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B I.IĐAP Es Tr R'ENDo R-r.oxaprľÁłĺys ĺc
VIII. Keľĺilęti Rendőrkapitánv.ság

Rendészsti Q.*ztátľ

Ügyszám: 01080i5759 -60i2arc. áIt. Táľgyl szakhatósági vélenr,óny
Hív' száĺn: 16-1 53/2016.
ÚgvintéztÍ: Boros Attila Ba\éęs r. lrctrgy-

Tel.: 477 -37 -00. / 48-124
Ernai I : borosab@budapest.police. hu

dľ. Galannbos Eszter
ügyosztályvezető

BuđapeŚt Fitĺváľos VIII. keľii1et
Józsefuárośi onkoľmányzat
Polgánnestęľi Hi vatal a
Gazdálkodasi Ügyoszťály

'Budapest

Baľoss utca 63-67.
10R7

Tisztelt dľ' Galĺrnbos Eszteľ!- " ,, *

TájókozJat.oľn, hogy a fenti szfunon lratťlságomhoz érkezett megkorosésben 'foglaltakat
megvizsgiĺltaĺn, nnelynpk során az a|źbbiakat áĺ.lapítottam meg:

Faľa$ró Viľág (egyéni r,:állalkozó) kérelmet nyújtott bę a József'váľosĺ onkormanyzat tulajdonában
lévő köztęĺĹilet hąsználatához, melyben kitelepiilésének engedélyezését kéńe ż01ő. apnlis 01.
naptď -2a|9. március 31. napig a Budapest VIII. kerĹilet, Horváth Míhály tér 14. szárn előtt a
i ar dtľĺ l 6 né gyzotméter teriiletre.

A fenti helyszínen kłjzbiztonsági és kozlekeđési szeĺnpontbóĺ a kitelepĹilés ellen hatóságom
kifogást nem emel'

'- ','tt ,.
B.uđapest' 2016, június 17.

. it''

... Tĺsztelettel:.

Kovács Tiboľ r. alezľedes
' Renđészeti osztályvezető

Cí'"' L9'84Ěľdąp"sÜíg u.3ó, l43 ĺ Bp. ľf.: 16l
ľęlęťoń: łĺĺj7oo; rax: ąt l.liĺl zÁ..48-40 í

e-maíl: 08rk@)budapest.police'hu

R7-s NIo*.i.90.jj': (0l 08c:.i9 l j.'ł9]3'tsLu l.RJ.655?5'ó?j.ĺ.50Ej.l'6j7fFl.,ł9 lé.j{76)

HÍĺKK: BincŚ a{..f'
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Gazdálkodási tigyosztály

dľ. Galambos Eszteľ
ĺiryosztályvezető

Helyben

VÁnosÉpÍrÉszETl IRoDA

Iktatószĺím: 26-18712016
ĺJgýntézĺ|: LabanczDomonkos
Telefon: 459-2565

e-mail: |abanczďb@jozsefuaros.hu

VIII. xnnÜlrľ i

JizsBr.vÁnosIoľxomł,łlwzłľ 
i

PoI,cÁRľĺnsTERIHIVATALA 
l

..___-_- *___.__J

Tárry: Faľagó Viľág köztertileĹ hasznźiatí kérelme-Horváth Mihály tér |4. szrĺm előtti járđáÍ'
téliesített tęrasz

Hiv. szóm: 1 6- ] 5 3/20 ] 6.

Tisztelt Üryosztályvezető Asszony!

Köszönettel vettem tźreY témában tett megkeresését.
Faľagó Virág bejelentő személy kéľelmére, 2016. április 14-én indult településképi bejelentési
eljarásban, a Horváth Mihály tér |4. szrím előtti (3523813 hĺsz.) jźLrdźľ' pavilon elhelyezése
tárgyban benyujtott dokumentáciőt źtÝizsgáltuk és a fent megjelölt építési tevékenység
végzését kikötés nélkiil tudomásul vetttik. 20|6. auguszfus 29-én, helyszíni szemlén a
Varosépítészeti Iroda munkatiírsai megállapították, hogy a pavilon a terveknek megfelelően
került kialakításra.

Fentiek alapjan megállapítom, hogy a közterület-hasznźiat engedélyezhető.

Budapest, 2016. augusztus 3 1.

Udvözlettel:

,7

x 1082 Budapest, Baľoss ll. 63-67.8 459-2100
wwwjozsefuaros.hu ł,^n,



BUDAPESTFov,fuos
VIII.I(ERTJLET

Jizsnr.vÁnosr oľxonn,ĺłľyzłr
PoLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁnosÉpÍľÉszprl Ücyo.",ĺ."

Iktatósziám: 26-66/20|6
Úgylntéző: Szomolránýné Kocsis Beatrix
Telefon: 459-Z-lS7
e-mail: szomolanýneb@jozsefuaros.hu

Budapest Főváľos VIII. keľület
Jĺózsefváľosĺ onkoľm ányzat
Polgármesteľi Hĺvatala

Gazdálkodási Ügyosztály

dľ. Galambos Eszter
ĺiryosztályvezető

tĺelyben

Budapest, 20|6.június 22.

