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Tĺsztelt VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivata|hoz
az alábbi - a Jőzsefvlíľosi onkotmányzat tulajdonában lévő közterületek használataról és
hasznźiatźnak rendjéről szóló |8l20I3. (Iv.24.) önkormányzati ręndelet (a továbbiakban:
Rendelet) szęrinti - köZteriilet-haszná|ati hozzájánllás irránti kéľelmek érkeztek. A Pénzügyi
|Jgyosztá|y tájékoztatása alapján akére|mezőknek közterület-haszná|ati díjtartozźsanincs.

1.
KözteľĹi1et-hasznáIő.kére|mező: Lumen Laboľ Kft.

(székhely: 1088 Buđapest, Mikszáth Ká|mán tér
A kérelemben foglalt közteľĹilet- 2.)
hasznáIat ideje:
KözteľĹilet -haszná|at cé|ja: 20|7 . április 15 . _ 2019 . októbeľ 3 1 .

Kĺizteľület-hasznźiat helye: vendéglátó terasz + ĺíľnyékoló

Közterület-hasznáIatĺagysága: "-:*'JätľIľ*ffi:iJ,MikszáthKálmántér2.3.
Kĺjzterület -haszĺá|at díja: 40 m2 vendéglátó tęrasz és 20 m2 árnyékoló

szezoÍ7onkívĹil: 2IO,- Ftl fiŕ'lhó + AFA

Közterület -hasznźiatdíjaösszesen: ffií:ľ:iä'.:'ä: :,r,8,,ií*łůiŤ*i
2 I02 800,- Ft + Áľ.,ą. (2I0,- Ft*40 m2*I2,5 hő7

DíjÍizetés ütemezése: + (2 080,- Ft*40 m2*78 hó) + (820,- Ft*20*30,5
hó)
havi díjfizetés

Ténvállás: A Lumen Labor Kft.. f0I6. augusztus 29. ĺapján étkezett kérelmében közterület-
haszná|ati hozzájárulás - havonta toĺténő teljes díjfizetéssel - megadásil kérte a Tisztelt
Bizottstlglől tekintette| arľa, hogy venđéglátő terasz és napernyő e|helyezése céljából kívanja
hasznźl|ni a fenti tertiletet.
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A Vaľosgazdálkodási és Pénzligyi Bizottság ]6912016. NII22.) számű hatáĺozatáva|
korábban hozzájźlru|t a Lumen Labor Kft. részére vendéglátő terasz és napemyő elhelyezése
céljából a fenti teľĹiletre vonatkozóan 20I6.június 13. -2017. április 15. kĺjzötti időszalľa.

Tekintettel arra, hogy kérelmező a közterületet vźůtozatlan feltételekkel és formában kívanja
használni, így a koľábbi döntéshez megkért hatósági vélemények újbóli beszerzése nem
indokolt.
A Fővarosi Katasztrőfavédelmi lgazgatősźlg tíiméde|mi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a kĺjĺeľületenk<lzérőLag egy embeľ szźtmáta kĺinnyen mozdithatő nem rögzített
tátgyak (székek, asńaIok, virág|áđek) keľĹilnek kihelyezésre. A Hatósági Ügyosztály
Igazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a vendéglátó
teraszt a keręskedő csak az iszlet nyi|ászźltőínak záĺva tartásźxaI üzemelteti. A Budapesti
Rendőr-főkapitanyság VIII. kertileti Ręndőrkapitrínyság ktjzlekedés, k<izľend és közbizonság
szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi
Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Ügyosĺálya a kozterulet-használattal szęmben nem
emelt kifogást.

Fentiek ďapjĺín a GazdáIkođási ÜgyosztáIy javasolja a köaeľĹilet-hasznźiati hozzájźruLás
teljes díjfizetéssel töľténő megadását a kcjzteľü|ęt-hasznáIati díj havonta töľténő
megÍizetésével.

2.
Kĺizterület-használó. kérelmező : dľ. Csapláľos Ágnes

(1133 Budapest, Pannónia utca 55.)
A kérelemben foglalt közteriilet-
haszná|atiđeje: 2016. szeptember 2I. _2016. október 31.
Közterület-haszná|at céLja: építési munkateľĹiIet (homlokzat felújítása,

gurulós á|Ivźny)
Közteľület -haszĺźiat he l ve :

Kö zterül et -haszná|at nagys ága :

Kö zterĹilet -haszná|at díj a:

K<izterülęt -hasznáIat díj a ĺi s sze sen :

Díjfizetés ütemezése:

Tén}'állás: dr. Csapláros Ag''es 2016. augusztus 31. napjan érkezett kéręlmében közteľület-
haszná|ati hozzájaruIás - teljes díjfizetéssel töľténő - megadását kéĺte a Tisaelt Bizottságtól
tekintettel aľľa, hogy homlokzat felújítás cé|jábőIkívanja használni a fenti területet.

A Yźnosgazdálkodási és Péĺwngyi Bizottság 77|120|6. (vII.22.) szźtmt határozattpa|
korábban hozzźĄźnult a fenti tęrĹiletre vonatkoző közterület-használathoz 2016. július 25. _
2017 . augusztus 31. kriz<jtt.

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási lJgyosná|y a közteľület-haszná|ati hozzájarulás
me gadását telj e s díj fizeté s męll ett j avasolj a.

Budapest VIII. kerület, Reguly Antal utca 16.
e|őttíjaĺđarl
2m"
420,-Ftl #ĺ ngv + ÁFA
34 440,- Ft + AFA (420,- Ft*Z m"*4lnap)
egy ĺlsszegben
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3.
KöZteľĹilet-használó' kérelmező : REAX INVEST Zľt.

(székhely: 1133 Budapest, Gogol u. 15.)
A kérelembęn foglalt kĺiztenilet-
haszná|at ideje: 2016. auguszťus 27, _2016. szeptember 17.
KöZteľĹĺlet-haszná|at cé|ja: építési munkatęrĹilęt (homlokzati á||vány

elhelyezése)
Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 4. szárrl
előtti jaľdĺán

36 m. ű.ĺ'{a)
420,-Ftlm"/nap.+ AFA
332 640,- Ft + ÁFA (42O Ft,- x22 nap x 36 m2)
egy összegben

Tén}ĺállás: A REAX INVEST Zrt. 2016. szeptember 02. napjan érkęzett kérelmében
köĺeľület-haszná|ati hozzájźnu|tts - teljes díjfizetéssel történő _ megadását kéri a Tisztelt
Bizottságtól tekintette| arra, hogy a Budapest VIII. kerĹilet Szentkiľályi u. 4. szźtm a|atti
Tfusasház építéséhez kapcsolódó építési munkaterĹilet (homlokzati áIlvźny elhelyezése)
céljából kívĺánja használni a fenti területęt. A Vaľosgazdálkodásí és Pénzügyi Bizottság a
80512016. (VIII.l5.) számű határozatában koľábban hozzźtjáĺu|t a fenti terĹiletre vonatkozó
kĺlzteľtilet-használathoz 2016. augusztus 15. _ 2016. augusztus 26. kozott, azonban a
tervezettnéltöbb időt vesz igénybe a kivitelęzés.

A kérelmezłĺ tźĄékońatása alapján a munkaterületet körül kell keríteni, ezért a gyalogos
forgalmat a túloldali j arđara terelik.
A kérelmező érvényes BKK Forgalomtechnikai tervet nýjtott be a kéľelem mellékleteként.

Fentiekľe tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály a köZteľĹilet.hasznáIati hozzźtjźruLás
megadását, tovźlbbá a 20|6. augusztus 27. - 20|6. szeptember II. napjara - díjfizetési
kcjtelezettség mellet - vonatkozó közteľület-haszĺźiat tudomásulvételét.

4.

Közteriil et -hasznáIat helye :

Kö zteľĹil et -hasznźiat nagy sága:
KözterĹil et -haszĺźiat díj a:

Közterület -hasznáLat díj a ö sszesen :

Díjfizetés ütemezése:

KözteľĹil et -haszná|ő. kérelmezĺí :

A kérelemben foelalt közteľtilet-
haszná|at ideje:
Kö zteľtil et -haszná|at cé|j a:

KözteľĹilet -hasznáIat helye :

Kö zterület -hasznźiat nagy s ága:
Kö zterĹil et -haszná|at díj a:

KözteľĹil et -haszná|at díj a ö s sze sen :

Díjfizetés ütemezése:

Rosta Maľianna egyéni vállalkozó
(székhely: 2081 Piliscsaba, Kossuth Lajos u. 8.)

20|6. szeptember I8. _ 2016. október 16.

Sziiľeti vásáľ
Budapest VIII. keľtĺlet, Corvin köz
82 m"
320,-FtJmzlnap,+ AFA
760 960,- Ft + AFA (320,- Ft*82 m"*29 nap)
egy összegben

Tényállás: Rosta Maľianna egyéni vźilalkoző 20|6. augusztus 31. napjĺín érkezett kéľelmében
köZteľĹilet-hasznźllatihozzájáru|ás megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy
SzĹireti vásár céljábólkívárja haszná|ni a fenti tertiletet.

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság koľábban a356120|6. (IV.18.) sz. és a 45112016.
(V.09.) sz. határozataiva| korábban kéreImező részére köZterĹilet-haszná|ati hozzájttru|tst
adott fenti köztertilet Pünkösdi vásár tartźĺsa céIjábőI töľténő igénybevéteIéhez.
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Tekintettel aľra, hogy kérelmező a köztęriilętet vźitozatlan feltételekkel és formában kívanja
hasznźtIttj^, így a korábbi döntéshez megkét hatósági vélemények újbóli beszerzése nem
indokolt.
A Fővárosi Katasztľófavédelmi Igazgatőság tlszvédelmi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a Corvin Mozi és a lźlmpaoszlopok áItaI határolt teľiileten helyezkednek el a
pavilonok' úgy hogy a homlokzati síkjuk nem lép tűI akoneriileti lámpaoszlopok vonalát, a
3-as valamint a 2-es pavilon nem torlaszo|ja e| a Corvin Mozi kijáratźń és az a|aptajzon
feltiintetett l-es számú pavilon nem kerĹil kihelyezésľe. A Hatósági ÜgyoszáIy lgazgatási
Irođa kereskedelmi szempontbólnem emelt kifogást. A Budapesti Rendőr-főkapitanyság VIII.
kerületi Rendőrkapitanyság kĺjzlekedés, közrend és közbiztonság szempontjából nem emelt
kifogást. A Budapest Fővaľos VIII. kęrület Jőzsęfvtrosi Polgáľmesteri Hivatal Viáľosépítészeti
Irodája a kciztęrĹilet-haszntůattal szemben nem emelt kifogást.

Fentiek alapján a Gazđá|kodási ÜgyosztáIy javasolja a köĺerĺilet-haszntiatihozzájźĺruIás -
teljes díjf,rzetéssel tĺjľténő _ megadását.

3.
KöZteľĹil et -haszná|ő " kére lm ező :

A kéľelemben foslalt közterület-
haszná|at ideje:
Kö zterĹil et -hasznźiat c é|j a:

Közterület -hasznźiat helve :

Közterül et -hasznéiat nagys ága :

Kö zteľül ęt -haszná|at đíj a:

Kö zteľĹil et -haszĺáIat díj a ö s szes en :

Díifizetés ütemezése:

BľĹVen Kft.
(székhely: 1139 Budapest, R<ippentytĺ u. 56.)

2016. szeptember |3._2016. október 12.

vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľĹilet, Corvin sétĺíny 2lA. szźtm
előttijaĺdan
20 m"
szezononbeliil: 2 080,- Ftlmzĺhő + Ár.a
41 600,- Ft + ÁFA (2080,- Ft*zO m2*1 hó
egy összegben

Tényállás: A Bľi-Ven Kft.. 2016. szeptember 02. napján érkezett kérelmében közteriilet-
hasznáIatí hozzájáru|ás -teljes díjfizetéssel töľténő - megadását kéľte a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel arľa, hogy vendéglátó teraszcéIjábő| kívánja használni a fenti teľületet.
Az iz|ethelységet és a hozzá tartoző vendéglátó teraszt korábban a Bombay Expľessz Kft.
bérelte.
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Önkormźnyzat Képviselő-testiiletének
14112016. (VI.02.) számt határozata a|apjtln a Bombay Express Kft-nek bruttó 468 394,- Ft
közterĹilet-haszĺáIati díjtartozása van a Corvin Sétany Kft. felé, amely követelés a Budapest
Főváro s VIII. kertilet Józsefu aľo si onkoľm ány zatr a en gedmény ęztek,

Az opten cégnyilvántaľtás tanúsága szerint, jelenlegi kérelmező (Bľi-Ven Kft.) és az egykori
haszná|o (Bombay Expľessz Kft.) közĺitt több azonosság is fellelhető.
Mind két cé g székhelye, főtevékenys é ge, valam iĺt ĺjgyv ezetőj e me ge g y ezik egymással.
Tekintettel a két cég közcitti egyezésekĺe feltéte|ezheto, hogy a BľiVen Kft. k<jzteľiilet-
hasznáIati dijťtzetési k<jtel ezetts é gét nem tudj a telj e s íteni.

Továbbá a Rendelet 8. $ 11. pontja a|apján nem adható köZtenilet-haszná|atihozzájáru|ás,ha
a hozzájáruIást kérőnek köZterület-hasznáIati đíjtartozása van' vagy a részletťlzetési
megállapodásban rogzített részleteket harom hónapot meghaladóan nem fizeti'
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A Gazdálkodási Ügyosztźiy számos egyeńetést kezdeményęzett a díjtartozźs ľendezése
érdękében, azonbarlkérelmező a mai napig a köztenilet-haszná|at díját nem ťĺzettemeg.

Fentiek alapján a Gazdá|kodási ÜgyosztźĺIy nem javasolja a közterĹilet-hasznźiatíhozzájáru|ás
megadását.

6.
KözteľĹil et -haszná|ő " két e|mezó : Thai Fagylalt Kft.

(székhely: 2040 Budaĺĺrs, Áľpáđ u.I3l2.)
A kérelemben foglalt közteľület-
hasznáIatiđeje: 20|6, szeptember |2._20|7. augusztus 02.
Közteľület-haszná|at célja: pad és megá||ítő tábLa

Budapest VIII. kerület, Baľoss u. 10. szám és a
KözteľĹilet-hasznáIat helye: Kisfaludv u. 27. szám _ Corvin köz saľok előtti

6 hó)
egy összegben

Tén}ĺállás: A Thai Fagylalt Kft. 2016. szeptember 05. napjan érkęzett kérelmében köZtęľület-
haszná|ati hozzájaru|źts _ előľe egy cisszegben töľténő megfizetésével - megadását kéľi a
Tisztelt Bizottságtól tekintette|arca' hogy a Budapest VIII. kerület, Baľoss u. 10. szám és a
Kisfaluđy u.27. szźtm _ Corvin köz saľok előtti közterületen elhelyezkedő pavilonok mellett
megállító tábla és pad elhelyezése cé|jábólkívanja használni a fenti területeket.
A Rendelet 11. $ (4) bekezdés i) pontjának értelmében az 5. $ esetén a településképi
bejelentési eljárásľól szóló önkormányzati ľendeletben szabá|yozott döntést a kÓzteľĹilet-
haszná|atihozzájźru|ásirántikérelemnektarta|mazniakell.
Az ngyfé| 2016. június 22. napjźln településképi bejelentési eljáľást kezdeményezett, ameIy
eljárásban a fent megjelölt tevékenysé get az onkormanyzat kikötés nélkĹil tudomásul vette.

