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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryi Bĺzottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Fővĺáľos VIII. keľĹilet Józsefulárosi Polgĺĺľmesteri Hivatalhoz
az alźbbi - a Józsefuaľosi Önkormźnyzat fulajdonában lévő közteľiiletek haszĺrálatráľól és
hasnlá|atźnak ľendjéről szóló |8120|3. (Ív.24.) önkoľmĺányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) szerinti - közterĹilet-hasnóiati hozzájőralés iránti kéľelmek érkeztek. A PénzĹigyi
Ügyosztály tájékoztatása alapján akére|mezőknek közterĹilet-hasznáůati dijtartozásanincs.

1.
Közteľiilet-haszná]ó. kérelmező :

A kérelemben foglalt .ktizterület.
haszná|at ideje:
Közteľül et.használat cé|j a:
Közterület -hasnléiat helye :

Közteriilet-használat nagysága :

Közterület -hasnźiat díj a:

Közteriilet-használat díja összesen:
D ijťlzetés titemezése :

Vĺnĺcĺta Maryarors zág KÍt.
(székhely: 1082 Budapest, Corvin sétnlyZlb.)

20|6.július 27._20t7. július 25.
megállító tĺíbla
Budapest VIII. keľület, Corvin sétĺíny 2lb. szám
előttijaľdan
lm'
3 l50,- Ftlmzthő + ÁFA

37 8o0,- Ft + ÁFA (3 l50,- Ft*1 m2 *12hő)
egy összegben

Tényállás: Vinicita MagyaľoľszágKft.20|6.július 04. napjan érkezettkérelmében közteľiilet.
használati hozzź$fuu|ás - teljes díjÍizetéssel töľténő - megadasát kéľte a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel aĺľą hogy megállító tábla elhelyezése cé|jźhól kívĺínja használni a fenti teľiiletet.

A Rendelet 11. $ (4) bekezdés i) pontjának éľtelmében az 5. $ esetén a telepiilésképi
bejelentési eljaľásról szóló önkotmányzati ľendeletben szabźiyozott döntést a közteriilet.
használatihozzźĘfu a|átsiľántikérelemnektaĺta|maz-ruakell.
Az ügyfél 20|6. július 05. napjan településképi bejelentési eljaľast kezdeményezett, ame|y
eljáľásban a feĺrt megjelölt tevékenységet az onkoľmĺányzat kikötés nélkiil tudomásul vette. A
Gazdálkodási Ügyosztály a településképi bejelentéľől szóló igazo|ást 20|6. augusztus 16.
napjan kapta meg.



Fentiek alapjan a Gazdá|kodási Ügyosztźiy javasolja a kdzterĹilet-Ílasznźiatihoz'njaru|as _
teljes díjfizetessel töľténő _ megadásáú, tovźhbá a 2016. július 27. _ 20|6. augusztus 28.
napjáig - díjfizetési kötelezettség mellett - vonatkozó kiizterület-hasznźtlatfudomásulvétę|ét.

Tényállás: Nagy P Hungary Kft. 2016. július 20. napjőn érkezett kérelmében közteľiilet.
használati hozzájara|as. teljes díjfizetéssel töľténő - megadĺását kérte a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel aľra' hogy megállító üíbla elhelyezése céljából kívrínja használni a fenti területet.

A Rendelet 11. $ (4) bekezdés i) pontjĺĺnak éľtelmében az 5.$ esetén a telepiilésképi
bejelentési eljĺírásról szóló önkormźnyzati ľendeletben szabáiyozott döntést a ktĺzterĹilet-
hasznźůati hozzáj źra|ás iľanti kérelemnek tarta|maz'rua kell.
Az ugyféI20t6. július 2t. napjan telepiilésképi bejelentési eljárast kezdeményezett, ame|y
eljĺáľásban a fent megielölt tevékenységetazonkoľmanyzat kikötés nélkiil fudomásul vette.
A településképi bejelentéről sző|ő igazolást 2016. augusztus 18. napjan kĺildte meg a
Gazdĺilkođási Ügyosztal y tészére.
Fentiek alapjan a Gazdálkodĺĺsi Ügyoszta|y javasolja a köztertilet.hasnn|ati hozzájaralás _
teljes díjfizetéssel történő megadĺísát, továbbá a20t6. augusztus |5._20t6. augusztus 28.
napjáíg - díjfizetési kötęlezettség mellett. vonatkozó közteľiilet.hasmáiatfudomásulvételét.

2.
Közteľület-használó, kéľelmező :

A kérelemben foglalt közteriilet-
haszľĺźůat ideje:
Közteriilet-hasznźůat célj a :

Közterület.hasnlźiat helye :

Közterület -haszná|at nagysága:
Közteľĺilet -haszná|at díj a:
Közteľület.használat díja összesen:
Díj fizetés titemezése :

3.
Közteľület-használó. kérelmező :

A kérelemben foglalt közterĹilet-
hasnlóůat ideje:
Közteľtilet -haszná|at célj a :

Köaeriilet-használat helye:

Közteľiilet .használat nagysága :

Köztertilet-haszná|atdíja:
Közteriilet -használat díj a ö sszesen :

Díjkiesés, díjelengedés esetén:

Nary P Hungary Kft.
(székhely: Haľminckettesek teľe 4. fszt. l.)

2016. augusztus 15. -2017. augusztus 15.
męállító tĺábla
Budapest VIII. kerület, Harminckęttesek tere 4.
szam előttijárdár'
lm'
3 150,. Ftl|*lhő + Áľ.l.
37 800,- F.t + ÁFA (3 150,-Tt*1 m2 *12 hó)
egy összegben

Budapest VIII. keľület Jĺízsef kľt. 44. szám
alatti Táľsasház
(székhely: 1085 Budapest, József kľt. 44.)

20|6. szeptember 0l._20|6. október 31.
építési munkateľület (homlokzati állvany
elhelyezése)
Budapest VIII. kerĹilet, József u.2. eltĺtti
kiiaeľületen
Bfił
420,-Ft/ ĺlŕ/ nap + Ár,ą.
589 260,- Ft + ÁFA (420,- Ft*23 m2*6l nap;
589 260,- Ft + ÁFA

Tényállĺís: A Budapest VIII. kerület József kľt. 44. szźm a|attiTźrsasház2016.augusďlls |7.
napjan érkezett kéľelmében közterti1et-hasnlźiatihozzźtjźru|ás- teljes díjmentességgel torténő



_ megadiísát kéń a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a Budapest VIII. keľĹilet, József
|<Ít.44. szźtĺrla|attitĺírsashrĺz József utcai homlokzatĺínak felújítĺísához kapcsolódó építési
munkaterĹilet (homlokzati áIlvźny elhelyezése) céljából kívanja használni a fenti teriiletet.

A kéręlmező éľvényes BKK Forgalomtechnikai tervet nyujtott be a kérelem mellékleteként.

A Rendelet 1l. $ (4) bekezdes i) pontjĺának éĺtelmében az 5. $ esetén a teleptilésképi
bejelentési eljárĺásról szóló <inkormźnyzati rendeletben szabályozoĺt döntést a kozteriilet.
hasznáiatihozz.ajara|asiníntikérelemnektarta|maziakell.
Az iigyté| 20|6. augusztus 10. napjan telepiilésképi bejelentési eljĺárást kezdeményezetl,
amely eljarásban a fent megjelĺilt tevékenységet az onkormányzat kikiités nélktil fudomrísul
vette.

Kérelmező a közteriiletet-használatot teljes díjmentességgel kéri, tekintettel arra, hogy
iinkoľmráĺlyzatitámogatásbanrészestiltamunkae|végzéséhez.
A Rendelet 24. $ (1) bekezdés b) pontjanak éľtelmében a Bizottság a megállapított közteľület-
használati díjat korlátlanul csökÍ<entheti vagy elengedheti a Íővĺírosi, ĺinkormányzati vagy
állami pźiyźzatonelnyert tamogatasbóltöľténő épület felújít.ísok esetében.

Tekintettel aftaa hogy építési munkálatok esetén a közteľĹiletek nagyméľtékben
kĺĺrosodhatnak, igy a Gazdálkodasi Ügyoszuíly a kiiĺertilet-használ atihozzÁjarulĺás megadĺísát
teljes díjfizetés męllett javasolja. A Tĺĺrsashaz a Rende|et 26. $ (1) bekezdésben foglďtak
alapján kĺilön kéľelemmel a közteľĹilet-hasznźůat díjáľIak 1o0%-át visszaigényelheti,
amennýben a k<izterületet az átvételekor fennálló eredeti állapotában bocsátja az
onkormányzat rendelke zésére és ezt szakvélemény tÁmnztja a|á.

4.
KöztęľĹilet.használó. kérelmező:

A kérelemben foglalt közteľiilet-
haszrlźiatideje:
Közteriilet .hasnlá|at cé|j a:

Közterület -haszná|at helye :

Közteľiilet -basznét|at nagysága :

Közteriilet .hasnlźlat díj a:
KözterĹilet -hasznáIat díj a ö sszesen :

Díjkiesés, díjelengedés esetén:

Budapest VIII. kerület Szentkĺľályi u. 10.
szám alatti Táľsashĺĺz
(székhely: 1088 Budapest, Szentkirálý u. 10.)

f0|6. szeptembeľ |5._201-6. december 15.
építési munkaterĹilet (homlokz ati á||v ány
elhelyezése)
Budapest VIII. keriilet, Szentkiĺályi u. 10. előtti
közteľiileten
t9 fił
4\O,.Ftl ĺlł/nap+ ÁFA
734 |60,- Ft + ÁFA (42o,- Ft* 19 m2*92 nap)
734 |60.- Ft + ÁFA

Tényállás: A Budapest VIII. keľület Szentkirályi u. 10. szőm'a|atbiTráľsashráz 2016.augusztus
|7. napjarl érkezett kérelmében közteľiilet-hasznźůatihozzájaru|as_ teljes đíjmentesseggel
töľténő _ megadasátkéĺ: a Tisztelt Bizottságtól tekintettel aľra, hogy a Budapest VIII. kerület,
Szentkirályi utca 10. szźtma|attitĺíľsashaz felújítasahoz kapcsolódó építési munkateriilet
(homlokzati állvlány elhelyezése) céljából kívĺĺnja használni a fenti teriiletet.

A kérelmező érvényes BKK Forgalomtechnikai teľvet nyujtott be a kéľelem mellékleteként.



A Rendelet 11. $ (4) bekezdés i) pontjanak értelmében u 5.s esetén a telepiilesképi
bejelentési eljarĺásról szóló önkormźnyzati rendeletben szabéiyozott döntést a közterĹilęt-
haszruílatihozłÁjara|asirantikórelemnektaĺta|mazłĺakell.
Az tigyfél 20t6. augusztus 10. napjan településképi bejelentési eljĺírást kezđeményezett,
amely eljaľĺásban a fent megielölt tevékenységet az Önkormányzat kiktités nélkiil fudomĺĺsul
vette.

Kéľelmező a közteľiiletet-használatot teljes díjmentességgel kéri, tekinteffel arrą hogy
önkoľmányzatitźlmogatźtsbanrészesiiltamunkae|végzéséhez.
A Rendelet 24. $ (1) bekezdés b) pontjának éľtelmében a Bizottság a megállapított közterület.
használati đíjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedheti a fővĺírosi, önkormanyzati vagy
állami pályáuaton elnyeľt tamogaüísból töľténő éptilet felújítĺások esetében.

Tekintettel ďna) hogy építési munkálatok esetén a közteľĹiletek nagymértékben
kĺĺĺosodhatnak,így aGazdálkodási Ügyosztĺly a közerĹilet-használatihorzźtjźralĺás megadását
teljes díjťrzetés mellett javasolja. A Tĺáľsashaz a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak
a|apjén kiiltin kérelemmel a köztertilet-hasnlźůat díjának l00%-át visszaigényelheti,
amennýben a közteriiletet az átvételekor fennálló eredeti állapotában bocsátja az
onkormanyzat ľendelke zésére és ezt szakvélemé ny támasztja a|á.

5.
Köztertilet-h asznźió, kérelmező :

A kérelemben foglalt kiizteriilet-
hasnőiatideje:
KözterĹilet -hasznáIat cé|j a:

Kdzteľiilet -hasznźiat helye :

Közteľtilet -hasnźiat nagys ága :

Közteľület .hasznźůat díj a:

KĺĺzterĹilet -hasnlá|at díj a ö ssze sen:
Díj fizetés iitemezése :

Eclĺpse Spoľt Kft.
(szélĺüely: 108 1 Budapest, Rfüóczi ifi 73.)

2016. augusztus 29.-2017. augusztus 29.
vendéglátó tetasz
Budapest VIII. kerĹilet, Berzsenyi Dĺániel u. 1.

ęlőtti közterületen
28 fił (2 db paľkolóhely és 14m2 jĺíľda)
munkanapokon 2 650,- Ft/parkolóhely/nap
munkaszĹineti (a parkolóhely teriiletén) 320,-
Ft/ĺĺť/ĺap + AFA
szezonon kí\,ĺil Űardan):2|0,-Ft/fiłlhő + ÁFA
szezonon belül (rírdán): 2 080,- Ftĺllłnő+ ÁFA
192 360,- Ft + A-FA Q650,- Ft*2 db *256 nap)+
(32o,- Fl* 20 m2 * 109 nap + Áľ.ł.1+1zlo,- 

_

Ft*14 m2*6 hó) 1(2 080,. Ft*|4 fiŕ*6hő)
I 958 306,- Ft + AFA
egy összegben

Tényállás: A Eclipse Sport I<ft, 20t6. augusztus 8. napjĺín érkezett kéľelmében közteľiilet.
hasznźiatihozzájárulás _teljes díjfizetéssel - megadását kéľte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel
aną hogy vendéglátó tetasz elhelyezése céljából kívanja használni a fenti teľületet. A
Budapest Főviíros VIII. keriilet Józsefuĺáľosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodĺĺsi Ügyosztálya
a kéľelem beéľkezését követően a hatósági vélemények beszetzése felől intézkedett.
A Főváľosi Katasztľófavédelmi lgazgatőság tűzvédęlmi szempontból nem emelt kifográst.
Hatósági Ügyoszĺíly |gazgatźsi Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogĺst,
amennyiben a vendéglátó teruszt az iizlet nyílaszźtőinak zźrva tntásáva| iizemelteti,
zeneszolgáltatíst nem folytatnak és nem zavĄźk' a lakosság nyugalmát. A Budapesti Rendőľ.
fókapitlányság VIII. keriileti Rendőrkapitĺĺnyság közlekedés, kcizrend és közbiztonság

/
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szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuarosi
Polgĺáľmesteri Hivatal Vaľosépítészeti Ügyoszta|ya a köZteľiilet-hasznáIattal szemben nem
emelt kifogást.
Fentiek alapjrín a Gazdá|kodási ÜgyosztáIy javasolja a közteriilet hasz-nźůati hoz'zajźru|ás _
teIjes díj fi zetéssel történő megadását.

6.
Közteriilet-hasnlźiő, kérelmező: Eclipse Sport Kft.

(székhely: 108l Budapest, Rfüóczi tlt73.)
A kérelęmben foglalt közteľület-
használat ideje: 20t6. augusztus 29. _20|9. augusztus 29.
Közteriilet-hasznźiat célja: ľeklĺámtabla (cégér)
Közterület.hasnlá|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Berzsenyi Dániel u. 1.

előtti köĺerĹileten
KözterĹilet-hasnlźiatnagysága: 2m2
Közteriilet-Ilasná|atdija: 3 15o'- Ftl mzlho + Áľ.ł.
Köztertilet-hasznélatdíja összesen: 226 8o0,. Ft + ÁFA (3 150,- Ft*2nłĘ6hő)
Díjfizetés titemezése: egy összegben

Tényállás: A Eclipse Spoľt Kfr. 2016. augusztus 8. napjan érkezett kéľelmében közteľĺilet-
hasznźiati hozzajarulas . teljes díjfizetéssel töľténő . megadását kéľte a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel aľrą hogy reklĺímtíbla (cégér) kihelyezése céljából kívanja haszĺrálni a fenti
közterĹiletet.

Az tigyfél 20|6. július 2|. napjan településképi bejelentési eljrárast kezdeményezett, amely
eljárasban a fent megielölt tevékenységet a Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuĺírosi
onkoľmányzat tudomasul vette, azza|' a kikötéssel, hogy amennyiben új reklĺámtĺíbla
elhelyezését tervezi a kérelmezti, abban az esetben új telepiilésképi bejelentési eljárĺís
lefolytatása sziikséges.

A Gazdálkodási Ügyosztaty javasolja a közterület.hasnń|ati hozzźĄaralás teljes díjfizetéssel
történő megadĺását.

7.
KözteľĹilet.haszráló, kérelmező: Tisztvĺselőtelepi Önkormányzati Eryesület

(széküely: 1089 Budapest, Bláthy ottó u. 15.)
A kéľelemben foglalt kdzteriilet-
hasznźiatideje: 20|6. szeptember l0.
Köztertilet-hasznźiat célja: Tisztviselőtelepi Bogrács-Fesztivá|

,! Koďeľület.hasznĺílat helye: Budapest VIII. keľület, Bláthy ottó u. |ezárt
szakasza

Közteľület-hasznélatnagysága: |440 |1ŕ
Közterület-hasnáLatdíja: 3}O,-Ft/ĺĺŕ/ĺap+ ÁFA
Díjkiesés, díjelengedés esetén: 460 800,- Ft + ÁFA (3fO,- Ft*1440 m2*1 nap)

Tényállas: A Tisztviselőtelepi onkoľmanyzati Egyesü|et 2016. augusztus |7. napján érkezett
kérelmében közteriilet-hasznőĺlati hoz-zőjuuläs - teljes díjmentességgel - megadasát kéń a
Tisztelt Bizottságtól tekintette| aľrą hogy Tisztviselőtelepi Bogrács.Fesztivá| elnevezésiĺ
programot megtaľtĺása céljából klvanjahaszľrálni a fenti terĹiletet.



Fentiek alapjĺín a Gazdálkođĺási Ügyosztźiy javasolja a köZteriilet-használati hozzź$źľuiras
megadását és a díjmentesség biztosítasát, tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés d)
pontjában foglaltakĺa

8.
KözteľĹilet.használó, kérelmező: Centľoom Invest Kft.

(székhely: 2600 Y źp,Vaľsa köz 14.)
A kérelemben foglalt közterĹilet-
hasznźůatideje: 2016.szeptember 02. _20|6. szeptember 30.
Közteľület-haszná|at célja: építési munkateriilet (eherlift fogadóállvany

elhelyezése paľkolóhelyen)
KözterĹilet-használat helye: Budapest VIII. kerĺilet, Somogyi Béla utca 12.

szám előtti köaeriileten
Kdzteriilet-hasnláIatnagysága: 2dbparkolóhely(paľkolóhelyenként 10m2)
Köztertilet-haszná|atdija: 5 280'- Ft/parkolóhe|ylnap (munkanapokon,

5?8,. Ftlőralparkolóhely) és 420,- Ft/m"lnap ł
AFA (munkaszĹineti napokon és a jźrda
tertiletén)
24| 8t4,- Ft + ÁFA (5280,. Ft*z db*f| nap) +
(420,- Ft*20 m2*8 nap;

Díjfizetés ütemezése: egy összegben

Tényállas: A Centľoom Invest Kft. 20|6. augusztus 22. napjĺán érkezett kérelmében
közteľület.használati hozzájaru|ás . teljes díjfizetéssel töľténő . megadĺísát kéľte a Tisztelt
Bizottságtól tekintettel ana, hogy a Budapest VIII. keľĹilet, Somogyi Béla utca |2. szźlm
tetőtér bontása miatt építési munkaterĹilet céljából szeretné használni fenti köztertiletet.

Fentiek a|apjźn a Gazdá|kodási Ügyoszta|y javasolja a kcizterület-hasznĺĺlati tlozzźljárutás
megadasát.

il. A beteľjesztés indoka
A beérkezett kérelmek elbírálasa, valamint az előterjesztés taryyában a dĺintés meghozatala a
Tisztelt Bizottság hatĺásköľéb e lalrtozik.

III. A dtintés célja' pénzĺĹgyi hatása
A döntés célja a beérkezett kérelmek Bizottság á|ta|hatźndőben történő elbírĺálĺĺsa.

Tervezett bevétel:
Vinicita MagyaĺországKft. 37 800,. Ft + ÁFA
Nagy P Hungary Kft. 37 80o,- Ft + ÁFA
Budapest VIII. keľĹilet József krt.44. szźlmalatti TĺáľsashĺŁ 589 260,- Ft + ÁFA
Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 10. szátmalrattiTfusashéa 734 |60,- Ft + ÁFA
Eclipse Sport Kft. 1 958 306,- Ft + ÁFA
Eclipse Spoľt Kft. 226 80o,- Ft + ÁFA
Centroom Invest Kft. 24| 8|4.- Ft + ÁFA
Összesen: 3 825 940f Ft + ÁF.A

Díjkiesés. Díj elengedés :
Tisztviselőtelepi onkormĺínyzati Egyesület 460 800,- Ft + ÁFA
osszesen: 460 800,- F.t + ÁFA



Iv. Jogszabályikiirnyezet
A Ręndelet 12. $-a éľtelmében a közeľtilet-Ínsz.nźiattal _ hozz-ajaralással és elutasítassal _
kapcsolatos önkormarryzati hatosáęi eljarasban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint
elsőfokon a Vĺĺrosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság dönt. A Rendelet melléklete
meghatĺĺro zza a könęrÍilet használatok utiíni ťtzetendó díj méĺtékét.
A közterület-haszrálati díjfizetés ütęmezéséről a Rendelet 18. $ (1) _ (2) bekezdései az
ďábbiak szerint rendelkeznek :

,,(I) A díjat a löztertilet-hasznólati hozzájórulásban rĘzített időtartamrą és módon ą
j ogosult löteles előre eglösszegben megfizetni.
(2) Tartós Qegalább hat hónapot meghaladó) közterijlet-hasznólat esetén a Bizottság a
jogosult kérelmére havonta, negledévente vaglfelévente esedékes, egłenlő ÓsszegíÍ díjJizetést
megáIlapíthat, amennyiben az esedélres díj 10.000 forintnál magasabb. Ezt a tényt a
kjzt erťjl et.használati hozzój órulásb an r ĺ) gzíteni kell.,,

A közterĺileti használati díjak csökkentéséről, elengedéséről a Rendelet 24. $ (l) bekezdése az
alábbiak szeľint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete alapjón megállapított k)zteriilet-haszruźlati díjak korlátlanul
cs tjkkenthető ek vagł el enge dhető ek:

a. az onlrormáľryzat érdekében végzett építési, felujítósi munluźlatok végzése esetében;
b. a Jővárosi, vagł önlrormányzati pályázaton elnyert támogatdsból rcrftnő épület

felújítósok esetében;
humanitárius é s lraritatív c élok érdekéb en végzett tevéIrenys é g e s etéb en ;
kulturális és ki)rĺryezetvédelmi célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
minden olyan esetben, amilror a Bizottsóg túgł ítéli meg, hogł az Józsefióros érdelreit
szolgólja;
bejeglzett politilrai pártok egłhózak és tdrsadalmi szervezetek nem lrereskedelmi célú
rendeménye esetében;
oktatási, tudományos vagł ismeretterjesztő témdjúfilnallrotósokforgatása esetében;
a Filmtv. hatálya aló nem tartozó allatósokforgatósa esetén, ahol az igénybeveendő
terület a I5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó teriiletíĺ;
a Filmtv. hatólya aló nem tartozó alkatásokforgatása esetén, amelynek időtartama a
kérelmezett időponttól számított 30 naptári napon beliil ĺjsszességében nem haladja
mega2naptórinapot.,,

A Renđelet 9. $ (l) bekezdése szerint: ,,Közterület-használati hozzlźjárulás csak ideiglenes
jelleggel _ meghatórozott időtartamra vag/ meghatórozou feltétel belrĺ)vetlreztéig _ adható,
legfeljebb 3 évre; a településlrepi bejelentési eljórós során hozott dantésben engedéIyezett
reklómberendezés elhelyezése esetén legfelj ebb I 0 évre.''

Fentieka|apjankéremaza|étbbihatźttozati javaslatelfogadasát.

c.

d.

e.

ĺ.

g.
h.

i.

I
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Hatńrozati javaslat

I. 1. A Városgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottsź,e tĘy dönt, hogy közteriilet-hasnń|ati
hozłÁjaru|ást ad _ előre egy ĺisszegben töľténő teljes díjfizetésse|_ aza|ábbiak szeńnt:

Közterület.haszná|ő, kéľelmező: Vĺnĺcita MaryaľországKÍt.
(székhely: 1082 Budapest, Coľvin sétÁny Zlb.)

A közterület haszĺrálat ideje: 2016. augusztus 29. _20|7. jrilius 25.
KözteľĹilet.hasaněiatcélja: megállító tĺĺbla
Kiizterület-hasnlźiathelye: Budapest VIII. kertilet, Corvin séĹány Zlb. szźm

előtti iĺĺrdán
Közteľĺilet.hasznáIatnagysága: I m2 

-

Felelős: polgĺĺľmester
Határidő: 20|6, augusztus 29.

2. fudomrĺsul veszi - teljes díjťrzetéssel - Vinicita MagyaľorszĺlgKft. Budapest VIII. kerület,
Coľvin sétíny 2/b. szźm előtti közterĹiletre vonatkozasában megáttlítő tabla elhelyezése
céljából igénybe vętt kö'zterĹilet.hasznĺilatát20|6.július 27. napjźúő| - 2016. augusztus 28.
napj áig szóló időtaľtamľa.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. augusztus 29.

il. 1. A Vĺárosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület.használati
hozzájarulĺást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetésse!_ az alábbiak szerint:

Közterü1et.haszná|ő, kérelmező: Nary P Hungaľy Kft.
(székhely: Harminckettęsek tere 4. fszt. |.)

Aközteriilethasználatideje: 20|6.augusztus 29._2017. augusztus 15.
Közteľület.hasnlźĹat célja: megá||ítőtźb|a
Köztertilet-hasná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Haľminckettesek tere 4.

szám előttijárdán
Közterii1et.haszná|atnagysága: 1 m2

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6. augusztus 29.

2. fudomĺísul veszi - teljes díjfizetéssel - Nagy P Hungary Kft. Budapest VIII. kerĹilet,
Haľminckettesek tere 4. szźtm előtti közterületre vonatkozasában megá||ítő tabla elhelyezése
céljából igénybe vett közterület-haszruílatat2016. augusztus 15. napjátó| - 20t6. augusztus 28.
napjéůg szőIő időtaľtamra.

Felelős: polgiírmester
Hatĺíridő: 20t6. augusztus 29.

IIII. Yórosgazdálkodĺísi és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület.használati
hozzájźtru|ast ad - előľe egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ aza|ábbiak szerint:

/
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Közterület-haszruíló. kérelmező :

A közteriil et-hasnláIat idej e :

Közteriilet-hasnlźůat célj a :

Közteľül et .hasnźůat helye :

Köztęrtilet-használat nagysága :

A közterület.haszrálat ideje:
Közteriilet -haszľráĺat célj a :

KözteľĹilet -hasnźlat helye :

KözterĹilet -haszrúlat nagy sága:

Közteľĺilet-használó. kérelmező:

A ktizterület-használat idej e :

KözterĹilet -hasmá|at cé|j a:
Közteriilet .haszná|at helye :

Közterület -hasanźÄat nagy sźtgal.

