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Jđľ,ł;*ľľđrĺrtĺ Ön&oľĺnĺ{łpaat ľołgđľlu,:ĺreľi .t[Í ľ*tals

Mgsiesľzés: Fenti adatok közlése ą közterület-hasznĺilati kérelmek elbírálósóhoz, ą közterijlet-ho',"ák,ok 
"tl,,ő,,é,éI,osziil<ségesek Az adatokat a Polgórmesteri Hivatal és a Józsefvĺźrosi KÓzteriilet-feliigłelet kezelik Jeten fuźjétraztaais a 1992. evi IXU.

tönléľryenalapul

KÜz1eľiilet.haszná|at|deJe:**201iĺj u" ľ.fi nuioili naľtól _ 201:1:.év iTiż.-ĺ hó 
.i-f1 

naľis

Ktiztel'ĺilet.hłľzĺri|atcéIja: Hírlap- Könyv, eryéb áľusítás Í.olýatasa pavilonból. Közterület használat meg-
hosszabbítása

Közteľület nagysĺága: .......4..'., m2 / db

Közteľĺilethelye:*** Budopest, VnI. kerü|et..'Próter u. 1zigony u. sorkón 35728/39. hrsz. o|otti
Józsefvórosi onkormőnyzat tulojdonĺíbon o jĺírdłínlétesített povĺlonbon. ....'.'(utcą
teľ)............szćnnelottl: jáľdá'', úttesten, aj,lĺlteľĺile|ell vary.'..'''

ryF9szĺtő ktizlendők(pl.: alkalmazottak, béľIő nevą címe; indokoltesetben díjkďveznény; LEvEI.,EzÉsI
CIM' amenľ{ibenn a feny' adatolĺtól eltéľ):

. l'Jsłaĺ. . . lł#.l.!.: ĺ ę,.tĺ-
Kérem a hiavďalos levęleimet az a|ábbi címre szíveskedjenek küldeni! Wolťrnger Lász|ő,Budapest,
VIII.Kerület, Prótcr u'26. Ilíľlapos-Ktllryvcs pavilon (pľáteľ u-Szigony usarok)

Adószalna: 6 7i5ĺ5 8!0 6
,7 i-1ž: i71T'- t_._i__._i - i_ _:__i

Banlĺszamlaszáma: |[T:,iľ j]i- í.P j _ ľ--li'_.ľlĺ i_-Ij f 
=j- 

-j-]

* csak őstermelők kérelméhez kell kitölĺeni!** töhb időponĺ esetén kériink listát metlékelni!
*** több helyszin esetén kériink listát nellékelni! @ rn

Ą ĺ-l



Kérem a Tisĺelt Hivatalt, hogy szíveskedjenek számomľa biztosítani a teljes évi kozteriilet haszlálati
díjbefizetésének havi bontásbaĺr rész|etťlzetési lehetőséget. Kérvényemetazzaltźtmasztom alá, łlogy ajö-
vedelmem mégahivatalosan megállapított nrinimál bén is alig éri el, melyből ketten élünk az egyetemista
fiammal, aki nem rendelkezik önálló jövedelemmel. Ugyanakkor egyes típusú cukorbeteg is, ami maga-
sabb ellátást igényelne, de sajnos az e|mtit évben önhibánkon kívĹil az rijabb rendeleteknek koszönhetóen
nem ľészestiltink köz wőgy ellátásban. Igy aztźn még a havi inzulinért és az egyéb gyógyászati azezze|
összefüggő eszközĺjket is ki kell fizetnünk. Tisztelettel kérem az Önkormányzat képviseletét, hogy ré-
szemľe továbbra is biĺosítsák a csökkentett havi közterület hasznźiati díjat, melyet ąz,za| kívánok indokol-
ni, hogy az elmúlt évben még három olyan hírlapot árusítóhely van a kĺizvetlen közelemben, melyet nagy-
ban leveszik a forgalmamat, igy a napi megélhetésünk is bizonýalan.
Köszönettel' ,., j Í1 l ,

Budapest, f0l6-03-f3 iil' 4j"",ď L^bÁ:ń| u

ftIfinger Laszló

,Aą

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Nyomtatás l. oldal, összesen: 1 oldal

Minerva Térinformatikai Rendszer ,#,.ffi*-w
BudapestFővárosVl|l.kerületJózsefvárosionkormányzataWffi

,.ff

A térkép tĄékoztató je|legü, máso|ata semmi|yen hivata|os e|járásban nem használható fe|! KészÜ|t az á||amĺ a|apadatok fe|haszĺá|ásáva|.

Engedé|y száma:

Budapest, 2015 november 19

http ://minubiO 1 /minervďbp8ker/ ajaxp|oÍ.l ajaxplot.plrp

,/
,ĺ,,

ťy2015.11.19.



57 Práter u. - Goog1e Téľkép

#*ĺ''ę*e 57 Práter u.

1. oldal. összesen: 1 olđal

Kép készÍtésének ideje: máj. 2014 @ 20'| 5 Goog|e

Budapest

Utcakép - máj.2014

7l
c., ĺ,:,/r

https://www.google.hu/mapsl@47.4867685,19.0801642,3a,62.2y,0.76h,82.43t/data:!... 2015.11.19. g 3



OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.06. |7-ihatá||yal 1. oldal, <isszesen: 2 oldal

Megjelenítés

KözzétételiinÍormációmegje|enĺtése: |Nem 

-_--_v
Wölfinger László lstván

(1083 Budapest, lLLÉs UTOA fo|dszint 5. ajtó) Adószám: 67558067-2-42

Cégkivon a| 2016.06. ĺ 7 ... időá||apotban

í ÁLTALÁNosADAToK

Azonosító: ,|97244547

Az opten által generált egyedi azonosító!

