä 8łlalogos sáv sz-élessége Ą.7 äÍkźrd alatt' is legalább 1,5 méter és. a terasz legfeljebb 3 rnéter széles, illetve eĺmél rragyobb méretií tęrasz esetében
legalább l,5 méter széles felĺileteĺ a köľüfiáĺ-hatóság biíosítható

b) Teľa$z oldďai 1'0 métemél nragasäbb szeľkezettel nem hatĺíĺolhatók |e.

ru'ł,wjozsěfoaros.hu l



c) A teľaszok télíesĺtésének, esövédőr,el való eltátásárak megoldasát az épulet
megjelerlítésélrez tilĺtéĺő megfelelo illeszkedés éľdękében be kei] mutatni az
önkonnányzati fiiépítész előtt, illetve annak hianyában az i]letékes ten,tanács előtt,
meiyneJĺ állásfoglalását csatol'ni kell az (elvi) építési engedély řanti kéľelemlrez.?"

A .megallapodásba javasoljuk belefoglďni, hogy a keĺeskedelnri tevékenységét a
kereskedelemról szóló 2005. évi cLxtv. t<irv'ény előírásainak betartásával folytathatja,
továbbĄ hogy a r'endégláĺó teraszon a zeireszolgáltatás tilos, ill. tevékenységĺikkel a
lakosság nyugalmát nem zavaľhatják(zaj, szag. nviwa taľtas, rendezvények, stb.) illetve az
esetlcgcsen felncľiilő paĺaszok clkeľüiése ér.dekébelr a venđéglátć' ter.aszt' csak '10.00 łirúfĺj|
üzemeltethetik.

Budapesl, 2016.06.20.

Tisĺelettel:

?ł {<
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8 I QE2 Budapesť, Báľoss u. 63.67. E 459-2t 00
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Budapest Főváľos VIII. keľĺilet
Jĺízs efváľosi onkoľm ánvzat
Polgáľmesteľi Hĺvatala
GazdáIkodási Ügyosztály

dr. Galambos Eszter
üryosztályvezető

Helyben

Budapest, 2016. jűruus 22.

VÁnosÉpÍľÉsznľr ÜcyoszľÁI-y
I

I
I

I__-_--l

26-448/20t6

Szomolánýné Kocsis Beatrix
459-2-157

szomolanýneb @j ozsefu aros.hu

Iktatószám:

Ügytntézĺ|:

Telefon:

e-mail:

Tárev: Yala Shisha Kft. k<jztenilet használati kérelme _ Népszính ázutca 45. szźml e|őtt
Hiv. szám: ] 6-] 0] 2/20 1 6.

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!

Köszönettel vettem tárgyi témában tett megkeľesését. A Budapest Fővaľos Vlll.,keniletJózsefuĺíľos ontoľmĺłnp1t1- Képviselőtěstületének Józsefuláros Keľületi ÉpítésiSzabáiyzaténő| szőló 66/2OO7.(XIIJ;)'."d"t.t.i}óKÉ;Z) 10.$ (g) bekezá éáe s,aberyo,,auvendéglátót teraszok elhelyezését

A benyujtott dokumentációbót nem állapít,h1tó mes, hogy a tewezettteraszhol helyezkedik elaz ilz|et, illetve a társasház 
!9jantanoż képest, ří.ll..tt" *ennyl hely marad a gyalogosokrészére. Így a fenti roxÉsz előirásnak való megfelelőség nem igazolt.

Megállapítom, hogy a közterĺilet .haszná|atnem enged é|yezhető.

Tájékoztatom továbbá,hogy az építésuggye|össze-fiiggő 
9.8yes helý önko rmányzatihatóságieljarások részletes sziabáýairől izĺĺd-iz013. (II.i6:' ó]*. ,"naelet alapjĺín rekltźmtóblaelhelyezés, vąIamint a portál módosítós Telepulésképt teieíentesĺ eljórós a;iil,,tevékenység.A Nęszínhéz utca 45. szźm a|atti uz|et po'tĺl.n.ooo,,ĺ,^.ĺ,u, ,nuíu,oi,,t ľeHámeľrelyezésrevonatkozóan Ügyosztályunkon települJsképi bejelentési eljáľást nem folytattak le.

Üdvözlettel:

E 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. g 4,5g-2iloo
wwwjozsefuaľos.hu
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Katasztr ő f avé d eI m i Igazgat ő s ág
Kĺizép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendelts é s
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g-jOp' Budapest, Dologház utca 3. B: 1443 Budapest, Pf.: 154.
Tel: (36-1) 459-2324 Fax: (36-t) 459-2457 ę-mail: fki.kozeppest@katved.gov..hu 
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Szám : 3 5 L 50 l 2300 -1 l 20 I 6.źůÍ'. !éľgJi Szakmai vélemény a Budapest, V[I.
kerület Népszínház u. 45. (Yala Shisa
Kft . ) köZteriil et hasznźiat úgyéb en

Hiv.sz.: I6-I0Iu'u"I-6. (Boros Gábor
s"auo1cšf 

"***--'.--.)..*..".

LT. i.: Nagy Dénes trĺ. hdgy.
Tel.: 459-2324

Ę-ma!!i fki.kozeppest@katved.gov.hu
Budapest Fővdľos WII keľiilet
Józs efv ár o s i () nkoľnt ányzat
P olgárm e steri Hiv atala
Vagy o n g azd álk o dds i é s Üze m elteté s i IJgy o s ztlźty
D r. G ala m b o s E s zter ił g1l o s ztdlyv e zető ľ é s zé r e !

Budapest
Baľoss u.63_67.
r082

Éftesítem, hogy a Budapest, VIII. kęľület Népszính źn a. 45. (Yala Shisa Kft.) szám előtti közteľtilet
haszná|at rigyében a KirendeltségĹinkhöz kĹildött megkeresését megvizs gá1íam, amelyre az a|ábbi
szakmai véleméný adom:

A Budapest, VIII. kerület Népszínház u. 45. (Yala Shisa Kft.) szám előtt a benýjtott iľatoknak
megfelelő kialakításban a koztęrület hasznáiatát hĺzvédelmi szempontból abban aZ esetben nem
ki fo gás o lom h a könnyen m oz đítható nem r o gzített tźr gy akat hel yeznek ki.

A fenti szakmai vélemény nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak.

Kérem szakmai véleményem szíves tudomásul vételét.

Budapest, 20|6.június 1 5.

/Í 30
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BUDAPE STI RpNDoR-poxĺpmexysÁc
VIII. KeľĹileti Rendőrkapitányság

Renđészeti osztłłlv

tigyszám: 0 1 080/5759 -54/201 6, tllt, Táľgy: szakhatósági vétemény
Hiv. száĺn: |6.1012/2016'
TJgyintéző Boľos AttilaBalázs r. hdgy.
Tel.: 477 -37 -00 / 48-IZ4
Email : borosab@budapest.police.hu

dľ. Galambos Đszter
ĺigyosztĺĺĺyvezető

Eudopcst Főváľos VIII' kelrileĺ
Józsefyáľosi onkonnanvzat
PclI gánn esterj Hivatal a
Gazđálkod ási .Ügyosztáiy

B.u.ďąpęst

Baross tÍca 6i3-67.
i082

Tisztelt dr. Galambos Eszteľ!

Tájékoz,tatom, hogy a fenti számon hatóságornhoz érkozeft megkeresésben foglaltakat
megvi zs gáĺ tam, mel ynek s oľán az. d, ćbbiakat ĺ1l apířôt tam meg :

A Yala Shĺsha Kft. 'kérelmet nyujtott be a Józsęfuaľosi onkonrranyzat tulajdonában lévőIccizterrilęt használatahoz, melyben kiielepĺi1esének 
-engedélyezését kértę fa16. jríníus 24. naptő| *

2a16. szeptembeľ 30..napig a Buĺĺapest VIII. kenilet,-Nepĺeĺĺrlráz utca 45' szim e]őtt a jáľdán
összęsen 21 négyzehnéteľ teľületĺ.e'

A fenti helyszínen ktizbiztonsági es kozlekedési szempontból a kiteleptilés ellęn hatóságomkiÍhgĺrst ne.ľn ĺ'mcl.

Budapest, 20 t 6' június 1 4'

Ĺ]ím: 1084 tsrrdapest Víg u.36, 143l Bp' Pf.:1ól
Telefon: 4'j 7 -3? OO : F ax: 4j j _37 24,-4g_40 i

eĺnail: 08ľk@)brrdapest.police.lru ,;?
//

f,ż,i łR7JN l;() j,tÜ.]5.: (c | Ôsc.]ý i i.j ?4 i -BljJ ER'L655I l 3!sń-jolij-.9(' '.Ilĺj. .i' 1 
j.5'6J ) - ,, ,,.
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Aláírás-minta ''..:' , ;''"1 .

Alulíľott Khaled Abdo (an.: Alnader Salha) 1072 Budapest, Klauzál utca 23. szám a|attilakos mint a Yalla Shisha Koľlátolt FelelősségíÍ ľĺ.sasĺg cégjegyzéséľe jogosult személy(ügyvezető), a céget akként jegyzem, hogy acégkézzel vagy gelpei e|őírt,ělo.,yo*o', vagynyomtatott neve alá vagy ftĺlé nevemet önállóan az a]ábbiakszerint írom:

Alulíľott dľ. GáI Andľea iigyvéd (nyitvĺíntaľtó kamaľa: Budapesti Ügyvédi Kamara,lajstromszám: 01-00153.4).1068 Buđapes! Városlígeti fąsor 38 szám ďatti ,äén,.lyo ügyvédtanúsítom, hogy a fentj aLáíĺás-mintát Khaled .ł.ňao (an.: Alnader Sďha) 1072 Budapest,Klauzőllutca23. szźtm a|atti lakos magyar állampolgá., ;ki szemé1yazonosságát a 012003 BKszźtmu személyi igazolvannyal és kkcímet as1lą75 LA sziímú lakcímet igazolőhatóságiigazolvannyal kellőképpen igazolta, előttem saját keziile gírta a|á.

Nyilatkozom, hogy a jelen alríírás-mintát a cégbeje gyzési eljĺíľás során láttam elellenjegyzéssel. Ezen trlľ ellenjegyzett ďáíľás-miita aóega"i"gy,ési kérelem mellékletétképezi. A cégbejegyzési-kérelem a!äpját képező, 
''".^aeš-nii aup1*, Ĺe,oĺlt létesítőokiľatot én készítettem és láttam ĺ äileĄiegyzésĺel. ĺiv ujclcn a1áíľä.*ĺotu rrregfele1 acégnyilvanosságľól, a bírósági cégeljáľásrói eš-u végehzämopsról sző|ő 2006. évi V' tĺirvény9. $-ában íľt feltételeknek.

ľÜelentem, hogy az a|tfuźs-mlntźú a|áírźLsával etlátó személyt a Ctv.g. $ (3) bekezdésébenfoglďtak ďapjrán az |998. évi XI. tv. (Ütv.) 27/B.5 (t1-uetezdésébä.foglďtak szeľintellenőriztem.

Budapest, 20|6.05. 05. napjłĺn

'TľłľiiäľÍ,'äľ#.ff iäiľ
K&Hiľff íil:Ä::ł:ĺł*,;#,:,,o,,
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2016.06. 10.

Minerva Térinformatikai Rendszeľ
Budapest Főváros Vl!l. kerület Józsefuárosi onkormányzata 

W
Méretarány:,|00

Budapest, 20'|6 június 10

http:/im inubi01/minervďbp8ker/aja,rp|oVajaxptot.php

Atérkép !ájékoztató je||egri, máso|ata semmi|yen hivataIos e|járásban nem haszná|ható fe|! lGszült az á|lami aIapadatok fe|hasznátásávar.
Engedé|y száma:



2016.06.27. OPTEN Kft. > CĄ;kivonat2016.06. 27.ihatá||ya|

Kozzétételi információ megjelenĺtése:

YALLA sHlsHA Korlátolt Felelőssfuű Társaság
(1081 Budapest, Népszínház utca 45.) Adószám:255591 54.2-42

Cégkivon at 2a16.06'27..i időá|lapotban

Álrłńruos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 09 282177 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|áto|t fele|ősségiĺ társaság

A|akulás dátuma: 2016.05.05'

Bejegyzés dátuma: 2016.05. 11.

A cÉG ELNEVEZÉSE

2/1 YALLA sH|sHA Kor|áto|t Fe|e|ősségĹi Társaság

Bejegyzés ke|te: 2016.05. 11.

Hatályos: 2016.05.11. - ...

A cÉG RöVIDíTETT ELNEVEZÉSE

3/1 YALLA SHISHA Kft

Bejegyzés ke|te: 20.ĺ6.05.11.

Hatályos: 201 6.05.11. - ...

A cÉG IDEGEN NYELVÚ ELNEVEZÉSE(I)

4/1 YALLA sH|sHA Limĺted Liability Company, YALLA SH|SHA LLc
Bejegyzés ke|te: 2016.05.1,ĺ.

Hatályos: 201 6.05. 11' - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 108í Budapest. Népszínház utca 45.

Bejegyzés ke|te: 2016.05.11.

Hatályos: 2016.05.11. - ...

A TÁRsAsÁol szeRzooÉs (ALAPsZABÁIY łl-łpĺTo oKlRAT, LÉTESíTŐ oKlRAT) KELTE

8/1 2016.05.05.

Bejegyzés ke|te: 2016.05.,1,1.

Hatályos: 2016.05'11. - .''

A cÉG TEVÉKENYSÉG! KoRE(l)

4!(
https :/ /vww.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas|0109282177 1t5
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9/B

9/10

9/11

9/12

9/13

9/1

9/2

9/3

9/4

9/5

9/6

9/7

OPTEN Kfr. > CĘkivonat2016' 06.27-ihatá||ya|

5630,08 ltalszo| gá|tatás (Főtevékenység)

Bejegyzés ke|te: 2016.05. 11.

HatáIyos: 201 6.05. 11. - ...

4617, 08 É|e|miszer, ita|, dohányáru ugynöki nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 2016.05. 11.

Hatályos: 201 6.05. 11. - ...

4618'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

Bejegyzés kelte: 20,1 6.05.11.

Hatályos: 2016.05.11. - ...

46'| 9'08 Vegyes termékkonj Ügynöki nagykereskede|em

Bejegyzés ke|te: 2016.05. 11.

Hatályos: 2016.05'11' - .''

463 1'08 Zö|dség-' gyümölcs-nagykereskedelem

Bejegyzés ke|te: 2016.05.11.

Hatályos: 2016.05.11. - ''.
4632.08 Ht]s-, húskészítmény nagykereskede|me

Bejegyzés kelte: 2016.05. 11.

Hatályos: 2016.05.11. - ...

4633'08 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 2016.05. 11.

Hatályos: 2016.05.11' - ...

4634'08 ltal nagykereskedelme

Bejegyzés ke|te: 2016.05. 1,ĺ.

Hatályos: 2016'05,11' - '..

4636'08 Cukor, édesség nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 2016'05. 11.

HatáIyos: 2016.05'11' - ...

4637'08 Kávé-, tea-, kakaó., fűszer-nagykereskede|em

Bejegyzés ke|te: 2016.05.11'

Hatályos: 2016.05.11. - ...

4638'08 Egyéb é|e|miszer nagykereskedelme

Bejegyzés ke|te: 2016.05. 1,l.

Hatályos: 2016.05,11, - ...

4639'08 Éle|miszer, ita|, dohányáru Vegyes nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 20,ĺ6.05. 11.

Hatályos: 2016'05.11' - ..,

4721, 08 Zöldség' gyümölcs kĺskeres kedeĺme

Bejegyzés kelte: 2016.05. 11.

Hatályos: 2016'05.11. - ...

