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Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuĺĺrosi onkormźnyzatKépviselő.testtiletének
Vaľosgazdĺálkodási és Pénziigyi Bizottsźęa

Előterjesztő: Gazdátkodasi Ügyosĺály

sz. napiľend

ELiTERJESZTES
és PénzĺiryĺBĺzottság 2016. augusztus 15.ĺ ülésére

a Városgazdálkodási

Táľry:

Javaslat közteľĺilet.használati kérelmek elbíľálásáľa
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter ijgyosztźiyvezetó
Készítette: Gyuricza Ramóna és Boros Gábor Szabolcs tigyintézők
A napirendet nyilvĺĺnosülésen kell ĺáľgyďni.
AdöntéselfogadĺísĺĺhozegyszerűszavazatÍóbbségszfüséges.

Melléklet 3 db

Tisztelt Városgazdálkodási és PénzĺiryiBizottság!

I. Tényátlás és a dtintés tartalmának

részletes ismertetése

Az elmlilt időszakban a Buda.pest Főviíros VIII. keriilet Józsefuarosi Polgármesteľi Hivatalhoz
az a|ábbi - a Jőzsefvźrosi onkormźnyzat fulajdonában lévő koaeruletek hasznĺĺtaĹáľól és
Iwsz'lnlatának rendjéről szóló |8120|3. (^I.zi.) önkoľmĺányzati rende|et (a továbbiakban:
.
Ęendelet) szerinti közterület-haszná|ati hozzéĄátu|ás iraĺrti kéręlmek érkeztek. A PénzĹigyi
Ügyoszály tajékoztatasa alapjrĺn a kérelmezőknek ktizteriilet-hasnlźůati đíjtntozásanincs.
1.

Közteriilet .haszlĺlźiő, kéľelmező :

A

kérelembęn foglalt

használat iđeje:
KözteľĹilet -hasnlá|at célj a :
Közterület .haszľÉůathelye :

Horváth Tibor eryénĺvállalkozó

közterĹilet-

2016. augusztus 15. - 2017. augusztus 15.
megá||ítő tabla
Budapest VIII. keľĹilet, Diószegi Sámuel u. 10/a.
szźĺnlelőtti jáÍdán

lm'

Közteľül et -hasznźt|at nagysága:
Közteriilet .hasnń|at díja:
Közteľül

-hasnláiat díj a
Díjfizetésütemezése:
et

ö s

szesen

(szélĺüely: l 089 Budapest, Kálvĺáľi a tér 2O.)

3 150,- Ft/mz/|lő + ÁFA
:

37 8o0,. Ft + ÁFA (3 150,- Ft*1 m2
egy összegben

*I}hő)

Tényállás: Horváth Tibor egyéni vźl|alkoző. 20|6. január 13. napjĺínérkezett és 20|6.
augusztus 08. napjĺĺnmódosított kérelmébenközteriilet.haszná|ati hozzajaruIas - teljes
díjťrzetésseltoľténő - megadasát kérte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel aľrą hogy megá|íítő
tíbla elhelyezése céljából kívĺínjahaszrrálni a fenti teľületet.

A

Rendelet 11. $ (4) bekezdés i) pontjának éľtelmébeĺ
az 5. $ esetén a telepiilésképi
bejelentési eljĺáĺásról szóló önkormányzati rendeletben szabźiyozott döntést a kbĺeľtĺeJhaszĺnlatihozzájaru|źtsirĺĺntikérelemnektarta|mazniakell.
Az ugyféI20|6. június 30. napjĺĺnteleptilésképi bejelentési eljarást kezdeményezeĺt, ame1y
eljánásban a fent megjelölt tevékenységetazÖnkormĺĺnyzatkikötés nélkÍiltudomasul vette.

ý1

p'Ł

Fentiek alapjĺĺna Gazdá|kodási Ügyosztaty javasolja a közteriilet-haszná|atihozzÁjáru|ás
teljes díjfizetésseltöľténő - megadását.
2.
Közteľiilet-hasnlá|ő,

A

kérelmező

kérelemben foglalt

haszrrĺílatideje:
Közteriilet .haszná|at célj a :
Közterület.hasnláiat helye :

Közteriilet -hasná|at nagysága
Köztertilet.hasnń|at dija:

_

GľĺllcsirkeKft.

:

közterĹilet.

:

Közterület -használat díj a összesen

:

Díj Íizetéstitemezése :

(1085 Budapest, Honánszlcy utca 13.)
2016. augusztus 15. -2017. jrilius 06.
pavilon és vendéglátő terasz
Budapest VIII. kerület, Szigony utca 43.
(Klinikák Metró bej7rat mellett) közerĺ.iletęn
|2 rŕ pavilon * 3 m" vendégl źúőterasz
szezononkíviil : 2|o'. Ft/mz ĺhő + ÁFA
szezonon belül: 2 080,- Ft/m2ĺhő + Ár.^ł.
pavilon: 45 4o,- Fthłlhő +Áľe.
613 460,- Ft + ÁFA (2|0,. Ft*3 m2*6 hó) +
(2 080'- Ft*3 m2*5 hó) + (4540,- Ft*12*l1 hó)
negyedéves

Tényállĺás: A Grillcsirke Kft. 20|6. auguszfus 0l. napján érkezett kérelmébena
Vĺárosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság 772120|6. (vII. 22.) szĺímúhatźrozatźnak

módosítását kéri.
Kérelmező a kĺizteriiletet 20|6. augusztus 15. napjától tudja igénybe venni tekintettel ara,

hogy addig nincs lehetőség az elektromos aľam e||ito iends'er kiépítéséľe,
ame1y
elengedhetetleĺ az tizlet mfüödéséhez, továbbákéri a közterület-hasnźiati dł
összegben

töľténő megÍizetéséről negyedéves megfi zetésre töľténő módosítĺását is.

"gy

A Rendelet 18. $ (2) bekezdésénekértelmében ,,Tartós (legalább hat hónapot meghaladó)
közteriilet-hasnlá|at esetén a Bizottság a jogosult kéľelmérehavonta' negýedéveň. ',,ugý
felévente esedékes, egyenlő összegiĺ díjfizetést megállapíthat, amennýb",|.* esedékes äíj
1 0.000 forintnál magasabb.''
Fentiek a|apján a Gazdrílkodási Ügyosná|y javasolja a Yźnosgazdá|kodĺási és Pénzĺigyi
Bizottság 772120|6. NII.22.) szĺímúhatźrozatźnakmódosĺtxet a ktizterület-haso,aiut
időtaľtama és a díjfizetés iitemezése tekintetében.
3.
Közteriilet -haszná|ő, kérelmező

A

Geo * Bau Kft.

:

kérelemben foglalt közteriilet.

használat ideje:
Kĺizterület-hasznĺílat céIja:
Közteriilet -hasnnlat helye :

KözterĹilet -hasnlźtlat nagys ága :
Közterület -hasznáIat dij a:
Közteľület .hasznőiat díj a ö sszesen
Díjkiesés, díj elengedés esetén:

(| | 52 Budapest, Vörösmarty

utca 12/b)

20|6. augusztus |6._20t6. szeptembeľ 30.
építésimunkatęľület (ftiggőfolyosók felújít.ísa)
Budapest VIII. keľület, Leonaľdo da Vinci köz 1.
előtti kĺizterĹileten
36 m2

42O,-Ft/ĺ,ŕlnap+ ÁFA
:

695 52O,- Ft + ÁFA (420'- Ft*36 m2*46lnp)
695 520.. Ft + ÁFA

0ĄkŁ

Tényállás: A Geo + Bau Kft. 2016. július 13. napjan érkezett kéľelmébena
Vĺírosgazdálkodasi és Pétlzugyi Bizottság 770lf0|6. NII.22.) szamú hatfuozatźnak
meghosszabbit^át kéľia Tisztelt Bizottságtól tekintette| aľra, hogy a munkálatokat
źi|vźnyoz.asiproblémfü miatt nem fudták időben befejezni.