Cégforma: Egyéni vá||aIkozók

Alaku|ás dátuma: 201 6.03'23.

2 A cÉG ELNEVEZÉSE

WÖ|finger László |stván

Hatályos: 201 6.03'24. - ...

5 AcÉGSZÉKHELYE

1083 Budapest, ILLÉS UToA ftldszint 5. ajti
Hatályos: 201 6.03.24' - ...

8 A TÁRsAsÁGlszERzŐDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPíTo oKlRAT,lÉľrsíró oKIRAT) KELTE

2016.03.23.

Hatályos: 201 6.03.23. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYsÉcl xone1l;

4762,08 Ú1sag-, papíráru-kiskereskede|em (Főtevékenység)

Hatályos: 201 6.03.24. - ...

13 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

Wolfinger Lászli lstván 1083 Budapest, ILLÉS UTCA fo|dszint 5. ajtó

Hatályos: 201 6.03.24. - ...

20 A cÉG sTATlszT|KAlSZÁMJELE

675580674762-231-01

Hatályos: 201 6.03,24. - ...

2í AcÉGADoszÁMA

67558067-242

Hatályos: 201 6.03.23. - ..'

f016.06.r1.http s :/iwww. opten.hu/ce gtarice gkivonat-nyom tatas I 0 I97 24 4 5 41



OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.06.I7-íhatáIlya| 2, o|đal, összesen: ) oldal

Adatok egyéb forrásból:
Át tapot: MűkÖdó egyéni vá|lalkozás

Adiszám: 67558067-242
Viselt név: WoLFINGER LAszLó lsTVÁN
V ál lal kozói tevéke nység kezdete : 20 1 6. 03.23
N yi lv á nta ĺtá si szá m : 50409349

Székhely:1083 BUDAPEST 8.ker |LLÉs UTCA FS. em. 5. ajtó

Aktual izálás dátu m a : 20 1 6.06.01'

Gazdá|kodási forma: Egyéni vállalkozó .

A fenti adatok nyilvántartása nem a Cégbíróság hatáskörébe tartozik.

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

forrásbó| származő hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja : 2016.06.17 08 :30

Utolsó feldo|gozott Gégközl<iny megjelenési dátuma: 20í6.06.í4.
Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2016.06.17 08:28

OPTEN Kft.O

,,,,"

C/i-'i/"flt'-
Y\

2016.06.17. o, ()http s ://www. opten.hr./ce gtaľ/ce gki vo nat-nyom tatas l 0 1 97 24 4 5 4]



BUDAPEsT FŐvÁnos
VIII. KERÜLET i

J6zsBrvÁnosI oľxonn,ĺłNYzAT i vÁRosÉpÍrÉszBu ÜcyoszrÁly ]

-::*:Ľ:Ľ]1": -]- i.-_.__-._.._,_.*_,J

Budapest Főváros VIII. keľület Iktatószám: 26-455/2016
Józsefvárosĺ onkoľmányzat ,Ügýntéző: 

Szomolanýné Kocsis Beatrix
Polgáľmesteľi Hivatala Telefon: 459-2-157

Jasľonq1zdálkodási és Üzemeltetési e-mail: szomolaný neb@jozsefuaros.hu
Ugyosztály

dľ. Galambos Eszter
ĺiryosztályvezető

Helyben

Táľgy: Wölfingeľ LászIő közteľĹilet hasznźt|atíkerelme - Práter utca - Szigony utca sarkĺín
pavilon elhelyezése

Hiv. szám: ] 6-1 682/20] 5'

Tĺsztelt Ügyosztályvezető Asszony!

Köszönettel vettem targý témában tett megkeľesését. A Budapest Fővĺáľos VIII. keľület
Józsefuaľos onkormźnyzata Képviselő-tésililetének Józsefuaros KeľĹileď. Ęí;;iSzabá|yzatań| szćiő 66/2007.(Xil.|z) rendelete (JoKÉsZ) 10.$ (2) bekezdése szabźiyozza a
pavilonok elhelyezését.

Fentiek a|apjźnmegállapítom, hogy a k<izteľü1et-basznát|at engedé|yezhető.

Budapest, 20|6. jÍnius 22.

Udvözlettel:

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 4S}-ZIOO
wwwjozsefiraros.hu

6
/'/
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lĺ- * űs6bai€
Fővárosi Katasztľĺífavédelmi |gazgatőság
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

-**r^t'' c

H- I 08 1 Budapest, Dologház utca 3. X: 1 443 Budapest, Pf.: 1 54.
Tel: (36-1) 459-2324 Fax: (36-1) 459-2457 eĺnail: fki.kozeppest@katved.gov..hu

,|'Jb c.+ dł-

,Ar({-s)) íi*naĚ i;

*"oY**'@''
Szám: 3 5 1 50/f3 44-1 D0| 6.á|t. ľáľgY: Szakĺnai vélernélry a Budapest, VIII.

keriileĹ Pľáter utca. SŽigony utca sar-
kán. (Wölfinger Lász|ő) közteri'ilet
hasznźilat ügyében

