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I. Tényá|lás és a dtintés tzrtalrmźnak ľészletes ismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. keľületJőzsefvátosi Polgármesteri Hivatalhoz
az a|ábbi - a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közterĹiletek hasznźiatárő| és
hasznźt|attnak rendjéről szóló |8l20I3. (Iv.24.) önkoľmányzati rcnde|et (a továbbiakban:
Rendelet) szerinti - köZterület-haszná|ati hozzájárulás iránti kérelmek éľkeztek. A Pénztigyi
Ügyosztály tájékoztatása alapján akérelmezőknek kĺjzterület-hasznáIati díjtartozásanincs.

1.
Közteľület-haszná|ő,kéľelmező: Pesti Epítő ésFaipariZrt.

(székhely: 1112 Budapest, Rózsatő u. 10.)
A kérelembęn foglalt közterület-
hasznáIat ideje: 20|6. október 12. _ 20|7 . febľuár 15.
Közterület-haszĺźiat cé|ja: építési munkateľĹilet (építési felvonulási teriilet

és építési konténer elhelyezése parkolóhelyen)
Kĺjzterület-hasznźiathelye: Budapest VIII. keľület, Berzsenyi u. 6 szám előtti

kapubeálló tęľĹiletén és 4 db paľkolóhelyen
Közterület-hasznéĺ|atnagysága: 48 m2 (kapubeálló) + 4 db paľkolóhely

4 db parkolóhely (paľkolóhelyenként 10 m,)
KözterĹilet-haszná|atdíja: 2 650,- Ft/parkolóhelylnap (munkanapokon,

265,- Ftlőrďparkolóhely) és 420,- Ftlm.lnap +

AFA (munkasztineti napokon és a kapubeálló
területén)
építési munkateľiilet úttesten: 2 540 160,- Ft +

AFA (420 Ft,- x 126 nap x 48 m')
munkanapokon ĺjsszesen: 742 835,- Ft + Áľa.
(bruttő 2 650 Ft,- x 89 munkanap x 4 db.
parkolóhely, azaz 943 400,- Ft)
munkasziineti napokon összesen: 621 600,- Ft +
ÁFA (nettó 4fO Ft,- x 37 munkasziineti nap x 40
m')

Közterület-hasznáIatdíja összesen: 3 904 595,. Ft + ÁFA
Díjťĺzetés ütemezése: egy összegben



Tényállás: A Pesti Építő és Faipari Zrt.2016. szeptember 2I. napjźn érkezett kérelmében
közterület-haszná|atí hozzájáruIás _ előľe egy összegben történő teljes díjfizetéssel _
megadását kéri a Tisaelt Bizottságtól tekintette| arra, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapest VIII' kerület, Berzsenyi u. 6. szám alatt elhelyezkedó épiiletének fe|t$ításához
kapcsolódó építési munkateľület (építési felvonulási tęľĹilet és sitt szá||rtő konténer
elhelyezése) célj ából kívanj a haszná|ní a fenti területet.
Gazdálkodási Ügyosaály javasolj a a kozterĹilet-hasznáIatí hozzájaľulás teljes díjÍizetéssel
torténő me gadás át a közterĹil et -haszĺtůati díj e gyo s s z e gu me gťĺzeté sével.

)
A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 704lf016. (V[.04.) számű hatáĺozatában
ktizterület-haszná|atĺhozzájáru|ást adott a Budapest VIII. kertilet, Bérkocsis ĺl. 12-|4. szźm
alatti Taľsasház részére - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - 2016. július 13. _
2016. szeptember 15. napjáig teľjedő időszal<ra építési munkaterület céljából a Budapest VIII.
keľület, Bérkocsis u. I2-l4. száĺn előtti 2 db parkolóhelyľe. A Társasház felújítása
önkoľmány zati támo gatásbó l való sul me g.

A Ręndelet 26. $ (1) bekezdésében foglaltak alapján a hasznźiő külön kérelemmel a
kĺjzteľiilet-hasznźiat díjának l)I%-tlt visszaigényelheti, amennyiben a közterilętęt az
átvételekor fennálló eredeti áLlapotźbanbocsátja az onkorm tnyzat rendelkezéséľe.