Használó a kiizteriiletet teljes díjmentességge|hasznźlta, azonban tekintettel arra, hogy építési

munkálatok esetén a közteriiletek nagyméľtékbenkĺárosodhatnak, így a Gazdálkodási
Ügyosztály a köaeľület.hasznáIati hozzźĺjlźru|ásmegadĺását teljes díjfizeiésmellett javasolja.
A Tĺársashaz a Rendę|et 26. $ (l) bekezdésben foglaltak ďapjĺín kĺilön kérelemmel a
k<ĺzeľület-hasznźiatdíjának |00%-át visszaigényelheti, amennyiben a közterületet az
átvételekor fennálló eredeti állapotaban bocsátja az onkormźnyzat rendelkezésére és ezt
szakvélem ény tźtmasztja alá.

Fentiek alapjan a Gazdá|kođasi Ügyo sztźiyjavasolja a köĺęľiilet-hasznźůatihozzájuu|ás _
teljes díjfizetésseltörténő _ megadását.

il. A beterjesztés ĺndoka
A beérkezett kérelmek elbfuáIasa" vďamint az előterjesztéstétgyában a döntés meghozatala a
Tisztelt Bizottság hatasköréb e tartozík.

III. A dtintés célja, pénzüryi hatása
A dĺintéscé|ja abeérkezett kérelmek Bizottság á|ta|hatÁndőben történő elbírálasa.
Tervezett bevétel:
Horváth Tibor egyéni vźi|a|koző

Gľillcsirke Kft.
Geo + Bau Kft.
Osszesen:

ÁFA
ÁFA
695 52O'- Ft + ÁFA
37 800,. Ft +

6|3 460'- Ft

+

1346 780,. Ft + ÁF.A

Iv.

Jogszabályĺ köľnyezet
Ręndelet 12. $.a éľtelmébena közteľĹilet-hasznźiatta| _ hozzajaralĺással és elutasítĺíssal_
kapcsolatos önkoľmányzati hatósági eljĺĺľĺásbana hivatkozott ľendeletben rögzítettęk szeľint
elsőfokon a Vĺírosgazdĺálkodĺísiés Pénziieyi Bizottság dtint. A Rendelet melléklete
meghataľozza akozteríjlet használatok utáni fizetendő díj mértékét.
A közteľĹilet-használati díjfizetésütęmezéséről a Rendelet 18. $ (1) _ (2) bekezdései az
alábbiak szerint rendelkeznek:
,,(I) A díjat a lrizterijlet-használati hozztźjárulásban rögzített időtartamra ĺls módon a
j o go s ult lrĺ; t el e s e l őr e e gl Ó s s z e gb en me gfi zetni.
(2) Tartós (egalóbb hat hónapot meghaladó) lrózterüIet-hasznólat esetén a Bizottsóg a
jogosult kérelmére havonta, negłedévente vagł féléventeesedékes, eglenlő összegű díjJřzetést
megáIlapíthat, amennyiben az esedéĺresdíj 10.000 forintnál magasabb. Ezt a tényt a
kĺjzteriilet-használati hozzdj órulásban rÓgzíteni lrell.,'

A

A köztertileti használati díjak cstiłJ<entéséről,elengedéséről a Rendelet 24.

$ (1) bekezdése az

alábbiak szerint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete alapjón mególlapított lrôzteriilet-hasznólati díjak lrorlótlanul
c s ökkenthetőek vagl el engedhetőek :
a. az onlarmányzat érdekébenvégzett építési,felújítósi munlralatokvégzése esetében;

,'4tł,t-

b. a Jővárosi, vagl
c.
d.
e.

Í
gh.

i.

önlrormányzati pályázaton elnyert tómogatásból tarténő épület

felújítások esetében;
humanitárius és karitatív célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
kulturáIis és k)rnyezetvédelmí célok érdekébenvégzetttevékenység esetében;
minden olyan esetben, amilror a Bizottság tigł ítélimeg, hogł az Józsefvóros érdelreit
szolgóIja;
bejegłzett politilrai pórtok, egńázak és tórsadalmi szervezetek nem lrereskedelmi céIt,i
renden,én)le esetében ;
olctatósi, tudományos vagł ismeretterjesztő témájúfilmalkotásokfoľgatósa esetében;
a Filmtv. hatlźlya aló nem tartozó allatósokforgatása esetén, ąhol az igénybeveendő
teriilet a I5 m2.t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó terĺiletű;
a Filmtv. hatólya alá nem tartozó allrotásokforgatása esetén, amelynek időtartama a
kérelmezett időponttól szómított 30 naptĺźrinapon beliil ôsszességében nem haladja

mega2naptdrinapot."

A Rendelęt 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,Köztertjlet-hasznólati hozaźjárulás csak ideiglenes
jelleggel _ meghatórozott időtąrtamra vagl meghatórozott feltétel bekövetlreztéig _ ądható,
Iegfeljebb 3 évre; a telepĺiléslrepibejelentési eljárás során hozott dantésben engedélyezett
reHómberendezés elhelyezése esetén legfeljebb I 0 évre.''

Fentiek alapjan kéľemaz a|źlbbihatźttozatijavaslat elfogadasát.

Határozati javaslat

I.

A

Vĺĺľosgazdálkodasiés PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati
- előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel_ azalábbiak szerint:

hozzě$aru|ast ad

Köztertilęt -hasznáIó, kéľelmező :

(székhely: 1 089 Budapest, Kálváľi a tér 20.)
2016. augusztus 15.-2017. augusztus 15.
megźi|ítőtáb|a
Budapest VIII. keľület, Diószegi Sámuel u. 10/a.
szám előtti jźLÍdźľ'

A kcizteľül et hasznźůatidej e :
Közterĺilet.hasnlźiat célj a :
KĺĺzteľĹilet-hasznőůat helye

:

|

Közteriilet.hasznáIat nagysága:

Felelős:

Horuáth Tiboľ eryéni vállalkozó

11ŕ

polgármester
augusztus 15.

Hatĺíridő:20|6.

il.

Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy módosítja a 772/20|6.
NII.22.) széműhatźrozatźlt-negyedéves díjfizetéssel_ azalábbiak szerint:

Köztertilet-használ

ó, kére|mező

A közteľiilet-használat

:

idej e:

Köztęrtilet -hasnźiat cé|j a:
Kiizterĺilet -hasznźiat helye :
Kcizteľiilet -łwsnlźiatnagysága

Felelős:

Hatńndő:

:

Gľillcsiľke Kft.

(1085 Budapest, Hoľanszky utca 13.)
20|6. augusztus 15. _2017.július 06.
pavilon és vendégláltő terasz
Budapest VIII. keľĹilet, Szigony utca43.
(Klinikak Metró bej lirat mellett) közteriileten
12 m. pavi|on * 3 ľŕvendéglźltő terasz

polgáľmester
20|6. augusztus 15.

,ĄkŁ

ilL

Vĺírosgazdálkodási és PéĺlnlgyiBizottság tlgy dönt, hogy közterület.haszruílati

hozzájaru|ást ad

-

előre egy összegben tiirténő teljes díjťrzetéssel_ az alábbiak szerint:

kérelmęző:

Kiizteriilet.használó.