Budapest VIII. keľület József krt.44. szám
alattĺ Táľsashĺĺz
(szélĺ*rely: 1085 Buđapest, József kľt.44.)

20|6. szeptember 0|._20|6. október 3l.
építési munkaterület (homlokzati ĺfl lvany
elhelyezése)
Budapest VIII. kertilet, József u. 2. ę|őfii
közteľületen
nfiŕ

Eclĺpse Sport Kft.
(székhely: 1 08 1 Budapest, Rfüóczi Ĺ|t 73.)

2016. augusztus 29.-2017. augusztus 29.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keriilet, Berzsenyi Dĺániel u. 1.

előtti köĺerĹileten
28 fiŕ (2 db parkolóhely es runł jĺrda1

Felelős: polgĺírmester
Hataridő: 2016. augusztus 29.

Iv. Vaľosgazdálkodási és Péĺlzligyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-használati
hozzájaru|astad_ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - aza|ábbiakszerint:

Közteriilet.használó. kérelmező: Budapest VIII. keľĺilet Szentkĺľályĺ u. 10. szám
alatti TársashlŁ
(l088 Budapest, Szentkirályi u. 10.)

20t6. szeptembeľ |5._20|6. december 15.
építési munkateľĹilet (homlokz ati á||v źny
elhelyezése)
Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 10. előtti
közterületen
|9 fiŕ

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6. augusztus 29.

v. A Vaľosgazdĺĺlkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet.használati
hozzájaralást ad _ előľe egy összegben töľténő teljes díjfizetésse|_ aza|źbbiak szerint:

Felelős:
Hataľidő:

polgĺíľmester
2016. augusztus 29.

/
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vI. A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy k<izterĹilet-használati
hozzajaru|źst ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel_ azalźhbiakszerint:

Közterület.haszniáló, kérelmező: EclÍpse Spoľt Kft.
(székhely: 1081 Budapest, Rákóczi tÍ73.)

A közterĹilet-használat ideje: 20|6. augusztus 29._20|9. augusztus 29.
KözteľĹilet-hasnlá|at célja: reklĺámtĺábla (cégér)
Kťizf.erĺi|et.használat helye: Budapest VIII. keriilet, Berzsenyi Dĺániel u. 1.

előtti köztertileten
Közteriilet-hasmá|atnagysĘa: 2 m2

Felelős: polgiírmester
Hatáĺidő: 20|6. augusztus 29.

vII. A Vaĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺeľület-használati
houájarulást ad _ teljes díjmentesség biztosítĺásáva| _ az alábbiak szerint:

KözteľĹilet -hasnlá|ő,kérelmező: Tisztvĺselőtelepĺ Önkormányzati Eryesület
(széküely: 1089 Budapest, Bláthy ottó u. 15.)

A közteľtilet-használat iđeje: 20|6. szeptember 10.

Köztertilet-haszrrrílat célja: Tisztviselőtelepi Bogrács-Fesztivá|
Közterĺilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Bláthy ottó u. |ezfut

szakasza
KÓzterület -haszná|atnagysága: |440 |rł

Felelős: polglírmesteľ
Hataridő: 20|6. augusztus 29.

VIII. A Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köaedilet-hasznőiati
hozzéĄaĺutást ad - előre egy összegben töľténő teljes díjťrzetéssel_ az ďábbiak szerint:

Közteriilet-haszná|ő'kérelmező: Centroom Invest Kft.
(szélĺüely: 2600Yác, Varsa köz l4.)

A közteriilet-hasnlźtlatideje: 20|6.szeptember 02. _20|6. szeptembeľ 30.
Közteriilet-hasznźůatcé|ja: építési munkateľiilet (eherlift fogadóĺíllvány

elhelyezése paľkolóhelyen)
Ktizteriilet-hasnlźůathelye: Budapest VIII. keľület, Somogyi Béla utca |2.

szám előtti közterĹileten
Közterület.hasnlźiatnagysága: 2 db parkolóhely (paľkolóhelyenként 10 m2)

Felelős: polgármester
Hatríridő: 20t6. augusztus 29.

/ďfĺí0



A döntés végrehajtĺís át végző szewezeti egysĘ: Gazdálkodasi Ügyosztály

A lakosság széles ktirét érintő dĺintések eseténjavas|ataakozzététe|módjríľa:
nem indokolt hiľdetőtĺáblan honlapon

Budapest, 2016. augusztus 24.

KÉszÍľBľľp: GeznÁlroDÁsl ÜcyoszľÁly
LaÍnľn.: Gyunlcz,c, Rĺuowe,, BoRos GÁson Szłsol.cs ÜcyrľĺľÉzor
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tupq'pgst Főváĺos Vllt. kerü|et Józsefuárosi Poĺgármesteri Hivata|Gazdálkodási Üqvosztálv
í082 Budapest'.
Baross utca 63-67.

K É R E L E M 1..,',,tłýs"ď|gaa6,!
a Jőzsefvárosi onkoľm áylyzaltu|ajdonában lovo ktizteľiilet 7,';;,Ít66,ffi$ý=.Ś..ź.p.*'...io m t a t v á n y t o l v a sIz a t ó a ł -;-,'-^ *

Közteľtilet helye: BuJapsĺ" vltr. koľĺIlet. . . '. .š. .ę.P-ľ,i '.: 'S€si-4 ť1r . .

Kérjük a

. ... . ...(utcą té0 2 f..h.,szlmelőfii: jaĺdĄ ťlttcsten, zĺildhľiileten vary . .,,. . . . .
M€gies|łréś ( Eryéli íény, köľttlmény, LE\ĘI.EŹłÉSI CÍI\il, anenryiben a fenÍi aĺIntotłtrĺI elte4 stb):

Kérjiik túloldalonul( a tulolCItllon jelzętt yl1!l'ě11Ieteket csatolni, éstt k é r e I e mny o mt a-tv d ny t ą I a, r n i s zív e s k e d j é k !
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A kćľclmező tudomásul veszi, hogy

a kérelem benyrijtása nem jogosítja fel a közterĺilethasznáIatfua,
a Józsefuiĺrosi onkormányzat tulajdonában lévő köaeĺÍiletek haszrrálatlíról és használatiĺnak rendjéről szóló
|8n0B. (Iv. 24.) önkorn'rányzati rendęlet 17. $ (l) bekezdésę szeľint a ktizterüIet haszná|atáért köztęrület-
használati diiat köteles fizetni,
a közterĹileten kizźlrő|ag a keľeskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiľől szóló 21o/2O09. (Ix.29.)
Kormányrende|et |2. $ (1) bekezdése alapjĺĺn a rendelet 5. mellékletében meghatiírozott tęrmékek árusítha-
tók.

A kérelemhez a kérel.mezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csato|t mellékletet kéľjtik X-eI jelötni)

l. A közteľtileten folytatni kívĺĺnt tęvékenység gyakorlására f
- ęgyéni vállalkozas esetén: vállalkozói igazo|váĺyÍ,
- gazdasági tĺĺľsaság, egyéni cég esętén: 30 napnál nem ré
- társadalmi és egyéb szervezetek esętében: anyilvántaľtĺĺsoa-vffi
- őstermelők esetén óstennqlli.Lgazolváný.
-vendéglátóteraszlétesítéseesetén,azań,Ílzęme|tetnikívánóker
jelentés köteles kęreskedelmi tevékenység bejelentés ét igazoló dokumentumot vagy a MiÍködési Ensedélyt
2.Azigényeltterülętrevonatkozóhelyszíntźbráao|óvrŁlatot,
is. A vazlaton az igényelt terĺilefuek - a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy anna-k nagysáąa;
elhelyeá<edése egyértelmĺien megátlapítható legyen (TERASZ, PAVILON BśBrÉľ: ainak szélessdge,-
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épiiĺet homlokzati falától és a jáĺda szetétő|való Lĺvolság 

^;í"i^,esetén annak az iizlefirek a bejĺĺratától való távolsága, amelyilüez taľtozik; méteľben méľve).
5. Az elhelyezri kĺvánt építmény' létesíünény, beľendezés mtiszaki leÍrását es iéľveit teraszkerelnewte, a
helyszín Íotij dt is ęs atolni sztikĺ éges,

4.Meglévólétesítményrevonatkozóközterĺilet-hasmá|atihozzajĺľul
mi s'zempontok figyelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kötött építmény esetébenvagł építési n
esetében az építtetőtőI kapott meghatalmaząst es a jogszabdlyban előírt esetelrbeń aiogerős építéstigłi hato-
s ĺźgi engedélyt cs atolni sziilrs éges.
6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt hay
forgalomtechnikai vtnajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési I gugatóságKözutkezelési Fő-
osztály, Forgalomtechnikai osztályán.

Fĺwelmeztetés:
Á hiánytalűajl kilakott lrełelernłĺyomavaĺy es u előitt melléHetek csatoldslźn hi| aportos es egĺłtetnú hefumegharozas, va-
la nint a meglaó l&esítnényfotója elugedhaalu a benylijtott trbelem érdęnt elbíľlźItźsához!

A kö,zĺertileĺhasznĺálatot - kiilönösen - az ďábbi jogszabrályok szabźlyozzźů<:

ľvÍaryaľorczäg heýí önkormányzatairrl szolr 20l l. évi cIJofrD(. törvény
a Józsefuiáľosi onkormányzat tulajdonrában lévő közteľiitetek basznáłlańrói-és baszrálatának rendjénĺl szś;1ó |8D0|3.
GV.24.) iinkormáryzati ĺendelet
Józsęfuáros KerÍtleti Épĺtési Snbttry'za1fu(iszó|ó 66na07.(Xl.l2.) tinkonnányzati rendelet
BuĺIapesti Városľendezési és ÉpĺÉsi Keľetszabátyzati|szóló 47/lb98.(X.t5.) Főv. Kry. rende.let
A reklámolg reklĺímberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/20|3, C;II.26.) önkor-
mźmyzaĺ ręndęlętę 

'

NYILATKOZAT
AlulÍľott' azálta|ambenyújtott köáerulet-hasmá|atikérelmem elbÍrálásának céljából houlúiúľulokszenélyes adataim
tiirténó kezeléséhez, valamint ahhoą hogy az íry tudomásľa jutott személyes adataimat a ľolgĺrmesteľi Hivatal az le.
jarásban részt vevő szaküatósági állásfoglalások bekéľése végetf továbbítsá az illetékes hatóságok felé.

Kérelĺneur benyrijtĺásakoľ a Polgánnesteri Hivatal G-azdálkodási Ügyosżíly tlgyintézőjétől tájékoztatást kaptam _
amelyet tudomdsul vettem _ az eljźrás megindítrásának napjáról, aztigyntézésĺ nátaĺaor-ol, aziĘyemĺe iranyaĺo jog-
szabźiý rendęlkezésekľől, jogaimról és kötelęzettségeimľől, továbbá kötelezettségem elnulasztásának jogkovetĹeĹ
mónyoiről, valamint a hivotali clérhctősćgľől.

Kiielentem, hogy kérelmem te|esítése esetén a közigazgatási hatósági el.iáľás és szolgáltatás általános szabályaiľól a
2004. évi C)(L. töľvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alapján a fellebbęz.ési 1ogoňľol le.
mondok. Tudomúsul veszem,hogy ezźitaI az ügyemben hozott hatáľozat aĺnak ktizlésekor jogerőľe emekęđik'

4,
v3

Budapcst, fl,ĺ,h,. ĺ" *uo ..íilľ{.. n"p.

ľÉnľĺ,nĺnzó ÁLÁÍRÁsÄ



BUDAPEST FovÁĺtos
VTII. KERT,LET

JizsrľvÁnosl oNĺĺonruÁNYZAT
PoLGÁRMESľERI H IvA.t.^ t,A

V ÁnostľÍ.ľ Észľr.ĺ ÜcvĺlszĺÁ uv

2. fuggelék az 5/20 I 3. (II. I 0.) Ónkorruanyzati ľenĺlelerhez

K E R E L E M
A Jóxefvárosi Onkormányzat ter{i|etén a telepĺllésképi bejelentési eljárás leÍblytatásához

u,, belĺivet kitötIeni!

Magú nszeméIy e k es eté be n :

...(utcanév) . . ..... (tráä,ám)

A tblytatnĺ Hvĺ{nttevékenysĘ@z5ľ2013.(Il10) önkoľm ányn|irendeletmęghatáľozottak ktiziit):

A folytatni kÍvánt tevékenysĘ helye (cÍm, hrcz):

/'ił!.*..3'.łłn..ł:e..H.C/.....xł#k:ľ.łl.......sďgiľN:ľ...d.ĺh

A folytafui kíľánt tcvékenpĘ tenłeľzettkrľzJrésĺ időpontja:

.fu,

Egłéni vúIlalkozús (egléni cég) esetében:

e-mail:

...(utcanév) .. ..... (házszím)

.-1.. 'i

:.{Ý i
Ał-'.ĺ,ł:t'l9q.

#.ćŁ=>ę><..F

KÉRELMEZo erÁÍnÁs,ł
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BL,] I}ÄPE$T rĺivÁNĺ:s vĺ ĺl " ľ< r n Ü l E ľ J Őľsľ p vÁ ĺq ĺ"lsl Ö ĺ'ĺ ľéĺ, i ĺt nĺÁľ* vľa:"

ĐR' Koc$|s ľ4AľĚ
i'Oi'üÁląMł:.;ĺĺ;P.

Vineĺtł M* gyaľoľs uáĺg Kft"
Falics'aknó Dgsta F}'anięl l a

Budąn"eśt

Coĺwin sétátly fĺb'
1082

lktat.ĺiszárn: ?ó-50412Ü 1 6

Ugytntóľ',ő: ff ch4ľ"I.ĺnr.váth Áni ĺĺĺr
Tęlĺ*,ĺon: 459.252{ł
e-mail : g*1rerhłl(Ójĺlzsľfvaľ0s.llu

Tá'Ev,i Budapest VIII, Coĺvin sétán'y ?/b. srám aĺatti (Hľsz.: 363Ź$) iĺlg*rtl*n elűtt
nregáll ítótábla kihelyezése

I:$ Á,ä0'.LÁ'$

*eĺepĺłláskópi Łn.i'ę|*nŕá,*ĺ nljĺĺľń*ban

V{ncita s.{łg}'aľoľszĺ{g Kft. tłejslentő szęryeuet kćľeĺnĺére, 2sĺ6; iúlĺtł's 5=Én ínclrllt
településképi bejelcĺłtési otjáľásbłrm, a Bmďa;lest VIII; Űoľv*n sét*ný Źlt.l s**ĺłl xlatti
ffiľs.n.l 363ż0.} 

.'.ingatľan ęľőtt megá.ItítÚtĺĺ.bt.x |rihel.y'*l*ésĺl tar,syban benyťljĺot't
dokumentáqiĺit áÍvízsgá.Itąm és a ťęnt megjelöłt épłtósi tnvńk*nyxó"g végľĺsst kitĺłĺfés ĺrĺil*ĺłl
tudomásul vesruęm.

A telep{ilésképi bejelentési eljáľás soľán kíaĺĺott igazolás a kozlésľől szł{mí1ott 6 hón*pĺg
óľvóľlyes.

Jelen telepüÍésképi döntósemmel suembęn a Budapcst ľ(ĺvál.os VIII. keľůilet Jlzsefu{ĺľos
onkoľľrányzat Képvĺselő.testiiletćIręz lehet fellebbezni az átvételtól szrtmĺtott I5 napon
belĺil.

A telepiilésképi lĺejelentési etjáráslran lrozott igazolás lrem nrenťesíti az órlíĺtetőt rrrás
jogszabtńyokban előĺt engedélyek megsżelzósótőĺ $l' közteľĹilet l.clglatás}' Kiizos tulajdont
óľintö módosítás esetén a tulajdonostĺĺľsak hozz,á${łultlsa sziikséges. Jelen telepĹilésképí
igazolás polgárjogi igényt neĺn dont eĺ.

.Ą településkćpi eljaľás soľán meglrozott ígazolásban ťogtraltak rnegszegćse esetin
teleptilésképi kcitelozési eljárás lefol'ytatasa ľ'endelhętő ęl. A kiitelezettségek megszegó.se ós
végľe nem irajtása esetón 5Ü 000 forilrtig teľjedő bÍľság kiszabása ľcndelhęto el'

ĺ IqĐ oKCII"Ás

\Ąrrc'ita Magyaroľszág Kft. hej*loĺ:tő ;17-*ťVQ7,QÍ',, n ?"íi"s04/2Ü1ri Ĺigy-ilat*ľł{lrrťl kinłlrnćĺret'l tt.';
ęĺtel.t köľĺryezet alakításáľ(ll es vsdęlmér.őt szóli' l997' ivi rxxvlll' toĺvény 30ĺD-$-a, a
telepiĺlśsĺej}esztesi koncepcióľól, aZ' integrált te}epiilésľejIesztÉsi stľatégiáľÓl és a
telepiilésren<lezési cszktrzokľőI, r.alamint sgyĺl$ tolepĹiĺósľeľiĺĺezési sajátos

ł 45'},j'ĹlL ; E.:"'raiĺ:á:c}äar:ĺ:.issteĺ.(łoĺ"sej.".łro:'łił,l . rww,joĺsefu*.o,'h., 1łü82 li;cJ:.ř*st,ĺJe,łęsi il 6'} .{:7 
" J'äĺeílĺi. Üó

IM
"" ŁJ}JÁHĺ}äJŁP A+



ÜUDĄFEsT Il(i\,,AR't)S V|tl. KĚRÜLľT ]ť:zsrrvÁnĺ.:st Öĺ',ĺt<ĺ'lľtľiĺÁĺ*yzą"ĺ'

. pR. KCIC5|E ĺ"ĺÁ].Ě
?*1'ijÁĺąr.tí:jĺí;n

Łqgintéznrényokľcíl szóló 3IĘ?,aů, {XI. s.) K'bt.rtĺ' ľelrdel*t 23.$-a, va1äĺrtint a ĺ3:u.ĺĺapeĺĺĺ
Fővá'ľo* VIII' keĺťtlęt Jlzsehĺár'osi onkoťmányzat Kěpvíscĺő,,tesiület.furelĺ ĺĺz épÍtústiggyľl
tisszefuggő egyeg helyi łinkonuányzaĺí trat*iĺgt eljäľások :ĺ:éĺvlętes szabályäiľl ĺ 

.sísl*

5ł2?I,3 (II.10.) önkoĺmárr.yeat'i r.ęnđeiet ý..$"ä aĺäp;zur te}epiillskipí bcjáleĺrt*st tgtt
hatóságoĺľihoz, a tsüdapest VIII' keľrĺIet Ćeńĺin **ĺĺ''y 2/b, sxámr *luff ĺogutlan *tőtt
meg{trxítótábla kihelyezéséľe vonatkozĺian.

A mę1lékelt tervdokumentációt és annak łnpllóktetęit iítr'ízggálva nregállapíľĺlttaln, ha$y ĺlz
megfelđ a teĺeptĺlésíejlesz.tési konc*pcilľ'ĺí1, az íntogľálĺ tslcpi:lé't1'ej1eszĺesi sĺľaĺégialrĺiĺts a
telepiilósľendezési ęszközŕikľől, válamint rgycs telapĺilóstenclezĺłsi snjáťos
joqilrtóuményekľol szóló 3141f,0|f, (XI. 8') Konn. ľcrrdclet zt.6 1z1-q:l) bckĺ:ľdćsěhen'
valę:r'1t .? Bud'apęst Főr,áros YIII" kęľület Jĺ5r-sľ"Ífuáľĺlsi nnlĺ.lińłr.r;łrat Kđpr,iselĺ1-
testrileténok az. épÍt9stiggysl ö,sszeÍiiggő egyes helyi tinkonnárryzati lratóságí eij{ľások
rószlętes szabálytilo|szoLő 51f0|3, (ĺł.j0.) öllkoľmán1'eatj ľencÍę}oi ĺ' mcliókĺeteueŕrŁ'gl*llt
taľtnJmi k<ĺvoto.Irnónyekĺr elĺ.

Az épité:si tęvękeĺrység a Józsefľáros KerĹil"sti Épĺtosi Szabályzatáľĺ'i 1"ĺ()KÉSZ) szólĺĺ
ó61f007. (Xn.12.) onkonĺányzati ľencleletbęn frglĺlttaknak, valaĺłrinĺ n l"l.łłmĺlĘ
ľęklámbeľendezósek. ýs c.é'g,éľot eJhelyezósének szaĺiáĺyair.ĺ,ĺl sz<iló 55/20i3. 1Xĺĺ.20.)
''Tkomál'y.zati 

ľeĺdelet 1'Ü'$ (1) belcęz<lésétłęn fogJ.alfąIqĺrak a meg{błel, v.alĺnnínt *
telepiĺlésképl'e ílleszkedik, ezéfi. a ľendęlkęz..ó r:észbęn foglaltak .s*.zęrint łłz é.pí1ńsi
tevékenysóget tudomásul veszęm.

Á. reĺdelkezó ľészbęn fuglaitaknak megfe.lelő toiepiilósképi bojslentósi eljáľás'1ialr hoecĺt
igaĺolásom az építetĺ köľnyezet alakításáľól :ós r.éĺle]moŕĺt sżolo 199?, lvĺ LXXVIIľ'
toľvény (a továbbiakban: Etv,) 30/Đ. $ (l') bekezffién alaľ:ul.

1 felfĺ:u9zési jogľó'l ľęndellcezés az ntv. 30/D. {i. (3} ]bokezĺ1esćn és az építésuggyel
osszefiiggó egyes ltelý önkonnanyzati hatósĺgi eliáľásĺlk ľészletes szabflyäiróĺ iz..]oĺo
5/2013, (II' 10.) önkonnt{nyzati r'endelet 1 '3lA.$*n, a'đöĺlťćsbcn fogÍaltak m*g.a*gó*e'ől sz'ótľi
ľenclelkezćs az Étv. 30/D. $ (4) bekezĺlćséll atalruĺ.

Budapest, 2016. jťliius 7"

/-.s*Ľt*. ĘJ'
1-ľ ' d'. Kocsis Máté
ź , , polgáľmesteľ
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OPTEN Kft . )) Cégkivonat f0 I 6. 08. f3 -i hatá||y a| 1. oldal. összesen: 6 oldal

. Megje|enítés

:

] Közzététe|i információ megje|enítése: Nem

Vi ncita Magyaro rszág Kereskedelmi és Szolgáltató Kor|áto|t Felelősségri
Társaság

(1 082 Budapest, Corvln sétány 2ĺB.) Adószám : 24778176-2-42

Cégkivonat 201 6.08.23..i időállapotban

ÁlrłlÁnos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 09 181868 (Hatályos)

Cégforma: Kor|átoIt feIe|ősségű társaság

A|aku|ás dátuma: 2013.1 1,14.

Bejegyzés dátuma: 2013.1 1 .26.

A GÉG ELNEVEZÉSE

%1 VincitaMagyarországKereskedelmiésSzolgá|tatóKor|átoltFe|e|ősségűTársaság
Bejegyzés ke|te: 201 3' 1 1.26.

Hatályos: 201 3.1 1'26, - ..'

A cÉG növloĺreľĺ ELNEVEZÉSE

3/1 Vincita Magyarország Kft

Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 1.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 í082 Budapest. Corvin sétánv 2/B.
Bejegyzés kelte: 201 3. 1 1'26.

HatáIyos: 201 3.1 1.26. - ...

A TÁRsAsÁclszrRzŐoÉs (ALAPsZABÁIY, łlnpĺľo oxlnaľ, lÉĺesíľó oKtRłT) KELTE

8/1 2013.11.14.
Bejegyzés ke|te: 20í 3. 1 1.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. - ...

8/2 2015.03.20.

Bejegyzés ke|te: 201 5.04.22'

Hatályos: 201 5.04.22, - ...

A cÉG TEVÉKENYsÉcl xöne1l1

9/1 4721,08Zoldség,gyÜmölcskiskereskede|me(Főtevékenység)
Bejegyzés kelte: 201 3. 1 1.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. - ...

/
ťĺ,,

"Ą3https ://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas/0 1 09 1 8 1 868 2016.08.23.



OPTEN Kft. >> Cégkivonat 2016.08. 23-i hatá|tva|

9/2 1032'08 Gyümö|cs-, zö|dség|é gyártása
Bejegyzés ke|te: 201 3',ĺ 1.26.

Hatályos: 201 3. 1 1.26. - ..,

9/3 1039'08Egyébgyümölcs-,zö|dségfeldo|gozás,.tartósítás
Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 1.26.

Hatályos: 201 3.1 1'26. - ...

9/4 4711,08 É|elmiszer je||egĹĺ bo|ti vegyes kiskereskede|em
Bejegyzés ke|te: 2013.1 1.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. - ...

9/5 4722'08 Hús-, hÚsáru kiskereskede|me
Bejegyzés ke|te: 20,ĺ3.1 1.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. - ...

9/6 4723'08 Hal kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013.1 1.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. - ..'

9n 4724,08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskede|em
Bejegyzés ke|te: 20í 3. 1'ĺ.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. - ...

9/8 4725'08 ltal-kiskereskedelem
Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 1.26.

Hatályos: 201 3. 1 1.26. - ...

9/9 4726,08 Dohányáru-kiskereskede|em

Bejegyzés ke|te: 201 3. 1,ĺ.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. - ...

9/10 4729,08Egyébé|elmiszer-kiskereskede|em

Bejegyzés kelte: 201 3. í 1.26.

Hatályos: 201 3. 1 1.26. - ..'

9/11 6810'08 Saját tulajdonÚ ingat|an adásvéte|e
Bejegyzés kelte: 2013.1 1.26'

Hatályos: 2013.11.26. - ...

9/12 6820,08 Saját tu|ajdonÚ, bére|t ingat|an bérbeadása, üzeme|tetése
Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 1'26.

Hatályos: 201 3. 1 1.26. - ...

9/13 6831'08|ngatlanügynÖkitevékenység
Bejegyzés ke|te: 2013.1 1.26.

Hatályos: 2013.11.26. - ...

9/14 6832'08 |ngatlankezelés
Bejegyzés ke|te: 2013. 1 1.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. - ...

íí AcÉGJEGYZETTĺóxÉue

11/1 Összesen:3 000 000 HUF

Bejegyzés kelte: 2013. 1 1.26.

2. o|da|, összesęn: 6 oldal

/ďrĺ
a
o--

nhttps://www.opten.hďcegtar/cegkivonat-nyomtatas/0 
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.08. 23-i hatá|Iyal 3. oldal, cisszesen: 6 oldal

Hatályos: 201 3.1 1.26. - ...

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA|

13/1 Palicskáné Desta Daniella (an: Koszti Gyönc'vi]l $ ugyvezető (vezető

tisztségvise|ő) 23í4 Halászte|ek. Gábor Dénes utca 2/1.

SzÜ|etés ideje: 1 982.04.07.