Fentiek alapján a GazdáIkodási Ügyosztá|y javasolja a k<jzteľĹi1et-haszná|ati hozzájáru|ás
teljes díjfizetéssel tĺjrténő megadását a közterület-hasznáIati díj egytisszegumegťĺzetésével.

Kö zterület -hasznáIat nagy s ága :

Közterül et -hasznáIat ďíj a..

KcjzteľĹilet -haszná|at díj a ö s sze sen :

Díjťtzetés ütemezése:

7.
KĺizterĹilet -hasznźiő. kérelmező :

A kérelemben foslalt köZtertilet-
hasznáIat ideje:
Közteľtilet -hasznáIat c éIj a:

Kĺjztenilet -hasznáIat he lye :

Közterül et -haszná|at ĺagy sága:
Kö zterĹil et -hasznźiat đíi a:

Díjf,rzetés ütemezése:

k<jĺeľĹileteken
2* (I+Đfił
megállító tábla ęsętén: 3 150,- Ftlmz/nő + ÁFA
pad esetében (.vendéElátó tęľasz): 

'szezonon kívül: 2|0,- Ftlm" lhó + AFA
szezonon belül: 2 080,- Ftlmf fttő + Áľa
64 g35,- Ft + AFA (3 150,- Ft x 1 m' * 10,5 hó;
+ (2080,- Ft * 3 mf * 4,5 hó) + (2t0,- Ft * 3 m2 *

HSB 2010 Kfr.
(székhely: 1145 Buđapest, Jávor u. 5/B.)

2016. augusztus 18._f0I6. október 30.
vendéglátó tetasz
Budapest VIII. keľĹilet, Corvin sétány 1/b.

45 m"
szezonon belül: 2 080,- Ftlm2thő + Áľ.a
234 0O0,- Ft + ÁFA (2 080,- Ft*45 m2-2,5 hő7
egy osszegben



Tén)rállás: A HSB 2001 Kft. 20|6.jú1ius 29. napjtn érkezett kérelmében közteľĹilet-haszĺéiati
hozzájarulás - teljes díjfizetéssel torténő - megadását kéľte a Tisztelt Bizottságtől tekintettel
arra,hogy vendéglátó terasz elhelyezése céljából kívanja használni a fenti területet.

A Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuáľosi Polgĺíľmesteri Hivatal Gazdá|kodási
Ügyosztálya a kérelem beéľkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett.
A Fővárosi Katasńtőfavédelmi Igazgatősźlg b,lzvédeLmi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a közterĹileten kizárólag egy ember számźna könnyen mozďíthatő nem rögzített
tźrgyak (székek, asztalok, virágládźů<' napeľnyők) keľĹilnek kihelyezésľe. A Hatósági
Ügyosaály lgazgatási Iroda éita| 2016. szeptember 05. napjan megküldött szalrhatősági
állásfoglalásában kęreskedelmi szempontból nem emęlt kifogást, amennyiben a vendéglátó
teraszt a kereskedő csak az ilzlet nyíIászźrőinak zźlwa tartásáva| üzemelteti. A Budapesti
Rendőr-főkapitrínyság VIII. keľĹileti Rendőrkapitanyság k<lzlekedés, közrend és k<izbiztonság
szempontjából nęm emelt kifogást. A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi
Polgármesteľi Hivatal Vaľosépítészeti Irodája a közteľĹilet-használattal szemben nem emelt
kifogást.

Fentiek a|apján a Gazdźlkodási Ügyosńźiy javasolja a közteľület-haszná|ati hozzttjtru|ás _
teljes díjfizetéssel töľténő _ megadását, továbbá a 20|6. augusztus I8. _ 20|6. szeptember 1 1.

közötti időszakľa vonatkozó köZterület-hasznáIat teljes díjfizetés biztosításával
tudomásulvételét.
8.
Közteľül et -haszĺá|ő. kérelmező :

A kérelemben foglalt közteľület-
hasznźiat ideje:
Kĺj zterület -haszĺá|at c éIj a:

K<j zteľület -haszntl|at helye :

Kĺj zteľĹil et -haszná|at nagys ág a :

Kö zteľület -hasznáIat dij a:

Díjfizetés iitemezése:

Ténvállás: A Hedonist Hungaľy Kft. 2016. augusztus 29. napjźn érkezett kérelmében a
Yérosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 707120|6. (VII.04.) szám,ű hatźrozatźnak
módosítását kérte, tekintettel arra, hogy egy összegben töľténő díjfizetést új vállalkozáskéĺt
nem tud teljesíteni.
Kérelmező a díjťlzetés ütemezését negyedéves díjfizetésľe töľténő módosítását kéri a Tisztelt
Bizottságtól.

A Rendelet 18. $ (2) pontja éľtelmében tartós (legalább hat hónapot meghaladó) koztenilet-
haszĺéúat esetén a Bizottság a jogosult kérelmére havonta, negyedévente vagy félévente
esedékes, egyenlő összegű díjfizetést megállapíthat, amennylben az esedékes díj 10.000
forintnál magasabb.
Fentiek alapjźn a Gazdá|kodási Ügyosztá|y javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénzügyí
Bizottság 70712016. (V[.04.) számu hatáĺozatában meghatározott dijťĺzetés ritemezését
negyedéves díjfi zetési ütemezésre való módosítását.

Hedonist Hungary Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 40.)

20I6.jú1ius 08. _ 2019. július 08.
megá||ítő táb|a
Buđapest VIII. kerület, Kisfaludy u. 40.
2m'
megállító táb|a:,3I5O,- Ftlmz,/hó + ÁFA
226 800,- Ft + AFA (3 150'- Ft*Z m"*36 hő)
negyedéves bontásban

i/i
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9.
KöZteriil et .haszĺá|ő 

" kér e|mező..

A kérelemben foglalt közterület-
haszná|at ideje:
Kd zteľĹilet -haszná|at c éIj a:

Kö aerület .haszntiat he lye :

Kö zterület -hasznźiat nagy sága:
Kö Zteľület -hasznáIat díj a:

Díj kiesés, díj elengedés esetén:

Médĺaszol gá|tatás.tálmo gató és Vagyonkezelő
Alapítvány (MTVA)
(székhely: 1 037 Budapest, Kunigunda tÍja 64.)

2016. szeptember 24. *2016. szeptember 25.
forgatás (stáb paľkolás)
Budapest VIII. keľĹilet, Rezső tér |0-12.
60 m" (6 dbpaľkolóhely)
1200,-Ftlm'lnap + AFA
144 000,- Ft + AFA (1200,- Ftx60 m'*2nap)

a közteľĹilet -haszná|ati hozzájźnilás
a Rendelet 24. $ (1) bekezdés i)

Tényállás: A MédiaszolgáItatás-trímogató és Vagyonkezelő Alapítvany (MTVA) 2016.
szeptember 05. napjźn érkezett kérelmében köZterĹilet-haszná|atí hozzájáralás _ teljes
díjmentességgel - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintette| arĺa,hogy az MTVA Duna
csatoľna a Rezső téri Magyarok Nagyasszonya templomból kozvetít római katolikus
szentmisét. A kérelem nem minősül filmalkotásnak amozgőképről szóló 2004. évi II. törvény
2.sZ.pontja a|apjźn.
Fentiek alapján a Gazdá|kodási Ügyosńźiy javasolja
megadását és a díjmentesség biztosítását, tekintettel
pontjában foglaltakra

il. A beteľjesztés ĺndoka
Abeérkezętt kérelmek e|bítá|ása, valamint az előterjesztés tátgyában a dĺjntés meghozata|a a
Tisztelt Bizottság hatáskĺjréb e tartozik.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása
A döntés cé|ja abeérkęzett kéľelmek Bizottság źita|hatáĺidőben torténő elbíľálása.

Tęrvezett bęvétel:
Lumen Laboľ Kft.
Dľ. Csaplaros Ágnes
REAX INVEST Kft.
Rosta Maľianna egyéni vá|Ialkoző
Thai Fagylalt Kft.
HSB 2OO1 Kft.
Osszesen:

Díj kiesés. Díj eleneeđés :

M é di a sz o l gá|tatás.tám o gató és Va gyo n keze|ő Ala p ítvá ny

Osszesen:

IV. Jogszabályiköľnyezet
A Rendelet 12. $-a éľtelmében a kĺjĺeriilet-haszná|attal _ hozzájárulással és elutasítással -
kapcsolatos ĺjnkoľmányzati hatősági e|jźnásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szeľint
elsőfokon a Yárosgazďálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. A Rendelet melléklete
meghatáĺozzaakozÍerilethasználatokutániťlzetenđődíjméľtékét.
A közteľüIet-haszná|ati díjťĺzetés ütemezéséről a Rende1et 18. $ (1) _ (2) bekezdései az
alźlbbiak szeľint rende lkeznek :

21O2 800'- Ft + Áp,ą.
34 440,- Ft + ÁFA

332 640,- Ft + ÁFA
760 960,- Ft + ÁFA
64 935,- Ft + ÁFA

234 O00,- Ft + ÁFA
3 529 775 ,- Ft + ÁFA

144 0O0,- Ft + ÁFA

144 000,- Ft + ÁFA

7i
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,, (]) A díjat a kozterület-használati hozzájáľulásban rögzített időtartamra és módon a
j o gosult kateles előre e głös sze gben me gfizetni.
(2) Tartós (egalább hat hónapot meghaladó) kÖzterület-használat esetén a Bizottság a
jogosult kérelmére havontą, negyedévente vagł felévente esedékes, eglenlő osszegű díjfizetést
megállapíthat, amennyiben az esed,źkes díj ]0.000 forintnál magasabb. Ezt a tényt a
közteriileŕhasználąti hozzáj árulásban rögzíteni kell'',

A köZterĹiletihaszná|ati díjak csökkentéséről, elengedéséről a Rendelet 24. $ (1) bekęzdése az
alábbiak szerint rendelkezik:

,,A Rendelet 2. melléklete alapján megálĺapított kozterület-használati díjak lrorlátlanul
c s Ókkenthető e k v agł e l enge dhető e k :

a. az onkoľmónyzat érdekében végzett építési, felújítósi munkálatok végzése esetében;
b. a fővárosi, vag1,l onkormányzati pályózaton elnyert támogatásból rcrténő épület

felújítások esetében;
c. humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d. lĺulturólis és kÓrnyezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e' minden olyan esetben, amikor a Bizottsóg lig,l ítéli meg, hogl az Józsefváros érdekeit

szolgálja;
Í bejeglzett politikai pártok, egłházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendeménye esetében;
g, oktatási, tudományos vag/ ismeretterjesztő témájúfilmalkotósokforgatása esetében;
h. a Filmtv' hatálya alá nem tartozó alkotások forgatása esetén, ahol ąz igénybeveendő

terťilet a ]5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem hąladó terĹiletű;
i. a Filmtv. hatólya alá nem tartozó alkotósok forgatása esetén, amelynek időtartama a

kéreĺmezett időponttól számított 30 naptári napon beĺül osszességében nem haladja
mega2naptárinapot.',

A Rendelet 9. $ (1) bękezdése szerint: ,,Kozterület-használati hozzájárulás csak ideigĺenes
jelleggel _ meghatározott időtartamra vagy meghątározott feltétel belrövetkeztéig - adható,
legfeljebb 3 évre; a településkepi bejelentési eljárás sorón hozott dontésben engedélyezett
r eklámb erendezé s elhelyezé s e es etén le gfelj ebb ] 0 évre.''

Fentiek alapj arlkéľem az a|ábbi hatfu ozatij avaslat elfo gadás át.

Határozati javaslat

I. Váľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteľülęt-hasznźiati
hozzájfuulźlst ad _ havonta töľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

KĺjzteľĹilet -haszná|ő . kér e|mezo..

A kĺjzteľül et-haszĺá|at idej e :

Kö zterül et -hasznźiat célj a :

KözteľĹil et -hasznáLat helye :

Kcj zterület -haszná|at nagy s á g a :

Felelős: polgáľmester
Határido: 2016. szeptember 12.

Lumen Laboľ Kft.
(székhely: 1 088 Budapest, Mikszáth Ká|mán tét
2.)
2017 . április 16. _ 20|9. október 3 1 .

vendéglátó terasz + áľnyékoló
Budapest VIII. keriilęt, Mikszáth Ká|máĺ tét 2-3.
szźlm e|őtti ktj ĺertil eten
40 m2 vendéglátó terasz és 20 rĺŕ árnyékoló

/ľ7:ŕ,/
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il. A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy közterület-használati
hozzájáruIást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az alźlbbiak szerint:

IIII. A Váľosgazđźt|kodási és Pénztĺgyi Bizottság ilgy dönt, hogy ktjzteľület-haszná|ati
hozzájáru|ást ad _ előľe egy összegben t<jľténő teljes díjfizetéssel _ az aIábbiak szeľint:

Közterület-használó. kérelmező :

A közteľĹil et-haszná|at idej e :

Kö zterület -haszná|at céIj a:

Ko zteľĹilet -haszná|at he lv e :

Kö zterĹil et -haszĺáIat nagy sága:

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźltiđő 2016. szeptember 12.

Kö zteľület -haszná|ő. kérelmező :

A kö zteľül et-haszná|at i dej e :

Ko zterül et -haszná|at céIi a:

Kö ztenilet -haszĺá|at helve :

Kö zterület -haszná|at nagy sága:

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. szeptember 12.

Kcizteľület -hasznźiő " kérelmező :

A közteriilet-használat idej e:

Kö Zterül et -haszná'|at c é|j a:

Ktj zteľül et -haszná|at he lye :

KözterĹil et -hasznźiat nagy sága:

dľ. Csapláros Agnes
(1133 Budapest' Pannónia utca 55.)

20|6. szeptember 2I._2016. október 31.
építési munkaterĹilet (homlokzat felújítása,
gurulós állvány)
Budapest VIII. kerület, Reguly Antal utca 16.
e|őttl járdán
fm"

REAX INVEST Zľt.
(székhely: 1133 Budapest, Gogol u. 15.)

2016. szeptember 12.-2016. szeptember 17.

építési munkateriilet (homlokzati á||vány
elhelyezése)
Budapest VIII. keľĹilet, Szentkirályi u. 4. szám
e|őttijźlrďán
36 m" (arda)

Rosta Marianna egyéni vá.Jlla|koző
(székhely: 2081 Piliscsaba, Kossuth Lajos u. 8.)
2016. szeptember 18. _2016. október 16.

Szüreti vásáľ
Budapest VIII. keľület, Corvin kciz
82 m"

2. tuđomásul veszi a REAX INVEST Kft. Budapest VIII. keľület, Szentkiľályi u. 4. sztlm
előtti közterĹiletre vonatkozóan építési munkaterület elhelyezése céljából igénybe vett
kĺjzterület-hasznáIatát _ díjťlzetési kötelezettség melleÍÍ. - 2016. augusztus 27. _ 20|6.
szeptember 1 1. napjáig szóló időtanaÍnÍa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201,6. szeptember 12

IV. Yárosgazďálkodási és PénzÍ1gyi Bizottság ilgy dönt, hogy közteľĹilet-haszná|ati
hozzájnulást ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szeľint:

n

ś./
!/

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: f0|6. szeptember 12.

v. Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, nem ad közterület-haszná|ati
hozzájáru|ást az a|ábbiak szerint:

Közterület-használó. kérelmező: BľĹVen Kft.
(székhely: 1139 Budapest, Röppent5nĺ u. 56.)

A közteľület-hasznáIat ideje: 2016. szeptember 13. _2016. október 12.
Kdzterület-haszná|at célja: vendéglátó tetasz
KdzterĹilet-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 2lA. szźlm

előttijaľđĺĺn
Köztęrület-hasznáiatnagysága: 20 m"

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. szeptember 12.