Hiv.sz.:

i:{

F äbri Zo|tánné tű. hdgy.
459-2324

E-mail: fki.kozeppest@katved.gov.hu
B u d ap es t F őv dľ o s W I I. k e r iź l et J ó zs efv tiľ o s Í o lt k o ľ m ltny zat
Po lgármesterí Hivatula
Gazddl ko dás i Ü gy o s ztúly
Vezetője rěszéľe!
Budapest
Baross utca 63-67.
7082

Ertesítem, hogy a Budapest, VIII. kerĹilet Práteľ utca- Szigony utca sarkán (W<itfinger LászIő) kijz-
terület hasznáIat tigyében a KirendeltségĹinkhöz kiildött megkeresését megvizsgáltam, ame|yre az
alábbi szakmai véleméný adom:

A Budapest, VIII' keľiilet Práter utca- Szigony utca sarkán (Wölfinger LászIő) a járdán létesített 4
nm-es újságos bódé kialakitźĺsát a benýjtott iľatoknak megfelelő kialakításbantíizvédelmi szem-
pontból nem kifogásolom

A fenti szakmai vélemény nem minőstil szakhatósági állásfoglalásnak.

Kérem szakmai véleményem szíves fudomásul vételét.

Budapest, 20l6.június 1 7.

/

le*EgatdĘ
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Boros Gábor Szabo|cs

Feladő:
Ki,ildve:
Címzett:
Tá.rgy:

Bo.os Atti |a Ba|ázs < Bo rosAB @ b u da pest'po| ice. hu >

2016. j nius L7.L0:32
Boĺos Gábor Szabo|cs
Re: szakhatÓsá9i á||ásfogla|ás megerősítése

*-'\-ą
uÖ{



Boros Gábor Szabolcs
figyintézó
Budapest Fóváros V| | |. kerÍ'i Iet Jőzsefvárosi
Polgármesteri HivataI
Gazdá |kodási Ügyosztály
1082 Budapest, Baross utca 63-67.
+361.4592230
borosgsz@ iozsefvaros.hu

Mentsen meg egy fát! csak akkor nyomtassa ki ezt a |evelet, ha fe|tét|enĹi| szĹikséges!

Ezen uzenet virusellenorzesen esett at, es virusmentesnek bizonyult.
Mai|Scanner - E-maiI vÄrus ÄŠs spamkeresĹ,
A MailScanner koszoni a transtec Computers tamogatasat.

uĐ.s-.*\Ôę
,{'*



Boros Gábor Szabolcs

FeIadő:
Küldve:
Címzett:
Másolatot kap:
Tárgyz

TÓth Csaba
201-6. j nius 17. L0:30
Boros Gábor Szabo|cs; Ga|ambos Eszter dr.
dr. KÓrÓdi Éva; SzabÓ Kata Karo|ina dr.

RE: wo|finge r Lász|ő sza khatősági állásfog|a |ásána k megerósítése
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A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kęľeskedelmi tevékenységét a kereskedelemľól szóló 2OO5.
folytathatja.

Üdv<izlettel:

TÓth Csaba
irodavezetŐ

Budaoest Fováľos Vl||. KeľuIet

JÚzseÍváľosi [inkoľmánvzat

Polgármesteľi ľ|ivataI

HatÓsági Ügyosztdy

Igazgatási |ľoda

l[BZ Budapest, Baruss u. E3-E7

Tel.: 458-2532. ta:: 459-2185

emai|: tothcsabaEÜ ozsefvaľos.hu

From: dr. Kőrődi Éva
Sent: Friday, June 17,
To: Tőth Csaba
Subject: FW: wo|finger Lász|ő szaklratősági á||ásfog|a|ásának megerósítése

dr. Kőrődi Eva
gyosztáIyvezetó

Budapest Fóváľos VIII. ker.
JÓzsefuárosi Polgármesteri Hivatal
I{atÓsági LJgyosná|y
T el.: 45 9 -2I7 0, e-mail : korodie@i ozsefu aros.hu

2016 9:28 AM

evl CLXN. tÖrvénv
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Boros Gábor Szabolcs
ĺigyintézó
Budapest Fóváros V|l|. kerĹiIet Jőzsefuárosi
Polgármesteri HivataI
Gazdálkodási Ügyosztá|y
1082 Budapest, Baross utca 63-67.
+361 4592230
borosgsz@ iozsefvaros. hu

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a |evelet' ha Íeltét|entj| szÜkséges!

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a |eve|et, ha fe|tétlentl| sztikséges!

Méntsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a leve|et' ha fe|tét|en l sztikséges!
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Budapest Fóváĺos V|ll. keńllet Józsefuárosi Polgáĺmesteri HivataI
Gazdá|kodási Ügyosztáty
í082 Budapest
Baross utca 63-67.

MagánszeméIyek esetében :

e-mail cím:

h.ozzlźjórulásban foglattak ellenőnéséłez sziilłségesek Az adatolcat , iolg,ź,."st,,i Hivatal GazůźIkodlźsi, illetve Köztenłlet-felügeleti Ügłosztólya kezetik e ir{oruuźcios t;Wei*llreatiogra e' * r,so*aäi,,,to*ag,al ęóló 20I I. eýi CilI. tö,ýéIry alqiźn
KiizÚeľĺilet.haszuń}rtĺđeje:201 p év m hó i]T5lnaptól - 201a. ev ffi ľro ffi *'-l-t-t
(több iđöpont,- helyszín eseterr keľĺink lisŕĺát meltékelni!)

KözÚeľület-hasm:ńtat célja: homlokz at tatarozátshoz állványozás. . . . . .