A közteriilet-hasmálat

ideje

:

Közteľtilet.has znéiat célj a:
Közteľiilet -hasnlźiat helye :

KözterĹilet.haszrálat nagysága:

Felelős:

Haüĺridő:
A

2016. augusztus 16. -2016. szeptember 30.
építésimunkateriilet (fiiggőfolyosók felujítĺása)
Budapest VIII. keriilet, Leonardo da Vinci köz l.
előtti köĺeriileten

36fił

polgármesteľ
2016. augusztus 15.

döntés végrehajtá

végző szęrvezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztíly

sź.Í-

A lakosság széles körét érintő döntések
nem indokolt

Geo * Bau Kft.
(|152 Budapest, Vcirösmaľty utca |Zlb)

hirdetőtablán

Budapest, 2016. augusztus 09.

esetén javaslata a közzététe| módjara:

honlapon

4e/,Đ-ű
dr. Galambos Eszter

tigyosáĺĺlyvezeto sy

1

KÉszÍrBrľB:Gĺ,zpÁlroDÁsl ÜcyoszrÁly
LpÍnrn.: GyuRIczł RĺuiNł.Bonos GÁson Sze,sol,cs ÜcyrľľÉzór
PÉľzÜcylFEDEzETETNEM IGÉ}.IYEL. IGAZoLÁS: ą J"-.-i
Jocl roľľRoĺt..,ď-

0rIhŁ

.'

j

Lígl ir,iin

t4

Budepcgt Főváro6 V|l|. kełütcŕ Józsefiaáĺoď ÓnkoĺĺruĺľľyzáPcÉlgárĺnesteľiłiivaúata
Vagyongazdá|kodási és Üzeĺĺr|tcŕesiiigtyosaúály

í082 Bgdaoest
BaÍoss'utca 63.67'

Kéĺjnk

K E R E L E

ň;ffi

.Líffi

fiĺEřRl iTi;inĹ

,
*n,,,-,.'

ił'g 'ĺłnĺ,

:sa^,.'ł'rŁ:-/

Ĺslsn.'..áś.Łílst-^,^|-

l

, l
I

M
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b.

-2AkfuelmgíhdoaásulvevĹhogi
} a kérelem beĺrýjtrísa nem-jogosí{ia fel a k.'zterđletĺasználaĺáľą
} a 18/2013' (IV.2aJt'nko'rmá4ry-zatireĺdelet 17. $ (r)bekezdese szeriĺt'aköztertiteľbaszÜálaüiértközte.
>

i

rül€t-hasmáłati díjat koteles fiz€tnĹ

a közt€' ĺiletg1kizźrćiaga2[Ülfffi9.(|)í-f9.)román.lrcĺĺetet t2. s (1) bekezdése alapjrína ĺend'elet 5.
mellékleteben megbdáĺozott Íelnék€k áÍusíthatók

A kéľelemhezalréľelmezőnď< az ďlĺbbi mellďetďĺst kellcsđobia:(á'csÚolt metrélthttt kérjiikX-el jelö|ni)

1. A közteriileten folytatní kívánttevékenységgyakoĺItłsáfä.felioeosítóesvszfu oki[at

miásoĺaŕáÍ;

x

eryéni riállalkozás esetén: vállďkozói ipazolv&tvŁ
- gazdasźęs üársasĺg; ęryéni ceg esetéľ30 napĺľál ĺemresetbi cet&ivonatoŁ aĺáíRási cÍmÍ!ítđĺuÉ

-

. táľsadarmi es egyéb szervezętek esetében: a ĺviľvánĺarĺása.váelüketigazoló
- óstermďők

esetén őstermďőí

igzo}ľányĺ

okirĺoĺ

2. Áz igényelt teĺiilebe'vonatkozó hetyszínt ĺäbnázoló váEntŃ, alnely

is' A vázlaton az igĚnyelt te'nlkmek. a sđlĺsĘe
mercteftJĺet - rĘ kell szeĺepelnią hog5l ennatc aąg'559'
elheýezkeđéseeryértelműen megäilapíthđóleryen{IERASĄPAV{ÍĐN ESETÉN: ą.'Ínkgéleffegą
hossalsĺg; a t€rasu, pavilon szélénekaz épEleíhoinlolzati ftlrátół és a jráĺda szététól való t.álotságą terasz
esętén annak az iizlehek a bqiántatö|valő tźvokága, amelyi}:hez tartozik; metęrben méŕĺ'e).
3. Az elhelyezĺi kívántépítq'ény'létesítmeĺry.bereĺđezesműszakileírágłtéstavełI;teraszkźrelme|ĺhez a
helyszÍn fotójólt ls csďolni uilIaéges.
4. Meglévő 'létesítméryĺevonaikozó kôzEr]let-haszłiłIati b7zĺájárutás Eęg|ijĺtása esetćn - városk, épvéłblmi szempontok figręle@evétďe miatt _ fenvképfďvételt kell becsatolni.
5; EPÍtésiengedźIýez:kötött épttmény esetébenvagl építesinrunłąźIatoklulrssefl,ggő lrozterirlet-haęruil!ąt
esetében az építtetőtől lcapottmeghatalłnuőst és a jogszabáýban előíłteętekben ajogerős építésĺigłi
hatósági engedé tvt csďo ln i :szilbépe s.
6. Köz'it igetrybwétďe esetén - a 2. ponĺban fuglatt be'}ysaíuąizoĺ:bil - a voĹlaükozi hełyszíntEľázoló
forgalomtechnikai váĺa.ajfr, anely beszeĺezüe6 a BKK KÔzúłi Kőáekędési Igazgďósĺg Kózútkezelési Fő'
oszÍály' Forgaloĺmechnikai osztátyáŁ

x

F.iryelmeztetés:

AhifrýÍalau]kircIrcabeIeĺnrymtwĺzáłyesueĺőírtmet,IétrIetekcúollźŃĺútĺ,
apntosésqffielrłnT tclweghúźravĄv*
lauintamegléú létęsítnéąÍotóia eleĺgedletetlen abenýjbttlibelanérđani elbír,óIiźxi[ioz!

A köaeľüĺetłaszÍ'|álatot' - kűlönösen _ az atíbbi1qgs,Bbáityo.I( s#IyozuáJĺ;'
> a.'he' tyi tinlor.náryzaolĺrqt ýóiló 1990. áđIxV. tđi'fus'

}

havÍ}áĺ'ÍáÍo[€s háśmá|łtáÍ'^ł<Í€eđjĺ:rőt ęđór,8ł2o13&rormłnya fuIđdmábm
tárö köztgüł€t€k
Gv'2a.) odoĺnán:r.zari.eiaeiet
> Íózsęńłíros Kęriilai Épĺtéĺĺ
szabáłrz*ĺĺót gó!ó 66ż0o7.('iltu.) tiĺaryágr,ďi Í€Údđet
> Bu{4esi v{ĺosreo{ezesi es Epítl*i Keĺetvahł$zmď góló uĺ7lt998:()Ĺl5) Főv. Ks.. I€0&Iď

a Józďváťosi

NYILATKOZAT
AhJírotĺhozzłjiárulok veméłyes es krilömteges ađĺitaim(hozítaĺtozóim szemtĺtýes adaui)
jĺíĺohaós'ág felé tovĺbbÍÉsáhoza jogomltság megłllapítłsaes teljesÍtese 'cetjrĺból.

akeznlésr.lbrez és az el-

Kérelmem benýjľrásakora Polgĺlrmesteri lł\řatai Varyongazdálkotlási és Üzę'melteĺési Ügyoszuĺly Íiryintézőjétől ĺájékozaÉstkapam - melye mdomásul vettem _ az elÍłĺras.neginđÍľĺslĺnak
ńápjáÍóI , azfrgĺiútézéśi^
hätáÍidőľőt az iiryenĺe inínyadó jogszabríty ĺenđelkezéseiről,jogaimĺót és kötetezstBégemĺĄ továbbá kötelęzettsegąm
ebnulaszľásának jogkövetkezményeirő! a hivatali elerÍntóségrőĹ

Kijelénteľl. hogl káelmem tďĘesítése esetén a 2004. é'ń cXL. tv. 73lÄ. s {1) b€kęzdęs b) ponĺja alapján a fellebbezési jogomról lęmondok Tudon.ásul vęgem. hog ezłltal az Ťgle,mten hozűtthalámzat annak közlesekoľ

jogeĺőre enelksđik

HořiVíĺTi!T|BoR

VEGYESKEREsKF.DÉs

ĺ0B9 Bp', Diószeghy S; u. 10/A
ńdósz ám: 4C30 í.nł3.2. !,2
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BIJí]APĘST rťjvÁnos vu l' KIRÜ L ET |ÓZsErVÁ ĺ{Ü5ĺÖĺ\ĺK$RMÁNYz"Ą"ĺ.
Đx, ląocsts

ttÁľÉ .