VL Városgazdálkodási és Pénzigyi Bizottság úgy dönt, hogy köZteľület-hasznźiati
hozzájaruIast ad _ előľe egy tisszegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-hasznéůő, kérelmező: Thaĺ F.agylalt Kft.
(székhely: 2040 Budatjrs, Áľpád u.I3l2.)

A közterület-haszĺźiat ideje: 20|6. szeptember |2. _2017. augusztus 02.
KozterĹilet-haszná|at céIja: pad és megźilítő tábla

Budapest VIII. keriilet, Baross u. 10. szźlm és a
Közteľiilet-haszĺźiat helye: Kisfaludy u. 27. szám _ Coľvin kĺjz sarok előtti

kĺjzterületeken
Kcjztertilet-haszĺźiatnagysága: 2* 7L+3) mf

Felelős: polgármester
Határiďő: 2016. szeptember 12.

//
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vII. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köfeľĹilet-hasznáIatíhozzájaralást ad - előre egy tlsszegben történő teljes díjfrzętéssel _ az
alábbiak szerint:

KöZterĹilet-használó. kéte|mező: HSB 20ĺ.0 Kft.
(székhely: 1145 Budapest, Jávor u. 5/B.)

A köZterület-hasznáIat ideje: 2016. szeptembeľ |2. _20|6. októbeľ 30.

KöZterület-hasznźiat céIja: vendéglátó terasz
Kö zterĹil et -haszná|at helye :

Kö zterĹil et -haszná|at nagy sága:
Buđapest VIII. kertilet, Corvin sétany 1/b.

45 m"

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. szeptembeľ 12.

2. tudomásul veszi a HSB 2001 Kft. a Budapest VIII. keľĹilet, Corvin sétany |lb. szźlm e|őtti
köztsľiiletre vonatkozóan vendéglátó terasz céIjábőI igénybe vett kcjzteľület-használatźi _
díjfizetési kĺjtelezettség mellett - 20|6. auguszťus 18. _ 2016. szeptembeľ 11. napjáig sző|ő
időtartamĺa.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. szeptember 12.

VIII. Viĺľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy az 55212016. (V.30.) számtl
hatźrozatát az alábbiak szerint módosítia:

KtjzterĹilet-haszĺáIő, kérelmező: Hedonist Hungary Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 40.)

A kózterĹilet-haszná|at ideje: 20l6.jú1ius 08. _ 2019. július 08.

Kĺjzteľület-hasznáIat céIja: megá|Iítő tźlbla
Közterület-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, Kisfaludy u. 40.

Közteľület-haszná|atnagysága: 2 m"
Díjfizetés ütemezése negyedéves bontásban

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 2016. szeptembeľ 12.
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Ix. A Yźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-hasznźiati
hozzäjaru|ást ađ _ teljes díjmentesség bińosításáva| - az alábbiak szerint:

KözterĹilet -hasznźiő.kére1mező: Médiaszolgźitatás.tálmogató és Vagyonkeze|ő
Alapítvány (MTVA)
(székhely: 1 03 7 Budapest, Kunigunda tńja 64.)

A közteriilet-használat ideje: 2016. szeptember 24. _2016. szeptember 25.

KĺjzteľĹilet -haszĺźůat cé|ju forgatás (stáb paĺkolás)

Köztertilet -hasznáIathelve: Budapest VIII. keľĹilet, Rezső tét 10-12.

Közteriilet -haszná|atnagysága: 60 mf (6 db paľkolóhely)

Felęlős: polgĺírmesteľ
Hatáĺído: 2016. szeptembeľ 12.

A dĺjntés vé gĺehaj tás át v égzo szerv ezeti e gysé g : Gazdálkodási Ü gyosztály

A lakosság szélęs körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététel módjaĺa:
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2016. szeptember 07.
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A kéľelmező tudomásul veszĺ, hogy
a kérelem benyrijtása nem jogosída fel a közterüIet haszná|atźra,

a Józsefvárosi önkormĺĺĺryzat tulajdonában lévő közterületek haszná|atáről és használatának rendjéről szóló

L8/2O|3. (|v. z4.) önkormányzati rendelet 17. s (1) bekezdése szerint a közterület haszná|atáért k.izterület.

használati díjat koteles ťlzetni,
a közteriileten kizfuőIag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szó|ő 210/2009. (ÍX.29.)

Koľmányrend e|ęt 12. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítha-

tók.

Á, kéľelemhez akére|mezłĺnek az alábbi melléleteket ketl csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-el jelłilni)

mi kívrínt tevékenység gyakorlásáľa feljogosító egyszqq üqą! rné!g]ďiít:

- esvéni vál|alkozás esetén: vállalkozói igazolványt,
- 
",zdasisitarsasás. 

eevéni cée esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a|áírźlsi címpéldaný'
- tarsadalmi és egyéb szerlezetek esetében: a nyilvantaľtásba-vetelüket igazol@
- őstermelők esetén őstermelői igazolvĺĺnyt.

@setén,azaztüzemeltetnikívánókereskedelmi/vendéglátóegységéľvényesbe.
ielentés köteles kęreskedęlmi tevékenység bejelentését igazo|ő dok'łI4entumot vagy a Mtiködési Eng

zintźhrźao|óvtn|atot,amelyenszerepelniekellakörnyezőutcáknak
is. A váżlaton azigénye|tterülefirek - a szĺikséges méretekkel - úgy kell szeľepelnie, hogy annak nagysźrya,

elhelyezkedése egyértelmiĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hosszrisága; A t'etelsl,, pavilon szé|énęk az éptilet homlokzati falától és a járda szélétől való tĺĺvolságai tęrasz

csctérr arĺrak az üzlctnck a bciĺíratótól voló tóvolsĺígo, amelyikľrez taľtozilq mét6ľben mérve).

@ény,létesítmény,berendezésmúszakileírásátésterveit;teraszhźrelmekheza
helvszín fotóiáĺ is csatolni sziiksépes.

@zóközteriilet-használatihozzá$źtuLźtsmegújítrásaesetén-váľosképvédel.
mi szemDontok fisyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.

si munkálątokkat összefi)ggő közteriilet-használat

esetében az építtetőtől kapott meghaĺalmazást és ajogszabĺźlyban előírt esetekben ajogerős építésiigłi ható.
s áqi enge délvt c sat olni szijlu é ges.

6.@a2.pontbanfogla|thelyszínľajzontul-avonatkozóhelyszíntábrźno|ő
forgalomtechnikai vánrajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési |gazgatősźlg Közutkęzęlési Fő-

osztálv. Forealomtechnikai osztá|yán

Fiwelmeztetés;
,ł nĺa,ynlo*l ruatn kérelemrryomtatvory és az előírĺ melléHetek csatolasol fiil, a ponÍos és egłértelmű helymeghatarozas, va-

lamint a meglévő tétesítméĺryfonja elengedhetetlen a betqajtott loźrelem érdemi elbíralagźhoz!

A közteriilet-hasmiílatot- kĺiltinösen_ az ďábbijogszabényokszabáÄyorźk:

Maryaľország helyi önkoľmrĺĺryzatairóI szoló 2011. évi CL)ooo(. töľvény

a Józsefuiírosi Önkormanyzat tllajĺ|onáhan |évŕĺ kłĺŕerii|etek hłsnń|atarő| és haszrálataĺlak rendjéľől szf'ló |8D0|3.
(Iv'24.) önkormiínyzati rendelet

Józsefváľos Keriileti Építési Szabályzatźrő|sm|ő 66D007 '(xI.l2.) önkoľmĺíĺryzati rendelď

Budapesti Vĺírosrendezési és Építési Keretszab źůyzaÝ:ől' sm|ő 1711998.6'.|5) Főv. Kry. rendęlet

A reklámok, rekláĺnbeľęndezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55120|3. (xII.20.) önkor-

mányzati rcndelete

NYILATKoZÁT
Alulírott, az ríltalam benyújtott köztertilet-használati kérelmem elbíriĺlĺásanak cé|jábó| hozzáiárulok személyes aĺlataim

töľtélrô kezc|éséhez, valarnilrt alrlroz, lrogy az így tudomrísra jutott személyes adątaimat a Polgáľmesteľi Hivatal az le-
jrĺrásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújĺászrkor a Polgáľnresteľi Hivatal Gazdálkodási Ügyosĺrĺly ügyintézőjćtől Íájékoztatást kaptam _
ame|yęttudomúsulvettem'_aze|jźtás megindítrĺsának nap.irĺľól, azigyiĺÍézési hatlĺľidőľől, azigyemĺe irányadó jog-

."ubłyi-..nd"lke'ésekről, jogaimról 'és ktitelezeťtségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásrínak jogkövetkez-

ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről'

4.,t+



łlÁÍnÁsii ľ{/ĺINTA

Alulíľott Ĺász|ő Péteľ (sztii.: Buclapesl' Iť)7t:.t)'.Z.21.. an.: Kádár Katalin) 1088. Budapest,
Kĺúdy u. |2.III. em. 18. szám alatti lakos, ttiiľ.t' a Lumen Labor Társadalmi Innovációs,
Művészeti, Szolgáltató és Kereskedelmi Koľ!lrtoit Felelősségű Társaság (széklrely: l088
Budapest, Mikszá'jl Kálrnán tér 2.) üg1'ĺeze|iijĺ'a céget akként jegyzem, hogy a cég előírt,
előnyomott Vagy nyomtatott cégszövege alii nevemet az alőbbi aláíľásonrmal egyezőerr
cjrrállóan írom.

ilŁ
Lász|'ó Péter

dľ. Toľdai Judit tigyvéd
i i 3:i i}.udai:ei;t. Kárpŕtt u. 7lE.
i'ęi.: 21i 7-il-i llt. L.ax: :i37.05 i j

2lf013. ügyszám

Alulíľott dľ. Tordai Judit ügyvéd tanúsĺ,onr, hogy Lász|ől Péter (szül.: Budapest,
I976.0f.2|., an.: Kádár Kata|in) 1088. Budapest, I(rúdy u,12' III. em. 18. szám alatti lakos -
aki személyazonosságát a felmutatott AF382(l\5 számú személyi tgazo|váĺlnyal igazo\ta - ezt
az okiľatot előttem saját keztílegíttaaLźl

Nyilatkozom, lrogy az a|áírás-hitelesítést céiqalapítási eljárást követijen jegyeztem ellen,
valamint, hogy a cég valamennyi egyéb okiĺatáĺ is én készítettem, jegyez'ĺem ellen.

Budapesten, 20 13. év j anuáľ lrónap l 5.(tizenoi.ĺ;ĺ1ik) napján

dr. Toľdai.}uclit
ügyvéđ

ToHDAl ÜcwÉpllhooł
DR, TORDAIJUDIT
| 1 33 Budapest, Kárp{I u. 7,

Aelószám: 18242ŕfľ**-41

,{.ĺ, 
ą
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OPTEN Kft. > Cégkivonat f0I6.08.zg-ihatá||yat l. oldal, összesen: 6 oldal

.' Megje|enítés - -
.

: Kozzététe|i i nf ormáció megje|enítése: Nem

Lumen Labor Társadalmi |nnovációs, Művészeti, Szo|gá|tató és
Kereskedelmi Korláto|t Fe|elősségű Társasáđ

(1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2.) Adószám:24ž32519-2.42

Gégkivon at 2016. 08.29..i időá||apotban

ÁlralÁruos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 09 996872 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|áto|t fele|ősségĹi társaság

A|aku|ás dátuma: 2013.01.1 5.

Bejegyzés dátuma: 2013.01.17 .

ł cÉc elľevezÉse
a1 Lumen Labor Társada|mi |nnovácĺTs, Művészeti, Szo|gáltati és Kereskede|mi Kor|áto|t

Fe|e|ősségű Társaság
Bejegyzés ke|te: 201 3.01' 1 7'

Hatályos: 201 3'01.1 7. - ...

A cÉG RoVIDĺTETT ELNEVEZÉSE

3/1 Lumen Labor Kft.

Bejegyzés ke|te: 201 3.01. 1 7.

Hatályos: 201 3.01.1 7. - ...

A cÉG IDEGEN NYELVÚ ELNEVEZÉSE(|)

4/1 Lumen Labor Socĺa| lnnovation, Ań, Service and Trading Ltd.

Bejegyzés ke|te: 201 3.01. 1 7.

Hatályos: 201 3.01.1 7. - ...

4/2 Lumen Labor Ltd.

Bejegyzés kelte: 201 3.0í.1 7.

Hatályos: 201 3.01.1 7. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 1088 Budapest. Mikszáth Kálmán tér 2.
Bejegyzés kelte: 201 3.01. 1 7.

Hatályos: 201 3.01'17. - ...

A cÉG TELEPHELYE(|)

6/1 í088 Budapest. Mikszáth Ká|mán tér3.
Bejegyzés ke|te: 201 3.0.ĺ. 1 7.

https ://wwrv. opten.hu/cegtaĺ/cegkivonat-nyonrtatas/0 1 099 9 6s7 2
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.08.29-i hatáltyal 2. oIdal, <isszesen: 6 oldal

Hatályos: 2013.01.17. - .'.

8 A ľÁnsłsÁclszERzŐDÉs 1nmnszABÁLY, ALAPíTÓ oKlRAT,lÉresírŐ oK|RAT) KELTE

2013.01.15.
Bejegyzés kelte: 201 3.01. 1 7.

Hatályos: 2013.01.17. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYsÉel rone11

9/2

5610,o8 Éttermi, mozgó vendég|átás (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 201 3.01. 1 7.

Hatályos: 201 3.01.17. - ...

4724,08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedeIem
Bejegyzés ke|te: 201 3.01.1 7.

Hatályos: 2013.01.17. - ...

4637,08 Kávé-, tea-, kakai-, fűszer-nagykereskede|em
Bejegyzés kelte: 201 3.01. 1 7.

Hatályos: 201 3.01.1 7. - ...

47 25' 08 | tal-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 201 3.01. 1 7.

Hatályos: 201 3.01.17. - ...

47 29, 08 Egyéb é|e|miszer-kiskereskede|em

Bejegyzés kelte: 201 3.01. 1 7'

Hatályos: 201 3'01.17. - ...

5630'08 |taIszo|gá|tatás

Bejegyzés ke|te: 201 3.01.,ĺ 7.

Hatályos: 201 3.01.17, -,..

4634'08 ltal nagykereskedelme
Bejegyzés ke|te: 201 3.01.1 7.

Hatályos: 201 3.01.17' - ...

8230.08 Konferencia, kereskede|mi bemutató szervezése
Bejegyzés ke|te: 201 3.01. 1 7.

Hatályos: 2o1 3.01.1 7, - ...

7 022, 08 Üz|efu ite|i, egyéb vezetési tanácsadás
Bejegyzés keĺte: 201 3.01..ĺ 7.

Hatályos: 201 3.01.1 7. - ...

9001'08 E|őadó-művészet

Bejegyzés ke|te: 201 3.01. 1 7.

Hatályos: 201 3.01.1 7. - ...

9002.08 Előadó-mĹĺvészetet kiegészító tevékenység
Bejegyzés kelte: 201 3.01. 1 7.

Hatályos: 2013.01.17. - '..

9003.08 A|kotóművészet

Bejegyzés ke|te: 2013.0,ĺ ' 17.

Hatályos: 2013.01.17. - ...