Tĺĺľev: Farago Virág közterĹilet haszná|atikérelme _ Horváth Mihály tér 14. szátm e|i5tt
Hiv, szám: I 6-1 53/201 6.

Tisztelt Üryosztályvezető Asszony!

Köszönettel vettem tź,Ígyltémában tett megkeresését. A 26-187/4/2015 számú településképi
bejelentési eljráľásban hozott igazolásban az epítési tevékenységet kikötés nélkiil tudomĺásulvetttik. A kéľelmen, melyet az ngyfé| ryaaott a folýatni kívĺánt tevékenység kezdésiidőpontjaként 20|6. auguszfus hónapo! jelölte 

^"g. 
L igazolásban eľoladott tervnek

megfelelő módosításokat azügyfél a mai napig 
''"* Jukította ki, jelen állapot}u* a pavilon

kialakítása nem illik a teleptiléskepbe, nem megfele|ő.

Fentiek alapjrín megállapítom, hogy a közterül et-haszná|at a jelenlegi kialakítással nem
engedé|yezheto.

Iiĺtvŕĺzle,ttel:

,Wsz 
ś

yvezetb

Fł l082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2lo0
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www jozsefilaľos.hu



BLIDÁPEsT rŐvÁno* rĺĺĺt.r ľ n u r ľľ j*u * ĺ. ľ vÁĺtĺ:ĺ t é:.lN tĺĺ: ĺt ĺ'tÁ ľł v ľnľ
&e' Krü$l$ f,ÍÁTÉ

**L'ľ,Älłľ,!ťs-}ęi t{

s.aľ*gĺó Viľág

B;'dapę's!
Hcľváth Mihálytéľ l4.
ł 0s2

Iktatósxńľrr: *ő-l 871ŽÜ ĺ Ó

íitgs,ĺntérsl $xomĺllńnyinĺ* K*ĺl*i* B*tĺttin
Tgl*f.ĺln; 4s.97.- 1 57

e.mail:*ľ"omCIlnĺryin*b@jęĺg*ĺfu ĺtru*.'ltu

ĽáľgE: Horváth Miháĺy Ł&r' 14' száľn eliĺttÍ jáľďán pĺĺvłl*n ĺAIlĺ:1ymó*e

ľG^Ą.äotÁ$

f*lc1l*|s*k$pi hejcľentősĺ e[ińľńsbx*r

s-aľ*gđi VÍľĺúg bejęl*nĺő suemóly kéľ*lrnéľe, Ž*I#. *pľĺĺĺ* I4-$n inĺlnĺt ,t*lep{í}ó*kfuĺ

bejelentésĺ eljáľá*baĺr, a Ířoľľ{th Mihály téľ l,{- *ľánr *ĺs,tÜ} {s$*ssl$ łtľ*e} fńľĺł#ĺt
p*vilon ełhotyezése táľgy}an benyťrjtotf đĺlk$m,sntáęĺlt *tr'ix*sńĺtłłĺn. đs n ľgĺrt meg!*,ĺ#lt
ópítási tovókenyssg v&gt6só,t, kĺk{its* n6lłií*I tuđęľnásul Vuutraffi,,

A telętilésĺĺ4pi bejelent**i e[iĺíľá* *aľán kiadott igt**lđx a kĺ}z{#gt#t suÄmJgűĺĺ s h$ł*ĺtpĺg
€ľvŕnyes.

{glen telepii}*skryĺ düntésęnrrrr*l sreľnt:gn * BuĺÍapost ľ$v$ľ** VIäi' łe*ľiilę* Jsĺsgĺbáľo*
#nkon.lĺáłlyxat Kópvĺsoĺő-to*t{il*ffilr*ľ lehot f$lĺobb*zni an áĺĺťétsltffl ĺĺľ.funít*tĺ l$ n*pĺrn
beĺĺil.

Á teĺopĺilésk*pi b'ejelentéłi oljńľńslrałr h*xĺltt Ígozĺ:lás n*Íĺĺ tnsírt*síti aä ďpítt*tst ĺ:tán
j*gsĺĺnbúÍ3.olĺban *lsítt engľđóIyek m*g*xeľĺě,*ltőt {p1. ksľ'ĺeľ&tet el6ta}*t*)- l{"ň:xđs tuĺitjd$ftt
ńľĺn* m.'đdcrsť.tä's ose.tón ĺr' 'tĺrlajd*ncstńľĺak hľ*ałńjńnĺłńCIn *ľük.ľé6elĺ, .}ętoĺł ĺł*tcpiitú*kspĺ
ipaĺĺCIłás pol,gáľiogí ĺgónyt ffieffi đont ęl'

Ä telepĺi1Ésképi eljlarńs soľe$ meghłzotľ Ígex*lásbałĺ ťĺľgtal'tnk ĺn*gsľeg&"v* ĺ*xet&rl

t*lepiĺtĄĺkópi kőtęlteaě*i eljaľá* }CIÍhlytatńsa ręnclęĺhctó el' Ą kłitęlęaĺĺtĺaégęk m*gsľ'egésĺ* ôs
vó'pe nem hajtá** gsstón sÔ fi00 éeľinĺig {o$*d(i b{łxŔg ki,#attbégłł ľęnĺl*lhetô *ĺ.