Kérclemmel éľintett ktizteľtilet nagľsĺĘa: .3.......... m, /db

KtizÚeľtilet helye: Budape$ vm. kertilď Narytemplom..(utcą ter) ....4.......szźme1öüi és a: Budapest, MII.
keriilet Leonaľdo da Vincĺ..(tltcąŮsr)....15/A.......számelőti ji4ĺh, ritrest€Ą zildteľtileten vary..........
Megiesľzés ( Eryéb tény, kłiľĺilnény, LEYELEZESI CÍNI, amennýben a fenti adatoktól eltér, stb):

Kérjiik' ü tl!loldaIon jelzett m9!t-ékI.eteket csatolni, ésa ké r e lemny o mta-tv dnyt a I á í rn i s zíi, 
'-* 
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A kéľelmező tudomásu| veszi, hogy

a kéľelem benyújLĺsa nem jogosítja fel a köZteriilethasmáIatfua,
a Józsefuiĺrosĺ 

!r.*o1mĺnľzat tulajdonában lévö közterületek haszrĺĺlaüĺról és használatĺának rendjéről szóló|8/20|3. (Iv.24.) önkoľmányzati rendelet 17. s (l) bekezdése szerint a közterület humźůatÁértközterület-
hasmä|ati diiat köteles fizetni,
a köZteľĺileten V,.lzÁró|ag a kereskede]mi tevékenységek végzésének feltételeirőI szóló 21o/200g. (D{''2g.)Kormány.endę|et |2. $ (1) bekezdése alapján a rende-let 5. ňeilékletéuen meghatarozott terľnékek árusítha-tók.

Á kérelemhez a kéľe|mezőnek az alábbi melléleteket ket| csatotnia: (A csatolt net|ékletet kérjĺik X-et je|ö|ni)

Figvelmeztetés:
A hiártytalwul kitöItott lérelen,ł1yomtđvery es a előirt mellek]ąek csdoilźsdn a,il a portos és eglqtehftű hdynątmźrozźs, va-laniĺú a meglaó läesűtnerĺyfotĘa elaryůlefutlen a bery,ijtott lrłetem aaemi elĺta,ĺs,ĺnazl
A köztertilet-haszľálďot _ kiilönösen - az alĺábbijogszabĺályok szabáůyonźk:

I\{ĺrryaĺország heýi iinkoľĺrr.ínyzatairól szóló 20 1 t . évi CDoo(D(. törvény
a Józsefvárcsi onkonnányzat tulajdonában lévó közteľiiletek haszlń|atfuó|és haszrálatánakľendjéľől szń|ó |8DO|3,w .24.) iinkormányzati ľendelet
Jóxefuáľos KertiletiÉpítési Szurbáůy:zrtffi| s7ó|ő 66ľ2oo7.Qil. l2.) önkoľmányzati rendelď
Budapesti Vĺáľosrendezési és Épftési Keretszab á|yzaĺľó:s?ÁW 4.ĺnbg8.(X.|5.) Főv. Kry. ľendeletA reklámok, reklámbeľendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól 

",olĺ ssĺzol3. (xII.20.) önkor-mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott' az á|tz|am benyújtott közteriilet-has mő|atikérelnem elbírálásának céljából hoadiúrulokszemélyes adataimtöľténö kezeléséhez, *'ľľ.+91\os'y -így tudomásra jutott személyes ađataĺnnäiTń@mesteri Hivatal az le-jáľásban részt vevő szal<hatósági flkesfoglďásoř-bekérése uej"tt to"Jutĺtsa az illetékes hatóságok felé.
Kérelĺnem benyújtásakoľ a Polgáľmesteľi ulvat1|c.azaĺ$9aesĺ Ügyosĺály iigyľrtézőjétő| tÁjékoztďÁst kaptam -amelyet tudomdsulvettq!!! . az3ljőaásmegindíĹásántkľpjáról, 

-ĺígynte,ě"i h;ÉridőräL * úry"''" irányadó jog-
szabályi rendelkezéselľől, jogaimľól és kötelezettsegefunÍđL tovĺute't<otelezettségem elnulasztĺísának jogkövetkez-
ményeiľól, valamint a hivatali elérhetőségról.

{iię|,?"try, hogy kérelĺnem teljesítése esetén a közigazgatási
2004. évi C){J-. töľvény 2004' évi CXL. töľvény z:ie.. $ (r)

'és.szolgáltatás általános szabáIyahó| a
a fellebbezési jogomľól le.mondok.Tudolndsulveszem,hogyezá|ta|azügyemben annąft

.t lo82 BudapestĘ Nagytemplonr u' 4.

1. A közteriileten folytatni kívĺĺnt feljogosító egyszerű' okirat másolatát:
vállalkozás esetén: vállaltoĺi"ĺ

- Fsa{I'ni és 
"gyéb 

s"erue""te
- őstermelők esetén östermelöi
-vendéglátóteraszlé

"nt.,-ot 
vary a Mĺiködési Ensedélvt

!.Azigényeltt"ru
:i;*.:;*J:l::::g:y:ľ::ľĽT:I': á..'fuéges méretelĺkď:.igyíď -*"pelnie, hory annak narysága,elhelyezkedése egyértelnűen megállapítható lJgyen (TERAsz' pevnď1ĚšÉTři{'äiffiä;#g"ľ"
hosszúsága; aterasz,pavilon sze|enekazepĺileřňoml.okntifu|eólé,u;ĺ.a" szé|étő|valótiívolsága;terasz

, amelyikhez tuľto"il.; méteľben méľve).
Az 9lh;leari uu, a"t epiĺt^é
vszín fotói ót is csatolni szijlrs éees.