9/6

9/1 1

8/1

9/1

9/3

9/4

9/5

9n

9/8

9/9

9/1 0

9/12

dr

4./
ll ty)Ą.r\lhttps ://www. opten.hu/cegtaľ/cegkivonat-nyomt atas/ 0 I 0999 687 2 2016.08.29.
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OPTEN Kft. > Cégkivonat2016. 08' 29-ihatá,!tva| 3. oldal, cisszesen: ó oldal

9/13 6820.08 Saját tu|ajdonú, bére|t ingatlan bérbeadása, Ĺ1zeme|tetése
Változás ĺdőpontja: 2016.04.o1.
Bejegyzés kelte: 2016.05.31.

HatáIyos: 201 6.04.01. - ...

11 A cÉG JEGYZET.ľ rŐxÉle
11/1 Összesen:3 000 000 HUF

Bejegyzés kelte: 201 3.01. 1 7.

Hatályos: 201 3.01.1 7. - ...

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

13/1 Lászlo Péter (an: Ká<|ár Kata|in| s ugyvezető (vczctő tisztségvise|ő) 1os8
Budapest. KrÚdv utca ĺ2.3. em. í8.
szü|etés ideje: 1976.02.21.
Adóazonosíti je|: 8398625201
A hite|es cégaláĺrási nyi|atkozat vagy az Ügyvéd áltaI e||enjegyzett a|áírás-minta
benyújtásra kerü|t.

A képvĺse|et módja: oná||ó.

A jogviszony kezdete: 201 3.01.1 S.

Bejegyzés kelte: 20í 3.0.ĺ. 1 7.

Hatályos: 201 3.01.17. - ...

20 A cÉG sTATtszTlKAISZÁMJELE

20/1 24232519-561o-1,ĺ3-o1.
Bejegyzés ke|te: 201 3.01. 1 7.

Hatályos: 201 3.01.17. -,,.

21 AcÉGADószÁMA

21/2 24232519-242.
HU24232519.
Adószám státusza: érvényes adTszám
Státusz kezdete: 2013.01.16.
Vá|tozás időpontja: 2013.02'1 1.

Bejegyzés kelte: 201 3.03.22.

Hatályos: 201 3.02.1 1. - ...

32 A cÉG PÉNZFoRGALM!JELzósáľuł

341 10918001-00000033_78030006

UniOredit Bank Hungary Zĺ1. Head office (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; 01 10
041348)
A számla nyitási dátuma: 2013.o1.28'
Bejegyzés kelte: 201 3.02.04.

Hatályos: 201 3.02.04. - .,.

3A2 10.t01353-68517300_01oO4oO7

Budapest Bank Zrt. Ká|vin téri fiók (1053 Budapest, Kálvin tér 2.; 01 10 041o37)
A szám|a nyitási dátuma: 2015.1o.o1
Bejegyzés ke|te: 201 5. 1 0.06.

Hatályos: 201 5. 1 0,06. .'''
/a7,/
Y,tF)

20r6.08.2e. llxhttps://www.opten.hďcegtar/cegkivonat-tryomt atas l O I 0999 687 2
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 201'6. 08. 29-i hatáiiryal 4. oldal. összesen: 6 oldal

343 10101353-68517300-01004306
Budapest Bank Zrt. Ká|vin térĺ fiók (1053 Budapest, Ká|vin tér 2.: 01 10 o41o37)
A szám|a nyĺtási dátuma: 2016.02.05.
Bejegyzés ke|te: 2016.02.09.

Hatályos: 201 6.02.09. - ...

A cÉG ELEKTRoNIKUs ELÉRHETŐsÉGE

45/1 E mail: peti@lumenkave.hu

Bejegyzés kelte: 201 3.01.1 7.

Hatályos: 201 3.01.1 7. - ...

A cÉG cÉGJEGYzÉxsáľvtłl
49/1 01 09 996872

Vezetve a(z) Fővárosi Torvé nyszék Cég bírisá ga nyi lvántartásában.
Bejegyzés kelte: 201 3.01. 1 7.

Hatályos: 201 3.01.1 7. - ...

A cÉG KozPoNTl ÜovlľľÉzÉsÉNEK HELYE

50/1 HU 1o88 Budapest, Mikszáth Ká|mán tér 3.

Bejegyzés kelte: 20í 3.01. 1 7.

Hatályos: 2013.01.17. - ...

A cÉG Üzlen ÉvÉľex MÉRLEGFoRDULoNAPJA

53/1 A cég üz|eti évének mér|egfordulónapja: 12.31'
Bejegyzés kelte: 201 3.01. 1 7.

Hatályos: 201 3.01.1 7. - .,.

Cégformátó! függő adatok

í A TÁRsAsÁG TAGJAINAKADATA!
(0e)

1(09y1 Lásztó Péter(an:KádärRata|in]' * ío88 Budapest. Krúdy utca í2.3. em. í8.
Szuletés idĄe: 1976.02'21.
A tagsági jogvĺszony kezdete: 2013'01.15.
Bejegyzés ke|te: 20í 3.01.1 7.

Hatályos: 201 3.01.17, - ...

1(09y2 Fotkmann Lásztóné (an: Bi||er Marqit| s 2040 Budaörs. Szivárvány utca 2. 4.

em.24.
SzÜ|etés ideje: í 949.08. 1 6.

A tagsági jogviszony kezdete: 2013.01.15.
Bejegyzés kelte: 201 3.01.,ĺ 7'

Hatályos: 2013.01.17. - ..'

1 (09y3 Kobrizsa Ádám (an: Maqvał Márt.ą Mária) ffi 9021 Qyőn Arpád ýlt 47 .

szÜ|etés ideie: 1 978.0B.,ĺ2.

50

53

,{ĺ

2016.08.29 
, 
Ą 3https ://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomt atas/ O I 0999 687 f



OPT'EN Kft . ) Cégkivonat 20 1 6. 08. 29.i hatá||y aI

A tagsági jogvĺszony kezdete: 20í 3.01 .15.
Bejegyzés ke|te: 201 3.01. 1 7.

Hatályos: 2013.01.17. - ...

97 PÉNZÜGY| MoDUL

2015. év 2014. év 20{3. év

5. oldal, összesen: 6 oldal

201?. ?011.
év év

Beszámolási
időszak

Értékesĺtés nettó

árbevéteIe

Üzemieredmény

Adózás e|őtti

eredmény

Mérleg szerinti
eredmény

Adózott eredmény

Eszkozok összesen

Befektetett eszkozök

ForgieszkozÜk

Pénzeszkozok

Aktív időbe|i

eIhatáro|ások

Saját tóke

Cé|tańa|ékok

Kotelezettségek

Rovid |ejáratú

kotelezettségek

Hosszú |ejáratú

köteIezettségek

Passzív időbeli

eIhatáro|ások

2015.01.01. -

2015.12.31.

eFt

50 734

-3 624

-3 693

-3 797

-3 797

5 9,ĺ0

1 070

4 840

2014.01.01. -

2014.12.31.

eFt

37 568

376

357

357

3 930

1 102

2828

225

0

508

0

3 422

3 422

0

n

2013.01.16. -

2013.12.31.

eFt

I 258

-2 830

-2 849

-2 849

-2849

1 184

Nincs Nincs
adat. adat.

éFt eFt

Nincs Nincs
adat. adat.

Nĺncs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nĺncs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nĺncs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

345

0

-3 289

0

9 í99

I 199

0

0

741

443

147

0

151

0

1 033

1 033

0

0

433

ć7,/!1,/
t/ 61
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.08.29-i hatállyal 6. oldal. összesen: 6 oldal

0,87 Nincs Nĺncs
adat. adat,

6,84 Nincs Nincs
adat. adat

-34,50 Nincs Nincs
adat. adat.

0'43 Nĺncs Nincs
adat. adat.

Pénzügyimutatók

E|adósodottság foka

o
EIadósodottság
mértéke - Bonitás O

Árbevéte| arányos
eredmény % O

Likviditási gyorsráta

o
Létszám: 12fő

1,56

-2,80

-7,48

0,16

0,87

6,74

0,95

0,22

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

forrásbó| származó hivatalos és gyűjtiitt információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 20í 6.08.29 í 3:40
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 20í6.08.25.

Adatbázis utolsó a ktua|izá!ás i dátu ma : 201 6.08.29 1 3 :29

oPTEN KÍt.o

r,/V

2Ct16.08.29.

/U,/ ./ł,/{n
4https :i/'www.opten.hďcegtar/eegkivonat-nyomtatas/0 l ()99 9 687,f



Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi Onkoľmányzat
Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága

Készült:

Közteľiilet-használó. kérelmezo :

z\ közterület-használat idej e :

Kö zteľület-használat céIj a:

Köĺerulet-hasznáIathelve:

KözteľĹil et-hasznźůat nagy s ága :

Felelős: polgĺĺľmester
Hataľidő: 2016. jtiius 22.

JEGYZOKONYVI KIVONAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|'6.júIius 22-én (péntek) 9.00
ĺórai kezdettel a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal III. emęlet 300-as termében
megtartott 3. ľendkíviili tiléséľől

Napiľenĺl 2.1. pontja: Javaslat kłizteriilet-használati kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Dr. Galamhos Eszter - a Gazdálkodási ÜgyosztáIy vezetője

76912016. NII.22.) sz. Városgazdáikodálsi és PénzÍigyi Bizottsághatározata
(8 igen' 0 nem, 2 tartőzkodźjs szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy a 61712016, (VI.13.) számil
hatźlrozatźt az a|ábbiak szerint módosítja:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznáIati
hozzájtru|ást ad _ havi részletekben tĺjľténő teljes díjfizetésse| _ az alábbiak szeľint azza| a
kikötóssel, hogy a kozterületen kizźttőIag egy ember szźtmźra kcĺnnyen mozdítlraĹó, neln
ľĺigzítctt targyak (szĺ!kck, asztalolĺ, viráglłĺdrĺk) kcľĹilnck kilrclycz.jsľe :

A diintés végrehajtá sát v égző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Kmf.

Lumen Laboľ Kft.
(székhely: l088 Budapęst, Mikszáth Kálmán téľ
2.)
20|6.június 13. .. 2017. április 15.
vendéglátó terasz + árnyékoló
Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmłín tér 2-
3. szźlm előtti kĺlzteľiileten
40 fił vendéglátó terasz és 20 m2 áľnyékoló

Soós Gyöľgy s.k.
Bizottság elnĺjke

A j egyzőkönyvi kivonat hiteles.-.'.,.i o i g a|)-.'.'
Kiadva: 2016.július 22. ,/':.**o.. "'łĹ-.j).''..
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Budapest Főváĺos Vllĺ. keľü|et Józseńĺárosi Polgármesteń HivataI
Gazdá|koc|ási Ügyosztály
'1082 Budapest
Baľoss utca 63-67.

KÉREť
a Jĺizs efvá ľo si o n ko rm ány zat tulaj d o n á ban lévő köžte ťůiiôiT asznä]ratáthozKérjiik a nyomtatványt olvashatóai, nyomtatott betűvel kitöt,

ź;"Íłĺ!Hx
nyomtatýányt olvashatóałĺ, nyomtatott betűvel kitötteni !
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A kérelmező tudomásul veszi' hogy
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a köztertilethasnĺźiatźra,
a Józsefuáľosi onkormrĺnyzat tulajdonában lévő köaeruletek hasmálataĺól és haszrálatának rendjéről szóló
I8l20|3. (Iv. f4.) önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a közterület hasnźiatáért közteľiilet-
hasmźĺ|ati díjat köteles fizefii,
a közteľiiletęn kizźĺró|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételęiről szóló 2|0/2009. (Ix.29.)
Kormányrendelet 12. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatarozott terrnékek árusítha-
tók.

A kéľe|emhezakére|mezőnekaz alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjük X-el je|ölni)

1. A kozterületen folytatĺri kívánt tevékenység gyakorlásara felioeosító egyszerű okiľat másolatát:
-ecvénivállalkozásesetén:vźl|a|kozőiisazo|vźLnyt.
- sazdasási tĺĺrsasás. esvéni cép esetén: 30 nannál nem résebbi céskivonatot. a|álrźsi címpéldanvt.
- tĺĺrsadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilviíntaľtásba-vételtiket igazolró okiľatot,
. őstermelők esetén őstermelői isazolvánvt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt vzemelteĺri kívánó kereskeđęlĺni/vendéglátó erység éľvényes be.
ielentés köteles kereskedelmi tevékenysés beielentését izazo|ő dokumentumot vagy a Működési Engedélyt
f . Azigényelt terĺiletre vonatkozó helyszínt źlbrźzo|ő váz|atot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak
is. A vázlaton az igényelt teľiileÍrek. a sziiLkséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelĺnűen megállapítható legyen (TERASZ' PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az éptilet homlokzati falától és a jarda szélétől való tiĺvolsága;terasz
esetén annak az iizlętnęk a bęiaratától való távolsága, amelyikhez tartozk:, méterbęn mérve).
3. Az elhelyezri kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és teľveit; teraszkérelmekhez ą
helvszín fotóiát is csatolni szüIrséses'
4. Meglévő létesítményľe vonatkozó közteľiilet-haszrálati hozzájźlrúás megújítása esętén _ városképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez katu építméĺry esetébenvagł építési munhźlatokkal összefüggő közterület-hąszndlqt
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmązást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésiigłi ható.
s áęi enęedélvt cs atolni szijlrséses.
6. KöZít igénybevétele esetén - a2, pontban foglalt he|yszinrajzon tul - a vonatkozó helyszínt źlbrázo|ő

forgalomtechnikaivtnajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatósźtg Közutkezelési Fő-
osztĺĺly. Foľsalomtechnikai osztályán.

Figvelmeztetés:
A hilźĺrytalaľul kitoltott lrerelemľĺyomtqtvÜ,y es u előít.t melléHaek csatolĺisan ful, a poľltos es egłértelmíi helymeghaľozas, va.
lamint a meglévő létesítnatyÍotoją elerlgedhewlen a benyijtott kérelem érdęľni elbíłalasához!

A közteľttlet-hasmá|atoÍ._ ktllönösen _ aza|.Lbbi jogszabá|yokszabá|yozzÁk

Ma4 arorszagheýi önkomĺány zatalrő| sm|ó 20 1 1. évi cDoo(D(. ttiľvény
a Jóxefuiírosi onkoľmiĺnyzat ulajdonában lévő köztertiletek haszrrĺilaüíról és haszlĺĺlatának rendjéről szÍt|ő 18D0|3.
(IV.24.) önkormĺányzati rendelet
Jóxefuríros Keriiłeti ÉpÍtési Szabźĺyzatáról s:an|ó 66ľ2007 ,w,Iz.) önkorrnanyzati rendelet

Budapesti Városrendezesi és Építési Keľetszabźlyzatő|sm|ő 47l|998.(X.15.) Főv. Kry. ľendelet

A reklámok, ręklámbęręndęzések és cégérek elhelyezésének szabźiyalĺól szóló 55/20|3. (xII'20') önkor-
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, azá|ta|ambenyujtott közterület-hasnń|ati kéľelmem elbírálásanak cétjából hoadidľulok személyes adataim
ttiľténő keze|éséhez, valamint úthoz,hogy az így tuđomásra jutott személyes adataimat a Polgáľmesteri Hivatal az le-
jrĺrásban részt vevő szalĺhatósági állásfoglaIások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyujtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály lJgyntézt'jétő| tájékoztatźst kaptam -
amelyet tudomdsul vettem - az e|jarás megindításának napjáról, az ugylntézési hatáńdőről, az igyemre irányadó jog.
szabá|yi rendelkezésekről, jogaimról és kötęlęzettségeimĺől, továbbá kötelezettségęm ęlmulasztásrĺnak jogkövetkez-
ményeiľől, va|am int a h ivatali el érhetőségrő|.