Adóazonosíti je|: 8420992690
A hiteles céga|áírási nyi|atkozat vagy az ügyvéd á|ta| e|lenjegyzett a|áírás-minta
benyÚjtásra kerü|t.

A képvĺselet módja: Önálló.

A jogviszony kezdete: 2013.11.14.
Bejegyzés ke|te: 2013.1 1.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. - ...

13/3 KoIIár Annamária (an: Dr.Tóth Gize||aPiroska| ft ugyvezető (vezetó

tisztségvise|Ő) 2510 Dorog, Gorkij 32.

SzÜ|etés ideje: 1981 .12.15.
Adoazonosító jel: 84,ĺ 9860409
A hiteles céga|áírási nyi|atkozat vagy az Ügyvéd á|ta| el|enjegyzett aláírás-minta
benyújtásra kerü|t.

A képvĺselet midja: Öná|ló.

A jogviszony kezdete: 2013.11.14.
Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 1.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. -'..

A cÉG sTATlszTlKAt SZÁMJELE

20/1 247781764721-113-01.

Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 1.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. - ...

A cÉG ADószÁMA

21/1 24778176-242.

HU24778176.
Adiszám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2013.1 1 .25.
Bejegyzés kelte: 201 3. 1 1.26.

Hatályos: 201 3' 1 1.26. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALM| JELzŐszÁMA

3%2 lo3oOOO2-10632969-49020018

MKB Bank zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 01 10 040952)
A szám|a nyitási dátuma: 2015.01 .,ĺ0.

Bejegyzés ke|te: 201 5.01. 1 3.

Hatályos: 201 5.01.1 3. - ...

343 10300002-10632969-40120018

MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 01 10 040952)
A számla nyitási dátuma: 2015.01.14.
Bejegyzés ke|te: 201 5'0,ĺ' 1 9.

Hatályos: 2015'01.19. - ...

20

21

32
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OPTEN Kft. )) Cégkivonat 2016.08. 23-i hatállval 4. olda|, összesen: 6 oldal

3a4 .ĺ0300002-10632969-4882oo11

MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Vácĺ utca 38.; 01 10 o4og52)
A szám|a nyĺtási dátuma: 2015.o1.14.
Bejegyzés kelte: 201 5.01. 1 9.

Hatályos: 201 5.01.1 9. - ...

3u5 10300002-,ĺ0632969-49o2oo25

MKB Bank zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 01 1o o4o952)
A szám|a nyitásĺ dátuma: 20í5.o9.1o.
Bejegyzés ke|te: 201 5.09. 14.

Hatályos: 201 5.09.1 4. - ...

A cÉG ELEKTRoNIKUs ELÉRHETŐsÉGE

45/1 E mail:annamari.koilar@gmail.com
Bejegyzés kelte: 201 3. 1 1.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. - ...

45/2 E maĺl:annamari.ko||ar@omail.com
Vá|tozás időpontja: 2015.03.2o.
Bejegyzés ke|te: 201 5.04,22.

Hatályos: 2015.03.20. - ...

A cÉG cÉGJEcYzÉxszÁľvlłl

49/1 01 09 181868

Vezefu e a(z) Fővárosĺ Torvényszék Cég b írósága nyi|vántartásában.
Bejegyzés ke|Íe: 20 1 3. 1 1 .26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. - ...

Cégformától fú99ő adatok

1 ATÁRSASÁG TAGJAINAK ADATA!
(0e)

1(09y1 Paticskáné Desta Daniella (an: Koszti Gyönqyl| * 23í4 Hatászte|ek. Gábor
Dénes utca 2/í.
SzÜ|etés ideje: 1 982.04.07.
A tagsági jogviszony kezdete: 2013.11.14.
Bejegyzés kelte: 201 3. í,|.26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. - ...

1(09y2 KoIIár Annamária (anz Dr.Tóth Gize||a Piroska| & 25l.0Doĺog. cqrkii utca 32.
.SzĹiĺctós ideje; 'ĺ gB1.12.15.

A tagsági jogviszony kezdete: 2013.1,|.14.
Bejegyzés ke|te: 2013. 1 1.26.

Hatályos: 2013.11.26. - ... ,ŕľcźz

https ://www.opten.hu/c egtar I cegkivonat-nyomtatas/O 1 09 1 g 1 g6 g 2016.08.23 22-



óprBN Kft. > Cégkivonat 20|6.08. 23-i hatát|yal 5. oldal, összesen: 6 oldal

2012. 2011.
év év

1(09)/3 Sípos Éva (an: Koch Éva) s 4352 Mérk. Hunvadi utca 96.

Születés ĺdeje: 1 990. 12.01.

A tagságĺ jogviszony kezdete: 201 5.03.20.
Változás ĺdőpontja: 201 5.03.20.
Bejegyzés ke|te: 201 5.04.22.

Hatályos: 201 5.03.20. - .,.

97 PÉNzÜGYt MoDUL

2015. év 2014.év 2013.év

Beszámo|ási
időszak

Értékesítés nettÓ

árbevéteIe

Üzemieredmeny

Adózás előtti

eredmény

Mérleg szerinti
eredmény

Adózott eredmény

Eszkozök osszesen

Befektetett eszkozok

Forgóeszkozök

Pénzeszközök

Aktív időbeIi

eIhatáro|ások

Saját tőke

Cé|tarta|ékok

KoteIezettségek

Rövid |ejáratú

koteIezettségek

Hosszú |ejáratú

kÖteIezettségek

2015.01.01. -

2015.12.31.

eFt

155 506

-3 872

-3 944

4265

4265

29 325

10 791

18 534

1 901

0

3 182

0

25 362

23 362

2 000

2014.01.01. - 2013.11.26. - Nincs Nincs
2014.12.31. 2013.12.31. adat. adat.

eFt eFt eFt eFt

82206 0 Nincs Nincs
adat. adat.

3 512 -54 Nincs Nincs
adat. adat.

3 405 -54 Nĺncs Nĺncs
adat. adat.

3 002 -54 Nincs Nincs
adat. adat.

3 002 -54 Nincs Nincs
adat. adat.

13 334 2 946 Nincs Nincs
adat. adat.

3 076 0 Nĺncs Nincs
adat. adat.

10 258 2 946 Nincs Nincs
adat. adat.

2 412 944 Nincs Nincs
adat. adat.

0 0 Nincs Nincs
adat. adat.

5 948 946 Nincs Nincs
adat. adat.

0 0 Nincs Nĺncs
adat. adat.

7 158 2 000 Nincs Nincs
adat. adat.

5 158 0 Nincs Nincs
adat. adat

2 000 2 000 Nincs Nincs

adat. adat.

/

ry,,https://www.opten.hďcegtaľ/cegkivonat-nyomtatas/0 1 09 1 8 1 8 68 2016.08.23. 
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016. 08.z3-ihatá|Iya| 6. oldal, összesen: 6 oldal

0 Nincs Nincs

adat. adat.

0,68 Nincs Nincs

adat. adat.

2,11 Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs adat. Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs adat. Nincs Nĺncs

adat. adat.

Passzív ĺdőbeli

eIhatáro|ások

Pénzügyimutatók

Eladósodottság foka

\t

EIadósodottság

mértéke - Bonitás O

Árbevétel arányos
eredmény % @

Likviditási gyorsráta

L̂'

Létszám: ,ĺ6 fő

781

0,86

7,97

-2,74

0,24

228

0,54

1,20

3,65

1,10

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszerébő|származnak, amely cégek esetén a
Cégköz|önyben megjelent hivatalos adatokat tańalmazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásból szärmazó hivatalos és gyűjtĺitt információk táthatók.

Lekérdezés időpontja: 20í 6.08.23 í 2:39
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenésl dátuma: 201 6.08.20.

Ad atbázis utols ó aktua l lzá !ás i dátuma : 201 6.08.23 1 2:31

OPTEN Kft.O

/.Ł//4 ,/
'1./

a (r/Y'

E"/

https ://www.opten,hďcegtaľ/cegkivonat-lryolrltaÍa s/0 l 09 1 8 1 868 2016.08.23.



Ę.ldapest Főváĺos Vlll. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivata|Gazdálkodási Ügyosztály
1082 Budaoest
Baľoss utca 63-67.

e-mail cim: ....fu.k^s,łanl. a,. . Qllgu.
Szelĺňeýe: j,"^.Wďđ4 |,"t,,é- ?łW

4. Íszt. 1
1 /-?_-13

718l.ę|ĺĺ az.sz.:AA

...tt......... ún:{.q....

ii

ő,;:':ľ#:,ĺ::l;,:ľtr#;##fůt,,#:,;;,-.;,.;:,,;;; 
,äĽ##Á:,;ľ#:;;łr:#:r:iľ;,;:!,:;,

Ügłosztályalcezelikeiłforlruźciós***,ď#ý##,#Ä::;,;,ľ,:Hľ;tr#?trkľ;ł"#,:ł:
KřizhľÍi|et.haszalĺ{latideje201 Ęév m hó ffinaľtól - 2olE.u' m;; fu(ľtibbidőpong-helyszíneseterrkériinklístátmellékelni!) r i -'

Közteriitet.basaĺĺIat cetja: .. n.*. ý!!.k. e. .:!. *, bf *
Kérclemml éľint€tt közteľiilet narysága .........../!.. .... ....... m'lau

,,

Közúeľiilet helye: Budapesq vnT. kerĺilet' '../J.+łnł.ęłľl.ę.tęÍ.ę*eŁ. J.qł+....!.........
.........(utcąter)............sźluelöEi: ján|Ę ťrttesteą zildtertilctcn vary.........

Megiesĺzfu ( Eryéb ŕény, kłiľĺi|neny, I,E\łEI,EZń$ CÍl4 anennýben a fenti adatoktróI e|tér, stb):

napig

es
Kéľjiik a túloldalon jeIzett m9!l.ěkleteket csatolnů,a kérelemny on,ta-tvúnyt ä l áív.ilĹ s zív es k edj é k !

4."ĺt/ /L_)



-2-
A kéľelmező tudomásul veszio hogy

a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közteriilethasznźiatźra.
a Józsefuárosi onkormányzat tulajđonában lévő köztęrületek haszlálataról és használatának rendjéről szóIó
|8/2013. (Iv.24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közterülęt használatáéľt közterĹilet-
haszĺlálati díj at köteles fizetni'

.a közteriilęten kizíľólag 1'keľe1kędelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|oĺ2oog. (Ix.zg.).Kormányrende|et 
L2. $ (l) bekezděse alapjlán a rendJlet 5. ňe[ékletében meghatiírozott teľmékek árusítha.

tók.

A kérelemhez a kéľelmez őnek azalábbi melléleteket kell csatolnĺa: (A csatolt mel|ékletet kérjük X-el jeliihti)

l. A koaeriilęten fo.lytatlri kívĺínt tęvékgnység gyakorH'łu f"lioeo'íffi
- egyéni vállalkozás esetén: véllalkozói igazo|vtlĺý,
- gazdasági trírsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivońatot, alaĺrasi cĺĺnpeldĺavr
- tarsadalmi és ęgyéb szervezetek esetében: anyilviĺntaľtásba-vételiiket igazolo okiratot,
- östennelők esetén östermelői igazolváný.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az aztiizęmeltetni kívĺĺnó kereskeđelmilvęndéglátó egyseg ervenyes ue.
jelentés kiiteles kereskedelmi tevékenység bejelentését igazolő dokumentumot vagy a Mfüödési Eneedélvt
2.AzigényeltteruletevonatkozóhelyszÍntábrźzo|őváz|ato\amelyens@
is. A vrízlaton azigéĺye|tteriiletnek - a szĺikséges méretekkel. úgy kell szerepelnie, hogy annai< nagyságą
elhelyezkedése egyértelĺnÍĺen megáĺlapítható legyen (TERASZ, PAVII.ON F,SETÉN: innak szélessége,-
hosszúsága; a terasz, pavilon szclénęk a:r, épület homlokzati faláĺĺil és ajárda szélétől való távolsága;i",u',
esetén annak az ĺizletne\ g !g!aratátQ|4@ távolsága, amelyilĺüez tu.toiik; méterben méľve).
3.Azelhelyeanikívántépítrnény,létesítĺnény,beľendezésmĺiszakileÍrásáté@
he Iy s z ín Íot ój át i s c s at o lnj 

- ĺ',ll k é s ę s' --
a. Megrcvö léiéśihnéńr vonatkó' l.
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényltépfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedéIýez kijtött építmény esetébenvagl építési nunkalatokiká@
esetében az épíuetőtől kapott meghatalmaząst és ajogszabályban előírt esetekben a jbgerős építesiigłi ható.
s ági engedélyt cs ątolni sziila éges.
6. Közut igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt he
foľgalomtechnkai vánajzot, amely beszerezhető a BKK Közufi Közlekeđési 1gaz}atósźlgKtizutkezelési Fő-
osztály, Forgalomtechnikai osaályán.

1 0B2 t]UdIíffĘLMEzŐ a'lÁÍnÁs.ł
lĺaĺlntnck.ettesek tere 4. fsá. í./\oosram 7S3U?-17 _Z_j3

r-eĺr az.sz AASS5S71g

Fĺgye|meztetés:
A hwailfrai kilahatt lrbelemrĺyomtďv,źłu és u előírt mellekletek csatolasol ttil, a pontos es eg,,eł.telmíi hefumeghatźrozźs, va-
lanint ameglaó léłesíĺnatyfonja elengedłatetlenabaĺyijtottlrbelem qdeni elbírdláxźhoz!

A kdztertilet-haszralatot - kĹiltiniisen - az alibbijogszabďyok szabźilyozźk:

tvÍag'aľország heýi önkormĺányzaÍairól szóló 2011. évi cl)oo(D(. törvény
a Józsęfráľosi CIlkoľmĺányzat fulajdonĺában lévő közÜeriiletek haszrálatrĺról és használaüínak rendjéÍŐl szóló l8l20l3.
(IV24.) önkormanyzati ľendelet
Józsefuiáľos Keriileti Építési Snbá\yzatáróĺsziló ffinW7.(}0l.l2') önkormányzati rendelet
Budapesti Váľosrendezési és Építési Kęretszabfnyzatőlsm|ő 47/|998.6'.|5.) Főv. Kry. rendelet
A reklámok, reklrínrberendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól sz.o|ó 5512013. QilI.zo.) önkoľ-
mźnyzan rendelete

NYILATKOZAT
Alulíľrlll, az általa.ur bęnyúljtott kłlzterulet-haszüálati kéľelmem elbíľálfuának aélljőbó| howůidrutok szcmélycs adataim
történő kezoléséhoą valamint ahhoz, hogy oz így tudomásra jutott szęmćlyęs adataintat a Prrlgáľlllesteľi Hivala| az lę-
jáľrísban ľészt vevő szaküatósági állásfoglalások bękéľése végett továbbĺtsa az illetékes hatóságok felé.

Kérolmem benyújtĺínalĺoľ a Polgánncstcľi Ilivatal Gazdálltodrási Ügyrrszt"ály ügyintézőjétől tájékoftätáśt kaptam -
atne|yeÍ' tudomdfullelteim - az edár.ís meginditäsának napjáról, az ügyiutézési lratfu.id(jról, az ügyemľe iľányađó jog-
szabályi rendelkezéselaől, jogaimról és kötelezettségeiĺnľöl, továbbá kötelezettségęnr ęlntulasaásfuak jclgkĺĺveĺÍň
ményeiről, valamint a hivatali elérhetóségről.

KiÍelentem. hogy kérelmem teljesítése esetén a köngazgatásihatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. torvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alapjĺín a fellebbezési jogomľól le-
mondok. TuĺIomdsulveszem, hogy ezáltal az ügyemben hozotthatźrozat aĺurak kozlésekor jogoľöre emekeđik.

4^,,/V

Budapest, f0.!.a-.év $.Íhó ...Q*Q. nap.
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ľ{agy P ĺ:ĺu'ngary Kťt.

Budapęst
I{amrjnckettesęk tere 4.

1082

lktatósz"am : 2ő- s 5f ł ŻÜ 1 ő
Ü gyĺntézÖ : Üehéľ-Horváth .Ąnikl
Telefbn: 459-?5f6
e.m ai l : geherha@,j ozseÍVaľos. hri

Tńł:nľ.: VxtrI. kcľiilľt F{ĺ:rmincĺecĺtosck teľe'ĺ'ĺ. szÍlĺil łtlütti (Ji5Ü33,iÜl/4lĺ/2 llľsz.J Ĺizluĺ'lrolyisúg
el őtt megállíÍó tá.bIa elhelyezóse

š GÁä0ŁÁs
telepiilósképi heje|entés i eljá.ľ;ásbart

N1*ľ |- Hungary Kft. bejelentő szeľvezet kéľsĺrnóľe. }lJ^ś. jrilius 2l.én irrdult
telopiilósképi bejelentesi eljríľásban, a VIII. keľĺilet Hal.ľninckeŕtęsek teľe 4' szám alaŕti
(3s633ĺ0łAD l*ľse.) íiz'tefhelyĺsóg etőtt ľnegĺńllĺtó tábla e|hetyczése tárgyban benyąjtott
đokumentációt átr'izsgáltam és a fęnt megielĺiit építési tevék*''y*og végzesši kikłiŕés nĺil.ul
tlrđomásuł YęŠN$m'

A tďeptilóskópi bejełentósi eĺ.jáĺ:ás soĺan kiądott igaeolás a közléstől sz;änitotI" 6 hĺônapig
éľľóayes.

]plen tďepiilłś.slcépi ĺĺontesemmel szemben a Budape.st Fováios VIII. ke"ľ'ĺilęf Jóesęfuáĺos
onkomrányzaÍ Kópviselő-tąstülętéhez lehet ťelleb.bezni az átvételtőĺ szánrÍtott 15 ĺraoon
Deiu.

,Ą. teĺeprilésk'éĺi bejelęntési eljáľásban hozott igazotás nem mentę síti az ópíttet<Ít más
jogszabályokban előfit eĺrgeđ.éiyek megszeľzésétől {p1. kozteľ.{ilęt Íbglaiás). ĺ<oiös tulajdont
éľirrtii ľnldos{tás esetón a trrĺajđon'osiáĺ.sak hozzártrulá'u'*iĺik'es!s. ĺólen tolepalésképi
igazo|źs polgáľjogi igényt nem dont el.

A teĺepüléskópi eljáľás soľłín ĺneghozott igazolásban fbglaltak megszegése esetén
teĺepiilésképi kötelezési eljárás lefolytatása ľęndáłhető el. tĄ kötelęzettségek mägszegése és
végre nem hajtása esętén 50 000 foľintig teľjedő bíľság kiszabása ľenĺle|hető el.

}ľqBfiKÜtÁs
Nagy P Hungary Kft' bejęlelrtŐ szerĺ,ezęĺ, af6-552l2016 rigyiľatszánrú kéľelmében az épít*tt
kömyezeĺ alakíĺásáľól és védelmóľől sziló 1997' évi LXXVĺII. törvóny 30iD'5-4, o
telepi'ilósfbjlesztósi koncepcióról, ąz integrált településťejlesztési stratégiáĺól ás a
teleptilésľendęzési eszkijztikĺ.ől, valanrint egJ!'es telepü}ésrendezési sajátos

. Te1eíĺ',l.ł't6 ł 'i59 2 ĺĹB t [i.ĺ:..éii'plę}961.ĺľest<.:{Qjozs#val?s'.ił'; r .ĺ,wĺ,iczsęťoarc.s' h.-: l

ĺĺ:ť':sĺ*'ąRÁr
#NKÜRA'4ÁNYľÄ}-

lJ

*Ťz.y 1-./_ ĺ



ł3 U DA tJEsT rŐ vÁRĺ:s v ľ l l . lĺ[ ĺt Ü l rĺ JÓzsľĺ,vÁĺłOg l Ö ľĺ xonĺvĺÁłuyznr"
nR' rocsls ľĺÁľÉ

( O i' Ů ?. łl pí ť,ý.i I P.

jogintézĺnényekľől 
,:,ć,ry'3I4ĺ2a|.?, {Xt' 8') Korm. reirde|ct ?3.$-a, vałarniĺrt a l*udapestFőváľos VIII. keľĹilet Józse1vátosĺ ónlĺonnłĺnyzat Képviselő.tesi,.iĺ*tcn"l.. az-.ćpítésti6gyeiösszefiiggő egyes 
. 
helyi önkorĺnálryzatĺ hatósági -ĺjä'j*"k reszletes szaběůyaiľol szĺóló5/2013" (ĺĺ'10.) őnkonrriinyzati ľendelet ĺ'ł-ř *läl'ján településkćpi rle;elentest 1*tthatóságomlroz, a Budapest, Vĺiĺ. keľüięt Haĺmirĺckęttolr řĆre 4. szánr alatti (356331ÜlÄ/fIusz') rizletlrelyĺség előtt msgálłító ĺábla elhelyę'záséľo uonatkoľóar'.

Á me]lékelt tęlvĺloĺ<umentáqiclt ĺh annłĺk ľr"ro|:lńkĺeteit átrĺizugálva ľrĺelgói.ł*pítotfmĺr, iwg;x uzm.e8ť9]9ĺ a telepĺilésfejJesztéei koncepciiľól, a.z irłtogľált t*i*p.ĺĺouĺt,;lęsutési stľatógĺáľół és ate1eprilésľendezési 
.eszk<!zokr:ő1, y3l1rrint -*sy*; , 

teleptilésľsnđezési sajÁtosjłgtrntézményekr.ől szóIó-314/2012. (XI' 8.) Konn.*ręnde}ct ąj-$ (2)"(3) bekezđósóben,valanrírrt a Budapest Fővaľos VIIi. keľiiĺet Józsęfuárosi onkoĺmł{nyzat l(épvrselő-testĹĺlętének u é:vl1ýsuęgyej. lsszefiiggĺ' tsg}jes h'i'i o,'roo',oĺnv,ati hatósági eljáľásokľészIetes szabźłIyaitő|szőIő 5ĺ2arc. ĺlľlio.l onkoľĺĺĺŕyzati ľelrdelef 1' ĺrrel1ćHeřben foglalítaĺ1almi k'övetęlményeknek.

Az építési tevékenység a ĺózsęfuźttos Keľületí Építési Szabá]yl"atfuill (J61KÉSZ) szóló6ó/2a07. (XrI'12.) onkonnányzati rendeletbęn 
.ľnglultoinuk' 

valairrint a ľek1aĺnok,rekláĺnbelęndezések. és cę{ek eJhelyezesćĺeĺc sza6atyaĺľol szóió 55ĺ2a1y,. (XII.26.)cĺnkoľmányzati rende1et- 'l0.$ (l) bekeedésében ľ.giĺŕuĺ*ul. a lnegt.elel, valamint atelepĺitrésképbo ilłeszkedik; ezéń & ľendęlkęz(ĺ r.éšzben ťoglaltak "uii,Ät o, épíÍésĺtsr,ékenységet tuĺlonrásul veszem.

A ľendelkező ľó,szbęn foglaltaknak meqfe]9ý ťelepiĺlésképí beielentési eljáľásb an hoz'ottigazolásom az épÍtett k[nrľ'e19t-ala-kít7säo1 * ŕeá"mđál szĺlo 199?. évi LXXVni"tötvény (a továbbíakban: Étv.) 30/D. $ (1) bekezĺĺó,é*;i;p"i.
A ŕ.e]lebbezési jogľ'óI ľendelkezés az, Etv' ]0ťľl. ĺ (3) bekezdésén és az ipítésiĺggyel
:::ł:ľsgő egyes helyi önkormányzati. hatósági *l'ĺä.í.ot r.eszletes szaĺĺlyäĺrol szóló5ĺ2013 . (ii" 1 0.) onkományzati rcnĺleięt 1 3/A. $t,-a no"tJ'u.' foglaltak *"g''*ä,*seről szólóľenđelkęzés az Étv. 30/D" ł $)bekezÁésJn alapul.

Bucĺapest, 2016. júIius 2t.

i,-'.6..

Mátó
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2016.07.20.
Nyomtatás

Minerva Térinfoľmatikai Rendszer
Budapest Főváros V|tl. kerü|et Józsefvárosi Önkoľ mányzata

lléretarány:244

Atérképtajékozbĺóje||egű,máso|atasemmi|yenhivata|ose|járásbannemhasználhatóĺulllc*tilt.,ffi
Engedé|y száma:

Budapest, 2016 jú|ius 20 r'*7/
2s

http://m ĺnubi0,ĺ/m i nervďbp8kerĄaxp| oVaj axpl ot. php



ALÁÍ nÁs.M I NTA

Álulíĺott Kiss Szilvia (sziletetc Budapest 1975. októb et 23.; anyja neve: Bensa Iĺén Etelka) 1029
Budapest, Szent Gellétt utca 3. sz. alatti lakos, mint a Nagy P Hungary Koĺlátolt Felelősségri Társaság
(székhe\ł 2209 PéteĄ Széchený u. 19.) ĺigyvezetőie, a céget akként jegyzem,hogy a tatsasĘkézzelvagy
géppel előírq előnyomott nyomtatott neve a\á nevemet önállóan az a|źhbiakszerint írom:

I,l ĺ|l/r l ĺ'.t
iŕl(ł Ä ill .t'.l- )t !/Vľ.l---,

_ _-_ _.__ ____ :_?\z____

BOTľA & VÁMOSI-N,{GY Ügyvédi Itoda

1118 Budapest, Ramocsa u. 30.

T eI: 248-2080, Fax: 248-2089

Tanúsítom, hogy ezt az a|áfuást - Kiss Szilvia (szriLletetu Budapest 1975. október 23.; any1aneve: Bensa
Iľén Etelka) 1029 Budapest, Szent Gelléľt u. 3. sz. ďatti lakos, magyat íllampo|gfu, aki szeméIyazonosságát
a 237076MA számű' személyi igazolvánnyil, lakcímét a 34O489LB számli lakcímet igazolő hatőság1

ĘazoIvźtĺĺya|Ęłzo|ta,előttemsajátkezű|egíĺtaaIá.

Fenti ďáíľás-mintát a cégnyilvánosságľó! a bíľósági cége|jfuásrő|és a végelszámolástól szóló 2006. évi V.
tv. (Ctv) 9' $-a alapján állítottam ki.

Kelt Budapesten, 2015. októbeľ t. napjän

Szeľkesztette és elleniegyezi:

/*7ĺ
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OPTEN Kft. > Cégkivorrat f01,6.08. 23-i hatállval I. oldal, összesen:5 oldal

MegjeIenĺtés

Közzétételi információ megje|enítése: Nem

Ľągy ľ luryary Kor!áto|t Fe|e|ősségű Társaság
(2209 Péteri, Széchenyi utca ĺ9.) Adószáń: 25384217.2.1g

Cégkivonat 201 6.08.23..i időállapotban

ÁlrłlÁľĺos ADAToK

Cégjegyzékszám: 13 09 177349 (Hatályos)

Cégforma: Korlátolt fe|e|ősségű társaság

A|aku|ás dátuma: 2015.10'o1.

Bejegyzés dátuma: 201 5.,|0.02.

2 A cÉG ELNEVEZÉsE

a1 Nagy P Hungary Kor|átolt Fe|e|ősségű Társaság
Bejegyzés kelte: 20,| 5' 1 0.02.

