
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuarosi onkormányzatKépviselő-testületének
Vaľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előteľj esĺ ő : G azda|kodási Ügyo saály

ELoTER.rEsZTÉs

a Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság 2016. augusztus 22-i ůiléséľe

Táľgy: Javaslat ktizteľiilet-használatĺ kérelmek elbíľáIásáľa
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter ugyosztáIyvezető
Készítette: Gyuricza Ramóna és Boros Gábor Szabolcs ügyintézők
A napirendet nyilviínos ülésen kell tárgyalni.
A dĺjnté s elfo gadásĺĺho z e gy szeĺu szav azattobb s é g szfü sé ges.
Melléklet: 4 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatalhoz
az alźhbi - a Józsefuárosi onkormźnyzat tulajdonában lévő közterületek haszná|atźrő| és
hasznźiatának rendjéről szóló I8l20I3. (Iv.24.) önkoľmrányzati rcnde|et (a továbbiakban:
Rendelet) szęrinti - közterület-hasznáIati hozzájźrulás iľanti kéľelmek éľkeztek. A Pénziigyi,ŕigyosná|y tájékońatása alapjan akéte|mezőknek köaeľület-haszná|ati dijtartozásanincs.

1.
Kĺizterulet-használó. kéľelmező :

A kéľelembęn foglalt közteriilet-
haszná|at ideje:
Közteľül et -haszná|at cé|1 a:

KöZteľĹilet -haszná|at he l ye :

Kö ztertil et -haszná|at nagy s ágal.

Kö zterület -hasznźiat díi a:

K<jzterület -haszná|at díj a ö sszesen :

Díjfizetés ütęmezése:

HC Epítő Kft.
(székhely: 1094 Budapest, Bokľéta utca 19.)

2016. augusztus 23. -2016. szeptember 30.
tár sasház építé si munkál atai
Budapest VIII. kerület, Nap utca 16. szém előtti
kĺjzterületen
1db parkolóhely (parkolóhelyenként I0 m21+37
m" jańaés úttest
2 650,- Ft/parkolóhe|ylnap (munkanapokon,
4,40,- Ftlőrďpaľkolóhely) és 420,- Ft/m,lnap +

AFA (munkasztineti napokon és a járda
tertiletén)
munkaterület jardán és úttesten: 606 060,- Ft +
erĺęzo Ft,- x 39 napx37 mf)
munkanapokon összesen: 60 5I2,- Ft + Ár'a.
(bruttó 2 650,- Ft,- x 29 munkanap x 1 db
parkolóhely, azaz 76 850,- Ft)
Ĺnunkaszüneti napokon összesen: 42 000,- Ft +

AFA (nettó 420 Ft,- x 10 munkaszĹineti nap x 10
m')
708 5]2,- Ft + ÁFA
egy összegben



Tényállás: A HC Építő Kft. 2016. augusztus 09. napjan érkezett kérelmében köZteriilet-
hasznáIati hozzéĄéru|ás _ teljes díjfizetéssel t<irténő _ megadását kéri a Tisĺelt Bizottságtól
tekintettel arľa, hogy a Budapest VIII. keľület, Nap utca 16. szám alatti társashfu építési
munkálatai céljából l<lvtnja használni a fenti területet. A Varosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 72812016. (V[.1|.) számis, hatźttozatában korábban hozzájaru|t a fenti területre
vonatkozóan telek takaľításhoz kapcsolódó felvonulási teľiilet (konténer, anyagtarolás)
céljából 2016. július |8. _ 2016. augusztus 22. kozott, azonban atervezettnél több időt vesz
igénybe a kivitelezés.

A térsashéz építésével kapcsolatos munkaterületet kóľül kell keľíteni, amelynek
következtében a gyalogos forgalmat a túloldali j aĺđáĺaterelik.
Kéľelmęző érvényes BKK foľgalomtechnikávalľendelkęzik, mely kérelme mellékletétképezi.

Fentiek a|apján a Gazdá|kodási ÜgyosztáLy javasolja a kclzterĹilet-hasznźiati hozztĄźru|ás
telj es díj fi zetéssel tĺjľténő megadását.

2.
KöZteľiilet-használó. kérelmező :

A köZterül et-haszná|at idej e :

KöZteľület -haszná|at cé|j a:

K<j ĺerület -haszná|at helye :

Közterül et -hasznźiat nagys ága :

K<j zteľĹilet-hasznźiat đii a:

Díjfizetés ütemezése:

Kamra Hungaľy Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Kĺúdy u. 11.)

20|6. május 09. _2016. szeptembeľ 30.
vendéglátó tetasz
Budapest VIII' keriilet, Lőľinc pap tér 3, szám
előttijĺĺĺdĺín
20 m"
szezononbeltil: 2 080,- Ftlmzl|lő + ÁFA
208 000,- Ft + ÁFA (2080,- Ft*20 m2*5 hó)
egy összegben

Tényállás: A Kamĺa Hungaľy Kft. 20|6. augusztus 11. napjan érkezett kérelmében a
Varosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság 55412016. (V.30.) sztlmu hatźlrozatźnak
visszavonását kéri, tekintettel arra, hogy a2016. április 18. napjan benyújtott kéľelmében a
fenti teriiletre vonatkoző kozterulet-használati hozzájáľulás - teljes díjmentességgel tĺirténő-
megadását kéne a Tisaelt Bizottságfő|, azonban aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
554/2016. (V.30.) szźlmil határozatában teljes díjťĺzetés biztosítása mellett jaľult hozzá a
Kamĺa Hungary Kft. kérelméhez, amely tisszeget a kéľelmező megťĺzette, azoĺban a
Budapest VIII. keľĹilet, Kľúdy u. 1 1. szźm a|attí Térsasház felrijítása miatt az üzlethelyiség
szerkezete megbontásra kerĹil, így kereskedelmi tevékenységet nem lehet ott folytatni. Az
iz|ęt előtt elhelyezkedő vendéglźiő terasz elbontásľa került.
A Rendelet 14.$ (2) bekezdésének értelmében ,,ä közteľület-hasznáIatí hozzájárulás
megszűnése esetén ktilĺjn döntés nélkül a jogosult á|ta| már befizetett haszná|ati dij
időarányos tészét _ a közterület-használati hozzźljźlrulásban foglaltak szeľint _vissza kell
ťlzetni a jogosult tészére.,,

A fentiekľe tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosztá|y javasolja a Yfuosgazdálkodási és PénzĹigyi
Bizotĺság 5541201_6. (V.30.) szźtmu hatátozatának visszavonását, valamint a közterület-
hasznźiati díj 2016. május 09. 2016. augusztus 11. közötti íđőszakła vonatkozó
meghatározását.
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A kéľelemben foslalt közterület-
hasznáIatideje: 2016. szeptember 17.
K<jzt erulet-haszná|at céIj a:

Kö zteriil et -hasznáIat he lve :

Kö zterĹilet -haszná|at nagy sága:
Közterül et -hasznáIat díj a:

Díjkiesés, díj elengedés esetén:

3.
K<izterül et -hasznáIő. kérelmező :

A kéľelemben
haszná|at ideje:
KöZtenil et -használat céIj a:

Kcizteľület -hasznáIat he lye :

K<jztęrĹil et -hasznéiat nagy sága:
KözteľĹilet -haszĺá"|at dij a:

Jĺózsefváľosi Szent József Rĺómai Katolikus
Plébánĺa
(székhely: 1082 Buđapest, Horváth Mihály tér 7 .)

kultuľális rendezvény (ARSSACRA
FESZTIVÁL kerętein beltil ingyenes kézmúves
foglalkozás)
Budapest VIII. keľĹilet, Horváth Mihály téren
ta|áIhatő Szent József Templom bejáratáva|
szemben elhelyezkedő parkoló és jáľda
180 m'
320'-Ftlm2/nap + ÁFA
57 600,- Ft + AFA (320,- Ft * 180 m' * 1 nap)
57 600,- Ft + AFA

Tényállás: A Józsefuarosi Szent József Római Katolikus Plébánia 2016. augusztus |2. napjan
érkezett kérelmében köZteriilet-haszná|ati hozzájáru|ás _ teljes díjmentességgel töľténő _
megadását kéľi a Tisĺelt Bizottsźrylőltekintettel arra, hogy aJőzsefvttosi Szent József Római
Katolikus Plébania által szervezett ARSSACRA FESZTIVÁL keľetein belül ingyenes
kézműves foglalkozás céljából kívanja használni a fenti terülętet.

Fentiek alapjan a Gazdá|kodási Ügyosztźiy javasolja a ktizterület-hasznźiati hozzájáru|ás
megadását és a díjmentesség binosításźú, tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés f)
pontj ában foglaltakľa.

4.
Kö zterül et -hasznáIő " kéľelmező : Gerĺlla Press Kft.

(székhely: 1 203 Budapest, Vízisport u. 23 lB.)

2016, szeptember 05. -2016. októbeľ 26.
kulturális rendezvény (Pesti Srácok emlékpaľk)
Budapest VIII. kerĹilet, Horváth Mihály téľen és
a tér me]lett elhelyezkedő 6 db parkolóhelyen
1060 m, (6 db parkolóhely + 1000 m" jańán)
2 650,- Ft/paľkolóhe|ylnap (munkanpokon,
2.65,- Ft/őrďpaľkolóhely) és 320,- Ftlm"lĺap +
AFA (munkaszĹineti napokon és a jĺĺľda
területén)
munkanapokon összesen: 475 748,- Ft + AFA
(bruttó 2 650 Ft,- x 38 munkanap x 6 db
paľkolóhely ) aza7. 604 200,- Ft)
r-nunkasziineti napokon ĺisszesen: 268 800,- Ft +

AFA (nettó 320 Ft,- x 14 munkasziineti nap x 60
m')

ą jiíľda területén ĺisszesen: 16 640 000,- Ft +

AFA (nettó 320 Ft'- x 52 nap x 1000 m')
17 384 548.- Ft + ÁFA

foglalt köĺerület-

ť
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Díjkiesés, díj elengedés esetén:



Tényállás: A Geľilla Press Kft. 2016. augusztus 11. napjrĺn érkezett kérelmébęn közterĹilet-
haszná|ati hozzźtjaru|ás _ teljes díjmentességgel tcjľténő _ megadását kéri a Tisztelt
Bizottságtól tekintette| ana, hogy a Pesti Srácok Emlékpaľk léttehozása (az l956-os Emlékév
keretein belül) céljából kívánja használni a fenti teľĹiletet.

Tájékońatom a Tiszte1t Bizottságot, hogy a kieső parkolási díj ÁFA hrtalma I28 452,- Ft,
amelyet azngyfé| köteles megfizetni ahatározatban megjelcllt bankszámlaszámra.

Fentiek a|apján a GazdáIkodási ÜgyosztáIy javasolja
megadását és a díjmentesség biztosításźú, tekintettel
pontj ában fo glaltakra.

ll. A beteľjesztés indoka

A beéľkezett kéľelmek elbírálása, valamint az e|őteqesńés tátgyában a döntés meghozata|a a
Tisztelt Bizottság hatásköréb e tartozík.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|jaabeérkezett kérelmek Bizottság áIta|határidoben történł| ęIbítá|ása.

708 572,- Ft + AFA
708 572,. Ft + ÁFA

a köĺenilet -haszná|ati hozzáj aĺu|ás
a Rendelet 24. $ (1) bekezdés d)

57 600,- Ft +AFA

17 384 548,- Ft +ÁFA

17 442148,. Ft + ÁFA

128 452,-Ft

128 452,-Bt

Díj kiesés. dí.j elengedés :

Józsefuaľosi Szęnt József Római Katolikus Plébĺánia

Geľilla Press Kft.

Osszesen:

Kieső AFA tartalom:

Gerilla Press Kft.

Osszesen:

Iv. Jogszabályiktirnyezet

A Rendelet 12. $-a értelmében a közterület-hasznáIatta| _ hozzájárulással és elutasítással _
kapcsolatos önkoľmĺínyzati hatősági eljárásban a hivatkozott ľendeletben rogzítettek szerint
elsőfokon a Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság dĺint. A Rendelet melléklete
meghataro zza a kozteľĹilet használatok utźĺlj- ťĺzetendő díj mértékét.
A kozteruLethasznáIati dl1ťlzetés ütemezéséről a Rendelet 18. $ (l) _ (2) bekezđéseí az
alábbiak szerint ręndelkeznek:

,,(]) A díjat a kozterület-használati hozzájárulásban rogzített időtąrtamľa és módon a
j o go s ult ko t e l e s el őr e e g,l o s s z e gb en me gĺiz etni.
(2) Taľtós (egalább hat hónapot meghaladó) kozterĹilet-hasznólat esetén a Bizottsóg a
jogosult kérelmére havonta, negyedévente vagy felévente esedĺźkes, eglenlő Ósszegű díjfizetést
mególlapíthat, amennyiben az esedékes díj ]0.000 forintnál magasabb. EzÍ a tényt a
kj z t e r ül e t - h a s z nál at i ho z z áj ár ul á s b an r o gz í t e ni ke ll.,,
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A közteľületihasznáIati díjak cstlkkentéséről, elengedéséről a Rendelet 24. $ (1) bękęzdése az
alábbiak szerint rendelkezik :

,,A Rendelet 2. melléklete alapján mególlapított közterület-hasznólati díjak korlátlanul
cs ökkenthetőek vagl el enge dhetőek:

a. az onkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálątok végzése esetében;
b. a fővárosi, vagy önkormányzati pályázaton elnyert támogatásból rcrténő épület

felújítások esetében;
c. humanitárius és ktlľĺtattv célok éľdekében végzett tevékenység esetében;
d. kulturólis és kornyezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e, minden olyan esetben, amikor a Bizottság úg,, ítéli meg, hogy az Józsefváros érdekeit

szolgálja;
Í bejeglzett politikai pórtok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendeménye esetében;

8. oktątási, tudományos vag/ ismeretterjesztő témájúfilmalkotásokforgatása esetében;
h. a Filmtv. hatálya alá nem tartozó alkotások forgatása esetén, ahol az igénybeveendő

terüIet ą ]5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó területű;
i. a Filmtv. hatáIya alá nem tartozó alkotásokforgatása esetén, amelynek időtartama a

hlrelmezett időponttól számított 30 naptóri napon belül Ósszességében nem haladja
mega2naptórinapot.',

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,Kc)zterülerhasználati hozzájárulás csak ideiglenes
jelleggel _ meghatározott időtartąmra vagl meghatározott feltétel bekavefteztéig - adható,
legfeljebb 3 évre; a településképi bejelentési eljĺźrás során hozott dt)ntésben engedélyezett
r eklámb erendezés elhelyezé s e e s etén le gfelj ebb I 0 évre.,'

Fentieka|apjánkéremaza|ábbihatáĺozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

L A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy d<int, hogy közerület-használati
hozzájáruIást ad _ előľe egy ĺisszegben történő teljes díjÍizetésse| _ az alábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: HC Építő Kft.
(székhely: 1094 Budapest, Bokĺéta utca 19.)

A közteľülęt-haszná|at ideje: 2016. augusztus 23. _2016. szeptember 30.
KöZteľĹilet-haszná|at cé|ja: tátsasház építési munkálatai

Budapest VIII. kerĹilet, Nap utca 16. szám e|őtti
KöZteriilęt-hasznźĹat helye: közteľĹileten

ldb parkolóhely (parkolóhelyenként to rĺŕ1+zl
Közterti1et-haszná|atnagysága: m. járđaés úttest

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. augusztlls 22.



AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy visszavonja az 554/2016.
(V.30.) szźlmíhatźlrozatźi a2016. május 09._2016. auguszfus 11. közĺitti időszakra
vonatkozóközterület-hasznźiatídíjmegfizetésemellett.

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľiilet-használati
hozzájźniást ad _ teljes díjmentesség bizosításáva| - az alábbiak szeľint:

Kozteľiilet-használó. kérelmező : Jĺizsefvárosi Szent József Római KatolÍkus
Plébánia
(székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7.)

2016. szeptember 17.

kultuľális rendezvény (ARSSACRA
FESZTIVÁL keľetein belül ingyenes kézmúves
foglalkozás)
Budapest VIII. keriilet, Horváth Mihály téľen
taláIhatő Szent József Templom bejźnatávaL
szemben elhelyezkedő paľkoló és jĺĺľda
180 m"

Kö Zteľtilet -haszná|at nagys ág a :

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 2016.aususzbJsZZ.

Felelős: polgármester
Hataríďő: 2016. aus.'JszbJs 22.

A közterĹil et-haszná|at idej e :

KcizteľĹil et -haszná'Iat c éIj a..

Közteriilet -hasznźiat helve :

szennt:

Közteľül et -haszĺáIő. kér e|męző :

A köZteľiil et-hasznáLat idej e :

Kö zteľület -hasznźiat cé|j a..

Ktj ztęrül et -haszná|at helve :

Közterülęt -haszná|at nagy s ága:

Geľilla Pľess Kft.
(székhely: 1203 Budapest, Vízisport u. 23 lB.)

2016. szeptember 05. _ 2016. oktőbet 26.
kultuľális ľendezvény (Pesti Srácok emlékpaľk)
Budapest VIII. keľiilet, Horváth Mihály téren és
a tér męllętt elhelyezkedő 6 db paľkolóhelyen
1060 m, (6 db paľkolóhely + 1000 m. jfuđán)

rv.

l.

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

köZteľĹilet-hasznáIatihozzájźlruIást ad _ teljes díjmentesség bińosításáva| _ az a|ábbiak

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016. augusńl:s22.

2. a kieső paľkolási díj ÁFA hrta|mát a Budapest VIII. keľület, Horváth Mihály tér előtti
szakaszon taláIhatő 6 db parkolóhely vonatkozásában (38 munkanap) |28 452,- Ft-ot köteles
megfizetni a közteľĹilet-hasznźiatról szóló hatéttozatbarĺ megjelölt banksziímlaszźlmĺa.

Felelős:
Hataridő:

po1gármester
2016. augusńls22.
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A dĺjntés végrehaj tás át v égzo szew ezetí e gysé g : Gaz dálkodási Ü gyosztály

A lakosság széles körét éľintő dcĺntések esetén javaslata a kozzétételmődjfua
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2016. augusztus I 6.
A.L
Eszter

ugyosztáLyvezető

KÉszÍľľrre : G,łzpÁlnoo.łsl Ücyoszr,q,ly
LBĺRI.ł: Bonos GÁson Szłsol,cs ÜcymľÉzo
PÉNzÜcyI FEDEZETET NeIrĺ lcÉľynI.. lce,zoL.c's :

BpľBRĺBszrÉsnB ALKALMAS : JóvÁHe.oyľe:

/,(.rq%í
ń,ą,N,c'oÁ,-RIvĺÁN Eonĺ,ą. ŕ.ij: j $.

A V,ą.nosce,zpÁlroo PÉNzÜcyl Blzoľľs.c,c eI,NorB
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Ugyosztĺíĺya kezęlik e i{o17ł.tleias:ôwndeĺŁqt|ijqóI.es E.inftmlłźcio'zabadságrd gôló ?Qr..!, evťCKI t:rvérlyąĺapján'

xoztpľĺuet.nu""oałĺĺae;e;'201 #iév ĺĘi8.i nu 'ffi$.naptol _ 20ĺ'tj au ffi hó ifiđ naplg

úffe.sÍen, ztĺIdteľiÍleten vagl ....'.'. "'

z. aĺtafłkfĺi| ďfś,ľ.
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Á kérelmező tu'domásul veszi, hogy
a kćľelern benyújtasa nem jogosítja fel a kcĺzteriil et" haszná|attraj_ a Józsefváĺosi onkoľmául.'zat tuląidonaban lévő ki'zteriiletek hasalálatárnl és használatának rendjéľől szóló
18/2a1.i3. (N . u.) ônkonnányzati ľendelet 17. s ( 1) bekezdése szerint a kozterii|et hasznáiaŁíéľť köáęriilet.
használati díjat kÔteles fi zetni'
a közteľĺileten kizźrő|ag a keĺeskedekni tevékenységek végzéséoek feltételeiľól szóló 2\oĺ2oog.(|x.2g.)
Kormányľendę(ęt 1.2. $ (|) hekez.,ĺlése alapján a rendelęt 5' meliékletébeĺl megbatarozott tenhékek áľusí'tha-
tók.

.Ą kérelemhez a kéľelmezönik az a|ábbi me||é|eteket kejt csato|ĺia: (Á, csato|t meltékletet kéľjíik X-e| je|iilni)

l. A k,öaeľtileten folytatli kívrínt'tevékenység gyakor|ására ĺeĺiosesitó ąsyszerii okitätÍnásoläüíf,
. eryćni vállalkozás esętén: vállatkozói igazolvánvĹ
- gazdasági társaság, eg-véni cég esetén: 30 napnál nem résebbi céekivonatot. aláíŕĺĺsi címoéldánr't.
. társadalmi és egyéb szervezeĺek esętében: anyilvántaľtásba.vételiiket ieazoló okiratoĹ
. őstermelók esetén ősteriTreliii igazolván.V.t.

- vendéglátó teľasz létesítęse:esetéil, azat.iuerneÍtetli kíl'áń.ó kęręskęde}milvenđedĺto egyseg,érvéńýes bé- 
-

jelentés kÖteles kereskede|mi tęvéken'vség beielentését ieazoló dokumenfumoĺ vasv a Mű|iödési EnĺIedélvt :
2. Az iýéĺyelt teĺĺilętľe vonatkozó helyszínt ábnĺzoló vĺĺzlatot amelyen szerepelní'e kell a kĺimyező utq{tłlak
iq. A viŁ'laton az igényelt teľĺiletnek - a sáikséges méretekke] . ú5l kel| szerepelnie, 'bogl annak nagyságą
elhęlyęzkędése egytrelműen megallap'ĺthatÓ legyen (TERAsz, PAVILON ESETÉN: annak szélességą
ho.sqzus{gai a těrasą paviJon.gzélének az épłiĺeĺhomlokzati falátóI és a járda szélétół való'távolsága;Íeľasz

-99ę!én4nnak az üz|etnek a bejáľatátrl való. távolsága, amęlyikhez taĺozik; méterben méľve). ' '

V

3. Az eJl1elyea{ 
'IĺíÝáqt 

épĺtĺnénn létesítmón1.'i beĺendéŹés.miiseaki lďľásáĺ'és terveiĺ; .terűszk!Íetmekh$ a
he lysąÍn Íotój áĺ i s cs ątoIni szii ks éges. X
4. Me$lévô léte5Ítmén1ľe voĺalkożó közteľüIęí-haszĺäIiaĺi:hozzźtjárutás megújítása esetén - váľosképÝéđel-
mi szeľnpontok figyelembevételę miaľt - ťęnyképfelvételÉ kett bęcsatolni. )(
5, Epíté"łi enged'ôlyk)ez kłłtt;u ćpiiiněr,w esetébełlvagĺ építĺí'si munkőĺatokkaĺ osszefiiggő kbzĺeriilę.ĺ-hüsrnólnt
esetében az épíItetőtťÍI'kupottr meghatąlmazóst és a jagszabálýan előírt esetekben a jogerős építésii.g;i ható-
s ázi enpedé lyt cs ątolni szijla épes.'

Ä-

6. 'KöalÍ iggnybevétele esetén * a 2. pontban foglalt helyszĺnrajzon tril . ą vonatkozl helyszírrt ábrázntó
foľgaiorntechnikďĺvázĺĺajzat, amely beszerezhető aBKK Ktjzuti l(rzlekedési Igazgatóság Kdzutkszelési Fő.
osztá|v. Foľsalomt€clmikaí oszt.ĺlván.

X
Figvelnrerjetés..
Á hieýÍaldryl kiĺölĺl,ĺt kéľele|nnyomÍatvą|ry es e előíľt nellék]aek csaÍaIásan ĺtÍl, a polĺtĺls a egłéłlehníÍ heĘmeýałaruĺis, va.
ląminr a negłevő tétaĺlméłľyfotoja elengdfuetetlen a beruyijtott laźrelem érdenĺ elbbálasához!

A kđzt€r{ilet-hasznalatot - kiilönĺisen _ az alabbi jogszab.ályok szabź|yonźk:

Magyaľország he ll öĺkorrnányząĺaíról sziJó 20l. l . évi cLrxxix. törvény
_ a Józse&áľosĺ Önkoľman}zat ĺrlaidonrában |évő kł'ŹÉeľ.ilet€k hasanźÄatfuó| és hasaráĺaranak ľendjéľ{ĺl szó|ó L8ľ2013.

(ĺV.24') tirkormályzati ĺendetet
Józsefoáľos Kerĺiieti Építési Szrbá|y:łltaró|s:al.|ő 66ĺ?0017,[Kll.t2):tlnkor'má.lyzatĺ rendelet
Budapesti Váľosręndezési és Epítesĺ reretsząbrályząľóJ szó|ó 47 / |998'(X' 1 5) Főv: Kp . rendeJet

* A reklámoh reklámberende,'esęk é9 cégéľek elhetyezésének szabáLtyairól szŕió 55ĺf{}|3' {XII.20) önkor.
nrányzatĺĺenđelete 

;

,t... NYlLATKozÁT
Aiul{rott az általam benyujtott közteľiilęt.hasznĺĺlati kél.ellnęm elbínálásának cé|jáből hazĺĺi,Íĺiiułqkszemélyes adataini
töľténő kezeléséhez, valarnint aŕůo2. hogy azĺgy tudomásra jutoťt személyes adataimat a Polgárńesteri řtriva1ą! az:Ie-
jáľásban ĺészt vevő szatrĺhatóságĺ állásfoglalások bekéľése 'v, é'gett továbbjtsa az illetékes hatóságok fę|é.

Kéľęlńęĺn benylijĺásakoľ a Polgáľrnesteľi 'ľIivatal Gazdálkodási Ügvosaály agyintéz(iiétö! tájékoaatást kaptam -
ame|yet tudoĺnúśut ýeÍłän - az eljaľás męindÍtásánakinapjár,óli az.iigyntézési határidőről, az iigyemre irányado jog.
szabály1i ľeĺdelkezésekĺől' jogainrró] és kritęlez-etÍségelmről. tovělbbá kötelezeftśégem e.lmulászłís.ának jogkövetkez.
ményeiľői, vďamint a hivatali elérhetőségrol

KÍielęntem, hogy kérelmem !élesítése esetén a kĺizigazgatási hatósági eljáás és szoĺgätątás általános sząbáIyaił.óĺ a
200.tr" évi CXL. törvény 2004. évi CXL. töruóny 73lÁ. $ (1) bekęzdés b) pon{a a|apján a felle]rbezesi iogomról le'
mondok. Tudbiitűsul pęsż,ełtt. hog;' ezíltal az ügy.emben hozott hatĺĺrozat annak kiizlésekor jogelore emelkedil<.

'51pp193ęo,t',Áĺíffi&r'e.ĺ. Beło** &
fiffilbü: 1 37g''litr'.ĺř'{B

cg:0í.09€síü{ô
?
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hĺ{eghatalĺnazás

Ąiu'tŕťott Szolyta János (sztil' hetrľ; iđö: N'yíľegytuĺza 1970.03.08. anyja ĺove: Tőkés Ánna
łakeÍm-:1098 BufupesÍ Đési lJubeľ utca 13. 1 em. 4.}, mint a Speciát Szotgáttató Zĺt.(székhely: 1089 Budapest. Vajda Péter utca ]0/b, adószźfin.1073148i.zja>,-;,š;;;;E,,u,";
hozĄarulok' hogy a HC Éprtő Kft. (1094 Budapest Bokĺéta u' 19, adószam , l,iigišőin-i;sj
a tulajdonunkban lévő Budapest VIII. kenileŕ Ńap urca L6i,3562a h,',.;,Á*;^'tí-ingarLan
ť'ő:.köutęrĹlile1használati kéĺelmet nyújtscn be BndapesÍ Fĺivr{ľos VĺII. keriÍłet J'óz,sefvlírosi
Polgármesteri'Hivatal Gazdłĺikodĺĺsi Ugyosztrĺlynál.

:

'

Buđapest, 2016. június 1.