A Budapest VIII. keľĹilet, Bérkocsis u. |2-I4. szám alatti Ttnsasház 2016. szeptember 21.
napján kérelmet nyújtott be, miszeľint vissza kívánja igényelni a köĺęriilet-hasznáIatí díjat a
fenti i dő szakľ a v onatko ző an.

A kérelmező beťlzette a kilnerilet-használatí đíjat, a munkálatok befejezését kĺjvetően a
közterületet _ a Józsefuaĺosi Gazďá|kodási Központ Zrt. szakembeľeinek állásfoglalása
értelmében _ az átvételkori állapotban bocsájtotta az Önkoľmányzat ľendelkezésére.

A Rendelet 26. š (1) bekezdés értelmében a Bizottság az épitési, szeľelési tevékenység
végzésére kért ktjzterület-használati hozzájárulásban meghatźnozott đíj I00%-át a haszná|ő
kéľelmére utólag külön döntésével visszatéríti, vagy a köZteľület-hasznźiati díjat elengedi,
amennyiben a hasznáIó a hozzájárulásban meghatźtrozott idő elteltét követő 5 munkanapon
belül a közterületet az źĺtvételękoľ fennálló eľedeti áIlapotában bocsátja az onkormtnyzat
rendelkezé s ére, é s ezt szakv é|emény támasztj a a|á.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kieső paľkolási díj AFA tartalma 52 g58,- Ft,
amelyet az ügyfél köteles megfizetni a határozatban megjelölt bankszámlaszámra,
figyelemmel a Rendelet}4. $ (3) bekezdésében foglaltakra.

Fentiek alapján a Gazđźikodási ÜgyosztáIy javasolja a nettó köferület- haszná|ati díj, azaz
388 166,- Ft egy összegben tĺjľténő visszaťlzetését a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 12-
I 4. szám a|atĹí T áĺ sasház r észér e.

3.
A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 618120|6. (VI.13.) számu hatźrozatźlban
kcjzteľtilet-hasznźiatihozzájárulást adott aKözmu Alagút magas- és Mélyépítő Zrt. részére -
előľe egy összegben tĺjrténő teljes díjťrzetéssel . f0I6, junius 0I - 2016. június 30. napjáig
terjedő iđőszal<ra építési munkateľület céljából a Budapest VIII. kerület, Gutenberg téľ 5.
szźlm- Rökk Sziláľd u' 7. szém előtti 28 m. járdán és 2 db paľkolóhelyen építési munkateľület
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(homlokzat felújítás és építési konténer elhelyezése parkolóhelyen) céljából történő
igénybevéte|éhez és a Budapest VIII. kertilet, Gutenberg tér 4. szám előtti 3 db parkolóhelyen
(Kölcsey u' sarka felőli kĺjzteľtĺleten) építési munkaterĹilet (anyagtárolás és építési konténeľ
elhelyezése parko lóhelyen) célj ából történő i génybevét eléhez.

A Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak a|apján ahasznźtlő külcin kérelemmel a kcĺzterület-
hasznáIat díjának 100/o-át visszaigényelheti, vagy a közterület-haszná|ati díjat elengedését
kérheti, amennyiben a köaerü|etet az átvételekor fennálló eredeti áIlapotában bocsźńja az
onkormányzat ľendelk ezésér e.

A Közmú Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt.2016. szeptember 22. napján kérelmet nýjtott be,
miszerint vissza kívánja igényelni a közterülęt-hasznáIati díjat a fenti időszakłĺavonatkozóan.
A kérelmező beťĺzette a közterület-használati ďíjat, a munkálatok befejezését kĺjvetóen a
köĺerületet _ a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. szakembereinek állásfoglalása
éľtelméb en _ az átv ételkori állapotb an b o c s áj totta az onkormán y zat r ende|kezé s éľe.

A Rendelet 26. $ (1) bekezdés értelmében a Bizottság az építési, szeľelési tevékenység
végzésére kéĺt közterĹilet-haszná|ati hozzájźnulásban meghatźrozott díj I00%-át a hasznáIő
kéľelmére utólag külĺin döntésével visszatéríti, vagy a közteľĹilet-hasznáIati díjat elengedi,
amennyiben a haszná|ó a hozzájaľulásban meghatátozott idő elteltét követő 5 munkanapon
beIül a köĺerületet az átvételekor fęnnálló eredeti áIlapottban bocsátja az onkormányzat
ľendelkezésére, és ezt szakvéIemény tźlnasztja a|á'

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kieső parkolási díj AFA tartalma I23 477,- Ft,
amelyet az ügyfél köteles megfizetni a határozatban megjelölt bankszĺímlaszámra,
figyelemmel a Rendelet24, $ (3) bekezdésében foglaltakľa.