Hatályos: 201 5. 1 0.02. - ..'

A cÉG RouDíTETT ELNEVEZÉSE

3/1 Nagy P Hungary Kft.

Bejegyzés kelte: 20í 5. 1 0.02.

Hatályos: 201 5. 1 0.02. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 2209 Péteri. Széchenyi utca í9.
Bejegyzés ke|te: 20.ĺ 5. 1 0.02.

Hatályos: 201 5.1 0.02. - ...

A cÉG FIóKTELEPE(I)

7/1 HU í082 Budapest. Harminckettesek tere 4. fszt. 1.

Bejegyzés ke|te: 201 5. 1 0.02.

Hatályos: 201 5.1 0,02. - ...

7/2 HU 2220 Vecsés, 231018.

Bejegyzés ke|te: 20,t 5. 1 0.02.

HatáIyos: 201 5.1 0.02. - ...

A TÁRsAsÁGtszERzóDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPíTo oKtRAT, lÉľesíri oK|RAT) KELTE
8/1 2015.10.01.

Bejegyzés ke|te: 201 5. 1 0.02.

HatáIyos: 2o1 5. 1 o'02. - ...

A cÉG TEVÉKENYsÉGI KoRE(|)

4,
Ś4https ://www. opten.hu/cegtaľ/cegkivonat-nyomt atasl 13 09 17 ] 3 49 2016.08.23.



OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.08. 23-i hatállval

9/1 4722,08Hús-,hÚsárukiskereskede|me(Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 201 5. 1 0.02.

Hatályos: 201 5.1 0.02. - ...

9/2 4TZ3,OB Hal kiskereskedelme
Bejegyzés ke|te: 201 5. 1 0.02.

Hatályos: 2015'10.02, - ...

9/3 4724,08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskede|em
Bejegyzés kelte: 201 5.,ĺ 0.02.

Hatályos: 201 5.1 0.02. - ...

9/4 4729,08 Egyéb éle|miszer-kiskereskede|em
Bejegyzés ke|te: 201 5. 1 0.02.

Hatályos: 2015.10'02. - ...

9/5 4778,oB Egyéb m. n. s. Új áru kĺskereskede|me
Bejegyzés ke|te: 201 5. 1 0.02.

Hatályos: 201 5.1 0.02. - ...

9/6 4941,08 Kozútiáruszá|lítás
Bejegyzés kelte: 201 5. 1 0.02.

Hatályos: 201 5.1 0.02. - ...

9n 4942,08 Kö|tÖztetés

Bejegyzés ke|te: 201 5. 1 0.02.

Hatályos: 201 5.1 0.02. - ...

9/8 4638'08 Egyéb é|elmĺszer nagykereskede|me
Bejegyzés kelte: 201 5. 1 0.02.

Hatályos: 201 5.1 0'02. - ...

9/9 4649,08 Egyéb háztańásicikk nagykereskedelme m. n. s.
Bejegyzés kelte: 201 5. 1 0.02.

Hatályos: 201 5. 1 0.02. - .''

9/10 4711,o8É|e|miszerje|legű boltiVegyeskiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 201 5. 1 0'02.

Hatályos: 201 5.1 0.02. - ...

9/11 7711,o8Szemé|ygépjármŰkolcsonzése

Bejegyzés ke|te: 2015. í0.02.

Hatályos: 201 5.1 0'02. - ...

A cÉG JEGYZETT rŐxÉĺe
11/1 Összesen:3 000 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 201 5. 10.02.

HatáIyos: 201 5.1 0.o2. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATAI
13/1

11

13

2. o|dal, cĺsszesen: 5 oldal

Klss Szflyr.a (an: Bensa trén Ete|ka) s ugyvezetó (vezető tĺsztségvise|i,) 1o2g
Budapest. Szent Getlért utca 3.
SzÜletés ĺdeje: 1 975. 1 0.23.
Adoazonosító je|: 83974 1 4177

https ://www. opten.hu/cegtarlcegkivonat-nyomt atas/ r 3 09 r 7 7 3 49 2016.08.23.
/-" í)J,/- i



OPTEN Kft. ) Cégkivonat f0L6.08.23-ihatáIlva| 3. oldal, összesen: 5 oldal

A hite|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az ügyvéd álta| e||enjegyzett a|áírás-minta
benyújtásra keru|t'

A képviselet módja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 201S.10.01.
Bejegyzés ke|te: 201 5. 1 0.02.

Hatályos: 201 5: 1 0.02. - - -.

20 A cÉG sTATlszTlKAlSZÁMJELE

20n 253842174722-113-13.
Bejegyzés kelte: 201 5. 1 0.02.

Hatályos: 201 5.1 0.02. - ...

2í AcÉGADoszÁMA

21/1 25384217-2-13.
AdTszám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 201 5.10.02.
Bejegyzés ke|te: 201 5. 1 0.02.

HatáIyos: 201 5.1 0.02. - ...

32 A cÉG PÉNZFoRGALMIJELzósáun

341 10918001-00000083-62260003
UniCredit Bank Hungary Zrt. Head office (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6'; 0.ĺ 10
041348)

A számla nyitási dátuma: 20't5.10.05.
Bejegyzés ke|te: 201 5. 1 0.06'

Hatályos: 2015.10,06. - ...

45 A cÉG ELEKTRoNtKus ELÉRHETóSÉGE

45/1 E mail: csokisdoboz@omait.com
Bejegyzés kelte: 201 5' 1 0.02.

Hatályos: 201 5. 1 0.02. - ...

49 A cÉG cÉGJEGYzÉxsáunI
49/1 1309 177349

Vezetve a(z) Budapest Kornyéki Törvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában'
Bejegyzés ke|te: 201 5.,ĺ 0.02.

Hatályos: 2015.10.02. - ...

Cégformátó| függő adatok

í A ĺÁnsesÁc TAGJAINAK ADATA|
(0s)

1(09y1 Klśs Szi/vla (an: Bensa trén Etetka) $ í029 Budapest. Szent Gellért utca 3.

SzÜ|etés ideje: í975.10.23.
Szavazati jog mértéke minosített tobbség Ĺi befo|yást biztosít. /tťĺ

2016.08.23 3
,( :

i

i
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.08. 23-i hatállyal 4. oldal. osszesen: 5 oldal

A tagsági jogviszony kezdete: 20'1 5.1 0.0í.
Bejegyzés ke|te: 2015. 10.02.

Hatályos: 201 5.1 0.02. -,..

1(09y2 Kerle Gábor (an: Lenthár Gabriella) $ 2209 Péteri. Széchenvi utca í9.
Szü|etés ideje: 'ĺ 977.o5.13.
A tagságĺ jogviszony kezdete: 2015.1 0.01.

Bejegyzés ke|te: 201 5. 10.02.

Hatályos: 201 5. 1 0.02. - ...

97 PÉNzÜGYlMoDUL

20í5. év 2014.év 2013.év 2012.év 2011.év

Éńékesítés nettó

árbevéteIe

Üzemieredmény

Adozäs e|otti eredmény

Mér|eg szerinti eredmény

Adózott eredmény

Eszkozok összesen

Befektetett eszközok

Forgóeszközok

Pénzeszközok

Aktív ĺdóbe|i e|határo|ások

Saját tőke

Cé|tarta|ékok

KoteIezettségek

Rovid |ejáratú

koteIezettségek

2015.10.02. - Nincs Nincs Nincs Nincs

2015.12.31. adat. adat. adat. adat.

eFt eFt eFt eFt eFt

0 Nincs Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

-208 Nincs Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

-208 Nincs Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

-208 Nincs Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

. -208 Nincs Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

5 28'l Nincs Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

3 645 Nincs Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

1 574 Nincs Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

584 Nincs Nincs Nincs Nĺncs

adat. adat. adat. adat.

62 Nincs Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

2792 Nincs Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

0 Nincs Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

2 489 Nincs Nincs Nincs Nĺncs

adat. adat. adat. adat.

2 489 Nincs Nĺncs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

Beszámolási időszak

/*Ťr
v
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.08. 23-i hatállyal

Hosszú |ejáratú

kötelezettségek

Passzív időbeIi

eIhatáro|ások

Pénzügyi mutatók

Eladosodottság foka @

E|adisodottság mértéke -

Bonitás O

Árbevéte| arányos

eredmény % O

Likvĺditási gyorsráta O

Létszám: 6 fő

5. oldal, összesen: 5 oldal

0,47

0,89

Nincs aclat

0,63

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs
adat.

Nincs

adat.

Nincs
adat.

Nincs

adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nĺncs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nĺncs Nĺncs
adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Az adatok az OPTEN Kft. cégtár rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a
Cégközliinyben megjetent hivatalos adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásból származó hivatalos és gyíijtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 2016.08'23 12:52

Utolsó feldolgozott Cégköz|öny megjelenésl dátuma: 2016.08.20.
Ad atbázis utolsó aktual izálás i d átu m a : 201 6.08.23 12:31

/
ą/

2016.08,23 3í

OPTEN Kft.O
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, Budapest Fővá.ľos M|l. keľÜlet Józsefuárosi PoIgármesteľi Hivata|
Gazdáĺkodási Ügyosz&í'|y
1082 Budapest
Barossutca63.67. 

K É R E L E M

?Ll1i; ..,iĺ;,,ĺ,-:'.

"..a'Ĺ1t 

ĺr3'i ,no,(,,

'...,-,9.':iu..:j . e łĄ"

a JőzseÍvárosi Önkoľm álnyzattu|ajdonában Iévő közteľÍitet hasmá|atáhoziik a nyomtatýányt ol,osńa-iián, nyomraÍott betíivel kitölte

Megjegyzés: Fenti adatok köz]ése a közteriłlet-haszrlálati kérelmek enĺ,ala,

,,l:,,:*::"ľ:,:!,-*:,ľľ:::"],::ľk!ĺ:,11}'.,4z adatolmt.a P:lF:źľľesl,li rlivaĺat G!zďłin"a,i, ĺil,nn iź,,erule,-ÍeliiĐ)eletii in,,aů,"iii'awl.."a., o ííT,ľű. i,"ä,, őn
KłizteľüIet-haszráIatĺdej ezzo|flé" W hő Wnaptól _ zo|G.ev [joĺ no ffi napis
(Több időpont- helyszÍn esetén rc,u"l.lĺ'tat *.ĺéke|ni!)

Kiizteriilet.hasanáIat céIja : 't]p.!1't,a,Y--L..ftr..fŔ\Ł*j.T..4.Ś.Ą...ľx!]ĺnľ.'...dll-..ĺł.4ľ:ĺpr,.ds
Kéľe|emmel éľĺntett kiizŕeľĺi|eÚ nagĺsága: .... ......+.? ........ m,ldb
KtizteľüIet hetye: Budapest, Vn. kertilet. . ... TdP. .vęľ. . . . . . ll. :. . .fi . .,

...'...($9!'t..l......Ł.'*'ĺ..l őtí: jardáĺu úttester1 zilđteľtileten vag ......,
Megiesrzes ( Eryéb tény' körüIrnény, I-E\łEI-EZÉ$ cÍM' amennýben a fenti adatoktóI eltĘ stb.):

/*?ĺ
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A kéľelmező tudomásu| veszÍ, hogy
a kérelem benyújtása nemjogosítja fel a közteľület hasznä|atára,
a Józsefuárosi onkormányzat fulajdonában lévő közteriiletek hasmá|atźró| és hasmźlatának rendjéről szóló
18ĺ20|3. (Iv.24.) iĺnkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a kiizterület haszná|atáért közterĺilet-
használati díjat köteles fuetni,
a közterületen |r*lzárő|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirŕíl sző|ő 210/2009. (IX'29.)
Kormĺínyrende|et |2. $ (1) bekezdése alapjĺín a rendelet 5. mellékletében meghatĺĺrozott termékek iĺrusítha-
tók'

A kéľelemhezakére|mezőnek az alábbi melléIeteket kell csato|nia: (A csatolt mel|ékletet kérjĺik X.eI jelö|ni)

1. A közterü|eten folýahi kívánt tevékenység gyakorlĺĺsára feljogosító eg1]szeríi okirat másolatát:
. egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói isazolviĺnfi.
- eazdasáei tiírsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem résebbi céskivonatot. aláírĺási cÍmpéldĺánr4.
. társadalmi és egyéb szeryezetek esetében: a nyilvrĺntartrĺsba-vételüket isazo|ő okiratot.
- ősüermelők esetén őstęrmelői igazolváný'
- vendéglátó terasz |étesítése esetén, az aztĹ1zęmę|tetni kívánó kęreskedelmi/vendég|átő erység érvényes be-
ielentés köteles kereskedelmi tevékenység beielentését ieazo|ő dokumentumot vacy a Működési Ensedélvt
2. Azigénye|t területre vonatkozó he|yszíntálbrźuo|óváz|atot, amelyen szerepelnie kell a kömyező utcáknak
is. A vázlaton azigénye|t terĺiletnek. a szükséges méľetękkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megríllapítható legyen (TERASZ PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; a tęÍasz, pavilon szélének az épĺilet hom|okzati fa|áltő| és ajárda szé|étő| való tĺívolsága;teÍasz
esetén annak az|lz|ęhekabejfuatźiőIva|ótávo|sága, amelyilĺüez taĺltozĺk; méterben mérve).
3. Az elhelyezli kívánt építmény, létesítmény, bęrendezés miĺszaki |eírásáĺt és terveit; teraszhźrelmekhez ą
helyszín ÍotójáÍ is csatolni sziłkséges.
4. Meglévći létesítményre vonatkozó közterĺilet-hasznáiatihozzájráľulrás megujítása esetén - vĺĺľosképvédel-
mi szempontok fisyelembevétęle miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5, Epítési engedélyhez kantt építméĺry esetébenvagł építési munlralatokkal összefi)ggő ktjzteriilet-használat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és ajogszabáIyban előírt esetekben ajogerős építésiigłi ható-
sági ensedélyt csatolni szijkséges.

(

6. Közút igénybevétele esetén - a2.poĺtban foglalt helysziĺrajzon túl _ avonatkozó helyszínt ábtáu;olrő

forgalomtechnikai vámajzot, amely beszeľezhető a BKK Közúti Kiizlekedési Igazgatóság Közutkezelési Fő-
osztá|y, F orgal omtechnikai o sztĺályĺĺn.

Fiwelmeztetés:
A hilźnynloul kilöItt;tt kérelemnyomtatvoy és az előírt melléHetek csatolasbl hil, a ponÍos és egłálelmíi helyneghatĺbozźs, va-
hmint ameglevő létesítnéłĺyfonja elengedhetetlen a benyújtott lrérelem érdemi elbíľátrásához!

A közterĹilet-haszrrálatot - ktiltinösen _ az alĺĺbbi jogszabályok szabáiyozzźĺ<:

NIag uotszźé heýi tinkornr.ány atalről szĺ|ő 20 1 l. éü CL)oo(D(. tiirvény
a Józsefuárosi onkormrányzat tuląjdonában lévő köztęriiĺetek hasmĺílaĺĺrol és haszĺľi'{atínak rmdjéről sm|ó 18D073'
(IV.24.) önkormĺĺnyzati rendelet
Józsefuáios Keriileti Építesi Szzbátyzatfuó| sm|ćl66DO07.Qil.12.) tinkormrínyzati rendelet
Budapesti Vĺírosrendezęsi és Építesi Keľetszab átyzatő|sm|ó 47/1998.Cx.15.) Főv. Kry. rendelet
A reklámok, ľeklárnberendezések és cégérek elhelyezésének szabźl|yalrő| szó|ő 55/20|3. (XII'20.) önkoľ-
mźnyzati ľende|etę

NYILATKOZAT
Alulírott, az á|ta|am benyújtott köztertilet.haszniĺlati kérelmem elbíráIĺĺsĺĺnak céljábó'l hoadiórulok szeméIyes adataim
történő keze|éséhez,valamint ahhoz, hogy az így tudomasra jutott személyes ađutui-ut a ľoę'ĺr'*steľi Hivatal az le.
járásban ľészt vevő szakhatósági állásfoglalások bękérésę végett továbbítsa az illetékęs hatóságok felé.

Kérelmem benyújtĺásakoľ a Polgiírmesteri Hivatal GazdáIkodĺási Ügyosztá|y ťigyintézí5jétĺ5| täúékoztatást kaptam -
ame|yet fudpmisilfęÉEru,_ az e|járás megindít.ísának napjáľól, aziigyintézési hatlítidőről, az ĺigyemľe iľányaäó jog.
szabá|yi rendelkezésękről, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá ktitelezettségem elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiľől, vďamint a hivatali eléľhetőségľől

K!i@, hogy kérelmem teljesítése ęsetén a közigazgatási hatósági eljárrás és szolgáItatrłs általános szabźiyalĺő| a
2004' évi CXL. tłirvény 2004. évi CXL. törvěny 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alapján a fęIlebbezési jogomról le-
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DR' Koc$l$ ľíAľÉ
ł()l.i)^ĺž.|'.Jt ii i ĺ ĺ'|

Poĺ:f-kłĺľút Kťt.

Budapęst
Józsęf krf.4l.

I ktatÓszáľn ; ?.(, - | 44 12Ü 1 6

Ügyintézo l $zonrcłl ťłnyi né Kocsis l}eatľix
ĺbleľoll: 45-92_157

e-tnai l : szoluolanyincbŕjfi orscľvaľos.ltrt
l0B5

Táłw: József krt. 44, sz,. alatti Íáľsaslráz utoai homlokzatának Íbĺújítirsa bejelentós
érvényessé$ nrcghosszabbítás tigye

IGAuoLÁs
tolepŕłIésképĺ bejelcntési cljáľásbĺn

A Poľt.ktiľút Kft. bejelentő sz'.eľvezet kérclnréľe, a 20Is. augusztus 26.án indult
telepĺilésképi bejelentési eljáľásban, ą József kľt' 44. sz. alattí (34ss6 hrsz.} táľ.sasház utcai
hom|okzat felrĺjításáľa vonatkozó" 26'144|Ż01ó (előirat: 26.396lf0|5) számri telepiilésképi
beje'lentési döntés érvényességi idejét 2017. ĺ:ebľuáľ ĺ 1-ig meghosszabbitom.

Jelen teleptĺlésképi döntésemrnel szemben a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľos
o nkormĺĺnyzat KépvÍselő-testiiletéhez lehet fel l eb bezn i'

A telepiĺlesképi eljáľás soľán meghozott döntésbęn Íbglaltak megszegóse esętén
telepĹĺlésképi kĺĺtelezésĺ e[ĺĺľás lefolytatĺása ľenđelhető el. A kötelezettségek megszegése és
végre nem hajtása esetén 50 000 forintig terjedhető bÍĺság kiszabasa rendelhető el,

INDoKoLÁs
A Potĺ.körut l(ft. bejelentő szeľvezet 2015. augusztus 26.án benyújtott kśľelľnéľe inĺlulĺ
teleptilésképĺ bejetentési eljáľasban, az épített k<ilnyezet alakíĺásáról és védelméľől seóli
|997 ' évi LXXvilI' tŕiľvény 30/D.$.a, a teleptilésfejlesztési koncepcióľól. az ĺntegľált
telepĺilésfejlesztési stratćgiáľól és a telę'p'tilésľendezesi eszközökľől, valamint egyes
ÍelepĹilésrenđezósi sajátos jogintézrné.nyekrőI szóló 314/2012. (XI' s.) Koľĺn' rendelet 23.$-
a, valaľnint az épltéstiggyet összefliggő egyes helyi cĺnkorrna^n.yzati hatósági eljáľáso*
ľészletes szabályaiľil szóló 5/2aB' (il.l0.) önkoľmĺínyzati rcndelet 6.$ alapjěn, a f6-
396|20L5 iigyiľatszámú teleprilésképi dö'lrtéssęl a ľęndęlkező tész szeľinti épító'si
tevékenység végzését az alábbi kÍkĺjtéssel tuđomásu} vęttęm: ,.A szín vďlaszĺiĺsźlnálł tigyelni
ke}l arra. hogy a horn|okzaton a|ka|mazott színek illeszkedjenek a homlokzat kő.ből késziilt
elenreihez, mel.veket nem szabad festeni. Äz építtető a homlokzat végső szílrezése előtt köteles a
keľĺileti fiiépítéssze| helyszíni színegyeztetést taľt€nĺ. A ľęklám e|helyezési koncepcióteľven
javasolt nyílások közĺitti ľeklámfelülęt he|yeket két kvádeľsoľľal lejjebb kell helyezni' A első
eľnęIęti osztópáľkány alatt cse^k áĺ1tir{ betiÍľeklámok helyezhetĺík el. Amennyi.ben a paľápet

| ÜB2 üudéo*s-t. Baĺ::ss r.:. as-á7. . i-eieí.łlł. Cl6 l 459 2 | t,í} . [. ĺ"naíĺ: p.>ĺgam.:esĺ*@jc:ĺĺiiirłros' hĺ.ĺ . .1n"9791''ja;',,54ig31p3, |1r1l
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oR. xocsts mÁľÉ

.x ()i' ł'; /\i1'i'1 ĺ s ] l c

konvektoľok égésteľmék ełvezętői haszrrálaton
megmaradó végződéseket is a lchető legkisebb, a
e lláĺni'''

kívĹiliek, azokat nleg keĺ| sz'üntętni és a
hom I o kzath o z. h a nll o ĺlizťl| ő zlit.ő ę l enr l l l e l kc | |

A Port-kĺĺrut Kft. beielęntő szeľvęzet 2016. ługusz:íus l0.ón benyújtott te|cpĹiléskćpibejelentés megJĺosszabbítási kćľelnrét mcgvizsgflía, a f6-396/?,ills iigyiľats"á*ť. .l.ĺ,ĺo*éľvényességi ídejét a ľenđelkez b ĺész. szeľint mcghosszabbítottam'
A ľendelkęző tészben fbglaltaknak megfelelö teleptiléskepi bejelentési eljáľásban hozottdöntésent az épitett kÖrnyezet alakításł.ól és védelnróľől szäĹo $9?. évi ułxvĺu. ttiľvény(a továbbiak.ban: Étl,.) 30/D' $ (l) bekezclésén alapul.
A fellebbęz-esi jogľól ręndęlkezés az Etv,30iD 11 (3) bekezclćsén. a döntésbcn ĺbg|alĺak
megszegéséröl szóló ľęndelkezós az Etv, 30/D. $ (4j bekezdósén alapul"

Budapest, 2016, augusztus 1 l.
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B U DAPEsT FiVÁRoS Vt t t. KE R Ü L ET JozsrrvĺRosl oľ ronľr,ĺÁľĺ yznr
oR. rcocsls ľĺÁrÉ

pot-cÁRMEsTER

Port-kiiľút Kft.

Budapest
Józsefkrt.41.
1085

Táľev: József kľt. 44. sz. alatti társashär,
erveĺryesség meghosszabbítĺís iigye

Iktatószrím : 26. t 44 / 20t 6
,ii gýntéző : Szomolányiné Kocsis B eatrix
Telefon: 45-92-157
e.mail: szomolaný neb@jozsefüaros.hu

utcai homlokzatĺának fe|űjítasa bejeleĺrtés

I G Azol,Ás
településképÍ bejelentési etjáľásban

A Poľt.köľút Kft. bejelentő szenłezet kérelmére, 2015. augusztus 26-aÍI indultteĺę-iiléskepi bejelentési eljríľásban, a Jőzsef |<rt. 44. sz. a|atti(35604 hľsz.) táľsasház utcaihomlokzat fetrlijításáľa vonatkoző,26.372t2t2015 szĺímJ telęulestąĺ-cáĺ.l.*ési döntésérvényességi idejét 20t6. augusztus 29.ig-.gno..""ĺĹíto-.

Jďen telepüIéskęi döntésemmel szemben a'Budapest Fővĺáros VIII. kenilet Józsefuĺírosonkormĺán yzat Kepvtselő.testĹile téhez lehet fellebbezrri.

A telepiiléskepi 'elj.ar.ás. 
'9'.ín 

meghozott döntésben foelďtak megszegése eseténtelęiiléskepi k<itelezési eljĺírás lefolytňása rendelhetó.i. ł tot"lezettségek megszegése ésvégre nem hajtása esétén 50'000 forintig t€rjedhető bíľsát kiszabrísa,",,o"Tn.tä"l.

IND oKoLÁs
A Port-körut Kft. bejelentő szervezet 2OI5'. auguszfus 26.aÍ| benyujtott kerelĺnére indult
ľ-lPüléskéei bejelentési eljárrásban, az epített řa*yi,"t alakítasaÍőI és védetĺn 

".ći 
sző|ő|997. évi DoffIII. törveĺry 30/D.$-ą u t"lętle'fejtesztési koncęcióról,-ł^inšsiř,telętilésfejlesztési stratégiĺáról és a telęülésrenaeiesĺ eszkĺĺzokäi,-"ĺ"."ĺ"t egyestelęiilésrendezési sajátos jogintézľrenyekőí szóló 3t4/2ón. (x., s.l rórm.-ieĺroe1et 23.$.a, valamint a Budapest Fővłíros VIII. kerÍilet Józsefváro.i Ö"i;ffiä;at Kęviselő-testiiletének az epítésíiggye| összefiiggő 

.egľes helý ĺ*ornrrĺnputĺ l'"íJ'ĺgĺ eljrírásokľészletes szabá|yakő| sző|ő 5/2013. ('1to'i-o'to,^eońutĺ ľeĺrdelet 6.$ alapjíín, a 26-3721212015 iigyiratszĺámú telęüléskęi dóntéssel i 'rende1kező 
.e."","L.ioti ęítésitevékenység végzését az a|ábbi kikötéssel tudomásul vettem: ,,A szín váiasztasánáitigyetnikell arra, hogy a homlokzaton alka|mazott színek ilteszkedjenek a homlokzat kőből késztiltelemeihez, melyeket nenr szabad festeni. Az építtetőu noJákzat végső színezéseelőtt ktiteles a

Ł.*:ľ *ľľ:l."j] -!ťľ:n:zł:y:'łetest taľtani. 1-.Jĺ'- "Thłý;;J.; Ĺot.e"ĺotervenuvgPUrUtęfvęnjavasolt nýlások közötti reklĺámfelület helyeket két kvádersoľľal lejjebb kell he|yemi.A első

1082 Budapest' Baros u'63-67' 'Telefon: 06 | 45g 2100 . E-mail: polgarmester@jozsefuaros.hu . wwwjozsefuaros hul
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MEG ĺĺĺAPooÁs

Mely létrejött a Budapest Főváľos VIIr. keľĺilet Józsefváľosi onkoľmányzat (szék'hely: 1082
Budapest, Baross utca 63-67., statisztikai számjel: 1550800975I1-327-o|, adőszátm |5T5775-2-42,
törzsszźtm: 7357|5, bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000, statisztikai szrím: L57357l5-
84LL-32l.01, képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester, a továbbiakban: Onkoľmányzat),valamint

a 1085 Budapest Jőzsef ktirűt 44. szám a|att|évő Táľsasház (képviseli: PORT-KORÚT Szolgáltató
ésKereskedelmiKft.-Papottó;székhely:1085Budapest,Józsefkt.41.fszt.2;cégsegyzékszám:01
09 666670; adószám: 12312779-2-42) továbbiakban: Táľsasház között a Tfusash,áz źt|ta]- utcai
homlokzatokfetfiítasara pźt\yźuatoĺ elnyeľt támogatás nyújtása tfugyában az atábbiakszerint:

|. Az Önkormányzat a Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-
testtiletének aTársasházaknak ađható önkormányzatitámogatásokróI sző|ő 23/20t5. (V.21.i számtl
ľendelete (a továbbiakban: rendelet) 8.$ (2), valamint a 11.$ (7)bekezdésében foglalt felhata|mazága
figyelemmel, a TiársasháziPáIyźv.atokat Elbíráló Munkacsoportt2l2016. Gv.04.i számú javaslata, és
a 20|6. június 14. nap1án kelt polgĺłrmesteri dĺintés alapjan 7.005.100 Ft 7 éves futamidejű
kamatmentes kölcsönt és 5.005.100 ľ't vissza nem térítendő támogatátst nyujt a Táľsasház részéie
utcai homlokzatok felújítása céljából. A felújítás megvalósításának elismeľt költsége (ÁFÁ.val):
4l.0I7.00I Ft. A vissza nem térítendőtźtmogatás az elismert felújítási költség t2? százatéka.