řOł'sÁnľ4ĺsTĺ:í{
Hoľváth Tĺboľ

Iktatóseáľn: 26.s l 7/20

l

r

Ügyintézó : Öehéľ.blclrváth Á.nikó
.ľęlefoĺr:

Buđapest
Kálváľ,ia tér20.
r089

45-92-5?6

e'mĺĺi1 geheľlra@j ozsoÍVaľos.h u
:

TĺłľgY:Diiszegi Sámuel utca 10/ĺr. szárn alatti űzleľ slőtt megłillítĺitábla ellrelyezóse
I G.Ą^

ZÜL
^s

tolepiiléslĺépiboje|ent'ósĺ t|jáľńsban

I{orváth TÍboľ bejelentő szeméIy keľelméľe,201ő. június 3t}.rĺn indirlĺ telepriléskćpĺ
bejelentósi eljaľásban, a Dĺószegi símuel utea 10/a. szĺ{m n|atűi (3s974 hľsľ')ĺĺľlętętőtt
megáIlÍkĺ tábla elhelyezóse táľgyban bellyńjtotÍ dokumęntáoĺút átviĺsgáltąnr ós a feirt
megjelölt épĺtésí
tevékenységvégzésétkikłĺťósnóllĺiil tuĺIomĺĹsul Yesä'ent-

A

tęIspĺilésképibejelentési eljáľás soľán kiadott igazolás a k<izJć-ĺtőĺszámított
éľvényes'

s

hünapÍg

Jelen telepiiléskópi döntésemmęl szemben n BudapesÍ Főváľos VtlI' keľület Józsefváĺos
o..ĺkoľ'ĺnanyzatKépviselő-testĹiletéhez 'lębet {bllębbez'nĺ ne ĺítvételtőlszárnÍtott trS napon
beltil.

A teleptiléskópi bejelentósi o.liáľásban hozo'tt .igazolás nem mentesítĺ az épĺttetőt más
jogszabályokban előíĺĺengeđélyekľregszeŕzését{il(pl. közÍęľiilet ťog!alás). Kĺizös tulajdont
órirrtö módosítás esętár a tulájdonostáľsak hazzáiiárĺ\ása sztikséges. Je]en telepüIósképi
igazolás polgádogi igéný nenr dönt ęI'

A

teleptllésképieljáľás soľán meghozott igazolásban foglaltak nregszegésc ęsetón
telepĹilésképi kötelezćsi eljáľás lefolytatása ľendelhető el. A kötelezettségek megsz'*gése és
végre nem hajtása esetén 50 000 foľintig tcľjedő bírság kiszabása rendolhet(1 el.

ľN't}()KoLÁs
Horváth Tiboľ bejelelrtő szemóly, a ?,6-51i7120lő ügyiľatszámri kérelmében ae épitett
köľnyezet alakításáľól és védelmeľől sző|ó 199"ĺ. évi LxXuII. tĺirvóny 30/D.$-a, a
teleptilés'fejlesztési korrcepciiľól, az integrált telepüIésťejĺesztćsistratégiáľól és a'
telepĺiĺésr:endezésieszkozökľől, vďamiĺrt ęgycs településľendezésisajátos
jclgíntézrnérryekľőlsz'őIő 3|4i20l2. (XI. 8.) Koľm' ľende|ĺ{ 23.$-a, valamint a l}udapest

ľrffi
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Fővaľos VIII' kertitęt Józspfuáľosi onkonn áyYłat KépviselŐ-tęstĹiletćnęk
ĺĺrépĺtésüg6y$l
<isszefiiggő egyes
onkonnłínyzati hatósági etjäľásĺlkręszlętes szauaylĺľol szĺlĺ
lelyi
5ĺf013, (Ii'ĺ0.) önkormĺĹnyzati
ľenrlelet ó.$-ä aläpjfu te|epĹilĺĺsképibejolentést tett
hatóságomhoz, a Buđapest,ÝIIl. keľület oiósz.egi sámuel utca l 0/a,
szłĺnalattiĹizlet $IŐtt
megállító tábla elhelyezéséľevonatkozóan'

A

nrellóke]t teľvdokumęntácíit és aĺrnak melléklętcít áťvízsgálvz
ĺrrcgállapíĺĺltĺatrr,

.

hogy az

ľn.egÍĘJela teleptilésť.ęjlesztésikoncepcióľýl, az integr'ált
toĺeprilesĺejlęsztćsi stľatégiáľĺllés a
**'ĺv*

teleprilesĺendezés| eszközćikľt}ĺ, y$ryint
te1*pĺile;;đ.d;;J;i-snjátos
jogíntszĺnényerĺĺl
szôIő 314/2012.'(xt,8.) Korĺn'-iandelet 2Í.$ (2)-{3) bekezdésében,
rłalamint a Buclapest Filváľos VIII. 'tdĺlet Józsefváľclsĺ ooi.o'il'á'*ji "Iftp'ň;iő]
testtiletének az építéstiggyďösszefiiggő egyes helyi ĺĺnkoľmányzati
hátoságl eljáľások
réset9tgs szabźűyuről
5/2ai.3, GI.r0.) .ĺĺl.o.'oĺny"atiľendeleĺ 1' rnellékleůben fbglaĺt
1zó!ó
tartďmi kövotelményekneĺc.

{(xII.12.)
.t.evékenľséga Józsefi'áľos

Keriileti ÉpítésiSzabálpatáľól (JlKÉsZ) szólĺ1 6r/2007'
<inkormányzati rendęlętben és- a reklámot ľęklfuitbeľendszósek ós
céglľek
elhelyezésénekszabályair.ot szóló 55/2013. (XIÍ'f},) iinkonnányz,ati
ľelrdel'ot f'oglalfaknak
tneg'ťelol, valamint a településképbeillesz'kecĺik, ezéń a ľenĺĺęlkezĺj
ľészbęn foglaiiak szeľint
az építésitevékenységettudornáiul veszem.

A

rendeikező ľészbeĺrf'oglaltaknak megfelelő teleptiĺósképi bejelentósi eljáľásbłn
lrozott
az épitett környezet alakításáľól os veaeme'ĺil szótó lgg7. ćvi IJXVIII,
törvény (a továbbiflkban: Etv'; 30/D, $ (1) bekezdésón alapul.

igĺzolásom

A

felle,bbezósi

jogľil ľenĺlelkezésaz Étv.3'0lD. $ (3)

bekezdćsén és az építésüggye1
összeÍiiggő egyes helyi önkormányzati hatósági ól.1aľáso'lĺ ľészlętes
szabályäiľĺi-äálo
5/2,013. (II.10.)
IłYł}Y4VěY{
1ĺnkoľmányzati ľendeĺet13/A.$.n,-a cĺontésberiÍbgúii;Ĺ*-g;;ää;61
;;äi;
rendelkezés azĘtv.30iD' $ (4) bekezdésén alapui.
Budapest, 2016; júIius 6.
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.08. 08-i hatá|Iva|

:

1.

oldal, cisszesen: 2 olđa|

Megje|enítés

I

!

Kozzététe|iin.|ormác]ó megjelenítése:

Nem

.

Horváth Tibor László
(1089 Budapest, Kálvária tér 20.3.em.25.) Adószám: 4o2o13o8.2-42
Gégkivon at 2016.08. 08..i időál|apotban

ĺ ÁlrłlÁNosADAToK
Azonosító: 197016459

Az opten á|ta| generá|t egyediazonosítl!
Cégforma: Egyéni válIa|kozók

2

A|aku|ás dátuma: 1974.11.04.

A cÉG ELNEVEZÉSE
Horváth Tibor Lász|ó

Hatályos: 201

5

5'1 1.1 9. - ...

AcÉGSZÉKHELYE
ĺ089 Budapest. Kálvária tér 20.3.em.25.
Hatályos: 2002.05J 6. -

6

...

A cÉG TELEPHELYE(I)
1089 BUDAPEST 8.ker D|ISZEGHY SÁMUEL UTCA 1olA.

Hatályos: ... -...

8

A TÁRSASÁGIszERzóDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPĺTo oK|RAT,

ÉresĺrŐoKlRAT)

KELTE

1974.11.O4.

Hatályos:

9

1

974.1 1.04. - ...