Ĺiig!@, hogy kéľelmem teljesítése esetén a kizigazgatźsi hatósági eljarás és szolgáltatás általĺĺnos szabá|yalrő| a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. s (l) bekezdés b) pontja a|apjźn a fellebbezési jogomľól le-
mondok. Tudomúsul veszem, hogy eztita| az iigyemben hozott határo zat annak közlésekoľ j ogerőre emelkedik.

Budapesto zol.6... evo.!--hó ...t.,... nap.
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A térkép tajékoztató je|legri, másotata semmilyen hivatalos eljárásban nem haszná|ható fe|l Készü|t az á|lami a|apadatok felhaszná|ásáva|.
Engedé|y száma:

Budapest, 2016 május 27
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Budap est Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi t nko rmányzat
VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottsága

Készült:

J E G Y Z o x o ľ Y v I K I v o N A T

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f016.július 22-én (péntek) 9.00
ĺiľai kezdettel a Józsefvaľosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as termében
megtartott 3. rendkívüIi üléséľől

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat kiizteľiilet.használati kéľelmek elbírálására
Előterjesztő: Dr. Galambos Eszter - ą Gazdáľkodási Üglosztály vezetője

7 7 l ĺ2016. N [Í.zf .) sz. Város gazd álko dásĺ és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(s igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattaÜ)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-haszntiati
hozzźljáruIźĺst ađ _ előre egy <isszegben toľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Ktj zterĹil et -haszná|ő, kérelmező :

A közteľület-használat idej e :

Kd Ztenilet -hasznáIat cé|j a:

Közteľület -haszná|at helye :

Kö zteriilet -haszná|at nagys ág a :

Felelős: polgáľmester
Hataľidő : 20I 6. jtl|ius 22,

dľ. Csapláľos Ágnes
(1133 Budapest, Pannónia utca 55.)
20I6.jri1ius 25. _ 20t6. auguszťus 3 1.

építési munkaterület (homlokzat felújítása,
gurulós állvĺíny)
Budapest VIII. keľĹilet, Reguly Antal utca 16.
előtti kĺjztertileten
ffiŕ

Soós György s'k.
Bizottság elnöke

A diin tés végľehaj tá sát v égző szerl ezetí egys ég: Gazdálko dási Ügyo sztáIy

Kmf.
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B U DAPI5I. pŐvnnĺ;s Vĺ l | . K E RÜ L [T lĺ}zs ľl'vĺl RÜ5 ĺ ťi N I{{)HMÄN \'lĄ]
. DR. Koc5|5 MÄTÉ

ľ (] i (iÁ ĺ{ĺ"1í' 5,ł ĺ. ĺ1

clľ. Csapláľos Ágnes
ďľ. Sztrapák Feľenc
Budapest
Panĺónia uĺca 55.
1 1nn
I IJJ

ĺkttrtćsz"árĺ: 2đ- l l slf 0l 6
Ugyintézĺ1: ĺ}ĺĺtcľÍTý Máľĺ*n
"ľęlęÍirn; 4s92-5efr

c. mĺłi l : p#pĺÍ]lhnĺďipts ęÍ!ąľĺx-!:u

IĄľgv; Budapest, VIII. keľület Rcguly Alrtal u. ĺÓ. sz. alatti csĺlácĺi húa átą|ĺrkí(áĺłńnak s't
bdvítésének építésí engedélyezésĺ telvc

T |i L$ p i] l;É's ľ{ Épt v* LI}MÉľ{ y
Budapesĺ Főváros VIĺĺ. ker. Jcĺzsęĺvárosí Onkĺ:nnányzat polgĺiľłnĺlsteľe ŕ]ellratalnrnzílsĺíbll a holyi
teleptĺlésképi véIeményezési hatáskoľĺimben olján,ĺ
dľ. Csapláľos Ágnes ós ĺlľ" sľtľapák F*ľęnc kćľ*ĺgr*ľe x{|ĺđ. ť*bľuĺlľ IT-ln inĺĺutt
településképi véleĺuényezési eljáľásban, a Reguly Ántal rł. ld. sz. ĺl|*ttĺ (3*7?ó lłľĺĺx.) cľaĺ*ĺĺĺ
hán áta|akĺĺłsának és bövítósének építósl oĺgedéIyoľésĺ teľvóttck ĺ|ĺ:kumentáeĺóiĺlt
átvizsgáltanĺ, és *az nlĺábbi kik{ités*kkeł * a ŕęnr mogjetĺilt ĺelvet eĺgeĺl{Iyeľáľł'* Jĺłvnslĺrĺn.
Az utcaĺ honrlokzat kialakításakoľ az eľeĺĺeti nýĺás:záľó Íbmĺiĺjár kę|l visĺlu*állítani. ĺJę a kĺtľĺiliĺĺte
lévő díszítós és kvádeĺ visszaópíĺéséĺ nem sztiksóges. Á'z abinkosľĺás kiĺlakitńsakĺlľ jnvĺlsolt ĺr,ł
ęledetihez lrasonló filigľán rrrcgformálás. Tękintvę, lrogy łu utcŔťľÖtttľa m*ľsĺcges homlgk.zĺĺt
tĹvolsága a szorĺszé<los épiilettiil nincs lÜm, ĺgy oĺĺa csak n*nr huaamĺ:s täŕlľk{ňińsrĺr sxolgúlĺĺ
helýség kenilhgt' Á' teľvtallĹicsi r}lésen vlhangzottaknak ĺnogťclellen ľĺód*sĺtott ĺęľvęt b,ę k*ll
nruÍaĺni a kertiĺeti ĺ.öépítész"nok vélsményezósrł*.

Á' telepĹilésképi véIemény gllen iináI1l jogclľvoslatnak nings helyc, az csnk az ŕpítćsiigyi hĺrtósŕrgi
iigyben hozott dontés keĺ.eĺében vitathiltl.

INI}oKÜLÁs
đ1' C1tpłáľos Ágnoy ós ĺI.1. sztľapńk ľoľenc 2(1-|15ĺ?arc. ĺłzfunú kéľęlmĺĺbĺ*n ĺct*pĺilóľkópi
véleményt kóĺ"t haĺóságÖmtól' a suĺlapest, VltI. keľÍłlet R*głĺĺy Ánŕ{ĺl tľ- ĺ.$' sx, ĺ|atľi csĺr|*ĺÍl
ház átalalĺításának és bôvítssének építési elłgedé|yenósi ĺ*rvćľ* ĺl vonatkazóĺtĺ'
,Ä" mellókett teľvdokulrrentácilt és annak rnelłékleteit ńĺvizsgálva megáll*pĺtottam' hĺlgy aĺ
ĺnegfp|et a tĺ*leprilésÍejles,.ł.tési koncepĺlióľól, au intcgľá}ĺ ĺclepülĺisfi"jlcszĺćľi *Íľutćgiĺ1nll ls ĺr
településľendezési eszköeokrtĺ|, valamint egyes településrcndezési .iajúĺĺls jĺlgillĺóřménlyľ.kľ(1l
säóló 3|4tfÖl-2,, (XI. 8') Koľm. ľ*nĺIeieĺ .?ż..$ (3) bckgzđć'sćbęn' valaĺnini ĺĺ épĺĺdstiÍögy*l
ćis*neltrggii ĺig'ycs helyi onkor.rnány*ati lratlságĺ cljélľások ľésyJgtes 'tznbálynilól sľótĺ sľŹüi"l'
(II' I0.) iĺnkoľmńnyznĺi ręnĺĺęltĺ ĺ . męĺĺikletóben lbglnltakĺak'
A 1{leměnycĺěsi eĺjáĺ.ás soľán lrckéľtęnr a hclyi épĺrésięi.miiľeĺkí teľvĺ*náeĺĺ vé|*nr*ny*t' A
mgllékelt teľvdokunr'*ntácilt ćs annnk nrellúklrytęiĺ heĺyi épĺt*saęti"ltlíis*ĺlki tęľvĺaníics tńľgyultĺi ćs
vóleményoxte. meĺy a m*llék}oĺ sĺeľinti'

I

/
37,,,s\
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'ľi ś?::ľ,itľ-

Á vélemónyezési eljál.ás soľán vizsgálĺam továbŁlá

a) a telepítés (a köľ'rryezctbe illeszkeĺtńs, a-"beépíté| vagy az építćszetijcllcgzotcssóg ćs látrĺĺ{-ľry, ĺlhelyi jelleg védelme) telepiilćskópbe való il|esitósét, alięIyi ćpłĺđ*zeĺi éľtúĚv6ĺĺelľň--ľ ei',6 
'jí'-juttatását, azokľa gyakolult hatásáĺ,

b) ĺl telep{ilĺĺsľcnĺĺezúsi esz;|ttiziikuck vłtl lnegľ*lelćst, a ľńlálás 4s kĺláĺłls kÔvetęImćnycĺn*k vłrlqimsgfolelésĺ,

c) az ćprilef lromlokzntának és tętőzetónek kialalĺítási móclját,

d) a kizĺeľiilst mentén az épĺiĺet kialakításának miffát ós ťeltóteleít.

y). 
"u?. 

épÍtmény ĺakaĺatlanul maľaĺlń ós krjzteľiiletľól ktiľ,vctlęnti| l*ĺľratń hntó:"lŁltilgĺuinekkialakítási nródját és feltételeit, valamint

f).. ktiztenileten folytatotĺ építési tevékenység végz.é,se ę$ętln * ksatęnilęt buľkolatňnakoĺnűtálgyainaŁ koztáľgyainak, novényzeténqk' iovábbá a dí*ĺvilĺĺgító óĺĺ l'i*ul*iĺ-Ĺu*neĺłBtds(lk
kialakítását.

*ľľj*j:lqu.*ľľ'ég 1kiktitds tefiesĺĺésévol a Józsęľváros Kęľiiletĺ ńpĺĺĺsi $iĺatl.{lyraĺáľól sxĺlll(JoKEsu) 66/f0a7' (XĺI.12") szánrú cinkoľmányzati ľenĺlel*ĺbcn Íbglaĺtakką} nefil"g|Ienfěfcĺł, ,Ątelvtanácsi vćlemén}ľe alapozva ćs n tprvdokumenĺációt átvĺzsgálva} ľęndęlkező ľésabęn ĺ.b6lĺrlt*kÍkłĺtéssel _ engeľlé|yezésrc javaslom"

Á. renđęlkező ľószbon. ľ.o.$*|ĺ.a|ĺn1t mcgfutelö 
-tľIęĹilésképi 

vóleményenre{ nz építeiĺ k$ľnyęrsĺ
aĺakĺľásáľťll és vÉdelméľöI szóll tggĺ ̂  {;i tXXvĺĺI: t.ĺ'ue* ĺoic. ľ ĺĎ puutĺn uĺnl'j*ĺi t*tĺ**'

*"-ľ'lľľiľ::Ť:", 
jog,,ó,, 

. ľendelkezés a te}eptilósfujlesłĺt{si koncepeílľ'ól, ĺt# ĺnĺegľťrlĺ

::ľľľlÍ:ľťlsztesi--.stľatégiáľül ós a 
, 
t*ĺepĺiió'.ooĺe"**ĺ"-;u-k;äłii;äi; 

-- 

"nlu*ĺ*.1"-';ř;;;ĺYľľ*ľ':::j:zési sĺjátos jogĺntézlĺtényelĺr"{l} szóĺó ĺrł.libie]. fi'.'8J di* 
'nn'ĺ'*iää.ä?" ľis;ĺ:ckczclćsg sr*dltt.

li}udapest, ŻÜ1 ó" februíu: 22"
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ĺcľue tťrľgyäliar

I{elyszín: Bucĺapest VIII., Baľoss u' 63-65. ľIĺ. em. 320 táľgy*lo
Idöpont: 201ó' febľuáľ09' I3e
Tęrr4anácsi Íagok: ľ:e'ľnezelyi Gugely DI-A ffiópítósz, Boĺr*zúľ Ĺ.ászlrił Kĺ:lba Míhály, ful'

Mittény.i Mikléls

A TeManács lraĺározatkópes volt"
T,ervezb: Ralázs Marceĺl

Á telvcző ismeľtette a lakóépüIet átépíĺÉsćn*k *ngeĺÍółycxćsi tęľv*t, Áľ- ĺlľęľleti éptĺlci
teiőszelkezeĺĺít megtaŕva, alapĺaizi elľęnđęeését ĺbllnľĺtvn késu,Ĺit n t*tđÍéľ bęĺi'p{ľđĺĺ. Ä
toldalék ópiĺlet épíĺészeĺi megÍbľmńlĺłsa ilę;rn é.r16kaso oańn kja{akít&ęm a#m ffieĺłôľľonĺ,lll.
át'epítésével lłítrejtilĺet egy nagy tetöteľasľ, végén uĺildtets$ bĺlép{tésscl. 'Ąiĺ utęĺť hĺrnr!ĺlknĺrf.
valószíĺrűleg a '70-es években átepĹilľ, a nyílńszäľók kialakĺtása is mogválĺCIŽotí, $ľeet*tÍ futlk
nem maľadtak funn, így a levéltári tmveket alapul vćve tłjbb l*hets&ge* hĺlmlĺłkxĺĺti kĺĺtlakítáĺt
ĺnutaťott tie a tęľ\'eirü. hz utcaťľontľá meľő|eges en.lelęti ltnmlokaatnn ťľaĺrcĺa*ľkély*k
koľiilnęk IĺiłI akĺt&gľa.
A Telvtanács megťelelőnek tartotta a beépítósi struktńľł{t. Áĺ" utęai lrornlĺlkzat kíalĺĺkĺtáĺak*ľ
az ercdeti nyíláĺzáľó ťoľmájának víľseaĺĺłIĺtását támoga$a, dę a ktJľĺilőľĺs lévő dí**Ít4g és
kvádeľ vissĺa$pĺtését nem tartjĺ szĹikslgesnok. ,Ąz ĺblgk*$zĺás kiĺrlakĺtásakoĺ: j*vasĺllt m
ęľedetihez hasoĺrló íiligľán mogfonrrálás. Tekintve, hosy ax utęnťronh'a mer$leges hornĺakiĺat
tńvĺllsága é silomszédos ópiilettől nincs l()m, így octa c*ak tteĺÍl hu'iaffiüg tgľľlľ,kCIđń*ľ{t
sxolgáló lĺelyiség keľiillręt. A tervtanácsi ĺilósert cltrangzĺltt.aknłtk nĺ*gťolelőon móeĺosĺtĺltt
teľvet be k*lĺ mutatni a kęr.i.ileti íöęitésznek vŕIomérryĺłzl*re-

A T.eľvtĺiłlács ałr lpítósĺ eng*ĺlólyezési teruct, az elhĺrngz-oĺt javaslatakksl 'tÄja1i-{&ltŕi.

Buĺlapľsf,2016"
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Budapest Főváľos V|l|. kerület Józsefuárosi Po|gármesteri Hivata|
Gazdá|kodási Ügyosztály
1082 Budapest
Barossutca63.67. 

K É R E L E M

M agánszem éIyek esetében :

Kéľelrnező neve: .............. '.. telefon:

e-mail cím:

hó ffi napig

úttesteĺl zoldterulęten

r j ü k
a.k

a túloldalon jelzett
é r e l e n, n y o m t a t v tź lt y t

m9 !l.é k l'etek et c s at o lni,
aI áí rn i szíveskedj ék ĺ,

es
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Á kéľe|mező tudomásul veszi, hogy
a kérelęm benyújtása nem jogosítja fel a köztęrülęthaszná|atźra,
a Józsefuiĺrosi onkoľmĺínyzat tulajdonában lévő köZterületek hasnlźÄatźrőI és haszrálatának renđjéről szóló
|8/20|3. (Iv.24') önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közteľiilet hasznźiatáért köZteľĺilet.
hasznáIati díjat köteles fzetni,
a közteriileten kizárólrag a keľeskedęImi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|0|2009. (IX.29')
Kormányrendelet 12. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatarozott termékek ĺĺrusítha-
tók.