Fentiek a|apján a Gazďá|kodási Ügyosztá|y javasolja a nettó közteľület- haszná|ati díj, azaz
I II8 739,- Ft-ot egy összegben történő visszaťĺzetését a Közmű Alagút Magas- és Mélyépítő
Zrt.Észére.

4.
Közteľület-használó. kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület-
haszná|at ideje:
Kĺi zteriilet -hasznźiat c é|i a:

KöZtenil et -haszntiat he lve :

Kö zteľĹil et -haszĺá|at nagy sága:
Kĺi zteľület -haszná|at díi a:

Centroom Invest Kft.
(székhely: 2600 Yác, Varsa köz |4.)

2016. október 01._2016. október 31.
építési munkateľület (teheľlift fogadóállvány
elhelyezése paľkolóhelyen)
Budapest VIII. keľtilet, Somogyi Béla utca 12.

szám ę|őtli kö zterül eten
2 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m2)
5 280,- Ft/parkolóhe|ylnap (munkanapokon,
528,. Ftlőrďparkolóhely) és 420,- Ftlm"lnap +

AFA (munkaszüneti napokon és a jáĺđa
teľületén)
munkanapokon összesen: I74 6|4,- Ft + Áp,ą.
(bruttó 5 280 Ft,- X 2| munkanap x 2 db.
paľkolóhely, azaz 22I 7 60,- Ft)
r-nunkaszüneti napokon összesen: 84 000,- Ft +

AFA (nettó 420Ft,- x 10 munkaszĹineti napx20

Í
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Díifizetés ütemezése:

m')
258 614,- Ft + AFA
egy ĺisszegben

Ténvállás: A Centroom Invest Kft.' 2016. szeptember 2I. napjźn érkezett kéľelmében a
Yźtrosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság 842/20|6. (VIII.29.) számí határozatának
meghosszabbíttlsát kéri a Tisĺelt Bizottság!ől tekintettel aľĺa, hogy a kivitelezési munkálat a
véĺrtnź/' tobb ideig tart.

Fentiek alapján a GazdáIkodási ÜgyosztáIy javasolja a köaerĹilet hasznáIatihozzájáru|ás -
teljes díjfizetéssel történő _ megadását, tovźlbbá a 2016. október 01. _ 201,6. október 04.
napjaig - díjťrzetési kötelezettség mellett - vonatkozó közteľület-haszná|attudomásulvéte1ét.

5.
Közterület-használó " kér elmęző : Centľoom Invest Kft.

(székhely: 2600 Yác, Vaľsa koz I4.)
A kéľelemben foslalt közteľtilet-
hasznźůat ideje: 2016. október 07. _f016. novembeľ 07.

Tényállás: A Centroom Invest Kft. 2016. szeptembeľ 2l. napján érkezeti kérelmében a
Yźrosgazdálkodási és Pénzngyí Bizottság 67512016. (vI'27.) szám,ű határozatának
meghosszabbítását kéri a Tisĺelt Bizottságtól tekintette| arľa, hogy a kivitelezési munkálat a
vártná| tĺibb ideig taľt.

Fentiek alapján a Gazđźikodási Ügyosńá|y javasolja a kozteľĹilet hasznźiali hozzájźtru|ás -

teljes díjfizetéssel történő - megadását.

Kĺj zteľület -haszná|at c éIj a:

KöZterül et -haszĺá|at helve :

Kĺj zterül et .hasznáIat nagy sága:
Kö zteľül et -haszĺá|at đij a:

KözterĹilęt -haszná'|at díj a ö ssze sen :

Díifizetés ütemezése:

6.
Kö ztertil et -hasznáIő. kérelmező :

A kérelemben foslalt kĺjzterület-
hasznáIat ideje:
Közterül et -hasznéiat c éIj a:

Közterület -haszĺáIat helye :

Közteľtil et -hasznáIat nagy sága:
Ko zteľül et -hasznźiat díj a:

Közterület -hasznáIat díj a ö ssze sen :

Díjfizetés ütemezése:

7.
KĺjzterĹilet .haszĺáIő. kérelmező :

A kérelemben foslalt kcizterület-

védőtető
Budapest VIII. keľület, Somogyi Béla utca If.
szá'm előttí közteľĹil ęten
4I mz
820,-Ftlm2/hó + ÁFA
33 6f0,- Ft + ÁFA (820,- Ftx4l m2*lhó)
egy összegben

The Three Corners Europe Hotel
Management Kft.
(1163 Budapest, Maľgit u. 45.)