Ne',' hĺtŕ']{ĺ k,,W,1.,'fu.ł3. .ľ*.Ł ĺ*ą
1ąępi*; .sEQ řgľ**Frhĺ

Szem.íg. ::. .!h3, Äłź .#.í}3.fi Szem. ig. :.Y.{í€' Ĺs.s. .*
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Buoĺpnsľ FovÁnos VIII. KEnÜrrľ
J ozsuľvÄxo sI oNKoR}'.tÁNYzAT J'EGYzoJE

Ügyiľatszám (ÉTDR azonosító): 201500059%8
Iľatazonosító. IR-W35í50/2O|6
Iktatríszám: 08-|94/23/20|6
Ügýntéző: ZsugaNoľbeľt
Eléľhetőségez +36|4592593, augan@jozsefuaľos.hu

Táľgv: Bp' VIil., Nap u. 16. 5z., 35620 hrsz. alatti ingatlanra tervezett 20 lakósos lakóépület építési
enge délyezési elj árása - tĺźj ékoztatlźs j o gerőre emekedesrőt

Tisztelt tigyfelem!

Tájékoztatolľt, hogy a Budapest, 
.VIII., 

Nap u. 1.6. sz, 3ffi20 bnz alatti ingatlanľa teruezĺtt 20
lakĺĺsm lakĺíépĺilet építesi engedéIyezćsi eljárása ügyében homtt 08Ąg4n1n016. sz (IR.
00027l659n0rc) _ épjtĘi engedé|yt megadó . határcÁtom fe|Iebbezés hiányába n 2016. 07. 04.
napián iogelűrc emelkedett 

-Budapes! 2016.0?.05.

Danada-Rimín Edina
jegzÍ5

nevében és megbÍzásából:

Bedő Klríra
rodavezrtő

Etestilnek:

ÜcrnÉlxÉrĺľ
Epíttető/ĺulaidonos
|. I Speciál Zrt. (Szolvka rrĺnoskéwisďET 1051 Bp., Baicsy.Zsilins?k] tÍ12. V./503.

me g h a t a l ma z oí t/terv e z ő
2. I Kiss Andnís |132 Bp., Msegnádi u. 80/A

esyéb
3. I FĐítésfelügyelet E.ľDR
4. Irattáľ

B 1082 Budapest,Baľoss u. 63-67.8 459-2|N
wwwjozsefvaros.hu

ľłrreusÍrvr
vn _ Éľon

4,łlg-



2016.07.26. Cégszo|gá|at on|ine CĄ;infoľmáció - Táro|t cégkivonat

I-G- Ą?sÁgp.cv'l 14g.v1s ZTÉRIUM
cÉGn.rFoRMÁCĺos És ĺz ÉĹiililiőľľiÜś őĺäřuín,.'ssÁN
KozREMUKÖDo szolcÁr-nr

Táro|t Cégkivonat
A Cg.oĺ.09-95681 8 cégjegyzékszámÚ HC Építő Koľlátott Feletősségű Tálsaság (ĺ 094 Budapest, Bokréta utca 1 9.) cég 2o1 6jÚ|ius 24. napján hatályos adatai a következők;

|. Cégformától fÜgget|en adatok
1. Álta|ános adatok

Cégjegyzékszám:01 -09.9 5681 8
Cégforma: Kor|átolt fe|elősségű társaság
Bejegyezve: 2006/09/21

2. Acég e|nevezése
2/2. HC Építő Kor|átolt Fele|ősségű Társaság

A változás időpontja: 2o14to7 /25
Bejegyzés kelte: 2o1 4/o8/o6 Kozzétéve: 201 4/o8/0g
H atáIyo s: 201 4/ 07 / 25 ...

3. Acég rövidítettelnevezése
3/2' HC Építő Kft'

A változás id őpontj a : 2o1 4/ 07 / 25
B ej e gy zé s kelte: 201 4 / 08 / O 6 Kijzzétév e: 20 1 4/ 0 8 / 09
H atá lyos: 2o1 4/ 07 / 25 ...

5. Acé9 székhelye
5/2. 1094 Budapest, Bokréta utca 19.

A v á ltozá s id őpontj a : 201 1 / 01 / 24
Bejegyzés kelte: 2011 /03/01 Közzétéve: 201 1 /03/24
Hatályos: 2o1 1 /o1 / 24 ...

8. A létesítő okiľat kelte
8/1. 2006. augusztus B.

Bejegyzés kelte: 2006 / 09 /21 Kijzzétéve: 2006/1 0/ 1 9
Hatályos : 2006 / 09 / 21 ...

8/2. 2006. augusztus 28.
B ej egyzé s kelte: 200 6 / 09 / 21 Közzét éve: 2 o 0 6 / 1 0 / 1 g

H atályos: 2006 / 09 / 21 ...

8/3' 2011.január24.
Bejegyzés kelte: 2011 /03/01 Közzétéve: 201 1 /03/24
Hatályos: 2011 /03/01 ...

B/4. 2011. jÚ|ius 18.

B ej egyzés ke lte: 201 1 / o7 / 26 Közzétév e: 20 1 1 / 0 8 / 1 8
Hatályos: 2011 /07 /26 ...

8/5. 2013. augusztus 31.
B ej egyzé s kelte: 201 3 / 1 o / 1 4 Kijzzétév e : 20 1 3 / 1 0 / 3 1
Hatályos: 201 3 /1 o / 1 4'.'

8/6. 2014. jÚ|ius 25.
B ej e gyzé s ke lt e: 201 4 / o8 / O 6 Kijzzét éve: 2 0 1 4/ 0 8 / 0 9
Hatályos: 201 4/ 08/ 06 ...

8/7. 2014. október 10.
B ej e gy zé s ke lte: 201 4 / 1 o / 20 Kijzzétéve : 20 1 4/ 1 o / 2 1
H atályos : 201 4 / 1 o / 20 -..

8/8. 201 6. június 23.

https://www.+' cegjegyzek.hu/?cegadaüap/Oí 0995681 8/Taro|tcegkiVonat /í, ."Ą3



20,|6.07.26. Cégszo|gálat on|ine CĄ;inÍormáció - Táro|t cégkivonat
(Bejegyzés alatt)

902. Acégtevékenysége
9/184. 4120,08 Lakó- és nem |akó épü|et építése

Főtevékenység.
B ej e gyzé s kelte : 201 3 / o2 / 21 Kijzzét éve : 20 1 3 / 0 4/ 2 5
H atályo s: 2o1 3 / 02/ 21'..

9/1 85. 1610'08 Fűrészárugyártás
B ej e gyzés kelte: 2:01 3 / 02/ 21 Közz étéve: 20 1 3 / 04/ 2 5
H atályos: 201 3 / 02/ 21 ...

9ĺ186. 2312,08 SíkÜvegtovábbfeldo|gozása
B ej egyzé s ke lte: 201 3 / 02 / 21 Kijzzétéve : 20 1 3 / 04/ 2 5
H atályos: 2o1 3 / 02/ 21 ...

9/187. 2361 ,08 Építési betontermék gyártása
Bejegyzés kelte: 2013/o2/21 Közzétéve: 201 3/04/25
H atá lyos: 2o1 3 / 02/ 21 ...

9/188. 2362,o8 Építési gipsztermék gyártása
B ej e gyzé s kelte: 201 3 / 02 / 21 Kijzzétév e : 20 1 3 / 04/ 2 5
H atá lyos: 2o1 3 / 02/ 21 ...

9/189' 2363,08 E|őre kevert beton gyártása
Bejegyzés kelte: 2013/ 02/21 Kijzzétéve: 207 3/04/25
H atályos: 201 3 / 02/ 21 ...

9/190. 2364,08 Habarcsgyártás
B ej e gyzés kelte: 201 3 / 02/ 21 Kijz zétév e: 20 1 g / 0 4/ 2 5
H atályos: 201 3 / 02/ 21 ...

9/.|91. 2365,08 Szá|erősítésrjcementgyártása
B ej e gyzé s kelte : 201 3 / o2 / 21 Közzét éve : 20 1 3 / 0 4/2 5
H atályo s: 2o.| 3 / 02/ 21 ...

9/192. 2369,08 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
B ej egyz é s ke lte: 201 3 / 02 / 21 Közzétéve: 20 1 g / 0 4/ 2 5
H atáIyo s: 2o1 3 / 02/ 21 ...

9/193. 2561 ,08 Fémfe|ület-kezelés
B ej egyzé s kelte : 201 3 / 02 / 21 Ktjzzétéve: 20 1 3 / 0 4/ 2 5
H atályos: 2o1 3 / 02/ 21 ...

9/194. 2824,08 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
B ej egyzé s kelte: 201 3 / 02 / 21 Kijz zétéve: 20 1 3 / 04/2 5
H atályo s: 2o1 3 / 02/ 21 ...

9/195. 3102,08 KonyhabÚtorgyártás
Bejegyzés kelte: 2013/02/21 Kijzzétéve: 201 3/04/25
H atályos: 2o1 3 / 02/ 21 ...

9/196. 3103,08 Ágybetétgyártása
B ej e gyzé s kelte: 201 3 / o2/ 21 Kijzzétév e: 20 1 3/ 0 4/ 2 5
Hatályos : 2o1 3 / 02/ 21 ...

9/197. 4110,08 Épti|etépítésiprojektszervezése
Bejegyzés kelte: 2013 /02/21 Kiizzétéve: 201 3/04/25
H atályos: 2:o1 3 / 02/ 21 ...

9/198. 4313 ,08 Talajmintavétel, próbafúrás
B ej egyzé s kelte: 201 3 / 02 / 21 Közzétév e: 20 1 3 / 0 4/ 2 5
H atá lyos: 201 3 / 02/ 21 ...

9/199. 4322'08 Yíz.,gáz.,fűtés-,|égkondicionáló-szerelés
B ej e gyzé s kelte: 201 3 / 02/ 21 Közzétév e: 20 1 3 / 04/ 2 5
H atályos : 2o1 3 / 02/ 21 . -.

https :/fuĺww.e- cegi egyzek.hui ?cegadaü ap/O'ĺ 0995681 8/TaroltcegkiVonat Áĺ *4t



' 2016.07.26' cegszo|gá|at on|ine CQ;infoĺmáció - Táro|t cégkivonat
9/200. 4329,08 Egyébépületgépészetiszere|és

B ej egyzé s ke lte : 201 3 / 02 / 21 Közzétéve : 20 1 3 / 0 4 / 25
H atályo s: 2o1 3 / 02/ 21 - -.

9/201. 4331,08 Vakolás
B ej e gyzés ke lte: 201 3 / 02 / 21 Közzétév e: 20 1 3 / 0 4/ 2 5
H atá lyo s: 2o1 3 / 02/ 21 ...

9/202. 4332,08 Épriletasztalos.szerkezetszere|ése
Bejegyzés kelte: 2013/02/21 Kijzzétéve: 2o7 3/04/25
H atályos : 201 3 /o2/ 21 ...

9/203. 4333,08 Pad|ô, fa|burko|ás
B ej e gyzés ke lte: 201 3 / 02 / 21 Közzét éve: 20 1 3 / 0 4/ 2 5
H atályo s: 201 3 / 02/ 21 ...

9/204. 4334,08 Festés, üvegezés
B ej e gyzé s ke lte: 201 3 / 02 / 21 Kijzzét éve: 20 1 3 / 04/2 5
H atá lyos: 2o1 3 / 02/ 21 ...

9/205. 4399,08 Egyéb speciá|is szaképítés m.n.s.
B ej egyzé s ke lte: 2o1 3 / 02 / 21 Ki5zzétév e: 20 1 3 / 0 4/ 2 5
H atá lyos : 201 3 / 02/ 2.| ...

9/206. 4612,08 A|apanyag,üzemanyagÜgynökinagykereskedetme
B ej egy zé s kelte : 201 3 / 02 / 21 Kiizzétéve: 20 1 3 / 0 4/ 25
H atá lyos: 201 3 / 02/ 21 ...

9/207 . 4613 ,08 
Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskede|me

Bejegyzés kelte: 2o1 3 /o2I21 Kijzzétéve: 201 3/04/25
H atályos: 201 3 / 02/ 21 ...

9/208. 4614,08 Gép, hajó, repülőgép Ügynöki nagykereskede|me
B ej egy zés kelte: 201 3 / o2 / 21 Köz zétév e: 20 1 g / 0 4/ 2 5
Hatályos: 201 3/02/21 ...

9/209. 4615 ,08 BÚto[ háztartási áru, fémáru Ügynöki nagykereskedelme
B ej egyzés ke lte : 201 3 / 02 / 21 Közzétév e: 20 1 3 / 0 4/ 2 5
H atá lyos: 201 3 ĺ 02/ 21 ...

9/210' 4618,08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
B ej egy zé s kelte: 201 3 / o2/ 21 Közzétéve: 20 1 3 / 0 4/25
H atá lyos: 201 3/ 02/ 21 ...

9/211. 4619 ,08 Vegyes termékkörrj ügynöki nagykereskede|em
B ej egyzé s kelte: 201 3 / 02 / 21 Köz zétéve: 2 0 1 3 / 0 4/2 5
H atáIyos: 201 3 /02/ 21 ..'

9/212. 4652,08 Elektronĺkus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskede|me
Bejegyzés kelte: 2013/02/21 Kiizzétéve: 201 3/04/25
Hatályos : 201 3 / 02/ 21 ...

9/213. 4662,08 Szerszámgép-nagykereskede|em
B ej e gyzé s kelte: 201 3 / 02/ 21 Közzét éve : 20 1 3 / 04/ 2 5
H atályos: 201 3 /o2/ 21 ...

9/214. 4663'08 BányászatF,építőĺparigépnagykereskedelme
B ej e gyzé s ke lte : 201 3 / o2 / 21 Közzétéve: 20 1 3 / 04/ 2 5
H atályos: 2o1 3 /o2/ 21 ...

9/215. 4669,08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskede|me
B ej eg y zé s kelte: 201 3 / 02 / 21 Kijzzétév e: 20 1 3 / 0 4/ 2 5
H atályos: 201 3 / 02/ 21 ...

9/216. 4672,08 Fém-,érc-nagykereskede|em
B ej e gyzé s kelte: 201 3 / 02 / 21 Közzét év e : 20 1 3 / 0 4/2 5
H atályo s: 201 3 / 02/ 21 ...

https :/ńĺvww.+'ceqj egyzek.hu/?cegadať ap/o1 o995681 8ŕTaroItCegkivonat /6ĺ 'i(



20,|6. 07. 26. Cégszolgá|at on|ine Céginformáció - Táro|t cegkivonat
9/217. 4673,08 Fa-,építőanyag-,szaníteráru-nagykereskedelem

Bejegyzés kelte: 2O1 3/o2/21 Közzétéve: 201 3/04/25
H atályos : 201 3 / 02/ 21 ...

9/218. 4674'08 Fémáru,szerelvény,frjtésíberendezésnagykereskede|me
B ej e gyzé s ke lte: 2o1 3 / o2 / 21 Közzét év e: 20 1 3 / 04/ 2 5
H atályo s: 201 3 / 02/ 21 ...

9/219. 4676,o8 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
Bej egyzés kelte: 201 3 / 02/21 Közzétéve: 20 1 3/04/25
H atályos: 201 3 / 02/ 21 ...

9/22o. 4677,o8 Hul|adék-nagykereskede|em
B ej e g yzé s ke lte: 201 3 / 02 / 21 Közzétév e: 20 1 3 / 0 4/2 5
H atályos: 201 3 / 02/ 21 ...

9/221. 4690,08 Vegyestermékkörűnagykereskede|em
Bejegyzés kelte: 2o13/02/21 Közzétéve: 201 3/04/25
H atályo s : 201 3 / 02/ 21 ...

9/222. 4752,08 Vasáru-,festék-,üveg.kiskereskedelem
B ej egyzé s ke lte: 2o1 3 / o2 / 21 Kijzzétéve: 20 1 3 / 04/2 5
HaláIyos: 2o|3/o2/21 ...

9ĺ223. 4939,08 M.n.s'eqyébszárazföldiszemé|yszállítás
B ej e gy zé s kelte: 201 3 / o2 / 21 Közzétéve: 20 1 3 / 0 4/ 2 5
H atályos: 201 3 l 02/ 21 ...

9/224. 5221 ,08 Szárazfö|di szállítást kiegészítő szolgá|tatás
B ej e gyzé s kelte: 201 3 / o2 / 21 Kijzzétéve: 20 1 3 / 0 4/ 2 5
H atá lyos: 2o1 3 / 02/ 21'.'

9/225. 5629 ,08 Egyéb vendéglátás
B ej egy zé s kelte: 2o1 3 / 02 / 21 Közzét év e: 20 1 3 / 04/ 2 5
H atályos : 201 3 / 02/ 21 ...

9/226. 6810'08 Saját tulajdonú ingat|an adásvétele
B ejegyzés kelte: 201 3 / 02/21 Közzétéve: 20 1 3/04/25
H atályo s: 201 3 / 02/ 21'..

9/227. 6820 ,08 
Saját tulajdonú, bérelt ĺngat|an bérbeadása, Üzeme|te.tése

Bejegyzés kelte: 2o13/02/21 Kćjzzétéve: 201 3/04/25
H atályo s: 2o1 3 / 02/ 21 ...

9/228. 6831 ,08 tngatlanügynöki tevékenység
B ej egy zé s ke lte: 2O1 3 / 02 / 21 Kijzzétéve: 20 1 3 / 0 4/ 2 5
H atályos : 201 3 / 02/ 21 ...

9/229. 7120,08 Mrjszaki vizsgálat, elemzés
B ej egy zé s ke lte: 201 3 / 02 / 21 Közzét év e: 20 1 3 / 04/25
H atályos : 201 3 / 02/ 21 ...

9/230. 1623 ,08 ÉpÜ|etaszta|os-ipari termék gyártása
B ej e gyz é s kelte: 2o1 3 / 02 / 21 Kijzzétéve : 20 1 3 / 04/ 25
H atáIyos : 2o1 3 I 02/ 21 ...

9/231 . 1624 ,08 
Táro|ó fatermék gyártása

B ej egy zé s kelte: 2o1 3 / 02 / 21 Ki5zzétéve: 20 1 3 / 0 4/ 25
H atályos : 2o1 3 / 02/ 21'..

9/232. 2319,08 Mtjszaki, egyéb üvegtermék gyártása
B ej egy zé s ke lte: 201 3 / o2 / 21 Közzétéve: 20 1 3 / 0 4/ 2 5
H atályos: 201 3 / 02/ 21 ...

9/233. 2511 ,08 Fémszerkezet gyártása
B ej egyzé s ke lte : 201 3 / 02/ 21 Közzétéve : 20 1 3 / 0 4/ 2 5
H atályos: 201 3 / 02/ 21 ...
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9/234.

9/235.

9/236.

9/237.

9/238.

9/239.

9/241.

9/242.

9/243.

9/245-

9/247.

9/249.

9/250.

Cégszo|gáat on|ine CĘinformáció - Táro|t cĄ;kivonat

2512,08 Fém épülete|em gyártása
B ej egyzé s ke lte: 201 3 / 02/ 21 Közzétéve : 20 1 3 / 0 4 / 2 5
H atályo s: 201 3 / 02/ 21,.,

2562,08 Fémmegmunkálás
B ej egyzé s ke lte: 201 3 / 02 / 21 Kijz zét év e: 20 1 3 / 0 4/ 25
H atályos: 201 3 / 02/ 21 ...

2821 ,08 Fűtőberendezés, kemence gyártása
B ej egyzés kelte: 2o1 3 / 02/ 21 Közzét éve : 20 1 3 / 0 4 / 2 5
H atályo s: 2o1 3 / 02/ 21 ...

2822'08 Eme|ő-, anyagmozgató gép gyártása
B ej egyzés kelte: f01 3 / 02 / 21 Köz zétéve: 20 1 3 / 0 4 / 2 5
H atályos: 201 3 / 02/ 21 ...

2825,08 Nem háztartási hűtő, |é9á||apot-szabá|yozó gyártása
B ej egyzé s ke lte: 201 3 / 02 / 21 Közzétéve : 20 1 3 / 0 4/ 2 5
H atályos: 2o1 3 / 02/ 21 ...

2829,08 M.n.s. egyéb á|ta|ános rendeltetésű gép gyártása
B ej e gyzé s kelte: 201 3 / 02 / 21 Közzétév e : 20 1 3 / 0 4 /2 5
H atályos: 201 3 / 02/ 21 ...

2849,08 Egyébszerszámgépgyártása
Bejegyzés kelte: 201 3/ 02121 Közzétéve: 201 3/04/25
H atályos: 201 3/ 02/ 21'.'

2899,08 M.n.s. egyéb speciá|is gép gyártása
Bejegyzés kelte: 2013/o2/21 Közzétéve: 201 3/04/25
H atályos: 201 3 / 02/ 21 ...

3101 '08 lrodabÚtor gyártása
B ej e gyzé s kelte : 201 3 / 02/ 21 Kijzzét év e: 20 1 3 / 0 4/ 25
H atályos: 201 3 / 02/ 21 ...

3109,08 Egyéb bútor gyártása
B ej egyzé s kelte: 201 3 / 02/ 21 Kijzzétév e: 20 1 3 / 0 4/ 25
H atályos: 201 3 / 02/ 21 ...

4311,08 Bontás
B ej egyzés kelte: 201 3 / 02/ 21 Közzétév e: 20 1 3 / 0 4/ 2 5
H atályos: 201 3 / 02/ 21 ...

4312,08 Építésiterü|ete|őkészítése
B ej egyzé s kelte: 201 3 / 02/ 21 Közzétév e : 2 0 1 3 / 0 4/ 2 5
H atályos: 201 3 / 02/ 21 ...

4391,08 Tetőfedés,tetőszerkezet-építés
B ej e gyzé s kelte: 201 3 / 02 / 21 Közzétév e: 2 0 1 3 / 0 4/ 2 5
H atályo s: 201 3 / 02/ 21 ...

4211 ,08 
Út, autópá|ya építése

B ej egyzé s kelte: 201 3 / 02 / 21 Közzétév e: 20 1 3 / 04 / 2 5
H atályos: 2o1 3 / 02/ 21 ...

4291 ,08 Vízi |étesítmény építése
B ej egyzé s kelte: 2o1 3 / 02/ 21 Közzétév e: 20 1 3 / 0 4 /25
H atályo s: 2o1 3 / 02/ 21 ...

4321,08 Villanyszerelés
B ej egy zé s kelte: 201 3 / 02/ 21 Közzétéve: 20 1 3 / 0 4 / 25
H atályos: 201 3 l 02/ 21 ...

4339,08 Egyéb befejező építés m.n.s.
B ej e gyzé s kelte: 201 3 / 02 / 21 Közzétév e : 20 1 3 / 0 4 / 2 5
H atályos: 201 3/ 02/ 21 ...

9/248.

"ť, 5/9tĄ
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2016. 07.26. Cégszotgátat on|ine CĄ7információ - Táro|t cĄ;kivonat
9/251. 4511'08 Szemé|ygépjármű-,könnyűgépjármĺi-kereskede|em

Bejegyzés kelte: 2013/02/21 Közzétéve: 201 3/04/25
Hatályos: 201 3 / 02/ 21 ...

9/252. 4531,08 Gépjármĺĺa|katrész.nagykereskedelem
B ej e gyzés ke lte: 201 3 / 02 / 21 Közzétéve: 20 1 3 / 04/ 2 5
H atá lyos: 201 3 / 02/ 21 ...

9/253. 4532,08 GépjárműaIkatrész-kiskereskede|em
B ej egy zé s ke lte: 2o1 3 / o2 / 21 Közzétév e: 20 1 3 / 04/ 2 5
H atályos : 201 3 / 02/ 21,..

9/254. 4675,08 Vegyi áru nagykereskedelme
B ej e gy zé s kelte: 201 3 / 02 / 21 Közzétév e : 20 1 3 / 0 4/ 2 5
H atályos: 201 3 / 02/ 21'..

9/255. 4941 ,08 
K<izúti áruszá|lítás

B ej egyzé s ke lte: 201 3 / o2/ 21 Közzétéve: 20 1 3 / 0 4/2 5
Hatályos: 201 3 /o2/ 21 -.'

9/256. 6832,08 |ngatlankeze|és
B ej egyzé s kelte: 2o1 3 / 02/ 21 Közzét éve : 20 1 3 / 0 4/ 2 5
l l atályo s: 2o1 3 / 02/ 2,| ...

9/257. 7732,08 Építőiparlgépkölcsöhzése
B ej egy zés ke lte: 201 3 / 02 / 21 Közzét éve: 20 1 3 / 0 4/ 2 5
ĺl atá lyo s: 2o1 3t o? / 21'..

9/258. 7311'08 Rek|ámÍigynökitevékenység
B ej egyzés kelte: 2o1 3 / 02 / 21 Közzétéve: 20 1 3 / 0 4/ 25
Hatályos: 2013/ 02/ 21'..

9/259. 7490,08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
B ej e gyzés ke lte: 201 3 / o2 / 21 Közzétéve : 20 1 3 / 0 4/25
H atályos : 201 3 / 02/ 21 .''

9/260. 4778'08 Egyéb m.n.s. Új áru kĺskereskede|me
B ej e gyzé s kelte: 201 3 / 02 / 21 Közzétéve : 20 1 3 / 0 4/ 2 5
Hatályos: 201 3/02/ 21 ...

9/282. 2841 ,08 Fémmegmunká|ó szerszámgép gyártása
A vá ltozá s i dőpontj a: 2o1 6 / 03 / 21
B ej egy zé s ke lte: 201 6 / 04/ 0 4 Közzétéve : 20 1 6 / 0 4/ 0 6
H atályo s: 201 6 / 03 / 2.| ...

9/335. 7112,08 Mérnöki tevékenység, műszakĺ tanácsadás
A változá s id őpontj a: 2o1 6 / 03 / 21
B ej egyzé s kelte: 2o1 6 / o 4 / O 4 Közzétéve: 2 0 1 6 / 04/ 0 6
H atályos: 201 6 / 03 / 21'.'

.l1. 
A cé9 jegyzett tőkéje

11/1. Megnevezés összeg Pénznem

Osszesen 3 000 000 Ft

Bejegyzés kelte: 2006/09/21 KćjzzétevÁ: 2006/1 0/1g
H atáIyos: 2006 / 09 / 21 ...

13. Aképviseletrejogosu|t(ak)adatai
13/5. Bakos Mik|ós (an.: Péter Sarotta)

Szü|etési ldeje: 1 97 6 / o9 / 1 3
4028 Debrecen, Kút utca 70.
Adóazonosító jel: 84006701 83
A képvíse|et módja: önál|ó
A képviseletre jogosu|t tisäsége: ügyvezető (vezető tisztsé9vise|ő)
A hite|es céga|áírási nyilatkozat vagy azÜgyvéd által e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásľa kerti|t.
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2016.07.26. Cégszo|gá|at on|ĺne CĄ7információ - Táro|t cĄ;kivonat
Jogviszony kezdete: ZO1 1 / 07 / 1 8
A v á ltozá s i d őpontj a: 201 4/ 07 / 25
Bejegyzés kelte: 201 4/o8/06 Közzétéve: 201 4/08/09
H atályos: 201 4 / 07 / 25 ...

A könywizsgá|ó(k) adatai
FAlR.c0NTROL Adótanácsadó és Könywizsgáló Kor|áto|t Fele|ősségű Társaság
4o27 Debrecen, Szabó Lőrinc utca 33.

Cégjegyzékszam: ios-og--oożżsi :

A könywizsgá|atért szemé|yében is fe|e|ős személy adatai:
Dr. Ertseyné dr. Tóth Máĺia (an.: Molnár Mária)
1014 Budapest, Úri utca 34. l. em. 3.
Jogviszony kezdete: 201 1 / 07 /1 g

Jo gviszony vé ge: 2o1 6/ o7 / 1 8
A változás időpontja: 2014/o7 /25
B ej e gyzé s ke lte: 201 4 / 08 / 0 6 Közzét éve : 20 1 4/ 0 8 / 0 9
H atályos: 201 4/ 07 / 25 ...

FAlR-coNTROL Adótanácsadó és Kŕinywizsgátó Kor|áto|t Fe|e|őssógű Társaság
4027 Debrecen, Szabó Lőrinc utca 33.

Cé gj e g yz é ksza m : iđĺĺ s-öö z-ze-i .

A könyvvizsgá|atért személyében is fele|ős személy adatai:
Dr. Ertseyné dr. Tóth Mária (an.: Motnár Mária)
ĺ 014 Budapest, Úri utca 34. |. em' 3.
Jogviszony kezdete: 201 6 / 07 / 01
Jogvĺszony vé ge:2021 /07 /01
A változás időpontja: 2o16ĺ07 /01
(Bejegyzés alatt)

20. A cég statisztikai számje|e
20/6. 13792590-4120-113_01.

Bejegyzés kelte: 2011 /06/02 Közzétéve: 201 1 /06/1 6
HatáIyos: 201 1 /06/ 02 ...