2. A rendelet 13.$ (1) bekezdése szerint a felújítás befejezésének hatáľideje jelen megállapodás
a|átírását követő | év, az elszámolás benyújtlásrára, ezáital atźtmogatźs igénybevételéľe a kivitôlezés
befejezési hat.áridejét követő további 180 napon belül van mód' Amennyiben a Tfusasháa az
elszáľnolást hatĺáridőben nem nyrijtja be, elveszíti atźlmogatást.

3. Az onkormĺányzat az adott cím és mennyiség szerihti feladatra szóló, tételesen kiállított és
kollaudált, 1 _!{álľos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő számlamásolatok a|apján a
Polgĺármesteń Illvata|hoz tö,ľténő beérkezést követő 30 ňunkunupon beliil - u'''.*ý-b",, a
benýjtandó dokumentumokkal kapcsolatban kifogás nem merült fel . intézkedik a tĺámogatáśi összeg
T arsashźz baľ/ľlszámláĄźna történó źtuta|á.sźt ő|
JelzáIogsogbejegyzési feltéte|hezvagy közję.gyzłii okiratba foglalt egyoldalú kötelezettsé g:łá||atáshoz
kötött kamatmentes kölcsön esetében az onkoľmányzat a kifizetés iľłánt akkor intézkeđik. ha a
Táĺsashráz źltadja:
- a je|zźiogbejegyzést..igazolő tulajdoni |apját/Iapjaít' amelyen/amelyeken a kamatmentes kĺilcs<jn
összegének eľejéig az onkormányzat javfuaa je|zát|ogtrogbejegyzés," koült, uugy
- aközjegyzői okiratot, amelyben aTźlrsashán kötelezi magáń ana, hogy a tĺámogatási jogviszonyból
mindenkor fennálló tartozása mértékére elfogadja a támogató nyilvántartásai alápjlín késztilt,
kozjegyzői okiratba foglalt tanúsítváný.
A jelzáIogiogbejegyeztetése vagy aközjegyzői okirat elkészíttetése a Tĺársashĺáz feladata.

4. Az elszámolás keretében kizinőlag a péůyázat benýjtását kcivető napnak, de legkésőbb a
kivitelezési hatráridő utolsó napjának megfelelĺí dátummal kiállított szátm|źú<nyujthatók be, tekintettel
arra, h9gy páůyáni olyan munkáIatok tátmogatására lehet, amelyet a Tfusashźtz a pá|yázat benýjtását
követően kezd meg.

5. Az elszámolás keretében a munkálatok elvégzését igazotő eredeti szźm|ái<at ielen szerződés
mellékletében foglaltak szeľint záľadékolni kell, majd a zĺ,rádekoft szźm|źů<két másolaii példrányát ketl
benyújtaĺli ,,A másolat az eredetivel mindenben megegyezó.,, szövegý hitelesítéssé| aláíľással,
dátumozással, pecséttel e||źna' A Hivatal az eľedeti számláÄ<at bekérheti aze|számo|ás elfogadásáig
terjeđő időre a megfelelő zfuaďéko|ás érdekében.

4,
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6. A szám|amásolathoz másolatban mellékelni kell:
- tételes kimutatást anyagfelhaszná|ás és munkadi;. szerint a szám|a végösszegének megfelelően

(szám|arész|ctező),
- v źůĺa|kozási szerződést.
- felméľési naplót,
- építési naplőt,
- miĺszaki átadás-átv éte|i jegyzókonyv et,
- műszaki ellenőr nyi|atkozatźtt,
- meghatáľozottmunká|atok esetén szakhatóság szakvéleményé! hatósági engedélý'
- bankszaml aszátmró| szóló nyilatk ozatot, amelyre a tálmogatás összege kiutalható.

7. Az önkormĺányzati támogatás folyósításának feltétele a ľendelet 13.$ (6) bekezdésében foglalt
dokumentumok benyljtása.

8. A felújítás ideje a|att, ateljes kivitelezés befejezése előtt tészszám|a abban az esetben nyújtható be,
ha a trámogatás mértéke megha|adja az 1.000.000 Ft-ot, és a kivitelezés legalább 30 %o-os
befejezettségi állapotban van. Kizárő|ag anyagvásárlásľa, vźi|a|kozői díjra, vagy ezěk előlegére nem
nyujtható be részszám|a, az i|yen költségeket tarta|maző szr{mlĺĺk az adott költségekhez kapcsolódó
nrunka teljes elkészülte utár nyujthatók csak be, része|számolás keretében is. Abban az esetben' ha a
pálJyé.zatban több felújítási munkanem került összevonásra, ré,szszźnn|akĺzáĺó|ag akkor nyujtható be,
ha valamelyik munkanem teljes egészében megvalósult. A munkálatok készĺiltsegének i[ažo|álsára a
megbízott míĺszaki ellenőľ írasban jogosult. A tésze|számolás sorĺán atálmogatás sżerződésben foglalt
összegének a benyújtott számlákkal aránybanálló összege keľĺil kifzetésre.

9. Az önkormányzati tźtmogatás összege aľĺányosan csökken, amennyiben a beruházás megvalósítása
soriĺn a beruhrázás költségei atźlmogatźsban részesített költségeknél alacsonyabbak. Ebben az esetben a
támogatásnĄ és az' annak megfelelő kamatmentes kölcsön törlesztő részletének megvá|tozott
összegérőI, válamint ä kölcsön futamidejéről az onkorľn ányzat írásban éľtesíti aTársashźuat.-

l0. A Tĺársashaz áita| a támogatás megítéléséhez bematatott felújítĺási költségvetést meghaladó
költségeket a Társasház köteles fedezni.

11. A kamatmentes kölcsönt az Önkoľmányzat részére a Tfusashźn egyenlő részletekben köteles
visszafizetni, minden hónap 15. napjáig az alźbbiak szerint:

- törlesztés kezdete:
- törlesztés időtaĺtama:

a tátmogatás kifizetését követő hónap
84 hónap

- töľlesztő rész|et összege: 83.394 Ft/hó

A Táĺsashaz előtörlesztés teljesítésére jogosult.

A tĺjľlesztő részletet az onkoľrnányzat K&H Bank Zrt.-né|vezetett 10403387-00028570-00000000
szátműbankszźmlájara, az 1. pontban rögzítetthatátrozatszálmfelttintetésével ketl átutalni.

Amennyiben a Tźtrsasháanak a jelen pontban |eirt fizetési kötelezettsége tekintetében a törlesztő
részletek hátra|éka eléri a 6 havi tĺjrlesztő rész|et összegét, a kamatmentes kölcsön még bátra|évó
összegét a Po|gán Törvénykönyvŕ5| szőlő 20|3. évi V. törvény (a továbbiakban: ľtk.) szeľint
meg|ratrározott kamataival egyiitt egy összegbęn kĺjtelęs a, Társasház' az Önkoľm ányzat részére
visszaťrzetni. ,

12. A kamatnentes kcilcsön vonatkozásában aTźrsashźnjelen megállapodás a|áírásátva| tudomásul
veszi, hogy amennyiben a 11. pontban rögzített

. töľlesztő részlet 3 egymást követő hónapban nem kerül megfizetésre,,űgy az Önkormányzat a'tulajdoni hźnyadára eső közcis kĺiltséget a még f.ennálló, Tfusasházat terhelő tartozźs
összegébe beszámítja. Ebben az esetben az önkormźnyzati íl|ajdoni hźnyadra eső tiírsashĺŁi
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üzemeltetési költségeket (kozuzemi díjak, karbantarŁás, fe.lújítás stb.) a többi tulajdonostárs
köteles fizetni.

törlesztő rész|et 3 havi elmaradása esetén az onkorm ányzat a Ptk. szerinti mértékben
meglatározott késedelmi kamatot számol fel.

13. A támogatott Tźrsashźz hozzźjáru| ałlhoz, hogy a tálmogatott Tfusashán neve, címe, a támogatźĺs
összege, és felhaszrźĺlásźnak céLja az onkormányzat hivata|os hirdetményeit megjelenító |a{ban,
illetve internetes honlapján is közzétételre kerüIjĺĺn. Abban az esetben, ha a ľaĺ3ĺt'ĺ' k<ilisége
meghaladja az 1 .000.000 Ft-ot, a Társasház a kapubejáľ atźná|, jó| |źÍhatő helyen köte|es ělnelyeznĺ ely
a támogatátsráról szóló információs tab|át. A táb|a egyszeri bószerzési dija, valamint a kihělyezesřl
kapcsolatban felmeľült egyéb költség a támogatásban nem számolható el.

14. Táľsashráz köteles akivite|ezés során minden esetlegesen bekövetkezettvá|tozásról Önkormányzat
illetékes szervezeti egységét értesíteni.

15. A jelen megállapodásban nem szabźúyozott kérđésekben aTársashźaaknak adhatő önkormrányzati
támogatásokról szóló Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuĺírosi onkormĺányzat 23/20|5. N.zt.)számű önkormányzati rendelete, és a Ptk.-ban foglaltak az iľrányadók'
A' szerződő felek a jelen megállapodást annak elolvasását követően, ňint akaratukkal mináenben
me ge gy ezőt' he lybenhagy ő|ag 4 e gymás sal e gy ező példrínyban Írtá/ĺ- a|á.

1085 Budapest József kiĺrűt 44. szám a|atfi
Táľsasház

képviseli: PORT-KORÚT Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. _Pap ottó

Fęrlęzętę a ĺĺ, Fo.ľ cfirren bizosítĺ-ltt. Budapest,20ltí. 0l ,(Ĺ.
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1. sz. melléklet

A számlák záľadékolása

A munkĺák e|végzését igazo|ő szźmták.ła vezetett zźradékokban foglalt összegeknek egytittesen aszerződésben meghatáľozott vissza nem térítendő támogatźls összegéi kell kiteňiĺik. A záradéko!ás
során az egyes munkálatolĺra elfogadott. kivitelezői ajánlatokat, u-ulurnint a műszaki ellenőri díjĺkülön-külön ketl figyelembe venni, és ezek elismert kötisége a|ap1ánszfüséges u )*uael,o|ásra kerĹilőcisszegeket kiszámolni a benyújtott szám|á.k végcisszege fiiggvényében. Valamennyi, az elismertfelújítási költség eĘéig benyújtott szźĺn|átzfuadéĚo|nitál. prre tekintettel:

1. amennyiben a társashźn je|en szerzodés 
|.. Pontjában meghatáĺozott elismeľt felújítási köItséggelpontosan megegłezĄvagy kevesebá összegről szőló szám|ĺákkal tud elszámolni, a kĺiz-ös képviselň-ek

pl.ameryľi ere!9ti szźtm|ára az a|źbbi szövegezésiĺ záradékot kell ráírnia: ,,A Józsefuĺárosi
onkormiányzat fe|é :.. Ft összegben támogatáši szerződés a|apján elszámolva.,, A szerződés 1.pontjrának utolsó mondatában meghatźrozott száza1ékszámot,,,ulu*int a szám|a végosszegébő| az
annak megfelelő cĺsszeget kell behelyettesíteni.

2. amennyiben a tfusashźz jelen szerzódés 1. 9on1jában megfaiá,rozott elismert felújítási költségetmeghaladó <isszegről nyujt be számlákat az e|szźtmolás soľán, úgy mindad dig, amíg a záradé|čoft
szálmláů< együttes végö,sszege nem éri el az elismeľt felújítási ktilřśéget, a szĺlÄlarut az 1. pontban
meghatiáľozott módon kell záľadékolni.

Az adott munkálatra vonatkozó, utolsóként figyelembe vehető szám|ánviszon! amely az elismeľt
felújítási költség összegébe beszámító, de azt meghaladó részösszeget is tarta|míz, már nem a vissza
nem térítendő támogatásnak a szęrződés 1. pontjában meýatároiott szźua|ékos aľrányszĺímáú és azannak megfelelő összeget kell behelyettesÍteni- a zfuadšk szövegébe, hanem a többi, az adottmunkálatľa vonatkoző szĺímlĺín máľ együttesen zráradékolásra került összegnek ćs a teljes vissza nem
térítendő tźnlogatźs összegének a különbözet ét ,Ą ĺózsefrárosi ooto.,neřy 

^t 
r"le ... Ft összegben

üĺmogatási szerzśdés alapjĺán elszámolva.''

Példa:

Az adott munkálatra vonatkozó felújítás elismeľt költsége 6.800.000 Ft.
A vissza nem térítendő tátmogatás az elismert felújíilísi řolt.eg 45,25 sz,źna|éka, azaz 3.077.OOo Ft.

Az e(szźlmolás sorĺáĺr benyrijüásra kerüIő szrámlfü :

I, szátmla: 1.900.000 Ft, ennek 45,25oÁ-a, azaz859.750 Ft kertil zźradéko|ásra

2. szálm|a:2.400.000 Ft, ennek 45,25o/o-a, azaz1.086.000 Ft kerül záradéko|ásra

3, szám|a: 2.800.000 F! amellyel máľ tullépésľe keľiil az elismeľt fetujítási költség, ezért NEM a
45,25%o-a, azaz |.267,000 Ft kerül záradéko!ásľą hanem 1.131.250 Ft.
(a záradéko|hatő 3.077.000 Ft-ból ki kell vortli az első két száĺĺĺúán már záĺadéko|t
összegeket: 3.077'000Ft - (859'750 Ft + 1.966.000 Ft) :3.077'000 _ 1.945.750 Ft:
1.131.250 Ft)

A szám|ák együttes összege 7.100.000, ebből elismeľt költség 6.800.000 Ft, a szrámlĺfüon szereplő
zfuadékok együttesen 3.077.000 Ft-ot tehetnek ki.

Minđen esetben a megfelelő zfuadétd<alellátott eredeti száĺn|ákkét másolat i pétđányátkell benyrijtani
,,A másolat az eredetivel mindenben megegyező.,, szovegű hitelesítéssel äHíľással, dátumoŹá"ssal,
pecséttel e|Látva.

v+4.
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MEGÁLLAPoDÁs
ame|ylétrejöttegyrészrő|,(o52BudapestVárosház
utca9-11.-adószám:15735636.241;@szám:zes6äa;statisztikai
:=i:!^?|::"?Ĺ19-6-3-19111,:?11-9'1,,képviseli: Tarlósistván főpdg';;ł;ň' ffii řffi;;iä'
másrészről a társasházközös képviselete: PORT Kft., (székhelye: ĺoes auđapest, .lozsef krt' 4ĺ.

helyen az a|ábbi feltételek szerint:

tP!!7,-"ýgjegyzékszám: 0í.09.666670, adószám: 12312779-złż, stätisztlŔai száĄe|:
12312779-4339.íí3.0ĺ.,.képvĺseli: Pap ottó), mint Támogatott kcizbtt a|ulírott napon és

'-\
_)

1) Támogató kijelentĺ, hogy Budapest 
-Főváľ-os Kozgyűlése 37|2013. (V.1o') szám(l,

Budapest főváros építészeti örokségének fővárosi ňělyi veoelmérő|.=älo rendelete a
rendelet hatá|y.a .a|á.tŤ9ła épületek, épületegyÜttesek, azok szŰkebb kornyezete,
illetve tartozékaik felÚjítása, rekonstrukc1pl1-- ý1o9kében végzett oerunažas étovábbiakban: munka) segítésére,,Építészeti-Értéłvéoelmi Támógatást]' hozott létr;
me|ynek célja az eredeti részek fe|újítása, restaurálása, vísszaál|ítäsa'

2) M í' pontban rogzített.célok megvalósu|ásának elősegítése érdekében a Támogató
pályázatot tett közzé. A pályázatra Támogatott érvénýes, a pá|yázati fe1tételeknek
megfe|elő pá|yázatot nyújtott be. Budapěst Fővároď xozgýĺleie az 1761t2015.(xl|.02.) Főv. ĺgy. határozątáva| ]iimogatott pá|yđžatát ereomenyesneŕ
nyilvánította és Támogatott részére z1.ooo.oob Ft azaz huszonegyńillio ĺorint
osszegű támogatást Ítélt 

. 
meg, me|yet je|en Megállapodás alapjäň a munkák

elvégzését és e|számolását követőeń egý <isszegoin ĺblyosĺt a fäńogatott oTP
Ba n k N yrt. -n é | vezetett a lá bbi szám ú szám|ájára: t lz oeoot-.zoog o í 99.

3) A támogatás osszege vissza nem térítendő.

4) 
^ 

támogatási osszęget a Támogató jelen Megá||apodásban fogla|tak teljesítését
ig.azo|ó, a 17. pontban részletezett jegyzőkönyv_kiál|itását kÖvetőěn, a 18, pontban
részletezett e|számolás benyújtásától számított 30 napon be|ü| utalja 

'át 
egy

Összegben a Támogatott által megjelölt számlaszámra.

5) A támogatás össrc9ýtTámogatottkizárő|ag a Bu4apegt V|ll. kerület. József körút
44. ę1ám. ą|att!, 3.4886 hrsz...ú ing.atlanna| cis@ az a|ábbi
munkák elvégzéséhezhaszná|hatja fel:

A pä|yäzaton etnyert támogatás az épii|et József körúti, József utcai és asarokrizalit homlokzatának a fe|újítására foľdítható. Et keil készĺi|nie a tárgyi
homlokzatok teljes fe|ületén a' vako'|atľészek, tagozatok és épütetdíszek
tisztításának, javításának, pótlásának a meglévőve| mindenoáń .aio''o=paraméterben va|amint a színezésének. A homlokzatró| minden ł'as'nálaioň
kívü|i vezetéket e| kell távo|Ítani, a 

- 
megmaradó vezetékeket védőcsőben,

falhoronyba vésve ke|l vezetni. A homlokzáton megje|enő parapetkońvektoľok
rácsos fiistcscĺveit és a kerámia sze}|őzőräcsokat.ĺôltil teil viisgá|ni, ha márnincsenek használatban, e| ke|l távotítani. A hom|okzat össžes báoogos
szerkezete átvizs.gá|andó, szükséges esetben cserélendő. A |ábazati részeketpľóbatisztítás után -tisztítani, 

javítani szükséges. A pince sze||őzőnyításainak
ľácsait cseré|ni ke||. A portá|ok e|őtti elő|épcsők egységese n, , iáb,zatta|
harmonizálva legyenek kia|akítva. A kereskedelmi egýségiľ 

'eklamelemei 
a

terv szerinti módon kerĺi|jenek e|he|yezésre' a nem tefu sżerinti rekláńorai el

.>' /'u //t//
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ke|| távo|ítani..A bejárati kapu fe|ĺi|etkezelését fe| ke|t rijítani. A kivite|ezéś
megkezdése előtt a hom|okzaton atka|mazni kívánt színeť ńágĺ"l"lo fe|Ületrefestett színmintáit a Városépítési Főosztály Építészeti- Éńek"đ;I;i
Csoportjának szaké rtőiéve| egyeztetni szükséges.

6) Támogatott uá|lalj!, hogy a fent megnevezett munka megkezdése előtt írásbanértesíti a Főpolgármesteri Hivata| Városépítési Főosztálýat. Á ienti értesítést
követően - de mé.g a munka megkezdése e|őtt - a Támógató és Támogatott ahelyszínen, az említett munka tárgyában szakmai egyeztetěst végez' A szakmai
egyeztetésnél he|yszíni jegyzőkönyv felvételére kerül sóř. tamogatořvállalja, hogý a
he|yszíni szem|e során a jegyzőkt5nyvben rögzített szakmai irá-nymutatást a munka
során betartja.

7) Az 5, pontban megje|ölt munka elvégzésének határideje: a Megál|apodás hatá|yba
|épésétől számított egy év.

8) Je|en Megállapod ás határozott időre jön létre és a felek szeződésszerű teljesítésévet
szűnik meg.

9) Amennyiben a munka végzése so19l a körülményekből arra lehet következtetni, hogya teljesítés a-.7. ponlban megjelölt határidőre]nem fog megtorténni, Támogatäú
kote|es erről Támogatót haladékta|anul értesíteni, és a hátáridđ módosíiását íräsban
kezdeményezni. Támog?tolt jelen Megál|apodás aláírásávat tudomásut veszi, ľlogy ä
munka elvégzése.határidejének módosítása1a csak egy a|ka|omma| és |egfelj.ebb.gý
éwe| való meghosszabbítására csak je|en Megáilapodás módosítäsáva| väň
lehetőség, és a határidő ismételt etmu|asäása esetén a Támogató jogosult a jelen
megállapodást azonna|i hatál|yaI fe|mondani.

10)Támogatott kotetezettséget vál|a| arra, hogy a kivite|ezéshez szükséges saját erőt,
mint a megíté|t támogatás és a megva|ósításhoz szükséges osszeg řulonošeget, á
pá|y ázat m egva !ós ít ásához biztos ítja.

11)Támogatott kÖte|ezettsége - a-pá|yázati felhívásban szerep|ő engedélyeken túl - a
munka e|végzéséhez szÜkséges minden hatósági engedély- és. hozzájáru|ás
beszezése. A Támogató jogosult azonna|i hatál|yal fó|monđani á Megál|apodást, ha
a munka elvégzése azért nem valósu|.meg határidőre,.m9ľ a lámogätofi.nem tudja
biz19s íta ni a szq kséges h at'ósá g i en gedé |y v agy. ho.ąáj á ru !ás beszezěsét.

12)Támogatott kötelezettséget vál|al arra, hogy a munkát az á|ta|a benyújtott pá|yázatl
dokumentáció rés:Ęt képező mĹÍszaki dokumentációban rĺigzíteit. tartatommat,
szÜkség esetén a Támogató szakmai iránymutatása szerint, ezel betartásáva| végzi
el.

13)Amennyiben a munka végzése során a.körÜlményekbő|arra tehet követkeáetni, hogya teljesítés nem a je|e1 Megállapodásban fog|a|taknak és a Támogató szakmä
iránymutatásának megfe|e|ően fog megtöńénni, Támogató a Megá||apoäast azonnali
hatá|lya| feImondhatja.

14)Támogatőtaz 5. pontban megjelölt munka időtartama atatt szé|eskorű e|lenőzésijog
illeti meg.

Ennek keretében jogosu|t kri|önösen:
- a munka á||ását bármikor megtekinteni;

(=)
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- minden olyan okiratba, bizony|atba betekĺnteni, amely a Megá||apodás. teljesítését érinti, építési napló vezetése esetén abba beiekinteni] 
i

15)Támogatott koteles az elkésztj|t munkát a mŰszaki átadás.átvétel előtt írásbanbejelenteni a Városépítési Főosztálynak ellenőzés cé|jábő|' ľamođato iěiěn pontoan
fogla|t e||enőzése során az e|készu|t munka megfelélős égét az?pĺtészéti 

.",tex"r
védelmének szempontjait tekintve e||enőzi.

16)A kivite|ezés és a beépített anyagok nem megfelető minőségéért minden fetelősség aTámogatottat terheli.

17)A munka |ezárását (amely a munka elvégzését követően a 18. pontban jelölt
elszá.mo]ást jelenti) megelőzően, é9 az esetleges szükséges további
utóe|lenőrzéseket xo.uęJ:ęl .a Támogató jegyzőkonyvet- á|lít kí á'đ-ńogřj"rcn
Megállapodásban válla|t kotelezettségeinek a ľámogaíoft maradéktalanul 

"iěđát 
t"tt.í8)A támogatott munka megva|ósu|ását kovetőjn a támogatáś céi-"š)erinti

fe|haszná|ásáró| a Támogatottnak a kivitelező á\ta| a kivite|ezéi rapcsan tiallĺtott,
|ega|ább a támogatás osszegét elérő, számla alapján ke|t e|számolnia.a ráńotäioval

l a munka jelen Megá||apodásban foglaltaknai< megfe|e|ó elvég'ésa;őJ- szóló,j jegyzőkönyv felvéte|ét .ktvetően, tegkésőbb 30 ňaptári n"päń 
- 

oěíul.- n.
e|szám olásnak tartalm aznia ke||:

. a számlát kiál|Ító cégge| kötött vál|alkozási szeződés máso|atát- a támogatott munkáró| szóló számlamáso|atokat, feltÜntetve: "a szám|a
tarta|mazza a támogatás összegét'- a támogatott munkáró| szó|ó szám|arész|etezőt. a Támogatott és az á|ta|a igénybe vett kivitelezők közötti műszaki átadás.
átvételi jegyzőkönyvet

- a számla kifizetését igazoló átutatási megbízást, vagy készpénáizetési
szám|át

Az eredeti számlán fel ke|l tÜntetni:
,A szám'|a az Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015 e|számotásához
keni|t felhaszná|ásra'
Támogatott a|áírása, pecsétje

A számlamásolaton fe| kell trintetni:

"/t 
számlam{sg|at az erędęlivel mindenben megegyező''

ľaňogätott aláírása, pecsé$e - .

. Megá||apodás iktatószáma 
,

A számla kizáró|ag a Megállapooá9pg1 szerep|ő, támogatott munka elvégzéséhez
sztikséges építési anyagról és annak kivite|ezéséhez kapčsolódó munkadíjról szólhat'
A szám|án megrendelőként csak a Támogatott szerepe|het.

19)E Megá||apodásnak az együttműködési, tájékoztatási, értesítési és e||enőzés.tĹirési
és elszámolási kote|ezettségre vonatkozó rendetkezéseinek (6., 1o',-1,i., 15., 18'pontok) Támogatott á|ta| történő megszegése esetén ľämogato jogosu|t a
Magá||apodást azonnali hatá||yal fe|mondani'

20) A Megál|apodás mel|ékletei:. Fotódokumentáció az ingatlan 2015. szeptemberi á||apotáró|,- A benyÚjtott te|jes pá|yázati dokumentáció, amety fizikai értelemben nem
kerÜl csatolásra jelen Megállapodáshoz.
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21)Támogatott vál|alja, hogy amennyiben az etkészutt munkáró| sajtónak vagy más
sz-ervnek nyi|atkozatot tesz, ennek so,aL megjelöti, hogy ,,a múnka a Büáapest
Főváros tnkormányzatának Építészeti Értetřeaelmi támogatás iámogatásával
készü|t el''.