9/9

https :/Áľww' opten. h u/cegtaricegki vonat- nyom tata s l 01 092821 7 7
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9/14

9/15

9/16

9/17

9/18

9/19

9/20

9/21

9/22

9/23

9/24

9/25

9/26

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

4722, 08 Hús-, húsáru kiskereskede|me

Bejegyzés ke|te: 201 6.05.,ĺ,|.

Hatályos: 201 6.05. 11. - ...

47 23' 08 H al kis kereskedelme

Bejegyzés kelte: 2016.05.1,1.

Hatályos: 2016.05.11. - ...

47 24, 08 Kenyér-, pékáru-, édes s ég-k i s keres kede| em

Bejegyzés ke|te: 20,ĺ6.05. 11.

Hatályos: 201 6.05. 11. - ...

47 25, 08 |tal.kĺs keres kede|em

Bejegyzés kelte: 2016.05. 11.

Hatályos: 201 6.05. 11. - ...

4726, 08 Dohányáru.kiskereskede|em

Bejegyzés ke|te: 2016.05. 11.

Hatályos: 201 6.05.11. - ...

4729, 08 Egyéb é|e|miszer-kiskereskede|em

Bejegyzés ke|te: 20í6.05. 11.

Hatályos: 2016.05.11' - '..

4781,08 É|elmiszel ita|, dohányáru piacĺ kiskereskedelme

Bejegyzés ke|te: 2016.05.,ĺ1.

Hatályos: 2016.05.11. - ''.

4789'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

Bejegyzés ke|te: 20,16.05.,ĺ1.

Hatályos: 2016.05'11. - .''

561 0'o8 Éttermi, mozgó vendég|átás

Bejegyzés ke|te: 201 6.05.,|'ĺ.

Hatályos: 2016.05'11. - .'.

5629'08 Egyéb vendég|átás

Bejegyzés ke|te: 2016.05.í'ĺ.

HatáIyos: 2016.05.11. - ...

6810,08 Saját tu|ajdonú ingat|an adásvéte|e

Bejegyzés ke|te: 2016.05.11.

Hatályos: 201 6.05.11. - .''

6820'08 Saját tu|ajdonú, bére|t ingat|an bérbeadása, üzeme|tetése

Bejegyzés ke|te: 2016.05.1,ĺ.

Hatályos: 2016.05.11. - ...

8623.08 Fogorvosi járóbeteg-eĺlátás

Bejegyzés ke|te: 2016.05.í1.

Hatályos: 2016.05.11. - ...

/
ct'rf

https :/lwww. opten. hu/cegtar/cęki vonat- nyom ta tas I 01 o92B217 7
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2016.06.27. oPTEN Kft. > Cégkivonat2016.06. 27-ihatá||ya|

A cÉG JEGYZETT TŐKÉJE

11/1 Osszesen: 3 ooo ooo HUF

Bejegyzés kelte: 20,16.05.,ĺ1.

Hatályos: 2016.05.11' - '''
A cÉGJEGYzÉsne JoGoSULT(AK) ADATA!

13/1 Kńaled Ábdo (an: Alnader Salha) s ügyvezető (vezető tisztségvise|ő) 1072 Budapest.

Klauzál utca 23.

SzÜ|etés ideje: 1981'08.04'

Adóazonosító je|: 841 85352'ĺ 0

A hite|es céga|áírási nyilatkozat vagy az Ügyvéd álta| el|enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra

kenilt.

A képvise|et módja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 20,ĺ6.05.05.

Bejegyzés kelte: 201 6.05. 11.

Hatályos: 201 6.05.11' - ..'

A cÉG sTAT|szTlKAl SZÁMJELE

20/1 25559154-5630-113-01.

Bejegyzés ke|te: 2016.05. 11.

Hatályos: 2016.05.11. - ..'

A cÉG ADószÁMA

21/1 255591U-242.
HU25559154.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 2016.05.10'

Bejegyzés ke|te: 2016.05.11'

Hatályos: 2016.05'11. - ,.'

A cÉG PÉNZFoRGALMI JEuŐszÁľr,le

32/1 12010635-01556150-00100004

Raiffeisen BankZrt. Westend (1062 Budapest, Váci út í-3.; 0110041042)
A szám|a nyitási dátuma: 2016.05'13.

Bejegyzés ke|te: 2016.05.,ĺ8.

Hatályos: 201 6.05. 1 8. - ...

A cÉG ELEKTRoNIKUs ELÉRHETóSÉGE

45/1 E mail: yallashishakft@gmail.com

Bejegyzés ke|te: 20,16.05.1,í'

Hatályos: 201 6.05. 11, - ...

A cÉG cÉGJEcYzÉxszÁmnl

49/1 01 09282177
Vezetve a(z) Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántańásában.

13

21

J
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v
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2016.06.27. oPTEN Kft. > Cégkĺvonat2016.06. 27-ihatá||ya|

Bejegyzés ke|te: 20í6.05.,11.

Hatályos: 2016.05.11. - ''.

Cégformától függő adatok

1(09) A TÁRsAsÁG TAGJA|NAK ADATA!

1(09)/1 E/nader Saĺeń Mohameď (an: Aiioui Ahmed Hanie) s í073 Budapest. Akácfa utca 56.

1. em. 7.

Születés ideje: 1983.08.20'

A tagsági jogviszony kezdete: 2016.05.05.

Bejegyzés ke|te: 2016.05. 11.

Hatályos: 201 6.05' 11. - .,'

1(09)/2 Khaled Ábdo (an: Alnader Salha) s' í072 Budapest. Klauzál utca 23.

Szü|etés ideje: 1981.08.04.

Szav azati jog mértéke meghaladja 50%-ot.

A tagsági jogviszony kezdete: 2016.05.05'

Bejegyzés ke|te: 2016.05.11.

Hatályos: 2016.05.11. - ...

Az adatok az OPTEN Kft' Cégtár rendszerébő| származnak, ame|y cégek esetén a
cégközlĺinyben megjelent hivataIos adatokat tańaImazza, más szetvezetek esetén egyéb

forľásbó| származó hivatalos és gyiÍjtött információk |áthatók.

Lekérdezós időponŕja: 2a1 6,06.27 09 : 1 7

Uto|só feldoIgozott Cégköz|öny megje|enési dáturna: 20í6.06.23.
Adatbázis uto!só aktua|izá|ási dátuma: 2a16.06.27 08:09

OPTEN KÍt.o

lln
'11 Y

https ://www'opten. hu/cegĺtar/cegk i Vonat- nyom tatas l 01 09282177

ĺuŹ,/.ĺ/



Budapest Fćjváros V|l|. kerület Józsefuárosi Polgármesteľi HivataI
Gazdá|kodási Ügyosáály
1082 Budapest
Baľoss utca 63-67.

KÉRELEM
a Józsefváľosi onkorm á,nyzat tulajdonában Iévő ktizteľület haszná;1atáthozKérjiik a nyomtątványi ;1 ;;_;haĺóai, nyomtatot.t beĺűvel kitöIieni!

M ag ánszemétyek esetéb en :

helyseg:

Születesihelye:....... ..... ideje:

é>

Bankszárnlas^" ül]_ j-r:j-.,r- -
Adőszárna: ffi4-EEjffi] _ 

Lqj-ł - t{-c

| 
- -"i--.T-T---ĺ_-I-. -|T-i_*

-jiiíiiĺiĺĹ.-!_;*l-'i-:--! : i

E g yé n i v áI I al kozás eseÍében.'

Kérelrnezoneve:

heýseg:

Vĺállďkozo nýlvantaltás i szźlma:

Adőszźĺna:

Bankszáĺrrlaszáma i iiii I

ł

.kécm^jt- 
. 

..

Iťé'ľ.i ii.i::: r tĺił'oIdaIon.! eĺła.ĺr ffiťĺĺékteteket csato,Ini,.é,ĺ ''..'.| ŕľ ŕj1'!:..c{emnyÚmtł.'tvĺÍ'nyÍ g.ijźírni ,,ł,Lii.ałiłi-iť,i;.'l'ľ]i;,... ,i'?
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-2-
A kérelmező tudomásul veszi, hogy

a kéľelem benyújtása nem jogosítja fel a közterĺil ethaszĺá|atára,
- a Józsefuárosi tnkoľmányzat tulajdonában lévő közterületek haszrálatáról és haszĺlálatának rendjéľől szóló|8/20|3. (Iv.24,) önkormĺíľryzati rendelet 17. $ (l) bekęzdése szerint a köaenilet haszná|atáértköaeľüIęt-

használati díjat köteles fizetni,
a közterülęten kiz,áró|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/200g.(IX.2g')
Kormányrende|et |2. $ (l) bekezdése alapjiín a ľóndělet 5. 

-mellékletében 
meghatározott termékek árusítha-tók.

A kére|emhez a kérelmezőnekaz alábbi me||életeket ke|| csatolnia: (A csatolt me|léktetet kérjük X-et je|ö|ni)

1. A köztęľiileten folýatni kívánt tevéke okřat másolatát:
vállalkozĺs esetén: vállalkozói

- társadalmi és szerv ezetek esetében: a nyilvántaľtásba-veteliiket
- őstermelők esetén őstermelői
- vendéglátó terasz létesítése esetén, a,

zoló dokumenfumot YaEy aMtĺktidési Ensedélvt2. Azlgényelt tęrĺiletre vonatkozó nelyszĺrlt abrazoloŁ. ĄL IěÉILyęrt tęfulę[ľe vonatKozo nelyszint ábrazo|i váz|atot, amelyen szerepelnie kell a köľnyizo urcĺĺoratis. A vázlaton az igénye|t területnek - a szĺikséges méľetekkel - ĺgy l..ll szeľeielnie, ľ'ogy *uĹ n agysága,elhelyezkedése egyéľtelműen me€állapítható legyen (TERASZ, pf.vnoľ psBľÉN: ainak szélessége,
hosszúsága; a terasz, pavílon yé|éye\ az épulet-ľromňkz ati fa|átd es a ;eľaa szélétől uulo ĺĺuotffiřJiu,"

melyikhez tarcłlk; méterben mérve).
Az elh^elyezni kívant épít^eny'
vszín fotói dt is csatolni sziilrs éees.

4. Meglévő létesítményre uonutko'ó
mi szempontok Íigyelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsatolni.

'.esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és aiogizabálybąn előírt esetekbeň ijźgerős éplítésiigłi ható-
s ági engedélvt cs atolni sziikséee'g.
q. Közut igénybevétele 

"seforgalomtechnlkai váaajzot, amely besżeľęzhętő a BKK KöZuti lłti'l.k"de,i I'gazgatóságKtizutkezelési Fő.

Fiwe|meztetés:
A hilźłĺytalarul kitökött kerelemruyomtatv,ź,ĺy ,s ę előírt melléHetek csaotĺisán hil, apoľlÍos es egłéłtetmĺi helymeghatĺirozas, va-IaminÍ a meglaó létesítméľĺyfotója elengedhetetlen a beľy,,ijtott lrbelem erdemi etbírátásához!

A közterüIet-használatot _ kiilönösen _ az ďábbi jogs zzbźlyok szabźúyozzźk:

Maryaľorszíg heýi önkormĺányzaüairól szoló 20l1. évi CDoo(x. törvény
a Józsefuárosi onkormányzattulajdonában lévő közteľiiletek hásnátataĺó|és haszniálaĺĺnak rendjéľől smtćl |8D0|3.
w,24.) önkoľmányzati rendelet

- Józsefuláľos Keriileti Építé si Szabá|yzatárő| szś|ő 66ľ2007.QilI. 12.) önkormiínyzati ľendelet
Budapesti Varosľendezesi és Építesi Kerets abáIyzató| sző|ő 47 /|bgl.(X. 15.) Főv. Kry. rendeletA reklámok, reklámbeľendezések és cégéľek elhelyezésének szabályairól szJló 55/20|3. (xII.20') önkor-mányzati ľendelete

NYILATKOZAT
Alulírott' az źitalambenyujtott köztęľület-használati kérelmem elbírálásának céljából hozzlÍiúrulokszemélyes adataimtöľténő kezeléséhez' valamint ahho-?,\ogy az így tudomásra jutott személyes uáutuĺ-äffiĘ,-esteri Hivatal az le.jrĺľásban részt vevő szakhatósági áIlásfoglalrísok bekérése végett továbbítsá az itletékes hatósálok felé.
Kérelmem benyrijĹísakor a Polgiírmesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosaály ngynÍézőjeial ta1euoztatĺíśt kaptam _amelyet ÍudomlÍsul vettem _ az e|járás meginđításának napjáról, u,,šgyfué,é"ĺ ĺäariaoräL - ury.*," irányadó jog-
szabá|yi rendelkezésekről, jogaimról és kötelezettségeimľől, továbbřkotelezettségem elmulasztásĺĺnak jogkövetkez-
ményeiľől, valamint a hivatali elérhetőségľől.

Kiielentem, hogy kérelmem teljesítése esetén a kongazgaÍási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályalĺó| a2004. évi CXL. törvény 2004. évi CxL. ti'rvény z:le.t (l) bekezd-és b) pontja alapjĺĺn a fellebbezési jogomról le-monđok. TudomĺÍsul veszem,hogy ezáItalaz i.igyemben ňożott ľlataro zat aInaktozlesetoriogerőľe ęmelkedik.

ELMEZ;ő ALÁÍRÁSA

Budapest, 2016. évďho...?3.. o"p.

4oą ,,fu
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1. kép

Italian Street Food Kft.

Közterti let-haszná|at kérelem mel|ékletei:

1085 Budapest, B|aha Lujza tér Corvín Äruháze|őttijárdarész

Qwłct cstptgh M<|{,€1i-

ř.l::n ii l .i] i'.. 
*.l.!ľ

CIę
/ry

Ą

2. kép 1085 Budapest, B|aha Lujza tér Corvin Áruház e|őtti járdarész



Italian Street Food Kft.Oldal:2 / 5

1. kép

2. kép

1082 Budapest, Futó utca (Corvin P|aza előtti köztertjlet)járdarész

1.082 Budapest, Futó utca (Corvin PIaza e|őtti közterü|et)járdarész

@
-s



Italian Street Food Kft.
Oldal: 3 / 5

2016. 06.01. Nymtatás

Minerva Térinformatikai Rendszer
Budapest Főváros V|||. keľület Józsefvárosi onkormányzata

Mérelarány:100

Alélkép biékozlató jel|egü, mäso|ata semmilyen hinta|os eljárásban nem havnálhato íe|!Kévü|t az á|lami a|apad.tok ĺ.|t,..I][Iilr
Engedélygáma:

Budapest, 201 6 június 01

http/m inUbi01/mineÍvďbp8ker/ajaxp|ouajaxp| ot.php

Ą|c G
7tuĺĺ

3. kép 1082 Budapest, Futó utca (Corvin Ptaza előtti közterÜlet)járdarész
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2. kép

|ta|ĺan Street Food Kft.

1088 Budapest, Po||ack Mihá|y tér 4-10. járdarész

1.088 Budapest, Po|lack Mihá|y tér 4-10. járdarész

, iil'ii,
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2016. 06. 01.

Budapesl, 2016 június 0ĺ

http://m inubi0'ĺ/mi nel.Vďbp8kgiajaxpłovajaxpł ot php

!yoíntatás

Minerva Térinformatikai Rendszer
Budapest Főváros V|||. kerütet Józsefvárosi onkormányzata

Méretaránv:100

t
ď,,ĺĺ,

Ą@9,

Alérkép |áiékoz|atóieI|egű, másolzta semmilyen hivata|os eljá|ásban nem használhato fe|! Kés?ültaz á|ĺami alapadalokbIhavná|ásäva|.
Engedé|y száma:

3. kép 1.088 Budapest, Po||ack Mihály tér 4-10. járdarész
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Descrivere tutto iI corso dall punto dÍ importo fino atl punto che iI prodotto e servito gI clÍeinte

Parte dall ltalia dall marchio Rispo. la logistica la porta in Ungheria, Budapest a - i.g gradi puoi la
scarica a Xlll Budapest Kisgomb utca f5-27 nell nostro magazzino, puoi noi mettiamo subbito
dentro la cella a -18 gradi dopo quando abbiamo bisogno scongeliamo in un altra cella ( piu )x gore La mattina mettiamo i prodotti scongelati nell frigo delle API il frigo della Api ha ta
temperatura uguale a 5 gradi puoi quando serve lApe parte va al punto di vendita e la
cuciniamo i prodotti a 160 gradi x 4.6 min. E i| prodotto dopo |a frittura viene servĺta.