lFlI}ÜKt}LÁ$

Fäľags viľ*& }:Ę*l*nt{i saomély, a äő-te7/2{}}6 iĺ6yíľ*{sxáľł.t* k,$ľęlrxúbęu ax fu$tott
kiiľnyetet *lakĺtđ*áľ&ł $a véđęlmóľől ĺlxóĺl lý97. évi tXXvĺtl- t$ľv*'Ę. ssl,ä}.$-łi, *
telepii1ésťľj.}*Beť*ď kĺm*ep*ifuńl- ĺtfi into6rů}ĺ teleptilôsfujtrĺaľ'ľtđgí ntľĺłtđ6i"ńł:ńł *$ il
teĺeptiiósrnrĺl*xĺl*i **xktĺxök$ĺ, valanriltt ę&y*s tcä*piil*ľľ*nĺĺ*ĺÉľi *ąiĺtfĺtĺl
íĺłgintćansny*kľ#x *xłłis äl4/ätilľ-' ľX.ľ. {ř'i H'ĺl*tľl, ľ*ĺrł**1łł.ľ ''*s'{i-a. v*1*łĺĺil"łt * }.}nł{łłpĺł.*f

iü&?" Y;ĺłkeřssž,Baĺĺtrsĺ u. e}.*e?' . :íb!ęĺ*lll *{, $ "ł5$ 
.J 

lĹB . f;'ffaĺŁ íiolgaľ 
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B U D,ĄPr ST rňvÁnos v l ĺ t . x rn u r rĺ }{:zsrr VÁ ĺtťJsl ťiľĺ nĺ:ľq',ląi"l ľ{'ťZĄT

'. pŘ. KÜ€sls M.{TĚ
ľcicÁli{''iĹslt]R

Főváľos VIĺĺ. kęľĺilot Jizsęťváľosi Ünkon:irlanyrłt K&pvísĺ:lő.t**tiiletónęk ĺľ *pĺtŕsttggytĺ
ĺl.ssxeíiiggő sgyęs h*lyĺ ö*k*mr&nyrati haí.óxńgi *lj*iľń*ok *:ó$zlę'ĺęg *zĺltrłńlyłliľúl ĺĺzń]*
sĺfŰ13. {II"tÜ'} önkoľruányzati l-eĺrdsĺet ő.$-a ałĺ*pján tĺleptiló*kćpi [:rĺjelcnté.v-t t{$t

hatóságomhoz, a sudapęst, Vĺ][, koriiięt Hłrvátĺr Mihjńĺ}ł t4r 14' xz6m ęI{łttijĺiľdán par'.ilnrl

elhelyexáĺđľę vonatkoaóan.

A ruręil*kęlt teľvđolĺumentációt óg amrak mgllékictęit ťitviesgálv* ĺnegáĺIapít$ttŘttl, lĺľlgy *'n

rnegfule1 a tetcp{ilésťejlesutósi kon*epcĺóľótr, *a iłrtęľált ĺelopiiléľťe;flęnetúsi *kĺtégiáľ&l s* u,

tełeptilésľendezési eszkcizökrőĺ, va}aĺrrÍnt *we* tol*pülósreĺlĺĺcľ-dsÍ **ját**
jogintézłrényekĺ,oÍ *r"őIó 3L4ĺŻ#T2. (x' s"} Korm, ľęĺrďtl*t 3.}'$ {2}-{3} bek*nđsĺłÉbĺ*n,

vaiarni'nt a sudnpost Főváľos Vľ'II. ksľňi*t Jńe**ťvaĺnsi onk*nnány*ĺt K*pr,i*ol#.
to*tiłlĺ:tónek az ŕ:píW,Lggyol łĺssxefrggő ęsyg* helyĺ önkľľmáĺyxatĺ hatńságí *ljűráx*k
ľépzletgs szabályaÍľól sxiĺl 5/2an, (ll'i0.) tÍ'nkornriinyznti ľenďł*lgt I. ĺtt*ĺ}sklęĺúfuĺ*n {b6|alĺ
taľtalmi kövgtęlményoknslĺ.

kz ffitésí teĺékeny*ág a jiĺseťv*ľos KęľĹll*ti Épĺľórĺ *aatxilyxttńľÓl {JlKĺ*ffä} saól*
6ęlfaa1. {xn.l?') snkoľmónyuati ľprrđe}otbeĺ fuglĺltaknak ĺĺ:ĺľ5ľe1o1, v*ĺnĺnint {t

teĺepiĺ}éskép'b* ĺtrteszkedik, exstt n ľenrl*lkęző réĺłzb*n fuglĺlĺtĺtk xľ,eľirrt ** Ąft&''st
tłlvék*nysúget trrđĺnnásul vssaem.