22) Jelen Megál|apodásban nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Torvénykonyvről
sző|ó 2013' évi V. torvény vonatkozó rende|kezései az ĺrányadóki

23) Záró rendelkezések:
- A jelen megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerzőaő

Fe|ek közu| az utolsóként a|áírő aláírásának napjával. 
- -.

Jelen Megállapodás 4 olda|on, 6 egymássál mindenben megegyező
példányban késztjlt.

- Szerzt5dő fe|ek je|en Megá|lapodást, mint akaratukkat mindenben
mege9yezőt, gondos tanulmányozás és értelmezés után, helybenhagyótag
aláírásukka| |átják e|.

Budapest,2016. :

--Đ

Budapest F

Támogatott

Budapest Vll|. kerü|et, József körút44. szám
a|attitársasház

képviseli
PoRT.KÖRÚT Kft.

Pap ottó

PORT- KORUT Kft'
1oB5 Bp., József krt.41'

Tel./Fa,x: 337'8868
06-70-339'0187

Adószám 1 23'| 277 g -2. 42

Budapest Főváros
Főosäály

A Fđvároei KozgyÚ|és áJtat elfogadott szövegoel megegyezđ.

w,!._

Mártonffy Miklós
tőosztá|yvezető

Városépítési Főosäá|y

,/{o?ĺ
u'
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Budapest Vlll. kerii|et, ĺo..éTro'ut ąą.
2015. oktÓber
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A kéľelmező tudomásul veszi, hory
a kérelem benyújtrása nem jogosítja fel a közteľtilet haszná|aÍálra,
a Józsefuiírosi onkormányzat fulajdonában Iévő közteriiletek haszĺrálatIíról és haszrĺáüatĺínak rendjéről szóló
|8/20|3' (Iv.24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közterĺilet haszná|atźÉrt közteriilet-
haszná|ati díjat köteles fizetni,
a közteľiileten kizáró|ag a kęręskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről sző|ó 2|0ĺ2009. (IX.29.)
Kormiínyrende|et |2. $ (1) bekezdése alapján a rende|et 5. mellékletében meghatározott termékek áľusítha.
tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbi me|léleteket kel| csato|nia: (A csato|t me|lékletet kérjiik X-el je|ti|ni)

1. A kiizterületen folytahi kívánt tevékenysés syakorlásiíra felioeosító egvszerű okirat máso|atát:
- esyéni vállalkozás esetén: vállalkozói ieazolvźunyt,
- gazdasáei tiírsaság, egyéni cég esetén:30 napnál nem réeebbi cégkivonatoĹ a|áfuźsi címpéldĺánvt.
. tĺíľsadalmi és esvéb szervezetek esetében: a nyilviĺntartásba-vételüket isazo|ő okiratot.
- iístermelők esetén őstermelői isazolvánvt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztĺizeme|tetni kívĺánó kęreskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-
ie|entés köteles kereskedelmi tevékenység beielentését ieazo|ó dokumentumot vasy a Mĺĺködési EnsedéIvt
2. Az igényelt terĺiletre vonatkozó helyszínt źhráľ'oĺő vźa|atot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak
is. A vázlaton az igényelt terĺileürek. a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megrĺ|lapítható legyen (TERASZ PAVILON ESETEN: annak szélessége;
hosszúsága; ateÍ&sz, pavilon szélének az éptilet hom|okzati fa|áto| és a járda széIétŕil való tźxo|sága;terasz
esetén annak az üzletnek abeifuatáltő| való távolsáea. amelyikÍrez tartozik: métęľben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt épíhnény, létesítĺnény, berendezés műszaki leŕľását és teľveit; terąszlšérelmekhez ą
helvszín fo,óiát is csatolni sziilĺséęes,
4. Meglévő létesíhnényre vonatkozó közterĺilęt-használatihozzáj lírulrás megujítrása esetén - városképvédel-
mi szempontok fisyelęmbevétele miatt - fényképfelvétęlt kell becsatolni.
5. Epítési engedélýez kijli'tt éPítmény esetében vag,l építési munkálatoklcal összeJiiggő közteriilet-hasmálat
esetében az építtetőlőI kapott meghatalmazásl és a jogszabályban előírĺ esetek.ben a jogerős építéstigłi ható-
sási engedélvt csatolni sziilcséges,

X
6. Közut igénybevétele esetén - a 2' pontban foglalt helyszinrajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábráĺzo|ó
forgalomtechnikai vźluajzot, amely beszeľezhető a BKK Ki'zuti Közlekedési |gazgatősźL1 Közutkezelési Fő-
osztálv. Foreďomtechnikď oszkálván'

Figyelmeztetés:
A hibĺyÍalaftul kitöItölt kérelewtyomtatwźłty és az előirl melhźHetek csatolasán ful, a pontos és egłételmű heýmeghatrozás, va-
Iaminĺ a megléłő letesítnényfotoja eletgedhetetlen a benyújtott lrerelem eľdeni elbínźIasához!

A ktizertileĺhaszriálatot- kĺilönĺisen- az alábbi jogszabályokszabályozźl<:

MagaorszĘheýi önkormĺányzataiľól szóIó 20l l. éü CL)ooO(. törvény
a Józsefuárosi Önkormĺányzatrulajdonríban lévő közt€rtiletek hnmźůatfuo|es használatának rendjéről sza|ó 18ľ2013.
w,24.) önkormrányzati rendelet

JózsefurĺrosKerületiÉpítesi Sabátyzatfuó|sm|ő6,6/200?.@I.12.)önkormĺłnyzatirendelet
Budapesti Vríľosręndezesi és Építesi Keretszab ályzatĺó| sm|ő 47ĺ1gg8.(X.t5.) Főv' Kry. rendelď
A reklámok, reklámberendezésęk és cégérek elhelyezésének szabá|ya|rő| sző|ő 55120|3. oilI.2O.) önkor-
mányzati ľendęletę

N YILATl(O ZA T
Alulírott, az ä|ta|ambenyújtott közterület.hasznáIati kéľelmem ęIbírrĺlĺísá'nak céljából hozaźiáĺulokszemélyes adataim
történő keze|éséhez, valamint ahhoą hogy az így Ĺudomĺísra jutott személyes adataimat a Polgĺĺrmesteri Hivatal az le-
jrárásban részt vevő szakhatósági állásfogla|ások bekérése végett továbbítsa az illetékęs hatóságok felé.

Kérelmem belryújtrísakor a Polgármesteri Hivatal GazdáIkodási Ügyosztźiy Llgyintézőjétő| táljékoztatást kaptap -
ame|yettudomđsulvettem,_aze|jáaás megindításának napjrĺról, aziigyintézési hatráridőľől, az ügyemÍe irrányadó jog-
szabźůyi rendelkezésekről, jogaimľól és ktitelezettségeimĺől, továbbá kötelezettségem elmulasztásrĺnak jogkövetkez-
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről

Kiielentem. hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatźsi hatósági eljáľás és szolgáltatrás áltďĺíĺros szabźiyairő| a
2004, évi CXL. törvény 2004. évi CxL. törvěny 73/^. s (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomľól Ie-
mondok. Tudomásul veszem, hogy ezá|ta| az ĺigyemben hozotthatáĺozat annak közlésekor'jogeľőľe emelkedik.

PoRT - KoRÚT'Kq5
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ĺj UDĄPES.ľ FŐVÁROS Vľl|.

szentlrĺľályĺ uťca ĺÚ. Tĺ{ľsasház
Közös képviselő
l}udarlést
Szentkiľályi utca l0.
I09f
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Ięlełi:n; 45.q2.l58
e.nlai| : szĺlnlo|łnyinęb(:ł)jozseíV*ľĺls" hu

it
ł;'

:g

ia

,i
?ł

ľry: Bp,, VIĺI. kerĺileĺ Szcntkiľĺilyi utcĺl l0. sz' alĺtti |ahő|láz' utcĺri homlĺlkzat ĺ,clťljítámĺlk
bej clerrÍés éľvéltycsségóí ek új bćll i lncghosszłb bítása

rGÁZ(}LÁ$

telepiítósképÍ ticjclcntósl o|jsr*sban

A Szentklľń|ył^utca I0. Táľsasház bejelenťő sřoľveuet kéľgĺméfe, a2$15. nrdrcius ľ0.ćn
i"9ll. telepĹilésképi bejelentési eljáľásbän, a szentlĺĺľálył u'tęĺt tĺl. sz. ĺlaŕtł {3ílsl3 bľsz.)|akóház utcai hom|okzat fetújításíľłr Vonaĺkozń' 2?ł-Idł/20|6 (előiľĺť: zĺJizńďiśj
számťľ ťelepülé.skĺĺpi bejeleirÍćsÍ clőnÍés ervćnycsségi iclęjét it,lĺ. Í'elll'uáľ ĺ t-ig
mcghosszabl'íŕoľłr.

ľ]:" *ľoiilésképi döntésenunel szemben a Budapesĺ ll<ĺváľcls Vĺĺl. keľĺl|et Jizseľvórcs
Onkoľmiínyzat Képvíseltĺ-testrjletĺíĺree leĺtę{ ĺbuębbeżni;

Ą. telęiiléslĺépĺ eljá1ás . során nreghĺrzo.tt döntésbslr Íirgtaltak nlcgszegésc eĺietén
te|cptiĺóskćpi kötelezésj -lŕ{.- lef''ľllytatása ľende|hető el. Á kďiele**tt*o.g*i-*ä[*--ň-é;
végľe nem hajtĺĺsa eseĺén 50 000 foľirltig teqieĺlhető bíľ-ság hiszabńsa ľenĺeinęto ęľ

INĐoKotÁs
Ä Szentkir.ályi uĺĺ;a l0' "ĺ.ársasllý .bejelentö szęľyezęt 2015. mťłľciris l0.en benyujtĺlĺt
kérelĺnéľe indulĺ telepĺtlćskéqi- 

99i91e"tbsi cljáľásban, az építctt kÖľflĺe:{ęt ĺ:lakĺĺásáľi| ésvéclęlnléröI szóló l99?. évi {.xxvĺĺI. to*ený 30/Đ.$.a, a telepĺlésÍcjliszĺési kárrccpcilľol,
az íntegľált telepiłldsl.ejJeszjési sĺratégiáľól ós a teläpĺilésľęnĺtęzćgi Ĺs*ľztik''rti}, vnlnmĺlĺt
egyes teleptilésrelrdez-ési.sajátos jogÍntóarrényekľłi| sľćlo 3ĺą/20l2, (Xl. 8.) Kĺlľłl,r' ľenĺĺslęt
?3.$'-.a. valaminĺ nz ćpĺĺđsttggyeĺ iĺssĺeíllggłÍ.egyos hľlyi {ĺnkĺłľnrĺĺrryľaĺi hÁto.sťt'i cljłĺľłísok
ľęsí|91es szabályaĺľó] szóĺl 5/20|3. (ĺĺJ-0.) Enk<ll:mállyząĺi ľenĺĺclet 6.$ ĺlafráĺr, a 2Ú.ISfnĐ,S iigyiľaĺszríľnrl te|epiilćskćpĺ döntéssęt a ľencle|kęz'iĺ ľcsz.'J.-;i*;j r,pÍÍđsi
t c vĺĹken ysć g r,é gz..líset k í k ti tés né'l kĹil t uclołniłsul ve|tenl'

A"Szentkirályi utca l0.'I"ĺírsashiĺz heje|ent6 szeľvezęt 2ł,.16, łłrguszĺľs t0.ŕn bcnydtĺĺr
ĺclepĹĺlésképí lrejelentés nreghosszabbĺt/rsi kélclmét nlcgvizšgĺilva, {r 26.ĺ52l21;'I5
Ĺigyiľĺtszánrťl ĺlőntés éľĺ'ényessŕgi iĺ*ejćt a ľerrde}kezĺĺ ľĺ{ĺz ĺĺzĺłđnĺ rnigľ'ľ*.słĺr,nitotłĺłm"
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A ľendelkező részben.rogla|ta|1aJĺ.1egfe|elö.telepi.ilćsképi 
tlejelentésĺ eljárĺ{sbaľr hoxĺltĺdĺintésem a:z ép,ltet| köľnyezet alakításrĺľó.i és vćđęImé''i ;äió l-gql. evítxxuii. től.V6ny(a továbbiakban: Etv.; 30/D. E ĺĺ) uekezJesón alĺrpul' 

| Ž:, ĺ. ęvl Lň2ĺ VJll.

Á fęllebbęzési jogl.óI ľenĺĺelkezés oĺ litv. 
,'ł.0/D. $ (3) bekezĺlcsén' a cĺijntésben ľtlgĺĺrltĺĺkmegszegésétó| szó|i ľendelkezés az,Étv.:olń' 'ľ iłj b...ŕ-ffi*" atapul'

Budapsst, 2016. augusetus I I.
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BUDAPESI. FOVARoS Vlĺl.

SzentlĺÍľĺ{lyĺ utca 1Ü. Táľsasház
I{dzös képviselő
Budapęs!
Szeĺrtkiľályi uĹca 10.

\092
Tiĺľeg: Bp., VIII. keľÍilet SzentkiľáIý tltca l0. sz. alaĺti lakĺihĺlz uĹciti lłollrlĺlkzat Í-c|újításlrak
telepĺilésképi iigye

I GÁzCII'Ás

tetepii|éslĺóp'i |rejclcnŕósĺ ctjírľírshĺr n

Szentkir.ályi utca 10. 
.ľĺ{ľsasház 

bejelent ó szetvezelkórcllnéľe' 20ĺ5. nriir.cirls ł0.ón inĺlult
teleptĺtésképi bejelentési eljár.ásban, a śizcntkĺrrĺlyi utcrr ĺ0. sz. ĺlłtti (365ĺ3 !rľsz.} lĺt|ĺťlhĺiz
utcaĺ homlolĺzat felújításnalĺ tárgybarr benyťltĺltĺ dokrrnrelttációt átvizsgáltzurr ćs a Íbnt
lnegielölt építési tevékenységvégzését kikłités lló|IĺÍil tuĺ{onrásul veszeul.

A teleptilésképí bejelentési eljáľás soľán kiadott ígazolás a ktizléstől szírnrított 6 trĺinapig
éľvényes.
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Jelen településképi đöntésemmęl szeinben a Budapcst Főváľos VIII.
onkormányzat Képviselő-testiiletéhez lęlret ťęllebbezlú az iĺvéte|tő|
bęIül.

át

A telepfilésképĺ bejelentési eljáľásban hazott igazolás trenr mentesíti az építtetőt rnás
jogszabáIyokban ęlőíľt engedélyek nregszerzésétől (pl. közteľĺilct ťoglalás). I(ĺĺżös tulajdont
éľintő módosítás esetén a tulajcĺonostłírsak hozzájźnlläĺsa szíikséges. Jelen teleptilésképi
igazo|źn polgáľjogi igényt nem dönt eĺ.

A ielepülésképi eljáľás somn rrreglrozott igazolásban foglaltak megszegóse esetén
telepÍilésképi kcitelezési eljárás leĺblytatása rendellrető el. A kötelezettségek rnegsżegóse és
végre nem hajtása esotén 50 000 ťoľintig tĘedĺĺ bírsírg kiszabása lęnđęllrető el.

INDoKotÁs
SzentkiľáIyi utca l0. Tárcaslráz bejeterrtő silevezetf a ?:6-152.2015 Ĺigýľatszámťl
kéręlrnébelr az épített köľnyezet alakításárol ós védelrnéľőI szóló |997, évi LXXVIII.
töľvéĺty 30/D.$-a, a teiepÍilésfejlesztési koncepcióľól, az integľált telepĹilésfejląsztési
stratégiátol és a településľendęzésí eszközölo'ől, valamĺnt egyes településľencĺezesi sajátos
jogintézményekr.ől szőIó 3I4ĺ20If. (Xi. 8.) l(onn. rerrdeleĹ 23.$-a, valanrint a Buclaĺlest

|082 Budapest.Balossr.l [3_61 ,-[e|eíor.l,(}á | 459 2ĺĹĐ . E-nuĺĺ'po!'zaľľĺiest'el@o;Śłívaros lru . lwwv-'iozsefĺa,'os.h,-, l

|DŐSBAnÁľ #} . r\
oľĺxonnztÁľĺyzAT řlłił \, \./

/lrĺ



l3ł''í!)Áľ!.;s t. Iiťir1i ltÓĺ;

v|ĺ|. ilĺ.B'flt,l;'|.

Jĺiĺstl;vÁttĺlsl (}stĺĺľtrĺÁr*},Zit.I. 
i

li] l'i.t.r:;s7,|::'ľt . lVl t"ĺ'sr..t lłĺ
.l.l.:Rr.I'ÁtiÁ(.s/\

Äl [RilrĺlVĹt lĺlllłÜtł'lBtt'l

lĺltütüYtl0 tllltlĹ$ ľilĄ$0LN

Lotu. 05, Z(.
16./fl)l5.sz.

ŕcľytnnĺicsi véIcutény

rlrely készĹilt
SzenĺkiľcÍlyi uĺcą I0. sz. ulcĺĺĺi éptilet hoĺnlĺłkzuĺ.fłlťl.t'ĺtcisiĺcľvt,

táryyribarr

řIelyszín: Ruĺĺapcst VI[I-, l]aľo^ss u. 63-í15. III. eln. 30(l tłĺgya|ĺi
Iclőpont: 20|5'lnfucius l0. lóe
Ten,tanácsi tagok: Ferĺęzelyi Geľgc|y DI-,ĺ\ f.óópítész, Kolba Mihály, M. Mítĺŕlnyi Míklĺis

A Tervtaná cs hatätozatkép es vo ĺt.
Tęrvęző.. Perényi Lá,r;zIő

A teľvező isĺneľtette a Szentkiľźllyi utca l0. sz. alafti épüleĺ lronrlokzat fulújítási tęl-v(:t, Ar
épiilet összes hiźnyző diszíto elenr és a vakolat aľcliitektrila pótlásľa keľiil. A szĹiksóges
he|ľeken a bádogos elemeket éł a tiglabuľkolatot is pĺiÍolják, Fchijítják. A teľvtanács a 3.
számú berryrijtott színteruet taftott legĺnegfclelöbbnęk

A Tervtanács a homlokzat felújítási tervet tárnogatta.
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Mely létľejött a Budapest Főváľos VIIr. keľület Józsefváľosi Onkormányzat (székhely: t082Budapest, Baross utca 63-67., statisztikai számje|:1550800975 |1-32|-0I, adošz,ź,m: |5735715-2-42,töĺzsszám: 735715, bankszám|aszám: t04O3387-0O028570-00000000, státisaikai szám: 157357|5-84|I-32|-0|, képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester, a továbbiakban',Ö;il;á"y'at), valamint

a 1088 Budapest SzentkiľáIyi u. 10. szám a|att Iévő Táľsasház (képviseli: PoRT-ronÚľ
SzolgáItató és Kereskedelĺni Kft. _ Pap. ottó; székhely: 1085 Budapest, Jőzsef kÍt. 41. fszt. 2.;cégtreg}ľzéksz,ám: 0I 09 666670; adőszátm: 123|2779-2-42) tovźhblakban: Táľsasház közłstt aTársasház á|ta| utca.i homlolrzat felújításóra és elektromos fővezetěk cseréjéri pá|yźaaton elnyert
tĺánrogatás nyujtása tár gy ában az a|ábbiak szerint:

I. Az trlkormźnyzat a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuiáľosi onkoľm ányzat Képviselő-testĺiletének a Tlírsasházaknak adható o1\oľmłánľz'ati támogatásokróI sző|ő 23/2015. (V.21.) szźtmíl
rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8.$ (?), valamint a lr.5l2 u"l.""ae'lĹ"iľ"si"l, fe|hata1mazásra
figyele.mmel, a Társash ár'i Pá|yźvatok.ąt Elbíľłíló.Munkacsoi i,t llĺzorc. Gv. 0.ĺ.) szłfullú javaslatą ésa 2016. jrfulius 14. napján kelt polgáľmesteri dcintés i?apji1a 5.g92.ž2I Ft,5 óves" futamĺJcjĺkamatnentes kölcsönt és 3.992.221 Ft vissza nem téľíten dő-támogatáĺst nyujt a TáľsashĺŁ ľész.éreutcai homlo|<zat felrÍiítása é:."l"ľ.9^Tos fővezeték cseľéje cé|j{bőt, ĺ. řelii:ĺtĺ.' *egvalósításának
elismert költsége (AFÁ-val): 3l.263.490 Ft. A vissza o.- té.ít"ňdő támogatá's az elismert felrijításiköltség 12,7 7 százaléka.

2. A rendelet ĺ3.$ (1) bekezdése szerint'.a.felújítás befejezesének hatĺárideje jelen megállapodás
a|äúrásáń k<ivető 1 év, az elszámolás benyrijtásáľ; ezá|ta| i tźrnogatás ĺge"yu*jteléľe a kivitelezésu.eĺejezes| határidejét k<ivető további 180 napon belül van ,nóa. eň"*yiben a Táĺsashźn azelszámolást hatráridőben nem nytýtjabe, elveszíti a tímogatást.

?. .P -Önkormányzat az adott cím és mennyiség szerínti ťeladatra sző|ő, tételesen kiállított éskollaudált, a hatályos jogszabáýokbaĺ ĺoglatämat megfelelő szímlámásolatok a|apján aPolgrírmesteri Hivatalhoz tiirĹénő beéľkezési követő 30 ňu**up* b"lüi-- amennyiben abenyujtandó dokumentumokkal kapcsolatlan kifogás nem meľüIt ľel - ĺntezkędik a támogafási risszeg
T ársashéz bankszámláj źra ti)rténő źfutallásáLról.
Je|záiogsogbejegyzési feltételhez vagy ki)zjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettsé gvá12atáshoz
kötött kamatmentes kölcsön esetében az onkorm ányzat a řĺĺzetěs inínt akkoľ intézkedik, ha aTĺíľsasház źtadja:
- a je|záIogbejegyzést.'igazo\ő tulajdoni lapját/tapjait, ame|yen/amelyeken a kamatmentes ktilcsön
összegének erejéíg azOnkormányzat javaruije|a1őgogbejegyzésrek".tilt, uugy- aközjegyzői okiratot, ameýben aTfusashálz-koutzi_magaí.*,u, hogy a tĺámogatási jogviszonybóI
mindenkor fennáIló tartozása mértékéľe elfogadja a tčmogató nyi|vántntálsai alapjĺán késztilt,
közje gy zői okiľatba foglalt tanúsífu rányt.
A jelzálogogbejegyeztetése vagy aközjegyzői okirat elkészíttetése a Trírsashá zfe|adaa.

4. Az elszámolás keľetében klzáróIag ?.t7]v!zat benyujtását követő napnĄ de legkésőbb akivitelezési hataridő utolsó napjrának megfele1ő aam.mul l.iallĺtott számláů<nyujthatók be, tekintettel
arra, hogy páiyámi olyan munkálatok támogatására lehet, amelye t a Társashálz i pályazat benyujtrását
kcĺvetően kezd meg.

5. Az elszámolás keretében a munkálatok elvégzését igazo|ő eredeti szám|átkat ielen szerződés
mellékletében foglaltak szerint záradéko|nikell, majd a zárídéko|t 

',e,nĺ*'rci.ä*Liĺ példrányát kellbenyujtani ,,A másolat az erędetivel mindenb"n ."g"gy"zo.,, szövegll hitelesítésse|, a|áítássa|,
dáfumozással, pecséttel ellátva. A Hivatal az eredeti ,,g,,ílau,t bekérhetiaz elszámolás elfogadásáig
teľjedő időre a megfelelő zfuadéko|ás érdekében.
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6. A száĺnlamásolathoz másolatban mellékelni kell:
. tételes kimutatást anyagfelhasmá|ás és munkadíj szeľint a szźm|a végösszegének megfelelően

(szÁm|arész|etező),
- v ál|a|kozás i szerző dést.
- felmérési nap|őt,
- építési naplót,
- miĺ szaki źúadás- źĺtv éte|i j e gy zőkonyvet,
- miĺszaki ellenőr nyi|atkozatát,
- meghatározott munkálatok esetén szakhatóság szakvélemény ét, hatősági engedélyt,
- bankszám|aszfunről szóló nyilatkozatot, amelyre a támogatás összege kiutalĹató.

7. Az cinkoľmrányzati támogatás folyósításának feltétele a rendelet 13.$ (6) bekezdésében foglalt
dokumentumok benyújtása.

8. A felújítás ideje a|aĄ ateljes kivitelezés befejezése előtt részszÁm|aabban az esetben nyújtható be,
ha a támogatás méľtéke megha|adja az l.000.000 Ft-ot, és a kivitelezés legalább 30 %o-os
befejezettségi állapotban van,Iłzáttő|ag arryagválsiárlĺísra, vá||a|kozői díjra, vagy ezek e|ó|egére nem
nyujtható be részszárrl|a, az i|yen kciltségeket tarta|mazn szźtmiráů< az adott költségekhez kapcsolódó
munka teljes elkészülte uĺán nýjthatók csak be, része|sz,ámolás keretében is. Abban az esetben, ha a
pá|yáuatban több felújítási munkanem keriilt összevonásra,részszźlm|akizaró|ag akkor nyújthatőbe,
ha valamelyik munkanem teljes egészében megvalósult. Á munkálatok késztiltségének igazo|ására a
megbízott műszaki ellenőr írĺásban jogosult. A része|szémolás sorĺán atátmogatás szerződésben foglalt
összegének a benyújtott szímlrákkal aĺányban álló összege keríil kifizetésre.

9, Az önkoľmĺányzatitźmogatás összege aľányosan csökken, amennyiben aberuháaás megvalósítása
soľán a beruházás költségei atámogatásban részesített költségeknél alacsonyabbak. Ebben az esetben a
támogatásn?ł, é. 'u,..rya\ megfelelő kamatmentes.kölcsön 'tciľlesztő részletének megváůtozott
összegéről, väumint ájkcllcsoń rutamĺae3erol az onkoľm źnyzatírásban énesíti aTársashźnat.

10. A Tráľsashaz álta| a tĺámogatás megítéléséhez bemutatott felújÍtási költségvetést meghaladó
költségeket a T źtrsasháa köteles fedezni.

11. A kamatmentes kölcsönt az onkormányzat részéte a Társashán eryenlő részletekben köteles
visszafzetni, minden hónap 1 5. napj áig az aĺábbiak szerint:

- töľlesztés kezdete:
- törlesztés időtanama:

a tźĺmogatás kifizetését követő hónap
60 hónap

- törlesztő részlet összege: 99.870 Ft/h'ó

A Társashá z e|őtór|esztés teljesítésére jogosult.

A törlesztő részletet az oĺlkormźnyzat K&H Bank Zrt.-né| yezetett |0403387-00028570-00000000
szálnúbankszálnlájáta,az 1. pontban rögzítetthatározatszánl feltiilltetéséve| ke|látutallli.

Amennyiben a Társashilmak a jelen pontban |eírt fizetési kötelezettsége tekintetében a törlesztő
részletek hźúra|éka eléri a 6 havi töľlesztő tészlet összegét, a kamatmentes kölcsön még hátta|évł|
<isszegét a Polgáľi Törvénykönyvrő| szóLő 2013' évi V. töľvény (a továbbiakban: ftk.) szerint
megllatáttozott kamataival egytitt egy összegben köteles a Társashán az onkormźnyzat részére
visszafizetni.