4. 
. 
Meglévő létesJménvr

Ti szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell tecsatolnĺ.

esetében az építtetőtőt kapott meghatälmazást és ajogszabáIyban előírt ;;,;k;;;";;g;.ő'"ffisĺig,t hato-
s ági engedélyt cs atolni sziiĺrséęes.
q. Kj'zút igénybevétele.eseté
forgalomtechnikaiváaajzot, amely besżeľezhetó a BKK Közuti lłtiĺ.t"ae,i IgazgatóságKozutkezelési Fő-

Budapestn 20.l.k. on (?ľno ...l.ű.. 
'"n.

A#szám : f7 0 1.26F'8.| 4?,

emelkedik.
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Budapesti 1' Számú Foldhivatal
Budapest, Xl.,Budafoki út 59. 1519 Pf. :4|5.

Megľendelés szám: 2423l/6120

Téľképmásolat
Helyrajzí szám: BUDAPEST VIII'KER. belteľĹilet 3 57 o7
Méretarĺĺny: 1 :1000

1á;alalz1
Fráter utca:
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Simári Zoltán: Erre azt tudom vá|aszolni, hogy az én konkrét tapaszta|ataim nem ezt mutatják.
Ezen igazán feles|eges tovább fi|ozofálni. A |ényeg az, mint ahogy em|ítettem, a vízmelegítés
prob|émáját, úgy ézem, volna mit... Természetesen száz százalékos ígéretet nem tehetek,
hiszen az fe|elót|enség volna és ostobaság. Viszont azt száz száza|ékban meg tudom ĺgémi,
hogy minden egyes energiámat arra fogom ö|ni, hogy ĺgen ĺs az ilyen potenciá|is veszteségeket
szüntessĹik meg miné| hamarabb.

Simkó Jlzset MegkezdjĹik a szauazäst. Tájékoztatom a tiszte|t közgytilést, hogy kettó jelÖ|t
esetén szavazattöbbségge| szavazzłlk meg, vá|asájuk meg a kÖzös képviselőt. Tehát ame|yik
klzÖs képviselő jelölt több szavazatot kap, azt szavazzuk meg közös képvise|őnek.
Határozathozata| kovetkezi k'

2o1 1 lo8lo4l2l a. sz. Hatá rozat

Az LNP Társasház közgyii|ése úgy határoz, hogy a társashŁ közös képvise|őiének Roskó
Editet vá|asáia meg'

Jelenlévö tulajdoni hányad:
Leadott szavazatok

Jelenlévő tulajdoni hányad:
Leadott szavazatok:

zau I 08lo1l2lb. sz. Hatá rozat

Az LNP Társasház ktizgyű|ése úgy határoz, hogy a társasház kłiztis képvisetőiének Simári
Zoltánt választia meg.

igen:
nen:
taftlzkodott:

igen:
nem:
taĺtlzkodott:

3577/10000Th
3357/10000Th

0/10000Th
220/10000Th

3577/10000Th
101/10000Th

3217/10000Th
259/10000Th

SĺmRő József: A szavazás a|apján a társasház megisméte|t ktzgyülése Roskl Editet 3478 igen
nul|a nem és 220 tartózkodássa| a társasház kÖzös képvise|őjévé megvá|asztotta.
Gratulálok a társasház kÔzÖs képviselőjének.

A napirendi pontban fe|kérem a társasház számvizsgá|l bizottságának e|nökét' hogy tegyen
javas|atot a kÖzÖs képviselö dĺj'azására.

Hildenbrand Rlbeft: Tĺsztelt Tulajdonostársak! Megbeszéltuk Roskó Edit - már mondhatom,
hogy - új közÖs képvise|ónk milyen feltéte|ekke|v{llalja el a tĺsztséget. Kováts Árpao 12O ąer
foĺint nettlt szavazott rneg a közgyű|ést is. Ezt az Összeget kapja Rośkó Edit is, mivel ha száľn|át
ad erról a bizonyos Összegről, a 200 ezer forintrl|, akkor a ktllÖnbÖző járulékok' egyebek terhe|ik.
Nettl összegben ugyanott van, ahol Kováts Árpád tartott. Sajnos, a ťársasház számára ez kícsĺt
t<ibb|etkiadást je|ent, de tudomásu| ke|l vęnnĺ, hogy ezt az tsszeget járu|ék is terhęli. Azt
javaslom, hogy ezt az Összeget a tisztelt kÖzgyűlés szavazza meg' Bruttó 200 ezer forint.

Simkó Józset A kÖzÖs képvise|Ő dĺ1azását a számvizsgáló bizottság elnöke 20O ezeĺ forint bruttl
Összeget javaso|. Megkérem a tiszte|t közgyÚlést, hęy aki ezzelegyetért, az kérem' szavazzon.
(Szavazás.)

2o11 lo8104l2l c. sz. Határozat

LNP Társasház közgyÍi|ése úgy határoz, hogy a társasház rÚj közils képviseĺőie, Rosko
a társasház bankszámlái fe|ett egyedĺi| rendelkezhet, havi dÍjazását bruttó 20o 0o0 Ft.
á||apítia meg.
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GazdaságÍ társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb

Adószĺma:

(u., ter): . l{"-ę.u*,zą- .. Ł. .. .: áR . .. szám: . l|f -.'.