21. Acégadószáma
21/3. Adószám:13792590-2-43.

Közö s ségi a d ó szám: HU1 37 92590.
Adószá m st átusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2o0 6 / o8/ 1 4
A változás időpontja: 2011/o1 /24
Bejegyzés kelte: 2011 /07 /26 Kijzzétéve: 201 1 /08/1 1

H atályo s: 2o1 1 / 01 / 24 ...

32' A cég pénzforgalmi jelzőszáma
32/5. 1 0300002-1 0291 083_4902001 6

A szám|a megnyĺtásának dátuma: 2006/1o/17.
A pénzforga|mi je|zőszámot a MKB BANK zRT (1o51 BUDAPEiT vÁcl utca 38) keze|i.. 
Cégjegyzékszám:.ö-jrj-łj:őädösż

Bejegyzés kelte: 2011 /o3/31 Kijzzétéve: 2o1 1 /04/1 4
HatáIyos: 2011 /03/31 ...

32/7. 10300002-.10291083_4s020047
A számla megnyitásának dátuma: 2o1o/o3/2g.
A pénzforgalmi je|zőszámot a MKB BANK zRT (1051 BUDAPEiT' VÁct utca 38) keze|i.

Cégjegyzékszĺm: iöił ö-ołoö"śż,

Bejegyzés kelte: 2o.|1 /03/31 Közzétéve: 201 1 /04/1 4
Hatályos: 2011 /03/31 ...

https:ł!vww.+cegjegyzek.hu/?cegadaü apO1 0995681 8/TaroItCegkivonat
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20'|6. 07.26' Cégszo|gá|at on|ine Cfuiníoľmáció - Táro|t cégkivonat

32/8. 1 0300002-1 0291 083-49020054
A számla megnyitásának dátuma: 2o1o/07/23.
A pénzforga|mĺ jelzőszámot a MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST vÁcl utca 38) kezeli.

Cé gj e g yzé ks z a m : ió- 
j-'|Q'p 1-o.9,'{j

Bejegyzés kelte: 2011 /o3i/31 Közzétéve: 201 1/04/1 4
H atályos: 2o1 1 / 03 / 31 ...

32/9. 1 091 8001 -00000114-21140004
A szám|a megnyitásának dátuma: 2o12/o1/o5.
A pénzforga|mije|zőszámot az UníCredit Bank Hungary zrt. sZABADsÁc rÉru F61K (1054 BUDAPE;T szABADsÁG tér
5-6.) kezeli.

Cé g j e g yzé ksz a.. p-l":j..q:pĺÍgĺp.

Bejegyzés kelte: 2012/01 /06 Kijzzétéve: 201 2/01 /1 9
H atályos: 201 2/ 01 / 06 ...

32/10. 1 091 8001 -00000114-2.t140183
A szám|a megnyitásának dátuma: 2o15/04/21.
A pénzforgalmi jelzőszámot az UniCredit Bank Hungary zrt. szABADsÁo rÉru F'61K (1o54 BUDAPE;T szABADsÁG tér
5-6.) kezeli.

Cé g 
i e g yzé ksz á m : i9"i.1i0:0jj:ĺ-8:

Bejegyzés kelte: ?015/o4/23 Közzétéve: 201 5/04/25
H atályo s : 201 5/o4/ 23 ...

32/11. 1 091 8001 -00000114-21140190
A szám|a megnyitásának dátuma: 2o15/04ĺ28.
A pénzforgalmijelzőszámot az UniCredit Bank Hungary zrt' sZABADsÁe rÉnl F'r:1K (1o54 BUDAPEST szABADsÁG tér
5-6.) kezeli.

Cégje gyzéksza m : io ĺ :l ija;-i 31.5'

B ej egyzé s kelte : 201 5 / 0 4 / 30 Közzét év e : 20 1 5/ 0 5 / 0 5
H atáIyo s: 201 5ĺ 04/ 30 .'.

32/12. 1091800'l-00000114-21140200
A számla megnyitásának dátuma: 2o15/05/11.
A pénzforgalmijelzőszámot az UniCredit Bank Hungary zrt. sZABADsÁo rÉnl Fp1K (1054 BUDAPE1T szABADsÁG tér
5-6.) kezeli.

Cé gj e gyzéks z a m : 
iQ ĺ.i.ďt-łi"äłd1

B ej egyzé s ke lte: 201 5 / 0 5 / 1 3 Köz zétév e: 20 1 5/ 0 5 / 1 4
Hatályos: 201 5/05/ 1 3 ...

45. A cég elektronikus e|érhetősége
45/1' A cég kézbesítési címe: titkarsag@hcepito.hu

A változás időpontja: 2o14/o7 /25
B ej egyzé s kelte: 201 4 / 08 / o 6 Köz zét éve: 20 1 4/ 0 8 / 0 9
H atályos : 201 4/ 07 / 25 ...

49. A cég cégjegyzékszámai
49/1.

Cégjegyzékszám : 99.:Q.?:Q'!.?Qg]"

Vezetve a Debreceni Törvényszék Cégbírosága nyi|vántartásában.
B ej e gyzé s kelte: 200 6 / o9 / 21 Kčjzzét év e: 20 0 6 / 1 0 / 1 g

Hatályos: 2006 / 09 / 21 ...

49/2.
Cé gj e g yzé ksz á m :.p-j.-o"s+ ś'b-ĺi |9'

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróság a nyi|vántartásában.
Bejegyzés kelte: 2011 /03/01 Ktizzétéve: 201 1 /03/24
Hatályos: 2011 /03/01 ..-

ll. Cégformátol fÜggő adatok

Ŕ/o

2
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2016'07.26. Cégszo|gáat on|ine CĄ;infomáció - Táro|t cégkivonat

1. Atag(ok) adatai
1/3. SzinorgUniversa|VagyonkezelőZártkörűenMűködőRészvénytársaság

4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36.

Cégj e gyzéksza m : ps*.iö:o öö5đš'

A szavazati jog mértéke minősített többségű befo|yást biztosít.
A tagsági jogviszony kezdete: 201 3/08/31
A vá ltozá s i d őpontj a: 2o1 3 / 08 / 31

B ej egyzés ke lte : 2o1 3 / 1 o / 1 4 Közzétév e: 20 1 3 / 1 0 / 3 1

H atályos: 2o1 3 / 08 / 31 . -.

1/4. Bakos Miklós (an.: Péter Sarolta)
SzÜletési idĄe: 1 97 6 / 09 / 1 3

4028 Debrecen, Kút utca 70.
A tagsági jogviszony kezdet e: 201 4/ 1 0 /1 o
A vá ltozás id őpontj a: 2o1 4 / 1 o / 1 0
B ej e gyzés ke lte: 2o1 4 / 1 0 / 2o Kijzzétéve : 20 1 4/ 1 o / 21
H atáIyos: 201 4/ 1 o / 1 o ...

KészÜlt: 2016/07 /?4 02:.35:22.
Microsec Céginformációs szo|gá|tató

4ĺ u/9o
/- 4i
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Ęýratszám (ÉTDR azonos ító):
Iľatazonosítí:
Iktatószám:
tlgąntczĺ:
E|éľhetőségez +3614592593.
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Iltty. : a Bp. VIil', Nap u, ]6. sz., 35620 hrsz' alatti ingatlanra tervezett 20 lakásoslakóépület építési engedélyezési eljárása - építési engedéĺy

HA TÁRo ZAT
A Speciál Zrt. (cím:1051 Bp., Bajcsy-kilinsžq tt |2. v./5O3, kęviseló: Smlyka Jiínos),
$n! épftt9tő megha-talmazásáhan eljánó Kiss Andnĺs által előierjesúett kj..b..", uBudapest VIII.ker. Nap u. |6.sz,356ż0 hnz abtti_ épfttető fuhjdoníban lévő - ingatlanon
megvalósuló (Bz + 6 emelet)

. egl lépcsőhĺízas, ery fefuonós,
o fi)ldszinten - 100 o/tosbeépítés mellett - 10 firőhelyes teremgará zs, gépészetl helyiség és

20 kerékpáľ elheýezesére sn|gőtő tlároló heýis ég kiataktásálva|. . I-IV. szintekeą szintenként4 db lalĺís elhelyezesével
o V.-VI. szinteken, szintenként 2 db lakás elheýezeséve!

?0' l,akás'P |1k99ľület létesítésérc - Kiss Andnís (É'l1 o|-454O) felelős épÍtésztervezi; áÍta1|ęsntettépÍtész míkzaki dokumentáció szerint .

- az épí.tési engedéIyt megűdom.

Egyúttal az a|ábbi sze mélyfelvonó -
(tervszám: CLl 5 / N-Eng 0l 00. és CLI 5 / N-F.ng 0200.):
1'l E'ajta: személyfelvonó;
2.lTehelbírárs: Q : 1000 kg / 13 ťo;
3./Névleges sebesség: v: 1,0 ďs;
4./łme|őmagasság: H: 18,88 rn;
5./A|IonrĺĹsok szíma: Nö = 7 db;
6./ Yezpthetőség: mindenki áha| vezethető:
7./Yezéflés: szimplex le iľáný ryűjtő;
8./ Motorteljesítmény: P : 7,5 kWj
9.ĺ Meghajtás : villamos hajüísú;

- I étesí.tésére az eng ed éIyt m egadom.
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Áz építési engedélvneka kiivetkező feltételei vannak:
- A főépítészi állĺásfoglalĺís megál|apításai alapján a homlokzati szjnmintákat helyszíni szemle

kerctén belĺil' jegyzőkönyvezve jrívá ke|l hagyatni a Várcsépítészeti Ügyos úál||ya|. A biztosítandó ziildfelĺilet kialakítĺását a keriileti Íőkeŕésszelegyeztetve, keľtész tenłezÍj á|ta|
meghatrĺromttak szpľint ke|I kivitelezri. A kialakított ziildfe|iilet folyamatos fenntartásáníI
a utomata iinttizőľe nds ze ľ kié pítés ével gondos kodni ke |l.

- A tüľédelmi szakhatóság által kiadott ál|ásfoglalĺĺsában foglalt kikötésekrc valĺó tekintettel, a
kMtelezćs megkezdése előtt a szakhatósĘgat jegyzőkönyvezve egyeúetni kell a |épcsőház
helyiségkapcsolatait (állasfog|ahs fehételei 11. pont) és azépítmény kiüľítési rĺtvonaláľa nyĺló
ajtók' vészkijámtok nyitás inĺnyait (állísfoglalás feltételei 1 2. pont)

- A kivitelezesi munka statkus tervezÍi közręműködésével végezbető' melyet azépftésinaplóban -
ellęnőrizľrető módon _ dokumentĺáhi kell. Az építkeres kapcsán épfttető köteles a smmszndos épületek folyamatos stillyedésmérését felelős
szakértővel efuégeŻefiri.

. A csatlakozo szomszédos épĹiletek égéstermék ehezetésének mvartabn és biztonságos
mtĺködéséról épfttetó a kivitelezes a]att ĺs köteles gondoskodnil Az ezzs,lkapcsohtban sziikségessé
váló munká|atokat a tulajdonossal töľtént megeryezes a|apján el kęll végezlle.
A szükséges kéménykitod<olási magasság megemelést lehetőleg fűtési srezonon kívtil - a
smmszédos ingatlan tulajdonosaival egyeztetve - a sznfl<ezntépítési munkával páľhuzamosan
kell elvégezri!

- Äz építőipaľi kivitelezési folyamat Észtvevői aze|őílt építésinapló.vezetési, -ellenőľzesi és
.bejegyzési ktitelezettségüket tz építési bruházáshoz rcndelt, inteľnetes a|apú
elektľonikus építési naplĺó (a továbbiakban: e.naptó) a|kalmazás segítségével kötelesek
teljesíteni.

A kivitelezes megkezdését megelőzően hatróságoltlhozazalábbiakat kel| benyújtani:. a felelős mrjszaki vezptő nyi|atkozat.át, hory a jóváhagyott terveknek, az építési engedély
kkĺjtéseinek megfele lő kiviteli tęľv rendelk ezrsrę ál1|.

- a kivitelezes megkezdése eľĺtt azépÍtkezsssel érinÚett közÍerületekrőlr - akönÍ kerelcíjéveI
közösen felvett -, va|amint a statkus tęrvezÍ5 á|ta| megÍntfuozott kömyezí épületekről
késztett a tulajdonosok által a|átt e|6zrtes állapot fefuétęli jegzőkönyveket

. A statkus tervezjĺ á|ta| meghatáto tt kömyezo épületek süllyedésméľése éľdekébeq a
siillyedésméró csapok e|heýezesét tartahnan kitrĺzesi vánajznt.

- A kivitelezes megfuezđése előtt jogosultsággal rendelkezj geodétźtva|az épület kit{ĺresét eI
kell végeźetni. A kitiĺzesi vázhtot _ a jogosuftság igazalásálval _ hatóságomnak meg kell
küldeni

- annak Ęaznlásá| hogĺ azépftési tertilet ľľíboľus robbanóanyagoktól mentes

- Az építménybe építési terméke! berenderes! szprkezetet beépfteni csak annak megfelelőség-
lgazntása mellett lehet

- Az épftési munkák követkeŹében sajá! vary környezÍ3 ngat|anban keletkezett károk elhĺárítłísáľól
aheýeźúlÍtźlsrő| az épfrtetőnek gondoskodnia kelt azokhebľeállítlísa azépíttetőtterhelĹ. Ha az építkezes soľán szomszedos ingatlanokat érintő muril<avégzss válk sztikségessé az csak az
érintett tulajdonosok hozzá+jálru1ásáva|, a szĹikséges engedélyek biľtokában történhet. (A
szomszedos ingatlanon a munkavé gznshez esetleg szĹikséges teriilet Inszná|atárő| az ngatŁan
tulajdonosával kell megálhpodnĹ)

- A munkák fo|yamźln bifosfrani kelt hory a sznmszedos ingatlanoklnszná|atat a munkálatok a
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sztikséges mértéknél jobban ne zavaqák, ottszeméýi séľiilést, anyag' kált ne okozhassanak.
A kivitelezinek be kell tartania a komyezeti zaj és rezgés e|leni védelęm egyes szabźiyatől sza|ő
284/2007.6'.29.) sz Korm. rendęlet 12.$ előfrásait. Amennyiben attól eI kíván témi úgy a fenti
rendelet 13.$-a ahpjźnaz I. foku környezrtvédekni hatóságtól engedéý kell kémie.
A munkák során Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuiíľosi onkormányzat módosított, a zaj
és rezgésvédelem helyi szablźlyozlźsdnil saőIó f8n00f. (v. 14.) sz ok. ľendelete előínĺsait
maradéktalanul be kell taľtani.
A kivitęlezes során a 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM sz egyiittes rendelet előíľásait be kell
1artaru
A munkavédelmi, balesetvédelĺni és tiĺalédelmi szabványokban és szabályzatokban foglaltakat a
kiviteleres soriĺn maľadéktalanul be kell taľtanĹ
A kivitelezesi munka iíőtartama a|att az épftéssel érintett kömyezetet folyamatosan tbÚ,ánke||
tÄr,taÍ\ ake|eÍkezntt épfrési törmelék ę|szźi|ít,Äsáről foýamatosan gondoskodni kell.
Ha a munkavégzś,shez közterĹilet |nsmá|ata szíikséges, azt csak köźęrület-használati engedély
biľtokábaą annak éľvényességi ideje és tęľĺilęti Intaýa eľejéĘ szabad Ęénybe vennĹ
Az épĺtesi terülętęt jől. |athatőan meg kell jelöIni, balesetmęntęs körii|kerftésérő| a biztoľnágos
közlekędés biáosftrísrĺról az elĺjfoások szrľint kcll gondoskodni'
Az épület utcai homlokzatára, valamint a kivitelezes soriín épftési segédszerkezefte ľek|óm csak a
mindenkor hataýos joE;nbáýok elĺĺí'ásai sreľint heýeáető e[
A munkálatok soľán ke|etkezŕĺ hul|arlékok kezę|ését a használatbavétęli ęliárás során a
kömyezetvédelmi hatóság felé igazohi kell
Az épÍď<ezésre nézve megállapított küliin feltételeken kívu| a felvonókróI, mozgólépcsőkről és
mozgójárdókrólsza|ő 146/2014, (V.5.) Kormányľendelet előí'rísainak betartlísa kötelezi.
Az épfrési munka befejezesét követőeľ1 

^7' 
építmény rendeltetésszeľiÍ és biztonságos

hasmálatľa alkalmassá vá|ĺĺsakoľ _ a tényleges haszłílatbavétel előtt _ hatóságomĺĺíl
Insrń|atbavételi engedélý kell kéľni, a kérelem benyújüísakor hatĺílyos jogszabályok szerint. A
tényleges haszrálat csak a haszrálatbavételi engedely jogeľőssé válĺĺsát ktivetően kezdhető
nreg.

Te|epĺi|é s képi vélemé ny:

Budapest Fővárcs VIII. keľ. Józsefuárcsi onlĺoľnrĺínyznt polgĺíľmestcrc fc|hatalmazásĺíhóI a
mb. főépítész26-4562015 iktatĺó szĺmon azalrź.ůlbi telepĺilésképi véleményt alakította ki:

,, TELEP ULÉ1REP IVELrlauy

GuzmicsłKiss Epítésziroda Kft. szervezet kérelmére 2015. október ]3-án indult telepüIésképi
véIeményezési eljárásban, a Nap utca ]6. sz. alatti (35620 hrsz.) társashóz építési engedélyezési
tervének dokwnentóciójd đvizsgáltam, és -kikaftssel- a feľt megjelöIt tervet engedélyezésre
javaslom.

Fix ablakok akalmazósót javasolt ďgondolni a praktikus hąsznólat érdekében. A foldszinti
lábazątnól időtólló anyaghasználata jovasolt. A homĺokzď érzékenysége miatt sziikséges a
részletrajzok elkészítése, melyeket be kell mutatni a kerületi Főépítésznek véĺeményezésre.

A teleptilésképi vélemény ellen onálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésüg1li hatósógi
üg1łb e n hozot t danté s keret éb en v it at hat ó.

A telepĺĺlésképi véleményben fog|alt kikötésekrc tekintetbl a kéľelmező által átdolgomtt
tewekrc a mb. főépítész26-456l2015 iktatri szĺmon aza|őhbiakban nyilatkomtt:
B 1082 Budapest,Baross u. 63-67. B 459-2100 HOl
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,, p iÉ p Írn s zl Á ĺ l,i sr ocĺ,ąl,ís

A benyújtott módosított tenldokumentócióĺ megvizsgĺźItam, és megállapítom, hogy a tervet at ketlettd9lgozni, hogy megfeleljen tűzbiztonsagĺ kaverclményeknek. A homlokzat kialakítása,
fenntarthaósága egyszertisödött, lwkarchiĺefuúrójával iltászkedik a kornyezetéhez. A végleges
homlokzati szín kiváIasztásĺźnót helyszíni színegyěztetést szükséges tałtani a kerüIeti FőépítésziIrodđvaI.

A fent megjelah furvet engedéIyezésre javaslom.,,

Szakhatrós á gi e lőínĺs ok:

Budapest Főváľos Koľmányhivatala V. Keľiileti Hivata|a Ktiz|ekedéshatĺísági osztĺĺly @P-05/09 n84-4 Í20t6) szakhatós ági ál|ásfoglalása:

,,Sz ak hat ó s ógi ĺźiló sfo gI al ás

Hiuatkozĺźssąl Budapest Főval.os VIII. Kerĺilet űizsefvóros onkormányzat Jeg,lzője 08-194/5/2016.
számú megkeresésére' az építésüg1łi és 1ľítésÍetüsľeleti hatósĺźgi eljórásokról és etlenőrzésekről,v'alamint az építésĺiąl! _hatósagi szotgauitasr-ót szdtĺ slz-nolz. (XI. s') Korm. rendelet(tovóbbiakban Rendelet) 5, melléklete szerinti és a közigazgatási hatós,ógi eljárĺźs és szolglźltatós

!!:!ľ?':,bályairóI szóttó 2004' évi CXL' tön,é"y-6šarunkban: rłi 36, s 0 bekezdése
arupJan az

útĺłgyt szakhat ósági hozzáj órulósunkat megadj uk

az alábbi kikotésekkel;

a Budapest Közút Forgalomtechnikai Igazgatóság 465/2432-2/20]6. szómú forgalomtechnikąihozzójórulósĺźban és,nu(ąey VIII. ker.ĺłIeřno"J"a-si onkormánymt Potgirmesteri HivatalaHatósági Ügosztáty Epítésügyi iroda 0s-20i/20t6 kazűkezeĺői hozĄ,źrutás,źban előirt
kikotéseket marądéktalanul be kell tartani'

tórgi létesítmény hąsznóIatbavételi engedélyezesi eliáľásdnak tefolytatá,ĺáhnz ,ĺzl.ik,ségę,s litiigliszakhatósági áilóýoglalás megadósához be iell nytłjiani a hlasznúlaibavételhez hozzájárutó kazút
é s forgalomt e chnikai ke zelő i nyilat kozat o t.

Ezen óllásfoglalásom ellen önáIló fellebbezl|snek nincs helye. Jogorvosląttąl csak az engedélyező
ha-tósóg áltąl az úg,, éľdemében hozott I. fokú hątározat, einek h-iónydban az eljdróst megszüntető
v égzé s ellen benyĘ tott fellebbezé sben te hět éIni.,

Pest Megyei Koľmĺĺnyhivatal Kiiľnyezetvédetmi és Természetvéde|mi Főosztáty(PE/IüW6370-2D015.) szakhatósági állásfoglalása:

,,Budapest Főváros VIil. Kerület Józsefiárosi onkormónvzat
Epítésiigyi Hatóság) 08- ] 94/3/2 0 ] 6' számú megkere sésére

szakhat ósági áIlásfo glalást adok.

Speciál Zrt' (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út I2., KUJ: 101]23725, a tovóbbiakban:
Kérelmező) részére a Budapest VIII. kerüIet, Nap lłÍca 16' szóm (35620 hrsz.) alatti ingatlanon
Íervezett 20 lakásos lakóépület építési engedétyéněk kiadásához
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hozzójárulok,

az alábbi kikotésekkel:

I. A kivĺtelezési munk{olyamatok sorón az építtetőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie a dffl,iz
Iev e gő t e rhe l é s m inim aliz ótá s a érde k é b en (p or o s t erĹile t e k ie dv e sít é s e).

2. A munkďeriiletről talaj, illetve egłéb porképződést okozó anyag csak zárt, illetve porynallal
t akart száIlít ój árműv e l szállít hat ó.

A szakhaósági áIláýoglalás ellen kiilön feltebbezésnek helye nincs, az ezzel kapcsolatosjogorvoslatijog az ügyben éľdemi danésre jogosult haósóg ólial hozott hďórozat ellei ĺrányutó
fellebbezés keretében gyakorolható.,,

Buđapest Fővárcs Koľmányhivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyaszŕrívéde|mi FőosztáIy,
Miĺszaki Biztonsági oszŕály (BP/0103i00735-004n016.) szakhatosĺgiállĺsfoglalása:

,, A T. C ím fent i ikt at ószómon beľtyúj tott megkeresésére a köv etkező
szakhat ó s ógi áilĺźsfo glalást adom,

A Budapest VIil. kerüIet, Nap utca 16' szóm, 35620 helyrajzi szám ąIatti ingatlanra tervezett 20
Iakásos lakóépület és .benne új szemétyfelvonó létesítésére vonđkozó építési engedéIyhez míisząki
bizt onsógi szempontból az alóbbi kikoté sekkel

hozzájórulok.

Kikötések:

I' HaÍóságomat a létesítmény hasznólatbavételi engedélyezési eljórásóba szakhatósógként be ketl
vonni.

2. A berendezés hasznóIatbavételi dokumerltdciójóhoz csatolni ketl egł nyilvóntartott szervezet áItal
kiáIlított alkalmassagi tanúsítvónyt, vagy ą végellenőrzésĺ iígliakdnyv alapjón kióttított
m e gfe Ie lő sé gi nyilat k ozat ot.

3' A hasznólatbavételi dokumentációhoz csatolni keII a berendezés karbantartósára kotött éłyénves
k ar b ant ar t ós i-, j av ít ás i s zerző dé s m ás o lat ót.

Felhívom afigyelmét:

A létesítmény hasznólatbavételekor a vonďkozó jogszabóIyok és szabványok előírósain kíviil a
3?012910. (ilI 27.) Korm. rendeletben előírt műszaki biztonsági engedélyezési és vizsgálati
e Ij ór ós o k lefo lyt at á s ĺźt ke ll Hat ó s ógom t ó l k ére Im e zni !

Áz elkészlilt létesítményt használatba venni csak az engedélyező hatósághoz benytijtott kérelem
alapjón megszerzett hasznólatbavételi engedéIy birtokáian ĺehet. A ,yili,ź,to,t,tt szervezet óltal
kióllított alkalmassági nyilatkozat keltétőt szómított 60 napon 

-betĺłI 
a tulajdonos (vag

meghatalmazottja) köteles a hasznóIatbavétel engedélyezését az előírt metlékteteiket az épftäi
engedélyt kiadó hatósógtól írásban kérelmezni. A hasznólatbaýételi engedélyezési eljáůsban
Hatóságom szakhatósógként részt vesz. A berendezés a hasznóIatbnéĺeh áya,d' Iězárósóig
ideiglenes jelleggel hasznólható' Az engedélyezési záradékkal ellótott tentől ettérnt csąk előzetes
engedélyem alapj ón szabad.

A kiki)tések 2' pontjában szereplő alkalmassógi tantłsítvány, vagy vízsgólati jegyzőkonyv alapján
kióllított megfelelőségi nyilatkozat helyettesíti az első évi évósfővízsgákĺot.
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E szakhatósógi állósfoglalás ellen onáttó jogorvoslatnąk nincs helye, az csak a kérelmet érdemben
elbíráló hątórozat, illetve az eljórást megszüntető végzés eĺĺeni jogorvoslat keretében tómądhątó
meg."

Fővárosi Katasztľofavédelmi lgazgatősálg Ktizép.pesti Katasztrcfavédelmi Kirendelts ég az
eljánás folyamán konĺbban kiadott - 35150/1138-1/2ol6.áit. sz szakhatósági állásfoglalá 

"ít 
u,

alábbi - 35150/1138-2D0|6.áůt. sz . állásfog|alásáva| módosította:

,,fuIú ď u s ĺ l u l l s z ak h at ó s ĺźg i ál l d sfo glal d s
Az építtető SpeciáI Zrt. (I051 Budapest, Bajcsy-Zsitinszky út I2.) nevében és megbízásábót ejáró
Kiss Andrós kérelmére a Budapest, VIII. keriilet Nap u' 16. szóm, 35620 hetyrajzi szám alątti
ingatlanon tervezett lakóépüIet építési engedéIyezési i)glében kiadott 35150/I I3đ-I/źu6'átt (Érnn
iratazonosító: IR-000l43663/20]6) szakhatósági ólláýogtatósunkat az alóbbiąk szerint módosítom:
Az építtető SpeciáI Zrt. (I05I Budapest, Bajcsy-Zsilinszlq út I2.) naúben és megbízósóból eljáró
Kiss Andrós kérelmére a Budapest, VIII. kerület Nap u. 16. szóm, 35620 helyrajzi szám álątti
ingatlanon tervezett lakóépület építési engedélyének megadósához tűnédelmi szempontból az
alábbi

felt ét ele kkel j órulok hozzó :

]. A ktvitelezés során olyan építési célú artyagok, késztermékek és berendezések építhetőek be,
amelyek ktilan jogszabdlyban meghatározott megfetetőség igazolóssal vag Eurocode
tűzóIlósógi méretezési igazolóssal rendelkeznek. Á ktvitelezés sorón alkalmazott tűmédelmi
megfelelőséget igazoló és az Eurocode t{ÍzáIlósági méretezést igazoló iratokat a
hasznólatbavételig be kell nyújtani az elsőfokú tíimédelmi szakhatóság részére.

2' A kivitelezői nyilatkozatokđ, valamint afelelős műsząki vezető vag1,l kivitelező által tett beépítési
nyilatkozatot a hasznóIatbavételig be kelt mutatni. Az erősáiamĺi berendezések időizakos
feliilvizsgólatát, a tíÍzgátló tömítések beépítését, tĺÍzóttóságot nĺjvelő bevonďi rendszerek
alkalmazósát, karbantartósd végzők, tnóbbá a tíÍzállósógot novelő burkolatok beépítését végző
s z em é ly e kne k t űm é de lm i s z akv iz s g a b iz o nyítv ónny aI k e Il re n delk e znie.