12. Akamatmentes kölcsön vonatkozásában a Társashálz je|enmegáIlapodás aláírásával tudomásul
veszi, hogy amennyiben a 11. pontban rögzített

törlesztő részlet 3 egymást követő hónapbarr nem keriil megÍiźetésľe , űgy az onkormĺányzat a
tulajdoni hźnyadźtra eső közös köItséget a még fennálló, Tfusasházat terhelő tartozás
összegébe beszĺámítja. Ebben az esetben az önkormányzatitu|ajdonihányadra eső társasházi
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iizemeltetési költségeket (kőn)zemi díjak, karbantartás' felújítás stb.) a többi tulajdonostárs
köteles ťlzetni.

törleszto ľészlet 3 havi elmaľadása esetén az onkorm ányzat a Ptk. szerinti mértékben
meglatározott késedelmi kamatot sámol fel.

13' A trámogatott Tĺársashźzhozzájáml ahhoz, hogy a támogatott Társashźnneve, címe, a tĺámogatásösszege, és felhasználásaľrak cé|ja az onkormĺányzat hivítabs hiľdetményeĺt áegelenítő lapban,illetve internetes honlapjan is közzétételĺe keľtiljcin. Abban az esetben, ha a ĺ"lĺ..;ĺt,ĺ, köItsége
meghaladja az 1 .000.000 Ft-ot, a Trársashráz akapuiejáratźná|, jői- |áthatóhelye; kĺiteies elhelyezĺri egya támogatásáŕól szóló infonĺlációs tábltLt' A tábla ěgyszeri bászerzési dija, valamint a kihelyezéssel
kapcsolatban felmeľtilt egyéb költség a trámogatásbaňem számolható el.

14' Társasház k<iteles akivite|ezés során minden esetlegesen bek<ĺvetkezett vá|tozátsrő| onkormányzatilletékes szerv ez-eti egységét értesíteni.

15. A jelen megáIlapodásban nem szabál|yozott kérdésekben a Tźrsasháuĺaknak adhatő önkormányzati
tráĺnogatásokról szóló Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefurárost Ö"ń."'á;ń;-žslzols. N,2|.)önkormĺínyzati rendelete, és a Ptk.-ban foglaltak az iranyadók.A szerződő felek a jelen megállapodást annak elolvasását követően, mińt akarafukkal mindenben
megegyezót, helybenhagyó|ag 4 egymással egyező pé|dźnyban írteÄ< atźt.

Budapes! 2016. 2al6 JÚL zl

Bril&äpest Főváľos
On

Jogi szempontbóI elleąie gyzem:
Danoda-Rimĺĺn Edina'. "

je sy n nevéb en és r'nęstĺżtłSábďi'',

Társasház
képviseli: PORT-KORÚT Szolgáltató és

Keľeskedelmi Kft. -Pap ottó
),{' ,'

Á

JÍŁ í5

Fedezete a l (xo í címen bizosított. Budapest, 2016' ,í} . tL,

Félzügyileg cllenj egyzem :

69

v
/f

'ľ.'ľz/'ĺ .,V Á,/
t.,



ą}

1. sz. melléklet

A számlákzáradéko|ása

A munkrfü e|végzését igazo|ő szám|ákra vezetett záradékokban foglalt összegeknek együttesen aszerződésben meghatározott vissza nem téľítendó támogatĺĺs ĺisszeget kell kiteňiük. A zźradékotźls
sorátn az egyes munkálatokľa elfogadott. kivitelezői aiánlatokat, válamint a műszaki ellellőri díjatktilön-ktilön kell firyelembe venni, és ezek elismert koltsége a|ap1źnszĺikséges ł )ĺ,raaéko|ásra kerülő
összegeket kiszámolni a benytijtott szám|ák végösszege fiĺggvényében. Ýalamennyi, az elismert
felújítási költség eĘéig benyújtott szźm|áúzáradéko|nikál. prre tekintettel:

1' amenĺryiben a tĺáľsashźn jelen szeruodés 1.. pontjában meghatározott elismert fetlijítási költséggelpontosan megegłező,vagy kevesebĎ összegről sző|ő szám|ákkal tud elsziímolni, a kĺiz-<ĺs képviselői"ek
ľlľ"Tyi "..^a:li 

szźtm|ára az alábbi szövegezésĺi záradékot ke|| ráímia: ,Á Józsefuáŕosi
onkoľmrányzat fel'é ... Ft összegben trámogatáśi szerződés alapján elsziímolva.,, A szerzódés 1.pon{ĺának utolsó mondatában meghatfuozott száza|ékszámot, uulumint a szálmla végösszegébőI az
annak megfelelő összeget kell behelyettesíteni.

2. amennyiben a tĺĺrsashríz jclcn szc,rzĺśdés 1 pontjĺábalr neglraĺáľozott elismeľt felújítási koltségetmeghalaůí összegről nyujt be száľľĺ/ráű<at az e7szźlrĺlolás soňu úgy mindaddig amíg a záradéko|t
számlák egyiittes végösszege nem éri el az elismeľt felújítási köřseset, a s,ł,iilĺů<ut az t. pontban
me ghatźrozott módon kell zĺáľadékolni.

Az adott munkálatra vonatkoző, utolsóként figyelembe vehető szźm|án viszont, amely az elismert
fehijítási költség összegébe beszámítő, de azt meghaladó részösszege t is tarta|maz, már nem a vissza
nem térítendő tłámogatásnak a szeruődés l. pontjában meghatfuožott száza|ékos.aúnyszátmáń és azaĺ'qak..megfelelő összeget kell behelyeĺesÍteni a záradé.-k szövegébe, hanem a többi, az adott'muĺtkälatra vonatkoźii.szźim\źm már.együtt"sen zjnadéko|álsra keriilt.összegnek és a te$es viśsza.ngř.ŕrij]išłijii'.
térítendő támogatás összegének a különbözetét ,AJózsefvĺárosĺ onkormařyzat ľelJ ... Ft összegben
trámogatási szerzódés a|apjźnelszámolva'''

Példa:

Az adl:tLrľurlkálatra vonatkozó felújítás elismert kĺiltsége ó.E00.000 Ft.
Avisszanemtérítendőtémogatásazelismeľtfelújításiřolt'eg 45,25sz.źaa\éka,azaz3.O77.oooFt'

Az e|számolás során benyújtĺásra kerülő szźlm|ák:

I. szám|a: 1.900.000 Fą ennet 45,25đ/o-a, azaz}Sig.jso F.t kerĺil zátradéko!ásra

2' szálmla: 2.400.000 Ft, ennek 45,25%o-a, aząz 1.086.000 Ft keľiil záradéko|ásra

3. szźtm|a: 2.800.000 Ft, amellyel már túllépésre kerül az elismert felújítási költség, ezért NEM a
45,25%o-a, azaz I'267.000 Ft keľül zfuadéko|ásrąhanem 1.131.250 Ft.
(a zfuadékoĺhatő 3'077.000 Ft-bóI ki kell vollni az első két sz.źm]lán mfu záradéko|t
összegeket: 3.077.000Ft - (859.750 Ft | 1.086.000 FĹ) _ 3.07?.OoO - l.945.750 Ft =
1.131.250 Ft)

A számlák egyĺittes összege 7.100.000, ebből elismeľt költség 6.800.000 Ft, a szám|ákon szereplő
záľadékok egrytittesen 3.077.000 Ft-ot tęhetnek ki.

Minden esetben a megfelelő zfuadékka|ellátott eľedeti számlák két másolati pé|dényátkell benyujtani
,,A másolat az eredetivel mindenben megegyező.'' szövegiĺ hitelesítéssel äIaĺr.ĺssal, dátumo-zá-ssal,
pecséttel el1láfiła.
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MEGÁLLAPoDÁs
a mely. létrej ott eov.r$1ro| (1 o52B udapest Vá rosházutca9-11.-adószám:15735ffi6@szám:zss6äg;statisztikai
számje|: 15735636-84.11-3.21.01,-képviseli: Tarlós |stván topolgarmester), mint Támogató,másrészrő| ,ątársasház kozös képviselete est, Józsefkrt: 41| tszt. 2., cégjegyzékszám: oí-09-6666zo,'.iošiam: 12312779-24ż, statisztikaiszámjel: 12312779-49.99.í]3-o1, képviseli: Pap ottól, mińi iä"g;ňđ řo.ott alu|írottnapon és helyen az a|ábbi fe|tételek szerint:

1) Támogató kijelenti, |19ov euoapest,Fővá.ros- Közgyűlése 37t2O13. (V'10.) számú,BudapesÍ főváros építészeti örokségének fővárosi ňélyi ueoelméről .=äio rende|ete arendeĺet hatálya 
'a|á.taĺtoző 

épuleték, épÜ|etegyuttesek, azok szűkebb kornyezete,illetve tartozékaik felÚjítása, rekonstrukciója--érdeké9"l- vegát- beruházás (atovábbiakban: munka) segítésére ,,Építészeti'Értetvedelmi Támó!áia.ĺno'ott |étre,me|ynek célja az eredeti részek felújÍtása, restaurálása, visszaál|ítäsa.

2) AE 1. pontban rögzÍtett cé|ok megvalósulásának elősegítése érdekében a Támogatópályázatot tett \t5zzé, A pá|yázaira _Támogatott érvénýes, a pá|yázati fe|tételeknek
megfe-lelő pályázatot nyújtott be. Budapěst Fővároď rctizgýulése-iz.'1761t2015.(xl|.02.) Főv. Kgy. határozatát1a1. .ramogatott pá]yážatát eredményesnek
nyilvánította és Támogatott részére íí.ooo.ooo řtazaztizeiregymillió ĺorint ośszegűtámogatást ĺté|t. meg, me|yet jelen lr/egállapodás alapján a ńunkák eivégzését ése|számolását kovetően ggy osszegben fo|y.ósít a Táńogatott oTP s"nk-Ńýí.;él
vezetett a lá bbi szá m ú szám|Ąár a: 1 17 0800i -2oo7 1 3g8.

3) A támogatás Összege vissza nem térítendó.

4) ĺ támogatási összeget a Támogató jelen Megállapodásban foglaltak teljesítését
igazo|ó, a 17. pontban részletezeit jeg.ýzőkönyv-riallĺtasát k<'vetőěń, á ĺa' pontban
részletezett elszámolás .benyújtásátol' számÍtott 30 napon belÜ| utalja át egyösszegben a Támogatott álta| megjelölt számlaszámra.

5) A támogatás összegét Támogatott kizárólag. a Fq43pest.Vt!|. kerü|et. Szentkirálvi
uÍgą .í0. s.zám .alatti, 365ĺ3 hrsz..ú insaĺanń
alábbi munkák e|végzéséhez használhatjifel:

A, pá|yäzaton e|nyert--támogatás az épÜlet Szentkirá|yi utcai homlokzatának
te|jes felújĺtására fordítható. A fe|újÍtási a mÍiszaki leírás és tervdokumentáció
szeľint ke|| végezni kÜ|önös tekintette| a következőkre.
E| ke|| készü|nie az utcai hom|okz-at teljes felĺi|etén - a ta|azati hiányosságokpótlása, -és a 

-fatfelü|et megfe|ető ető.készíté'" útán . a vako|atrészek ést19ozatok javításármk, 
^ 
póttásának, színezésének, a felső l.et szintclísztég|abuľkolata iavításának, - pót|ásának, próbatisztÍtás utáni,homokszórássa|. egységes tisztításánäk. A kő, |ábazatot "'iĺrcn javĺtani,próbatisztítás után tisztítani szükséges. Az erké|y kőszeľkezetérőt 

" liopoľośvakolatot e! kę!! távolítani, ľnajd javítás, pľóbatisztĺtás és tisztítás utánimpľegná|ni szükséges. Az épuJe! 9jRsz bíszítőeleń"it 
"'i"ten 

javítani,
tisztíta n i, póto| n i szÍi kséges . A zárópárk?ňy díszkonzo|ait egyen keni statiraila g
fe|ü|. ke|l vizsgá|ni, szükség esetén megerősíteni, a hiányzř'kai 

" '"g6uőkke]mindenben azonos kia|akítással poto|ni ke||. A bádogos śzerkezetekeř cseré|ni

-łptusł/a sfurc
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és pótolni szükséges. A lakatos szerkezeteket javítás után matt fekete színreke|| mázolni. pe, asztalos szerkezeteket, beteértve a homlokzat <isszes
nyí|ászáróját, a megfele!ő javítások 'után, egyeztetés szerint felületkezetni
szĺikséges. A hom|okzatró| minden használatón kívüli vezetéket es egyéb
tárgyat e| kel| távo|ítani, a megmaradó vezetékek fathoronyba vésve kerü|jěńek
takarásra. A hom|okzaton atkalmazni kívánt színek megĺälelo fe|ütetre fästett
színmintált a Városépĺtési Főosztály ÉpÍtészeti Éľterveoelmi csoportjának
szakértőjéve| egyeztetni szükséges.

6) Támogatott vállalja, hogy a fent megnevezett munka megkezdése e|őtt írásban
értesíti a Főpo|gármesteri Hivata| Városépítési Főosztá|ýát' A fenti értesítést
kovetően - de még a munka megkezdése e|őtt - a Támógató és Támogatott a
he|yszínen, az em|ített munka tárgyában szakmaí egyeztetěst végez. A szakmai
egyeztetésné| he|yszínijegyzőkönyv fe|vételére kerut sor' Támogatott vá|la|ja, hogy a
helyszíni szem|e során a jegyzőkonyvben rogzített szakmai iránymutatást a munka
során betartja.

7) Pr 5. pontban megje|olt munka e|végzésének határideje: a Megá||apodás hatályba
|épésétől számított egy év.

8) Je|9n Megál|apodás határozott időre jon létre és a fe|ek szeződésszerű teljesítéséve|
szĹĺnik meg.

9) Amennyiben a munka végzése során a körü|ményekb ő| arra|ehet kÖvetkeztetni, hogy
a teljesítés a .7. pontban megje|ölt határidőre nem fog megtorténni, Támogatött
köteles erről Támogatót haladékta|anul értesíteni, és a határidő módosítását írásban
kezdeményezni. Támoq?toľ jelen Megállapodás a|áírásával tudomásu| Veszi, hogy a
munka elvégzése határidejének módosítására csak egy a|ka|omma| és |egfeljebbGgy
éwe| való meghosszabbítására csak jelen Megá||apodás módosításáva| väň
lehetőség, és a határidő isméte|t elmu|asztása esetén a Támogató jogosult a jelen
megálIapodást azonnali hatá|lyaI feImondani

10)Támogatott köte|ezettséget válla| arra, hogy a kivitelezéshez szukséges saját erőt,
mint a megíté|t !ámgoatás és a megvalósításhoz szÜkséges összeg rulonośéget, a
pály ázat m egva |ós ít ásához biztos ítja.

11)Támogatott kötelezettsége _ a pá|yázati fe|hívásban szereplő engedélyeken tú| - a
munka .elvég.éséhez szÜkséges minden hatósági engedély és hozzájáru|ás
beszezése: A Támogató jogosult azonna|i hatállya| felmonđani á nĺegaltapôdást, hä
g munka e|végzése azért nem valósul meg határidőre, mert a Támogátott:nem tudja
biztosítani a szükséges hatósági engedély vagy hozzájáru|ás beszezését'

12)T'ámogatott kotelezettséget vá|lal arra, hogy a munkát az á]ta|a benyújtott pátyázati
dokumentáció rés-zýt képező műszakĺ dokumentációban rćigzíteit. tartälomma|,
szükség esetén a Támogató szakmai iránymutatása szerint, ezek betartásával végzi
el.

13)Amennyiben a munka végzése során a körülményekbőlarra lehet kovetkeztetni, hogy
a te|jesítés nem a jelen Megállapodásban fog|a|taknak és a Támogató szakmäi
iránymutatásának megfele|ően fog megtörténni, Támogató a Megá||apodást azonnalĺ
hatá||yal feImondhatja.

14)Támogatót azS. pontban megjelolt munka ĺdőtartama a|att széleskorű ellenózésijog
il|etĺ meg'

ĺĺ

CN| -.ł--v(
/

c/í/



-3- fuafnł+/łłtl

^kbő
/

ű/Í,,
i'

Ennek keretében jogosult különosen:- a munka ál|ását bármikor megtekinteni;. m!1de-1 o|yan okiratba, bizonylatba betekinteni, amely a Megá|lapodásteljesítését érintĺ, építési nap|ó úezetése esetén aboa beíeŕnteni.

15)Támogatott köteles az elkészült munkát a műszaki átadás-átvétel elott írásbanbeje|enteni a Városépítési Főosztálynak ellenorzáś.céljábó|. ia'ódřó j;Ě; ;;;ffi;foglalt e||enőzése során az e|készu|t.munka ń"gĺ"lélo.égéů; építészeti értékekvédelmének szempontjait tekintve etlenőrzi.

,t6)A kivite|ezés és a beépített anyagok nem megfelelő minőségéért minden feletősség äTámogatottat terhe|i.

í7)A munka lezárását..(amely a.. munka elvégzését kovetően a í8. pontban je|o|telszámolást jelenti) mege|őzően, és .,= 
esetleges śzrirseies továbbiutóe|lenőrzéseket kovetően . T..Tog."tó jegyzőkĺinyvei állít ki 

""óĺ-logřElľ;Megál|apodásban vál|alt kotelezettségěinek i t,a'olaĺott maradékta|anul e|eget tett.ĺe)4 támogatott.. mTl(a megva|ósuTását tovétoei a támoiáiás 
.cel 

szerintife|használásáról a Támogatottnak a kivĺte|ező aliál a kivite|ezés kapcsán kiá||ított,legalább a támogatás osszegét etérő, számta alapjan ket| etszámolnia ä-ramogatóvata munka j"l9n. 
.ľęgá||apodásban fog|a|taknäŔ megfe|eló elvegiesero| szolóje.gyzőkölw felvételét kovetően, legi<esooo so ňaptári ń"pä. belü|. Azelszámo|ásnak tartalmaznia kell:

. a szám|át kiá||ító cégge| kötott vál|alkozási szerződés másolatát- a támogatott munkáról szó|ó számlamáso|atokat, fe|tuntefué' ''. számtatartalmazza a tá m og atás Összegét''. a támogatott munkáról szó|ó száľntaľész|etezőt- a Timogatott és az á|tala igénybe vett kivite|ezők kcjzötti mĹĺszaki átadás.átvételi jegyzőkÖnyvet. a számla kifizetését igazo|ő átuta|ási megbízást, Vagy készpénzfizetési
szám|át

Az eredeti számlán fe| ke|ltÜntetnl:
,,A s.zám.la az tpítészeti Értewédelmi Támogatás 2015 e|számotásához
keru|t felhaszná|ásra''
Támogatott a|áírása, pecsétje .

. " 
. ' .t .

A számlamáso|aton fe| kel| tüntetni:.'A szám|amásolat azeredetivet mindenben megegyező,,. Támogatott aláírása, pecsétje- Megállapodásiktatószáma

A számla kizáró|ag a Megállapodásban szereplő, támogatott munka e|végzéséhezszÜkséges építési anyagról és annak kivitetezés,énéz tapcsotódó munkadíjrol szólhat'A számlán megrendelőként csak a Támogatott s=erepäńđt.

19)E Megá||apodásna| 
'az 

ggv.uttműködési, tĄékoztatási, értesítési és el|enőzés-tĹĺrésiés elszámolási kötelezettśégre vonatkozó.reno"il.ěibseínek (6, 1đ';-ł;., 15., 18.pontok) Támogatott áltat torténő megszegése eietén räńogát'ó jogosult aMagállapodást azonnaIi hatá||yal fe|mondaini. -

20) A Megállapodás mel|ék|etei:

t.Ě
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- Fotódokumentáció az ĺngatlan 2015. szeptemberi á||apotáról.- A benyújtott teljes pá|yázati dokumentáció, ame|y fizikai értelemben nem
kerÜ| csatolásra jeIen Megálĺapodáshoz.

Z1)Támogatott vál|a|ja, hogy amennyiben az e|készuĺt munkáról sajtónak vagy más
sz-ervnek nyilatkozatot tesz, ennek során' megje|oli, hogy ,,a munka a Búäapest
Főváros Önkormányzatána( Építészeti ÉĺexVeoelmi Támogatás támogatás.ával
készÜ|t e|''.

22) Je|en ĺ\ilegá||apodásban nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrő|
szó|ó 2013. évĺ V. törvény vonatkozó rende|kezései az irányadók.

23) Zár ő re nd e l kezések:. A je|en megállapodás hatá|yba lépésének napja megegyezĺk a Szerződő
Felek közu| az uto|sóként a|áíró a|áírásának napjával'. Je|en Megá|lapodás 4 o|da|on, 6 egymássa| mindenben megegyező
példányban készült'

- Szerzodo felek je|en Megá|lapodást, mint akaratukkal mindenben
m9gegyezőt, gondos tanulmányozás és értelmezés után, helybenhagyólag
a|áírásukkaI látják e|.

Budapest,2O16. ..s.8.

-Đ,

Budapest Főváros

Támogatott

Budapest V|ll. kerulet, Szentkirá|yi utca í0'
szám alattitársasháza főpolgármester meg b ízásábó|

Mártonffy Miklós
főosáályvezető

Városépítési Főosztály

PoHT. KoRÚT KÍt'
1085 Bp', JózseÍ krt.41.

Tel./Fax: 337-8868
, 06-70-339.01A7

Adószám: 1 231 277 9 -2-42

Verő
főosztá

Budapest Főváros ri Hivatal
Főosztály

A F6városi Közgyđtés áltat etfogadott szöveggcl megegyezđ.
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Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:
Káplmezőneve: Tiszťviselőtelepi onkonnányzati Egyesület telefon

Kapcsolatfutoutr$ezo:evq ReineľGáboľ telęfon: (20) 349-(|6?'1

Szélůelye: i'*'i5oťľ- hel1nég: Budapest (u,ter):Bláthy ottó utca szÁfix,15.

_Ľtr-ŤIIlĽĽ

Egyéni vállalkozás esetében :

Vrállalkozo nyilvrántaľtĺás i szźma: iii
Adószáma:

Megjegyzés: Fenti adątokközlése a krjzterżilet-hasznáIąti kźrelmek 
"lu,ala,a

rił*::,ľ:,ľj:Ś,:,ľ:::::!:::*:ęľľ: 'n: 1,d:,,?,^, ľolg,,l.,.",t",i niłol Gazdlźlkodisr, ili"i"-kao",ĺitet-felügeteti.- _=,-Ugyosztálya kezelik a inforľľaciós önradettrzesi jog,ol es e infornáci,-ószabadslźgrol ęó,tó 20I 1. evi cru, tai",,y ,l,pi,n
Közteľtilet-haszmáIatideje:zolft* Ľ:"j hó iTjI naptól _

(ľöbb időpont- helyszín esetén kertink listlát mellékelnil)

Közteriilet-haszrĺĺlat ce{ia: Tisztviselotelepi Bogrács-Fesztivál

Kérelemmel érĺntett közteľtilet nagysága: |44o fiŕ
Kiizterĺilet helye: Budapest V[I' kertilet Bláthy ottó utca |ezźrtszakas#Ł - _ .@r

Megiesues ( Eryéb tény, ktiľĺi|rnény, LEVELEZESI CÍM, amennviben a fentĺ adatolÚól ęltéľ, sth.):
Levelezési cím: Reiner Gábor, 1089 Budapest, Reguly fuital u. 49.

Tekintettel arra, hogy n9npľofit közösségi ľendezvényl.ől van szó, kéťük, hogy a kĺiaerütet haszrálati đíjat
elengeĺĺn i szíveskedj enek.

: 13łą

Kéľjiik a túloldaIon
a kéreIemnvomta

jelzett
tvdnyt

teket
szíves

melIéklealáírni csatoIni, és
kedjék!
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy_ a kérelem benýjtrĺsa nem jogosítja fel a kcizterĺile thaszná|atźra.
- a Józsefuárosi tnkormányzat bs|ajdonában lévő kcizterületek haszná|atÁrő| és használatának ren-djéről szóló|8/20|3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közterület hasznáIatáértközteriilet-

haszná|ati díj at köteles ťlzetni,_ a közterÍileten kizárólag a kereskeđelmi tevékenységek végzésének feltételeirőI szóló 210ĺ2OO9.(IĘ.29.)
Kormányrendę|et |2. $ (l) bekezdése alapjiín a réndělet 5. 

-mellékletében 
meghatározott termékek árusítha-

tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbi me|léleteket kell csatolnia: (A csatolt me|lékletet kéľjük X-et jelö|ni)

l. Aközterületen folytatni kívánt te láĺĺra feljogosító egyszenĺ okirat másolatrít:
v á||aIkozás esetén : v áI|a|ko ző i

társaság, egyéni cég esetén: 30 napnril rre,m i cégkivoľatut, aláírási cĺmpéldányt,
- 1ľsadal-i és egyéb szeruezetęk eseté
- őstermelők esetén őstermclői ieazolv
- vendéglátó terasz létesítése esetén, u, u"

ľlmtél kötcles keľ clentését iBazolÚ.lulĺumentuńotvayl aMiĺködési Eneedélvt
2. Az igény e|t teniletre vonatkozó t'"lľ

::;i'::"J:::ľ"^:*:.'^:l.'1ľ'-:,-'*,: ",:ľľ:éges 
méretekkď. qs'í.1i 

'^ieielnie, 
nogy u;ń,iigy,agu,

elhelyezkedése egyértelmúen megállapítható lJgyen (TERAsZ, p-,łvnoľ nšET.Éi'I;;ilň;;#'iiď*
ľ:.'ľ::ĺ:i." ľ...ľ'.puľil:n ::é':ľľ az.éptileĺhomiokzatifa|átőlés a járda szé|étő|való üívolsága;terasz
esetén aĺurak az tizletnek a bei való távolsága, ąlnelyiküez tartozik:méterben mérve
3. Az elhelyezni kívánt épĺt^
helyszín fotóiát is csatolni szijkséoe.s.
4'. Meglévő létesítményre vonatkozó kö"t"
mi szempontok figyelembevétele miatt - &nyképfelvételt kell becsatolni. "

es.etében az építtetőtől kapotĺ meghatalmazdst és a jogšzabályban előírt esetekbei ifog",ai epĺie,igyt ł,otd-sógi engedélyt csątolni szülrséses'
6. Közút igénybevétele esetén _ a
forgalomtechnikai vázrajzot, amely beszerezhető a BKK K<izuti Iłozlekedési Igazgatós ágKozlltkezelési Fő-

Fĺgvelmeztetés:
A hilźrrytglaĺrul kitiltritt Mreleruryomtatvány es az előírt nelléHetek csatoląsón fiil, a pontos ĺźs egłénelmĺi helymeghatarozas, va-
Iamint a meglévő létesítłnbtyfonja elengedhetetln a benytijtott lre,relem erdemi elbírdkźsához!