Egyén i v ál l al kozás eseté b en :

Kére|mezóneve: Ü tteĄ(G_

t\\
Ĺ.."...- ., \-/.
€u

I &ou"c C+ | ueJ' ...:'"- U
te]efnn. +c}(d053 ą1 &

l,akcíme:*".iťo-$iü ľ'"v'eę.,.'.'..''-,-Ł.-ł.,.':'i:.:-;..'........'.. (.u..tér):'.[tt.ť*:rľ;' '.ľ''..T*R*"ł'n'.....{k .
::::il:i

Vállalkozonýlvantaľtĺásiszźlma: i -: i -i ĺ-; j j

i*--:.-*-i..-.l.--.Í^.'?.-..i-"-".ł."._: i-..-....-:

Adósáma: i$e.:q:ia*lg 
'ti-6' 

a _ i .Ł _ k: ł
Bankzámlasárra | ýj |. . 'lj -

Budapest Főváros VlIl. kerület Józsefuáľosi Poĺgármesteri HivataI
Gazdá|kodási Ügyosztá|y
í082 Budapest
Baross utca 63-67.

KÉRELEM
a Józsefváľosi O n korm ány zat tu laj d onáb an lévő

Kérjiik a nyomtatvónyt olyashątóai, nyom!at
kiizte ľ ület hzszná|atálhoz
ott betűvel kitöIteni

szam:.......
'ü

(ĐpŃ
.S ss.}sođ.9 s.s
**,'P čý

Megj egyzés: Fenti adatok közlése a köztertilet-hasznólati kźrelmek elbírálósóhoz, valamint a ktjzterület-használati hozzájá- Ę ^. r.rulásbanfoglaltakellenőrzéséhez szükségesek. Áz adątokat a Polgármesteri Hivatal Gazdólkodósi,.illetve Közterülerfelug1leletĺł. ö'fi
Ügyosztálya kezelik az informaciós önrendetkezésiiogrot 

.es 
az vfo1!11oszabadsasrat szóló 20-I.!,. b, ffi:!!ľ!, alapJ,i,L, gš

-'qKiizŮeľület-hasnrĺĺlat idej ezf01iG-,ĺ & i-o-iĺ.ľ hó 
i 9- -,ł 

j naptól

(Több időponq- helyszín esetén kériink lisŁĺt mellékelni!)

Kéľelemmlérintettkiizteľĺi|etnarysága: l..C ...'.. m'ldb {zxz : ł2 ĺĺ,tŁP+ru[u:^.t I+kr.ŁTŁę.+tł--

Kiiztcľiitct hclyc: Budapcat, VIII. kcrtilct.......'b.......-ti::í.!łl!t'.. '*.r.ĺ.-ł|+y......1t.t'.....J|{..,...
'...(uhąter)'...........szímelőtti:-jrárdan, úttesten, zöldterületen vary

Mqięy^ ( Egyćb lrĺny, ktiľtilmény, LEVELEZÉSI cÍM, amennyiben a fenti adatotĺtol eltéľ, stbJ:

/
//

Kérjiik a túlolďalo
ű kérelemnvom

n jelzett męllékleteket csatolni, ,źs
ta"tvúnyt aI á Í rn i szív es kedj ék !.
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy
a kéręlęm benyújtása nem jogosítja fel a köztęrüIethasznáIatára,
a Józsęfuárosi onkormányzat tulajdonában lévő köaerületek haszĺĺźllattrő| és hasmálatának rendjéről szóló
|8l2ol3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdésę szerint a közterület haszĺálatáért közteriilet.
haszĺźiati díjat köteles ťtzetni,
a közteriiletenkízáro|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2I012009.(IX.29,)
Kormányrende|et |2. $ (1) bekezdése alapján a rendęlęt 5. mellékletében meghatározott termékek árusítha-

tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbi me|téIeteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X.el je|tilni)

l. A közterĺ.ileten folvtatni kívánt tęvékęnység gyakoľlására feliogosító ęgyszenĺ okirat másolatát:

- esvéni vállalkozás esetén: vállalkozói isazolványt.
- sazdasáeitársaság. esyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a|áirási címpéldáný,
- társadalmi és esvéb szeľvezetek esetében: a nyilvántartásba-vételi.iket ieazol.ő okiratot,

- őstermęlők esetén őstermelői igazolványt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azań.izemeltetni kívanó kereskędelmilvendéglátó egység érvényes be-

ielentés köteles kereskedęImi tevékenység beielęntését ieazo|ő dokumęntumot vagy a Működési Engedélý
2. Azigényelt teľĹiletre vonatkozó helyszínt ábrźľoló váz|atot, amelyen szeľepelnie kell a környező utcźk'rĺak
is. A vázlaton azigéĺye\tterületnek - a szĺikséges méretekkel - úgy keIl szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak széIessége,

hosszúsága; atęľasz,pavilon szélének azépu|ethomlokzati falától és ajárda szélétől való távolsága;tęrasz
esętén annak az üzletnek a beiáratától való távolsága, amelyikhez i.artozik:, méterben mérve).

3, Az elhelyęzni kívánt építmény. létesítmény. beľenđezés műszaki leírását és tęrveit; teraszluźrelmekhez a
hell,szín fatóicit is csatalni sziłksĺźęes.