A cÉG TEVÉKENYSÉGIKoRE(l)
47

1

1,08 Éle|miszer je||egű bo|ti Vegyes kiskereskede|em (Főtevékenység)

Hatályos: 2008.07.20. -

...

í3 A cÉGJEGYzÉsREJoGoSULT(AK)

ADATA|

Horuáth Tibor László 1089 Budapest. Kálvária tér 20.3.em.25.

Hatályos: 201

5.1 1.1 9. - ...

20 A cÉG sTATlszTlKAl SZÁMJELE
4020130847't1_231_01

Hatályos: 201 1.01.03. -

...

2í AcÉGADószÁMA

0,IkŁ
https ://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomt atas/ or97 0 r 6459

2016.08.08

tb

OPTEN Kft.

>

Cégkívonat 20|6.08. 08-i hatá||ya|

2. o|da|' összesen:

2 o\dal

40201308-2-42
Hatályos:

1

974.1 1.04. - ...

97 PÉNZÜGYI MoDUL
Létszám: 1fő

Adatok egyéb forrásból:
Áttapot: Működő
Adószám: 40201308-242
Viselt név: HoRVÁTH T|BoR ńszll
Vállalkozli tevékenységkezdete: 197 4.1 1.o4
Nyilvántartási szám : 4201382
Székhely: 1089 BUDAPEST 8.ker xÁlvÁnln TÉR20. 03. em. 25. ątó
Egyéb tevékenységek
472501 ltal-kiskereskedelem m. n.s.
47 2601 Dohányáru-kĺskereskedelem m. n.s.
Aktu alizál ás dátu ma: 20 1 6. 08. 02.
Gazdá!kodási forma: Egyéni vá|!a!kozó .
A fenti adatok nyilvántańása nem a Gégbíróság hatáskörébe tartozik.

Az adatok az OPTEN Kft. Gégtiár rendszerébőlszármaznak, amely cégek esetén a
Gégköz|önyben megjelent hivatalos adatokat tarta|m azza, más szervezetek esetén egyéb
forrásbó| származó hivatalos és gyíijtött információk !áthatók.
Lekérdezés időpontja: 20í 6.08.08 í5:0í
Utolsó feldolgozott Cégköz!öny megjelenési dátuma: 201 6.08.06.
Adatbázis uto|só aktualizálási dátuma: 20í6.08.08 í4:39

oPTEN KÍt.o

0rk,Ł
https ://www. opten.hu/ccgtar/ccgkivonat-nyonrt atasl O 1 97

OI

64 59

2016.08.08

tl.ť

j lius 22.én hozott határozatát, 3, sz,
mellékletként a KozterĹilet-feltigyeleti Ügyosztály ellenórzése során készítettfényképfelvételeket,melyek szerint a Kft. a kciztertiletet nem foglalta el.

Az alábbiak szerint továbbítom a kozteľĹilet-használati i'igyben íľtkérelmet. z' sz, mellékletként ktildcim a VPB 2016,
Koszonom a további intézkedéseteket.
Üdvcizlettel

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a leve|et, ha fe|tét|enti| sz kséges!

Mentsen meg egy íát| csak akkor nyomtassa ki ezt a |eve|et, ha fe|tét|enÜ| sztikséges|
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Budapest
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Fővárosi K'ĄtĄsztr őfav éđetmiIgazgaŕĺĺslĘ

Közep-pesti Katasztrófavedelmi KJre,ndeltség
ĺĺ-J0!1e.ueaest' Dolo$azuta3. B:

Tet(3GI) 459-2324

Szám.-

3

5

1

50 ľ2867 ^ĺ / 20

1

1443 Budapest Pt: t54.
Fax-. (36-1)459-245? eaai1..fui.kozeppesŕ@Íatý€d.goY.-

-EIőadói ív-

.

6.alt.

Tárw:

4$ ffi

*V*,W
Sz'|cĺnai véleménya Budapest VEL
keľĺiletSágony utca 43. sz. (Klinilrák

Metró rłllomĺás waÍaÍ:.metlett) alatti
köxerület hasn äat ügyebeĺr

Fiv.sz:
u.i.:

rc-t0Ąa20rc
Na5i Dénes tü.hdry.

TeI.:

459-2300t94203
Deĺres.Nary@kawed. gov.lru

E-mail:
Budapest Fővóros WII. kerület
J,ózseft ótosi Ónkorm dązaí
P olgérmesterí tívataÍa
Vagy o n g axd.lźIko ďlź si és ĺjzeme|letési Úgł osdĺů,Iy
Đr. Eencz Adríenn ügpsďźIyvezető részéľe!

Budapest

Baľoss u 63-ó7.
1082

ľĺt9sĺ$ĺ'.ĺosy a
Pď]ett)

küldöťü

A

Birdapest, ĽIII. kerđ'let Szigoay ltca 43. sz' (Klinikák Mebó átlomás beJáłaÍ;alatii (paviion + venđéglátóteľasz) közterület hasznĺíĺatligyébełra Kjreadeltségunlüöz

meýeresésétmegvizsgálĺam, amtel1te

aZ atábbi szakmai véle,nćnyt adom:

úcą 43. sz. (Klinikák Mętró állo'mas bEáÍarzmellett) a1atti
vendéglátó terasl, a benyújtott iratoknak megfelelö kialakĺiásban a koźtertĺet
hasmáJatźt tüzvédelmi szmpontMl neĺn kifoglísolom. Tájékoztatom továbbĄ hogy a pavíIoĺ
területén egyidejűleg 2db palackot szabai gźufogya.sz!Ára kötve hasznátni. A pavilonban iatta|ék
Budapest, VIII. kerĺitet Szigony

(paviloa

qiĘa]ack

+

nern t.ĺárolhato.

A fenti szilkmai véleményaem mintisijrl sza(,hatćsägiállasfoglaiásnak.
Kereĺr szakmai véle,toen'yem szjves tudomásul YétetéĹ
Buđapest 2016. jútius 13.

Postazas utón írattár! K:

Kśđlt
2pld.baD

Géczi Béla tíĺzolftíezłedes

Kąják Ecgke6ô j.álós ágnÍúáJ
KćýítcľďGćpclb: Nzgy Đtĺnś !ů.hds|.
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oĺac-tňn sagmy

ł.4..

u. 43-. Gľillc.sirĹe

Kń.

-

-

,,,ĺ.kŁ
!_L,

BUDAPESTFovÁRos
VIII. KERů'I.ET JozsEFv/ĺRos

váRosÉPÍTÉszETI IRoDA

PoĹGlĺRvEsľERI řIIVÁTÁLA

Iktatĺíszám: 26.524/?016

Budepest Főváros VIII. Icgľĺĺlot

vgynte,o:

Józsefvárosĺ Ônkormányzat
Polgármesteri Hĺvatala

Telefon:
ę-mail:

Gazđálkodási ťTryosztály

SzomolĺányinéKocsis Beatrix
459-2-157

szomolanyineb@jozsefuaros.hu

đr.Galambos Eszteľ
ügyosztĺĺlyvezető
Helvben

Táľgy: Grillcsirke Kft.

közterület hasznátati kere]:ne _ Szigony utca 43. szrĺm elött

Hiv. szźm: 16-1042/2016.

Tiszteft Üryosztáývezető Ásszony!

Köszöĺettel vettem tĺĺrryitémában tett megkeresését' A Budapest Főváros VIII. keľĺiLlet
JózscÍÝáros onkormrłnpďa Képvíselő.testĺĺletérrekJózsefuaros Keĺĺ1letiÉpítési
SzabźÄyzatáaől sző|ő 66ĺfoo7.CxTr. l 2.) ręndęlętę

pavilonok, (3) be,keaĺ|ése a teraszok elhelyezését.

górÉsz; lo.s

Feĺrtiek alapjan megállapítom, hogy a köaerület-hasznrĺlat

(2) bę'kęzdésę szabźlyozaa a

engedétyezhető'

Budapest, 201ó' július 13.