A kérelemhez a kére|mezÍjnek az alábbi mellé|eteket ke|| csatolnia: (A csato|t mellék|etet kéľjük X-el je|ö|ni)

1. A köZtęrületen folvtatni kívánt tęvékenvség svakorlásáľa felioeosító egvszeľĺĺ okřat másolatát:
- esvéni váIlalkozás esetén: vállalkozói isazolvánvt.
- gazdasági társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a|ákási címpéldaný' x
. tfu'sadalrrri és et,yéb szeľvezetek esetébell: a nyikálLaÍásba-véĹęlüket iyazol(l okil.atot,
- őstermelők esętén őstęrmelői isazolványt.
. vendéglátó terasz létesítése esetén, az aztizemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-
ielentés köteles kereskedelmi tevékenvség beielentését ieazo\o dokumentumot vagy a Mĺĺködési Engedélyt
f. Azigényelt teľületre vonatkozó helyszínt ábrázo|ó vźz|atot, amelyen szeľepelnie kell a környező utcáknak
is. A vĺĺzlaton azigénye|t teľüleürek - a szükséges méretekkel - ligy kell szerepelnie, hogy amak nagysága,
elhelyezkedése egyéľtelmiĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; atetasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és a jźrda szé|étó| való tavolsága;terasz
esetén annak aziz|etnekabeiáratátó| való távolsága, amelyikhez tartozik., méteľben mérve).

X

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki |elĺását és terveit; terąszkérelmekhez a
helvszín fotóiót is csatolni sziikséges,
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteľtilet-használati hozztĄźlru|ás megújítása esetén - viíľosképvédel-
mi szemoontok fisvelembevétele miatt _ fénvképfelvételt kęll becsatolni. X,

5. Epítési engedélyhez kotótt építmény esetében vagl építési munkólatokkąl osszefüggő kozterület-hasznóląt
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazdst és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésĺłgłi ható.
s dęi ensedélyt cs atolni szťil<séses.

X

6. Közít igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínľajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábrźu'olró

forgalomtechnikaí vánajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatósétg Közutkezęlési Fő-
osztály. Forgalomtechnikai osztályán.

Figyelmeztetés:
A hiurytalamłl kitoltott lłerelemľ,yomtatvďry 6 az előtrt melléHetek csaolasq, tul, a poľltos es eglértelmíi heýmeýaaľozas, va-
lamint a meglévő laesíĺmérlyfúója elengedhetetlen a beny,,ijtott lrbelem érdemi elbíľąIąsáha!

A közteľület-hasmźtlatot_ kiilönösen - az alábbi jogszabźtllyokszabźlyozzźk:

_ MaryaroľszĘhelyiönkoľmrĺnyzatařó| srś|ó}D||.évi CLX)O(D(. töľvény
a Józsefuiĺrosi onkormiányzat nlajdonIában lévő közertiletek hasmálatiíról és haszrrĺilatálak rendjéről szn|ő I8D013.

w .z4.) önkormanyzatí ľendelet
Józsefuáľos Kerületi ÉpÍtési SzabźůyzatźróIsmló 66ľ2007.0Ü.12.) iinkormányzati rendelet

Budapesti Varosľendezesi és ÉpÍtési Keretszabźlyzatólsző|ó 47/7998.(X.15.) Főv. Kry' rendelet

- A reklámok' reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55l20I3' (xII.20.) önkoľ-
mányzati ľendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az ő'lrtalam benyújtott közteriilet-használati kéľelmem ęlbíľálásanak céljából hoadidrulok személyes adataim
töľténő keze|éséhez, valamint a|lhoz, hogy az így tudomásľa jutott személyes adataimat a Polgĺĺrmesteri Hivatal az le.
járasban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbitsa az i||etékes hatóságok felé.

Kéľelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivata| Gazdálkodási Ügyosaály ngyntézőjétőltájékonatást kaptam -
amelyet tudomlÍsul vettem - az eljarás megindítasának napjáľól, azigyintézési hataridőről, az ügyemľe iľányadó jog-
szabályi ľendelkezésekľől, jogaimľól és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának iogkövetkez.
mćnyciről, vaĺamint a hivatali clćrhctősćgről.

I{lielentełn, hogy kéľelnrem teljesítése esetén a közigazgatźsi haĺósági eljáľás és szolgáltaĹás általános sabáiyairól a
2004' évi CXL. törvélty f004' évi CXL. tÜľvény 73lA. $ (1) bckczdćs b) pontja alapján a fcllcbbczćsi jogomľól le-
mondok. Tudomdsul veszem,hogy ezä|ta| az ügyemben hozott hatarozat annak kozlésekoritÉflľi.Ý€gbg$[t

Budapest, 20Aű,. ev #no,Zé.' n^p,

*{ÄB
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AIÁÍRÁSI CÍMPÉĺ,oÁlw
Alulíľott Gubijev Zo|tán (születési hely, idő: Husa /Szovjefuniő/, Ú5g. május 20.,
anyja neve: Roĺrrĺán Maria, lakcíme: Budapest, XI' kerület, Fäcsemete utca 1/I1.), minta REAX INVEST Ingatlanhasznosító és Vállalkozó Zártkoríien Működő
Részvénytársaság (székhely: l i33 Budapest. Gogol utca 1 5') igazgatósági tagia, acéget akként jegyzem, hogy a táľsaság kézze| vagy géppel- eloíĺt, ei-ĺĺrryomott,
nyomtatott neve a|ánevemet łinállóan az atabbiakszeľint írom:

./łJ
Qłaaś1'7- rz_

oľ. Tóľľ.EIł'ZSÉBET KATALIN
kőzjegyző ^

l136 Budapest, Tátra u..I5|a'I'2,
Telefon; 3 49 -3 404, 329 -303 4

Fax:239-0943

I 1 0 4I lHl 1 07 4 l20 13 . ügyszám.

Tanúsítonr, Llogy eń' az a\áftási címpéldányt Gubijev Zoltán(születési hely, idő: Huszt/Szovjetuniő/,1959, máj'us 20., anyjaneve: Román Máľia), aki személyazonosságát a25a969PA szźlmű' szemé|yazonosító igazolványátva| igazo|íá, ebttemsaját kezűleg írta
ala. ---------r------------
Kelt, Budapesten, 2013. (kettőezer-tizenhárom) febľuar lrónap 27. (IluszoÍ}hetedik)
napján.
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Uęgszorgalat Unlmę Uegrntormáclo - .l.árolt 
cégkivonat

ĺ
htťps:/iwww.e-cegj egyzek.hu12 cegadat|apl ol|o043 5gg lTaľoltCegk.

IGAZSÁGÜGYI MINIsZTÉRruľĺ
cÉGINFoRMÁcIos És łz ľLpxrnoľn<us cÉonLtÁ.n'Ássĺľ
KÖzREMÚKoDo szolcÁrłt

Táro|t Cégkivonat
A Cg.01 -1 0-043599 cégjegyzékszámú REAX INVEST Ingatlanhasznosító és Vá|laIkozó ZártkörrÍen Mĺĺködő Részvénytársaság (ĺ ĺ33 Budapest,
Gogo| utca 1 5.) cég 20.l 6. március 26. napján hatá|yos adatai a következők:

|. Cégformátó| fÜgget|en adatok
l. Általános adatok

Cé9jegyzékszám:01 -1 0{43599
Cégforma: Részvénytársaság
Bejegyezve: 1998/05/05

2. Acé9 e|nevezése
u2. REAX INVEST ĺngat|anhasznosító és Vá||a|kozó Zártkcirrjen Működó Részvénytársaság

H atályos: 2006/04/ 05 ...

3. A cég Íövidített elnevezése
312. REAX INVESTZTT.

Hatályos: 2006 /04105 ...

5' Acég székhe|ye
5/2- 1 133 Budapest, Gogol utca 1 S.

A váItozás időpontja: 2012106/15
Bejegyzés kelte: 2o1u07 /18 Közzétéve: 2O12ĺO8|o2
Hatályos: 2012ĺ06 ĺ1 5 ...

8. A |étesítő okirat ke|te
8/1. i997.szeptembert3.

Hatályos: 1 997 / 09 / 13 ...

8/2. 1998. március 2.
Hatályos: 1998/03/o2'..

8/3. 2002' május 10.

H atályo s: 2002/ 09 / 02 ...

'8ĺ4. 
2oo2. augusztus ó'
H atályo s: 2002/ o9 / 02 ...

8/5. 2002.szeotember25.
H atályo s: 2002/ 1 2/ 1 6'..

8/6. 2003. október29.
Hatályo s: 2004ĺ03 /08,..

817. 2005. december S.

Hatályos: 2006ĺ04105 ...

8/8. 2006. február 28.

Hatályo s: 2006/04/o5 -..

8/9. 2005. december30.
Hatályo s: 2006 /06/ 1 4 ...

8/10. 2010. február 18.
Bej egyzés kelte: 2o1 0 / 03 ĺ 2f
Hatályo s: 2o1 0 / 03 l2z ...

8/11. 2012. június 15.

Bejegyzés kelte: 201u07 l18 Közzétéve: 2O12.O8/O2
Hatályos: 201U 07 l 1 8 ...

8/12' 2013. január 17.

Bejegyzés kelte: 2013 / 02/ 1 8 Közzétéve: 2013/ o4/25
Hatályo s: z01 3 ĺ 02ĺ1 8 ...

9D2- A cé9 tevékenysége
9166' 4110,08 ÉpületépítésiprojektszeÍVezése

Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2013/02ĺ05 Közzétéve: 2o1 3 /o3/2B
H atá lyo s: 201 3 / 02/ o 5 ...

,ć
?:z ĺ.rqĄ

2016.09.01. 13:08
Iĺ5

9/67. 4313,08 Ta|ajmintavéte|.probafúrás



Cégszo|gĄ|at online Céginformáció - Tĺĺľolt cégkivonat
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Bejegyzés kelte: 2o13/oUo5 Közzétéve: 2013103/28
Hatályos: f01Uoa05 ...

9/68. 4322,08 víz.,gáz-,Íűtés-,|égkondicioná|ó-szere|és
Bejegyzés kelte: 2o1 3louos Kłjzzétéve: 2013 / 03tf8
Hatá lyos: 2]01 3 / o2l 05 . -.

9/69. 4329,08 Egyéb épÜ|etgépészeti szere|és
Bejegyzés kelte: 2o1 3 / 02/ 05 Közzétéve: 2013 / 03|28
Hatályos: 2o13/o2/05 ...

9l7o. 4331 ,08 Vako|ás
Bejegyzés kelte: 2o1 3 / o2to5 Közzétéve: 2013 /o3/z8
Hatályos: 2013 / ou 05 ...

9/71. 4332,08 Épí.i|etasäa|os.szerkezetszerelése
Bejegyzés kelte: 2013/ 0U 05 Közzétéve: 2o13 / 03If8
H atályos: 2o1 3 / oZJ o5 ...

9/72. 4333,08 Pad|ó., fa|burko|ás
Bejegyzés kelte: 2013/ 02/ 05 Közzétéve: 2013 / 03 / 28
Hatályos: 201 3 / 02/ 05 .'.

9173- 4334,08 Fcstćs, ÜVcgczćs
Bejegyzés kelte: 2013/02105 Kijzzétéve: fo13/o3/28
Hatályo s: 201 3 / o2l 05 ..,

9174. 4399'08 Egyéb speciális szaképítés m'n.s.
Bejegyzés kelte: 2013/ ou 05 Közzétéve: 2013/03128
Hatályos: 201 3 / 02/ 0 5,.,

9175. 6810 ,08 saját tu|ajdonú ingatlan adásvéte|e
Bejegyzés kelte: 2o13/02ĺ05 Közzétéve: 2o13/03t28
Hatályos: f013 / 02/ 05 ..'

9/76. 6820,08 saját tu|ajdonú, béÍe|t ingat|an bérbeadása, üzeme|tetése
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 2o13/o3ĺ28
H atályos: 2o1 3 / 0? l 05,.'

9/77' 6831 ,08 |ngat|anügynöki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013 / o2t 05 Közzétéve: 2013 /o3 /28
Hatályos: 201 3 / 02/ 05 ...

9/78. 4311,08 Bontás
Bejegyzés kelte: 2013/ 02/ 0s Közzétéve: fo13 /03/28
Hatályos: f01 3 / a2/ 05 ...

9/79, 4312,08 Építési terÜlet e|őkészÍtése
Bejegyzés kelte: 201 3 / 02/ 05 Közzétéve: 2013ĺ03/28
Hatályos: 2o1 3 l 02/ 05 ...

9/80. 4120,08 Lakó.és nem |akó épii|etépítése
Bejegyzés kelte: z013l 02/ 05 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/o2/05''.

9181. 4339,08 Egyéb befejezó építés m.n's.
Bejegyzés kelte: 2013ĺ ou05 Közzétéve: fo13 / 03ĺ28
H atályo s: 201 3 / 02/ 05 ..'

9/82. 7111 ,08 Építészmérnöki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2Q13/oU 05 Közzétéve: 2013to3/z8
Hatályos: 2013 / o2/o5 ..,

9/83. 7112'08 Mérnöki tevékenység, mriszaki tanácsadás
Bejegyzés kelte: 201 3 / 0flo5 Közzétéve: 2013 ĺ03 l28
HatáIyos: 201 3l ofĺ 05'''

9/84. 6920'08 Számvite|i,könyvvizsgá|ói,adószakértőitevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/o2ĺ05 Közzétéve: 2013/ 03 /28
H atályo s: 2o1 3 / 02| 05'..

9/85. 6832,08 lngat|ankeze|és
Bejeg1pés kelte: z01 3 ĺo2l05 Közzétéve: 2013 / O3/f8
Hatályos: 201 3 l 02/ 05,.'

10. Amĺikijdésbefejezésénekidőpontja
10/1. Határozat|an'

Hatályo6: 1 997 / 09 / 1 3 ...

11. Acégjegyzetttőkéje

http s : //ww w. e - c: el Ą e gy zek. hu/? ceg adďlap/O 1 l 0 043 5 9 9 / T ar o|tC e gk.
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Cégszolgąlat online Céginformáció - Tarolt cégkivonat https ://www. e-cegj egyzek.hu/? cegadatlap I 0 | 100 43 599 /TaroltCegk.

Megnevezés Osszeg Pénznem

PénzbeIi hozzájáru|ás 80 000 000 Ft

Nem pénzbeli hozzájáru|ás 20 000 000 rL

Osszesen 1 00 000 000 Ft

Hatályos: 2o04|03/08 ...

12. A képvise|et módja
12/1. A vezérigazgató és az igazgatósági tagok öná||óan jegyzĺk a céget.

Hatályos: 1 997 / 09 ĺ 13 ...

13' Aképviseletrejogosult(ak)adatai
13/15. Kovács Katalin (an.: BuzássyValéria)

Szüĺetési idąe:. 1 963 / 1 1 / 07
2096 Üröm. Rákóczi út 58.

E-maĺ|: zo|tan.gubijev@reax.hu
Adóazonosító je|: 8353732920
A képviseIet nrúdja: Ültá||ĺi

A képviseIetre jogosult tisztsége: igazgatótanácsi tag (vezető tisztségvise|ó)

Jogviszony kezdete: zo1 0 / 0U'l I
A viiltozlis időpontja: 201 3 /01 l 17
Bejegyzés kelte: 2013/ 02/ 1 8 Közzétéve: zo1 3 /04t25
Hatályos: 201 3 | 01 l 17'.'