Pontosan leirni a folyamatot az etel beszerzestol o felhasznalasigA termekek Olaszorszagbol indulnak a Rispo marka gyarabol A logisztika elszallitja
Magyarorszagra , Budapestre -18 fokon majd lerakja a cegunk raktaraba es azon belul a
fagyaszto cel|ainkba aho| -18 fokon täroljuk. Ha |eo|vasztjuk a termeket azt egy masik ce||aban
tesszuk ami plusszos es 8 ora kell a termekek kiolvadjanak tehat ejszaka kivalasztjuk azokat a
termekeket mclyek l<ellenel< majd reggel betesszuk az Apek hutojetre ĺrely plusz 5 fokon tartja .

A termekeket 160 fokon 4-6 percig sutjuk es izesitjuk majd talaljuk.

A quanti gradi arrivano i prodotti

Hany fokon erkeznek a termekek

-18

Hany fokon taroljuk d cellaba a termekeket

-L8

A quanti gradĺ si scongela , dove; e quanto tempo ci mette

Hany fokon olvad ki , hol es mennyÍ idobe tetik

5 fokon , 8 orán keresztti| , pIusszos cel|ában

Hany fokon sutjuk

160

Capacĺta frigo(RoMA)

Ape hutok kapacitasa (ROMA) -12 fok

APE 2-3-4 -- Vult 230, Hz 50, kw 0,75 ,tn(A) 01,00
Detr KW 0,0 Lamp n* 0 max (W) 000

RefrÍgerant R R734 KG 0,725 Class

Hermetically sealed unit - GWP 7430 , Gas Max pression tested (bar) 7 Ip20

APE hűtők kapacítása -72 fok
Hosszúsúg: ( 58 cm 9zélesség 52cm Magassóg 35cm ) x 3
3db hűtő van egyben

-72 fokon áItndk el g termékek 7 hónapig.

,'ĺ,i,,,
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Italian Stľeet Foođ Kft. 1.135 Bp, Kisgörnb u.25-27.

Technológiai leíľás:

''Célunk, hogy a legjobb rninőségĹr o|asz Street Food
termékeket nyújtsuk, melyeket szigorú' és alapos
kutatásokat kovetve hatäľoztunk meg és
választoťtunk ki, {igyelve az í7,, a sajátoss ág és ar'
eľedetiség megőĺzésére.''

1'. Áľubesze tzés szá||itász

2.

A teľmekek Olaszorczagbol indulnak a Rispo maľka gyaľaboI. A logisztika
eLszaIliýa Magyaľoľsza1ta , Budapestre -18 fokorr majd leľakja a cegunk
raktaľaba es azon belul a Íagyaszto cellainkba ahol -18 fokon tärotjuk. Ha
leolvasztjuk a termeket azt egy masik cellaban tesszuk ami plusszos es 8 oľa kell
a termekek kiolvadjanak tehat ejszaka kivalasztjuk azokat a teľmekeket melyek
kellenek majd reggel betesszuk az Apek hutojebe mely plusz 5 fokon tartja . A
termekeket 160 fokon 4-6 percig sutjuk es izesitjuk majd talaljuk.
Az élelmiszer száIlítása, zárt rakteľĹi, élelmiszer-száIlitás cé|játa használható
jármíivekkeI toľténik.

Áĺuátvétel:
Abeszállított élelmiszerek átvétele a gazđasági bejáraton kereszťtil töľténik, áruk
átvétele soľán a megbízott clolgozók gondoskodnak a Í'eftőzóđéstőI,
szennyeződésLr5l, ľorn]ástól való véclehľréľól. A külorrbĺlz6 átucsopoľtba tattozl
áľukat egymástÓl elküIönítve veszik át" méľik le és azokat egyhő| a polcokra
va1y hi1tőkbe helyezik e1', Az áľuátvétel alkalmával az éľzékszervi ellenőľzésen
túl ellenőľzik a csomagolás épségét, az előírt jelölések meglétét, a
Íogyaszthatősági, minőség-megőrzési időtaľtamokat. A hőméľséklet
eilenőrzéséhez me gf elelő hőméľő (magh őmér ő) Iesz biztosítv a.

Raktáľozás-táľolás
Az élelmiszeľek tátolására megfelelő raktározási kapacitás van biztosíťva. A
Íagyasztott áruk az emeleten taláIható híitő kamÍákban vannak táľolva 0-+5 0C
közott, a Í.agyasztott termékek táľolása -].8 oC alatt vagy a gyárti áIta|
meghatáľozotthőmérsékleten történik. Az áľrlk a FIFo elv (''először be-előszor
ki'') betaľtása Íigyelembe vételével keľülnek elhelye zésre,

T isztitäs -f 'ertőtl eníté s :

A };lasznáIatl eszkozok jól tisztítható-fertőtleníthető rozsdamentes anyagbil
késztilnek és kerülnek beszere|ésĺe, beépítésre. A használati eszkozök
mosogatása 2 medencés csepegtctővcl cllátott mosogatóban törtćnik' (kombinált
hatású zsírolđő-Íeľtőtlenítőszerrel) A mosogatás menete, az alkalmazott
oldattöménységek és a behatási iđők ki lesznek fiiggesztve.

3.

4.

ŕ
t/ŕ;,,

4Ąo,

STREETFOOD



Oldal:3 / 7 Italian Stľeet Food Kťt.A hulladékgyí1jtő e' ĺĺ
kialakításúak, oo1"ľu1 tisztitható és fertőtleníthető anyagbil készrilnek. Agyíijtőedények fedele |ábbal működtethető. Az izemeltetŐ gondosko d1k az

"^:'ľ'-i:]'*Ł :. ":i ehető melléktermékek és egy éb hulladék tár olását ől',rendszeres elszállít tatásár iI és ártalma tlarutását ôl. A takaľ ítiszerekés eszközoktáľolása a takarító szer tároliban megoldotť; a takaľítás hoz vízkivételĹ és kiöntésihely biztosítoťt.

Dolgozók:
A dolgozik részéľe szemé|yzeti szociális blokk (öltöző,WC, zahanyző,kézmosó)van kialakítva. Dolgozók éľvényes egészségÍigyi szífuővizsgalatokka1
(egészségügyi nyilatkozattal) és munkaľuhával ,u,.,dulku"nek. Az üzemeltető
Í o glalko z ás e gés zs é gü gy i aI ap s zol gáltatóv aI, s zer ző đé s s el rendelk ezik.

Eszktizök, berende zési tár gy akz
. Raktáľ
. ]' db 0-+5 0C hűtőkamra
o 1 db -].8 "C alattÍagyasztőhí1tőkaÍIrra
o termékbemutató poLcozat, á\Iványzat a garázsban. az emeleti raktárban kétmedencés mosogató és csepegtető vano moz9őjárművek tároió garázsábanívivíznyerő csap és kézmosó csapo cSoÍIlagolópapíľok
o eldobhatóevŐeszkozök

Veszélyes anyagok, azaz a Íárađt olaj elszáIlítása Biofilter Köľnyezeťvédelmi Ztt.-ve]szer ződéses viszonyban történik.
Iv óvízmin táv a7 rende 1 ke z ünk'

tu
N\drsł{Ł . 6 uL o-\.6'.ł"-"r\.ĺłĄ ] L1c b^ x Ł w wĄ\aĺ*!cy l

ĄJ \Ą \Ą^9ł}J\

il::ľ::]:o,y:::"Y*k) 3,kü1önb 
?:u.u"*rőriábanvannak kialakíťva. Egységesen

Ą t,../ł5\Ą

felszerelve.

vq. LólDgóEĐęrl

1,:-"^"ľ]l* 
vezető részbőI és vendéglátá, .erya,u kialakított konyhaľésszel van

Ą.**6*".^ts, ryŤťł"v\,^L \y^Üy űz-)<łłco'| \á:voąe'łeľ.tcłl- uł,* ę,láĺ,,-1. kategória: melegétel (frifu pálya:húsgolyó, sült krump!i, egyébeľedeti olaszízvilág)
2. kategőtia: káv é, ij dítő, ital autó
3. kategiria: f.agyi, grill
A utóink berendezései átalakíthatiak.

Autók felszeľeltsége:

J.

6.

/,ĺ,Ąąn



Oldal:4 /7 Italian Stľeet Foođ Kft.
1. kategória: melegétel (fritu pál}za: húsgol}zó. sült kľumpii. egyéb eredeti olasz ízvilág) '

fľifu és sütő vaľiációval
0 - +SoC híitőberendezés
melegentaľtó berendezés
elszívô berendezés
].0l-es iviviztartáLy
]'0 l-es szeĺ-ĺnyvíz tartáIy

kézmosó csap (mele g Íolyivizes) feľtőtlerutő kézrnosószeľrel
konyhai eszkozoket 1é gmente sen zárható dob o zb an tárolj uk
munkaľuh ät záthatő dobozban táĺoljuk
zárt tárolő polcokon vannak tárolva rní1anyag és papir táIcák, míianyag,
eldobhati evőeszközok
szemetes kuka kocsin kívül0'5 nm

2. kategória: kávé, üdítő, ital autó (lehetőség van: szenđvicskészítésre és meleg croissan
éľtékesítésére)

0 - +soc hűtőberendezés
kávés pult, fiókos rozsdamentes acélból
kávégép
melegentartĺi heľenrJezés

elszívó beľenđezés

50l-es ivóvíztartáIy
50 l-es szenrĺyv iz tartáIy

- kćzmosó csap (mclcgfolyóvizcs) fcrtőtlcnítő kózmosószeľľel
kĺln1zfi 6 i es zk{)z{iket légmentesen záľhatíl cl tlbĺ lzban táľĺ lljuk
munkaruh át zárhatô đobozban tároljuk
zárt tároló polcokon vannak tárolva míianyag táIcák, poharak, míianyag,
eldobható ev őeszközok ľészére

szemetes kuka kocsin kívül 0,5 nm

3. kategóľia: ÍagŁi. gľill
0 - +SoC hűtőberenđezés
melegentartó berendezés

eIszívő beľenđezés

].0l-es ivlvíztartáIy
]'0 l-es szenrryviz tartáIv

ké zmosó c sap (mele g Íoly őv izes) f eľtőtle rutő kézrnos iszerrel
konyhai eszközoket légmente sen zárható d obozban táľolj uk
munkaruh át záthatő d'obo zban tároljuk
záľt táľoló polcokon vannak táľolva műanyag tálcák, papír táicák, m{ianyag,

elđobható evőeszközok
szemetes kuka kocsin kívül 0'5 nm 

iľ
{,/:,ł ĺv /1 /

r t/Ą
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Oldal:5 / 7 Italian Stľeet Foođ Kft.
Szennyes edények és használt eszkozok eĺ
utáry a Telephelyen kialakított két tálcás mosogatómedencéb"'.,'uń e|végezve.

A járművek minden nap ľeggel vannak feltöltve. Fertőtlenítőszeres tisztítőszerre|
tisztára van mosva ahíĺtő- és tároli berendezés.
A jármúvek külső takarítását hetente a Telephelyenvégezzük el.
}ármúveink zárt garázsban vannak tárolva, a helyiséget a Takarítási utasítást betarťva
taľtjuk tisztán.
A jáľműbe beépített táľolóban gázpalackróI toľténik a Íriťu-, sütő berendezés
üzemeltetése, melynek cseľéjét szakember látja el.

Járműveink hatósági engedélyekkel ľendelkeznek. Élelmiszer-higiéniai, Munkavédelmi,
T ii zv é delmi é s Éľinté sv é d elm i s zemp ontb i! bizto sított az Ü" 

"*Jlt"té,.'

Budapest, 201'6. márcigs 24.

ltalian Stľeet Food Kft.

+
Ą43 11,,
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APE jármű műszaki ađatai:
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Tisztelt Cím!

Alulírott Minutĺello Giovanni (anyja neve: Maľgherita Fescina, szu|. idő: 1968. |2' |8.kiilftldi lakrĺsą taľtózkodrási helye:IT 85o2g Venosą Vi'xx Settembre 5.) ligyis, mint a Italian
Strcet Food Koľlátolt Feletősségű Táruaság (székhelye: 1135 Budapest,tisgtimb . 25-27',
adőszám:25|83047-2-4I, cégtregyzékszĺám: 0|-09-204625) kinevezett cégyezetoje -

meghatalmazomLázár Edĺnát (anyja neve: Hegediĺs Anną szül. hely., idő: Budapest, 1985. 0l.
31., lakhely: 1162 Budapest, Fahéj u.34.), hogy onĺiknél heiyettem elj.ĺ.;on, tigytinĹben igazo|ás|
tájékoztatást kérjen, illetve a kiállított okiratokat helyettem, nevemben awégy".-

Nevezett személy szemé|yazonosságát a 7 I0696KAsz. személyi igazolvánny at igazo|ja'

Jelen meghata|mazás visszavonásig éľvényes.

T źtr gy : Me ghatalĺnazĺás

A meghatalmazĺíst elfogadom !

Minutiello Giovanni
meghatalmazó, úgyis, mint a

Italian Street Food Kft.
kinevezett cé gv ezetiije
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BI;DAPEsTI .RENĐo R.p cĺľĺ.plľĺxrysÁc
VIII. Keniieti Renclőrkapiĺínyság

Rendászeti osztálv

Ugyszám: 0 1080/5759- 57 ĺ201 6, álÍ, if árgy: szakhatósĺ{gi vélemény
Hĺv. szárn: 16-ĺ01 1l20l ó.
Ügyintéző: Boros At1ila Balazs r. hĺĺgy.
TęI.: 4,77 -37 -0a ĺ 4B.|f4
Ěmail: borosab@b.udapest.police.hu

dr. Ga|ambos Eszteľ '

fÍi1yosztáI1vezető

Budapest F]ővláĺos VIII. kenilet
'Tĺízsęfvá r ĺ:lsi Önkormányzat
Polgárnresteri řli vata] a
Gazdálkodási Ügyosztály

Budap.est
Baĺoss utaa 63-67 '

r08f

Tisztelt dľ. Galambos Eszteľ!