Üdvözlettel:

wwwjozsefraros.hu

04h,ł-

0^

BUDAPE$ľ FlvÁRos VIIL KERÜLE-ľ

tlaľisÁcl ÜcvoszĺÁr,v

JlzsEFvÁRosr

IGAZGATÁSIt'oDA

PoLGÁRltfisľERI I{IVATÁĹ

pľĺľaŕszám: 05.27

04

D016

Ugźltézőz dr. szabó KataKarolina
ľelefon: 459.2|7|

Emaił szabok@jozsefuaros.hu
Eivsz:16-104212016

táľry: kôzterÍilet

használati kéretem

Gazdálkodási fĺryosztáIy
dľ. Galambos Eszteľ
üryosztályvezeÚő részéľe

Eelyben
Tĺsztelt Üryo sztźiyv ezető Asszony!
Hivatkozással hozzÁłlk étkezett megkeresés ćre az aÍábbirállĺásfogtaiást adjuk:

Gľillcsiľke tr(ft.
BuđapeslVIII.kerü'lel, Szigony

u. 43 ( Kl|ntkák Metľó áIlomás bejárat mellett).
12 m2 pavÍIon + 3 m2terasz

(2016. júrius 06.- 2017.

julius 06. között)

rcszśĺea közteťĺilet lrasmálatba adiisát kęręskedelmi szempontból nem kifogrísoljut az
alábbi kikôtésse|:

l
A

A

lcereslĺedőnek bejelentěsi kötelezettsége vąn ą |rłiilertjleti értékesítés
helve szetinti
esetben 1rereskedelmi hatóságom feté).

jegző felé (jelen

kereskedęlmi tevékenységek végzésenekfeltételeirőI szo|ćl 210D009. (D(. 29.) Korm.
rendelet (továbbiakban: R) 5. szĺmúmelléHet 13. pontja szerint büfétermłk közterüIeten
éľtékesíthető.

Grillcsirke Kft. fenti címre vonatkozóan hatosági nyilvántartĺísunkban nęm szerepel.
Ennek hirányában a tevékenységnem folytatható.

Budapest 2016-07.L3.
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BUlJAPls:ll RENDÓR-ľÓKÁPITÁNYs.ĄG
VIII. Keĺületi Rendőrkapiułnyság
Ren{észeti oętály

Ugyszám: aLa10l

57 59 -7 3 1201

6.

źńt.

Tárgył szakh atóságÍ véleméĺ.v.
Hiv. szám: 1 6.104ft?0|6.
ügyintéző: Boros Aťtila Balrĺzs r. hdgy.
Tel.: 47,7.37.00 ĺ 48-Ĺ24
Email: boľosab@budapest.police'bu

dr. Ga|aĺibos Esztcľ
iigvesztáIyvezető
Bu{apest Főváľos VtrI. keĺĺilet
o'nkorrnfuiyza Ĺ

Jó zsefu árosi

Foi$átraxteri Hivaťala
Gazdálkodási Ugy osztźiy
Budábest

Bärcss Ütca 63-ó7.
1

Q8f

Tiszűelt dr. Galąmbos Eszŕeť!
Tájék9zta19nt,

hqgy

g

fĺ:ntĺszamon hatóságorĺhoz er'kezett

ntegvizsgaltam, meiynek soľán az aläbbiakat áIlapÍtoĺÍam meg:

megkeresésben foglaltakaĺ

Ä GrilĺesiľkeKfĹ

kére]ĺrtetpyujtott be a Józse&ároŚi onkoŕmányzat tulajdonában lév.ő közt.ertilet
hasb'źlatálloz, melybeł kitelepriiésének engedélyezésétkértę 2ol6' jriiius 06. naptól -2017. jútius
06. napig a Budapest VIII. keľülei, Szigony utca 43. szám eIőtt a jrárdán ĺż+3négyzetrnéter

területre;

,Ą fenti heiyszínen közbiztonsagi és közlekedési szempontból a kitelepl]lés ellen hatóságom
kifogiíśtnem onel.

Budąpest 2016. jtilius 08.

Kovács Tlboľ r. alezľedes
Ren đészetiosztál.rt ezető
Ciĺn: l034 Budapest Víg u.3ó. i431 Bp. Pf.:16i
Telefon: 477-3?00 i Fax': 477 -3724, 48-401
e-mai[: 0Erk@budapestpo i íce'hu

usNE()-;-ĺ.'?o

T

{0|o&{ł;r.::l;*:riru+st lcn::-jcEsáj'Fl+!:.jř])

!litKx:niĺńfu.

0/ĺI(L
ŕ5.

m16.07.18.

oPTEN

Kfr.

D

cegkivonat 2016. 07' 1&i hatáĺ|yal

Gri||csirke Kor|áto|t Fe|elősséoű Társasáo
(Í085 Budapest, Horánsf<yutca Í3.) Adřsám: Břzszge4ąz
Cégkivonat 201 6.07.1 8.-i időá|łapotban

ÁI.rłlÁľos ADAToK
Cégiegyzékszám: 01 09 73406 (Hatá|yosi
Cégforma: Kor|átolt íele|ősségű társaság
A|aku|ás dátuma: 20a412.23'

Bejegyzés dátuma: 2005.01 '05.

A cÉG ELNEvEzÉsE

u2

Gń|lcsirke Końáto|t Fele|őssegü Tárcaság

Változás időpontja: 201 6.M.u.
Bejegyzés kelte: 2016.04l.t2.
HatáIyos: 2016.04.M. - '..

A cÉGRIV|DĺTETT ELNEVEZÉSE

3/2

Gń|ĺcsirke Kft
Vá|tozás idöpontja: 201 6.u'u.
Bejegyzes kelte: 2016.04. 2.
1

Hatályos:

201 6.04.04. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/3

1085 BudaoesĹ Hoľánszkv utca í3.
Vá|tozás időpontja: 2016.u'M.
Bejegyzés ke|te-. 20,|6.M'12.

Hatályos: 2016.04.04. . '.'

A TÁRSASÁGI

szERziĐÉs (ALAPSZABÁLY ALAPÍTó oK|RAĺ, LÉTEsĺTooKlRAD

8/1

20U-1223.

8/2

2008.08.21.

KELTE

Hatályos: 2005'01.05. -,.,
Bejegyzés

ke|te:' 2008.09. 17.

Hatáĺyos: 2008.09.17' . ...

https

],^ľWil.oÉen.hu/cegtar/c€kiVonď-

nym

taiaďo,í c97344c6

,4ĺLŁ L6

2016-07.18-

OPTEN

8/3

Kft, ) Cegkivonat2016.07-

1&i hatallyal

2013.02.25.

Bejegyzes kełte: 201 3'05.27.
Hatályos: 2013.05.27- - -..

8/4

2016.M.U.
Bejegyzés kelte:

201 6.04.

1

2'

HatáIyos: 2016.04.12, - ,.'

A cÉG TEVÉKENYSÉgKÖRE(I)

9/40

4711.08Élelmiszerje||egűbo|tivegyeskĺskereskede|em
Bejegyzés kełie: 201 3.02.1 4.
HatáIyos:

9/44

4. - ...

201 3.02'1

4729o8Egyébőelmiszer-kiskereskedelem
Bejegyzés ke|Íei 2Ú13.02.1 4.
HatáIyos: 2u 3.az1 4. . .-.

9/48

8110,08Építmény.ifeme|tetés

Bejegyzés ke|te:

201 3.02.1 4.

Hatályos: 2013.02.14'

9/54

-

'.'

5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás (Fótevékenység)
Vá|tozás időpontja: 201 6.04'0í.
Bej

egyzés ke|tei 201 6.M'22,

HatAyos: 2016.U.O1.
11

- ...

A cÉGJEGYZETT TŐKÉJE

11/3

Összesen;3 ooo ooo HUF
Vá|tozás időpontja: 2o16.04.12.

Bejegyzés ke|tei
HatáIyos:
13

201 6.M1 2.

201 6.04.

1

2'

- . -.

A cÉGJEGYzÉsREJoGosU LT(AK) ADATA!