Á ren,de}kező ľósxben ť,oglaltaknak mcgf'*lels' tęlęľtiĺógképÍ b-oj*l*ĺrí&si eĺj*ťásfunn .hłrĺ*tĺ
ig.aľ'oĺásom au épífcft kötny*z*t ĺĺtskÍt&*áľll 6s v*đ,$ĺffi{i'rsl *xńlô 1.ý$?' *vi LXXVĺll'
t&ĺv*ny {atovábbí*kban: ffitv") }*1n' 6 (l) bekexc|ósén ĺ**pul.

Á. tbĺ}ębbez*sĺ jogľ&tr ľęrtđęlkęľńľ ar Éw. 3łÍÜ, $ {3) bŃ*'ľ;d'és{äI ég tl'ä $pf*x{i6gye1

łissxefriggó ogye* helyi tĺnkoľm&nyzotĺ hatĺ5sági *lj{ľá*o.}ĺ ľúnx!*tęs sr*l.:ńtyaiľó| a:łúĺ{t

slfÜ!s' {il'10.) 6nkományxati ľ*nđeJef' 13/A-$-n, a đtĺnt*sbeg tbgÍaltak nteg*ee6***ľ,&t g**}ĺ1

ręĺrđ*lkęxés *x frtv, 3ű/n. $ (4} bCIkęzd6**n a}npul.

I}*đ*p*st, 2-0ls" ńptilis ts"

,
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E|ózmőryek

A Zsiga Bár egy érdekes, egyedi, hangu|atos
vendéglátÓ egység a JÓzsefuáros azon ľészéĺ, aho| kevés
iIyen jeľž9Ü intézmény la|á|hatÓ.

201'4 augusztus 1.tó| a zsiga bár tu|ajdonosa és
Üzeme|:otó.ie, jo|Bn tervdokumentácĺÓban ez Épĺttetö stätuszt
vis6|ó FaragÓ V|rág a Jlzseŕvárođ tnkormán}zattÓl
(Városgazdá|kodási és PénzÜgyi Bizottság) béł|| az |ngat|an
e|ól|i kć.:tériiIgt, szezódésben meghatározott részét' Af eftö|
sző|Ó hďározat gyi atszáma: 16-740120. 4.

2014 öszén terasz épÜłt a zsĺga bár e|őtt. Riigtijn
fe|mo t.i|| a torasz té|ĺesÍthetőség nok gordo|ata.

Ą2014, oktőber 28.án ke|t igazdás (lklatÓszám: 26-
402!20.1| szorint a JÓzsofváros| 'jnkormánrzat ogy
teIopÜ|éskép bojg|entésI e|'|árás során tucorŕ'ásuI Va.ité a
Horĺátl. M|há|y tér 14.sz. a|attj vendég|átÓhg'y tgraszának
té|iesítĺ5ĺét' A tudomásu| Vét6lt égy kikbtéssel |gezo|tA az
onkorrránrzat, miszErlnt a terasz o|ca|a|nak télĺes|tését
áťátszÓ ÍB|f.iletekko| kérik mogo|đeni. 20Í5 vége e|őtt ÍÍtog is
épu|t a té|iesÍtett terasz, amit a továbJiakban pavi|onnak
nevezÜn<.
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A 20ĺ5, november 'ĺ6.án ke|t |gazo|ás (lKatőszám:
26-521120.|5) szeľint a JÓzsefuárosi tinkormánpat egy jabb
telepĹiłéskép b3jelontés| e|járásban |méte|ton tudomásu| Vette
a Hor'/áÚ] tr4ihá|y tÓr 14'sz, a|atti Vendég|átÓholy toraszának
téliesÍ:ését' A tudomásu| Vété|t ezÚtta| i3 ggy kikŕjtésse|
igazo|ta áz Ć.nkormánpat' miszerint a terasz-igdése nem
megfde|ö, Így szakember (p|. épÍtész) bovonása sziikséges.
Az igazo'|ás o'D/ábként kifeJezetten dícsérl a torasz kia|akÍtás
ôťetességét és az anyaghaszná|atot, amlt |e|en te v szgrzöje
is megeíósÍt' i||etve a zsiga Bár |elkes támogatÓlaként'
szerény képességeĺ szerlnt |gyeksz|k hozzá'|árulni Je|en
dokumertáđ&a| ahhoz. hogy a pavilon fedésg is
megíe|eIően ĺ| esż<ed|en a te|epii|ésrész arcu|atába.

Enne& megfe|e|öen 20í6. március ĺ0.én Újabb
le|epÜ|és.<éFi.bEje|entésI ełárást kezdgményezett áz ÉpÍttetô,
me|yo| a oĺkormányzat a |ę:6.301216 szám . ti|tÓ
végzéséve| :árt le. m|Ve| ez építmány kia|aku|t
,ész|etkéczésráł és ke|et| hom|okatát a TorvtanácďFóépítész
lem |źtta megfe|e|ónok az i||eszkedÓs szabá|yai
szomponljáEÓ|.