Tájékoztatom, hogy a ťenti számon hatóságoľłlroz érkezett megkeľesésben foglaltakat megviz,sgá,1tam,
ľnelynek soľárr az alábbiakat állapítottam meg:

Az ĺtalian Str.eet Food Kft. kérelmęt nyújtott be a Józsefvárosí onkonnáayzat tulajdonában lévő
közterület használatához, męĺyben kitolepülesének engedétyezését kéľte 201.6. júniiłs ?5. aaptćl|_ 20|6,
decembef 31. ĺapĺg a kcjvetkező helyszíneke:

Budapesi VIII. ker,ület, Futó utca 41.43. szám előtľ (Corvin P|źľzávaI szemben) a járdán 6 négyzetméter
terůletľe

Brldapest VIII' keľĺilęt, Pollack Mih ály tér 8- 10. szám elcĺtt a járĺĺán 6 négyzét4éteĺ teniletľę

BuĺlapesÍ VI t l . kenilęÍ; Bjaha |' nj:zn té,t - Mátktls t]mĺlia tĺca sarkán, a Corvin áľuház előtti járdasząkaszon
6 négyzetllréteľ tcr.ü1ę!l:cl

A fénti helyszíneken közbĺztonsági és közlekedésí szempontbót a kitelepülés ellen hatóságom kiÍbgást nem
emel, .:. l

Bttĺ|apesÍ' 2fl1đ. j*ntus 16. I

Tiszteletteł:]. E /
\*.ć*-t's- ÍŘ: Kovács íĺlpor ľ. ałezredes

Rend'ószetí o sztźůy v ezetłi

Cím: l084 Budapest Víg rr.36. 1.131 Bp. Pf.:l61
Telefon: 47 7 -37 00 ; F ax: 4? j -3'l f4, 48 -407

e-mail: 08rk@budapest.police.hu

RzSŃľo .i.9íJ.;5 : (0 | 0sc-4' Í j.jj9 l.B[J.IERJ''6j j7łl-ó49-jGtís{g$jjFŕl.49 | j.J69}

l.lllKK: rlts ĺ<|rt J,Íĺ+
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Iktatószám : 26-453/2o'u ilrľ.;6;Ę#..:;uĽ;ł

u!ł"*4, lĺL

VÁnosÉpÍľÉsznut-r,ęg576661ąnna;ĺŕ**ĺuo,.ĺĺ
ą

Ugýntézo: Szomolánýné Kocsis Beatľix
Telefon: 459-2-157
e-mail: szomolanýuelr@Jĺlzsefvaľos'hu

.}ĺír:ĺ;,íĺÉľoaí ťinĺłoľĺĺĺiĺl;ľ:.lät !,ĺlĺ;l:i ĺ'ĺi.l''. i ĺ ĺi . i. ' ..

-/'ł ĺl / źet !

Budapest Főváros VIII. keľĺilet
Józs efváľosi Onkorm álnyzat
Polgármesteľi Hivatala

Vagyongazdátkodási és ťIzemeltetési
UgyosztáIy

dľ. Galambos Eszteľ l{iizponÍiiii{iliri

ĺiryosztályv ezető |-ĺ't...'','..;ĺĺ 
**.l-T:.'ľ-:,' 

' i ^-Ąy-Hęlyben i-#j.-r#]q.ľ..*;ĺ!--i- e- -rbüs\ J_ś--- i
Tárgv: Italian Street Food Kft. közteriilet használ|ati kérelme - Futó utca 4I-43., Pollack

Mihály tér 8-l0., Blaha Lujzatéľ _ Mfukus Emília utca saľok
Hiv. szóm: ]6-10I ]/20]6'

Tisztelt Üryosztátyvezető Asszony!

Köszönettel vettem tá,Ígyltémában tett megkeresését. AzIta|ianStreet Food Kft. bejelentő
szervęzet kérelmére, 20|6.június z.án.i,ylu|!.településképi bejelentésĺ elií.ĺsuan, aMozgőbüfekocsiból történő árusítást a26-375/2/20|6 iktatószrámú igazôlásban,-n"gtĺltottul..

Fentiek a|apjźnmegállapítom, hogy a közterület.hasnát|atnem enged é|yezhető.

Budapest, 2016.június 20.

Üdvözĺettel:

ftepitész
ugyosztá|yvezet(5

E

B 1082 Budapest, Baross u. 63-6'1. g 45g-ZlOO
wwwjozsefuaros.hu /

,ń1 ..,

" ,lĺĺ|Ąx
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DR' KocstslqÄTt
p o i- ĺ;,Á ĺ{ f.1 ĺ] 5 i"í li

[talian Stľeeŕ Fooĺl KfÉ.

Budapest
Kisgőmb utg25^27 '

l 135

ĺktat.Ószám: f6-37 5 ł?o1 ő

Ügyintézĺ:: szolrrolánýĺró Kocsis Bęatľix
'l'cleĺiin: 45-q2-|51
e- m a i l : s eo nr o l a n yin elr (ĺ!)j o zs e fvaľo s' Itu

TÉľgľ; Mozgó biifíkocsibóĺ toľt-ónó áľusítás

TGAZOLAS

telepĺilesk.ópi bejel*nÍósi e|já ľás ban

Ita|ian stľeeć F''ooĺĺ KfÉ. bejelentŐ sź:eruezet kéľo1nréľe, 28|6. j*nius ?-tn inĺtutt
telepiilésképi bejelentésí eljáľásban, a Mozgć' biifókocsibĺí| töŕónő r{rusítás táęyban
ben.yujtott đokuĺn:ęntágiót áwizsgáltam és a Í-eĺrt rĺlegielölt ryítési Bvékeĺrység végzését
nregtíltom.

Jelen telepiilésképi dotrtésemĺnel szemben a Btrdapest Fováľos VIIĺ. keľüIet .|óĺseťÝáĺ.os
Onkományzat Képviselő.testi.iletéhez lehet fellsbbezni az átvételtol számított 15 nauon
belül.

A telepüiésképi bejelentósi e[|áľásban hozott igazolás nem męniesíti az epíttetőt ľnás
jogszabályokbaĺr előílt engedélyek megszeľzésćtől (pl. közterület foglalás).

Fellrívom figyelmét, hogy a clokuĺneĺrtációban megjelolt helyszínek kozĺjtt több fővár.osi
kozteľiilet is szeľepel ż ezęn közteľrilet foglalásokat a Buĺlapest Főváľos onkoľmányzata
Főpolgármesteľi Hivatalánál kell intézni'

Jelen telepĺĺlésképi igazolás polgáľjogi igérrý nem dölrt el.

A teleplilésképi eljáľás soľán meghozott igazolásban fbglaltak megszcgĺĺse esetén
telepĹilésképi kijtelezési eljáľás lefolytatása rendelhető el. A kötelezettségek megszegése és
végre nem hajtása esetén 50 000 foľintig terjedő bíľság kíszabása reĺr<lelhető el.

IND0KoLÁs
Italian Street Food Kft. bejclentó sze.ľ\'eŹet) a f6-375l201ó iigyilatszámú kéľelmében az
épített kĺimyezet aiakításáľťil és védeĺméľőĺ szóló 1997. évi Lxxuil, tĺjn'ény 30/D.$.a, a

'ł:iĺ:íclr- 
íJ*-1 : 'ł59} 7 !ĺ";Ĺt . E.rĺĺi| poigiľĺ:':e>tel.ĺ$ijołseí.larĺ.s' hu . r.'"',*.w..ĺges*íercĺ, hi, 1

tI}Ő$BARAT #'
i}ruK#RMÁNYZAT#}
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. DR. ĺ<ocsls rĺÁľt

pÖ i ťjÁ ĹlMc 
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Bucĺapest, 2016,jťlnius 7.

teleptilćsÍbjlesztési koncepciól.ó|, az irľegľált települćsÍ'ejlesztési stľatĺägíĺĺľóI ĺĺs atĺĺ.lopĹii'ósľĺ::lrdcľ,úu.i eĺĺzkt]zokľ{ĺĺ, valarrliľt cgyes telbptilésľeľrdezésí .ąłi'o-jogintóznónyekről szóIő 3l4l20ĺ2. (XI. 8,) Konrl. .u,řt*l*t 23.$-a, valalnint az ópítésüggyelösszeÍiiggő egyes lręlyi önkoľnrán5zaÍi batósági eryĺ*sĺllĺ ićsil*t** szabáIyäiľól szĺili5/2013 . (II' 1 0'} önkoľmányzati ľóndelet 
. 
ó.$-; alápján telepíĺIislĺépi bqielenĺósť ĺetthatóságomlr o z, mozgő b riťeko csibó l toľf énő áľus ításľa uunoil.ĺ,,oon.

A mellékelt ťeľdokumentációt ós annak ĺnęll.éklęteit átvizsgáĺva megállapítottanr, irogy azmegfelel a teĺepĺilésfejlesztósi koncepcióľól, az integľált t*r*frĺira'ľ"jiÄ'''á'í.ii1ňgiáľó1 ós atelepiiłésľendezési eszkozöklol, r,ďrynrnt 
*ug14*. 

tel.epti|ésľendezési sajáĺosjogintézmónyekxĺl szóló..314ĺ20|f' (XI. s.) ,Kĺli;ĺrt.-i*.l*l.t 23'$ (2)'(3) bekezĺlósében,valaľnínt a1- óp'rtésügg}łel öY.'tięeĺ egyes helý .ĺnl.n'mány*at'i ha'tósäei il3ł,ĺ,Jl. rész-letesszabályairól szóló. 5/ż0i3. (ĺĺ.10.).onkotmánpati renĺĺelet i. melllklętóben .ĺbglalt taľtálmikövetelĺnényeknek.

Az építésí tovékelrysóg a JĺizseÍVáľos.I(oľĹĺ1gi ÉpíÍési Szabtiyzatćlrol (.liK'ÉSZ) szóIó66/?00?. (xil.12.) önkoľmányzati ľendelet.ĺ0 $ (2) úek;"Jéś g)pontjábarr foglaltaklr*,'Äpavilon tömöľ J nęm Íłtt,átsző * hontlokzatťetĹilstei nem lraladh;tjÄk 
'"-g 

u t"l3ř* l,o,nlokzat.szakasz 1/3-t|t,, rrem felel meg, valamirĺt a telcpiilésĹJpu. nu* ilĺcszkedik, ezórt arendęlkęző ľészben fnglaltak sreĺ.int a ĺevćkenysigot megtiltJln
A rsnđelkező ľészben ťogJďtaklrak meęfelelő településkópi bejelentési eljaľásban hozottigazolásom az épitett kg*y.*1:,*alakításaľóĺ o' *a.l-ěiál szóló |997, évi LXXviiI.t<ĺlvény (a továbbiakban: Étv') 30/D. $ (l) bekezdésén alapui.
A ťellebbezési jogról ľendelkezés az Etv, iO{n g (3) bekezĺĺósén es az építósiiggyel
g:.!1*ľsg0 egyes hely.i örrkotmányzati-hatisági .Jliĺř'"ł ľészletes 

'"uueĺyäĺ,.ol 
szóli512013, (II.10') önkoĺmányzatĺ ľendeiet l3/A.$-n, a dontésben fogialtakm*g*""ij,."*l szólóľendełkezés az Etv, 301D. 

-$ 
(4) bekezdésén alapul'

1,ka;lil;^

ił€? *ĺ-rĺiapx;sr.'9ŕ*łss il' É:i'.ĺ;' . Jbieĺłl.r; (id í ,ł,.jCł .).ÍUi
i-n:ĺĺiĺ: pr*lgailłoneĺ@.;c.ĺseĺv;'l;.Qs';.iu " w.tłr".o,'jozĺeĺ'.aĺo,'ľl..,, 2
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Kérjĺiik a

Kérjíik a túloIdalon jeIzett m9!l.ékt,etek-et csato,lni, és(, k é r e l emny o mt a-tv d_;ii ä"řá?vh,i s zív e s k e d j é k !
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy
.' * .'' a kéręIem benyújtása nem jogosítja fet aköztertilet hasznźiatfu4
,- .. a Józseforĺĺosi onkormźnyzat tulajdonában lévő közteĺütetek használatáról és haszĺráIatĺinak ľendjéľől szóló|8ĺ20|3. (Iv.24.) önkormányzati ręndelet t7. $ (l) bekezdése szęrint a köztertilet haszná|atáértkłizterület-

használati dijat köteles fizetni,
a közterületen klzárő|ag a kereskedelmi twékenységek végzésének feltételeiről szóló 210ĺ20og, (Ix.29.)
Kormányľende|et If. $ (l) bekezdése alapjan a rendJet 5. ňellékletében meghatározott termékek árusítha-tók.

A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi melléleteket kelt csatolnia: (A csatolt me|lék|etet kérjiik X.e| je|iilni)

Fiwelmeztetés:
A hifuytalmll kitalwt lrgelennyomtďvđłly és a előitt mellekletek csaolasán fiút, apontos es egłłtetmíi heýneghaározds, va-Ianilt a meglevő läesítnérlyfotQja elengedhałIm a banyújtott ĺ<belan érdemi etbínźIósához!

A köztertilet-hasmĺálatot - kiilönösen _ az aliĺbbi jogszabĺátyok szabáúyozáÄ<:

Mas/aľo'szág heýí önkormányzataiľÖl szoló 20l l. évi cDoo(D(. töľvény
a Józsefváľosi tulajdonában lévő közterĺiletek hasznrĺlatĺáľól és használatának rendjéľtll szĺ:|ó |8DO13.
[V.2a.) önkoĺnányzati ĺendelet

- Józsefváľos KuiiletiÉpítési Szabályzatáró|sm|ó 66DN7.Qil.l2.)önkornányzatirendelet
Budapesti Váĺosrendezęsi és Építési Keretszab źtyzaffilszćió 47nbg8.(X.|5.) Főv. Kry. rendelet
A reklámot reklánberendezések és cégérek elhelyezésének szabá|yakó| 

',olĺ ssĺzol3. CxII.zo.) önkor-mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulíľott, azáIta|am benyújtott közteľĹiLlet-haszĺtálati kéľetnem elbÍrálásának cé|jából hoadidtulokszemélyes adataim
töľténó kezeléséheą valamint ahh. oz' bogy az így tudomásľa jutott személye' ađutaĺ..t_ä-ilffi*steľi Hivatal az le.jáĺísban részt vevő szaküatósági állásfoglalrások bekérése végett továbbítsá az illetékes hatósálok felé.
Kérelmem benyujtásakor a Polgĺánnesteri Hivatal Gazđálkodási Üryosaály tigyintézőjétő| tájékoztatást kapúam _
ame|yet tudomdsal vettem _ az e\játás megindításának.napjĺĺľóI, * ígynte,e"i határidöľől, az iigyemre iľányadó jog-
szabályi rendelkezeselaől, jogaimról és kötelezettsegeimrol, tovebbřkotelezettségem elnulasztrĺsának jogkövetkez-
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről.

KÍÍelentem. hogy kérelmem teljesítése esetén a köngazgatásihatósági eljĺárás és szo általános szabályaiľól a2004. évi CXL. törvény 2004, évi CXL. törvény 73lA.t (l) bekezđés u; pontja tlebbezési jogomľól le.mondok.Tudomúsulveszem,hogyezźt|ta|aziigyembenho'otthut.í.o^tł',Ä"uíaÁ;ětř

l. A köztęľiileten folytaüri kívrínt áľa feljogosító egyszeríi okirat másolatát:
i vállalkozás esetén: vállalkozói

eseten: 30 napnál nenr

- ősteľmelők esetén őstermelői
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt
ielenté9 liötelgs keręskedelmi tevékenység bejelentését igazolo aokumentumot vagy a Működési Ensedélvt2. Az igényelt tęrületre vonatkozó h"l

:L*-ľJ::ľ::*:yjľ:ľĽT:k:':35éges méretekk"]: ŁcyĘll 'zeľeielnie, 
ľrory annaĹ n agysźrya;

elhelyezkeĺ|ése egyértelműen megátlapítható lJgyen (TERASZ, pÁvnóŃřšŕŕřiŕä'i,äää'?ř,*'
hosszúsága; ateÍasz, pavilgn szélének az épiileĹhomlokzati talátol es aie,ĺaaszé|éto|való tĺĺvolság a;teÍasz

ikhez taľtoz."ik; méterben mérve).
Az elhelyeari kívánt ćpítnrýny., la
yszĺn.fotói dt is csatolni sziikséqes'

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közt
mi szempontok figyelembevétele miatt - fény!épfelvételt kell becsatolni.

esetében az építtetőtől kapott meghatalmazast és ajogizablźlýan előírt esetelrb"ň iiog,,ai łpĺie,ĺigĺi hato-
s ági engedélvt cs atolni szülrs éees.
6. Közút igénybevétele-esetén _ a 2.
forgalomtechnikai väaajzo\ amely beszerezhęto aBKK Közuti lčo"l"k.dé.i I EazyatőságKtizutkezelési Fő-

Budapest, 20 !(. -. evt, ĺĺ?Ł...... o"p.

lkedik.
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Minerva Térinformatikai Rendszer
Budapest Főváros V|ll. kerü|et Józsefuárosi onkormányzata

Méretarány:,|00

Atérkép tájékozbtó je||egti, máso|ata semmi|yen hivata|os e|járásban nem haszná|ható fe|! Készü|t az állami a|aoadatok íe|haszná|ásáva|.