2o16.novembeľ I.-2019, október 3 1.

molinó (Bľistol Hotel)
Budapest Vlll.kerület, Kenyérmező u.4. szám
Im'
3 150,- Ftlmzlhő + AFA
113 400,- Ft + ÁFA (3 150,- Ft*1 m2*36 hó)
egy osszegben

Kovács Nelli egyéni vállalkozrí
(székhely: 1088 Budapest, Corvin koz2.)
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A kérelemben foslalt ktjzteľület-
haszná|at ideje: f0l6.június 0I, -2019. május 31.

hasznáIat ideje:
Kö zteľĺilet -haszná|at céIj a:

Közteľtilet -haszntiat helye :

Kö zteľül et -hasznźiat na gy s á g a :

Kö zteľül et -haszntiat díi a:

Kö zterület -hasznáIat c é|j a:

Kö ĺeľület -hasznáIat he lve :

Közteľület -hasznźiat nagy sága:
Kĺj zt enil et -haszĺéĺIat díi a:

Közterület -haszná|at díi a ös szesen :

Dijťlzetés ütemezése:

2016. április 0I, -2019. május 31'
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keĺület, Corvin koz2. szám előtti
közterületen (Cinema Presszó)
15 m2 vendéglátó terasz (október 01.- április 30.)
40 m2 vendéglátó tęrasz (május 01. - szeptembeľ
30.)
szezononkíviil: 2I0,- Ftl mz,/hó + ÁFA
szezonon belül: 2 080.- Ftlmzlhő + ÁFA

árnyékoló
Budapest VIII. kerület, Corvin koz 2. szám előtti
köZterületen (Cinema Presszó)
24 m2 napernyő teljes időszakban
árnyékoló esetén: 82O,-Ft/ 

^,[hő 
+ Áľ.e.

2 I93 130,- Ft + ÁFA (2IO,- Ft* 15 m2* 19 hó)+
(2 080,- Ft*40 m2*I6 hó) + (2080'- Ft*15 m, * 3
hó) + (820'- Ft*24 m,*36 hó)
havi díjfizetés

Ténvállás: Kovács Nelli egyéni vállalkoző 2016. július 04. napján érkezet. kérelmében
kozterület-haszntiati hozzźĄźlru|źls _ havonta történő teljes díjfizetéssel - megadását kérte a
Tisaelt Bizottságlől tekintettel ana, hogy vendég|átő tetasz céljából kívarýa használni a fenti
tertiletet, valamint 2016. szeptembeľ 07. napján érkezett kéręlmében kciaeľület.hasznáIati
hozzájáru|ás _ havonta töľténő teljes díjfizetéssel - megaďását kérte a Tisztelt Bizottság!ő|
tekintettel arra, hogy napemyő elhelyezése céljából kívarýa haszná|ĺi a fenti teriiletet. Az
utóbb beérkezett kérelméhez nyújtotta be a vendé glátő terasz engedélyeztetéséhez szükséges
hiány ző dokumentumokat is.

A Gazdálkodási LJgyosnáIy az a|ábbí szakhatósági állásfoglalások beszeruéséró|
gondoskodott:
A Fővárosi Katasztrőfavédelmi Igazgatőság tuzvéde|mi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a köztęrü|eten kizźnólag egy embeľ számźra kcinnyen mozdíthatő nem rögzített
tárgyak (székek, asńa|ok, virág|ádák) keľülnek kihelyezésľe. A napernyőket a nyitvatartási
időn túl becsukott, betekert állapotban kell tartani. A Hatósági ÜgyosĺáIy lgazgatási Iľoda
kereskedelmi szempontból nem emęlt kifogást, amennyiben a vendég|átő teraszt a kereskedő
csak az uz|et nyí|ászźlrőinak záwa tartásáva| üzemelteti. A Budapesti Renđőr-fókapitányság
VIII. kerületi Rendőľkapitányság közlekedés, közľend és közbiĺonság szempontjából nem
emelt kifogást. A Budapest Fővaĺos VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
Váľosépítészetilrodźi1a akozteri|et-haszntiattal szemben nem emelt kifogást.