3. A beépítésre kerüIő épületszerkezeteknek az országos Tűnédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(ru, 5.) BM rendelet (továbbiakban: }TSZ) 2. melléklet t. táblázai L oszlopóban előírt
köv et elményekne k keII me gfelelnitik.,

4. Biztonsógi vilagítóst kell létesíteni a t{Ízjelző központ helyiségében és a tűzoltó eg,,ségek részére
a helyiség megközelítésére használt útvonąlon' Menekiilési útirónyt jelző ľendszirt éi butonságt
vilógítóst kell létesíteni a meneküIési útvonalnąk minőstłĺő lépcsőhóz terĺjletén és a
gépjárműtóroló helyiség területén. A biztonsógi vitágítás és menekĺłIlźsi útiráľryjelző rendszer
megfelelőségét hasznóIatbąvételkarfénytechnikni mérésij eg1,,zőkönywel keII igazolni.

5' A tűmédelmi áramtalaníĺás lehetőségét az épület bejáratáruźl biztosítani kell. A több
tűzszakąszon áthaladó vezetékrendszert úgl kelt kialąkítani, hogł a tűzeseti lekapcsolóssal
érintett tűzszakaszban beavaÍkozó tűzoltót órami)tés ne veszéIyeztesse. Á csoportosan.elhelyezett
villamos kapcsolók, főkapcsolók és túlóramvédelmi készijlékek rendejteftsét, nvaúbá e
kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelalni kell.

6. A hąsználatbavételi eljárás előtt ctz ótalakítással érintett terüIeten talóIható villamos
berendezések tűmédelmi megfelelőségét megtekintéssel és vizsgálattal ellenőrimi kell az MSZHD 60364-6 szalvóny alapján. A villamos berendezések minősítő dokumeľtóciójót a
használatbavételig be kell nyújtani az elsőfokú tíÍmédelmi szakhatóság részére'
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7. A kazosségi terekre kiterjedő automďikus tűjetző berendezést kell létesíteni. A beépített
ąutomdikus t{Ízjelző létesítését, illetve használatbavételét az etsőfokú t{inédelmi hatósóggal
engedélyeztetni kell.

8. A tűzeseti fogyasztók létesítése, beépítése, kialakítósa sorón biztosítani kell, hog1l tűz esetén
működőképessé giłket a kĺjv etkezők szerint :

o Biztonsági vilógítás 60 perc
o oltóvízellátós nyomásfokozó szivattyúja az oltóvízellátás előírt időtaľtamával megegyező

ideig
A oltóvízellátós nyomásfokozó szivatýújának elhelyezésére szolgáló helyiséget a műkadési
időtartamnak megfelelő tiÍzáIlósági határértékű tűzgátló szerkezetekkel kell határolni.

9. Az épület villómcsapósok hatósaival szembeni védelmét norľna szerinti villómvédelemmel
(jelolése: NV) kell biztosítani'

I0. HąsznáIatbavételi eljárós során a kérelem benytijtása etőtt legľeljebbfél éwel koróbbankésziilt,
a legkedvezőtlenebb fogyasztósi időszakban végzett, a t{łzcsapok vízhozamának mérésérőI felvett
vízhozammérési jeg1łzőkönywel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. Á mérést az
épĹilet, építmény l00 m-es körzetén belüli tíÍzcsapok egidejíi mĺikôdésével kell elvégezni.

1l,A természetes füstmeľtes lépcsőhózhoz gépjórműtóroló, kukaóroló, gépészeti helyiség nem
kapcsolódhat.

12. Az épület kiĺirítésre számítósba vett bejárati ątó szerkezete - kivéve az ana minősített
nyílószárót - csak kiiłrítési irányban nyílhat.

A szakhatósógi áIldsfoglalós ellen önólló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljóró hatósóg
határozata, ennek hiáľryában az eljáróst megszĺ)ntető végzése elleni fellebbezésben tómadhan
meg."

Főváľ.osi Katasztnifavédelmi Igagatősálg lgaz4ató-helyettesi Szcwezpt I(a,tasú'rofavédelmi
Hatósági osztály 35100-36274n0rc.áL|t. sz végzÉsében a szakhatĺísági eljánńsát megszüntette
az a|á.},biak szeľint:

,,A Budapest Fővóros VIII. kertilet Józsefvórosi onkormórlyzat Jeg1,lzője (1082 Budapest, Baross
utca 63-67.; a tovóbbiakban: Kérelmező hatósóg) szakhatósógi megkeresésére a tárgłi üg1łben
indult eljóróst
megszüntetem.
Egłid9jű.ks megállapítom, hogl az igazgatósi szolgóltatósi díj mértéke 14.000,-Ft, melyet Epíttető
nemfizetett meg.
Jelen végzéssel szemben onólló fellebbezésnek helye nincs, az ą határozat, illetve az eljáróst
m e g s zĺint eĺ ő v é gz é s e lle ni j o g orv o s I at k er e t é b en t ám adhat ó m e g.',

Felhívom az építtető Íigyelĺnét hogy a kivitęleresi tevékenység az épftiipań kivitelezesi
tevékenységről szoló I9I/2009. (D(.15.) sz Kornriányľendelet maľadéktalan betntásána|végeńlető.

Az épÍtési engedély aŁutźrozat jogerőssé és végrehajtlntőváL vá|ásának rcpjáto| három évig érvénves,
ezt követĺjen érvényét vesź\ kivéve, |u az épftési tevékenységet ez alatt (az építési napló
megnyitiísával igazolüaĄ meglezdték és az épftés megftezdésétőI számítatt öt éven beliil az épfrmény
knsmá|atbavételi engedély megadására vagy łnsznéĺlatbavétel tudomásulvételére atkalmasslí válik;
vagu az engedéý hatźlýát az épftésĺiryi hatóság megfuosszabbfrotta.
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Döntésem ellen, annak kiizlésétő| sámított 15 napon be|ĺil 30.000,-Ft fellebbezesi illeŕk előzetes
megfizetését követően a Budapest Fővárcs Koľnrrĺnyhivatala Építésügyi, Hatmági, oktatĺísi és
Töruényességi Fetügyeleti F.őoszŕĺíIy - Építésügyi, oľtitscgvede|mi osĺäýáhozQ012Bp. Logodi
u. 3 8-40.) címzstt, de hatós á gomnál be nyrĺjtott fe lle bbezé s s el le he t élni.

A fellebbezes benyújtása esetén az illetéket a feltebbezesi eljánĺs megindítását mege|őziien
illetékbelyeg .f9!ľ'lĺt"t iII. készpéu-átutalási megbízással a Jónefvárcsi onkorínányat
Al|amigazgatĺási 10403387-00028584-00000003 sádasŹmú eljánísi ilteték beszedési szÁo1,átjátn
kel| megfizetni, a kiizlemény rcvatban fel kel| tĺintetni az énntett ügyint számát, az átutäHsi
ľ:gb]á. elfogadĺísáníl szíló nyilatkozat másolaüĺt a jogolvoslati kéľekmhez csatolni ke|l.ETDR ľendszeľen kełesztĺil benyújtott fellebbezés 

"..téb.o 
a fe|k,bbĺlzśs illetéke átutalással

teljesítendő.

Áz ĺigyfél a fellebbezését köfeles megindokolni, a fellebbezesnek a megtámadott döntéssel
taľtalmi|ag ťnszeÍiiggőnek kel| lennie és a diintésből közvetlenĺil adódó jog. řagy éľdelłsérchme
hivatkożlat.

INDoKoLÁs
A Speciál Zrt. (cím: 1051 Bp.' Bajcsy-Zsilinsżry tft |2. V'l503., kęviseltí: Szolyka János), mint
építtető megtrata|ľnazásżho| Kiss Andnĺs, a Budapest VIIr.keľ. Nap u. |6. sz, śsezo hrcz alatti
ingatlant érintő, 20 lakĺĺsm lakĺíépiilet építésérc vonatkozó épít3si engedely inĺnti kérclmet
te ľjeszte tt e|ő hivatalomná|.

Az e|játás megindulásának napja: 20 1 5. 1 1 . 1 3.

Megállapítottam, hogy a kéľelęm melléklete hiányos, ezért a Ket. 37.$ (3) bekezdé s a|apjárs a az
építésüg,li és építéýltigyeleti hatósógi eljórásokróI és ellenőľzésekrőt, valamint az 

^ěpftésiłgli

hatósógi szolgóItatósról szóló 312l2OI2. (xI. 8') Koľm. rendelet t1.$ szrľin! 08-t|3l8t2fu5. GŘ.000606350 n01Đ sz végzesemben épfrtetőt hiárypótlásľa szolftottam feĹ

Hián1pótlási felszolításomra' az utolsó pótolt dokumentum GorÉľÜSZ nyilatko ata)2016. ľníjw
23 - án érkezntt hatóságomho z.

3I2D0|2. ()il. 8.) Koľm. rendelet 6. melléklete szerin! az e|játásba bevonandó szakhatóságokat
megfueresterg állĺísfoglal.ásukat a rendelkezí résáen rész]etezriek szerint a]akftottĺík kĹ

A 20|5. decembeľ 01-91 tartott helyszíni sremle soľán megállapftottarą hogy az, építési
tevékenységgel érintett telek rendezpft, a helyszín megfelel u, épĺtai engedély mellékleteként
benýjtott heýszÍnrajznk. Engedéý köteles épftési munkát nem végeŻek.

A kérelmet a benyujuís ĺlapján haĹályos jogsnbá|yok és előíľások alapján bfrákamel Időpontja
a.pján az el.tĄesúés az a|źbbijogszabáýok |ntaýa a]att ft)rtéft:

o a közigazgatasi hatósógi eljórás és szolgóItatós óltalłźnos szabdlyairó| sza|ó módosított
2004. éi CXL. törvény (Ket.)

. az épített kÓrnyezet ąlakításóról és védelméről szoló többszir módosított !gg7. évi
L)o(uII. torvény @w.)

. az országos telepĺilésrendezési és építési kovetelményekrőI szoló többszĺr módosított
235/|997 Oil.20.) Kormányľendelet (oTÉK)
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. az építésl;g1,,i és az építésfeliigyeleti hatósógok klielatźsérőt és működési ÍeltéteteirőI słn|ő
343/2006. Qil.23.) Korm rendelet

. az építésiigyi és építéýlügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgóltatásról szn|ő 3I2D0I2,00. 8.) Koľľn rendelet

. az építőipari kivitelezési tevékenységről szr.lló L91/2009 (D(.15.) Kormrínyľendelet

o többszjr módosított 66/2007. QilI.l2.) helyi önk. ľendelettel jóváhagyott Józsefvóros
Keriilet i Epít é si Szab áIyzal (továbbiakban : ĺorÉs4

o 5D013. (II.10.) helyi iink. rendelet az építésüggłel asszefüggő eg,,es helyi önkormóľryzati
hatósági elj đrósok részletes szabáIyairóI

o afelvonókról, mozgólépcsőkrőI és mozgójárdókrót sn|ő I46D0|4. (V. 5.) Koľnrĺányrendelet

A Józsefváru Keľiileti Épftési Sza,báůyzatátnól szóló 66t2007.QilI.l2.) szĺmú rcndelet (JiIG,sa
a te ľtilete t a z Ll -YIil.2 é píté s i iive ze tbe s orclja.

Beépítési alanadatok:

. Telekteľiiletz 42| llÝ
- I,egn. beépíthetőség Íiildsźnten: 100 o/o*

- I,egn. beépíthetőség fiildszint Íiiltitt: 60"Á
- Legn. bruttó sźntteľíĺleti mutató: 3,5 ľľŕlm
. Le gnagyobb építménymagasság: 23m
- tetőkert !5 "/of** JóKEsz 22.$ (|) a)ł<* JóKESZ l1.$ (Đ

tenl ezsttz 100í,Ä (421 fr)
tew eznttz 59 o/o Q52,s9 ÍÉ)
tenl eznttz 3,49ÍIŕ l IÍŕ
tentezsttz l9r2l m
tenł ezłttz 24,8vo (10 4,4 4 ÍÍÝ)

Az építésügyi engedély iránti kérelem elbí'.álása során a Ket. |ntá|ya alatt folytatott eljárásban
megállapítottarą hory:

Az építmény elhelpzese megfelel az épített kornyezet atakítósáról és védefuléről szn|ő |997.
évi L)o(Wu. töľvény EÍv) 18-22.$ illetve a 31. $ (1) bekezdésben elóí'taknak

Az építési tevékenységgel érintett telek kia|akíüĺsa az Étv. 23-24. $-ábaą a
teleptilésrendezési tęrvękben és a jogszabźúyokban meglntároznttak srerint megtöľtén! a
telek rendezett

A. tewezptt építmény é,s az aÍ<a|mazaÍt épÍtészrtĹműszaki megoldás _ a kkötések teljesfrése
ęsetén - megfelel azBtv.31. $ (2X5) bekezdésében előí''t követelményeknek' az á|ta|ános
érvényű szakmai és a jogszabálýokban megÍntározntt követelményeknek, az egyes
épftményekre, tęriilętękre védetĹséget e|ręnĺ|ęlő jogszabályoknak és az építési tevékenységľe
vonatkozó, az építésugyi hatósági e!árást megebzíen lefolytatott más hatósági eljárásokban
meghatározatt követelrnényeknek, valamint az építészsti minőség- es_ eńewedebm
jogsabáůfuannreglratfu onttszxlllpoĺltjainat

Azépítmény megépítése, rendeftetése,baszná,lata, fenntaľtĺása nęmokoz ak&nyezstébenoýan
kĺáros hatrást amely a tertilet ręndeltetésének megfelelő és jogszabályban megÍntźľozntt
mértéket meghaladrľí, az állékonyságo\ az életet és egészsége! aköz- és vagyonbiaonságot
veszśýeúetné,
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- AtervezÍ5 nyilatkozott a közmtĺszolgáhatókkal t<jľtént egyeztetetésrő! misreľintaközmue||átás
_ a sza|gá|tatők által támasztott feltételek és kkötések teljesiilése esetén - a|nsmálatbavételi
engedéý megkéréséĘ biztosftható,

- Aterveziĺként megjelölt személyek (ideéľtve atárstervęzjĺt, szakágitervezÍ5t is) jogosultak a
kérelemben megjelölt épÍési tevékenységgel kapcsolatos épftészetĹmtĺs zaki tervezésre,

- A kérelmezÍ5 az előí't mellékleteket csatolta, a dokumentiíció _ a hatóságom áhal elóírrt
hián1pót|ások benyújŁása uüán - megfelel az épftésügyi és építésfelĹigyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekrő|, valamint az építésigyi hatósági szolgáhatlísrő| 3|220|ż.
Qil.08.) Koľrn rendelet l7. $-banfoďtsha|<nak vahmint a 8. mellekleürek.

- Az épfonénnyel összefliggó tervezętt tereprenderesi munká|atok megvalósfthatóak.

- AkéręknezÍ5 aze|járasi illetéket |erótta.

- Az ingatlant országos va5ĺ heýi védelęm nem érintĹ

- Az előzetes hatósági eljrárásokbantisztázadott szakhatósági kcivetelmények és az érdękelt
szakhatóságok honĄjátuliísában foghh eseti előíęísok betaľthatók.

- A tervezett épĺiletben a rendeltetési egységeknek megfele|őery az oTÉK 4. számű melléklęte
sreľint 20 db gépjármű elheýezesét kell biĺosfrani' Építtető telken belül 10 db parkolóhelyď
létesíq ęzrn szźlmon feliil fe|ľnęrült többlęt paľkolrĺsi igeny biaosftiĺsára épfttettĺ szerui1dést
kötött Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkornrĺínyzatáva\ mintegy 10 db
parkolóheý létesfrésének źúváih|ására.

- Az oľpr 7. számű melléklete szeľint 20 db kerékpár elheýezeséről kell gondoskodni.
TervezÍ5 a Íervęzptt funkció számfua biztosftandó keľékpár táĺo|źsáú a pince szinten ktilön
heýiségben alakí|otta kĹ

- Építtető az e|járás soľán benyrijtotta a tęrvezrtt bęruhźtzás megvalósftásźlhoz sziikséges,
szomszedos épületek meglévő 32 db égéstermék-elveretőinek szabáýossá tételét bemutató
és a FoffiTtiS z KÍt. attal 1ovanay,oi (740ľ20t5/ľIs/TE.) teĺłezrtt mtĺszaki megoldást.

a roxÉľÜsz Kft. 223t2016tMS/TE sz nyi|atkozatában tárgyi létesítmény 2 db
égésteľmék- e|ve zst(5jét megfele lő nek minősítette

A keľĺileti Főépítész 26407n0rc. sámú állásfoglalásában a benyűjtott
kéménymagasítás i te ruekkel kapcs o|atban az alábbiakban nyilatkomtt:

,A 2016. május 25-én beľlyújtott tenleket ánizsgáItam és mególlapítom, hogy ą bemutatott
kéménymagasítás mííszakilag szükséges, megfelelő megoldós, eziárt megvalósításukat a tery
szerint tómogatom.,,

- Az épületbe tervezptt _ a rendelkező ľésóen részletezstt - felvonókra vonatkozóan
benyújtott tervdokumenüíció megftlel a haŁályos műszaki és jogi ekíínísoknat arra épftési
engedély adható. A felvonó engedélyezesi dokumentäclojávalegy icőben benyijĺísra [ęrült
aterłezÍ5 146/2014, (V. 5.) Korm.ľendelet 6. melléklet szerinti nylhtkozata.

A 3I2/20I2. Qil.08.) sz Korm rend. 14.$ (l) bek.b) pon$a, a 3I4/2OI2. Qil.08') sz Koľm. rendelet
2I.s Q) bek. illefue a Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvrárosi onkornĺányzat Képviselő-testiiletének
5D0I3. (II.10.) sz önkoľmányzati ľendelet 3.$ a) pontja a|apjźn az építési engedé|yezesi eljárást
telepüIésképi véleményeresi eljárás ebztę meg. Az eljánásban a mb. főlépítész26.456nĺ1r5 sámú
telepĺilésképi véleményében az építési engedély megadásához kiktitéssel jáľult hozzát, melyet
az alábbiakkal indokolt:
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,,INDOKOLAS

GuzmicsłKiss Epítésziroda Kft. szervezet a
véIeményt kért húóságomtóI, a Nap úca 16.
vonatkozóan.

26-456/2015. számú kérelmében településképí
sz. alątti társashóz építési engedélyezési tervére

A mellékelt tért/dokumentóciót és annak mellékleteit ótvizsgáIva mególlapítottan, hog1l megfelel a
telepiiléýilesztési koncopcióról, az intcgrák telepłtésfejlesztési stľategĺłźióI és a telepnlésľełltJezési
eszkozökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmérlyekrőI szótó 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet (tovdbbiakban R) 22.E o bekezdésében vąlamint a Budapest VIII. kerĹilet
Józsefvóros onkormárlyzat Képviselő-testületének (tovóbbiakban K.) az építésügg,,et összefüggő
eĐ/es helyi önkormónyzati hatósági eljórósok részletes szabáIyaiľóI szótó snols, ĺil,Io'l
onk orm ónyz at i r end e le t I' m e llé klet é b en fo glalt aknak.

A véleményezési eljórós sorón bekértem a helyi tenltanócs véleményét, a mellékeĺt
tervdokumentóciót és annakmeIiékleteitvéIeményezte, mely a melléklet szerinti'

A véleményezési eljárds során vizsgóItam továbbĺź
a) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés vaĐ) az építészeti jellegzetesség és lónóny, a
helyi jelleg védelme) telepiilésképbe való illesztését, a helyi építészeti érték védelmének én,éiyre
j utt at ását, azokra gyakorolt hat ásót,
b) a településrendezési eszközöknek való megfelelést, a rálótás és kilátós kovetelménveinek való
megfelelést,
c) az épüIet homlokzat ónak és tetőzet ének kialakít ósi módj ót,
d) a közterüIet mentén az épüIet kialakításónak módját ésfeltételeit,
e) az építmény takardlanul maradó és kazterĺiletről konetlenül tátható hatórfelĺ;Ieteinek kíalakítósi
m ó dj át é s felt ét ele it, v alamint
Đ közteriileten folytatott építési tevékenység végzése esetén a közteriilet burkolatónak,
műtórgninak, koztórgyainak, nćwényzetének, twóbbó a dísnitógító és hirdető-berendezések
kialakítósdt.

Ę 9ľítést tevékenység a Kt.,66/2007. (X\I'I2,) szĺźmú hatarozatóval elfogadott Józsefvóros Kerületi
Epítési SzabáIyzatával (JŻKESZ) nem ellentétes. Á tervtanócsi véleméĺryre alapoma és a
tervdokumentóciót átvizsgdlvaarendelkező részbenfoglah - kikotéssel_ engedéIyezésľe javaslom.

A rendelkező részben Jbglaltaknak megfelelő tetepĺilésképi véleményemet az épített környezet
alakítósóról és védelméről szóló 1997. évi LWVil. törvény 30/C. S (I) pontja alapján tettem.

A fellebbezési jogról rendelkezés a településfejlesztési koncepcióról, az integróIt teleptłtéýejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszkazokről, valamint egłes telepĺłlésreidezéśi sajátos
jogintézményekről szóló 3I4/2012' (XI. 8.) Korm. rendelet a 22. s @) bekezdése szerint' ',

Budapest Főváľos Kormányhivatala V. Keriileti Hivatala Ködekedéshatósági oszt.ĺly @P.
05109284412016) szakhatĺĎságĺ ál|ásfoglalásban az építési engedély megadásáhóza ľendelkező
ľészben idézBtt kikłitéssel jállůt houáu melyet az a|ábbiakkal indokolt:

,,INDOKOLILS

Tárg,li ügyben a Budapest VIII. keriilet Józsefvárosi onkormónyzat Jegzőjének 08-194/5/2016.
szóm{l megkeresésében a KeI. 44. $ (l) bekezdése és az építésüg1,,i és építéýttigyeteti hatósógi
B 1082 Budapest, Baross u. 63-67. B
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eljárásokról és ellenőrzésekrőI, valamint az építésügyi hatósógi szolgáltatósrót szóIó 3]2/20l2. (XI.
8.) Korm. rendelet ]2. s (l) bekezdése alapján kazlekedésĺ szakhatósĺźgiáItásÍOglatásunkat kérte:.

A megküIdott dokumentóció hiányosságai miatt 20t6. februĺźr 22-én BP-05/09/284-2/20]6. szómon
határiđő megadásóval hiónypótlási felszólítást bocsátottuľlk ki, amelyben foglalt hiánypótĺósoknak
a beruhdzó eleget tett.

A hiónypótlásként bekiildött 465/2432-2/20]6. szómúforgalomtechnikai kezelőt és a 08-202/2016.
számú kazútkezelői hozzájárulás figyelembevételével megáIlapítottlft, hogł az engedélyezést
elj áróshoz a szakhatósógi hozzáj árulásunk feltételekkel megadható'

Feltételeinket az útügli érdekek és a kt;ztiti ktjzlekedés biztonsóga kovetelményeinek éruényre
juttatása érdekében írtuk elő.

Hatáskoröm és illetékességem az építésügyi hatósógi szolgáltatósról szótó 312/20t2. (Xl' s.) Korm'
rendelet 6. számú melléklet l. táblĺźzat 29. és 30' sora hatórozza meg.

Az i)núIIó lellebbezést a kazigazgatósi hatósógi eliárós és szolgóltatós óltalános szabályairól szĺitĺi
2004. évi CXL. nrvény 44. s (9) bekezdése alapjón zártam ki.,,

Pest Megyei Koľmĺĺnyhivatal Környezetvédelmi és Teľmészetvédetmi FőoszŁĺly
(PE/KTF/6370.2Ż0É.) szakhatósági áIlásfog|alásban az építési engedély megadásához a
rcndelkező rcszben idéznlt kikötéssel járu|t hozÁ5 melyet az atábbiakkal indokolt:

,,Indokolós

A koľnyezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóságifeladat- és hatáskarében etjáró Pest Megyei
Kormónyhivatalhoz (tovóbbiakban: Kormányhivatal) 2016. február ]8. napján érkezett Epítésiglt
Hatósóg 08-194/3/20]6. számú szakhatósógi megkeresése, amelyben a Budapest VIII. keri)let, Nap
utcal6. szóm (35620 hrsz.) alatti ingatlanon teruezett 20 lakósos lakóépiilet építési engedélyezéie
t órg,úb an kéľt szakhat ósógi óllásfoglalóst.

Á megkeresést, valamint a csatolt dokumentwnokat dvizsgóItam. Kérelmező tárgli ingatlanon új 20
ląkásos lakóépüIet építését tervezi, melyben afoldszinten teremgarózs, kerékpórtóro7ó és gépiszeti
helyiség kialakítósát teryezik. Az épiilet hőellátósa ktizpołúilag történik, a 6. emeleti kazónhłźzban
elhelyezett 2 db Remeha 35 kW,-os kondenzációs zórt égésteríÍ gázkazónnąI. A hasznáIati melegvíz
termelését is a gózkazón végzi, Ldb 2000 l-es Huray, vagl műszakilag eglenértékű, egy hőcseréIős
tóroló segítségével.

Á hatóskarómbe utalt kérdések tekintetében a rendelkezésemre álló dokumeyttációt elbíróIva
mególlapítottam, hog1l a vonatkozó jogszabáIyi előírĺźsok betartósóval az építési tevékenység
környezenédelmi, tój - és természetvédelmi érdeket nem sért, ezért szakhatósági hozzójórulósomat
megadtam.

F elhív om a figłelmet ą köv et kezőIłe :

Á hasznólatbavételi engedéIy kérelemmel együtt be kell nýjtani a felelős műszaki vezető
nyilatkozatót arľóI, hogy az építőipari kivitelezési tevékeĺrységet a jogerős építési engedélynek és a
jóvóhag1lott építészetřműszaki dokumerúóciónak stb. megfelelően végezték, illetve, ńogy * építési
munkďerĺileten keletkezett építési-bontási hulladék mennytsége elérte-e az építési és bontási
hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (WI. 26.) BM-KvVM egi)ttes
rendeletben előírt mértéket. Afelelős műsząki vezető nyilatkozatának ki kell térnie arra is, iogl o,
építésřbontási hulladékokat az előírások szerint kezelték, és legkésőbb az építőipari ktvitelezési
E 1082 Budapest,Baľoss u' 63.67. B 459-2|00 HOl
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tevékenység befejezésekor a munkđerĺiletről _ engedéĺlyel rendelkező szervezet által engedéllyel
rendelkező kezelőnek _ hasznosítósra, illetve órtalmatlanításra elszállítottók. Az épftěs 

',i,ź,keletkező hulladékok szelektív gyűjtését és lehetőség szerint minél nagyobb aľányú häsznosítását
biztosítani kell. Á szelektíven gyíijti,tt hulladék esetében előnyben kell részesíteni a
hullądékhasznosítást az ártalmatlanítással szemben. Az építés során keletkező hutladékokat
hulladékgazdálkodósi engedéllyel rendelkező száttító szállíthatja el és arra engedéllyel rendelkező
k e z e lő ne k adhat ó k á t (ha s zno s ít ósr a, ár t alm at l anít ásr a).

A kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljmósok igazgatósi szolgóItatósi díjairót szótó
14/2015. (II' 31.) FMrendelet [atovábbiakban: t4/20I5. (III.31')FMrendelet] 1.s ésa. $ Q)
bekezđése értelmében a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárásokéłt a rendelet
6. számú mellékletében meghatórozott igazgatási szolgáltatási díjat kellfizetni,

Á 14/2015. (ilI. 3]') FM rendeleŕ 5. .{ (6) bekezdése értelmében az igazgatósi szolgóltatási dfi
megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez meltékelni kell,

A megkereséshez nem kerüIt csatolásra az igazgatási szolgáltatási dfi megfizetését igazoló befizetési
bizonylat vagy annak mósolata, illetve a Kormányhtvđal nyilvóntartási rendszere alapján sem
lijrlénl lúrgli szakhatósági eljóľásra vonatkozóan befizetés, ezért PE/KTF/6370-1/2()1ó. szamú
végzésben hiónypótlósi felhtvós került kiadásra a díjfizetésre'

A 14/2015. QII. 3].) FM rendelet 6, számú melléklet 2'1. pontjóban megóIlapított 14000 Ft
igazgatási szolgáItatósi díiat Kérelrnező 20]6. múrcius 23. napjón megfizette,

Szakhatósági óIlásfoglalósomat az építésügyi és építéýtügyeleti hatósági eljárósokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésüg1łi hatósógi szolgóltatásrót szóló 312/20]2' (XI, s') Korm.
rendelet ]2. s (1) és (6) bekezdése, 6. számu melléklete, a kozigazgatósi hatósógi eljárós és
szolgóltatás óltalános szabólyairóI szóló 2004. évi CXL' tön,ény (a tollábbiakbąn: Ke| aa. $ Q)
bekezdése, valamint a korľryezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellótó szervekkijeloléséről szóló 71/20I5. QII.30') Korm. rendelet [atovábbiakban:7i/zL]5' (I.
30.) Korm.rendeletJ 26. s (1)bekezdésb)pontjaés (2) bekezdése,valąmint a27' $ (t)bekezdés c)
pontjaés (2) bekezdése alapjőn adtammeg.

A kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatóságkéľt eljóró Kormányhivatal illetékességi területét a
71/2015. QII. 30.) Korm. rendelet 2. szómú mellékletének 6. pontja szabáIyozza.

A kornyezetvédelmének áItalános szabályairól szóló l995' évi LIil. törvény 9l' s O bekezdése és a
természet védelméről szóló I996' évi LilI. törvéľly 76. s a bekezdése értelmében ą
kornyezetvédelmi és természetvédelmi szakhaóság szakhaósági óilásfoglalósának kialakításara a
megkeresés beérkezését követő naptól számított huszoneg1ł nap álI rendelkezésre.

A Kel' 44' s g bekezdése éľtelmében a szakhatósógi óilĺźsíoglakźs ellen kiitönfeltebbezésnek nincs
helye, az iiglfél az engedélyező hatóság óltal hozott hątórozat _ vagy az eljárásÍ megszüntető végzés
_ ellen nyújthat be jogorvoslaĺi kérelmet.

Kérem a Tisztelt EngedéIyező Hatósógot, hogy haározatót a Ket. 7s' s 0 bekezdése értelmében
sz ív e sk e dj é k a Korm ányhtv at aIho z m e gkiildeni.,'

Budapest Főváľos Koľmányhivatala Mĺíszaki Engedélyezesi és Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Műszaki Biztonsági osztály (BPi0103/00735-004n0rc) szakhatrósági állásfogla|ásban az
építési engedély megadásához a rendelkezÍj részbn idézntt kikötéssel jáľult hozlń, melyet az
alábbiakkal indokolt:

,,IND)K)LÁS
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A benyújtott iratok, dokumentumok, mellékletek alapjón mególlapítottan, hogl a szakhatósági
hozzójórulĺźs a rendelkező részben tett kikotésekkel megadható. KikÓtéseimet az ąlábbiąkkal
indokolom.

A 2. pontot a 146/20]4' (v. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fmr.) 4. s (]) b) pontja alapján,
valamint a műszaki biztonsági követelmények teljesulése végett írtam elő, figlelembe véve, hogy a
hasznólatbavételi engedéIy kérelemmel egłütt be kell nyújtani a Fmr- 3 melléklete szerinti
adatlapot, mely tartalmazza a berendezés Magłar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal óltal adott
azonosító szómát.

A 3. pontot a Fmr. 2. melléklet II. pontja alapjón írtam elő.

Afigłelemfelhívás 2. pontját a Fmr' 4. s (5) pontjaés a 3. s (1) bekezdése szerint tettem.

Hatósógomat ą 32l/2010. (nI. 27.) Korm. rendelet jelóIi ki műszaki biztonsógi hatóságként, mely
1. s (3) bekezdés a) pontjaaz alóbbiak szerint rendelkezik.

,,(3) A műszaki biztonsági hatóság a (2) bekezdés szerinti létesítmények, berendezések, valamint az
( I ) b e k e z dé s s z er int i szerv e zet e k v o nąt ko z ósób an :

a) engedéIyezési és hatósági ellenőrzési jogkart g1łakorol, a villamos berendezésekre
vonatkozó szakhatósági állásfoglalósdt és az építésügyi hatósági hatóskarébe tartozó
sajátos építményfqjtak hasznólatbąvételi engedélyét megalapozó villamos
biztonsógtechnikai ellenőrzést folytat le a kĺłlan jogszabólyban meghatórozott igazgatási
szolgóltat ósi díj ellenében,,,

Á 312/2012. (IX, 8.) Korm. rendelet 5. mellékletének IV. 2' pontja az alóbbiakban hďározza meg a
használatbavételi szakhatósági óllásfoglalás irónti kérelem mellékleteit.

2. A használatbavételi és afennmaradási engedéIyezési eljárós esetén

2.1. Az építmény, létesítmény, villamos berendezés helyének meghatórozósa [cím, helyrajzi szóm,
eg1łéb azonosító (üzem, csarnok, stb.)].

2.2. A beépített összes villamos berendezés teljesítménye IŁVA] és a névleges villamos
feszültségszint [VJ.

2.3. A kozcéhi villamos hálózat és a villamosfelhasznáIói berendezés csatlakozási pontja'

2.4. A villámvédelmi és érintésvédelmi dokumentóció mósolata.

2.5. A mĺÍszakŕbiztonsógi hatósógifeliig1łelet alá tartozó berendezések alengedéIyeinek száma.

2.6. Nyilatkozat oz építtetőtől a nem megvalósított berendezésekről (mós berendezések
beépítéséről),

Áilaęgloh'omat a 312/2012. QX' 8') Korm. rendelet atapján adom ki.

Átlósftoglahsomat a trłIaglaľ Keľeskedelmi EngedóIyczési Hivatalról és a területi mérési)głi és

míÍszakibiztonsógi hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm' rendelet 2. s (3) bekezdése, I2. f
(2) bekezdés a) pontja, 1. sz. melléklete; a műszaki biztonsógi hatóságok műszaki biztonsági
tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfeltigłekti eliórósának
részletes szabályairóI szóló 321/2010. (XII' 27.) Korm. rendelet 1. s a bekezdés l) valamint m)
pontja; továbbá az építésiig1łi és építésfelť)gyeleti hatósógi eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint
az építésüg1łi hatósógi szolgóltatósról szóló 312/2012. QX. 8) Korm' rendelet 6. sz. melléklet I.
tóblázat 18. pontjaalapjónadom ki.,, -

Fővárusi Katasztnífavédelmi lgazgatősälg Ktizeppesti Katasztnófavédelmi Kircndeltség
35150/1138-zn0rc.á!|t. sL módosított szakhatĺósági á|lásfoglalásban az építési engedély
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megadásához a ltnde|kerÍj reszben idézrtt kiktitésse| jáľult hozzá, melyet az alábbiakkal
indokolt:

,,rndokolás
A Speciál Zrt. nevében és megbízásából eljáró Kiss András kérelmére indult Budapest, VIII. kerüIet
Nap u. 16. szám, 35620 helyrajzi szám alatti ingatlanon tervezett lakóépüIet építési engedéIyének
üglében a Budapest Főváľos VIII. KeľüIeti Józsefvárosi onkormányzat Jegyzője (1082 Budapest,
Baross u. 63-67.), mint engedélyező hatóság megkereste a Fővárosi Kdasztrófavédelmi
Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Riľendeltségét, mint első fokú tűnédelmi
sz akhat ó s ág o t szak hat ó s ó g i ólI á ýo glal ós kia dós a c é lj áb óI.

A tórgyi ügyben induk szakhatósógi eljárásban kiadott 35I50/I I38-l/20I6.ált @rnn
iratazonosító: IR-000143663/2016) szakhatósági óilásfoglalásomat a kôzigazgatási hatósági
eljárós és szolgáItatás általános szabólyairól szóló 2004. évi CXL. 44. f (7) bekezdése alapján a
rendelkező részbenfoglaltak szerint módosítom. A tárgyi épüIet szintjei kazaffi kazlekedést biztosító
Iépcső szerkezet nem felel meg az orszógos Tűnédelmi SzabáIyzatróI szóIó 54/2014. (ilI. 5.) BM
rendelet 4. $-óban szereplő fogalomnak, miszerint ,,89' Iépcsőhóz: szintkülönbség óthidalósára
szolgáIó, ópítményszerkezettel minden irányból körbevett, Iópcsőt tal.tąlmazó kozlckcdő helyiség.,,
Az egftarú lépcsőszerkezet a föIdszint kivételével valamennyi szinten épületszerkezettel három
oldalról hatórolt, nyílószóró nélkiili nyitott tér.

Az építésiig1li hatósági engeĺIélyezé,ľi eljĺirń'soknĺ tdmogaÍó elektronikus dokumentciciĺi.ĺ renrlczcľen
a szakhatósĺźgi megkereséshez csatolt iratok, nyilatkozdok alapján az építési engedéIy
m e gadós óho z ho zz áj órult am a fent i íe lt ét e le kk e l.

A feltételeket az alóbbi ioqszabálvi rendelkezések alapián áIlapítottam meg:

Ad.1. Á t{jz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tíjzoltósógróI és a tíĺzoltósógról szóIó
]996. évi Wil. tönlény (tovóbbiakban: tönlény) 13. s (l) bekezdése értelmében az építési
termék építménybe történő beteľvezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény
igazolósónak részletes szabólyairól szóló 275/2013. (WI. l6.) Korm. rendelet 3.s (3) és (a)
bekezdése alapjón. Á rcrvény l3' s @ bekezdése szerint ,,A 305/20I l/EU rendelet hatóIya
alá nem taľtozó építłnényszerkezet műszaki előírásban meghatározott tűmédelmi
knerclményeknek való megfelelőségét, az alábbi módok valamelyike szerint kell igazolni:

a) Maglarországon vag) az Európai Unióban akkreditólt vizsgáIó laboratórium áltąl
elvégzett vizsgólati jelentés vaĐ) a vizsgóló laboratórium ez alapjón kiadott nyilatkozata,
b) a vonatkozó Eurocode szabványok alapjón elvégzett tíĺzóIlósági vagl tűmédelmi
méretezés, a méretezésnek megklelő kivttelezést igazoló felelős műszaki vezető építési
napló bejegjłzése,
c) szakértői intézet vagl akkreditált vizsgóló laboratórium igazolása alapján a felelős
műszaki vezető építési napló bejeglzése,
d) a jogszabólyi előírósoknak való megfelelőség igazolósóra a felelős mliszaki vezető
építési napló bejeglzése, amennyiben az adott ôsszetételű építményszerkezet tíĺnédelmi
teljesítményét a jogszabóly vagy tűnédelmi műszaki iráĺryelv meghatározza,
e) az e torvény 47' š a bekezdés 26. pontja alapján kiadott miniszteri rendeletben
meghatározott esetben a tűmédelmi szakértő vagl a tűmédelmi tervező nyilatkoząta,,,

Ad.z. A rcnłény 21. s @ bekezdésében foglaltak alapjón és a tíjnédelmi szalalizsgára ktitelezett

foglalkozási ógakról, munkakorökrőI, a tűmédelmi szalwizsgával osszefüggő
oktđósszervezésről és a tíinédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. 6rI.
7.) BM rendelet ]. š-a szerint.
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Ad.3. Az OTSZ 69.s (1) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapjón.

Ad.4. Áz OTSZ 146. s (1) és (2) bekezdései szerint. A pinceszinteken a biztonsógi világítás és
menekülési útirányjelző rendszer kialakítása a szinten tarÍózkodók menekiilésének
biztosíÍásą és a beavatkozóktájékozódásónak elősegítése miatt szüksłźges, a ]46. S 0 s),
k), (2) bekezdés a) pontjaalapján'

Ad.5' Az OTSZ 135' $ (1) és (3-4) bekezdéseibenfoglaltakalapján'

Ad.6. Az OTSZ 200. s (I) bekezdése szerint, az MSZ HD 60364-6:2007 Kisfesztłttségű villamos
berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (IEC 60364-6:2006, módosítva) című szabvány 6.1
pontjaalapjón.

Ad.1. Az OTSZ 69.g 0) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapjón. A beépített tűzjelző, illetve
tíÍzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének
engedélyezésére irányuló hatósági eljárós részletes szabáIyairóI szótó 73/2015. (XII, 2].)
BM rendelet 1. $-óban foglaltak szerint'

Ad.8. Az OTSZ I37. s (1-2) bekezdése alapjón. A m{Íkadtíképesség-megtartós megvalósul, hą tűz
esetén az előírt müködési, időtartamig, a ttłze,seti Jbgyasztó működéséhez szükséges
teljesítményű villamos energia rendelkezésre úIl, a tápfowós és a tűzeseti.fogyasztó kĺjzotti
eneľgiaátvitel és a mfüĺjdtetést, vezérlést biztosító vezetékrendszer épiileten bettłli és
főelosztón kivüIi szakaszainak tűzhatds elleni véđelme vagł jogszabdly szerinti kialakítósa
bhtosított, a tűzeseti fogyasztó míĺkadtetése, vezérlése biztosított, a tíizeseti foglasztó
rögzítése és a rögzítést fogadó építményszerkezet óllékonysága biztosított, normál és
biztonsógi tópforrós egi)ttes alkalmazósa esetén a normól tápforrós kiesésekor ą
biztonsógi tópforrósra való, előírt időn belüli átkapcsolás automatikus és a tűzeseti
fogłasztó kialakűtásą megfelel a vondkozó míÍsząki knerclménynek ýag azzal
egyenértékíi.

Ad.9. Az OTSZ 140. s (I) bekezdés és a I4]. $ alapjón.

Ad.10. Az OTSZ 270. g (1) bekezdés alapjón.

Ad.11. Az OTSZ 98' s (5) bekezdése és a 9. melléklet 5. tóblózata alapjónfiistmeľtes előtérhez
gépj árműt ár o ló, kuk at óroló, gép é s ze t i he lyis é g ne m k ap c s o ló dhat.

Ad.l2. Az 2TSZ 59.s (I) bekezdés a) pontjábanfoglattakalapján'

Dönt é s e m a fe nt i j o gsz ab óly i re nde lk e zé s e k alapj án hozt am.

Szakhatósógi áilásfoglalósom a közigazgatósi hatósági eljórás és szolgóhatás óltaláno,s
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44' s Q) bekezdésén alapul.
Hatáskörtimet az építésüg1li és építéýliigyeleti hatósłźgi eljárósokról és ellenőizésekről, valamint
az építésüg1li hatósógi szolgáltatósról szóIó 3l2/2012. (n. 8.) Korm. rendelet I2. s O bekezdése, a
tűnédelmi hatósógi feladatokat ellótó szervezetekről, a tűnédelmi bírsĺźgról és a tűnédelemmel
foglalkozók karclező élet- és balesetbiztosításóról szóló 259/20]]. 6n. 7.) Korm. rendelet 3. g il)
bekezdése, illetékességemet a katasztr favédelmi kirendeltségek illetékességi teri)letéről szóló
43/201 l. (XI. 30.) BM rendelet 1' $-a, vąlamint ug)/anezen rendelet I. melléklete hatórozza meg.

Az onálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. s g bekezdése alapján zórtam ki.',

Fővárosi Katasztľofavédelmi Igagatőság lgazgatő-helyetfesi Szcnłernt Katasztrcfavédelmi
Hatósági osztály 35t003627.1ĺ2016.áLlt. sz végzÉsében az eljánísát megszüntette, melyet az
alábbiakkal indokolt:

,,INDoKoLÁs
B 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. B 459-2|00
wwwjoiłefoaľos'hu

16H01

/
3.q/

3ł



{érelmező Hatóság 2016' februó,r t8. napjĺźn érkezett végzésében az építésiigyi és építéýttigyeleti
hatósógi eljárósokról és ellenőrzésekről, valamint az Zpftésag,,i l,,tasagí.s,olgáhanźsróĺ.szótó
312/2012. @' 8.) Korm. rendelet [a tovóbbiakban: slźĺzolz.-1xl. 8) K|orm. rándelet]12.s Q)
b_ekezdése alapján szakhatósági átlósfogtalóst kért a Fővárosi Katasztrófavédelmi Ę,,goĺaiigIgazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédetmi Hatósági osztĺźlytól 1a toiábbtalctan:"rřl-Kuő1
tórgli üg1łben.

A rendelkezésemre ólIó dokumentumok érdemi vizsgóIatát kovetően megállapítottam, hogy tórgĺi
létesítméľry tvovizelldtása, szenn1níz és csapadékvízělvezetése köziizemi hólóiattaI megoldőu.
Tórgyi teľüIet a vízbázisok, a távląti vízbózisok, valamint ca ivóvízellótást szolgáIó
vízilétesítmények védelmérőI szóló t23/1997. (ĺ/II. Is') Korm. rendelet szerint érvényes és jogźrős
hatórozattal kijelölt vízbózist nem érint'

Tórgyi létesítmény a vízgazdólkodĺźsróI szótó t995. évi LVII. törvény l. számú melléklet 12. a)
pontja alapjón meghatórozott nagyvízi medret, valamint a ndgnízi meder, a parti sóv, avízjórta ĺs
a fakadó vizek óltal veszélyeztetett terüIetek hasznólatóróĺ, hasznosításáiót, valamint á ąayatesetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének renĺljére és tąrtalmáravondkozó szabáýoícróI
sztjlćl 83/2014. (ru. l4.) Korm. rendelet t. s I]. pontjaalapjánmeghatórozottpartisóvotnem érint.
Á 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. szĺźmú melléklet II. tóblázat 4. pont szerint tárgti ügyben a
bevonós és közremíĺködés feltétele nem teljesiil, az FR]-KH) szákhatóságt hątóskörrel nem
rendelkezik.

Fentiek alapján a szakhdósági eljáróst a közigazga'tási hatósági eljórós és szolgóltatós óltalónos
szabóIyairól szóló 2004. évi CXL. nrvény (a továbbiakban: xa'j sl. $ (]) bákezdés a) pontja
alapj ón m e gszünt ett em.

Kérem az engedélyező hatósógot, hog1ł a kĺivetkező szakaszokat hďórozatdban szíveskeĄjék
kazalni:

. Á kt)zcsatornóba vezetett szennyvíz minősége nem hąladhatja meg a vízszennyező anyagok
kibocsótdsaira vonatkozó határértékekrő! { alkalmązósuk egyes szabályairót szóIó 2s/2004: 6II.
2 5.) Kv VM ľendeletben előírt küsztjbért ékeket.
. Amennyiben előtisztító berendezés került beépítésre, úgl az arra vonatkozó bizonyítvóny
mósolatónak csđolósóval, afelszíni vizek minősége védelmének szabólyairól szrilĺi 220/2004. (VIi.
2I.) Korm. rendelet 3. szómúmelléklete szerint összeóllított doklmenilźcióval alapjónkibocsatósi
engedélyt kell kéľni az FKI-KHotól.

4 Íę, 45/A E (2) bekezdése alapján a szakhatósóg a megkeresés megérkezését követően
hąladéktaląnul ellenőľzi, hogy van-e hatásköre és itletékessége oítg,, elbírólóíóra.
A K1t 45a. s p) bekezdése alapjón, ha a szakhatósdg megáltapítja hatásköre hiónyót, erről a
megkeresés megérkezésétől szómított nyolc napon beuillaiaĺcoztaia a hatósógot, és m-egszünteti a
szakhat ósági elj órást.

Jelen döntés a Ket.7]. s 0 bekezdésén alapul'

A szakhatóságvégzése elleni önólló fellebbezés lehetőségét a Ket' 44. s (Đ bekezdése zĺźĘa ki.
Az igazgatási szolgóltatósi díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljóľósok igazgatósi
szolgáltatási díjairól szóló I3/20]5, QII. 3t.) BMrendelet 2. számú mettéklet-t2. ponfá aĺapjdn
áIlapítottam meg. Mtvel díjbefizetés nem történt, avisszautolásróI nem rendelkeztem.

Tĺźjékoztatom, hogy az FKI-KH) a víziig1łi igazgatási és a víztłg1łi, valamint a vímédelmi hatósógi
feladatokd ellátó szervek kijelöIésérőI szótó 223/20]4. (X' łj. rorm rendelet [a továbbiakban:
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223/2014. QX. 4.) Korm. rendeletJ 17. s Q) bekezdés e) pontja alapjłźn vímédelmi hatósági és
szakhatósógifeladat- és hatóskörében a Közép-Duna-volgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Feltłg1lelőség jogutódja, a 18. $ (2) bekezdés e) pontja alapján a Közép-Duna-vöIgyi Vízügyi
Hatóság jogutódja.

Az FK]-KHo feladat- és hatóskorét a vízgazdóIkodási hatósógi jogkar gyakorlásáról szóIó
72/I996. (V. 22.) Korm. rendelet l' E (1) bekezdése, a 223/20]4. (IX.4.) Korm' rendelet 10. s Q)
bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. szómú
mellékletének 2. pontja, tovóbbó szakhdósági feladat- és hatóskaril a 3I2/20I2. (XI. 8.) Korm.
rendelet 12' s (1) bekezdése és a 6. szĺźmú melléklet II. táblázatą szabályozza.

Jelen dtintés _fellebbezés hiónyában, kĺilon értesítés nélktil _ afellebbezési hatĺźridő leteltét kaeű
napon j o ge rőre em elke dik',,

Az e|jźľasban az iĘyfeli kört a 3I2lf0l2. Qil.08.) sz Korm' rend. 20.$ va]amint a Ket. l5.$ a|apján
ál|apftottam meg.

A těntiek a|apján, az épitett kornyezet ąlakitásdróI ésvédehnéről szóló |ý)7. évi Lxxvlll. törvény és
a 312/20|2. CXI.08.) Konrr ręrrdelet 18-19.$ , valaľlilil u lelvurujkrłil, mozgólépcsőkrŰl és
mozgójĺźrdókróI sn|ő 146/20|4. (V. 5.) Kornĺányrendelet éľtelĺnében és a tervdokumentiícióban
előí'tak a|apjźn a rendelkezĺ részben fogbfrak szpťĺtt hatźroúam

Határozatomat a 2004. évi C)(L töľvény _ a közigagatísi hatósági e$ánís és szs|gá|tatźls áta|iínos
szabéúyatől' _ 71-74. $-ának bętartĺásával hoztam meg szakhatóságok bevoľľásával (44-45. $.),
heýszíni sremle lefoýtaüísával (56. $. (1) bek').

Illetékességemet ill. hatlískörömet a kózigazgatrási hatósági eljárás és szolgíltatĺís általános
szabá|yalről szoló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 19$. (1.) és a 21.$. (1.) bek. b.) pontja, va|amint az
épfrésügyi és az épfrésfelĹigyeleti hatóságok kiielöléséľől és mtĺködési feltételeiről szoló
343 D006.6I.23.) Korm. ľendelet l. $. (1 ) pontja állapftotta meg.

A fellebberes lehetőségét a toľvény 98-102. $-a szeľint biźosftottam.

Az illeték értékét azI990.évi xcm.töľvény XV. melléklet III. pontja tatárona meg.

Eliárási köhséget a lęľótt illetéken fehil nęm állapftok meg'

TÁĺÉx oZTAľÁs
Felhívom építtető firye|ľné! hogy épftési tevékenységet csak a jogerős és végľehajtható építési
engedély és az ahhoztartoző - engedélye zssi zźradé|rkal ellátott _ építészeti-mtĺszaki dokumentiíció
a|apjáry az engedé|y hatá|yźłnk időtaĺtama alat! továbbá a sajźt felelösségéľe és vesreýére
végeźlet.

Az engedéý az épftesi munkával kapcsohtos polgári, jogi igéĺý nem dönti el és nem męntesft az
épftési munka végzeséve| kapcsohtban esetleg sziikséges nłís hatósági engedélyek megszerzesének
kötelezettsége alóĹ

Fęlhívom épfrtető figyelĺnét, hogy a megvalósult építmény csak a |nsznáiatbavételi engedély kiadását
követően hasznáIható.
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Az épftési engedélý azépíttetć5jogutódja csak akkor haszná|hatja fe\ ha a jogutódlrĺst hatóságomnak
e lőzętesen bej elentette.

Felhívom az épittető figyelĺnét hogy a kivitelezesi tevékenység az építőipari kivitelezési
tevékenységrőlszóló I91D009. (D(.15.) sz. Korrn ľendelet nnradéka|anbetartásźxa|végeńlető.

Tá!ékoúatnm építtetőt hogy a tervezatt kivitelezesi tevékenység a I91/f009. (DĹ15.) sz Korľn
ľendęlet éftehnében azépÍúetői ťedęzstkezc|es hatĺýa alí nem tartrlziŕr'.

A jogerős és végľehajtható építési engedélýől és a hozzá tartozl engedé|yezssi zĺradékka| ellátott
épftészeti.mtĺszaki dokumenüícióban foglaltaktól a kivitę|ezęs sonín eltérni csak az épftésügyi
hatóság újabb előzetes engedéýéve| módosftott épftési engedéllyel lehet kivéve, ha

- azefrérés építésiengedélyhezkötött, ajogszabá|yielőínásoknak megfelel, és nem vá|toú,atjaĺrcg
az építmény tömegét befoglab méreteit magasságá| a|aprajzi konttlrját; hely"t" telepítési
paramétereit és a telek beépítési paraméteľeit; taľtószerkezętének rendszerét; - helyi épÍtésznti
örökséryédelem a|att álló éptilet esetén -telepĹilésképet meghatiározn horlokati elemeit

- az e|tęrés épftési engcdélyhez kötött, a jogszabá|yoknak megfe|e| és az épíhĺreny teherviselési
tulajdonságait képességét érinti, dę az építési naplóval igaza|tan az építmény teherviselési
fulajdonságai továbbľa is megfelelőek, vary

- az ehérés tartakna önmagában nem épftési engedéýhez kötött épftési tevékenység.

Az építésiigyi hatóság az építési engedély hatálryátt annak |ejarta eľótt az építteta előterjesztett
kéreknére Ie gfeljebb két alkalommal, e gy-egy éwel hosszabbíthatja me g

- az építési tevékenység megkezdése előtt, ln az engedé|yezett építési tevékenységre vonatkozó,
az engedé|y megadásakoľ haĹílyos jogsabáÄyok nem vő|toztak meg vagy megváltoztak, de a
jogszabáýáftozős az engedélyezett tevékenységet nem éľintĹ vagy h^ érintĹ akkoľ a
jogszabáýáftozásbó| eredő újabb követelmények . kiveve, In aznk tarta|ma építési engedélyhez
kötött épfrési tevékenységet érint - az engedéý feltételeként előí.va teljesfthetők,

- megkezdett építési tevékenység eseÉn akkor is meghosszabbítja, In az építési tevékenységľe
vonatkozó, az engedé|y megadásakor haĺílyos jogsnbá|yok időköáen megvá|taztak, feltéve, ha az
engedélyerett épftési tevékenység legalíbb tartőszprkęzst késą vagy aú' meghaladó állapotban vaľ1
és az elkésziilt építmény, építményľész, az e|végzstt építési tevékenység szabályos, és az
engedélyeresi zfuadé|d<a| ellátott építésretĹmtĺszaki dokumenüĺci.ó, valamint a kivitelezesi
dokumentláció legftljebb ťu éven behil késztiŁ

Az épftésügyi hatóság az éptesi engedély |vtá|yát meghosszabbítja akkor is, ha az építési
tevékenységet az engedé|y Intályán belül megfuezdték, az épitnre,nyre, építmén5lrésne, építési
tevékenységre használatbavételi engedély még nem adható vagy a haszľuílatbavétel még nem
vehetó tudonrásul, de

- a fennmaradó építési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez Írcmkötött - fiiggetlenül attól,
hogy az engedély megadásakor hatlályos építésügyi jogszabáýok vagy kötelezi hatósági ęlőÍľások
megvźútoúak-e ,

- a fennmaradó építési tevékenység építésügyi hatósági engedéýhez kötö,tt, és az engedély
megadásakor haüályos szabályok vagy kötelezÍ5 hatősá,gi előí'ások vźůtozása az épitésigyi hatósági
engedéý tartahnźLt nęm érinti.

Felhívom ügyfelek Íigyelmét, hogy mivel megál|apítottam, hogy az eljánĺsban több mĺnt titven
ügyfél éľintett, a 312D013. ()ű.8.) sz Koľm. ľend. 10. $ (4) e) pont alapján a diintésemľől
hiľdetményi úton éľtesiilhetnek. Tájékoztatom ügyfeleket, hogy a Ket. 78.$ (10) bekezďése

E 1082 Budapest,Baľoss u. 63-67. B 459-2|00
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szeľint a hiľdetmény útján ki'zi'|t diintést a hiľdetmény kifiiggesztését kiivető tizenřitiĺdik
nap)n kell kiizöltnek tekinteni, a jogowoslatľa nyitva álló hatáľidő ettől a naptól szímítandó.