4. Meglévő létesítményľe vonatkozó közteriilet-haszntiatihozzájáĺll|ás megújítása esetén - vĺíľosképvédel-
mi szęmpontok fisvęlembevétele miatt - fenyképfelvételt kell becsatolni.
5. }ipítési engedélyhez kotött építmény esetébenvagł építési munkálatokkal összefi)ggő közteriilet-hąsznóląt
esetében az építtetőtől kapott meghatalmązast és ajogszabáIyban előírt esetekben ajogerős építésügłi ható-
s ápi enpedélvt cs atolni szülrs éses.

6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt he|ysziwajzon tul - a vonatkozó helyszínt źtbrázoIő

forgalomtechnlkaí vánajzot, amely bęszereżrető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatőság Közutkezelési Fő-
osztálv. Foľsalomtechnikai osztálván.

Figvelmeztetés:
A hiárĺytalanul kitoltott kźrelemnyomtatvaľty es ąz előírt melléHetek csatolqsán tul, a pontos & egłértelmíÍ helymeýatarozas, va-

lamint a megkźvő létesítmény Íotoj a elengedhetetlen a berl1nijtott lrerelem érdemi elbíráląsdhoz!

A közteľület-hpmálatot_ kĹilĺjnösen _ az alábbi jogszabályok szabźiyozzÍk:

Maryarorszag hcýi önkoľmlĺnyzataiľóI sn|ó 20||' ćVi CLĐC(D(. töľvóny

a Józsefriárosi ĺrlajdonaban lévő közterĹiletek hasaná|atarő| és haszlálatának ręndjéről szó|ő 18D013.

w .24.) ĺinkormanyzati ľendelet

Józsefuaľos Kerületi ÉpÍté si Szabźůyntaó| sza|ó 66D0O7.Qil. 12.) önkormiányzati rendelet

Budapesti Viírosrendezesi és Epítési Keretszabźůyntó|szó|ő 47lI998.cx.15.) Főv. Kry. rendelet

A reklámok' reklámberendezések és cégéľek elhelyezésének szabá|yalról szóló 55/20|3' (xII.20.) önkor.
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az tita|ambenyrijtott közterület.hasznźt\aÍi kéręlmem elbÍrálásanak céljából hoaóidrulok személyes adataim

történő keze|éséhez, valamint ahhoz, hogy az igy tldomásra jutott személyes adataimat a Polgĺírmesteľi Hivatal az le-
jarásban résztvevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmęm benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási IJgyosztá|y llgynIézőjétó| tájékoztatást kaptam -
amelyet tudomdsul vettem _ az eljárás megindításának napjráľól, azugyntézési hataridőről, aZ ügyemre iĺányadó jog-

szabálryi ręndelkezéselaől, jogaimľól és kötelezettségeimľől, továbbá kötelezettségem elmulasztásiínak jogkövetkez-

ményeiľől, valamint a hivatali eléľhetőségről.

I(!i@, hogy kérelmem teljesítése esetén a közígazgatási hatósági eljrĺrás és szolgáLtatás általános szabályaiľól a

2004. évi CXL. töľvény 2004' évi CXL. törvény 73/A. s (1) bekezdés b) pontja alapjrĺn a fellebbezési jogomról le-

mondok. Tui'domĺtsul veszem,hogy ezá|ta|az ügyemben hozott határozatannakközlésekor jogerőre emelkedik.

lg%. 0|Ł L|,
Budapest,2o15. év.... hó .......... nap. .J-\-

rÉnBr,ľĺnzo ALÁÍRÁSA
taľago Viľáĺ;

10B2 Bp |-iorváth Fl.-ier ił
Acjiszánl : 5606B768.2.42
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Buoĺposľ FovÁnos wII. KERÜLET
Jizspr.v,ĺnosI

Porc,inmľsrpnr Hwł.ľ.łr-

Ügyiľatszá m: O 5 -2532/ 20 I 6.
U gyintéző: Seregi Viktória
Telefon: 459_2174
Enrai| : suľegi v@j ozsefilaros.hu
Hĺvsz.: 16-153/2016.

Táľgy: köztertĺlet-foglatási kérelem

GazdáIkodásÍ Ügyosztály

dr. Galambos Eszteľ
fi gyosztályv ezető r észér e

Helyben

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!
Hivatkozassa|hozzánkérkezett megkeresé sére az alábbiátlásfoglalást adjuk:

ľ'aragó Viľág e.v.
Budapest VIII. keľiilet Horváth MiháIy tér 14. !6 m2vendéglátó terasz

részére a közteľiilethaszná"|atba adźľ,źúa fenti időszakban a ,,JiKÉsZ,, 10.$ (3) bekezdésébenrogzítettekbetartása mellett kereskedelmi ."."'p;;t#i."' ruĺ"gásoljuk,
az alĺíbbÍ kikötóssel:

ä"#':ľ:ťłxll 
teraszt a keľeskedő csak az ĺiztet nyíIászáróinak zńrva taľtásĺíval

Faľagó Viľág egyéni vál|alkoző 4838/20|3. szálm a|attszerepel hatósági nýlvĺántartásunkban_ ,Zsiga Báľ'' ęlnevezéssel - a Budapoet VIII. keľtilęt, ń"*h' Mihály tét 14, szám a|atti iiz|ettekintetében. Az ilzhetnyitva taľtasĺ iĺeie: hétfő-cstitc'rtcĺt: đ.oo _ Z1.O1;péntek: 9'00 _ 24'00;szombat: 1 0.00 _ 24.00; vasárnap: 1 0.0-o _ 2O.O0

fiT..'ľ,Tä#äľt*''ffií 
SzabźiyzatárőI sző|ő 66/2007.(X:ĺ.tz.) ok. ľendelet 1rirÉsz)

,,(3) Vendé g|átő terasz elhelyezése
a) Vendéglátó teta'sz köztenileten vagy kozhaszná|at céljára átadott magánteniletęn csakabban az esetben létesíthető, ha:o a gyalogos sáv szélessége _ a biztonsági- és beľendezési sávok megtartźĺsával _legalább 1,5 m;
. a Eyalogos sáv szélessége az źrkád,alatt is legalább 1,5 méter és. 