Engedéĺy száma:

Budapest, 20.|6 június 22
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Tárgy : Táľsashőz alapító módosítús

Kérjfü, hogy váIaszában a 'fentí

számĺa sáveskedjen hívatkozni !

I{Aľłn oZAT

A B UDAPEST Vm' KER b elteľtilet, 3 48 5 9 l O.l N 7 he|y r aja szálm a|att felvett
II/ 1. sorszám alatt l l I hány adban VIII.KER. oNKopůdÁNYZAT
hrlajdonában lévő lakás ingatlanĺa

Lakás adatok módosítása:
helyiség tipus: lakás, tenilet: 53 nm, esanei hányad: 342l1oOOO, mlajdoni forma:
magán, egész szoba szám 1, felszoba szám.. I bejegyzést

megszĺ1ntettem.

Lakás adatok módosítása:
helyiség ripus: lakás, teriilet: 43 nm, eszĺnei lrfilyad: 277l|Ooo}' tulajdoni forma:
magán, egész szoba szám: 1, félszoba szám: 0 bejegyzést

bejegyeztem.

A BIJDAPEST VTTT.KER. belterúlet, 34859/o./N8 helyrajn szátm alatt fęlvett
II/1. sorszám alatt 1/1 hanyadban VtrI.KER. ONKORN4AI.|YZAT
fulajdonában lévő lakás ingatlanĺa

Lakás adatok módosítása:
helyiség tipus: lakás, teriilet: 92 l,lm, eszmei hányad: 594/1oo0o, trr|ajdoni for.ma:
magán, egészszoba szám:2, fé|szoba szám: 0 bejegyzést

mcgszüutettem"

3t-\
4N,ĺ

r,ĺ/
y2



Lakás aĺlatok módosítása:
ltelyiség tipus: lakás, teriilet: I02 nm, eszmei lrrínyad: 659/10000, tulajđoni forma:
magán, egész szoba szán:l.' 2, féIszoba szám: t bejegyzést

bejegyeztem.

A bejegyzés A budapesten,1997.nĺlvembel. 26.ĺn kelt kérelem és az elilrez csatolt
módosító okrat és a|aprajz alapján tĺirtént. !

I[ätáľozatonr e||en az |97?,' évi 3ĺ. sztvľ.23$-a szeľjnt a kézbesitcsüól szímított 30 napon belĺi| a ř6ĺFöld|úva1al|roz lehet
Íellebemi, nrďyet a Fóv.Keriilet€k ľôldhivatälához kď bennijtani.
A Íďebezés illetékköÚeles és enirek nréľtćke az alapeljánĺs kéĹszerese.
( Á bejegzésseł kapcsolatos ingatlanyilvántaľt;ási ďjárĺísi itleiłket a varyotrsueřzesi illetékkel eryiit| az Illetćk6vatal

szabja ki. )

.*:l'sX,,.ub&-=r.......
Bógnár Imréné

Budapest, l998. Maľch 25.

Kapja:
l utr.I(ER. tľromĺewyzeľ. +cĺedeti záradekolt okirat
2 URBS IG-l'
3 lľattaĺ

1082 BUDAPEST VItr.KER. Baross 65-67.
1077 BLIDAPEST VILIGR. Weseieavi 41.
Helybea

ĺ?ĺ? c/:ł l,
42Š
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Társasházĺkat képvÍse1ö
Ép{tletfenntartó és

Ingat lanforgalnazó Xf t.
Buđapest vII. ker.
ľessetényi u. 4l.
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T.Ą.RSÁ.SH.Ą' ZTULAJDONT AtAPI To OKIRAT

Cíĺn: Bp. vI I I . ker '
Hrsz: 35859

BÉRKOCSIS u. |2 -t4. sz.
Tulajdoni lap sz.:

Tartalon: AlapÍ tr okirat
M{lszaki 1eÍrás

Tervra j zok t

15 lap

ĺ3 lap

6 -ís



Budapest vIII. ker. Bérkocsis u. t2 - |4. sz. a1at.ti ingatlan

I.

társasházzá alakÍt ja át.
A társasbá'zzá történö a1akÍtásra az tg77. évi l1. sz. tvr.elöÍrásai, a Jlzsefvárosi önkormáni,át ' . 

/Igg3. (x. t8. )számt1 kij.1i'1ö határozata alapján,-váiamĺnt a jelen alapÍtóokirat rende1kezései szerint Lärui ';;._-A társasház kü1ön tu1ajdonu ĺnsáiiaň;i." közös tulajdonbautal t ingat1anrészekböi hozzajút tartozo tu]ajdoniil1etöséggel egyĹltt a vevökkei'"siói"i-tervezett adás-vételiszerzödések létre jöttéig önkormánłi"ti-tulajdonban maradnak.

^./ 
Közös tulajdon

A laká'sok és nem lakások cél jára szolgálótulajdonosainak kČizös tulajdonáb" łu'ňĺn"tcsatol t tervra jzokon és müšzaki leÍ.;;il;felso1olt épÍtményrészek, berendezések ése8yesÍtett teIekkel esyütt.
I. Az ingatlanhoz tartozó föIdrés z|et m2 tertllettel,a beépÍ tetlen részen 1évö térburko1attal egytttt.

TÁxsÄsHÄZTIJilJmlIT Á[ÄPIT0 0[IRÁľ

.ĄI talános rende1kezések

$, ľYo"ľ:: t ľ::1: ,-' ..J ó7:.f város i önkornányza t (Budape s t ,

'"JII 
.-ľ:1:.ľ1.:': 

3 : 6ĺ-e7:i -;;8;;;;;;.;íáiin'\"äl

ĺ::ľ:]:ľ7o ̂K:: ,,(:97?-,Buaapeśt , 
. tY;;;;iil;;^;: ;ř '#:i'äľ".

ľ:ř:j::: j-:.,?|:?! 
? ; IIx.''o' )' K;;: -: 

;:.' ;";ä 
" 
i; i ž:. tr^?!', ), l

::5:í:f:Ío:'',{::1:: l dł:' 
? ł "p 

ĺ án-á 
- 
ni' ił;" i i;;;i "" 

. íá.íli ; - á l á
Í:á:IÍ?:ľ i-ľ:dáľ":ľ vIT!:. ::. ..ti'iiiffi;i.i;;ä'.ä;ä;ĺhelyrajzi szám aIatt nyi1vántartoti_...l. m2 alapterületti,a természetben a

*l }9.Ť:.: JózsefváTo'-i-Iry"t1ańok ö"i;;;;;;;;řĺ .řälJľä

szerintl:I9i1:ingat lani . ń"1 iJ[;li-. i";;';;,'Z",.ä;;;ŕ;"í:řl^ś

7T

Közös és kÍi l ön tul a ídon

helyi ségek mindenkori
a jelen okirathoz

fe1tüntetett a1ább
felszere]ések az

ly
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II. Álapozás, felmenöfalak, a kü1sö homlokzat és lábażatokpi I l érek ' közbensö födének, zárÓfödém burko lattal ,kiváltások, kémények, szigeteIések, tetozet es.egýediközös rende l tetésü szetkezetek.

III. Bejárati kapualj és bejárati kapu

Iv. Lépcsöházak lépcsözette1, fÜggöfo1yosók és egyéb közIekedöfolyosók.

V. Lz
elektromos hálózat, a közmúuettĺtés tö1 a kü1tintulajdonú ingatlanok fogyasztásmérti j éig,- gá'zvezeték hálózat a közmÜbektitéstöi a ktJlöntulajdonri inqatlanok fogyasztó berendezéséí8,- vÍzvezetékř.á'Lózat az ingat1an fogyasztásméröjetot akü1ön tulajdonÚ ingat1anok lecsai1akozo'nezelékéig- szennyvÍzcsatorna-hál ôzat a kö'zmüvezeték rákötestólküliin tulajdonú ingatlanok lecsat1akozó vezetékéig,- a közČis tulajdonú he1yiségek teljes közm{.thálőzata-

Fö1dszinten

vI. KapubejáróvII. EIöcsarnok
vIII. Lépcsóľlá,z

Ix. ľellék1épcsö
x. Légudvar

xI . Lćgudvar
xII. Légudvar

I. emeleten

XIII . Lépcsöház
XIv. Melléklépcsö
xv. FÍiggöfolyosó

xvI. BeIsöudvari zárőfödén

II. eneleten

XvI I . Lépcstjház
xVIII. Mel léklépcsö

xIx. F{isgC'f olyosó

14,60 a2
23,20 m2
23,30 m2

7 ,39 a2
lf ,80 a2
14,56 m2
4,40 m2

t,
1 00,25 m2

24,63 mf
7 ,39 a2

39,50 m2
55,76 n2

127,28 m2

24 ,63
7 ,39

39,50

m2
a2
m2

71 ,52 a2

ĺ49]
r,,ť/



-3

III. emeleten

xX. Lépcsöház
xXI. MeI1éklépcsö

xxII' FĹissöfotyosl

Padlástérben

xXIII. MeI léklépcsiĺ
xxIv. Mosókonyha
xxv. Mosókonyha

XXVI. Padlástér
XxvII. Légakna

Pínceszinten

XxvIII. Pince lépcsŁi. XXIX. Fo1yosó
xxX. Fo1yosó

XxxI. Pínce rekeszek
XXXII. Pince rekeszek

XXXIII. Pince rekeszek
XXXIV. Pince rekeszek
xxxv. Insta1lációs csatorna

24,63 n2.
7 ,39 m2

39,50 n2

71,52 a2

7 ,30 a2
l3,40 n2
6,70 m2

367 ,90 m2
2,20 m2

397 ,5O m2

6,30 m2
6,90 m2

1 3,80 m2
15,43 rn2
6,00 m2
7 ,30 m2

21 ,!0 m2
1 9,95 n2

É' ;'

96,78 m2

osztatlan köztis terület (vI.-xXxv.) összesen: 865 n2

Az osztatlan közös tu1ajdon I0.o0o/l0.000-ed, azaz T!zezer/tízezred eszmei hányadból áll.

4 közös tu1ajdonjog a telek és a fentebb felsorolt közö,s tulaj-donban maradó épüietrés zek-.tekintetében az e8yes örökl-akásokés a ktllön albetétben f el tilntetett l ĺ€ltl takáš'cél j át- EzolgálóheJľiségegyüttesek mindenkori tulajdonosait a B,7"pon[Ĺ"n,
9 kÜlön tulajdonba kertllö lakások ě' egyéb helyĺ'eä"Ĺ ielsoro-lásánáI feItilntetett hányadrész arenyeňän il1eiĺ měs.

Jelen alapító okírat a tulajdoni arányok számÍtásánál alo88iák, garázsok, alagsori helyiséseĹ alapterilletét 0,5-ös,a pínce szinten lévö he1yisésetôt 0l4.es, a fedett, de nyítotterkélyeket és teraszokat 0,3-as,8 ÍlYítoŕt erkélyeket ésteraszokat o'2 szorzóval veszi figyeiemue.
Az eqłes helyi sége8ytlttesek összes alapterülete rn2-rekerekitett.



B. / Külön tul a idon 
I

Természetben me8osztva az e8yes tuIajdonostársak ktl1ön
tulajdo.nába kerÜlnek, mint társasháztulajdoni illetöséstlk
a1kotó része a közös tuIajdonban maradó vagyonrészek.ktĺztĺs
birtotrásának, használatának a jogával . az etyes társasházi
iiröklatások és nen lakás célr1 heIyi ségek , azok tattozékaiva1 ,
fe1szexeléseivel az alábbiak szerint: 1r

L / . .łz önkormányzat tula jdonába kerül a terveken t . / számĺna1
ieIö1t' a ternészetben a földszint 1. sz. a1atti
ĺ szoba, konyha, WC helyiségekbö1 á1ló örłjklakás
15 a2 alapter{I1ette1 va1anint a közös tu1ajdonból

|59/l0.000 hányad.

2/. łz önkormányzat tuiajdonába kerij1 a terveken 2./ szánmal
Íe1ölt, a természetben a I. eme1et 2. sz. alatti
z, szoba, e1öszoba, konyha, kamra, füľdcjszoba, WC
belyiségekbö1 á11ó örijklakÉs 78 m2 alaptertilettel va1anint
a közös tu1ajdonból

506/l0.000 hányad.

3/. Az önkormänyzat tulajdonába kerii1 a terveken 3./ számmal
ie1öl t ' a természetben a I. emel et 3. sz. a1att i
l szoba, eIöszoba.konyha, fürdciszoba helyisésekböl
ó11ó örök1akás 26 a2 a1apterÜ1ette1 valamint
a kiizös tu1ajdonbó1

L68/ t0.000 hányad.

4/ . Äz önkoraányzat tula jdonába kerül a terveken 4./ száĺnnal
Íe1ölt' a természetben a I. ene1et 4. sz. alatti
I szoba, el ös zoba, konyha, f tlrdČiszoba, lł|C

be1yisésekböl állr Čiröklakás 34 m2 alapterillettei valbmint
u közös tulajdonból

2l9/l0.000 hányad.

s/, Áz önkormányzat tulajdonába kerüI a terveken 5./ szánnal
jelölt' a természetben a r. emelet 5. sz. alatti
l szoba, elöszoba' konyha, kamra, WC he1yisésekbö1 átlr
örö'klakás 34 m2 a1apterĺllettel va1amint a közijs tulajdonból

222/l0.000 hányad,

6/. Áz önkormányzat tulajdonába kerül a terveken 6./ szánmal
jelölt' a természetben a II. emelet 6. sz. alatti
2 szoba. e 1ös zoba , konyha, kamra , f ürdös zoba , lVC
helyi sésekbö,l ál ló ö'röklakás ?3 a2 alaptertl1ettel valamint
a közijs tulajdonból

472/ l0.000 hányad.

4ĺ,



7/.

5-

Áz önkormányzat tu1ajdonábajelö1t' a természetben a II.
1 szoba, ťé1szoba, e1öszoba,
kö'zlekedö helyiségekböl ái ió
valanint a közös tu1ajdonbrl

kerttl a t erveken
emelet 6/a. sz.-

? . /, számnal
alatti

konyha, kamra, ftlrdöszoba-WC,
örökiakás 53 a2 alaptertllettel

t,i 
1]:' {'uą'/ l0 . 000 hányad .

8/ . Az önkornányzat tuIa jdoná'ba kerĺll a terveken 8. / számmaljelölt' a természetben a II. emelet 7. sz. alatti2 szoba, alkov, eIöszoba, konyha, kamra, ftirdöszoba, WC
helyiségekböl ál1ó örtjklakás 92 n2 alapterÜIettel va1amintx közös tu1ajdonbrI

űi,U.
šíą7l0 . 000 hányad.

9/. Az önkormányzat tulajdonába kertil a terveken 9,/ számmal(i.]llł;'""ł;lľ:;;:'ľ:l,f,"ffi'3lä:li.'
ál lr öröklakás f7 aů a1apterÜ1ettel valarnint
a közös tulajdonbTl

L74/l0.000 hányad.

t0/. Áz önkormá'nyzat tutajdonába kerti1 a terveken |o./ szánnal
ielö1t' a természetben a II' eme1et 9. sz. atattil szoba, félszoba, e1öszoba, konyha, ťĹirdöszoba
helyiségekbö,l ál1ó tiröklakás 38 ĺn2 alaptertl1ettel
va1amint a közös tu1ajdonbrl

244/ l 0.000 hányad.

t/. Az önkormányzat tulajdonába kerill a terveken It./ szánnaljelölt' a ternészetben a II. emelet l0. sz. a1attil szoba, elöszoba, konylra, kanra, WC helyisésekbölálló tiröklakás 33 m2 a1apterülettel valamint
a közös tuIajdonbll

t2/.
216/ l0.000 hányad.