Horváth Mihá|y tér

Ateĺö fedése és a kg|eti homlo}cat

- Esy 20.ĺ6, márclus 22-én, mąd egy 2016, áprĺlis 7.
én tartot| szemé|yes ggyeztetés során i|sááżtuk a FóáoÍtész|
h|vata| rr|unkatársaiva|, hogy a pavi|on megnevezést aiért ls
indokolt bevézetni, mgrt az építrnény meg|évő, megmaradő
szgrlGzstei, Va|amint a március 10-én |eadott ás le|en
torvber. vá|tozetlan formában ábrázo|t i ĺeoés, il.eve eiyáś
hďnlolęati Vá|toztatások már á||andÓ Jel|eggel keril|nek
kle|akÍtásra. szintán tisaáztuk, hogy a Íedásen kÍvĺi|
sz kséges a homlokzat egységesítése, am|t az a|sÓ tómijľ
:í1 ę"- " fg|só vegBzett fe|ii|et k ztl kettćs párkány
korbofuttatásáVa| érhotĹink el.

.je|en terv t6hát a|apvgtóon a 2014 te|o Óta
még|ávó á||apot dokumontác|őjárÓ| szÓ|, klegászítve azta pav||on fodésénok mego|dásáva| és a k|fogásott
homIolŹat| o|omgk Yáltoztatásáva|.

Zsiga Bár' kłizterii|eten á|lÓ pavilon
1o82.Budapést' Hcrtáth Mihá:y.lér í4. íszt'
|z:351 9ĺ/0/A'l.ĺ ) glöil kózt9rÜlgt'-Hrsz.:3523
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.\ Horváth Mihá|y tér
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(narkobsav,aszfaltburkolat)

Js|enIog| á||apot

A zsiga Bár k zterÜ|eten fe|á||ított pavi|onja egy kb.
2x6 méter a|apteÍ |el , kb. 2'5 méter magas, faszerkezetÚ
doboz' mo|ynek mind a nágy fa|át a k rnyéken bontott'
IomtaIanÍtásbÓ| származő nyÍ|ászárÓkka| a|akĺtották ki' Ezek
nagy része Íixén r gzÍtett fá|pane|kÓnt szerépe|, a kétszárnyÚ
bejárat| ajtÓ Ós néhány ab|ak podig oredot| funkclÓla szorint
m kódik. Az onhordÓ, łinmagában sarokmerev
rÚdszerkezoto, osz|op.ggrbndás gya|u|t favázon a 90 cm-gs
parapett a|att tiimiiľ, á|ta|ában váz.táb|ázatos a'itők és '.ajtÓ-

torzÓk'' vannak, mÍg a parapett fe|ett, t.jbbnyire az ogykor
kapcso|t geľábtokos ab|akok szétszédett toĺdszámy e|emei'
vagy Íj|igrán oszlás , egyszeÍes iiveg6zésÚ portá|ok vannak
fe|szerolve. tsszhatását tokintvo a pav||on té|en |s átláthatr'
nyáron pedig |o is szerg|ik az ablakok egy rászét,

A pavi|on 1S%-os ha|lástl fé|ny6reg totószerkezgte
az ép |et Íe|ó| ĺeit a Horváth M|hály tér fe|é' Az éP |et Ío|ö||'

magas orssz kb. 80 cm, míg a hátsÓ, alacsony oresz kb. 20
- cm ki |ésú. A hátsÓ eresz sem lÓg a parko|Ósáv fŕi|é' a járda

szegé|y íelett nincs grgszcsatorna és ngm is szÜkséges az
osszesen 1 9 m2.os tetófe|Ülothez.

í/33

EgyďéÍttink a Tervtanáca / FóépÍtész á||áspontiáVal'
Ín szerlnt a kb. 75 cm-ként k|osztott szaruzatra épÍtstt
jolen|egi po|l|.:a bonát és cserép vegyss fedés Va|Óban nem
szeroncsás mego|dás, mort a fa|ak míVgs eredeti
sz6rkezstjhoz képost elnagyo|t, tisztán funkcionális, nem
i||sszkedik még a pavi|on anyaghaszná|atához som. szintén
ogystéľtilnk azÍa| a Vé|eménnye|, m|szerint a pav||on ke|eti
(bjt ) hom|dcata nem harmonlzá| a tŕjbbi hom|okfatta|'
iiletve nem t3ĺBsÍt| a 'nagy'arányban ÜVegezBtt'' e|várást,
hiszen ezen hom|okzati szakaszon ogy tŕjmiir bgtétes
kétszáÍny , Váz.táb|ázatos ajtÓ találhatÓ. A dé|| (templom Íe|é
nézó) homlokzat som ogyságes, e hom|okzat nyugati fe|én a
ÍÜggőteges Gáás ab|akok, míg a kglgti fe|én egy Íinom
osżtásÚ portá| ta|álhatÓ. A portá| a kg|oti hom|okzatra is
áľ|ordu|.

A pavi|on a 'iárda burko|attÓ| Íiigget|on' azza|'ijsszs
nÉm épĺtelt suelkozet, azaz b*m|koÍ s|bonthatÓ, így eddlg

tg!jesÜ|, sót Vägsó soron a |Övóben ls te|'jes |ni fog az
idgig|gnes je|egge| fenná|lÓ épÍtményekre VonatkozÓ. un.