Fentiek a|apjźĺn a Gazđtikodási ÜgyosztáIy javaso|ja a köztenilet-haszná|ati hozzájtlru|ás -

havonta történő teljes díjfizetéssel - megadását, továbbá a vendéglátő teraszta vonatkozőan a
2016. ápľilis 0I. _ 2016. októbeľ 04. napjára, az ámyékoló vonatkozőan a 2016. június 01. _
2016. bktóber 04. napjára - đíjfizetési kötelezettség melletb- vonatkozó közterület-haszĺá|at
tudomásulvételét.
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8.
Közterület -haszná|ő. kérelmező :

A kérelemben
hasznáIat iđeje:

foglalt köZtęrület-

KöZteľĹil et -haszná|at c éIj a:

Ktĺzterül et -hasznźllat. helye :

Kö zteľület -hasznáIat ĺagy sága:

Kö zteľÍilet -hasznźiat díi a:

A kérelemben
haszntiat ideie:

foslalt kĺjzterület-

Kö zteľĹil et -haszná|at c é\ a:

KözteľĹil et -haszná|at he lye :

Kĺj zt erül et -haszná|at nagy sága:
Kĺj zteriil et -hasznźiat díj a:

KöZteľület -hasznźllat díi a ö s szesen :

Díifizetés ütemezése:

Vuk és Tás Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Corvin koz2.)

2016. április 0I. -2019. május 31.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľület, Corvin köz2. szám előtti
közteriileten (Filmszakadás)
15 m2 vendéglátó terasz (október 01.- április 30.)
40 m2 vendéglátó terasz (május 01. _ szeptember
30.)
szezoÍIonkívül: 2I0,- Ftl mz'lhó + ÁFA
szezononbelül: 2 080'- Ftlfiŕlhő + łľ.,t

20l6.június 0I. _2019. május 31.
árnyékoló
Budapest VIII. kerület, Corvin köz 2. szám előtti
közterületen (Filmszakadás)
24 m2 napernyő teljes időszakban
ámyékoló esetén: 82O,-Ftl mz[hő + ÁFA
2193130,- Ft + ÁFA (2I0,- Ft*15 m2*19 hó)+
(2 080,- Ft*40 m2*|6 hó) + (2080,- Ft*15 m" * 3
hó) + (820,- Ft*24 m2*36 hó)
havi díjfizetés

Tényállás: A Vuk és Tás Kft. 2016. július 04. napján érkezett kérelmében közteľĹilet-
használati hozzájáruIás _ havonta történő teljes díjfizetéssel - megadását kérte a Tisztelt
Bizottságtól tekintettel arra, hogy vendégIátő terasz céljából kívánja használni a fenti területet'
valamint 2016. szeptember 07. napjan érkezeIt kérelmében ktjzteľület-hasznáIati hozzájárulás
_ havonta történő teljes díjfizetéssel - megadását kéne a Tisztelt Bizottság!ől tekintette| arra,
hogy napemyő elhelyezése céljából kíváĺja használni a fenti területet. Az utóbb beéľkezett
kérelméhez nýjtotta be a vendéglátó tetasz engedé|yeztetéséhez szükséges hiarlyző
dokumentumokat is.