Áz önkoľmányzat tulajdonába kerül a terveken L2./ számmaljelölt' a természetben a III. emelet ll. sz. a1attí2 szoba, elöszoba, konyha, kamra' köztekedö' elötér, lľC
helyiségekböl álló öröklakás ?3 m2 a1apterülettel valamínta ktizös tulajdonbrl

471/ l0.000 hányad.

|3/. Az önkormé,nyzat tu1ajdonába kerÜl a terveken |3./ számmaljelöIt, a természetben a III. emelet t l/a. sz. alattil szoba, fé1szoba, elö'szoba, konyha, fürdö'szoba-WC
helyiségekböl ál ló tjrtĺklakás 52 m2 alapterülettel valaminta köztis tu1ajdonból

333/l0.000 hányad.



ľ'ĺ1:i j":..ľ],li]:i::.F'..

14/ . Az önkorĺnányzat tu1a jdonába kerüI a terveken |4.,/ számmalje1öl t, a természetben a III. emelet 1 2. sz. alatií2 szoba, alkov. elöszoba, konýhäl- ka_mra, fĺjrdőszoba, tľcbeIyiségekböl állr örökIakás 92 a2 a1apterü1ette1 valaminta közös tuiajdonból

6-

s95/ 10.000 hányad.

áz önkormányzat tulajdonába ker{l1 ajelölt, a ternészetben a III. eneIetl szoba, eltiszoba-konyha, fúrdöszoba

terveken L5. / száĺnmal
13. sz. alatti
helyiségekböl

valarnínt

rs/.

t6/.

t7/.

á1ló tirökiakás f7 m2 alapterĺllettela köztis tu1ajdonbói

' L78/10.000 hányad.

ĺe önkormányzat tu1ajdonába kerttl a terveken
ielö1t, a terrnészetben a III. emelet 14. sz.

|6./ számmaL
alat t il szoba, félszoba, e1öszoba,

he1yiségekb<i1 át ló örökiakás
va1amint a közös tulajdonbóI

konyha, mosdó.slC
38 n2 alapterĹt1ettel

243 / l0 . 00.0 hányad .

Áz önkoraá'nyzat tul a jdonába kertil ajelölt, a ternészetben a rII. emelet
terveken |7./ szánmal
15. sz. alatti
helyi ségekbö1

valaĺnint

E

I szoba, e1ö'szoba, konyha, kańia, lłlCálló öröklakás 37 n2 alapterüIettel
a ktizös tulajdonból

237/l0.000 hányad.

|8/ . .łlz önkormányzat tuta jdonába keriil a terveken I8. / szánmalielölt, a természetben a pinceszinten találhatógem lakás rendeltetésü t0 iratterJ kijz1ekedö, lépcsölépcsöelijtérrel, 2 ľ.c, kézmosó, kazá'nh6,z, gá,zaérőheIyiségekböl á1l ó 245 a2 alaptertllettj, ŕoĺas'ini"n4 irattár, 3 iroda, fénymásoló,2 tľc, ö1Tözö, öltözti-nosdó,pihenö-étkezö, be1épö, ňe1egÍtŕi konyha ľletýiśei"l.uol álló333 n2 a1apterilletü, I'.eme1eten taialhatr eliišzoba,6 iroda, ktizIekedö, 2 wc, Ĺeznoso he1yiségekböt_állo
|37 n2 alapterületil APEH helyiségegyĹtttes, a hozzátartoző 4,|o m2 alapterületti erkélĺý.1 vaIamint a tozostulajdonbó1

4 .627 /,'0 .000 hányad .
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A tulajdonostársak
hozzáj áruinak ahhoz .

va1amennyi nem lakás
terhére és va1amennyi
kerĺJl j ön be j egyzésre

josutódjaikrai is ki terjedöen -hogy a kĹlIon tu1ajdonú ingatlanok közül
rendel tetésÜ kĺl1ön tula jdonú iĺgatlantulajdonostárs javára elövásárĺá'si jos
az ingat lannyi ivántartásba.

ĺ

AlulÍrott a Budapest Föváros Jőzsefvárosi ÖnkormányzatnegbÍ'zá'sábői a Földhívata1tr1 kéri, hogy & társtulajdonalapítását a Földhivatal az ingat1annyĺivántartásba a -27/|972. (XII. 31.) MÉM sz. rendeIet 53-56. paratrafusaértelmében - jegyezze be. Ennek során a az 
^./ 

feježetbenfoglal taknak megfelelöen a társashá,zi közösségben ňaradrépÍ tnényrészei t, berendezései t és fe1szerelesói t a társasháztörzslapján, mts a B./ fejezetben feIsoro1t e8yescirijk1akásokat, és a törzslapon nyi 1vántartott-ingat1anbó | aze8yes 1akások mindenkori tulajdonosait a B./ fejězet szerint
Tesĺ l1etö hányadrészt a társasházi ktltönlapon ttlntesse f el az
i nga t 1 anny i i vántartásban.

Ęsyidejüles kéri, hogy az alapÍtó okirat C,/ pontjábanfoglaltaknak megfelelöen az e1övásárlási josoi vaĺanennyi kiitöntulajdonú, de nem lakás rendeltetésü ingat1an terhére ésva1amennyi társasházi tulajdonostárs 5ařara jegyezze be.

Az URBS Kft . (Budapest, Wes se l ényĺ u. 41 ,) kéri , hogy aFö1dhivata! az etyes társashá'zi tulon1apokon nyi lvántä.tottöröklakásokra 9 tulajdonjogot a társashäz atapltássale8yidejÜles a Budapest ľiiváros Jőzseťvárosí önrorneni""tjavára jegyezze be, azza!, hogy a kezelöjtlk a JózsefiárosiIngatlanok önkormányzati Kezelö vá1tatatä (Budapest, viri.ker. ör u. t 8.)

III.

IV.

a./ A tulajdonost a kĹllön tulajdonú ingatlanra megilletí abirtoklás, hasznáIat és rendelkezéš joga.

A tula jdonos az ín6at l an használatát bérl et tit ján vatyegyéb módon násnak is átengedhetí, a társasháztulajdonostársaival szemben a hatályos jogszabályok ésalapÍtó okirat szerinti ktjtelzettseie azonban ekŔor ísvál tozat l anul fennál l .

az
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b./ az ingutl1l kizárólag rendeltetésének megfeleItjenhasznáIh?l9. i 1|etc'leř hasznosĺtľraiJ. A rendeltetésszer{lhas zná 1a ttó l e 1 térni "csak uut''"nnv i tu l a j donos társelözetes hozzájárulesĺval szabad..-.' 
.

c. / A tulajdonos köteies u?.lne?t1ant jókarban tartani 
'rendel tetéss zeru haszná,lľrařo.;;'; ŕ;;;lu.tuni. ....'

Ha valame1yik tu1ajdonostárs^az i's"tlant nen tartjakarban' va8y karbaňtartesĺ, -ĺeiri;i;;'i 
köt eIezettségét nemtel jesíti és ebbö1 bármely. más .ůi'íaono,társra (szonszédjog) , vatľ. közös'Jsi".Ĺa.- ľ,a.ul, -iräsuel ĺ fígyelneztetésutón a sztlkséges ĺoňnkáka! |."ivátt",*to1tsé6ére és

ř;;íÍ:ä::" elvégezheti másik iui"iáono.tárš'"sy-"

d,/ Ha a tulajdonos- az in'atlarlában o1yan vált ozást, iIIetölegépÍ tés i munkát kÍván ěívesezni , ilĹi; a társasház mástulajdonosának josái, -v9sľ 
jogos eráĹłet érinti, ki keIlkérnie az eraekäl ř tůla jđä'ä,řá;';Ĺ.ň ozzájáru1 á'sát,

Ha a tuiajdonos ingatIanát.mtiszakilag megosztani, oásktilön tulajdonú iněátiannal nuszařit;8 e.yesÍteni,kozös ťulajdonÚ i"ě;.ianresz, vasý más ktl1ön tulajdonúingatlan terhére uävii"nĺ l,i"a"íä, äi ,,Ítési munka -az érdekelt tu1ajdonosok nozzaiáiůräJan túlmenöen -valanennyi tulajáono"iá." etözó tei- názzájárulásávalvégezhetii e1. Ezze' öss'"ľussJ'b"n J szükséges alapÍtóokirat mldosÍtás csak a-'onáiyozo haszná1atbavételiengedé1y biTt:kĺP:" vJgezhetö et . 
_--Á 

köI tségek azépÍttetöt terhe1ik.
A tuIajdonostársak kö1csönösen kötel ezettséget váI lanakarra, ho*y - a halasztást nem ttirö ľ,iĹuu1hárÍtási nunkákkivételéve1 - a terve,ćĺt épÍtj'i-'u'ta.or a közösképviselöt eLijzetei"n-ě't.sitĺr. H; 

-; 
közös képviselö azértesÍ tés átvéte1ét iei"uto 8 napon-.u"iut kif ogást adelö a tuIajdonos 

" tozsyule, 
'J;;il.;řá 

ł." tátozatáig azépí tkezés t nem kezdľleií"n99. I lyen"áiutDen a közösképvise1ö k:l:l"'_" r.J"syuĺe,t-á,tĺĺ"äas me8tételét követöl5 napon beltll ö,ss'uhiili. Ezen "iöiřa, t be nem tartó
}:i:iÍ::"s az épĺtke"J'äu.t ř;;;';i;i;' minden kárért

Az alapÍtó okirat 9,/ pontjában megjelrilt' a nem lakásrende1tetésÜ ingatlanoirä vonatko.ó- elČjvásárlási josérvényesÍ thetcjsěse eia"Ĺluu n az J;i";;il tula jdonos kiitelesa szeÍzödési a jánlatát a ktlitĺ'-kJ;;;.;Jlonet megktlldeni.Amennyiben łé!; vaty-iotu tulajäoio;;;;' kÍván éInieltjvásárlási josaväi j-uiono.. 
ře t"l i .lánlat ese tén - aze]övásárlási 

^ l-".8 gyuro'iäsának sorrend jét rendkÍvül iközgyĺl1ésen túuusääi h;.;."zattal ke]-í,"tdöntení.

és

e./ Az épülethez tartozó teIek és a közös tulajdonban állóépÜletrészek birtoklĺsára és hasznai"te.u - " jogszabályihatósási rendelkezJ;;k-l I I etve-ä-i.ő;ävül és határozatainakkeretei között - ; t"i";J;;;;řĺi'äř.äĺno9qľ.,ke ;ogosuIt, ejosát azonban esyik ;;; 8yakorolńáiju 
" tijbbiek jo8ának,va8y jogos eroe[einek sére lmére. ,i,

'' ĄsV
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f./ a hasznáiat tárgyában a tu1ajdonostársak . közgyĹllésitöbbségi határozatta| _ ettöl et téröen is nesĺĺiapodhatnak.
^ 

tel ekrész, va8y valamely épill etrés z kizá,rőíatoshasználata azonban nem változtathat a vagyonré.šzek közöstulajdoni jel l egén.

fia valame,I y kízá'tőIa8os használatba adható ingatlanrészhesznáIati joga valamennyi tulajdonostárs résžére tulajdoniilletöségének megťeIelö mértékbán biztosítható, -és arróI atözgyÍll és dČinttj t t , akkor ennek ki zárT I agos hasznáiatáért atula jdonostársak terhére kĺl1tin haszná1ai i dÍ jat nemtötel ezö kikötni.
Bárme1y kíző,rôlagos használatba adható ingatlanrészbérbeadása esetében a tu1ajdonostársakat ěloterleti josilleti meq. Ha két vagy több tulajdonostárs kÍván éinielcibérleti jogáva1 - azonos bérbevételi ajánlat eseten -az érdekel t tu1ajdonostársak a társ ashá,z kcizsyulésent<jbbsési határozattal neghatározott sorrendben élhetnekeiöbérleti jogukkal.

8./ 
^ 

közös tu1ajdonÚ ingatlanrészek fenntartásával kapcsolatoskö1tségek és bevéteIek a tu1ajdonostársakat közös tulajdoniilletöségilk mértéke arányában terhelik, va1amint ilietikne8.

h. / lĺ köziis tu1ajdonÚ íngat1anrészek f enntartásával kapcsoIatosköltségek fedezetére - a társasházi közgyülés hatá,rozatánaknegfelelöen - a tulajdonostársak kbzös řúlajdoniil 1etcĺségitknek megfe1elö mértékben köteIesek elölegetfi zetní.
A tu1ajdonostársak közsyü1 és i határozattal dönthetnek afetújÍtási a1ap képzéséröl, mértekerđl. A ľelriĺiia'ĺ alapbó1a hatá1yos jo8szabályok elöírásaínak betartesevai_atársasházi közgyülés á1tal meghatározott és közös IuIajdonriingat1anrészekkel kapcso1atos fe1új Ítási, beruházási,korszertlsÍ tési nunka igazoIt köl t'ěg" f izethettĺ ki.
!ę a tulajdonostársak fenntartási (fe1új í tási) elöleg
f izetési kötelezettségilknek nem tesznek- elegel, 

"tl.o.míndenkori hátralékuk után - a társasházi kózsvuĺJ, ĺlt.lneghatározott nértékĺl - kötbért kötelesek f izě-tni.
i,/ A közös tu1ajdonú ingatlanrészek fenntartási költségénekfedezetére hiteI csak elözetes rozsiülesĺ határozatalapján vehetö fel, a közös tulajd;; terhére jelzáiosbejegyzési hozzájárulás kizárólai ecyhansÚ to"iiuie.ĺhatározat alapján adható.

ď*l

!",
r",,uĺ
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l/

A./

a'./ 8 kiiz8ytllés,
b-/ a közös képviselö,
c-/ a számvizsgáló bizottság

A felsorolt szervek tevékenysége a társasházban a ktizöstulajdonban á1ló ingatlanrészek kezelésével kapcsolatos ügyekben- a b*tályos jogszabá,lyok és az alapÍtó okirat eliiÍrásaíbetarÉásával - a kötelezettségek teljesÍtése és a jogok
gyakorlása, valamint &z egyéb közös fe1adatok elvégzése sorána tu]ajdonosközösségi érdekek érvényestilését biztosĺto
cél szer{l me8o1dások meghatőrozá'sáta és gyakorlatí alkalmazásáraterjed ki.
a./ á közgvÜlés hatáskörébe tartozik:
1./ r kcizös képvisetö negvá1asztása, dÍjazásának meghatározása,visszahÍvása, 1enondásának elfogadása.
2./ Ä szánvizsgäLó bizottság elnökének és tasjainakaegválasztása, dÍjazásuk negá1lapÍtása, lemondásának

eI fogadás a .

3. / 
^ 

felúj í tási aiapképzés mértékének megáI lapÍ tása.
4./ l, közĺjs tulajdonú ingatlanrészekbö1 kizárólagos használatbaadható ingatlanrészekke1 kapcso1atban

- a tulajdonosok részére használati dÍjtérÍtés nétkĺllbérbeadható intat1anrészek meghatározása,
- a hasznosÍtás fe1tételeinek meghatározása a bérbeadható,va8y más módon hasznosÍthatr íngat1anrészek esetében.

s./ r társasház fenntartásáva1 kapcsolatban
- az üzembentartási feladatok e1látása módjának és. az egyéb fenntartási feIadatok ellátása módjának

megha tá'rozá,sa.

6,/ 
^ 

felszämÍ'tható kötbér meghatározása a társasházzal szenbenfennál1ó fizetésí köteLezettségek te1 jesítésének elmaradása
ese t ében .