''130 naposi. szabá|y' A pevilon és az ép |6t kózótt 280 cm
szo|es szabed járda maľad, ami tôké|etsen e|ég a gyér

Íorga|m tszakagz szá á|a.

a szerkezet tek|ntetében

';SS.-'.,,,''...".'*..đ..v-
\- \.

A dÍszlet-szer mego|dás annak e|lenére tesz|
megszokott "bÚtordarabbá" a pav||ont, hogy m|ndijssze 2 éve
á|| |tt. Je|en teív szeŻó!ét p|. egy k|skutyát sétá|tatÓ' tlplkus
jÓzsofuárosi asszony prÓbá|ta e|iizni a pavi|on me||ó|, amikor
e tgrvbgn is |áthatÓ fotőkat készÍtotte, azt foltéte|ezve, hogy a
"tanács. kÜ|dte ki a zsiga Bár bÓdéiának eIbontätása cé|Jábő|.

Nyl|ván szub|oktĺv az épíÍm6ny megÍté|áse' de
vé|ományĺink szor|nt a fs|ga Bár pav||onJa' m|nt egyodl'
nom soÍozatgyártott łiÍlet' oŕganlkusan megtalálta a
ho|yét á Horváth MIhály tér unlvorzumában'

(r.."\
\)

Zsiga Bár' kłizleľiileten állÓ pavilon
í082.BudapBst, Horváth Mihá|ytér 14. Íszt.

FaragÓ Mrág
a izs|gá báť t!|ajdonosa ás ÜŹ6me|t6tÖJe
ĺo8z.Budapost. Horyáth M|há|ytér í4. ||/.ĺ0.
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mai|: Íarago'v|rag@grnal|.com :''
tel:70/633-3478 ';..

Nagy Márton
E14557
'ĺ08$Budapest, Baross ulca 32. IV/34.
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Tervezett á||apot

Jo|gn torv a meg|évő' megmaradÓ pav||on

Íodésének' a keleti hom|okzat burko|atának áteIakítását'
i|ĺ6ve ogyes rész|otképzési prob|émáket hĺvatott mogoldani'
A szeruzaton |éVó po|ikarbonát és csgrép fedést' a koleti
hom|o}eat tömłjr b tétos k|a|akÍtás ' Váz-táb|ázatos'
kátszámy ajtÓ burko|atot, Valam|nt a dé|| homlokzat ĺinom
osztásrJ portá| burko|atát bontanI sziikséges.

A paviIon í5%.os ha'|lásrl félnyereg tetószerkezgtén'
te|jes fol |eten, 1 réteg |mpregná|t, láng,- rovar ás gomba
mentgsltstt' 20 mm-es oSB lemez a|átét ráteg kászÜl. Erro
ker | 1 réteg ä|átét szo|lőzó ráteg a|sÓ o|da|i |é|egzŐ

ÍÓ|iakasÍrozássa|, mald podig az á||Ókoľcos horganyzott

acé||omez fedés. Az épÜ|ot Íe|ö||' kb. 80 om k|Ü|ésÜ eresz. a

hátsÓ, kb. 20 cm kiii|ésÜ eresz és a forde o|dalsÓ fg|i]|6tok

szegéylbádogozása egységesen 20 cm magas |esz. AhátsÓ
eresz.a íémlemaz fedéses mogoldás után sem |Óghat a
parko|ÓsáV fij|é. A járda szegály íg|otl n|ncs ersszosatorna és

.nem is sz kséges az Összgsen 19 mz.os tetőfo|ii|othez. A
hátsÓ eresz szegé|ybádogozásának Vĺzorros Iezárása
csoppBnti majd |e a Vizot a járda szegé|yre.

Az e|ső, a hátsÓ és az o|da|sÓ eľsszek a|att
Imprégnált, |áng'. rovar és gombamontesít tt, szé|es f gákkal
szero|t doszkaborítás készii|, mindonho| férnsz vst rovarhá|Ó
a|att, nshogy a daÍazsak boktj|tłjzz6n6k' A horganpott
acÉ||6mez kereskede|mi íorga|omban kaphatÓ 0'65 mm
Vastag, minösített anyag |egyen, de a folÜ|etképzést gy ke||

megcsiná|n|, mĺntha éVÜzedek őta itt lenne a pavilon. A
disz|etépÍtés techno|Óg|áJa az n' .ôr6gÍtés''' mely
techno|őgia adott fe|ii|et' mechanikai |génybgváte|ét
(ka|apáláś, haj|Ítás, stb.,), majd tĺibbsz r| festését és
csbzo|ását |e|enti. Az alátét deszkázat |ehot tÍJ faanyag' amit
a Íedéshez hasonlÓ techno|Ógiával koll ' r gítoni"' do lehet
régi. bontott faanyag is. A |ányog, hogy a pavilon olda|fa|ain
ta|á|hatÓ, pĺszkosíohér, mázo|t' kopott, ôÍeg hatása |egyen á
íeIijIetnek.