Ł]:Iľr ,bp|:u,# i' -éj:l. széles, illetve ennél nagyobb méretű tetasz esetébenlegalább 1,5 méteľ széles felületen a köriiljarhatóság a,",,in"o.

HaľósÁcl UcvoszľÁly

lcazcĺ'ľÁsl IRoDA

Bt082noaupeśt@

(
wwwjozsefvaĺos.hu
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b) Terasz oldalai 1,0 méteľnél magasabb szerkezettel nem hatarolhatók le.
c) A teraszok téliesítésének, esővédővel való ellátásának megoldását aZ éptilet

megjelenítéséhez tcirténő megfelelő illeszkedés érdekében be kell mutatni az
<inkormányzati főépitész előtt, illetve annak hiáĺyában az il|etékes tęrvtanács előtt,
melynek állásfoglalását csatolni ke|I az (elvi) építési engedély iránti kérel ęÍÍ7hez.,,

A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevékenységét a
kereskedelemľől szóló 2005. évi CLXIV. törvény előírásainak betaĺtásźtval folytathatja,
továbbá, hogy a vendéglátó terxzon a zeneszolgáItatás tilos, ill. tevékenységükkel a lakossag
nyugalmát nem zavarhatják (zaj, szag, nýtva tartas, rcndezvények, stb.).

Budapest, 20|6.július 4.

'l'isztelettel:

B 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2100
www.iozsefvaľos.hu
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Ugviratszám: 35150/469-3l20I6.áIt. Tárgv:

Hiv. szám:

Üevintéző:
Telefonszám:
E-mail:

Szakmaí vélemény a Budapest, VI[I.
kerület Horváth Miháiy tér 14. sz. alatti
kö zteľüIet haszĺálat ügyéb en.
r6-rs3120r6.

lŁgi$-9éugtszďplgĐ*
Pivarcsi Zsoltk.a.
459-23241942-13

fl<i.kozeppest@katved. gov.hu

B u d ap e s t F őv tűr o s W I I. k eľ iilet J ó u efv ár o s i o n k o r móny zat
Polgórme steľi Hivatula Gazddlkodási (Igyosztlźly

dľ. G alam b o s E s zt e ľ ii gy o s ztdlyv ezet ő r és zéľ e !

Budapest
Baross u.63-67.
1082

Éńesítem, hogy a Budapest, VIII. kerĹitet Horváth Mihály tér 14. sz. alatti (vendéglátó terasz)
közteľület hasznáIat ügyében a Kirendeltségünlĺüöz ktilđött megkeresését megvizsgźItam, amelyre
az a|ábbi szakmai véleméný adom:

A Budapest, VIII. kerĹilet Horváth Mihály tét 14. sz. aIatti vendéglátó terasz, a benyújtott iratoknak
megfelelő kialakításbaĺ akozterület hasznáIatźútunéďelmi szempontból nem kifogásolom.

A fenti szakĺnai vélemény nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak.

Kérem szakmai véleménvem szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2016.június 23.

Keszĺilt: 2 pld-ban
rapjĺcft).suaapest Főváros VIII. keriilet Józsefr ĺirosi Önkormanyzat

Yolgárrnesta.i Hivatala Gazdálkodási Ügyosztĺĺly
(l 082 RudapesÍ, Raross u. 63--67.)
2- iraÍtáĺ
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A folytafoi kívánttevékcąyĘ Ft'stłQI3.(t |.r0J łintĺnľnlán1zntĺ ltutleleÚ nrtglrłĺáruzrtÜłk kiiziil):
Nettó 2O,O m2 alapterületet az építésitevékenységet követően sem meghaladó méretíÍ kereskedelmi,vendéglátó rendeltetésiĺ éptilet építése, bővítése esetén. (te|epülésképi bejelentési eljárásban)
A folytatni kÍvĺánt tevékenyĘ helye (cím, hnz):
1082-Budapes! VItr. kerü|et, Horváth Mihály tér |4. fszt. (Flrsz:351g|/0/N1) előtti közteľii|et(Hrsz.:35238/3)

A folytafuĺ kÍyánt tevékenyĘ tsnłezłttkezdési időpontja:
2016, augusztus

A fot5rtatni kívĺĺnt tevékenység Úenrezett időtaľtama:

3 hét

A kéľelemhez a kérelmezőnek az atábbi mellókleteket kell csatolnia a az 5D0I3. (11.10)önkomĺ{npati ľendelet ....sban foglďtahak męfelelően (A csatolt me||ékletet kéľjůik X-szeljeIčiIni)

J-

2. függe té k uz 5 / 2 0 l 3. ( I I. I 0. ) ĺ;, t,,,,,r,ľt.ffi'ä'ĘFił[s rĚii,,j|,/fi;

{ł
KÉRELEM l ,7ü|{ .4í',tł i ,. ,''

A rózsefiáľosÍ onkormdnyzat teriłIetén a telepiilésképi bejelentési eljórĺÍs ,*,'tł;J;!łÍ..Íli.ŕ-ť'' 
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