Budapest f016.05.24.

Danada-Rimán Edina
nevében és megb ŕzásából :

Bedő Klíra
řodavezető

EIDRIlatározatomľóI a hí úton feliil táiékoztatásul mstai ton ĺ||. az EIDR fe|ĺi|etén értesülnek:
UG.YF.ELKEľ\ĺT

píttető/tulajdonas
Speciá| Zrt' (Szolyka János képviselő) 1051 Bo.. Baicsv-Zs ilins d{t út |2' v./ 503.

me g h a t a l ma z ot Í/ te rv e z ő
'2. Kiss Andnís 1l32 Bp.' Visegnídi u. 80/A

a szo mszé dos Nap u. ] 8.' 3 5 6 I 9 hr sz. i n gat lan tul aidono sai
J. Realteam T ársashá*ezrlő Iroda (kt'z's képvis e|ő) R.u.

a szo mszé dos Nap u. ] 4., 3 5 6 2 ] hrsz. i ngat la n tu l aÍd o no s ai
4. Feľox Bt' (közös képviselő) 1093 Bp.' lńnyay u.3.

a s z o mszé d o s Ki s fa lu dv u. 2 4.' 3 5 6 1 6 hr s z' i n ra tl an tul ai d on os a i
5. Realteam T fusasháż<ezel<ĺ Iroda ftöziis képvisel<ĺ) Ru.

a szomszédos Kisfaludy u. 22,, 3 56I 5 hrsz' inratlan tulaidonosai
6. Budapesti Házak Egyéni Cég (Clerenday TÍmea kiizös

képviselö)
1085 Bp.' Rigó u.3.

7. Józsefváľosi Gazdálkodási Kö4ont ZIÍ.. (onk
tulaidonokkezelőie)

1083 Bp. Losonciu.2.

tervező
8. suznics*kis s éoítés ziro da Kft . l l32 Bp'. Viseenídi u. 80/A

szakhatósáęok
9. Budapest Főváros Koľmányhivatala V. Kerületi

Hivatala Közlekedéshatósáei osŹály
EIDR

10. Fővárosi KatasŻľófavéde|ľni lga4gat óságKözsp.
pesti Kiľendeltsée

E-ľDR

ll Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki
Engedéýeresi és Fogyasztóvédelmi Főosztáý,
Mliszaki Biaonsági osż,áÍy

E-TDR

t2. Pes t M egy ei Kormĺĺny hiv atal Körny ezetvéd ę|ĺni és
Teľmészetvédelmi FőosŹálv

ETDR

13. F<ĺvárosi Katasztrófavéde|ĺni lgazgatósźtgIgaqatő -
helyettesi Szerv ezet KatasŻrófavédelĺni Hatósági
osaálv

EľDR

t4. Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefu áros
onkormínvzatán ak Po Isiĺľmestere

ETDR

közmĺivek
15. FOKEruSZ Kft 1399 BudapestPfl.&1.
L6. FőváľosiVíznű Rt 1325 BudapestPf355.
17. FőváľosiGĺzrniivek Rt 1425 BudapestPf:30.
t8. Főv áro s i G atornázísi MiivekRt. 1426 Budapest7Z.Pť: ||4'
19. Bud apest Elektromo s MrivekNyft . l 1 32 Budapes tYáci út 72-7 4,

egyéb
20. IĺatÍ'ár

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67. I 459-2100 HOl
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Icĺmzetĺ 
AutoPaľk*Net Bt.

1.,tn, 1158 Budapesr

; 
ľtiľee u.62|b

T: } z 
". 

t{'.ź !::^, í:}'ť;;,{ž3^ ř{*ľĺ-j ł

ř ű fr * $. LÜ M.}.t. {- Łll{ l ť'^ f l {ia'.;l ł ; ĺj :' Ą *

nyilv. sárn: l6us1798
iktĺtrlszám: 462'17232 . f ĺ 20|6

leľvsżám: 357|2|20ĺ6
tárgyl 8l kerĹilet.Ngp utca 16. építkezes miatti

köaerĺilet foglalás

ügyintéző: EmbeľAttila

Foŕga|ońÚechnikai kezeĺ'őĺ horzájáľu lás

Táľsaságunkhoz érkezętt, oBudap.estVlll. keríi|et Nap utca 16. építkezés míatti közterü|et fog|alás,,
tź,rgy'ŕj, 357|2/2016 tervszárnri kĺviteli teľvdokumentłłcióľa foľgalorntechnikai keze|őí hozzájáru!ásunkat
az a|ábbi feltételekkel adjuk meg:

o FqľgaloÍntechnikaj kezelöí hozzáiáľuĺásunk 6 hóna.pig éľvé'ĺryes, A hoz.zá$:átru|ás.nkban
megállapított feltételpkkel szembe1l' kéľelemmc| nudapeit F''őváľ,os roľmĺnýhi"łtáĹ 

"vrĺ'''l.i
EngęděIyezĺísi és Fogyasztóvéde|ńiiFöosztá|y Útiĺgyi osztályhoz lehet foľdulni... Hozzűj,án|lásunk-a kéľelmen piros színnel je|ölt, va|amint e levélben szeľeplő iĺódosításokkal
egyiitt éľvényes.

o Jęlen terv szeľinti foĺgąlomte9'.lrnj'Ęaĺ eszközökct Qe|zőtábla' bqfkolati j,el) csak szakkivitętęző
kiv.itelezheti. A foľgalomtechnikai e9zkö1<iknek mei kell fel;hiti[';;;ŕďŕ";áiil;i.ň;.Ĺ'-ü;
Mtĺszaki Előínísoknak, elhelyezésĺikkoľ kiilönös fek-lntettel kell |ęnni a vonątkoió.i"g.íz*áryu.í"
riigzĺtett' nragasśági elhelyeŻésre. vonatkôżó laitéŕĺumokra.. P ideiglenes 

"Y.g{Jlli 
jlloq:]je|złitáblá|ĺat hafályba lépésük etőtt legalább ?2 óráva| ki kell

he|yezńi, és kiegészÍtő tábián fe| kell tiintetni a lratĺĺýba léiés idĆĺpondát..o .Az ideiglenes ioľg.9lmí ľęnd.kia|akíuása utft a muĺká uu"nĺ"|' *.gkeáendő.. ĺu ideigleĺes se|zőtĄb|ő,k ép, fény'v.isszaiefil fióliás fe|ülętĺeĺilegyenek, és tjszta ,állapotban
keľüli enék'ki'hely'ezésre.

r A kiviteĺoztĺs soníin a munkateľüte'tet min" 1,-5 m ľoa'gas, összeÍiiggő; ľáosos elrendezésiĺ,
cégielzéssel ellátott záĺír, e|kor|átazĺ elemsonal kelĺ lehątá.řolńi, amely i-oo.l.'nł' szélterhetésnek
ellenáll. Me'gfelelŕt éjszakai megvilágfte$ kell a|katmazni'.'. Az ingatlanoł. g9ľjĺ$iĺvę| ti'rténő megkiiaelítés.et sżtikség esętén min' 3 m széles kt'z1iti
pľovizórĺuiĺimal biaosítani kell.

. p.z éľinteÍt teľiĺleten.lévő Íngatlanok tulajdonosait tĺĺjékozatni kell ą ĺnunkavégzés vĺłrható
kezđetéľől és annak időtart.aĺĺĺíŕól.

. A munkateľület melleft, forgalmi sávban munkagćp, ember nem taľtózkodhaĹ a munkateľti|etľöl
kikerĺitő anyag, építési anyag és tłlrmeléknem táróllrato.l A bontott és az építési anyagot minden esetben kalodában kell e|helyezni.e Ä terelés életbe lépését kôvetően, a kezd.eti id.őszak apasztalataí a|apján Társaságunk ą forgalmi
ľendben sziikség ęsetén módosításokat ľendęlhet il, ĺnelyet a."kiviteĚá;;Ĺ jó";-h"'il;
foľgalomtechnikai terv atapján hąladéktalanu| végľe kell hajtania.

Bupąp.ęs't Kd'zút

zárttti'ĺ$p ĺvrgkcid.ő Réśevénytá1saság . 
'

cégiegyzékszám i 01.10.047164
postacím: Bud.a'pest Közút'Zrt. Büłlapést Pf. 86; 1518

telefóři: t36 ].:45silgsz
faxĺ+"3'j6 tlis.aztż
w'eb ; vli.ww;lil djpest koz ut;h u
e.maj|;.budapeśkozlĺt@bĺ.ldäpeĺtkozĺt'hu 
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. A jóváhagyott tervtől eltérni csak Társasácunkka| ęgyeztetett módqn léhet. A tewtől eltéľő
muľlka,végżĺíśi v48Y feltételeink be nem tartäsa .e.Lten hozzájáruIásunk érvényét vesztí.
Apennyi.ben ą kezelői hozzájfuulással eĺlĺátott építés áIatti állapoťtervektől a klvitę|ezés soľán
e|térés válik szükségessé, új forgaiomkorlátozási állapottervet ,ke|| készíteni, aľnelyre kezelői
hqzzźLjátü|źisunkat meg kel I kéľni.

Forgalomtechnikai kezelői hozłźtjáru|ásunkat a Magyarország helyi onkonnányzôtaiľó| szóĺó 20I l, évi
cLxxxx. törvény23. .$ (4) bękezdés l. pontja, a közíiti köżlekedésrő| szőLó 1988' évi I. törv{ny 33. és
3'4. $.ai, az utak forgalomszabályozáséirőI é's ä'közíiti jelzésęk elhęIyezéséľől szőllő f0t|984. CxII.2l J KM
reildelet 2. $-a, valamint a fiíváľosi helyi közutak kezc|ésének és üzemettetésének szakmai szabályairól,
továbbá az utépÍtĺések, a közteililetet érintői kQzmĺĺ-, vasűt. és egyéb építések és az:útburkolatbontások
szabä|yozáisáľó| szoló 34/2008, (vII. | 5.) Főv. Kgy. ľende'let aĺapján, mint opeľatív kezelői feiadatokat
ellátó szeľyezet adtuk ki.

Budapest, f016.06.22.

Attila:/
fömérni'k

/
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.''".'.-; FoRGALoN]ITECHNIKAI pĺÚszarcl LEÍ'RÁS
.1,

,Ą ftĺľgalonrteclrnikai míisz'aki leíľás a kilztęľĹilet Íbglalás miatti iđeiglelres 1.oľgalnrí rcnd
ki al akításálal fo gl alko zik.

A Budapest VIIL ker.-Nap utca !6. sz. Ílrga'tlanon,építési muĺrkát telveznęk. Az ingaťlan el,ött teljes
lrossiotr k(ĺzterĹiletet foglďásľa van szükség, melýez foĺgalomĹechnikai teľvet készítettünk.

A kiizteľület helye:
A ter:iÍlet ę|korlőłtozźlsának módja :

Az elfoglalt kiizteľÍileÍ méľete:
A köz'terĺilet fÓglalás ĺdötaľtama:

Bp' V[II. ker. Nap ü. 1'6. 54ip.1616
zźjrt, b oĺtható keÍítés
46'2fiŕ
2016. júliustól kb. 5 hónap

A toriileten jelenle'g meglév.ő folgaĺmi relldęt ĺás a tęlvezętt áliapotot ązF.1 számú rajzon tiintęttijk
1ď'
A Nap utca be]váĺosi egyiráný utea, aszfa|tozott littesttel és kétoĺdalt jár.dával: Az úttost bal széléł'
ľósz.,b en j ár:eĺ án p át.huz-aĺnos várakozasra kij eiĺilt hel yek vann ak.

Az épÍtkęzés.hęz. slziikoéges köztę',ľü.let: a telek .ęldtĺi jál..daf€ltilet és az uttęst azonos olĺĺali rész-o. A
m.unkatęrtiletet a jáĺda ós az :úttEst felől. kĺjľiit keJl.keĺ:ĺtenĺ. A gyalogosokat a tlilotđali }írdála keli
tel'elni.
A niunkateľtilet:męllett 3 ,f5 n.l széles ťrttesterr az egyiľáĺtý jánn{itbrgaloln ferurtartandó.

A kivitelezés t.eljos időiaľtnma alatt gondoskoclni kell aľľóI, hogy a lrrtulkateľtilet nrellett ą KRESZ,
vä'':l'alnint az.épi,ĺtési mrlnkahelyek ęlkorlátozásáa vonatkozłi inÍezkedésokben Íbglalt, és :a lratóságok
álta} eIőíľt Íorgalomtechni.kai és egy.éb ľelrdeI'kęzóseketbę't'ąl'ltsąk.

A forgalomkoľlátozási teľv alapjarr a munkálatok alatt az i.cleiglones kozúti je|zótablákat ki kell
lrelyezni. A rulnĺca bęJbjezése lltáIx cł JajzteľiłIetet hełyre kell áI..łítani és az ęrędpti J'bl,gatrni ťell.dét
kialakitani (ielzőtábláLk burlcolati jelek).

Ál-te LÁN o s' ero Í'RÁsoK
A közĺiton levő mrrnkaheýek elkorlátozásá'ĺroz, jelzéseĺĺez ép, síkťelületiĺ, t.iszta elkoľlátozó elemek
és egyéb kiegészito .foľgalomteclrnikai segędanyagok hasznrílhatók.
Az ęlkoľl'átozr5 elenręket,kazűtí je|zotćb|:źt<aÍ ĺgy teĺ ľögzíteni; lrogy szé1teĺlreles esetérr azok ne
rnozt1u''.1'iąnak el. A lezáľt úťrész mentéłr a k<izutí jánuíí é.s gyalogos fclrgalluat a kivitelezés tltłnđen
fäĺz:isábat biztosítani kę1[. Az építéslrez sziikséges jeĺzésnrclszert alumínium anyagri,
fenyv-isszavető.foliás táblákl<ď kelĺ kialakítani. A munkák nregszĹrnésével, vagy az épí,tĘs téľbeni és
iđőbeni elör'e'haladásával is ajelzéseket át kell helyezni, vagy ď k.eĺ távolĺtani' Az épitési ľrunkąk
köz. és ĺtttertilotek he'lyreá-llítasát kqvętóen a jole"eso]<eJ át ke]] hely'ezni, vagy eJ kel] távolítani.
B.iztosítani kell a kivítel.gz.őnek ai éľintętt ĺ,nunkateľĺileten a gépjámiíifolgalmat igélr1' szeľinÍ,
vďamíĺrt a lakossági magánbejfuatok funkcitijĺĺt azon a teľĹileteken, ahol félpá'lyás útlezárást
alkalmazott' .A. kivitelezőnęk a nrunka rnogkezdése el.ótt a terĹileten élőket tájékgztahrí kęĺi a murů<a
m egkezdésérő.l, ictejéľől és a foľgalomteľclésr ol.
A megktilönböztetett;.e.lzéssel 'ľenĺĺelkező janniívek köz'l.ękeĺtéséhez elsőbbséget kell o.iztosítani.
Ejszaka és koľlátozotf iätásviszonyok me]lett az e|kotLÍltozást folýarnatos piľos vagy villogó
boľostyánsáľga jelzőláĺnpával meg kell jelöÍlti. A k,őzuti munkahelyen dolgozó rninđen szenrély
pal.ancspit.os, citromsáľga kozúti. fényr,isszavető feltiletiĺ vćdőnelié.nyt köteles vise]ni. A
nrł'lnkatertĺleteĺ nrozgó munkagépeknek a 'sáľga villoso jelzést nrűkodtetn,i kell. Á ĺnunkaheľyen a
fbrgalorn iľfur.váĺ''al pal.huzaĺnos hosszłľányri elkor'látozás céljáľa összefiiggtĺen elhely'ezeŁt útelzaľo

Na1r utca 16' építkezés
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kolĺátot kell alkalrnazni" Járťáno gyalogúton Ieľő lnunkateriilętel útęĺzál:ó korÍáttal kfuiil kell
koĺl.aozni'
A munka végeztével az er.edeti foľgalrni ľendet halaćléktalalrul vissza ketrl eĺllítani, az érintett

utburkolati jeleket (a meglér'ővel azolrBs-miĺrőségben) keĺl lrelyľeállítani'
A kivítelezÓ erkölcsi és anyagi felelőssége ar. á|tand'ő és ideiglenes jelzésrendszeťürcgléte, áJlapoÍa.

A fbľgalonrkoľlátozási teľvet mindig eléŕheto lrel1ĺen kell tartani.

Roz tit i j e lzőĺú b I álĺ:
A .tábtákat az útburkolat szělétot ĺ|!I, asze;géL,ytol0,5 n:léten:e kell elhelyezru űgy, hogy a tábtą ąłsi'
szé.leą.jáľdaszíntjétőlminimurrf ;2aĺnétenel.egye'n
,,Ĺ.to,a folyoľnuqkak,, 2 ďb., I{ipgészí!ó t4bja,,20ln:' 1 db

,,ÜtsztĺHilef balról'' 2 clb Tájékoztató tábla ,,G1,alogos .t.iiťgalom a

',Megállni 
Íilos.' 1 db túIoldalon''2 ŕlb

Kiegésżítö tábla (a MT kęzdętśĺre.k Ki.egeszítĺĺ tábla,'--+'' 1 46

megj eltilésével) 1 d.D-

,,Gyą,logos9k'' l db

S avozo tł te,relő td b I a :

Piros.fęhér.ĺty.íl alakban sávozott t'abla (an.yaga a]urrríniurn, fenyv'isszar,ető fól,iás), kikeliilésj iľányt
jelző tábtávď (a r5łít a lralaelas irárr1łá1rarĺutat): i d.b

BALESET- ÉS ]VÍUNKAVÉDELEM
Az épÍľés sorár a kĺviteli telv nurrkavédele.nr telvfojezetĺínek eiőírásait be keJl taĺtani, külöĺrös

tekĺntettęl a I{RESZ, valaluint a vQnatkozó egyéb óvóľendszabályok elő'íĺasĺliĺ
M'inden rńuĺikateĺiiilętet védőkoľláttal és 30 ĺn-ként viĺágÍtássa,l kell elláĺii.
A nrunkirterĺil,etet rlgy kelĺ elő,je|ezni és rnegvilágítani, hogy az r:ossz látási viŚzorryok közöťt és

éj5raka is l.átható legyeĺr.
Á pľovizór.iumokat kĺxlát'tal és csliszásgátlókkal kel[ ęllátrri' A p"ľovizórĺumĺll< telrerbírását

r..r.lirrdenkoľ ą talaj rninóségétől és az arľa halatĺó gépjĺfintívet s-ulyától fiiggoęl.l.kęľl k.iaIakítaní.

,Ąz rnurlkatęľĺileten lragyott gópi ,berenđezě. seket, esör'eket elÍnozdulás el.len biztonságosan ĺ,ögzítslli

koll

TERvEzo:I N,ÝitATKqzĄT
Alulíľoitak ter.vęzőkéuĺ kíĺiolffitĺk, hagy az ęmlítętt szakági dokumentáeiót a votrAtkozó ĺerrdele-

bknek rnegfelel'őeĺ, így a f}1lĺ.984 (XJ"ľ'zĺ.1 KM'' szl ľonđelot, ćs 2/19-9.i9 sz' (I.1 8J módosításanąk
valaĺnint uvr-z t.i19:20l.0. számú ťĺtigyi nrtłszaki etőírásnak megfelelőelr készítpttilk aZ ptry€s

hďyszír:.ekle adapttl|vu
ar-a|ka.|nazott miiszaki megoldások ĺneg'feletnek ąz ál.talárros érvéqý és esęti előínáśoltnak

. megfe.Iehręk a ĺnsge-lőzti. tiĺz'véde.lnri kĺivętęlinr'élty'ek kietégjtésé'''oJ szg|ő ľendele1ck'

szabályzatok az. oľszágos.és ágazati szątrvrínyok miíszaki eloíľások kĺiveteĺrĺényeine.lĺ
- atáreyl c.lokumentäciĺä a létesíbrrényok tełepítéséľą terľezéséľe és üzemeltetésére vonatkozi
rnunkavédełmí biztgnságteehnikai szabályo'l.c, továbbá egyéll' hatósági ełoíľások betarÍásával klészült

. ezek éĺvéĺryesítés'ének célját, ađatait a rr..liisząki leíps ĺnegfelel,ó fej''ezetei .és a r.észletes

he|y szíi'ĺr ajzok t artalmazzák.

Buclapest 2016. jrinius hó

Qruł'J, r*ł.[ĺl',"-'^-'

Siklĺísiné Máj Zsuzsanna
KÉ.KK/01-3669
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Bud apest Főváľo s VIII. kerület Józsefváľo si onko rmány zat
Város gazdálko d ási és P énzĺi gyi Buottsága

Készült:

J E G Y Z o x o ľ Y v I K I v o N A T

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f016.július 1l-én (hétfő) 13.00
ĺírai kezdettel a Józsefvaľosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as termében
mestartott 24. rendes üléséről

Napiľend 1.1. pontja: Javaslat ktizteriilet-használati kérelmek elbíľálására
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodósi Üglosztáĺy vezetője

728120|6. (vII.11.) sz. V:irĺrsgazdálkorlási és Pénzügyi Bizottsäghatärozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)
(ľematikni blokkban tÓrtént a szavazás.)

A Yźtrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt' hogy közteľĹilet-haszntl\ati
hozzájźlru|ást ad _ előre egy összegben torténő teljes díjÍizetéssel _ az alttbbiak szerint:

Kĺjzterül et-haszĺáIő. kéľe lm ező :

A közteľül et -hasznáIat i dej e :

Kö ztertilet-baszĺtůat céIi a:

Kö zteľül et-hasznáIat helve :

Közterület-haszná|atnagysága:

Felelős: polgáľmester
Hatariđő: 20I6.július 1 1.

HC Epít.ő Kft.
(székhely: l094 Budapest, Bokľéta utca 19.)
20|6.jú1ius I8. _ 201 6. augusztus 22.
telek takaľ ításhoz kapcsolódó felvonulási teľület
(konténer, anyagtarolás)
Budapest VIII. kertilet, Nap utca 16.
köĺeľületen
1 db parkolóhely (parkolóhelyenként
m" jfuđaés úttest

szĺím előtti

IO m21+37

A döntés végľehajtásíłtvégzíó szervezętiegység: Gazdá|koĺlási t)gyosztály

Kmf.

Soós Gy<irgy s.k.
Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonat
Kiadva: 2076.július 12. .,ł.i 6^ĺ$ar ł4,'.'.' '

.r..t !' -ś.... .'

ĺ.*" .!.']''
Ý,',iJ r '- '

l "'J /í.ľ:s ť,n\

'j.i- Éiľ:''A ź i
i B Fił.:Ą i.: i

věżbtőie E'{.fl . ĘiiJ-' r+ry !
'ł .Jur *. '/'.'-* t.ť.ł JJ

'\' !J. 'ś.

hiteles.

L"L*ą- pL=-/*Ĺ-=
Bodnar Gabľiella
Szervezési és Képviselői Iroda
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vÁľ'oscRzoÁlrcooÁsl És
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T ár gy z kiineľület haszná|ati hozzáĄárul ás
Ügyiľatszá m.. I 6-7 3 8 l 20 I 6.

HATÁR oZAT

!fum1a Hungary Kft. (cégegyzékszám: 0I-09-940717/7 adőszérn: 22724607-2-42
székhely: .1088 Budapest, Knidy u. 11.| a továbbiakban: kéľelmező _koneruIethaszĺőiat
irĺínt előterje.sztett kéľelmének aYźrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 55412016. (V.30.)
számri hatérozatával helyt adott és

2016. május 09-t.ől 2016. szeptembeľ 30.ig

hozzáj,ńrulr

a Budapest VIII. kerület, Lőľinc pap téľ 3. szálm e|őttí 20 m2 kĺizteľĹileten vendé g|átő terasz
elhelyezéséhez azzal a kikcitéssel, hogy a koateÍaleten kizźrő|ag egy ember szánźra
könnyen mozdíthatő nem ľĺigzítetttáĺgyak(székek,asztalok,virágládiík, napernyők) keľülnek
kihelyezésre.

Az ĺinkoľmźnyzati hatóság a ktjĺeľülethaszná|atanak díja címén kötelezi akére|mezőt a13;a,
hogy fizessen meg a Budapest Főváros VIII. kerĹitet Józsefuĺĺľosi onkoľmźnyzatK&H Bank
Zrt.néI vezetett 10403387.00028570-00000000 számu szám|ájara a hatźrozat
kézhemételével egyidejrĺleg egy összegben nettó 208 000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó
264 160,- Ft,kétszázhatvannégyezer-százhatlĺan forint közterület-haszná|ati díjat.

Ehatźĺrozat a k<jzléssel jogerőssé váiik és ęllerr fellebbezésnek lrelye nincs'

INDoKoI,Ás
Kamľa Hungary Kft. kĺiaeľĺilet-haszná|atl h'ozzájáru|ás irĺínti kérelmet nyújtott be
Budapest. Fővaľos VIII. kertilet Józsefvarosi onkormanyzathoz (a továbbiakban:
onkormányzat) 2016. április 18. napján. Kéľeime a|apjĄn u' ŕ)oko,*źnyzat tulajdonában
lévő VIIII. kerĹilet, Lőrinc pap tér 3. szźm előtti 20 m, közterületen vendéglátó terasz
elhelyezése céIjábóI kívánja igénybe venni.

A kcjzteľĹiletek ľendeltetéstől eltérő haszná|atának szabá|yait a Jőzsefuáľosi Önkormányzat
tulajdonában lévő ktjzterĹĺletek hasznáIatátót és hasznźiatźnak rendjéről szóló I8l20I3.

l082 Budapest. Baross u.63_67..Te|eíon: 0ó I 459 2|00 . E-mai|: po|garmesteľ(@jozsefyarcs.hu . wwwjozs"fu".o,.hu 1
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::3; "'o*"'
(IY.24.) örrkormányzati ręĺďelet (a továbbiakba.q: Rendelet) szabźtIyozza nlaghatátoma,
ľĺogy mely esetekben, mely tevékeĺiysógeklroz kĺitelezći.a-ktjzteĺĹiiet-hasznáłat:ĺ..ľoxájáruiás
beszerzése, egybeĺr meghattrozza a kazteru|ei haszrÉizĺt {'llenéľtékét (kĺiĺeľtiĽet nasznáiatí
díj), a kéľelęrn benyújtásanak és elbírálásanak rendjét is.

A Kĺérelrrrező áÍtal előteľjesztett kéľelem megfelel a Rendelętben foglaltaknak, ĺniveł
Kérelme-ző a Rende]et 5. s (2) bękezdés |tl. 'pclntjábarr foglait r'endéglátó łetasz ell\elyezćse .

céljából kérte a közteriilet-használatot' A kérelem formai és egyéb taľtalmi szempontból
megfelelt a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben íľt.követelményeknek (kéľelmező adataí,
a hasznáIat célja, időtaľtama stb.), a Renđelet által előíľt mellékleteket kóľelmező csatolta.
Ez,ért a Rendelęt |2. $ (1) bekezdése éľtelmében a kćrelem e|bkáLás/ÄÍa hatáskönel
ľendelkezó onkormányzati bizottság Budapest Főváľos . \ĄII. .keľület Józsefuár,gsi.

onkormanyzat Képviselő-testiiletérrek Váľosgazdálkodási és Pénnigyi Dizottsága
önkormanyzatihatősági jogköľben elján'a - f016. május 30. napjan tartott ĺil.ésén elbíľálta
azt, és a 55412016. (v.30.) szźlműhatáĺozattĺval közJeľiilet-használati honźtjfuaIást adott a
kérelĺnezó részére;. ' .,: .