A k6|6ti (bĹitij) Óg a dá|l (tér felő||) homlokzat
áta|akÍtása a FóápÍtéssze| gyeztetett mÓdon íog
megtiirténn|. o|y mÓdon, hogy e ttibb| hom|okzaton |éVő a|sÓ

ttjrrijr rész és a folotte |éVó ilvegezott rész aránya ogyezzen
me9, a konyôklőpárkány vona|a fusson kôľbe. A hom|okzat fa

anyäg felti|eteinek minden aprÓ rész|etét(|) a piszkosfehér'
mázo|t, kopott hatásÚ felÜ|gtk6ze|éss6l kB|| e||átni.

Metszet

J,"EL
--
\-

A kłivetkEző o|da|akon a Zs|ga Bár pav|lon
je|en|eg| (20í6 márclus 2') á||apotát mutatiuk be az
o|dalsÓ kls képokon ás az ugyanezen kápekre
montÍrozott, tervgzgtt fs|Ĺi|gtokk6| a pavi|on várhatő
Jłivőbenl á||apotát mutatluk b6 a nagy k pekon.

Totő rátegrond, Rí

1 rtg' 0,65 mm katt s á||Ókorcos' 58 cm korctávo|ság
horganpott acé||emez fedés, erósen..firegÍtetť'

fe|ii|otte| az tjsszos rsndszoro|gmme|' kiegészÍtôvol
szerelve.

í rts. Rhoinzink Vapozino a|átét sze||ózô rétog a|sÓ o|da|i
|élegző íő|iakasírozássaI

2 cm OSB lemez a[zat
8/1ocm Gombaŕilőve| és |ángmontosítóve| keze|t, me9|éVö'

megmaradő szaruzat, benne 8 cm fivoggyapot
hósz|gelo|és' p|. KNAUF Tl435-U tjveďátyol

kasÍrozással.ĺrts. Üvegszá|srösítésÜ párazárőPÉÍó|ia
2 cm Deszkázat erősen .'tlregít6tt'' íelÜ|ettel.

,' .'.*\
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A ke|eti (biitÜ) és a dé|i (tér felő|i) .homloleat
átalakĺtása a FöépítésszB| ogyeztotett mrdon- Io9

mootôrtánn|, o|y mÓdon' hogy a tfibbl hom|o| ďon lgvo also

tijm-ijr rész ás á Íe|ette |év6 vegozett rész aránya agyązf.en

mog. a kłinyiiklőpárkány Vonala fusson kÖrbe'
M|'ie| ä déll 

. 
hom|o|cat sem eg1séges' Így a

hom|olaat ke|eti fa|én |éVó finom osztásti portá| tontása. ulán

a hom|o|cat nyugati íe|én |évó í ggöleges GztásÚ ab|al@K

ritmusában ke|| ,labb ál|Ó íormátumÚ ablal(o|ía| b6ep|tgn|. ,ł
nnom oEztasrl pćłtál a ke|etl hom|okŹatra is átfordu|' am|t

ä'táiá*.i"'o"n. 
"=|ntén 

bontanl, ma|d a tiibcl hom|okzatta|

meoeovez6 mÓdon, á||Ó formátumrl ab|akokka| pÓtohi ke||.

|smét d5íÍluk, hogy a homlokfat Ía anyagÜ

Íe|ii|ete|neŕ mlnden äprÓ ľésżieté(|) a plszkosĺehér' mázolt'

kooott hatás fe|Ü|otkozelésse| ke|t e|látni..'---... 
Á meolgvö. megmaradÓ Pav|lon aŹ rÍ| Íedásse| éa

a mÓdosítoď(egyságeiĺtett) homtokŽatohka| ta|án mág

l"ĚĚá"_ľi"iil.äa]íĺ a 
-xomyeietole' mlt ogyábkánt már

maga |s a|akÍt.



t08&Budapest, Baross utcá 32. IVl34



Vé|eĺnánytink szoI|nt a Zslga Bár 2014 őta |átezö
pav||onja. m|ĺt egyed|, nem sorozatgyártott, csak |tt |étezó
épÍtmény. organlkusan m6gta|á|ta a h6lyét a Horuáth Mihá|y
tér unIVerzumában.

A mrglĺĺvő, mogmarádÓ pavl|on az | fedÓsee| és
a mődosÍtoĺt (ogy3Ógosített) homlo|catokka| ta|án még
tobban |||escked|k a k.imyez9tébe, ámlt egyábkánt már
maga |s a|akĺt'
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źan az olda|on k|llłin Íe|híq'uk a í|gy6|m6t a
kłivetkez6krol. A oé|| hom|oleat áta|akítáge a FóápÍtász h|Vata|áva|
ogyeztetett mÓdon fog mogtôrténn|' o|y mćJon' hogy a tłibb|
hom|okzaton |évő a|sÓ tÖmÖr ré9z és a fe|g|.lo |ávő vegozetĘ
áttÖrt rész aránya egyezŹen mog au]kkal' vagyis a
ktjnyók|ópárkány vonala fusson kÖrb6 ez 69ász pavilonon'
- A hom|o|gat fa anyag Íe| lete|nek m|n&n aprÓ rész|gtét
(az łisszesot |) a piszkogfoháĹ mázo|t, kr.9ott. ilrog hatás
fe| |etkeze|ésse| ke|| e||átn|. Nat r ía ar}iagÚ |átsző Íe| |et
nem maradhatl