13/5

Kovácsné Ĺesd Ĺĺnďa ían: Ketteľ Beáta Kata|in)
Í038 Budaoest. Mező utca 1í. í. em.4.

s

ügyvezető (vezető tisztségvĺse|ő)

SzÜ|etés ideje: 1 978.10.28.
Adoazonosító je|i 8r'}08/.2o852

A hĺte|es cégaláírasinyi|atkozat vagy az ĺjgyved á|ta| elĺenjęyzett aláíras-minta benyújtásľa
kenilt.

A képvise|et módja: öná||ó.
A jogviszony kezdete: 2016.M^M.
Vá|tozás időpontja: 2016.04.M.

Bejegyzés ke||e: 2016.M.1 2.
HatáIyos: 2016.04.a,

....

20 A cÉGsTATlszTlKAl SZÁMJELE

20/3

1342329&561&í13.01.

htts:łfu |W.opten.hu/cegtaI/cegkiVonat.nycm

!árĄ!Đ1g97 3ĄĄQ6

,,.|kŁ

J.{

201ô.07. í8.

oFýl.EN Kfr.

Bejegyzas kelte:

20

1

'

cegkivoá

2016. 07.

1&i hatá||yal

6.M.25.

Hatályos: 2ü 6.a4.25. . .'.
21

A cÉG ADoszĄMA

21/4

13r'.2329š.^142.

HU1U23298.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdetei 2ou.12.28.
Vá|tozás időpontja: 2016.u,2,|'

Bejegyzes

kelte:. 2A1 6.U.22.

Hatályos: 2016.04.21. . '.'
32

A cÉG PÉNZFoRGALM| JElfŐszÁMA

3z3,ĺ0104,t05-80901300{1004008
Budapest Bank Zrt. Budagyöngyefiók

(í026 Budapest, Pázsĺt u.2.i01

10 041037)

A számla nyitási dátuma: 2016.06.07.
Bejegyzés kelte:

20.l 6.06' 14.

HatáIyos: 2016.06.14. . '..

A cÉGELEKTRoNIKUS ELÉRHETóSÉGE

45/1

Emai|:agńl|csirke@omail.com
Változás ídóponija: 201 6'M.u.
Bejegyzés ke|te:. 201 6.04'1 2.
Hatályos.: 201 6.u. 04, - ..,

Cégfoľmától ílig9ő adatok

1(o9)

A TÁRsAsÁG TAGJA|NAK ADATA|

1p9)n

Kovácsné Ĺesŕ Ĺlnda (an: Ketter Beáta Katalin)
em.4.
Születes ideje:,ĺ978. 10.28'
A tagsági jogviszony kezdete:

e

í038 Budapest. Mező utca 1í. 1.

2016,u.u'

Vá|tozás időpontja: 2o1 6.04.u.

Bejegyzes kelte: 2016.M'í2.
Hatályos:

201

6.04.04. - ..'
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Cegközlöny

Év:2013. Kötet: .ĺ2' o|da|: 056457.

A T€oľdata Tanácsadó Korlátoĺt Fe|előss{]ű Társaság (Cg.: [01 09 734406]; székhelye: 1141
Budapest, Bajcs u' 5.; kétr
viseli: Kenéz Edit ügyvezető) éŕesítihite|ezőit, hogy a tá'rsaság tagiai a 2o13. február 254n
ke|t' 1/2013. (||' 25.) sz. tagi határozattal
elrendelték a társaság tözstőkéjének 3 000 000 Ft-rcl (hárommi||ió forinkó|) 500 000 Ft-ľa

(ötszázezer forintra) történő leszá|ĺÍtását,
tőkekivonás cé|jábó|.

A tôrzstők+|eszá||ítás eredményeként a társaság tözstőkéje 500 000 Ft (ötszázezer fońnt),
ame|yben az egyes tagok törzsbetétei:
. Moskovits Páĺ tö|zsbetétje: 400 000 Ft (negyszĺázezer fońnt).
. Kenéz Edit tözsbetétje: 100 000 Ft (egyszázezerfońni)'
A társaság fďhívja azon hite|ezőit, akiknek a hirdetmény k<izzétételétmege|ózóen ke|etkezett
követelése á|l fenn a társasággal

szemben, hogy a tĺĺzstôkďeszá|ításra vonatkozó második közlemény (hirdetmény)
közzétételétőĺ számított 30 napos jogvesztő
hatáńdőn

be|Ĺi|

biztosítékra tarthatnak igényt. ĺgényüket a társaság székhelyére(1.ĺ41

Budapest, Bajcs u. 5.) a T€ordata

Tanácsadó

cĺmzetten Írásbanjełenthetĺk be, megjďö|ve a kovete|és
jogcímét'összegszenjségét, és a biztosíKorláto|t Fełełősségű Társaságnak

tékra vonatkozó igényét.

A társaság tájékoztatásu| közli' hogy amennyiben a benyújtoit igényre vonatkozóan a
társaság a 30 napos jogvesztô hatáĺidő
|eteltét kovető nyołc napon belü| biztosítékotnem nyújt, illetve ha a biztosítéknyújtása inĺnti

kéľelmet e|utasítja, a hiteĺezô a társaság
határozatainak felü|vizsgá|atát kérheti a cegbíróságĺtó| a Gt. 272. $ában írtak szerint.
Nem jogosuĺt biztosítékľaa hitďező, ha a to|zstőkďeszá||ításhoz kapcso|ódó koćkázatia|
arányos biztosítékka| . jogszabály
rende|kezése vagy szerződés a|apján - már rende|kezik, Vagy ha a társaság pénzügyi,
vagyoni he|yzetére figyelemmel a biztosíték-

adás indokolatlan.
(Első közzététe|.

Cégek kózvet|en köz|eményei

CĘköz|öny
Év:2013. Kötet:32. olda|: 179959.
A T.cordata Tanácsadó Koĺ|áto|t Fe|e|őssfuű Társaság (cg.: [01 09 734406]; székhelye: ,1141
Budapest, Bajcs u. 5.; kép
viseli: Kenéz Edit ügyvezető) ěrtesÍti hite|ezőit, hogy a tásaság tagjai a 2013' február
.ĺ/2013. (|l'
ke|t.
25.) sf. tagi határozattal

25ćn

e|rendelték a társaság tórzstőkéjének 3 000 000 Ft-ró| (háĺommi||ió forintrol) 500 000 Ft-ra
(ótszázezer forĺntra) torténő leszá|| ítását,
tőkekivonás cé|jábo|'

řłts /Wť.ootffi .hú'cegtaI/cegkiVo%t. nym|ätaďo'í @73440ô

,rk',Ł

b.

n16-07.18.

oP.rEN

A tözstőke.|eszá|Iítás

Kfr.

) cegkivoÍ}at20í6.07. í&i hatályal

eredményeként a társaság törzstôkéje 500 000 Ft (ötszżezer foĺĺnt),

ame|yben au egyes tagok tö|zsbetétei:
- Mmkovits Pa| tözsbetétje: 400 000 Ft (negyszazezef fońnt).
- Kenéz Edĺt tözsbetétje: 100 000 Ft (egyszázezer forint).
A társaság íelhívjaazon hitelezőit, akiknek a hirdetmény közzététe|ét mege|őzően ke|etkezett

követelése á|l fenn a társaságga|

szemben, hogy a

vonatkozó második kôzlemény (hirdetmény)
kózzétételétőĺszámÍtott 30 napos jogvesztő
határidôn belül biztosítékľatarthatnak igényt. |gényüket a társaság székhe|yére (í141

Budapest' Bajcs u. 5.) a T.Cordďa Tanácsadó
Koĺlátolt Feldössegú Társaságnak címzetten írásban jelenthetik be, megje|ölve a követelés
jogcímét'összegszeríjségét, és a biäosĹ
tékra vonatkozó igényéi.