A közterĹilet-hasznźűati díj ľnegállapítása a Renclęlęt 17: $ -19. $-ai szerinĺ, a. 2. .szźrn,Ú

mellékletben foglalt díjtab|azat 1. pontja l .h. alpcntjában 'ťoglalt velldéglátó teľasz (Ft/m2ihĺi)

s;zezo1| beliil 2080-ft/m2 lhő. h'avi nt2 b'asználati ĺlii..alaoulr'ćtelével keriilť ĺľ:eglratáĺ:ozá-sie' a
lravi ĺlł nasznáIati Clĺj és ,az erĺgĺ.;<Iélyezctt alapteľ{iiet ,.ĺalarnillt az ' :r'gt:ďé.1yĺzeĹl,

hónapokbanszámítottidőtaľtamszotzatal<éĺt

Felhívom akére|mező figyelmét arra' hogy a Renđelet értelmében a

- a rendelkező részben irt akozterulet-használatí díjat a közteľĹiIet esetleg ténylegesen
kisebb terĹĺletíĺ hasznźůatétą, illetve a kö,zteľĹileten elhelyezett létesítmény tényleges
tizemeltetésére tekintet nélkiil köteles megfizetni,

- akozteľĹiletet használó kcitetes ahaszná|at céIjára engedé|yezett teľĹiletet és annak
kĺirnyezetét folyamatosan tisztán, balesetrnentesen, rendezett..állapotban:}aľtani, és a
kdzteriilet hasznźiat ĺdótartaIĺa alatt a sziikséges állagmegóvási, kaľbantartási ćs
tiszttntafi ásikcjtelezettségétteljesíteni,

- akozterĹilet használat kapcsán elhelyezni kívant létesítmények, berendezések, egyéb
tárgyak. biztonságos elhelyezéséért, orzéséért a'közteľülctet liasználŕl felel, azolc
esetleges megÍongźiőđźsa esetén az ĺĎnkormźny'zat felé káľtérítési igénnyel nem
élhet,

- a kazteľüiet-használati jogosultság nem pótolja a jogszabáłyokban előĺn egyéb _

hatósági, illetve szakhatósági _ engedélyek (pl. építésügyi, egészségügyi, ľendészeti
szakhatóságok engedélyei) bęszerzését és csak a közremfüödő szakhatóságok
hozzźtjaru|ásában foglalt előírások megvalósítása esetén éľvényes. A közteriilet
hasznźiő köteles jelen hatarozat eredeti péIdźnyźú vagy annak hitelesített máso|atát a
helyszínen tartani és az el|enőtzésrejogosult személyek felszólításaľa bemutatni. A
közterület-haszná|attal jaró jáľulékos költségek (p1.: energiadíj, vízdíj) viselése,
illetve megf,rzetése a köztertilet használó kĺjtelezettsége. Ennek teljesítése éľdekében

a
|0B2 Ducapest' Baross u. ó3-ó7'.Te|efon: 0ó | 459 2l00 . E-mai|:po|garľnestel@jozseívaros'hu . vĺwwjozsefuaros'lru 
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kĺjteles a megfelelő kĺizműszoIgźitatőkkal a sziikséges megállapodásokat megkotni.
A közteriilet hasznźłatra yonatkozó jogosultság megszrĺnése után haszná"|ő kĺjteles a
közterĹilet eredeti źl|apotát kaľtalanítási igény ńelnĺi saját koltségén helyreállítani. A
közteriilet-hasznáIati hozzájaĺuLást a Rende|et |4. $ (3) bekezdésben szabźiyozott
estekben vissza kell vonni. Amennyiben a k<izteľület-hasznďat soriín ahasznáIatta|
tĺsszefüggésben a terĹilet megrongálódik, abban káľ keletkezik, illetve azok másnak'' kart okoznak, ugy a közteriilet használó a rongálódást saját költségén köteles
helyľeáIlítaru és a kárt megtéríteni. A közterület használó köteles az engedé|yezet1
időtaľtam \ejar:tát követően a köZteľiilet hasznźůatźxa| minden káĺalanítási és
csereterĹilet biztosításaľafuźnyul'ó igény nélkül haladéktalanul felhagyni, és az eredeti
állapotnak megfelelően a közteriilet fulajdonosának rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben a köĺeľĹilet használó a közteriiletet a jelen hatfuozatban meghatfuozott idő
után is használni kíváqja, köteles legďább 16 munkanappa| a lejaľati idő előtt újabb kérelmet
benyujtani. A közteľületet tovább használni csak az újabb hozzĄáru|ás birtokában lehet.

A rendelkező részbenfoglaIt döntés a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben foglalt
jogszabá|yi előíľásokon alapszik, melyet a döntést hoző akozigazgatási hatósági eljárás és
szolgá|tattls általĺános szabźt|yairől szóló 2004. évi CXL. tĺirvény (továbbiakban: Ket.) .7|-74.

$-ai szerinti határozatban rendelt kiadni.

A d<jntést hozó ĺinkorm źnyzatíbizottság hatásk<ire a Rendelet 12.$ (1) bekezdésén alapszik.

Az önkoľmźnyzati hatóság ahatáĺozatát a Rendelet 1. $, 12. $ (1) bekezdése és 17. $-23. $-
ai Ket. 19. $ (2) bekezdése a|apjźnhozta meg.

A kĺjzteľület-hasznáIati hozzájáIlllási kérelem elbírálása során figyelembe vette a Fővarosi
Szabéiyozási Kerettervľől szóló 4611998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletet (FSZKT), a
Budapesti Vĺĺľosrendezési és Építési Keretszabá|yzatrő| sző|ő 47lt998. (X. 15.) Főv. Kgy.
rendeletet (BVKSZ), és a Józsefuaros KeľĹileti Építési SzabáIyzatźrő| szőIő 6612007.
(XII. l 2.) rendeletet (lórÉsz).

Jelen dĺjntés ellen a fellebbezési lehetőségk'ĺzárását a
biztosítja.

Ket.73/A. $ (2) bekezdés b) pontja

Budapest, 2016. május 31.

lO82 Budapest' Baros u. 63_67 ' ,Telefon: 06 | 459 2 | 00 . E-mai|: po|garmestel@jozseívaros. hu . lłĺwwjozs"fuu.o.' hu 3
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A hataľozatľól éľtesĹilnek:
1) a kérelmező,
2) a VIIL kerületi Rendőrkapitźnyság,
3) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Polgáľmesteri Hivatal KözterĹilet-
fetügyeleti Ügyosztály
4) a Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuaľosi Polgármesteľi Hivatal Hatósági
Ügyosztály,
5) a Budapest Fővaľos VIIL keľiilet Józsefuarosi Polgármesteľi Hivatal Pénzügyi
Ügyosztá1y,
6) irattźn

IOB2 Budapest, Baros u. 63-67 ' .Teleíon:0ó | 459 2|ffi . E-mail: po|garmestel@jozsefvaros. hu . wwwjozsufuu.o,' hu 4
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B udap es ĺ Főv árĺls VIII. kerület Józsefváro si onk ormänyzat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

JEGYZOKONYVI KIVOI{AT
Készült: A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BŁoĺts,Ág 20Í6. május 30-án (hétfő)

13.00 őrai kezdettel a Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as
termében megtaľtott 18. rendes üléséľől

Napirend 2.1. pontja: Javĺslat kiiztcľület-hasznáůati kéľelnrek elbíľáIására
Előterjesztő'. Dr. Galambos Eszter _ a Gazdólkodási Uglosztály vezetője

55 4 12016. (v.3 0.) sz. Vá ľo s g azdá|ko dás i és P énzii gyi B izo tts ág határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartrízko dás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénziigy iBizottságúgy d<int, hogy

1. kĺjaerüIet-használatihozzźtjáĺulást ad _ előre egy cĺsszegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:

KtjzterĹĺlet-használó, kérelmező :

A közterület haszĺá|at ideje:
KözterĹilet-használat célj a:

Kö zteľĹil et-haszná|at helye :

Közterület-haszná|atnagysága:

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016, május 30.

Kamra Hungary Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Kľúdy u. 1 1.)
2016. május 30._2016. szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľtĺlet, Lőrinc pap tér 3. szźml
előtti köZteriileten
20 mr

2. tudomásul veszi a Kamra Hungaľy Kft.-nek a Budapest VIII. kerÍitet, Lőrinc pap tér 3.
szám előtti közterĹiletre vonatkozóan vendég|átő terasz céljából igénybe vett köZteľület-
hasznźiatát - díjfizetési kĺitelezettség mellett - 20|6. május 09. - 2Ot6. május 29. napjáig
szóló időtartaÍnÍa.

Felelős: polgáľmester
Hatrĺridő: 2016. május 30.

A d tintés végľeh aj tá sát v égző szerv ezeti e gys ég : Gazdálko d ási ÜgyosztáIy

Kmf.

A jegy zőkönyvi kivonat hiteles
Kiadva: 201^6, május 30.

fu,ui*- \"ĺ*,[l---
Bodnríľ Gabrieľla
Szeľvezési és Képviselői Irodą

Soós Gy<iľgy s.k.
Bizottság ęlnökę
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Budapest Főváros V|||. keriiIet Józsefuárosi Po|gármesteri Hivata|
Gazdá|kodási Ügyoszüály
1082 Budapest
Baross utca 63-67.
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a J őzs efv źrosi On ko rm ánv zat tula i don á ban lévő kiizte ľĺi let haszná|atához
Kérjük a nyomĺatványt oIvosĺ,atóał, nyomtaĺott betűvel kiĺölteni!

Bankszamlaszama:

Adószama:

Egyé n i v ál I al kozás eseŕében..

Ad.3szánra:

M ag ánszeméIyek esetéb en :

MegjegyzéS j Fentĺ adatok közlése a kt)zterület.hąszndląti kérelmek elbírálĺźsrihoz, valamint a kôzterliĺ'et'-h,aszncitatí hozzcijcź-
rulásbanfoglaltak ellenőľzésélĺez szükségesek. Az adatokat a Polgórnesteľi Ilivatal Gazdúlkodĺjsi, illelve KÜzterütet-fetügłeleti
(iglosztálya kczelik az irłfornáci'ós onrendelkezési jogrót és cu informáciĺ5szahadságrĺil szĺitó 20t I . éýi CXĺI. törvółry alapjtin'

Kiizterĺilet-használatĺdeje:20l ĺ6'ié'ioi.qi ho ii it:naptól f}:.i6i'e" iöiäi r'o iii?! *pig
(Több időpon!- he|yszín esetén ké;;k ľ,tut."ilerchi]i- 

i''.i.....; i'''.'.''.'l'''''i..j

Közteľület-h asznáilatcéfa: AR9..?n.e.R.lł..Tt.5.4Jrľ.A.t...ľęp4ě'.uľlę]*t....ľÔ..,.'ĺt!...ĺł

Kéretemmlérintettközteľü|etnarysága: '.'..:ĺ .,l'..Q,,'.'.... m2ldb Lh?Ie,es htLsł-|

Kérjiik a túloldalon jelzett
a lré r e le m'n,y n Ín.Í ĺl tv d n yt

meIlékleteket csatolni. és
aI áírn i szíveskedjékt.

ą,',
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy
- a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a köaęrülethaszĺtiatźtra,
- a Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában lévő közteľĺiletek használatáró| és hasmálatának rendjéről szóIó

|8/20|3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közterĺilet hasznźiatáért közteľĹilet-
hasznáIati dĺj at köteles fizetni,

_ a köfĺęrületen kizárólag a kereskede|mi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2I0/2009.(IX.29.)
Kormányrendelet 12. $ (l) bekezdése alapján arendelet 5. mellékletében meghatározotttermékek árusítha-
tók.

A kéľe|emhez a kére|mezőnek az a|ábbi me|lé|eteket kell csato|nia: (A csato|t me|lékletet kéľjük X-e| jelölni)

l. A köztertilęten folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosítQ
- egyéni vállalkozás esetén: vá]lalkozói igazolvánYt.

okirat másolatát:

i cés ęsętén: 30 l nem ré bbi dán

6. KöZűt igénybevétele esetén - a

foľgalomtechn ikai v ázr ajzot, amely
2. pontban foglalt helyszínľajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábrázo|o
beszeľezhető a BKK Közúti Közlekedési lgazgatóság Közutkezelési Fĺj-

osztál lomtechnikai osztál

Figye|meztetés:
A hiaľrytalanul kitöltÖtt kźrelemľlyomtatváľĺy és ąz előírt melléHetek csatoląsán tul, a pontos es egłértelmű heĺymeghatarozas, va-
lamirlt a meglevő létesítméĺryfotć,ja elengedhetetlen a benyújtott kerelem érdemi elbírálasához!

A kozteri'ilet-haszná|atot- kĺilönösen _ aza|áhbi jogszabályok szabźiyozzźk:

MagarorszĄhelyi önkoľmányataĺrő| sm|o20| I. éVi CLXXXIX. törvény

- a Józsefuáľosi Önkormányzat tulajdonában lévő kcĺzteľületek hasalálaüĺľól és hasmálatanak rendjéről s:al|ó |820|3.
(Iv .24.) önkormanyzati rendelet

- Józsefuaros KerĹileti ÉpftéSi Szabályzrtfuólsznlo 66|2OO7.(XII.l2.) önkormĺíLnyzlti rendelet
tsudapcsti Vóľosľcndczcsi ćs Építćsi I(crctszzbźiyzaívl szó1ó 47l1998.(X.l5.) F(iv. Kgy. lcrrdęlęt

- A ręklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabáIyairól szóló 5512013. (XII.20.) önkor-
mányzati ľendeIete

NYTT,ATKOZAT
Alulíľott, azäIta|am benyťljtott köaęrülęt-használati kérelmem e|hĺrálásának céljából h'oulÍidrulok személyes adataim
töfiénő keze|éséhez, valanlint ahhoz, łlogy az, így fuclomásra jutott személyes adataimat a Polgáľmesteri Hivatal az le-
jáľásban részt vevo szakha'tosági ál|ástbglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kéľelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ngyintézőjétó| tájékoztatást kaptam -
ame|yet tudomdsul vettem _ az e|iárás megindításának napjáról. az igvintézési határidőľől, az iigyemre irányadó jog-
szabályi rendelkezésekről, jogaimľól és kötelezettségeimről, továbbá köte|ezettségem elmulasztásának jogkövetkez-
nrćnyciľől, valanrint a lrivatali clĺjlĺlcttĺsćgľt1l'

Kiielentem, hogy kérelmem teljesítése esętén a közigazgatäsi hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá|yalrő| a
2004. évi CXL. tĺirvény 2004. évi CXL. törvény 73/A. s (1) bekezdés b) pontja a\apján a fellebbęzési jogomľól le-
mondok. Tudomĺźsul ueszenl,hogy eztitalaz ügyemben hozott határozat anĺak közlésekor jogerőľe emelkedik.

Ą,ĺt 
^

. . .. **ťłá. . ü'.*Ą... ..
ś rÉnnr,nĺpzo łĺ,ÁÍn,ĺs.ł /ťrw

- táľsadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyĺlvántartásba-vételüket i1azolő okiratot,
- őstermelők esetén ősteľmelői
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztuzemeItetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-
i elentés köteles kereskedelmi elentését isazoló dokumentumot vasv a Mrĺködési Ensedé
2. Az igényelt teri.ilehe vonatkozó helyszínt äbrázo|ó vźz|atot, amelyen szerepelnie kell a kömyező utcáknak
is. A vázlaton azigényelt terülefnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szeľepelnie, hogy arľrak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megá|lapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúsága; atetasz, pavilon szélének azépilet homlokzati falától és a járdaszélétĺĺl való tĺĺvolsága;tęrasz
ęsetén annak az úzlętnek a beiáratátó| való távolsága,
3. Az elhelyezĺikíváĺt építmény, létesítmény, berendezés műszaki lęírását és teľveit; terąszkérelmekhez a

ín fotóiát is csątolni szül<séęes.

4. Meglévo létesítményre vonatkozó köztęrület-hasznźiatjhozzájźlru|ás megújítása esetén - városképvédel-
vétele miaÍt _ fényképfelvételt kell becsato|ni.

5. Epítési engedélyhez karcx épĺtmény esetében vagl építési munkálątokkal asszefiłggő kozteriilet-használat
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésiigłi ható-

Buĺla'pest, 2015. év 0.fr ľ'o ..l&,... nup.
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Alulíľott Michels Antal Eľnő (magyaľ állampolgár, szĹiletési neve: Michels Antal Emő,
Budapest XII. kerület, |964.jú1ius hó 09. napján, anyja neve: Dr. Nyomarkay Klaľa), 1082
Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 7. szám a|atti lakos, mint a Budapest-
JózsefváľosÍ Szent Jőzsef Plébánia (1082 Budapest, Horv'áth Mihály tér 7.) plébánosą a
Plébániát akként jegyzem, hogy a Plébania kézze| vagy géppel előírt, előnyomott vagy
nyonrtatott lrevélrez a trevetrret iiĺállĺían íroln alá aza|:źhbiakszerint:
Budapest, 2015. marcius I 7.

0,,,ł,,ĺ

Az ügyfél tuđomrísul vette a ki5zjegyzőhelyettes tájékoztatasát a közjegyző|<rőI
évi XLI. tciľvény 122.$-ban foglďtakľól, amel1' szerint a személyazonosság

sző|ő I99I.
ellenőrzése

elektľonikus úton történő adatigényléssel valósul meg. --.-

Dr' F.ekete Máľta
közjegyz(Í
1 088 Budapest, Mrizeum utca 9. IIU2.
tel./fax: 41 l-0513, 4ll-0514
e-mail : ko zjegy zo @feketemarta. hu

I I082/HJ266 ĺ20 I 5 . ugyszám

Alulíľott Siposné dr. Boros Edina kilrjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy Mĺchels Antal Eľnő
(magyar állampolgar, sziiletési neve: Michels Antal Eľnő, Budapest XII. keľiilet, 1964. július
hó 09., aÍIyja neve: f)r. Nyomárkay Klára) 1082 Budapest VIII. keľiilet, Horváth Mihĺ{ty teľ 7.
szám alatti lakos, aki személyazonosságát a fęlmutatott 557547HA számi:' szeméIyazónosító
igazo|vźnyával, a lakcímét a 626970LB számú lakcímet igazo|ő hatósági igazólvanyával
igazo|ta, ezt az aláíľási címpéldánfi előttem sajátkezűIegírta aIá. -.--...--------.--Kelt Budapesten, f015. (kettőezer.tizenötödik) év március hő 17. (tizenhetedik) napján. ---:
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A Főegyházmegye
belső egyházi jogi
személyének neve:

Rävid neve:

Címe:
Ez ügybcn mcgbízott
képvĺselőjének neve:
Képviselő címe:

Tevékenységi köre:

Az Esz"rĺRGoM-B UDAPEs TI Énspr ľŐr

Főegyhálzmegyei sorszám: 708

Budapest-Józsęfuárosi Szent József Plébania

1082 Budapest, Horváth Mihály tér7.

Michęls Antat

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7.

lelkipásztori munka

A Kozigazgatási és lgazságtlgyi Minisztérium a lęlkiismereti és

vallĺás-szabadság jogĺáról, valamint az egyházak, vallásfelekęzetęk és vallási

közösségek jogállásaról szóló 201J. évi CCVI. töľvény alapján a Maryaľ Katolikus

Egyház belső egyhóľ;i jogi személyeként azBsztergom.Budapesti Főeryhazmegyét

0000 1 /20 1 2-00 l számalatt nyilvántartásba vettę.

A nyilvántaľtás alapján hivatalosąn igazolom, hogy a fenti nevu egyhtzi

szervezeti egység a Főeryhźnmegyén bęlül működő belső egyhźni jogi személy.

Míĺkĺidése fęlętt a feltiryeletet a Főeryháanerye ryakorolja.

Eń. az igazolást az Embeľi Erőfoľrások Minisztéľiuma által kiírt EGYH.KCP-15-P
.0038 kódszámú pályázathoz adtam ki.

Budapest, 2015.03.20

i:Ą"
Dr. Eľdő Pétęr

bíboros, prímás, érsek

l. TEL: +36 | 2z5-f590. FAx: +36 | 202.545R F-M^|t . ehĺ|7Ďkata|ikn< hĺ 
7ľlł ,ĺYQ- t'/ ') ')!/

l0l4 BUDAPEST, URl U.62., PosTAcÍM: l250 Buoe,pesT l. PF



2016.08.12. Nyomtatás

Minerva Térinformatikai Rendszeľ
Budapest Főváros V||l. keľü let J ózsefu áros i o n ko rmányzata

Méretarány:506

Atérkép 6jé kozbtó jel|egű, máso|ata semmi|yen hivata|os e|járásban ne m használható fe|! KészÜ|t az á||ami a|apadatok íe|haszná|ásáva|.

Engedé|y száma:

Budapest, 20,ĺ 6 augusztus .| 
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Józsefuárosi Közteľület - Felügyelet és Városfejlesztési Szolgálat

1084. Budapest' Német utca I7-I9.

Tárgy: Kérelem közteľület hasznźiathoz

Tisztelt Józsefvárosi Közteľület * Felügyelet és Váľosfejlesztési Szolgálat!

A
Józsefváros Szent Jĺízsef R.K. Plébániatemplom

1082 Budapest, Hoľváth Mihály tér

2016. szeptembeľ I7.én szombaton délelőtt 13.00 és 18.00 óľa kozötti időpontban a Hoľváth

Mihály téľi templom előtti teľiiletet (a csatolt kép alapjan) szeretné használni a rcndezvény

ideje alatt.

Az ieénvlés cél.ia:

Az Aľs Sacra Fesztivál nyitott templomok napja alkalmából a plébánia családnapot szetvez.

A pľogram rövicl leírása:

A plébániai nap szept . 17 -én dl. 2 őrátő| 7 fuaig fclg tartani.

A ľoviď rnegllyitó u|.án a gyerekeknek a cseľkészektartanaka templorn elott játékokat 3-ig,

míg a felnőttek a ternplom történetéľől' majd az iđei ifiúsági taIá|kozőről halllratnak

beszámolót. A templomban az orgonát is meg lehet tekinteni/kipróbálni'

3 őrátóla gyeľekek kézműr'es Íbglalkozásokon vehetnek ľészt. illetve a ľegnumi ťratalokkal

iátszhatnak csapatjátékokat. A 2-toIkezd(5dő játékok és a később bekapcsolódó kézműves

foglalkozások lebonyolításához kerülne a feĺrt említett tenilet igénybevételľe. A terĺiletľe 1db

6x8m-es és 1clb 4x4m-es ľendezr'énysátoľ keľülne felállításľa,továbbá4db sörasztal-szett

kihelyezésľe.

A ťelnőttekkel meglrívott eloadó 1a KÉSZ szeľvezéséberr) fog beszélgetlri az alagsoľbarr.
/
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Negyed 5-kor osszegyűlünk egy kis meglepetésľe (közos éneklés) a Horváth Mihály téľen,

lnaid ťé1 5-től a ternplomban a közössegek ľövid r'etítéssel (max. 10 perc) bemutatkoznának.

Fé| 6-tó1 Rózsafüzér ima kezdődik a templomban, ahova mincle'nkit szeľetettel várunk. Aki

neĺn vesz részl. arózsafizérben, annak lelretősége van bekapcsolódni az elpakolásba. vagy a

Yacsoľa elokészítésében. A gyeľekeknek ľövidjáték lesz.

6 óľakoľ szent mise kezdődik a templomban, majd a mise után vacsoľalesz aplébźniźtn. ahova

minden kedr,es résztvevőt váľunk.

Kéťük amennyiben lehetséges a rendezvényt céljából szíveskedjenek a közteriiletet ingyenes

haszná|atrarendelkezésiinkľe bocsájtani a fent megjelolt helyen és időpontban.

Budapest, 2016. augusztus 3.

H.P.

Kĺjszönettel:

E-mail:

I elelon:

harangszo@fľeemail.hu

06 30 2:łl 59 66

06 20 771 92 13

Michels Antal

Varga Éva Anikó (Irodavezető)

Michels

/
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Budapest Főváros V|||. kerü|et Józsefuárosi PoIgármesteri HivataIGazdáĺkodási Ügyosztá|y
1082 Budapest
Barossutca63'67. 

K E R E L E
a JózseÍvárosi Onkoľm ányzat tuIajdoná|ranK i r i ü l. ĺl t| |'ô l,1 t fr t |,ń,,,;;--;"I;, ĺl ę h n l ńĺl ll

r-"ĺ. i.,łí,lł

M
|évő közterü|et haszná|atához
rrr,nhltnlnlt helfivol

; lÓzsľ rvĺíŇEřffiBřm 
Hi 

,ĺäÍt 
1l 2Ą'

Il lÜÍ5' ŕtUü Í i '

i,l",,'....ő'9.,,/,,í''3 
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M a g á nsze nl é l ye k eseÍében;
Kérelmezĺ neve: ............ 

teleÍbn:

j ! l hó i i . na1r,alryjaneve:

Meg.jegyzés:Fcnĺ,iadatokktjz!éseaktjztel.i,ile!-ha.ĺználatilcereInlek"t

!,,:::.:!:::!,:ł:!,^ľ:51,,,,1,oellenőľzé.géhezyijIcseseykAzat!alrlkatttPĺllgáľnlesĺeľiHivatal/'eliigveleĺi Üg1,u',,tilyu kezelik az ilýilll,,l"iĺ' ;n,"i,,i"lln."o4u[)Ji ił-',ia,,,:,a|jiál,::;,;;;;,"';;;,11:;,:;K;, ,;:;;:;",;;,;;

'Közterü|et-haszrálat ideje:2}l(j: ev F,fi hó i 6 j naptól - zol [, . év
(Több időpont'- helyszíIr eseten kélrink listát rrrellékelnil)

'Közteľülct.haszná|at cé|ja: kuI tu ľá|is ľcndczvény -Pesti S ľácok
Kńľĺllemme| é,ľintctt kłizteľü|eĺ. nugysĺĺga: l000 m2

Kłizteľíi|et he|ye: Holváth Mihĺĺ|y tćľ .t e ĺv''},.zfr

lV|egjegyzés: A ľenclczvény az l956-ĺls Enllékév ľészeként' az t9sGos Em|ékbizottság á|ta| pénzeszkozza|
támogatott kultuľális esemélry. (Rész|etesell me||ékletben)
A l<éľe|mcző tudomásuI veszi,.hogy

_ a kéľeIeln lrenyrijtása ncm jogosítja feI a ktjzteľü|et használatáľa,
- a Józsefváľosi onkoľnrányzat tu|a.idonában |évő közteľü|etek haszllálatáľó| és |raszná|atának ľendjéľő| szó|óI8/20l3. (rV. 24.) öll|<t-lnĺĺĺnyzaľi ľcndeIet |7' Š (l) bękezr.|ése Śzefint a közteľulet használatáérĺ l<ĺjzteľĹiIct-használati clíjat köteles tlzęttli.
- a köztedj|ctęll kizárólag a kereskecle|mi tevékcnysćgek végzćsélrek lěltére|eiľő| szĺ5ló 2|0/2009.(ĺx.29')

g |ľĺríttłĺft ŕos nłBlcłcĺ
és Médtatanácsadó KfL

u.23/8.
2-43

72
pľ.0.9 99.0.9f ;ł 7€ 6 0 00 1
,ąI-ÁÍnÁs,ł

lťÜ hó 2: 6; naptg

Enl|ékpaľk

Buĺlapest, 20|(l. év 08 hó ()tl nap.
rÉReLľĺ



A kéľeleInhezakére|nezőnek az a|ábbi mel|é|eteket kell csato|nia: (A csatolt Inellék|etet ké{ĺik X-el jelötni)

vá| |a|kozás eseĺén: vá|laIkozóĺ

vonato[, a|áíľási cílrlpé|ĺlán
b szervezetek esetében: a i I ván taľtáslra-véte lĹiket i gazo ló ol. i 

"otot- ősternrelők esetén őstel.lĺeIcii
- velldéglátó telasz létesítése esetélr, 

"

':f:::i:: 

köteles keľeskeclelnri tevékenység ue.]eIenieset ig.'"iä ĺäń'ň',tun.,ot vagy a Működési

2. Az igénye|t terriIeĺ.e vollatkozó

ľ."*::': 
'1ľ,:'-ľ:::ľ]ľ:iľ|i::ľüleĺlek,. 

a 
;{ik1éges ;;.;;.kŕ.i úsy kcll szeľepelrlie, hogy aruraklragysága, elhelyezkeĺlése egyéľtelrnűerr rlegállapíthat; Ěgy;?i.Eräš'l"1*ii-ä1*"ď#i?^i::ffi?

:^lŤľ:::::l]::.::::ľ:' :]:lĺ"z, pavl|on 
'szěIérret 

az epuiJiĺo.,łlol.'uítaia'or és a jáľĺla szélétől valótávolsága; teľasz esetén annakaz-uzletn.r. 
'u";á.utatól 

való távolsága, "'''.''ń.J];|äřH:?JŕJ:méľve).
Az eIhe|yeznĺ kívánt építrnény, tĺr".ffi
vs zill.ĺb tĺij d't i s c'sn.ĺo l n i sz iiĺłs é ses.

4. Meglévő létesĺtnrérryľe uonutko

képfelvéteIt ke|| becsatolni.