7./ Á társashĺzközbsség íazdá,lkodására vonatkozó - a hatályosjogszabá1yi elö'Írások betartását biztosÍ tó - számvi teli ésnyi lvántartási rend jóváhagyása.

8./ A tárgyévi költségvetés, a fe1rijÍtásí alapképzés ésfenntartási e1ö1eg fizetési köteIezettség évänkéntijóváhagyása, a tárgyévet megelťizö évre vónatkoző zÁrszámadás
eI fogadása.
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9,/ l, fe1újítási alap terhére elvé8ezhetö és etyéb épÍtési
Eunkák megha tározá'sa.

|0./ Fe1hatalr'azĹs adása a fenntartási kö1tség fedezés|hez
hite1 felvéte1ére.

1t./ JeIző'Iog bejegyzését jehetövé tevö negáliapodás e1özetes
ióváhagyása.

L2. / ÁIapÍ tó okirat mldos í tását szÜksé8essé tevtj intézkedések
c1özetes jóváhagyása.

|3./ tĺz a|apító okirat szerint a közgytllés hatásktirébe utalt vagy
tözgy{i1ési dontés alapján hatáskörében fenntartott Ĺigyekben
határozatho zataI .

\4. / Á közös képvise1ö vagy a szánvizsgáló bizottság
t.evékenységével kapcso1atban fe1merül t panasz tárgyában
dönt éshozata l .

{ - b. / Á közös képvise1ö hatásköréhęz' fę1adataihoz tartozik:
|. / 

^ 
tu1ajdonoskĺizösség érdekei érvényesítését 1ehetvé tevö

intézkedés megtéte1e vaty álláspont kialakÍtása a közgytllés
hatáskörébe nern tartozó kérdésekben.

2./ IĹindazon jogok és kö'te1ezettségek te1jesítése' me1yekkel a
tu1ajdonoskö'zössé8 f elruházta.

3./ Elj^r harmadik szemé1yekkel szemben, képvise1i a
társasházközösséget bíróságok, hatóságok és más szervek
elött.

4./ ś'épvíse1i a társasházközösséget, az atapÍtó okiratban,
valanint a közgytll és határozatában megha tá'rozott
köteIezettségét nen te1jesÍtö tu1ajdonos ellen indÍtott
perben' i l letve ha va1ame1yík tulajdonostárs a közsyülési
hatátozat érvénytelensé3ének megál 1apÍtása iránt indÍtott
pert.

5./ łła szükséges, de évente 1egalább etyszer ,ósszehívja a
tö,zgyĹllést.

6./ Elkészítí és a nem selejtezhetö iratok közijtt megiĺrzí a
közsytll és í j egyzöktinyveket .

7,/ |Iesszervezí és folyamatosan végzi az üzeĺobentartásí és
egyéb fenntartás í fe ladatokat .

8./ t, fenntartási feladatokhoz igazodva a költségvetés kereteí
kö,ztitt beszerzi a sztlkséges eszközőket, nunkaválIalókat
alkalm8z, szerztjdéseket köt.

9. / El lÁt ja a társasház ktjzösség gazdó'lkodásával összef üssti
számví tel i és egyéb nyi lvántartás i ťeladatokat. az azokkaI
összeťĺlggiJ bizonylatokat, íratokat rendezetten megörzi.
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!0. / Gondoskodik u társasházköz9,:98i .vagyon rendeltet,ésszer{l
:í;ÍlÍ:3:3IÍ';,l3ijä;;i;;;ä;;i: ^'Jři.szná lesaroi,. ĺ l Ietve

ĺ1. / :'::;:jj;.:;,i'*oz.yillés elé terjeszti jóvá'hagyĺ,." 
"- költségve!9"1, felÚjítási alap képzési javaslatot,- i.ĺ:ľlj?;t:'' elol esfĺzeies i-[o;;í" zettségre vonatkozó

|2,/ Á szánvizsgá.Ió bizottsá8 részére biztosÍtja anyi lvántartásokba u.iJ- ueteř i;iJ' ř, s zutses szerintIehetövé teszi egye' 
-i'"tokróĺ 

u-'á,olatkészÍ tést.
l3./ l' tu1ajdonostársak részére a társasházközösség9azdálkodásáró1 szukse.g szeri;t_:..i,,ro''á"i3t äd, sajátĺ:'í.;äÍľłÍéřä,j;ĺä.i:;ében leľleiövé teszi a uetetĺntešt

c./

f,:

L./ a közös ľepYjselö tevékenységének ellenörzése, betekíntésbárnely iratba, 
""ul.śJg szerínt azóyrol násolat készÍtése.

2./ ĺz e1lenörzés során feltárt kisebb hiányosság kiktlszöbö1ése
;:JĺÍi:i.:":özČis tepviselti felhĺvása.a mesfelelö intézkedés

3./ Az el1enörzés-során a társasházköziisség érdekeit sértöhi ányosság fe l terása-esetén k";d;;J;}ezne t i a
ľ:rä:ľ:5;":;'Í:iĺ;ĺ:Íj;;:iätäř;;;;;äšt teńet_a szÜkséges

4,/ ĺ társasházközö,sség gazdá,Ikodásával kapcsolatos - aközgyülés napir9ndíeĚ"-řulveĺĺ-].ňä,ätoun küIcjnösen azárszámadás tekÍni"iJu"n kötel.s-řäřenenyét
;:gÍ:j;ľ]' esetleges ii"sészítö;-";;; nódosÍtó javaslatait

,., 
t"ľľ'řĺľlÍ;ľ." sztlkséghez képest, de legalább évente esyszer

2,/ a közgyülést általában a közös képviselö hívja tissze.Á köztyĺllést josá'uĺt..o'szehÍvni 
:- a számvízsgáló bizottiĺs elntjie, ha a közös képviseIö,tevékenységének eii"no.že'u';;án..; társasházkbzösségérdekei t sérttĺ łliÁnvoi'íq:J áii;;ĺI mes- A tulajo:l?stársai i;;"leuu 

"syňä''"o" áltaI megbÍzotttulajdonostárs. na a-řo''g' kéř;i;;io nem teljesíti abárnely tulajaonostä." ĺI taí i";;J.eny","tt rendkÍvüt iktjzgyÜl és tĺsśzeľlĺvJ;á;" vona tkozó kére lmet.

/r.í^n
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3. / ś közsyil1és i meghÍvót a napirendi pontok f el t{lntetésével -indokolt esetben az egyes napirendi pontokra vonatkozóe1öterjesztés csatoláša me1lett a közgyülés idopontjáttae8elözöen 8 nappal ki keli küld"''i. 
--Ý-oJ 9.vg ł.-l,

ą, / ! közgyülésröl jesyzökönyvet és jelentéti Ívet keI1tészÍteni. A jeIenléti Ívet a tuĺÁJJo''ostársak -..vetyneghata1mazottjuk - kötelesek 
"lÁi."ĺ. ĺ jeienléti Ív atözgyülési jesyzökönyv köte1ezo_'"iiexlete. A jelenlétiĹvhez a megha taLr,azá's t csato l ni ke l l .

' s./ Á közgyülés határozatképességéhez a tulajdonostársaktuIajdoni. iłletöségük arányában számított legalább kétbarrnadának jel enléte szükséges.
Ea a közgyü1és határozatképielen vol t } a megisnéte1 tŁözgyülés a jelenlevö tuiajodnosia."ak arányátllfĺiggetlenÜl - határozatképeš

6./ t, közgyülésen me8jeient tulajdonostársak a közgytiléslevezetésére elnököt kötelesát ..,ai";;tani. Az elnök ałegjelent tulajdonostársak közül két- szemé1y jegyztikönyvhi te1esí töre tesz javas1atot. _Á 
ľo"syillésen ahatározatképességei meg keli ĺíl.ňi[á"ĺ 

" 
jelen1éti ÍvaIapján.

7 , / ł, közgyttlés határo zatait ä|talában sz,avazattöbbséggelhozza, A, s.zavazati jos a tulajdonostársakat tulajdoniil1etösésilk arányábán i t leti *".,--'iá,^,,tegyenlöség eseténa közgyÜlési elnök szavazata dönt.ľa az a1apító okiratban téte1esen meghatáro zott valameiytigyben a tula jdonostársak esy}lánJri-á3otése sztlkséges, akkorerre a köril1ményre a napireňáĺ pónt megtárgya1ása e1ött aközgyülésen me8jelentek fĺsyeimäi ŕuĺon fel kel I hívni.
8./ 

^z 
e8yes napi19ndi pontokat a napirend sorrendjében,külön-ktitön kel 1 leĹonyol Ítani- a?, e1iiter jesztés lehet. szóbe1i vagy eltire kikÍl1döttÍrásos, melyhez szóbel i kiegeszĺĺEĺ is ľuzľ'.io,_-- a me8jelentek esetle8es kéráéseit io,,u"tlentll azeIöterjesztés után těll neghaliáutn',- a kérdésekre az e1tjterjest!o.''Ĺli;J; szerint válaszo1hat,- a me8jelentek észrevételeit jei";.i;zésük'o.'""äiében

!"iJ meghallgatní, az elnök á ľelszólalási idötkorlátozhatja, az idöhatárt túl 1é;ö fe1s zőIalótrl a szótmegvonhatja,
- a felszőIalásokat követö,en az elöterjesztö azérszrevételekre váIaszolhat, hatÁiozatĺ javaslatátkiesészítheti il ietve módo'itńátí;;-_ a fe1mertll t hatÁrozati javaslatoka t u, elnök tételesenbocsátja szavazásra,
- a szavazá's eredménye alap ján az eI f ogadott határozat ijavaslatot hatőtozatként rögz1teni kell.
Ha a közsyÍJlés határozata,a jgq|'abályokl vagy az alapÍtóokirat rendelkezésejt sérti, -iĺlettĺleä 

a kisebbség jogosérdekeinek lényeges séreImével jár, u"hu tá'rozatérvénytelenségének negál lapításÁ ĺrent a határozat

-ĺ,*,,
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10./

b./
t./

Ee8ho ztaIá'tő]' számÍ tott 6o napon be ltl1 bármeiyik .tulajdonostárs a bÍrlsághoz fordu1hat. Á bÍrósági eljárása határozat végrehajtását nem gátolja, a bÍrÔsĺt azonban avégreha j tást f elf tlggeszthet i .

9./ 
^ 

jegyzökönyvet annak elkészttöje és a jegyzökönyvibitelesÍtök kötelesek aláÍrni.
Á jegyzökönyveket és nellékleteit a kťjzös képvise1ti a nemselejtezhettj iratok .között köte1es megtirizni.
A közös képvise1ö

Á közcjs képvisel<j tevékenységét meghatározott ídötartamrinegbÍzá,sa 1ejártáig, ĺ1leĺĺĺieg visšzahÍvásáig látja e1.
2./ T.evékenységi köre e11átása során a közgyütés hatáskörébenfennnemtartottvalarnennyitlgybenjogosultdönt"ni.
3./ ĺ tulajdonostársak nevében a társasház közös tu1ajdonatekintetében jogokat szerezhet és köteLezettseseiäivál lalhat. Harmadik személyekke1 szemben, uĺrošeáár,hatrságok és nás szervek eitĺtt képviśeti atársasházközösséget.

E jogkcĺrének kor1átozása harmadik szemé1yekkel szembenhatá1ytalan.

4./ rltátja a.tevékenységi körébe tartozó feladatokat,gondoskodik a köteIezettségek teljesÍtésértil, a jogokiIlettileg jogígények érvénýesítéséröl.
5,/ rateles a közgyüléseket szükség szerint és szabályszertlenö'sszehívni.

6./ Gondoskodik a társasház egésze rendeltetésszerÍj has zná.ataeI l enörzéséröl , a felrĺerüiö meshibásodások meg.'unIetéséröl,a társasházki5z1isség vagyontársýai célszertl és rendeltetés-szerü hasznos Í tásárll , i l l ettĺĺós f e lha sználásáró1 .

7./ K9teles jelentést tenni a közgyülésnek az eltĺzö közgyillésóta a társ ashá,zkbztisség érdekkBr e szempont jábólbekövetkezett jelentosóuu esenényetitĺt

&;*rJ

8./

c,/
t./

Megszervezi és folyamatosan vezeti a tevékenység e1látásáhozszÜkséges nyi tvántartási és iratkezelési rendszert.
A számvizsgáIó bizottság
Á számvizsgáló.!izottság negváIasztásátl1 megbÍ zá'sameghatározott ídtjtartamÁnak le jártáis' i l letoleglemondásának elfogadásáit. va8y visszahívásáig jososult ésköte l es tevékenységét el ĺetnĺ l-

2,/ A közsyülésen a számvizsgáló bizottságot az e1ntik képviselí.Az eincjk jogosu1t a rendkÍvÜli közsytliés összehÍvására, ésaz ellenörzés során megállapÍ tott ňiĺnyosságok kiktlszöbölésérea ktjzös képviselöt f elhÍvni.

-'4,ą*



-L5

3./ Évente Iegalább két alkalomma1 köteles ülést tartan'
Mükcidését a számvizsgáIó bizottság elnö}e szervezi i;g.

4./ 
^ 

köziis képviseliĺ ügyintézését bárnikor ellenörizhetí,t &Z
-iratotba betekinthet, azokró1 másolatot -készÍthet.

5. / e közgytllés á1 tal tétel esen elöre oeghatározott el 1enörzési- kötelezettség teijesÍtését a vonatkozó ĺlgyiraton a
száovizssáló bizottság e1nöke aláÍrásával .i3az.ol ja.

6./ 
^ 

társashÉzkbzosség 3azdálkodása körébe tartozó valamennyi
ügyben észrevételeit, kiegészí'tö és.oódosÍtó javaslatait,
ál láspont ját kĆiteles riigzí'tenj , a társasházközösség érdekei t
sértö hiányosság feltárása esetén grrl1 a kiizgyülésenjeletést tenni, a,z elözö közgyillés óta végzett
el lenörzésekr<jl beszámo1ni .

EGľÉB RENDELKEZÉsEK

l ./ Társąsházi ktĺzös tula idon meeszüntetése

A tulajdonostársak közös célja, hogy a jelen alapÍtr
okiratban metalapÍtott feltételek nellett a társasház
f enntartása érdekében megf el elö egyÜttnÍlktidésben jár janak
el. Ha valamelyik tulajdonostárs isnételten sÚlyosan sértö
magatartást tanúsÍt, a társasházközösség ćrdekei, az eByes
tulajdonostársak érdekei. személ1.,. . !l'... \.;r...' :ą |ĺlľsasház-
közösséggel szemben fennál ló kötelezettségei t következetesen
nem teljesÍti, a tulaidonostársak többsé6e kezdeményezheti a
társashází közös tulajdon metszÜntetését.

2./ Az alaDító okirat ioghatálya

A jelen alapÍtó okiratba fogIalt rendelkezések valamennyi
tuIajdonostársra és azok jogutódjára egyaránt .érvényesek.

3./ Bírósági hatáskör és iIletékesség
A tulajdonostársak ezen okiratban negáIlapított társas.ház-
tulajdoni viszonyból felmerülö viták eIjárás útján ttirténiĺ
eld6ntésére kiki'tik az ingatlan fekvése szerint í t letékes
ker{lleti bÍróság kizáróJa8os í l letékességét.

Budapest . 1993. decenrtrer 30.