A kĺjzteľiilet-haszriílatot _ kiilcinösen _ aza|ábbi jogszabtlyokszabźlyozzźúc

Magyarorszĺg helý önkorĺnínyzatairól szoló 201 l. évi CDoo(D(. törvény
a Józsefuĺárosi onkorrnrínyzat tulajdonában lévő közteriiłetek hasmźnatarőiés hasanĺílatának rendjéről sző|ő |8/2013'
w .24.) önkorm'ánpa'ti renđelet
Józsefuiĺros Kęrületi Épftesi Sabá|yzatfuő|sz(l|ő 66DO07.@I.12.) önkorĺn.ĺnyzati rendelet
Budapesti Vlírosrendezesi és Építési KeretszabáIyzatő|',da nĺsss.1x'15.) Főv. Kry. rendelet
A reklámok, reklámberęndezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (XII.20.) önkor-mányzati rendelete

NYILATKOZA T
Alulírott, az általam benyújtott közterület-|laszná|atikérelmem elbírátásának cé|jábő| hozzáidrulokszemélyes adataimtörténő keze|éséhez, valamint-ahhoą hogy azígy tudomásra jutott személye, uđutui-iläE.ill-.-"steri Hivatal az le-járásban részt vevő szakhatósági állásfoglalásokbekérése végett továbbítsá az illetékes hatósálok feié.
Kérelmem benyújtásakor a Polgĺĺrmesteri Hivatal Ga"dálkodrĺsi lJgyosztáIy igyintézőjétőI tájékoztatást kaptam -ame|yettudomásulvettery_aze|járásmegindításánaknapjáróI, azĺígyintézésihatáridőről, azigyemreirányadójog-
szabá|yi rendęlkezésekről, jogaimról és kötę!ęzęttségeimiŕĺl, továbbá-kĺĺtelezettsógem elmulasztósńfiak .iogktivetkez-nrényeiľŕíI, valarnint a hivatali elérhetőségről.

I{iielentem, hogy kérelmem teljesítése esetén a ko1ęaze9táĺihatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól a2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 71/^-s (1) bekezdés u; pont.;a a|apjáĺ a fellebbezési jogomról le-mondok. Tudomásul veszem.hogy ezáIta| az ügyemben hozőtthatározat ańak ŕá'leJJř"it;il;;i5tk.." -

Budapest, 2016.évaugusztus hó 16. nap. .........ľ*...9.......
xnnrr,ľĺľzo ALÁÍRÁSA

/ią./.ŕ
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016. 08.23-ihata||ya| 1. oldal, összesen: 3 oldal

Megje|enítés -
;

l

: Közzétételi információ megjelenítése:

TtsZTVtsELÖTELEP l Öru KonMANYZAT| EGYESÜLET
(1089 Budapest, BlRo LAJos U 30) Adószámi 19657765.1-42

Cégkivon at 201 6.08. 23..i időállapotban

1 ÁLTALÁNoSADAToK

AzonosítT: 199018061

Az opten álta| generá|t egyedi azonosítT!

Cégforma: Nonprofit szervezet

A|akulás dátuma: 1 990.09.01.

2 A cÉG ELNEVEZÉSE

T|SZwlsELÖTELEPI tľĺ roRruÁNYZATl EGYESÜ LET
Hatályos: 1 997'1 0,1 8. - ...

5 A cÉG SZÉKHELYE

í089 Budapest. BlRo LAJOS U 30

Hatályos: 1 997.1 0'1 8, - ...

8 A TÁRsAsÁGl szERzŐDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPĺTo oK|RAT, ÉresírŐ oKIRAT) KELTE

1990.09.0'ĺ.

Hatályos: 1 990.09.01. - ..'

9 A cÉG TEVÉKENYsÉcl xone1l1

9499'08 M n s egyáb kozÖsségĺ, tńrsada|mitcvéĺ<onység (Főtevékenysiég)

Hatályos: 2010.07.05. - ...

20 A cÉG sTAT|szT|KAlSZÁMJELE

1 9657765-9499-529-0't

Hatályos: 201 0.07.05. - ...

2í AcÉGADószÁMA

19657765-142

HatáIyos: 1 990.09.01. -,..

Adatok egyéb forrásból:
Szervezet neye: Tisztvise|óteIepi tnkormányzati Egyesület
Tĺpus: EgyesĹiIet

Nem

,/*?,,
gýhttps://www'opten.hďcegtar/cegkivonat-nyomtatas/0 1 990 1 806 1 2016.08.23.



OPTEN Kft' ) Cégkivonat fOI6.08. 23-i hatćúIvat 2. o|da|, összesen: 3 oldal

CéI szerinti besorolás: egyéb
Cél leírás: Védje és képvise|je a műkodési terÜ|etén é|ok |ega|apvetobb érdekeit.
Eljátt bĺriság neve: Fővárosi Torvényszék
Jogerőre emelkedés dátu ma: 2016.04-12
Módosĺtás dátu m a: 201 6-05-3o.
Bekertjlés dátuma: 20í6-05-30 .ĺ í :08:16
Nyi lvá n ta ftási sz á m : 0 1 -o2-ooo27 51
Rövid nér Rövidített név nincs bejegyezve
ldegen név; Idegen nye|vű e|nevezés nincs bejegyezve
B Í ró s á g i h atá ro z at sz á m a : Határ ozat so rszá m n ĺ n cs beje gyezve
Ü gyszá m : 0 1 oo/Pk.63656/1 99o
Al ap ítvány állapota : Nyilvántartásba vett
Bejegyzés típusa: Rendszerautomatizmus á|ta| bejegyzett új adat
Bejegyzé s d átu m a : 201 6.o4.12
Régi nyilvántaftási szám: 27 51 ĺ 1990
LélesĺIő okirat dátuma; Létesito oklrat kelte nincs bejegyezve
Elo eljárás tÍpusa: Fo|yamatban |évő e|járás nĺncs bejegyezve
Elő eljárás kezdetének dátuma: Folyamatban |évő eljárás nincs bejegyezve
KozhasznÚság változásának dátuma; Kozhasznú jogá||ás megszezésének / módosításának /
torlésének időpon$a nincs bejegyezve
Kozh aszn Ú ság fokozat: Nem közhasznú
V ag yo nfel h asz n ál á s m é fté ke : Va gyonfe|haszná|ás mértéke - n incs bejegyezve
Vagyonfelhaszn álás midja: VagyonfeIhaszná|ás midja - nincs bejegyezve
Áttatános rendelkezes a képviselet gyakorlásának midjárit:Álta|ános rendelkezés nincs
bejegyezve

Szé kh e ly o rsz á g : Magyarország
Eg yestj l et form áj a : egyesü |et

Ad lszá m : 1 9657 7 65-1 -42
Ad iszá m stát u sz a : Bejegyzett
Adószám megszezésének / fetfiiggesztésének / tortésének időpontja:199o.o9.o1
Kozosségi adlszám: Kozösségi adószám nincs bejegyezve
Kozosségi adiszám statusza: KözÖsségi adTszám nincs bejegyezve
Kozosségi adiszám megszezésének / fetfĹiggesztésének / tortésének időpontja: Közosségi
adószám nincs bejegyezve
StatisztÍ kai számjel : 1 9657765-9499-529-o 1

Statisztikai számjel státusza: Bejegyzett
Statisztikai számjel megszerzésének / fetfĹiggesztésének / tortésének időpontja: 2016.o4.12
No n p rofit n év: TISZTVIS E LoTE L E P I tN Ko RMÁNYZAT| EGYES Ü LET
Gazdálkodási forma: Egyéb egyesü|et .

A fenti adatok nyi|vántartása nem a Cégbíróság hatáskörébe tartozik.

Az adatok az OPTEN Kft. cégtár rendszeréb ő| származnak, amely cégek esetén a
Cégközlönyben megjelent hivata|os adatokat tartatma zza, más szervezetek esetén egyéb

forrásbó| származó hivata|os és gyűjtött információk |áthatók.

/
ĺ1,, 7 '",

i"^(AĺJPhttps ://www. opten.hďcegtar/cegkivonat-nyomt atasl O 199 01 8 06 I 2016.08.23.



OPTEN Kft. )) Cégkivonat 2016.08. 23-i hatźi|ya| 3. oldal, összcsen: 3 oldal

Lekérdezés időpontja: 2016.08.23 13:24
Utolsó fe|dolgozott cégköz!öny megje|enési dátum a: 2016.08.20.

Adatbázis utolsó aktualizálás i dátuma: 2O1 6.08.23 1 2:31

OPTEN Kft.O

,//

U ł,,.
/:/-

https://www.opten.hďcegtaľ/cegkivonat-nyomtatas/O 1 990 1 806 1

qV
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Budapest Főváros Mt|. keľület Józsefvárosi onkormán1zat Pqlgármesteń Hivata|a
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosáá|y
í082Ę9!96!
BaÍossutca63-67. 

K É R E L E M
a J őzsefv ár osi onkorm ányzat tutaj donában lévő kiizteľü |et haszná|atához

Kérjiłk a nyomtatványt olląshatóai, nyon,tatott betíĺvel kitölteni !

Egyéni váIIaI kozás esetében :

Megjegyzési Fenti adatok közlése a közterüleí-hasznólati kérelmek elbírálástihoz, a kozteriilet-hasznáIatok ellenőrzéséhez

szi)kségesek' Áz ądatokat a Polgármesteri Hivatal és a Józsefiarosi Közterület-felügłelet kezelik. Jelen njékozĺatás a 20] 1. éyi Cil].
tönléľzyen alapul.

KtizteľüIet-haszlá|atideje:2O|i6zé" i9^í'1j hő i0,?.naptól - 2o1i6i'ev 0 9i tro 
']10j 

napig

KözterüIet-haszná|atcé|ja: ..'.........'' építési anyagmozgatásra szo|gá|ő teherlift fogadóállványa. '.... ' '....

Közteľület narysága: .''''.......z db parkolóhely...' .'.'.....

Közterütethe|ye: Budapes! VIII. keri'ilet.....Somogyi Béla u. '''(utcątéľ).'...|2....szźlm

Egyéb (LF.VEJLF;ZÉsĺ cÍu, amennyiben a fenti adatoktól e|téľ, stb.):

/
ľzłł łV,ś//

98

Kéľjiik ű tlźloIdaIon jelzett mellékleteket csatolni, és
a kéľelemnyomta-tvónyt aláÍrni szíveskedjék!



-2-

A kére|mező tuďomásul veszi, hogy
} a kéľelem benyújtása nemjogosítja fel a közterülethasznáIatára,
} a 18/2013. (Iv.24') önkormányzati rendelet l7' s (1) bekezdése szeľint a k<izteľület hasmá|atáértköztę-

rtilet-hasmálati díjat köteles ťlzetĺi,
> a közteľületenkizźrőllag a2|012009'(|X.29') Koľmányrendelet 12. $ (l) bekezdése a|apján a rendelet 5.

mellékletében meshatár ozott termékęk árusíthatók.

A kérelemhez a kéľe|mezőnek az a|ábbi melléleteket kell csato|nia: (A csatolt me|lékletet kéľjiik X-e| jelölni)

1. A közterületen folvtatni kívánt tevékenYsés syakorlásáľa feliogosító egyszerií okirat másolatát:

- esvéni vá||a|kozás esetén: vállalkozói isazo|váĺyÍ.
- sazdasáeitársasás. esyéni cég esetén: 30 napnál nem réeebbi cégkivonatot, a|áírási címpéldányt,
- társadalmi és esyéb szeľvezetek esetében: a nyilvántaľtásba-vételüket igazo|ő okiratot,
- őstermęlők esetén őstermelői igazolványt.
2. Azigényelt,teľületre vonatkozó helyszínt ábrázolőváz|aÍot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak
is. A vázlaton azigénye|t területnek - a sztikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és ajátrda szélétőI való távolsága;terasz
esetén annak aziz|etnekabeiáľatátó|való távolsása' amelyikhez tartoz1k:, méterben mérve).

x

3. Az elhe|yezĺikívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leíľását és terveit; teraszkérelmekhez ą
helvszín fotóiát is csaĺolni sziilrséges-
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-hasná|atihozzájárulás megújítása esetén - váľosképvédel-
mi szempontok fisyelembevéte|e miatt _ fényképfelvételt kęll becsatolni.
5. Epítési engedélyhez ktjt.jtt építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefĺiggő közĺerület-használat
esetében az épĺuetőtől kapotĺ meghatalmazást és ajogszabályban előírt esetekben ajogeľős építésügyi ható-
s ági eneedélvt c s atolni s zü]rs é se s'

6. Kózitt igénybevétele esetén - a2. poĺtban fogla|t helyszinrajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrázo|ő
forgalomtechnikai vázrajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Kijzlekedési Igazgatóság Közutkezelési Fő-
osztálv. Foľealomtechnikai osztálván.

Figve|meztetés:
A hiánytalanul kitöltött Mrelemľryomtatvány és az előfit melléHeĺek csatolosán tul, a pontos és egłértelmĺi helymeghata.ozas, va-

lamint a megléĺő létesítméľryfotója elengeđhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbĺráIasához!

A közterĺilet-hasmáIatot - kĺilönösen _ az a|ábbi jogszabályok szabźl|yozzźk:
} a Magyarországhe|yi önkormanyzatairól szóló 20l l. évi CL)oo(fx. töľvény
} a Józsefvĺľosi onkormĺíľryzat tu|ajdonĺĺban lévő köztertiletek hasmá|atárő| és hasmźlatźnak ľendjéľől szőLő |8120|3.

(I\ĺ .24.) önkormányzati rendelet
} Józsefváros Keriileti Epítési Szabá|yzatźlró| sző|ó 6612007.()ilI'12.) önkormlínyzati ręndelet

} Budapesti Váľosrendezési és Epítési Keretsabá|yzatő| sző|ó 47l1998'(X.l5.) Főv. Kgy. rendelet

NYILATKOZAT

jźrőhatőság fe|é továbbításához a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából.

tő| táiékoztatást kaptam - melyet tudomásul vettem _ az e|jźlrás megindításĺĺnak napjáról, azugyiĺtézési határidő-
ről., azigyemre irányadó jogszabźiy rendelkezéseirő|, jogaimról és kötelezettségemről, továbbá köte|ezettségem
elmulasztásának jogktivetkezmény eirő|, a hivatali elérhetőségľől.

lębbezésijogomró| lemondok. Tudomásul veszem,hogy ezá|ta| az ügyemben hozotÍhalározat annak közlésekor
jogerőľe emelkedik.

4,
33

Budapest, 20|6. év 08 hó 22. nap.
KÉRELMEZo ALÁÍRÁsÁ
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: KozzéiéÍeii inŕoĺĺác]ó meoieleniŤése: Nem Ý

Gentroom |nvest Korlátolt Felelősséoű Társasáo
(2600 Vác, Varsa köz 1a.} Adószám: lZgozzog.ž-le

*fu kĺvcn*t *CJ 6.*ä't T'.ĺ !đěállapgjbari

í ÁLTALÁNoSADAToK

Cégjegyzékszám.. í3 09 ,13.|530 (Hatáyos)

Cégíorma: Kořláto|t felelősségű társaság

AIaku|ás dátuma: 2009. 09. 1 6'

Bejegyzés dátuma: 2009.09' 1 7.

2 A cÉG ELNEvEzÉsE

2/2 Centroom |nvest Korláto|t Fe|e|ősségii Társaság
Változás ĺdőpontja: 2013. 10'31.

Bejegyzés ke|te:. 2c1 3. 1 2'o2,

Hatályos: 2013.1a'31' . ...

3 A cĚG RoV|DĺTETT ELNEvEzÉsE

3/2 Gentroom Invest Ktt.

Vá|iozás iciő9ontja: 2013.10'3í.
Bejegyzés kelte: 201 3. 12.02.

Hatályos: 2013. 10.31' . ...

5 AcÉGSZÉKHELYE

5/2 2600 Váe. Varsa köz 14.

Váliozás időpontja: 201 3' 10.3.ĺ'

Bejegyzés kelte: 20,ĺ 3. 1 2.02-

Hatályos: 2013.10.31. - .'.

7 A cÉG FIoKTELEPE(I)

7/1 HU 1085 Budapest' Somoo]rĺ Bé|a ufca'ĺ2.
Váitozás időpontja: 201 5.0g.09'
Bejegyzés ke|te: 2015.10.1g.

Haiélyos: 2015'c9.a9. - ..'

8 A TÁRsAsÁa SZERZŐDÉs (ALAPSZ'ĄBÁLY, ALAP'To oKlRAT, LÉTEsíTo 9KIRAT) KELTE

1

;..*..-'*'-'--_*..-_,-l

/1
{/ĺ ĺ.

ĺ,/

hölE :ł{.."*vJ.@ie:.hujcegle.,''cegki'onď.n:/ün teiôs,r1 3c9ĺ 3 1 m

ĄOL
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2c09.09' í6.
Bejegyzés keĺte: 2c09'09.': 7.

Hatályos: 2009.09.17, -..'

2013.01.2s.

Bej egyzés kelte: 2013.a4'O2.

Haiályos: 2a13.04,02. - ...

2013.10.31.

Bejegyzés ke|ie: 2013.12'02.

Hatályos: 2a13'12,02. ....

2015.09.09.

BejeEyzés ke|te: 2015.10.19.

Hatáĺyos: 201 5. 1 0. 19. - ...

2016.01.05.

Bejesyzés keĺte: 2016.01.28.

Hatályos: 2016,01,28. ....

9 A cÉGTEVÉKENYSÉGI KÖREil)

6202'08 lnformáció.technolĘĺaĺ szaktanácsadás (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 201 3.02'04.

Hatátyos: 2013.02.04' - ...

7490.08 M. n. s. egyéb szakrrtai, tudományos, műszakĺ tevékenysĄ;
Bejegyzés kelte: 2013.02'04.

HatáIyos: 2013.02.04. - .'.

7022,08 Üz|etvite|i, egyéb vezetési tanácsadás
Bejegyzés ke|te: 20'ĺ4.oí'06.

HatáIyos: 2014.ü.aô' - ...

682c'08 sajái tulajdonú, béreĺł ingatlan béľbeadása. üzemelietěse
Bejegyzés ke|te: 201 5- 10-05.

Hatályos: 201 5.10.05. - ...

4110'08 Éptj|etépÍiési prcjekt szervezése
Bejegyzés ke|te: 2015..1 c.05.

Hatátyos: 2015'10'05. -...

8í 1 O'C8 Epĺtményüzeme|t'etés

Bejegyzés ke|te: 2015.Í0.05,

HatáIyos: 2a1ö.i0.05. . .-.

6832.08 |ngatlankezelés

Bejegyzés ke'te: 2015.1Ú.05.

Ha',ályos: 2015.10.05. - ..'

683.1.C8 lngai|anügynöii tevékenysé-o

Bejegyzés ke|ie: 20í5.10-C5.

8/1

8/2

B/3

B/4

9/19

9/3ô

oĺą7

ą/2A'

9/39

9/40

9/41

9/42

ĹÜi,,
ĺ,/

ĄOj

htlps :ri'źyjw'cpten.hU/cegiarŁegkl vÔ!)ai łycm teiasl1 -ąmi 3 1 53o
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Hatályos: 2015, i0'05. - ...

9i43 68.ĺĐ'08 Saját tu|ajdonú ingat|an aciás'ĺéte|e
Bejegyzés kelte: 201 5. 1 2.28'

Hat,áIyos: 2015.12'28. - '.'

1í A cĚG JEGYZETT TŐKÉJE

11/2 Összesen: :0c coo coc :'iÜi

Vá|tozás időponija: 201 5.09.09.

Be;egyzés ke|te: 2015.10.19.

Hatáĺyos: 2a15.09.09. . '-.

A cÉGJEGYzÉsRE JoGosU LT{AK) ADATAI

13/6 Cziráky Zoltan (an,. Gogola Katatin źva) s ügyvezető (Vezető tisztségviseĺő) 2600 vác.
Varsa käz 14.

Szĺi|etés ideje: 1974.05. 16.

Adóazonosító je|: 8392J61 599
A hite|es GégafáíráSi nyĺiatkozat vagy az r.}gyvéd átal eĺlenjęyzett aláírás-mĺnta b€nyÚjtásra
kenjĺt.

A képvĺselet módja: öná|ĺó.

A jogviszony kezdete: 2013.í0.31.
Váĺtozás időpontja: 201 5'09.09.
Bejegyzĺś ke|te: 2015.,í0'19.

Hatályos: 201 5.09.09. . ...

13ft Medveczki Zoltán (an: Szuhav o|gaÉva]' & 2600 Vác, liorväth Miháĺy utca 25'

szÜletéS iceje: 1974.06.25

Adóazonos ító je|: 839256527 4
A hiteles céga|áírási nyiĺatkozat vagy az ügyvéd áĺta| e||enjegyzett aláírás-minta benyÚjtásra
kenllt.

A képviše|et módja: önáĺ|ó.

A jogviszony kezdete: 201 3.-l 0.3j.
Vá|tozás időpontja: 201 5.09'09.
Bejegyzés ke|te: 2015. 10.1 9.

HatáIyos: 2015'09'09. - ..'

A cÉG sTATÍszTlKAĺ SZÁMJELE

20/2 149072g9-62a2-ť!13.
Bejegi,.zés ke|te: 2011'01.13'

Hatályos: 2afi '01'13. -'--

A cÉG ADoszÁMA

21/4 iÄ,90'r2o9-2-13.

HÜi49a72a9.
Adoszárn státusza: érvényes acjószám
Stáiusz kezdete: 2009.C9' 1 7-

21
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Változás ;dőF'oni-ia: ?a13' 10.31.
Bejegyzés ke|te: 201 3' ę'a4.

HatáIyas: 201 3. 10.31. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALM| JEtzószÁMA
3U1 1160000e0000000037444%7

Erste Bank zrt. {1138 Budapest, Népíürdő u.24.26.; 01 1o 041054)
A szäm|a nyĺiási dátuma: 2009.09.25.

Bejegyzés keĺte: 2009.09.29'

Hatályos: 2009.09.29' . ...

3a2 66000í6911098735{0000000
Veresegyház és Vidéke Takarékszôvetkezet (26C0 Vác, Zichy H. u. 23'; 13 02 o5o25o)
A számla nyitási dáiuma: 20í5.09.09.
Bejegyzés ke|te: 2015.09..ĺ 4.

Í.laiályos: 2a15.09'14. . ...

A cÉG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETóSÉGE

45/3 tmai|:cziraky'zoltan(ôequicom.hu
Változás ĺdőpontja: 20,ĺ 5.09.09.

Bejegyzes kelte: 201S.10.19.

Hatályos: 201 5.c9.09. . ...

A cÉG cÉGJEGYzÉKszÁMA|

49/1 13 09 i3í530
Vezetve a(z) Budapest Kömyéki TdÜényszék Cégbírósága nyilVántartásában.
Bejegyzés kelte: 2009.C9'1 7.

Hatályos: 2009.09'17. .,..

Cćgfcĺméto| ĺiiggo adatck

í(0s)A TÁRsAsÁG TAGJA|NAK ABATA|

1 Q9)/7 CzÍrákv Zoltán {an Gago|a Katalín ŕvaJ
SzÜ|eiés ideje: 1974.05.16.

A tagsági jogvĺszony kezdete: 2c,13.i0.31.

Vá|iozás időpontia: 201 5.09.09'

Bejegyzés ke|te: 2015.1C.19.

HaIálycs: 2a1 5'09.0s- -...

1(09}/9 Medveczki Zaltán tanl.izuhaY o|qaŕval
Sztiĺeiés idejo: 1 974.06.25.

A tagsági jogviszony kezdete: 2013.1o.3'ĺ.

dł

*

2600 Vác. Vaľsa köz .l4.

2ô00 Vác. Horváth Mihá'y utca 25.
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2016. Ü6. 17.

Vá|iozás időpontja: 2015.09.0s'
Bejegyzés ke|te: 20í6.01 -05.

Hatál,Íos: 2015-09'09' - '.'

97 PÉNzijGY| MoDuL

oPTEN Kfr. 
' cegkivmi 20i6. c6. 17-i hŹiäIyai

20í5' év 2014. év 20í3. év 2012. év 2011. év

Beszámo|ási
időszak

Értékesítés nettó

áĺbevéteIe

Üzemi eredmény

Adózás előiti

eredmény

Mér|eg szerinti

eredrnény

Adózott eredmény

Eszktizök
össząsen

Befekźetett

eszközök

Forgóeszközôk

Pénzeszkózök

Aktív időbeli

eIhatárolások

Saját tőke

Céltaftalékok

KöteIezettségek

Rövid lejáratti

kö:elezeĺtségek

Hosszú |ejáÍatú

kôtetezettsĄ1ek

Passzĺv időbeli

eihatáľclások

Pénzügyi mutatók

EIadósodot{ság

ícka (ł

Eĺacósodotiság

2c15.01-01.. 2014.01.01. - 2B13'01'01. - 2afi.Ü1,0i. - 2011.o1.o1. -

2015.12.31. 2014.12.31. 2013.12.31. 2012.12.31. 2011.12.31.

eFt

900

z5

?A

36

1428l.5

20 850

81 9S5

81 325

0

102 845

0

0

0

0

0,00

c,c0

eFt

138r'.

1 244

1 244

272

732

525

74

501

0

0

0

nna

eFt

Ę Ęíe

5 651

5 652

3 9C8

+ tvo

1'11

eFt eFt

2387 2 900

't 328 1776

í 345 1776

1 210 1 598

1 210

J 5UY

0

1 776

2798

c

451 4 085

393 4 085

00

3 309 2798

2825 2798

00

3 309

U

0

0

0

2 099

0

ow

ovv

0

c

lZJ

0

3 967

3 967

0

0.95

1ĺ.éf

0,00 0,25

0,00 a33

cśi ,,7
ĄOe

him ]-}'Bł."''Olsn'hty'cegiéiJcegk!vs'at- nyffi t.a.ä/1 :}091 3 í 53s



201ô.06. 17 oPTEN Kfr. ĺ CĘkivonat 2016' 06' 17.' 
'Eiä!ír'e:

méńéke - Bonitás

v-

Árbevéte| aränyos 4,oo 50,69 ô,:,24 52,89 67,23
eÍedrnény % ,O

Likviditási gyorsľáia Nincs adat. Nincs adat. 4,0o 18.79 1,03
í3:

Áz adatgk az OPTĘN Ktt' CégŁár ťenđ€z€ľébőĺ saánnaznek' ameiy ségek esetén a
üégktizĺłinyben r'?egjelgnÍ hivatěĺas eđät*kat taĺŤáEłĺazza, rnás szervezełek esetén egyéb

forrásbó| száľxazo hĺVäÍalos és gyíijtött infgrmáciik řáthat*k.

Lekéĺdezés időpontja: Ź81ô.ss..ĺ7 {0:{5
;JÝoIsó feĺdolgozott ťégiĺőzřöny nregjeleĺésĺ dátgľaa: 28.'6.s6.{4'

ltdatbáeís utoisó akt$aĺizáiäsi dátĺ'łma: 3$1s.$ä.17 sB:28

oPTřl.1 i(ii.ę)

hitos :í..ir'ii!"ł.cpłs'hďc3gł€í1ctrkiv6aĺ-nym iaiasi 1 3991-2 1 53c
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