13ĺ16- Gubijev Zo|tán (an': Román Mária)
Szü|etési ideje: .| 959/05/20
1 1 1 2 Budapest, Facsemete utca 1 /1 1.

E-mail: zoltan.gubijev@reax.hu
Adóazonosító je|: 8337 41 481 2
A képvise|et módja: iinál|ó
A képviseletÍe jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviseĺő)

Jogviszony kezd eÍe:. 20.| 0 / oU 1 8
A vtáltozás időpontia: 2.013ĺ01 /17
Bejegyzés kelte: 2o13/0u 18 Ki5zzétéve: 2013/04/25
Hatályos: f013 / 01 / 17 ...

13ĺ17. NovákyKrisztián (an':BaĺtuczErzsébet)
szü|ctósi idĄc: 197 1 | 1 0 /2D
21 5ĺ Fót, Őzgida utca 2/A.
E-mai|: zoItan.gubĺjev@ĺeax.hu
Adóazonosító jel: 8382863000
A képvise|et módja: öná||ó

A képvise|etre jogosu|t tisztsége: igazgatósági tag (vezetó tisäségvise|ő)

Jo gviszony kezd etet 201 0 I OU 1 I
A változás időpontja: 2o13/0'| /17
Bejegyzés kelte: 2o13 / 02l 1 8 Ki5zzétéve: 2o13/04t25
H atályos: 2o13/ 01 / 17 ...

14. A könywizsgáló(k) adatai
14/f. Dr. sáwáÍi Pá|né (an,: Kovács Julianna)

1142 Budapest Kassai tér
Jogviszony kezdete: fO05/ 1U Os
Jogviszony Vége: 2o1 0 / 1U o5
H atályos: zoo5l 1 2/ 05''.

20. A cé9 statisztikai számje|e
20t3. 12303654-4110-114-01.

Bejegyzés kelte: 2008/01 /1 9 Kłjzzétéve: 2oo8l02t21
H atályos: 2:008/ 01 l 01 ...

21.
21/4.

A cég adószáma
Ad ó s z á m : 1 2303 65 4-2- 41 .

Közösségi adószámj HU1 2303654.
Adószám státusza: érvényes adószám
státu s z kezd ete: 1 997 / 09 / 1 3
A változás időpontja: 2012/07 /19
Bejegyzés kelte: z01uo7 l 19 KözzétéVe: 2o12/o8to2
Hatályos: 2o1 2/ 07 / 1 9,,'

/(/:{,/
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22/1 . Áta|akulás módj a: kiválás

Cégjegyzékszám: 01 -o9-866744

' Erzsébet Park Ingatlanfejĺesztő Kor|áto|t Fe|e|ősségr] Társaság
Hatályos: 2006/06ĺ 1 4 ...

22/z. Áta|aku|ásmôĄa:kivátás

Cégjegyzékszám: 01 -09.86ó740'

Mária-ház Ingat|anhasznosíto Korláto|t FeIe|ősségr3 Társaság
H atáIyo s: 2006/ 06/ 1 4'.'

22/3. Átatakulás módja: kiválás

Cégjegyzékszám: 01 -o9.866746

PIatán-ház Ingat|anhasznosító Kor|áto|t Felelősségri Társaság
Hatályos: 2006 / 06/ 1 4 ...

zu+. Áta|aku|ás módj a: kiválás

Cégjegyzékszárn: o1 :o9-8óó736

Ge|lért-ház lngatlanhasznosító Kor|áto|t Fele|össégű Társaság
Hatályos: 2006/06/1 4 ...

32. A cég pénzfolgalmije|zőszáma
3U6. 10100840-48722500-01oOOOO5

A számIa megnyitásának d átuma: 2002/05/21.
A pénzforga|mi jeĺzőszámot a Budapest Bank Zrt. Bosnyáki Fiók (1149 Budapest, Nagy Lajos kiráIy utca 146,) keze|i
Cégjegyzékszám:'oĺ -ĺ o.oł.l ogz.

H atályo s: f002ĺ 05 / 27 ...

33. A végrehajtás adatai
33/5. AVégrehajtáse|rende|ésénekidőpontja:

A végĺehajtás ügyszáma:
A végrehajtást e|rende|ő megnevezése:
Az értesítés (indítás) kiá||ításának időpontja:
B ejegyzé s kelte: 2oo9 / 09 / 07
H atá lyo s: 2009 / 09 l 07 ...

33/13. Avégĺehajtáse|rende|ésénekidőpontja:
A Végrehajtás Ügyszáma:
A vé9rehajtást elrende|ő bíróság je|zőszáma:
A Végrehajtást e|ĺende|ó bíróság megnevezése:
Az értesítés (indÍtás) kiá||ításának időpontja:
A változás időpontja: 2o12/o2J22
Bejegyzés kelte: 2o1 2/o4/ 02 Közzétéve: 2012/ 04/ 1 g
H atályos : 201 21 02ĺ22 ...

33/15. Avégrehajtáse|Íende|ésénekidőpontja:
A végrehajtás Ügyszáma:
A végrehajtást e|rende|ó bíróság jelzôszáma:
A Végrehajtást e|ĺende|ő bíróság megnevezése:

. Az értesítés (indítás) kiá||ításának ĺdőpontja:
A változás időpontja: 201 2t 08/ 09
Bejegyzés kelte: 2012ĺ09 t03 Közzétéve: 2o12tog tho
Hatályos: 201 2/08/ 09 ...

33/18. Avégĺehajtáse|rende|ésénekidőpontja:
A végÍehajtás ügyszáma:
A végÍehajtást eIrende|ő megnevezése:

Az értesítés (indítás) kiá|lításának időpontja:
A változás időpontja: 2012/ 1 1 / 1 O

Bejegyzés kelte: 2012/ 11 /21 Kijzzétéve: 2012/ 12to6
Hatályos: 201 2/.| 1 / 1 o ...

33/22- Avégrehajtáse|rende|ésénekidőpontja:
A Végrehajtás ügyszáma:
A végÍehajtást eIrende|ó megnevezése:

Az értesÍtés (indítás) kiá||ításának időpontja:
Megjegyzés:
A változás ldőpontja: 2U15/06/26
Bejegyzés keke: 201 5/07 /06 Közzétéve: 2o1 5/o7 /o8
HatáIyos: 201 5 / 06 If6 ...

2009. szeptember 2.

9843389s92
APEH Ke|et- Budapest Hátra|ékkeze|ési 6. o.
2009. szeptember 7.

f012.febĺuáĺ22.
0101 - tb.7.41 3 /201 1 / 2) -

101

Pesti Központi Kerü|eti Bíróság
2012' febĺuár 22.

2012. augusztus 9.

01 00-1.vh.50023 6/2012/ 4.
100

Fővárosi Tĺirvényszék
2012. augusaus 9.

201 2. november 1 0.

11025/Ü/70935/2o12/2
dĹ Waĺkshőfer Katalin közjegyző 1 065 Budapest, Bajcsy.ZsilinszKy u' 65.
It/1.

2012. november 'l O.

201 5. június 26.
1 1 023 /',() I 7 0591 / 201 5 / 2
dĺ' SzĺhaImi László Sándor közjegyző,1152Budapest, ||lyés Gyula u. 10.
|||/3í 0'

201 5' június 26.
Vh kérő: Fővárosi Csatoĺnázási Művek Zrt,

/
u7ĺ,"

,Ę

4t5
2016.09.01. l3:0R



33/23. AVéqrehajtáse|rencle|ésénekiclőpontja:
A végÍehajtás Ügyszáma:
A végrehajtást e|rende|ő megnevezése:
Az értesítés (indítás) kiá|lításának időpontja:
A vláItozás időpontja: 2015/O7 /21
Bejegyzés kelte: 2o1 5/o7 /3o Közzétéve: 2o1 5/ 08 / 01
Hatályos: 201 5/o7 /21 ..-

45.
45/1

A cĄ; elektronikus e|érhetősége
A cég emai| címe:
A változás időpontja: 2o13/01 /17

zo|tan.gubÜeV@reax.hu

Bojegyzés kĺlte: 2o1 3 / o?J 1 8 Köf zétéve: :Jo1 3 / oĄ / 25
Hatályas: 2013 / 01 / 17'..

| |. Cégfoľĺlláti| fÜggo adatok
1.

1/6.

z.
,t1

5.

5/2-

Részvényes(ek) ađatai
Gubijev zoĺtán (an.: Román Mária)
szÜ|etési ideje: 1 959/05/20
1 1 12 Budapest, Facsemete utca 1/1 l.
A tagsági jogvĺszony kezdete: 2oo5/12ĺ05
A változás időpontja: 2o13ĺo1 /17
Bejegyzés kelte: 2013/ o2l 1 8 Közzétéve: 2o1 3/04/25
Hatályos: 2013/01 /17 ...

A részvénytársaság működési módja
záÍtkörű.
Hatályos: f002/ 09 / 02 .,,

Névre szóló részvények
Részvényf ajta: törzsrészVény
sorozatszám: .A" sorozat 000001.oo1 o0o

Darabszám Névérték Pénznem

1 000 1 00000 Ft

HatáIyos: 2004/ 01 / 06 .''

A részvénytársasági hirdetmények közzététe|ének módja és hetye
A közzététe| módja: meghívó'
Népszabadság
Hatályos: 2002/ 09 / 02 .''

1rltPs.// w w w.c-oęg]egyzęK.nx/' ! cegadatlapl 0| |0043 sgg/TaroltCeqk

2015. jú|ĺus 2 |.

43013/Ü/70638/2o15/3
Dr. Máté Erzsébet kozjegyző 7400 KaposváĘ Petőf'i tér .l |/1 04
201 5. jú|ius 21.

8.

8/2.

Készült: 201 6/03 /26 17:4o:4g.
Micľosec Céginformációs szo|gáltató

/
a:{,/ f.
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Teľvező: Novrík Á,gota (kamarai szám: Ko-T/13-7gI3)

Műszakĺ leínńs

Budapest MII., Szentkirályi utca 4. szźtm előtti közteÍtiletťoglalĺłs ideje alatti forgalomtechnikai

tervéhez

Jelenlegi óllapot:

Az érintett Szentkináýi utca asďalt burkolafu, melyben eryinányu forgalmi rend van éľvényben. Az
utcában mindkét oldalon engedélyezett a parkolás, mely az egyik oldalon szegélýel párhuzamos, míg

a másik oldalon ftl keľékkel a járdőĺnvan kijelölve

Az utcában tiimegközlekęđési viszonylat nem kö,zlekedik.

Tervezett áIlapot:

A köztertilefoglalĺásra ái|vänyzat építése miatt van sziikség. Az áÄ|vänyzat a homlokzat teljes hossza

előtt a jrírdából 1,0 m.t foglal el. A munkálatok ideje a|atta ryalogosok kö,zlekedése nem biztosítható

a munkateriilet mellett íry óket a szemközti oldali jáľđára kell átterelni. A kivitelezés az épiĺlet előtti

parkolást nem befolyásolj a.

A kivitelęzes ideje alatt a forgalomkoľláLtozási tervnek megfelelő helyelae kell kitíÍzni a
munkatertilete fi ryelmeztető je|zőtźtb|ák'at.

A munlĺĺk befejezését követően a forgalomszabályozĺst eľedetĺ kivĺtelben haladéktatanul vĺssza

ke|l ĺíllÍtanĺ' ĺlletve életbe kell lépÚetni.

Telvezői nyĺlatkozat:

A tervek és a tervezett müszaki megoldiísok megfelelnek az áitalános érvényu kötę|ező és az eseti

hatóĺĺgi előíľásoknĄ azoktól való eltérés nem vált sziikségesse.

A vonatkozó rendeleteknek megfelelően a tźngyi létesítnény dokumentrĺcióját az alábbi

szakhatóságokkal egyeztettem:

o BudapestKöztlt7xt.

2016. május

*fuv*

.;6uÄ}.' Jąo|u
NovákÁgota'



Budapest F6vá.ĺos V|lt. kerĺilet Józsefuáľosi Po|gáľmesbri Hivatat
Gazdálkodási Ügyosztlĺly
í082 Budapost
Barosffiä.6Esz.
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benyújtása nem jogosíf a fel a közteriitet huzná1atáta,
a Józsefuáľosi Önkormányzat nlajdonában lévő kĺ}zteriiletek haszná|atáról és hasaálatĺĺnak rendjéről szóló
|8ĺ2013. w.24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a köztertilet basmálatáért kÓzteriilet.
hasaálati díjat koteles fizetnĹ
a köztertileten \<:zÁrő|ag a kereskedelni tevékenységek végzésének feltételeiről sző|ó 2t0/2009. (DĹ29.)
Kormányrende|et |2. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítha-
tók.

A kére|emhez a kéľelmezőnek az alábbi melléteteket kell csatolnia: (A csatolt mellók|otet kóľjĺik X.el jetö|ni)

1. A kozertileteĺ folytatni kívánt tevékenység ryakorlására feliogosító egyszerű okirat másolatát:
. ecyéď vállalkoás esetén: vállalkozói igaza|vány7
- gazdasági társaság, eryéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatoĹ aláírási címpéldánvt.
:]Ąqldalni és egyéb szeľvezetek esetében: anyilvántartásba-vételtiket ieazolő okiratoĹ
- őstermelők esetén östermelői igazolványt.
. vendéglátó terasz létesítése esętéĄ az azt tizemeltefui kívánó kereskedelnilvendéglátó egység érvényes be-
jelentés kĺit!:ĺes kereskede|mi tevékenység bejelentését ieazfrlő dokumentumot vasy a Miĺkddési EnsedélYt
2. Az igényelt teľtiletre vonatkozó helyszínt ábrázoliő váĄatoą amelyen szerepelnie kell a ktimyező utcáImak
is. A vázlaton azigénye|ttertiletnek - a sztikséges méretekkel - úry kell szerepelĺnie, hogy ennak naryságą
elhelyezkedése egyéľtelműenmeeállapítható leryen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hossztisága; a terasz, pavilon szé|énekaz épület homlokzati falától és ajárda szélétől való távolsága; terasz
esetén annak az tizletnek a bejáĺatától való távolságą amelyikheztartonkiméterben mérve).
3. Az elhelyemi kívánt épímény, létesítmény, bęrendezés pii5zĺki leírását és terveit; terąszkerelmekhez a
helyszín Íotój át is csatolni sziilĺs éges.

ĺľuiĺs męslł|- ÍÍása ęíęten - vĺĺcl.slĺĺľľea"l-
mi sze1pontok firyelembevétele miatt _ fénykéĺlfe|vételf kel| htcsaĺo|ni.
5. Epítesi engedéIýez katÓfi építmaly eseÍébenvagl építési munkálatokkal asszeftłggő katertłlet-hasznóIat
esetében az építĺetőtőI kapott meghatalmazdst és ajogszabáIýan előírt esetelĺben ajogerős epítésiigli ható-
s ági engedéIyt csatolni sziiks éges.
6. KöZut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglďt helyszínrajzon tul _ a vonatkozó helyszÍnt ábrázo]ŕ,
forgalomtecbnikai vánajzot, amely beszerezhetĺj aBKK Közuti Közlekedési IgazgatóságKözutkezelési Fő-
gł4á]y.l'Fgľgĺ'pľ!ecnn*a' osaálván'

Fĺwelmeztetés:
Á hilźľIytąlűilI latalntt lrerelemľryomtúv,źrty es u előírt me]IéIrlaek csatolásdn niłl, apoľltos es eglertehú hetweghatbozáł, v*
Ianint ameglálő laesinnényfotójaelenged!rctetlenabqtyłitott kqelem érdemi elbhlźúźsához!