VI

Ellenjegyezte;



MEGÁr,r,APooÁs

Mely tétrejött a Budapest Főváľos VIII. keľüIet JőzseÍvátľosi Onkoľmányzat (székhely: 1082Budapes! Baross utca 63-67., statisztikai 

=ľj:t. 
1550800975 |'1-321-oI, adőšzźłm: 1,5]35115.?,-42'

tĺiusszám: ?35715, banksziárnlaszźĺn: IO403sśl-ooozasl0-00000000, .tá'i'"til.ä".zim: 15,t35?15.
8411-321'-01, képviseli; dr. Kocsís Máté po|garmesÍeľ, a továbbiakban: onkormái yźiĺý,v^ĺu^iot

a ĺ084 Budapest Béľkocsis u.12-14. száim a|att |évő Társashrłz (képviseli: a Társash źuköz'gyíi|ése
áitalmeghata|mazoÍĹN.yplc Köľ Társąshánkęzeló Kft székhely: loi8.B1;dapest, Knidy Gyria utca 2.fijłdszint Il' cé,gegy.zékszźlm:01 09 995156; adőszáłn: 241b74f5-2.4Ą łovábbiakban: Táľsasház
ktizott a Társashźz źńtalfőtépcsőház fetújításĺźľa, és elektromos berendezéśek elhelyez;ésiľe páIyázaton
elnyeĺ támogatás nyujtása Ífugyában az a|íbbiakszerint:

1. Az onkormányząt 
. 
a Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefviáĺosi onkorĺnányzat Képviselő.

testii|etónck a Társasházaknak áalrató tjrlkormányzati tźmogatásokról szĺ,b zsnińił.-(v,zl.l szám(l
rende|ete (a tová-bbiakban: rende|eĐ l l.$ (7), valamilt a 8.$ (2) bekezdésében fogla|t felhatalmazásľa
figyelemne[ a Társasházi PtĹIyázatokat Elbíráló lr4unkacsoio Á sslzols. gx.rł.iszĺmĺ javaslata, ésa 2'0|6. februar 18. napjáĺ kelt polgrĺrmesteri döntés a1apján 3.179.863 Fí 4 éves Íttamidejrĺ
kamatmentes kölcsont és2.27t.331Ft vissza nem téľítends-iánogatáist nyujt a Táľsasház ľészéľefő|épcsőbáz fe|újítása, és elektľomos 'beľendezések elhďyezése 

"e5auol. A fe|rijítás
megvalósításának elismęrt köItsége (ÁFÁ-val): 9'o85.324 Ft. A kamatmentes ĺ<ö|cs<intámo gatźÉ az
e|ismert felírjítási ktiltség 35 sztaa|éka.

2. A rendelet 13'$ (1) bekezdése szeriĺt a felújítás befejezésének hataľideje jelen megállapodás
a|á,írźsát követő 1 év, az elszamolás benyújtrására, ezá\ta'| áńmogatás igénybevételére a kivitelezés
befejezési határiđejét követő további 180 napon beltjl van ,näĺ. ,łň"*yiben a Tfusaslłáa az
e1számolást határidőbęn nem nyrijtja be, elveszítia üfunogatást.

3' Az ankormźnyzat az adott círn és mennyiség szerinti feladatľa szóló, tételesen kiállított és
ko||audált, a hatá|yos jogszabĺilyokban foglaltaknak megfelelő számlamásol""k 

.;l;pjä 
;

Polgármesteri Hivatalhoz töľténő beérkezést követő 30 ňunk.anapon belül - amennyiben a
bęnyújtanđó dokumentuĺnokkal kapcso|atban kifogás nem merÍilt fęI - intézkedik a tĺámogatásj összeg
Tĺĺľsashríz bankszámlájáĺa toĺéĺrű átutalásaľťll.
Jolzálogiog bcjcgyz.jsi l.etĺúlęllręz vas! kÜlje.gyzĺ.ii okiľato*a foglalt egyoldalú kötelczcttsćgváI.Ialáslroz
kötdtt kamatllreltĹYs ku|usuĺl esetében az onkormanyzat a łĺtizetés iránt ákkor ĺnte"t.ait, l'u-á-
Taľsasház átađja:
. a ję|z,ä1ogbeje'gyzést igazo|ő tulajdoni lapját/lapjait, arĺlelyen/aĺnelyeken a kamatmęntes kölcsön
összegének erejéig az onkormźnyzaÍ' javára a je|zá|ogsogbejegyzésre keľiilt, vagy
- aközjegyzői okiratot, amelyben aTźrsashálz ktĺtelezi magái arľa,hogy a tfuňógatási jogviszonyból
mindenkor fennálló tartozźtsa mértékéÍe elfogadja a támogató ny.Iivrínta#slai alffi készülą
kózjegyzői okiľatba foglalt tanúsítványt.
A jelzálogjogbeje:gyeztetése vagy akozjegyzi5i okirat elkészíttetése a Tźrsasházfelađata.

4. Az elszámolás keľetében kizárő|ag a páiyćzat benyújtĺísát k<ivető napnak, de legkésóbb a
kivitelezési hatáĺidő utolsó napjanak megfelelő dátummal kiállĺtott szám|ák nýĺ3thatotĺ be. tekintettel
arra, hory pźiyánni olyan munkálatok támogatására lehet, amelyet aTbsasháź äpái|yánatĹ.*új.á*.
kövętóen kezd meg.

5. Az elszámolás keretében a munkálatok elvégzését igzl,oló ęrędeti számlákat jelen szerződés
mellékletében foglaltak szerint záradékolni kell, majd ańrádéko\tszámlák két másolaĺi példányát kell
benyújtani ',A másolat az eredetivel minđenberr megegyezó.,' szövegiĺ hite|esítéss|I, a|áíľássa|,
dáturmozással, pecséttel el látva.
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6. A szám|amáso|athoz másolatban mellékelni kell:
- tételes kimutatlást anyagfelhasmálás es munkadíj szerint a szźtm|a végosszegének megfelelően(szrĺĺn l ar.észl etező),
- vállalkozási szerződést.
- felmérési naplót,
- építési naplót,
- mliszaki átaďás-áw ételi jegyzőkönyvet,
- műszaki ellenőľ nyilatkozatát,
. meghatározott munkálatok esetén szakhatősägszakvéleményét, hatósági engedé|yt,
- bankszámlaszámró|szóló nyilatkozatot, u*"ý" a tĺłmógatas összege kiuta|ható'

7, Az onkormźnyzati támogatás folyósításának fe|tétele a ľendelet 13.$ (6) bekezdésébęn foglaltdokumenfu mok benyrijtása.

8. A felújíĹás ideje alatt, ateles kivitelezés befejezése e7ióttrészszźlmla abban az esetben nyújtható be,ha- a támogatás mértéke mefl.n|adja az l.đoo.ooo Fĺot, és a kivitelezé. l"guiáuu 30 %-osbefejezettsegi állapotban vąn, Kizárőlag anyaglźlsźĺrlásra, válialkozői díjra, vagy ezekelőIegére nemnyujtható be részszÁm|a, az ilyen köttsegekeitarta|mazó szźm|źů< az ađott költségekhez kapcsolódómunka teijes elkészťilte utan nýjthatók csak be, ľészelszĺmolás keretében is. Abbän áz esetben, ha apál|:yázatban több telújítási munkanem keľüIt összevonásra, részs.ĺłmia kuÍrő|ag akkor nyújth atő be,ha vďamelyík munkaĺem teljes egészében megvalósu|t. ,Ą 
'ouoĹalutol. 

rc."tiit'igeĺ"l. igazo|ására amegbízott mĺĺszaki ellenőr írásban jogosult. A ľészelszámolás soľán a támogatás ěerződésben Íbgtaltösszegének a benyújtott számtĺákkal anányban álló összege keľĺil kifizetésre.

9. Az önkormányzati támogatás összege aľányosan csökken, amennyiben, a beruházás megva1ósításasorán a beruházás koltségei a támogatásban réśzesített költségeknél alacsonyabb"k. Ebb"; az esetben atámogatłísnak, é's az 
'annak megfelelő kamatmentes kölcsön törlesztő részletének megvá|tozoÍtösszegéľől, valamint a kĺjlcsön futamidejéről az onkorm źnyzatÍrásban éľtesíti 

" 
ie..*i'ĺ.'.

] 0. A Táľsashríz á|\ .a támo^gatás megítéléséhez bemutatott fblújítási kĺlltségvetést meghaladókdltségeket a T fusasházköteles fedezni.

1ĺ ' A kąmatmentes kölcsönt az onkormźlnyzat részśre a Tłsash áz egyen16 részletekben köte1ęsvisszafizetni, minđen hónap 15. napjźig az aĺaaaiap'szerint:
- törlesztés kezdete: a trĺmogaüís kifizetését követő hólrap
- törlesáés időtaľťama: 48 hónáp
- törleszĽő részlet összege: 66.24l iund

A Tĺársasház előtörlesztés te! esítésére j o gosult.

A töIlesztő rész|ętet .az tnkormźnyzat K&H Bank Zrt..né| vezeteÍt 10403387-00028570-00000000
szrámú bankszámlájára,az 1. porrtban rögzítetÍhatározatszźnnfeltiintetésév"l l,en aiutul',i.

Amennyiben a TáľsashĺŁnak. a jelen pontban Ieírt Íizetési kötelezettsége tekintetében a törlesztőrészletek hátraléka eléri a 6 havi törlesztő részlet cisszegét, a kamatmentes kölcsön még hátľalévőösszegét a PoIgfui Törvénykönyvről szóIó 2013. évi Ý' 
'to*éoy 

(a továbbiakbun' ľit.; szeľintmeghatározott kamataival együtt egy összegben köteles a rarsasľlaz * ó"t"ň* y)at reszérevisszafizetní.

12. A kamatmentes kölcscjn vonatkozásában a Társasház jeleĺl megállapodás aláírásáva| tudornásu;veszi, hogy amennyiben a 11. pontban rogzített

- törlesztő részlęt 3 egymást kovető hónapban nem kerii] megfizetésre , uw az onkormányzat atulajdoni hányadára eső közös köItséget a még fęnnáT|ó, TarsashrŁat terhelő tartozáscisszegébe beszámítja. Ebben az esetben az önkorrnányzati tuiajdoni ľranvaara |,á társashazi

"r t--..-
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üzemeltętési költségeket (közüzemi díjak, karbanfurtás, felí$ítás stb.) a többi tulajdonostárs
köteles ťlzetni.

- törlesztő ľészlet 3 havi elmaradása esetén az Onkormányzat a Ptk. szęrinti mértékben
meghatározott késedelmi kamatot számol fel.

13. A támogatott Tarsashźzhozzájárul ahhoz, hogy a támogatott .|źľsasház 
neve, címe, atámogatás

cisszege, és felhasználásának cé|ja az onkoľmányzat hivatalos hiľdetményeit megjelenítő lapban,
illetve internetes honlapján is közzététe|re keľriljön' Abban az esetben, tra a ĺaĺ1ĺtás köItsége
meghaladja ai 1.000.000 Ft-ot, a Társashźn a kapubejĺáratánáI, jó'| táthatő helyen köteles élhetyezni egy
a támogatásátôl szóló információs ÍÁb|át' A táb|a egyszeri beszęrzésj díja, valamint a kihályezéssel
kapcsolatban felmerült egyéb költsé g a támogatálsban nem számolható el.

l4. Tĺá.rsashaz köteles a kivitęlezés során minden esetlegesen bekövetkezettváItozásről onkormányzat
illetékes szervęzeti egységét éľtesíteni.

15. A jelen megá||apodźtsban nem szabá|yozott kérdésekben a Társashĺázaknak adható önkormányzati
támogatasokJól szóló Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefváľosi onkoľmányznt 23/2oI5. Cv.zl')sziáĺnú ĺinkoľĺnányzati rendelete, és a Ptk.-ban foglaltak az irĺányadók'
A szpĺzodő felek a jelen megállapodást annak ęlolvasását követően, mint akaratukkal mindenben
megegy ezőt, helybenhagy őLag 4 egymással egyező példányban íÍtźk a|źL.

Budapest, 2016. március dĺ .

"--.--ĺ \ ń/'l ĺ1

t -,J--' L,4 /
084 Budapest

Jogi szompontból elle4j e gy zem:
Danada-Rimán Edina

F'edezetę a l{ ].9 ! címen biztosítoĺ. Budapest, 20l6.
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l. sz. melléklet

A számlák záľađékolása

A munkák elvégzését igazo|ő sztm|á|<ta vezetett zfuadékokban foglalt összegeknek egyi.ittesen a
szerződésben rneghatározott kamatmentes kölcsöntámogatás összegét kel] kitenniük az elszámolás
soľán. Erre tekintettel:

l' amennyiben a társasház je|eĺ szerződés 1. pondában megJlatfuozoľt elismert felújítási költséggel
pontosał, megeg3łező, vagy keveseáĎ ĺĺsszegľől szóló számlakkal tud elszámolni, a közcis képviselőnek
valamennyi eredęti szám|átra az a|źbbi szövegezéstĺ zźlradékot kell ľáírnia: ',A Józsefurárosi
Önkormányzat fe|é '.. %o-ban, azaz ,.. Ft összefben támogatási szerződés a|apján e|szÁmolva.,2 A
szerződ',és 1. pontjának utolsó mondatában meghatározott száza\ékszźrnot, valamint a száml'a
végössze géb ő| az. annak megfelelő összeget kel l behelyettesĺten i.

2' amennyiben a táľsashźn je|en szerződés 1. pontjában meghattrozott e|ismęrt felújítási költséget
meghaladó összegĺől nyujt be sztm|źl<at az e|szÁmo|ás során, úgy nindaddig, amĘ a zánadékolt
sámlák egyĺittes végösszege nęrn éri el az elismeľt fetťljítási köItséget, a számlákat-az 1. pontban
meg}latźrozott módon keII záľadékolni.

Az oIyan utolsóként figyeleľnbe vehető számltn viszont, ame|y az el,ismeľt fehijítási költség összegébe
beszámító, de aztmeghaladó ľészösszeget is tarta|maz, már nem a kölcsontiámogatásnak a łzerződés L'
pontjában meghaÍÍrozoľt százalékos arźnyszámźÉ és az arrnak megfelelő osszeget ketl behélyeffesíteni
a záĺradék szövegébe, hanem a többi számlán már együttes ęn záradéko|ásra keĺült összegnek és a teles
kamafiĺlentes köIcsöntámogaÍas ĺisszegének a kĺilönbözetét. ,,A Józsefvárosi Önkormánýntfelé ...ô/o-
ban, azaz '.. Ft összegben támogatási' szerződés alapjrán elszámolva.''

PéIda:

A felújítás elismeľt költsége 6'800.000 Ft.
A kölcsĺlntlámogatás az elismert felújĺtási kĺiltség 45,25 száza|éka, azaz3.077.000 Ft'

Az e1számolás sorĺán benyújtásľa keľtilő szĺámlák:

1. számla: l '900.000 F! ennek 45,25o/o-a, azaz859J50 Ft kerii| zźiradéko\źsra

2. szźlrn|a:2.400.000 Ft, ennek 45,25;o/o-a, azaz La86.000 Ft keľüI zźradékoIásra

3. számla: 2'800.000 F! amelýel már túllépésre keľĺi] az e]ismert felújítási köttség, ezéľt NFM a
45,25Yo-a, azaz |'267'000 Ft kertil zźradéko\ásra, hanem 1.131.250 Ft" amely az utolsó
szám|a végösszegén ek a 40,40o/o-a.

(a zfuadéko|hatő 3'07,1.000 Ft-ból kĺ kell vonni az első két szźľĺĺ,]rán mán zäradékolt
ĺlsszegeket: 3.077.000Ft - (859.750 Ft + 1.966.600 FĐ :3.077,O0O - 1,945.150 Ft:
l.l3i.250 FĐ

A számlák egyĹittes összege 7.100.000, ebből elismeľt koltség 6'800'000 Ft, a szám\ákon szerep|ő
záradékok együttesen 3.077.000 Ft-ot tehetnek ki.

Minden esetben a megfelelő záiaďékkal| ellátott eredeti szrímlák két másolati pé\dányát kell benyujtani

''A másolat az eredetivel mindenben megegyezo.,' szövegű hitelesítéssel, aláíľással, dátumozással.
pecséťtel ellátva.
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