ó. Közťrt igénybeVétele
foľgalomteclrnikai vázrajzot' al]lely beszerezhető a BKK K<ĺzúři rozlekedésí lgazgatóság Közútkeze|ésiFőosztály, Foľgalonltechnikai osztályán.

A hiťtn1ltrllalul kitöltou lceľe.lenln1lonltatválq, !5 az előĺlt melléktetek csątolásán nll, a pĺlntos es eg,,érrelnlĹĺ hel.łmeghcltarozás,vclktlnint (1 nleglévő létesínnény.fotoja elelryedhetetlan a benyĄjtott kel,eleln éľ.denli etbĺl.álúsához!

A közter.tilet-hasznáIatot _ kĹilönösen _ az a|ábbi jogszabályok szabá|yozzák:
_ MagyaIol.szág he|yi önkoľnrányzataiń| szó|ó 20 | |. évi CLXXxx. tölvény_ a Józsefuáľosi onkoľnlányzat ulajdonábalr |évő köztelü|etek haszlálatálol és hasznáIatának rcncl1ércíl szó|ó |8/20lj'(Iv,2,4') önkornlĺĺnyzati rcnde|et

- .|ózsefuáros Keltileti Építési Szabáty zatáľo| sző|ó 6612007 .6||.l 2.) önkoľnlányzati Iendelet- Budapesti Váloslendezési és Épĺtési Keľetszabá|yzatró| szóló 47/1g98.(X,l5.) Főv' Kgy. leIlcle|et- A ľeklárnok, ľeklán'lbeľerrdezések és cégéľek elhelyezésének szabályail.ó1 szóló 55/2013. (Xlĺ.20.)örrkoľnrányzati ľendelete

NYILATKO ZAT
AIlllírott, az általalrr benyújton közt'cľülcĺhaszlrálaĺi kéľelĺĺerrr elbiľálásanak cetjábói hozzlíilirulokszeľnélyes adatailĺtöľtétrő kezelésélrez, valamint ahhoz, hogy az így tudorrrásla jLrtott személyes adatainrat a Polgáľrrresteľi Hivata| azlejárásbarr ľészt vevő szaklratósági átlásfoýaHsořbekéľese ueg.ft touábĺiisa az illetékes hatóságok felé.
Kéľelrrrem berryújtásakor a Polgánnestęri Hivntĺl Gazĺlálkoĺĺási I.igyt.lszt.ĺly Ĺlgyiĺĺézcĺjćttil ti.rjéltoztaurst kap[ä|l1-anlelyet tudontdsul vettery 

'_ 
az e|jźtás negindításánal. nupjĺ,ál, iłíP'ryn,e,e,i határidőről. az i'igyemľe iľányaĺĺójt-'gszab.llyi rcndcIkezésekľő|, jogaimľó| ?s köteIezett.ôg.ĺn.,,oi, řóuĺuuĺ kötelezettségem eImrrlasztás1rnak

.jngkĺir.,ctkcenrćnyei l.tíl, vululll ill t a h ivaľal i c|ér I rcĺ.iĺsĆgľĺ5|.

Kiiclcnten, hogy |<ére|nlcln Lcljesítćse esetén a kor,igazgaľasi hatósági cljáľás és szo|gĺĺ|tatĺĺs ir|talános szabá|yailĺi| a2004. évi CXI'. töľvćny 2004. évi CXL. rtjrvćny z:l,t-. 5 tIl bereiaes h) pontja alap.1án a f.e|lebbezési jogonlró|Ienlondok. TuĺIonuislll ves?'ent, hogy ezá|ta| az ügycrrllrcn llĺlzoit |tatáltlzat atrnak közlésekoľ jogeľöre enle|kedik.
Geĺtlta Pľeś lapkĺađó
és Médtatanácsadó Kfr.

1203 Bp', Vízĺsport u. 23lB'
Adószá ľĺł ?3 520 3 03 -z. 43

z 0L-09-969472
17560001

Budapest, 2016. év 08 hó 08 nap.
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A Pesti Srácok Emlékpark 2016. szeptember 13-tól október 23-ig mindenki által ingyenesenlátogathatĺ5 kultuľális ľendezvélry, amely az l956-ĺrs Fonadalom és Szabadságharc történésein tul azl950-es évek mindennapjait mutatja be' Választ ad' anaa kérdésre, hogy kik voltak a pesĹi srácok?Hogyan éltek: étkeztek, öltözködtei , szőrakoztak, kik voltak a példaképeik?
A rendezvény minden nap l0 órától 21.30-ig lesz nyitva, netĺđ kivételevel. Folyamatos kiállítással,a kor divatjétt, étkezési szokásait, szórakoz"ásĺ lehetosegeit bemutató előadásokkal, divat és fozőshow-val, hagyományőrzőkkel, filmvetítéssel, előadói ěsttel, köľurytĺzenei konceľttel. Diĺĺkoknakrendhagyó tĺjľténelemőráva|, melyľe a józsefvárosi és a ftjvarosi felsős általános-, illetvekcizépiskolások szervezése miír zaj|ik.
Célunk, hogy ľendezvénnyel hozzájarújunk nem csak a forradalom és szabads ágharc, d,e az igazipesti srácok életének, korának jobb megismertetéséhez, első sorban a fiatalok, fiatal felnőttekkörében. A rendezvény helyszíne azétt józsefuĺíľos, 

-á.t polgáľai voltak azok, akik leginkábbkivették részüket a magyar töľténelem ezen kiemelkedő eseményében, a harco k, az áldozatok ittvoltak a legsúlyosabbak és Józsefváros kapott ezértpétdás btintetést az akkorregnáló hatalomtól.

Mindezekľe is Íigyelemmel azza| a tiszteletteljes kéréssel foľdulunk onokhöz, hogy arendezvényünk lebonyo|ításához szükséges kĺizteruĺetet - beleértv e a tér Futó utca felőli oldalantalálható paľkolósávot is - ľésziinkľe téľítésmentes szíveskedjek használatba adni.

Pozitív dĺjntésüket előľe is k<ĺszĺinjük.

A progľam részletes bemutatása és
megadásához

Tisztelt Bizottsás!

Geńlla PľeŃ t.łphtadó
Médlatanácsadó l(ft.
} Bp.i Vĺzĺspoľt u, 23/B,

m: 23520303-2-43
-09-969472

ügyv 1B0g1;900000Bö=17gogos1

'Gerillai resS Kft.

kéľelem térítésmentes közterii|et haszná|at

4,,p a

Tisztelettel

Budapest, 2016. augusztus 8.
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A Horváth Mihály téľen |étľehozott Pesti Sľácok Emlékpark he|yszín rajzán bejelö|t
építmények és tárgyak felsorolása:

1. Lőtér sátor (opcionális): Amennyiben a múkodtetővel megállapoc|ás jön létre, egy harom állasos,
airsoft fegyverekkel használható lőtérsátor épül meg (5 x 10 x 3 méter), a biztonsági előírások
maximális betaľtásával.

2. Kiállító tér, hadipark: Veterán járművek: 4-5 darab '50-es években használatos gépjármiĺ, a
térkőre ható nyomásukat alátéttel oszlatjuk el. Barikádok: Valódi kockaktjvekbol felepĺtett
ba.ľikác|ok, a térkő megóvása éľdekében alátétre helyezve.

3. Rendezvénysátoľ: 300 nm alapterülettel (10 x 30 x 5 méter), melyben a kiállítás kerül
elhelyezésre, valamint az e|őadások, műsorok megtartásra. A sátor rögzítése - ideális esetben . a
térburkolat megbontásával töĺténik. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor vizes ballonos rögzítést
alkalmazunk

4. Konténer: oltöző, iroda konténer. A konténer téľkőre ható nyomását alátéttel oszlatjuk el.

5. Konténer: Toalett, amely alatt gyújtőkonténer is található. A konténeľ térkőre ható nyomását
alátéttel oszlatjuk el.

6. Lezćtrt parkoló: Egyrésá a rakodóhely biztosítására (építés/bontás) , másrészt a közreműködők
járműveinek.

Megegyzés: A téľ teljes burkolt teľületének hasznalatba ađását kéťük, hogy rendezvényterületként
működtethessük az őľzés-védelem, takarítás,|átogatělsi rend vonatkozásában.
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,56.os Em|ékpark (Budapest Horváth lvĺihá|y tér}

a Pesti Srácok szervezésében

2016.09. L2-201.5. 10. 24.

l..Ĺótér si{tor

2.|(iál|Ítő téľ-' Hadipaľk

3.Rendezvénysátor (3o0nm)

4'.Ö}tözö, iroda konténer

5.Toilette
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ÜewÉo ÁlľnL ELLENJ EGYZETT
ALAIRAS-MINTA

KészÜlt: Szenvedi Zo|tán részére

E||enjegyezte: Dr. Stel|i-Kis Sándor t]gwéd

Budapest, 2015. november 24.
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ALAIRAS MINTA

Alulírott Szenvedi Zo|tán (Cím: 1119 Budapest, Csorbai u. 12.; Szü|.: Budapest,
1971. 01. 29; Anyja neve: Stier Veronika; Szemé|yi igazo|vány szám: 422077|A,
Szemé|yi szám: 1-710129.5196) mint a Gerilla PresS Lapkiadó és
Médiatanácsadó Kor|áto|t Fe|elősségű Társaság (székhely: 1203 Budapest,
Vízisport utca 23/B.) ügwezetőie a céget akként jegyzem, hogy a kézze|, vagy
géppe| írt, e|őnyomott vagy nyomtatott, teljes vagy rövidített cegnév a|á vagy fo|é
teljes nevemet, onállőan az alábbiak szerint írom alá.

Alulírott, Dn Stel|i-Kis Sándor ĺigyvéd (cím: 1055 Budapest, Szent |stván körút 15.,
l. em. 9.), nyi|vántartó kamara: Budapesti Ügwédi Kamara, nyi|vántartási szám:
17145) tanúsítom, hogy a fentĺ a|áírás mintát Szenvedi Zo|tán (Cím: 1.| 19 Budapest,
Csorbai u. 12.; SzÜ|.: Budapest, 1971. 01 . 29.; Anyja neve: Stier Veronika; Személyi
igazo|vá.11y szám: 422077LA, Személyi szám: 1-710129-5196) aki a
személyazonosságát a 422f/77LA számú igazo|vánnyat kellőképpen igazolta,
előttem saját kezűleg írta alá.

NyiIatkozom, hogy az a|áírás-hite|esítést a vá|tozásbejegyzési e|járás során
e|lenjegyeztem, va|amint, hogy az a|áírás minta a változásbejegyzésĺ kére|em
me|lékietét képezi. Nyi|atkozom továbbá, hogy a cég |étesítő okiratát is én
készítettenr és e|!enjegyeztem, így a je|en a|áírás mĺnta megfeIeI a
cégnyi|vánosságról, a bÍrósági cége|járásról és a vége|számolásról szó|ó, żooo. évi
Ý. torvény 9. $.ában írt fe|tételeknek.

Ke|ť Budapest, 201 5.'.november 24.
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KazzéÍé|e|i inÍormáció megje|enĺtése:

Geľilla PresS Lapkiadó és Médiatanácsadó Korlátolt Felelősségü Társaság
(1 203 Budapest, Vízisport utca 23/B.) Adószám: 23520303.2-43

Cégtörténet

ÁlľłlÁtĺos ADAToK

Cégjegyzéks zám: 01 og g6g472(Hatá|yos)

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

A|aku|ás dátuma: 2011.09..l5'

Bejegyzés dátuma: 2011.09.21.

A cÉG ELNEVEzÉsE

2/2 Geri||a PresS Lapkiadó és Médiatanácsadó Kor|áto|t Fe|elősségĹi Társaság
Bejegyzés ke|te: 2011.09.21.

Hatályos: 2011.09.21. - ..,

2/1 Pesti Srácok Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság

Hatályos: ... -..,

(Nem bejegyzett)

A cÉG RoVIDĺTETT ELNEVEzÉsE

3/2 Gerilla PresS Kft.

Bejegyzés keĺte: 201 1.09.21.

Hatályos: 2011.09.21. - ...

3/1 Pesti Srácok Kft

Hatályos: .', -...

(Nem bejegyzett)

A cÉG szÉKHELYE

5/1 11í3 Budapest. Ulász|ó utca 74. ||l. em. 7.

Vá|tozás időpontja (tör|és): 2013.01.23'

Bejegyzés ke|te: 2011.09.21.

Tör|és ke|te: 201 3.03.05.

Hatályos : 2011'09.21. - 201 3.01.23.

5/2 1203 Budapest. Vízisport utca 23lB.

/il,íĺ
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Vá|tozás idopontja. 2013.01.23.

Bejegyzés kelte: 201 3.03.05.

Hatályos: 2013.01.23. - ...

8 A TÁRsAsÁGl szERzoDÉs (ALAPsZABÁLY ALAPĺTo oKlRAT' LÉTEsĺTŐ oKtRAT) KELTE

2011.09.15.

Bejegyzés ke|te: 201 1.09.21.

HatáIyos: 2011 '09.21- - ...

2011.09.21.

Bejegyzés kc|te: 2011.09.21.

HatáIyos: 2011.0s.21. - ...

2013.01.23.

Bejegyzés ke|te: 201 3.03.05.

Hatályos: 201 3.03.05. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYSÉGI KoRE(l)

9/3

6391.08 H ínigynokségi tevékenység
Bejegyzés ke|te: 2011.09.21.

Tör|és kelte: 201 2'08.06.

H atćllyos: 2011'09.21 - - 201 2,08'06.

6391'08 H írÜgynökségi tevékenység (Főtevékenység)
Bejegyzés kelte: 201 2.08.06.

Tĺ.lĺ|és ke|te: 20.12.10.15.

Hatályos : 201 2.08.06. - 201 2. 1 0. 1 5.

5814.08 Fo|yóirat, időszaki kiadvány kĺadása
Bejegyzés kelte: 201 2'08'06.

H atályos: 201 2.08.06. - .'.

5911.08 FiIm-, vĺdeo-, te|evízĺóműsor-gyáftás

Bejegyzés ke|te: 201 2'08.06.

Hatályos: 2012.08.06. - ...

731 1.08 ReklámÜgynöki tevékenység
Bejegyzés ke|te: 201 2.0B.06.

Hatályos: 201 2.08.06. - ...

7312,08 Médiarek|ám

Bejegyzés ke|te: 201 2.08'06.

Hatályos: 2012.08.06. - ...

7021,08 PR, kommunikáció

Bejegyzés kelte: 2012.08.06.

Hatályos: 201 2.08.06' - ...

1820.08 Egyéb sokszorosítás
Bejegyzés ke|te: 2012.08.06.

8/1

8/2

B/s

9/1

9/2

9/4

9/5

9/6

9/7

9/8

/
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9/10

Hatályos: 2012.08'06. - ...

181 3.08 Nyomdai e|okészítő tevékenység
Bejegyzés ke|te: 2012.08.06.

Hatályos: 201 2.08,06. - ...

5811,08 Könyvkiadás

Bejegyzés ke|te: 2012.08.06.

H atálvos: 201 2.08.06. - ...

6201'08 Számítogépes programozás

Bcjcgyzós kc|tc: 2012.08.06.

Hatalyos: 2012.08.06. - ...

6311.08 Adatfe|do|gozás, web-hoszting szo|gá|tatás

Bejegyzés ke|te: 2012.08'06.

HatáIyos: 201 2.08.06. - ...

9003.08 A|kotoművészet (Főtevékenység)

Bejegyzés ke|te: 20,l2. 1 0. 1 5.

Hatályos: 2012.1 0.1 5' - ...

9/11

11 A cÉG JEGYZETT TÓKÉJE

11/1 Osszesen: 500 000 HUF

Bejegyzés kelte: 2011.09.21.

Hatályos: 2u1,a9'21' - ',,

13 A cÉGJEGYzÉsRE JoGosULT(AK) ADATAI

13/2

Huŕh Gergelv (an: Bori Zsuzsanna)[# Üovuezető (vezető tisztségvise|ő) 1121 Budapest.

Hővirág út22.
Adóazonos ító je|: 8401 830869

E-mail : pestisracokkft@gmail.com

A képviselet módja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 2011.09.15.

Vá|tozás időpontja (tör|és): 2013.01.23.

Bejegyzés ke|te: 2011'09.21.

Tor|és ke|te: 2013.03.05.

H atályos: 201 1.09.21. - 201 3.01.23.

Szenvedí Zolŕán (an: Stier'Veronika) i& uovvezető (vezetcí tisztségvise|ő) 1113

Budapest. Ulászló utca 74. lll. em. 7.

Adóazonosító je|: 83801 31185

E-mail : pestisracokkft@gmail.com

A képviselet módja: öná|ló.

A jogviszony kezdete: 2011.09.15.

Vá|tozás időpontja (tör|és): 2013'01.23.

Bejegyzés ke|te: 201 1.09.21.

Tor|és ke|te: 201 3.03.05.

a/o

https ://www.opten. hu/cegtar/cegtortenet- nyom tatas/0 1 09969472
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Hatályos: 2011.09.21' - 201 3.01.23'

13/3 Huth Gergety ĺan: Bori Zsuzsanna| tigyvezető (vezető tisztségvise|ő) 1121 Budapest.

Hóvirág út 22.

SzÜ|etés ideje:,l 977.01.07.

Adóazonos ító je|: 8401 830869

E-mail : gerillapresskft@ gmail.com

A hite|es cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd á|ta| e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra

kenilt.

A képvĺse|et módja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 2011 .09. 1 5.

Vá|tozás időpontja: 2013.01'23.

Bejegyzés ke|te: 201 3.03.05.

HatáIyos: 2013,01.23. - ...

13/4 Szenvedj ZolÚán (an: Stier Veronika) [& üovuezető (vezetcí tĺsztségvise|ő) 1113

Budapest. Ulászló utca 74. l!l. em. 7.

SzÜ|etés ideje: 1971.01.29.

Adóazonosító je|: 83801 311 85

E-mail: gerĺ||apresskft@gmai|.com

A hite|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az Ügyvéd á|ta| e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra

kerult.

A képvise|et módja: önálló.

A jogviszony kezdete: 2011.09.15.

Vá|tozás ĺdőpontja: 2013.01.23.

Bejegyzés kelte: 2013.03.05.

Hatályos: 2013.01'23. - ...

A cÉG sTATlszTlKAl SZÁMJELE

20/1 23520303-6391-113-0,í'

Bejegyzés ke|te: 2011.09.21.

Tör|és kelte: 2012j0.16.

Hatályos: 2011.09.21. - 201 2.1 0. 1 6'

2Ü/2 23520303-9003-113.01'

Bejegyzés ke|te: 20,12.10. 16.

Hatályos: 201 2.1 0,16. - ...

A cÉG ADószÁMA

21/1 23520303-243.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 201 1.09. 1 6.

Változás időpontja (törlés): 2o14.02.21.

Bejegyzés ke|te: 2011.09.21.

Tör|és ke|te: 201 4.02.26.

HatáIyos: 2011.09.21' - 201 4.02.21.

20

21

/
/,ťĺ
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21/2 23520303-243.

HU23520303.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 2011.09.16.

Vá|tozás időpontja: 2014.02.21.

Bejegyzés ke|Ie: 2o1 4.02.26'

Hatályos: 2014.02'21. . '.'

32 A cÉG PÉNZFoRGALM| JELzoszÁrvln

őz/ l

32/2

33/1

JJlZ

1 091 8001 -00000086-1 7560001

UniOredit Bank Hungary Zrt.. Head office (,l054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; 01 10 041348)

A szám|a nyitási dátuma: 2011.09.23.

Bejegyzés ke|te: 2011'09'27 .

Hatályos: 2011.09.27. - '..

1 091 8001 -00000086-1 7560Ü1 8

UniCredit Bank Hungary Zrt. Head office (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; 01 10 041348)

A szám|a nyitási dátuma: 2012.06'0B.

Bejegyzés ke|te: 2012.06. 1 B.

Hatályos: 2012.06'1B. - -..

33 A BĺRóSÁGIVÉGREHAJTÁS ADATAI

A végrehajtás e| rende|ésének időpontja : 201 5.04.07 .

A végrehajtás ügyszáma: 0 1 00-32. Vh .400' 1 91 l 201 5.

A végrehajtás e|rende|ő bíróság: Fővárosi Bíróság'

A végrehajtás kérő megnevezése:Pintér István

A végrehajtás megkezdésérő| szó|ó értes ítés kiá|| ításának idcĺpontja: 2015'04.o7 .

A végrehajtás megszűnésének időponť1a: 201 5.07 .21 .

A végrehajtás megszÜntetésérő| szó|ó értesÍtés kiá||ításának időpontja:2015'07.21.

Vá|tozás időpontja: 2o15.o4.o7 .

Bejegyzés ke|te: 2o1 5.04.24.

Tör|és ke|te: 2o1 5.o7 .28.

Hatályos: 201 5'04'07. - 201 5'07,28,

A végrehajtás elrende|ésének időpontja: 2015.05.04

A vég rehajtás Ügyszáma : 41 017 l Ü l 7 03331 201 51 2.

A végrehajtást e|rende|ő megnevezése: Kásádiné dr. Kréter Judit Mária köĄegyző,7800

Sik|ós' Dózsa György u'2lD.
Megjegyzés : Jogos ult(ak): TER ÉzuÁRos| VAGYoN KEZELo N oN P RoF|T ZRT.

A végrehajtás megkezdéséről szó|ó értesítés kĺá||ításának időpontja: 2015.05.04.

A végrehajtás megszűnés ének i dőponť1a: 201 5.09.24'

A végrehajtás megszüntetéséről szó|ó éľtesítés kiál|ításának időpontja: 2015'09.24.

Vá|tozás időpontja: 2015.05'04.

Vá|tozás időpontja (tor|és): 2015.09.24.

Bejegyzés ke|te: 2015.05.05.

Tör|és ke|te: 201 5'09,25.

/
Cr,4"r,
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H atályos: 201 5.05'04. - 201 5. 09.24'

33/3 Avégrehajtáse|rende|ésénekidőpontja: 2015.05.15.

A végrehajtás Ügyszáma: 0100-30.Vh.400.076/2015/10-|.

A végrehajtás e|rende|o bíróság: Fovárosi Bíróság.

A végrehajtást elrendelő megnevezése: Fővárosi Toruényszék

A végrehajtás megkezdéséről szó|ó értesítés kiá|lításának időpontja: 2015.05.15.

A vég rehajtás megszĹinés ének i dőponla: 2o1 5.06.22.

A végrehajtás megszÜntetésérő| szó|ó értesítés kiá||ításának idcípontja: 2015.06.22.

Vá|tozás időpontja: 201 5.05. 15.

Változás időpontja (tor,|és): 2015.06'22.

Bejegyzés kelte: 201 5.06.02.

Tör|és ke|te: 2015.06.25.

Hatályos: 201 5.05. 1 5. - 201 5.06'22'

33/4 Avégrehajtáselrende|ésénekidőpontja:2016.04.27'

A végrehajtás Ügyszáma: 0100-30'Vh.400.796/2015/8.

A végrehajtás elrende|ő bíróság: Fővárosi Bíróság.

A végrehajtás megkezdésérő| szó|ó értesítés kiá||ításának időpontja: 2016.04.27.

Vá|tozás időpontja: 201 6.04.27 .

Bejegyzés ke|te: 201 6.05.,ĺ1.

Hatályos: 201 6'04.27. - ...

45 A cÉG ELEKTRoNlKUs ELÉRHETosÉGE

45/1 E mail: oestisracokkft(Ogmail.com
Változás időpontja (tör|és): 2011'09'21.

Bejegyzés ke|te: 2011.09.21.

Tör|és ke|te: 20,l1.09.26.

Hatályos: 2011.09'21. - 2011'09'21,

45/2 E mail: qerillapresskft(Aqmail.com

Vá|tozás időpontja: 2011.o9.21.

Bejegyzés ke|te: 2011'09.26.

Hatályos: 2011.09.21. - ...

49 A cÉG cÉGJEGYzÉxszÁuRl

49/1 01 09 969472

Vezetve a(z) Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában.

Bejegyzés ke|te: 2011.09.21.

Hatályos: 2011.09'21' - ...

Cégformától fÜqqő adatok

1(09)A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATAI

L4.-./Á. ^. ^.. ^ńĺ^ń h' '/^^^rĄFl^Mt^ŕfôńôt- nl,^mtáłąc/A'ĺ ŕlÔÔÁo/7?
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1(09)/1 Huth Gergely ĺĺan: Bori Zsuzsanna\ i # 1121 Budapest. Hóvirág út 22.

A tagsági jogviszony kezdete. 2011.09.15.

Vá|tozás időpontja (tör|és): 2013.01 .23.

Bejegyzés ke|te: 20.1 1'09'21.

Tor|és ke|te: 201 3.03.05.

Hatályos: 2011.09.21. - 201 3.01.23.

1(O9)/2 Szenvedi Zolŕán ían: Stier Veronika)i & 1í13 Budapest. Ulászló utca 74. l||. em. 7.

A tagsági jogviszony kezdete: 2011.09.15.

Vá|tozás időpontja (tör|és): 2013.01 .23.

Bejegyzés kelte: 2011.09.21.

Torlés kelte: 201 3.03.05.

H atályos: 2011.09'21. - 201 3.01.23,

1(09)/3 Huŕh Gerge/y{an: Bori Zsuzsanna) 1121 Budapest. Hóvirág út 22.

Szü|etés ideje: 1 977.01.07.

A tagsági jogviszony kezdete: 2011.09.15.

Vá|tozás időpontja: 2013.01.23'

Bejegyzés ke|te: 201 3.03.05.

HatáIyos: 2013-01'23' - ...

1(Og)/4 Szenvedi ZotÍán (an: Stier Veronika) ] & 1í13 Budapest. Ulász|ó utca 74' Ill' em. 7.

Születés ideje: 1971.01.29'

A tagsági jogviszony kezdete: 201,1 .09. 1 5.

Vá|tozás időpontja: 2013'01.23.

Bejegyzés ke|te: 201 3.03.05'

Hatályos: 2013'01'23. . ...

97 PÉNzÜGYl MoDUL

2015. év 2014. év 2013. év 2o12' év 2011. év

Beszámolási 2015.01.o1' - 2}14.o1.o1' - 2013.01'01. - 2012.01.01' - 2011'09.21. -

időszak 2015.12.31' 2014.12.31. 2013.12'31. 2012j231. 2011.12'31-

eFt eFt eFt eFt eFt

Értékesítés nettó 125 341 49 969 26 607 24 011 8 886

árbevéte|e

Üzemi eredmény 43 o48 1 283 719 3 550 761

Adózás e|tjtti 42 g15 1 2O4 719 3 551 761

eredmény

Mérleg szerlntl 8 B35 1 088 647 3 196 660

eredmény

Adózott eredmény 38 836 1 o8B 647 3 196 669

79 563 12777 6 695 6 709 3743Eszközök
összesen

/Ürr
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Befektetett 12014 3 8S7 970 O O

eszközök

Forgóeszközök 66 910 8 920 5725 6 147 3 1B0

Pénzeszközök 14 037 31 2843 3 668 1 998

Aktív időbe|i 639 0 0 562 563

eIhatáro|ások

Saját tőke 14 935 6 100 5 o12 4 364 1 169

Cé|tarta|ékok000o0
Köte|ezettségek 63 485 6 677 1 683 2 345 2 574

Rövid |ejáratu 62 517 6 677 1 683 2 345 2 574
köteIezettségek

Hosszú|ejáratú 968 0 0 0 0

koteIezettségek

Passzívidőbe|i 1143 0 0 0 0
eIhatárolások

Pénzügyi mutatók

Eladósodottság 0,80 0,52 0,25 0,35 0,69
foka i

Eladósodottság 4,25 1,09 0,34 o,54 2,2o
méńéke - Bonitás i

Árbevéte| arányos 30,98 2,18 2,43 13,31 7,53
eredmény % i

Likviditási 1,07 1,34 3'40 2,62 1,24
gyorsráta i

Létszám: 8 fő

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtáľ ľendszeréből származnak, ame|y cégek esetén a
Üégk<izlĺinyhen meglelent hivataIos adatokat taĺtalmazza' más szervezęttk esetén egyóh

foľľásboI származó hivataIos és gyíĺjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 2016.08.,t 0 16:28
UtoIsó feldo|gozott GégkŁizlony megjelenési clátuma: 2016.08.09'

Adatbázis uto|só aktua|izálási dátuma: 2s16.08.10 15:25

ť/'/'' /^:as-./ 7 ./
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