A kĺiztęľiilęt-hasaálatot _ ktilönĺjsen _ az alĺábbijogszabályok szabźlyouźk:

l'ĺagraonag helyi önkormányzaairól szóló 20l 1. évi cDooCI(. törveny
a Józsefváľoď Önkormányzat mlejdonábaĺl tévö közterĺiletek hasmá|atáról és hasmá|ąĺának rendjeľől sm]rő I8D013.
QV2a) önkormányzati ľendelet
Józsefv#os KeriiletiÉpítésĺ szlbáhy'afućiszÍllró 66D007.Qil.12.) önkoľmáqzatirendelet
Budąpesti Váromendezesi és Épftési KeretszabáĄzaüó|s7fr|ő 47/1gg8.(X15.) Főv. Kry. rendelet
A reklámot reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályaíról szóló 55/20|3. QilI.z0.) dnkor-
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
AlulÍrott az általam benyrijtott közteriilet.łnsználati kéreLnem elbírálásának cé|jábő|hoalúidrulok személyes adataim
td,rténő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az le.
járásban résa vevő sza}üatósági állásfoglďások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyujtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Üryoszály tigyintézőjétől tájékoztatást kaptam _
ame|yettudomúsul vettem - az eljáľás megindításánat napjáľól, az üryintézési hatfuidőről, az ügyemre iľányadó jog.
szabálý rendelkezésekről jogaimľól és kötelezettségeimľől, továbbá kötelezettségem elĺnulasztásánakjogkÓvetkez-
ményeiről valamint a hivatali elérhetőségről.

gii@, hory kérelnem teljesítése esetén a köagazgatási hatósági eljfuás és szolgáltatás áItatános szabáIyaiľól a
2004. évi CXL. tdrvény 2004' évi CXL. töľvény 73lA. $ (1) bekezdés b) ponfia ďapján a fcllcbbczési jogomľól le.
mondok. ,I\domđsul veszem. hory ez.ĺltal az ügycmbcn hozott hatáľozaĺ' amĺĺk kĺjáésekoľ jogerlľe ęnrelkęđik.

.,ľiľlľ#ĺmlffi pęÍ#*#k:ł
'".*..'o.iľlľó11á,oľouu.ffiooouo' *r 
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Ugyszám: 0 l 080/493 9-I l20I 6. źit.

BUDAPE STI RENDoR-FoKAPIľÁľvsĺ.c
VIII. Kerületi Rendőrkapitányság

Ręndészęti osztálv

Táľgy: szakhatósági vélemény
Hiv. szám: 16-463/20L6... 

-

Ugyintéző: Boros Attila Ba|ázs r. hdgy.
Tę|.: 477 -37 -00 / 48-124

dľ. Hencz Ádľĺcnn
iigyosztályvezető

Budapest Főváros VIII. ker{ilet
Józsefuárosi onkormányzat 

'/
Polgármesteri Hivatala /
Gazdálkodási Ügyosztá|y /
Budaoest
Baross utca63-67.
1082

Telefon : 47 7 -37 00 ; F ax 4j 7 -37 24, 4g_ 4Ol
e-mail ; 08rk@buĺĺapest.police.hu

RzsNEo'-j '90'7].] (0 | 080.4s]9..]] | -BL'J ERJ-ó54]97o7o.5oEj.l965 7FF I -48]9..]] j])

LIIIKK: nincs oclat.

.ľisztelt dľ. Hcncz Adľĺenn!

Täjékoztatom, hogy a fenti számon hatóságomhoz érkezett megkeľesésben foglaltakat
megvizsgáltam, melynek során az a|źbbiakat á||apítottam meg:

Rosta Marianna (egyénĺ vállalkozó) kérelmet nyújtott be a Józsefuaľosi onkoľmányzat
tulajdonában lévő közteľĹi|et hasznáLatáitoz, melyben kiielepülésének enged éIyezését kérre 2016.
ápľilis 24. naptő| - 20|6. május 15. napig a Budapest VIII. kerület, Co.ň)in i<azné| a jáu.dán 84
né gy zetméter teľületre.

A fenti helyszínen közbiztonsági és kĺjzlekedési szempontból a kitelepülés ellen hatóságom
kifogást nem emel.

Budapest, 2016. mźrcius 22.
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BuDApEsr Fiv,(nos
VIII. xľnÜrm

Jizspr.vÁnosI Ôľronn,ĺ,łNYzAT
PolcÁnľĺBsTERI HIvATALA

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet
Józsefo árosi onkorm ányzat
Polgármesteri Hivatala

Gazdátkodási Ügyosztály

dľ. Galambos Eszteľ
ĺiryosztályvezeÚő-helyettes

Helvben

Táľey: Rosta Marianna egyéni
pavilonok elhelyezése

Hiv. szóm: 1 6-463/201 6.

Iktatószrím: K26-24/2Ot6
,Ügylntézt5: Szomolánýné Kocsis Beatrix
Telefon: 459-f-157
e-mail: szomolanýneb@jozsefuaros.hu

veů|alkoző közterület haszná|ati kérelme {orvin közben

Tisztelt Üryosztáývezető.helyettes Asszony!

Köszönettel vettem tźEgyl témában tett megkeresését. A
Józscfuáľos onkormźnyzata Képviselő.ňstĹiletének
Szabźl|yzatlĺľól szóló 66 l 2007 .(n I. l 2. ) ręnĺlel ete (JoKÉsZ)
pavilonok elhelyezćsét.

Fęntięk alapjánmegátlapítom, hogy a közteriilet -haszná|atelrgedél

Budapest, 20|6.március 17.

Üdvözlettel:

Budapest Főviíros VIII. kerület
Józsefuaros Keľĺileti Építési
l0.$ (2) bckezdése szabá|yozza a

ügyosztályvezető !,-

x 1082 Budapest Baĺoss u. 63-67. 8 459-21oo
wwwjozsefuaros.hu

"fu



BUDAPEST FcĺvÁnos VfII. rEnÜrpr
JozsEFvARosI

PorcÁnnĺBsľnnr Hľĺ,ľe,r

.IJľĺratszám : K05 -5 8 l2O | 6
Ugĺintéz(Í: dr. Szabó Kata Karolina
Telefon: 459-217I
Email : szabok@j ozsefu aro s.hu
Hivsz.: I6-4631f016

Táľgy: kĺjztertilet használati kérelem

Gazdálkodásĺ Ügyosztály

dr. Galambos Eszteľ
ügyosztályv ezető részér e

Helyben

Tisztelt Ügyosztátyvezető Asszony!

Hivatkozássalhozzánk érkezett megkereséséte az alábbi állásfoglalást adjuk:

Rosta Maľianna e. v.

Budapest VIII. keľĺilet, Coľvĺn köz 84 m2 Piinkiĺsdĺ vásáľ

t é szér e a kö ztęrül e t haszrńIatba adás át nem kifo gás o lj uk.

o A vásárolĺról piacolcról, és a bevásórlókazpontról szóló 55/2009. (Iil, ]3')
kormónyrendelet (továbbiakban: R.) alapjdn a vźsźr tartőja köteles a vásaľ helye
szerinti keľületi ĺinkoľmlínyzat jegyzőjéhez (jelen esetben az Igazgatási hodahoz)
vásaĺ taľtásĺĺľa vonatkozó engedély kéľelmet benyúj tani.

Tájékońatom, hogy nemtartozik az R. hatáIya alá,- ennél fogva nem kell engedélyt kémi- a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiÍől szóló kormányrendelet szerint
közteľĹileten a húsvéti, adventi, kaľácsonyi és szilveszteri tĺnnepeken, valamint évente egy
alkalommal,hjzźrőIag az adott tinnepen és az azt mege\őző 20 napban folytatott kereskedelmi
tevékenységre.

Budapest, 2016. március 1 6.

Tisztelettel:

H.ą'rTsÁcI ÜcyoszrÁly

rc.łzcłrÁsr IRoDA

x 1082 Budapest, Baľoss u.63-67 ' @ 459-2|00
wwwjozsefuaľos.hu
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Fővárosi Katasztľĺífavédelmi lgazgatőság
Közép-pesti Katasztrófavéđelmi Kiľendeltség

Szám:35150/103

Budapest Fővdros WII. keriilet
Jó zs efv áro si o n koľnt ányzat
P o lgdr mesteľi H ivatala
G azddlko dá si Ugł o sztály
Dr. Hencz Adrienn iigyosztdlyvezető részéľe !

Budapest
Baľoss u. 6347.
t082

Tárev:

Eiv.sz.:

-
u. i;
Tél.i
E-mail:

Éŕesítem, hogy a Budapest, V[I. kerĺilet Corvin köz (Ptinkösdi vásaľ) 84 m2 köztęľĹilęt haszná/rat
ügyében a Kirendeltségtink}röz kĺilđött megkeresését megvizsgźťltam, amelyľe az alábbi szalonai
véIeméný adorn:

A Budapest, VIII. kerület Corvin köz (Ptinkösdi vásaľ) 84 m2 területén a benyujtott iratoknak
megfelelő kialakításbaĺ a końeľiilet használatát t:űméďelmi szempontból abban az esetben nem
kifogásolom, ha a Corvin Mozi és a lámpaoszlopok áItaI hatfuolt területen helyezkednek el a
pavilonok, úgy hogy a homlokzati síkjuk nem lépi tul a közterületi lámpaoszlopok vonalrá/-, a 3-as
valamint a2-es pavilon nem toľlaszolja e| a Corvin-mozikljaratát és az alaprajzon feltĺintetett a l-es
szőmipavilon nem keľül kihelyezésľe.

A fenti szakmai vélemény nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak.

Kérem szakmai véleményem szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2016. mélrcius 24.
Készült:2 pld-ban
Kapj ĺík megkereső hatós tý iĺ attźlĺ
KészítettďGęelte: Papp Doniz tÍĺ'hdgy.
Postázva:
Száĺnítógęes helye: F:\KPKK\REGI-L-MEGHAITokegiokozępestMentendő
iratok 2015\SZAKIIATOSAGI\Papp Döniz\ VItr' Corvin köz Punkôsdi kozterulet
hasz. kerelem.doc
Előadó:

..,9.ffi
Szakmai vélemény a Budapest, V[I.
keriilet Corvin közktiztertilet
hasmá|atügyében
I6-46312016.
Papp Döniz tíĺ.hdgy.
459-2324
fki.kozeppest@katved. gov.hu

: t'Eĺ oł.t|'

E(

Géczi Béla túĺzoltlÍ ezredes



BUDAPEST FŐvÁnos VIII. KERÜLET
JTzsEFvÁRosI

Uryiľatszám: K05-58 12016
IJgintézőz dr. Szabó Kata Karolina
Telefon: 459-2171
Email : szabok@jozsefu aro s.hu
Hivsz.: 16-46312016

T á rry : kd zterĹĺlet hasznétlatí kérelem

Gazdálkodási ÜgyosztáIy

dr. Galambos Eszter
ü gyosztályv ezet(j r észér e

Helyben

Tisztelt Üryosztályvezető Asszony!

Hivatkozassa|hozzźttk érkezett megkeresésére az ďábbi állásfoglalást adjuk:

Rosta Marianna e. v.

Budapest VIII. keľiilet, Coľvin kiiz 84 m2 Pünkösdi vásáľ

részérę a kĺizteľti|et használatba aclását nem kiÍbgásoljuk

o A vósárolłóI piacoĺľól, és a bevásárlóközpontról szóló 55/2009' (Iil. ]3.)
Iarmónyrendelet (továbbiakban: R,) alapján a vásár tartőja kdteles a vásĺĺľ helye
szerinti keľiileti ĺinkormáĺryzat jegyzőjéhez (elen esetben az Igazgatási lrodĺíhoz)
vásaľ tartźsźxa vonatkozó engedély kérelmet benyújtani.

Tájékoztztom, hogy nem tartozik az R. hatőlya alá,. ennél fogva nem kell engedélyt kéľni. a
kereskeđelmi tevékenységek végzésének feltételeiľől szóló kormaĺlyľendelet szerint
közteľületen a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteľi tinnepeken, vďamint évente egy
alkďommal,kjzárő|ag az ađott ĺinnepen és az aztmegelőző 20 napban folytatott keręskedetmi
tevékenységre.

Budapest, 2016. marcius 16.
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 20ĺ6.09. 05-i hatá|Iyat l. oldal, ĺisszesen: 2 oldal

Megjelenĺtés

Kozzététe| i információ megje|enítése:

Rosta Marianna
(2081 Piliscsaba, KossUTH LAJos UTOA 8.) Adószám:67174520.2.33

Cégkivon at 2016.09.05..i időállapotban

ĺ ÁlrnlÁNosADAToK
Azonosító: 1397134459
Az opten á|ta| generált egyediazonosító!

Cégforma: Egyéni vá||alkozók

A|aku|ás dátuma: 201 5.07 .03.

2 A cÉG ELNEVEZÉSE

Rosta Marĺanna

Hatályos: 201 5.07.06. - ...

5 A cÉG SZÉKHELYE

2081 Piliscsaba. KOSSUTH LAJOS UTCA B.

Hatályos: 201 5.07.06. - ...

6 A cÉG TELEPHELYE(I)
' 1116 BUDAPEST II.keTALBERTFALVA] plAC 17.

Hatályos: ... - ...

8 A TÁRsAsÁG| szERzóDÉs (ALAPSZABÁLY, ALAPíTo oKtRAT, LÉTEsĺTó oK|RAT) KELTE

2015.07.03.

Hatályos: 201 5'07.03. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYsÉol xÖne1l)

6820'08 Saját tu|ajdonÚ, bére|t ingatlan bérbeadása, Üzeme|tetése (Főtevékenység)
Hatályos: 201 5.07.06. - ...

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

Rosta Marianna 2081 Pitiscsaba. KOSSUTH LAJOS UTCA B.

Hatályos: 201 5.07.06. - ..'

20 A cÉG sTATlszTIKAl SZÁMJELE

67174520-6820-231-13

Hatályos: 201 5.07,06. - ...

2í AcÉGADoszÁMA

tlt,7ĺ
ś/3

Nem

https : //www. opten. hu/ce gtarlce gkivonat-nyom tatas I 7 3 97 I 3 4 4 5 9 f016.09.0s.
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 201'6,09. 05-i hatállval

67174520-2-33

Hatályos: 2015,07.03. - ...

2. oLda|, összesęn: 2 o|da|

Adatok egyéb forrásból:
Áttapot: MÚködő

Ad i sz á m : 67 1 7 4520 -2-33

Viselt név: RosTA MAR|ANNA
Väl l al kozói tevé ke nység kezdete: 201 5. 07.03
Nyilvántaftási szám: 43869893
Székhely:2081 PlLlscsABA KossUTH LAJOS UTOA 8.

Eg yéb tevé ke n ysé g e k: 563002 Kocsmai, italbo|ti ven dég látás
Aktu al izäl äs dátu ma: 201 ô'08.31 .

Gazdá|kodási forma: Egyéni válta|kozo .

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

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszerébő! származnak, ame|y cégek esetén a
Gégkĺĺz|önyben megjelent hivata|os adatokat tartalmazza, más szeruezetek esetén egyéb

forrásból származő hivatalos és gyĺijtött információk láthatók.

Lekéľdezés időpontja: 20í 6.09.o5 í 5:06
Utolsó feldo|gozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 2016.09.03.

Adatbázis utolsó aktua|izálási dátuma: 2016.09.05 í4:4í

OPTEN Kft.O

/
ľ.ĺ:i ,ł" .7./
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