A társaság tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a benyújtott igényre vonatkozóan a
társaság a 30 napos jogvesztó hatáńdő
lete|tét kóVetó nyo|c napon belÜ| biztosílékot nem nyújt, iĺleive ha a bĺztosítéknyújtása ĺranti

kérelmet elutasítja' a hiie|ező a társaság
határozatainak fe|tilvizsgá|atát kérheti a cegbÍróságtó| a Gt. 272. ýában Írtak szeńnt.
Nem jogosu|t biztosítékm a hĺte|ező, ha a tözstókďeszá||ĺtáshoz
kapcso|ódó kockżatta|
aĺányos biztosĺtékka| - jogszabály
rende|kezése Vagy szeĺ-fődésa|apján . már rende|kezik, vagy ha a társaság penzügyĺ,
vagyoni he|yzetére figye|emme| a biztosíték.

adás indoko|at|an'
(Második kozzététe|.

Az adatok az 0PTEN Kft. Gégtáľ ľendszeréből szárĺnaznak, ame|y cégek esetén a
Cégközĺĺinyben rnegjeIent hivata!os adatokat tařtalmazza, más szeľvezetek esetén egyéb
fomĺsból származó hĺvata|os és gyűjtłitt információk láthatók'

Lekéľdezésidópontja: 2a16.o7.1& 10:o2
Uto|só feldolgozott Cégkiiz|öny megje|enésĺ dátuma: 2016.07.16'
Adatbázis utolsó aktua|izá|ási dátuma: 20í6'07.18 08:39'
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Budap€st FôVá-Ío€ V|ll. kerület JóÄefváros' Polgánn6tefi
Gazdálkodásĺ Ügyosztály
1082 Budaoes{

Hittat
i

BaÍossutea63s7KÉRELE

ĺ

Z$ěJ*t

}3.

MIi*ĺn:'''

a Józsefuáľosĺ onkormányzat ŕulaiĺIonában,éł,&lúizl
m ! q tyd n)i r a l,ą
ai ói,,|-.y
o^r a t o r. betűyei

Ké ťiű k a ny o

"ń

AdószáÍna

M ag án szem élyek eseŕéóen j

Kérjük ą tílloIĺlalon jeI'zett ľtlg!lék!eteket csaĺ,olni, és
a ké re lemnyomtg-tvlź nyÍ a I á Í rn í ,-złíźí[, ij,9 * l,
.f59"są.:

ił;.

/ -ií52 3ť.€|sť...\
,"ä11J*jłj'
*1.,

0,ĺĺĹ,Ł

3Ł

-2á kérelmező fudomźsu| veszi, hogy

_
-

_

benýjtása nem jogosítja fel a közterület használat'áÍa,
a Józsefr.árosi onkormĺłnyzaĺ tulajdonában tévó közterĺrletek használataľól és haszĺriĺlatiínak rendjéről szłló
|Lna$. $v.24.) önkoľmányzatĺ rendelet 17. $ il) bekezdése szeľíxta közterület has:zÍźrla;táéÍtktiäerü'lethasználati đíjał
kiteles fiuetĺi'
a kÔŕleriilEten kizáĺólag a kereśkedęlmi tevekenysegek YégzŁsénęk feltételęĺről szólĺi 2l0l2009,(ĺx.29.)
Kormányrendelei 12. s (l) bekezdése alapján a reĺdélet5. mellékletébenmeghatározoti termékek iäĺusíthatók.
a kérelem

A kérelemhez a kére|mezőnek az atábbi metl€Ieteket

kell csatbłnia: (Á' csatolt mellékletet kérjĺikX.el jelölni)
zenl okĹľat másolatíĺt:

esetén östeľmelöi i
. vendégliító teľasz létesítéseesetén, az aa
kereskedelni/venđéglátoegység érvényes be.
lentés köteies keľeskedelmi
dokumennrmot vaw a Milködési
vonatkozó helyszínt ábrżÍf'oló v ázlatot, amelyen
kell a
is' Ä vazlaton az igényelt teruletnek - a szükséges mérete}kel . úg-v kel! szerepelnie, hos/ annak üa$/ságą
elhely.ez}edése es/értelmt]en megállapífható lcgyen (TERASZ, PÁVILoN EsETÉNi annak szélessége,
hosszúsága; a leĺasz, paví|onszé1ének az épü}et homlokzati falától és ajáľda szelétól való távolsága; terasz
esetén annak az üeletnek a lrei
lméterben
, berendezés müszaki ĺeIrását és teÍllei\ ĺeraszkérelmelłleza

4.

IvÍeglévő létesítményľeÝonatkozó

ĺni szemoontok ÍiÍł'elembevétele miatt
5, Epítésíengedélyhez

kôt'Ött

hozzájárulás megújitasa esetéĺt- városképvédelkell becsatolni.

'

-

építnényesetěben vagl qítésinunkálatoi*ol

eseĺěben a2 építtetőtőI kapott meghatatnłazds| és a jogszabóljlbąn előíri esetekben

csatolni

a

jogeľős ćpítesügłihato-

helyszínrajzon tul - a vonatkoz-ó hely,szint ĺábnłzoló
forgalomtechĺikai vänajzor. amely beszerez.heÍö a BKK Közuti Közlekedési Ig27gatóság Kôátkezelési Fö-

Figvelmeztetés:
A hibr',ta]ąfirt kitökött kbetałlłĺ1,ołntantiry6 rr előíłt meĺlełJae]ĺcsatoláNźn tĄ

a

poľĺosźs e'głźnelrúhcĄ,lnęftałźłrrťu'w.

IanM ameglétő lé'tesÍméĺĺyfotojaelełłgedhetetlen ą bq,4Ąíljtott kbelen éľdenielb'nźlt*ćhtĺz!

A kĺ'áeĺület-hasalálatot _ ktĺlönösen _ az alabbi jogszabályok szabáiyozźl<:

-

Magaĺorváglreýi önkoĺmán1łztairĺĺlvóló201l. éü CIJoo(D{' törveny
a Józse.fułLrosi tnkormányzat

tulajdonában lévó köíeľiilerek haszuíIafárol és hasanálaÉnak ĺendéröl szótó l8Ě013'
(IV24.) iinkorm:áľtyzaÍi rendelet
Jóaefr,ąos Kerületi Epitesi sabĺĺlyatáro!szó|ó66|foo7.Qm.l2)'Önkormanyzati ľendelet
Budapesti Vráĺosrende#si es Epítési KeretszĺbályzatóI szóló 47i 199E:(x'l5.) Föv. Kgl. rendelet
A reklámot reklá,ĺnberendezések és cégéľekelhelyezésének szabályairóI szótó 55l20l3. (XIl.20.) Ônkormányzati rendeIete

N

YILÁTKozAT

ÁIulírott az általam bęnyújtott köztcĺtleĺhasználati kćrc|mcm clbÍráliislinak cćlrjí,ř,óll hozzliidralok személyes adatĺÍm
töľténő kezeléséheą valamint ahhoz, hogy az íg, ü]domásľa jutott szenélyes adataimat a Polgĺłľmesteri Hivatal az le.

járĺisban részt vevö szakhatósági állásfogla!ások

bekéřęse Vég€tt továbbÍba az iltptékes hatÓságok feté.

Kérelmem benyújtásakol a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodłási Ügaosztály itgyĺntézojétöi ttíjékozraüístkaptam _
LÍĺęl.yettildo,,,tÍslil yetÍem - az eljánĺs megíndíĺĹsáĺaknapjaÍól. az üg/intézési hatrŁidłlró!, á7 ĺiryenrre iľlányadó jog.
szabályi rendelkezósekől' jogaimról és kötelezeĺségeĺmľôl, továbbá kötelezetrségem elmulasztásának jogköveíkez.
ményeiĺĺil.valamint a hivatali ełérhetłĺségrol.
Kiieleatem. hogv kérelmem teljesítÉseesetén a közigazgatäsi hatós{gi eljĺirlis és szolgáltatás általiinos szabályaircl a
2Ú04' ŕyíCXL. tl5rvény 2004. évícxL. töÍ!.én}, 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alapjáu a fellebbezesí jogomrólJe*.
moĺdok' Tlłdęlndsul vesze!ĺ, hogy ezáItal az ügyerľ'ben hozor határozat annak liöfćsekorjogeľóľe emelkeđik.

Budapes! zoĺĺ.ev{.*no ...$s. nup.
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*.
Éfcmehcĺŕsére1eki'nĺei nétkül kötelcs neEfi'"iíd. -.- "-.
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