A meglővö' megmeÍadÓ pav||on ez üJ íedácael és
a mődosÍtott (egyságesĺtettl hom|okzabkka| ta|án még
lobban |l|orzked|k a kłlmyezotábo' a]í|t ogyábkánt már
maga |c a|akÍt'

\-
C\
\

ío8$Budapost. Baross utca 32. IV/34.
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Véleményiink gzor|nt a fs|ga Bár 2014 őte |ét6zö
pav||onJa. m|nt egyed|, nom Eo ozatgyártott' csak |tt |étezó
építmány' organ|kusan megta|á|te a he|yát a Horváth Mihá|y
tér unlv6rzumában'

A meg|ávő, mcgmaradÓ pav||on as J fodésse| ás
a mÓdorított (egyaágesÍtett) homlo|catokkal ta|án még
Jobban |l|e3zked|k á kłimyezetébo, am]t tgyébkánt már
maga |s a|akĺt.

ío8sBudapo6t' Bsross Ut6a 32. IV/34.
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ÁlĺłI.ÁHos ADAToK

Azonosító: 19710668í
Az opten á|tal generá|t egyedi azonosító!

Cégforma: Egyéni vá||alkozók

A|akulás dátuma: 1997.03. 14.

A cÉG ELNEVEZÉSE

Faragó Virág Gyöngyvér

Hatályos: 2003.02' 1 3. . ...

A cÉG SZÉKHELYE

í082 Budapest. Hoľváth Mihály tér í4.2.em.í0.
Hatályos: 201 3.1 0.28. - ...

A cÉG TELEPHELYE(I)

1082 BUDAPEST 8.ker HoRVÁTH M|HÁLY TÉR 14. 1' ajtó

Hatályos: ... -,..

A TÁRsAsÁcl szeRzloÉs GLAPszABÁlv, łneÍĺT orcnal Éresĺľl 9KRAT) KELTE
1997.03.14.

Hatályos: 1997.03.1 4. - ..'

A cÉG TEVÉKENYSÉo KÖRE(I)

7 41o, 08 D ivat., formatervezés (Főtevékenység)

HatáIyos: 2015.11.17. . '..

A cÉGJEGYzÉsRE JoGosU LT(AK) ADATA!

Fangó Virág Gyöngyuér í082 Budapest. Horváth Mihálv tér .l4.2.em.í0.

Hatályos: 201 3. 1 0.28' . ...

A cÉG sTAT|szTlKAt SZÁMJELE

56068768.74.ĺ Ö.231 -01

,.:/
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HatáIyos: 2015.11,17. - ...

2í AcÉGADoszÁMA

5606876&2_42

Hatályos: 1 997.03.1 4' - ...
97 PÉNzÜGYl MoDUL

Létszám: 3 fő

Adatok egyéb forrásból :

ÁI t apot : Működő egyéni vállalkozás
Adószám:5606876&242
Viselt név: FARAGÓ VIRÁG GYÖNGWÉR
Vállalkozói tevékenység kezdete: 19g7.og.14
Nyilvántaftási szám: 6251072
Székhely:1082 BUDAPEST 8.ker HoRVÁTH MIHÁLY TÉR 14. 2. em,10. ajtó
Egyéb tevékenységek:
47 2401 Kenyér-, pékáru-kis keres kedelem m. n. s.
47 8201 Textil, ruházat, lábbe|i piaci kiskeres kede|me
532005 Étel házhozszál| ítása
56100í Éttermi, cukrászdai szolgáltatás
56í002 Pecsenye és más húsalapú készítmény si'itése
561003 Palacsinta., |ángos., pizzasÜtés
5610í)5 F.ą|atozó (btifc), melegkonyhás büfé
561 006 F a|atoző (btifé), hidegkonyhás btifé szolgáltatás
561 007 Sörtjzői vendeglátás (melegkonyhás)
563002 Kocsmai, ita|bo|ti vendeg|átás
563006 Kávéző, teazi (nem metegkonyhás)
7 41001 D ivattervezés, formatervezés, graf ika, kirakatrendezés

. 7 41002 Lakberendezés-tervezés, -tanácsadás
7 49001 M'n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
811001 Hazfelügye|ôi szo|gá|tatás
829902 M.n.s. egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
Aktual izál ás dátum a: 2o1 6.06. 04.
Gazdálkodási forma: Egyéni vátlalkozó .
A fenti adatok nyilvántartása nem a Gégbíróság hatiáskörébe tartozik.

Az adatok az oPTEN Kft. cégtár rendszerébő| származnak, amely cégek esetén aGégk<iz|önyben megje|ent hivatatos adatokat tartalmazza, más ","-"."tlt "s"ten 
egyéb

forrásbó| származó hivatatos és gylijtött információk |áthatók.

Lekéľdezés ĺc|őpontjal 20ĺ6.06.16 í{:09
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