A Gazdálkodási Ügyosztály az alábbi szakhatósági állásfoglalások beszerzésérő|
gondoskodott:
A Fővárosi Katasztrőfavédelmi Igazgatőság tuzvéđelmi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a kcizterü|etenkizát.ólag egy ember számźĺra könnyen mozďithatő nemrogzített
ttngyak (székek, asztalok, vfuágládek) kerülnek kihelyezésre. A napernyőket a nyitvatartási
időn túl becsukott, betekert állapotban kell tartani. A Hatósági Ügyoszttiy lgazgatási lroda
kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a vendéglátő teruszt a keľeskedő
csak az izlet nyilászárőinak ztlrva l'artźtsával üzemelteti. A Budapesti Rendőr-főkapitányság
VIII. kerületi Rendőrkapittnystry közlekedés, kozrend' és kozbiztonság szempontjából nem
emelt kifogást. A Budapest Főváľos VIII. kertĺlet Józsefuáľosi Polgármesteľi Hivatal
Városépítészeti Iľodáj a akozteralet-használattal szemben nem emelt kifogást.
Fentiek alapján a Gazđá|kodási Ügyosztźiy javasolja a közterület-haszná|ati hozzájáru|ás -
havonta történo teljes díjfizetéssel - megadását, továbbá a vendéglátő teraszra vonatkozóan a
2016. ápľilis 0I. _ 20L6. októbeľ 04. napjára, az áĺnyékoló vonatkozőan a 2016' június 01. _
2016. október 04. napjára - díjfizetési kötelezettség mellett- vonatkozó közteľület-haszntiat
tudomásulvételét.
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9.
Kö zteriilet -hasznáJ'ó, kérelmező :

A kérelemben foslalt
hasznáIat ideje:
Közteľület-haszĺá|at c éIj a..

KözterÍilet-hasznźiat helve :

Aľt Movie Cateľing Kft.
(székhely: 1188 Budapest, Nyárfa sor 41-43.
N24.)

2016. szeptember 16. _ 2017 . szeptembeľ 15.

napernyő
Budapest VIII. kertilet, Corvin koz 1. szttm e|ótti
kĺjzterĺileten
25 m2
820,-Ftl m,[hő + Áľ.ą.
246 0OO'- Ft + ÁFA (82O,-Ft*25 m2*I2hő)
havi díifizetés

köZtertilet-

Kö zterület -haszĺáIat nagy sága..

Közteľület -haszĺá|at dij a:

Közteriilet -hasznźiat díj a ĺis szesen :

Díjf,rzetés ütemezósę:

Tényállás: Az Art Movie Catering
kö ZtęľĹil et-haszĺá|ati ho zzáj áĺulrźs _
Tisztelt Bizottságtól tekintette|' aľĺ:a,
fenti területet.

Kft. 2016' augusztus 25. ĺapján étkezett kérelmében
havonta történő teljes díjfizetéssel - megadását kéľtę a
hogy napernyő e|he|yezése céljából kívanja hasznź,Jní a

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság 67412016. (vI.27.) számíhatźtrozatával korábban
hozzájarult az Art Movie Catering Kft'. részéte vendéglátő terasz elhelyezése céljából a fenti
teriiletľe vonatkozóan 20|6. május 05 . _ 2017 . április 0 1 . k<jz<jtti iđőszakĺa.

A Gazdálkodási lJgyosztáIy az alábbi szakhatósági állásfoglalások beszerzésérol
gondoskodott:
A Fővárosi Kataszttőfavédelmi lgazgatőság túzvédeLmi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a köĺerü|etenkizźltőIag egy ember számélra könnyen mozdithatő nem ľcigzített
targyak (székek' asztalok, vkág\ádák) keľülnek kihelyezésre. A Budapesti Rendőr-
Íőkapitányság VIII. kerĹileti Rendőrkapitányság kcjzlekedés, közľend és közbiztonság
szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Polgáľmesteri Hivatal Váľosépítészeti ÜgyosztáIya a köZteľiilet-haszná|attal szemben nem
ęmelt kifogást.

A Gazđátkodási Ügyosztá|y nem javasoIja akozterület-hasznáIati hozzájárulás megadástlt. az
a|ábbi indo ko kĺa tekintettel.

KéreImezó nem ľendelkezett a napemyő vonatkozásában kĺiĺeľĹilet-hasznáIatí
hozzájźlĺu|tssa|, dę ennek ellenére hasznáIta a köaerületet, amely tény a Józsefuárosi
Polgármesteľi Hivatal Közteľület-felügyeleti |Jgyosztźt|ya áIta| 2016. augusztus 10' napjan
taľtott ellenőľzésen megállapítást is nyert.
Fenti ügyben a Közterület-feltigyeleti Ügyosztály kozígazgaÍźsi bíľság megfizetéséľe
kötelezte a kér eImezőt.
2016. szeptember 22. napjántartott ismételt ellenőrzésen megállapítástnyert, hogy kérelmező
továbbra ishozzájźlrulás néIkül hasznáIta a kozteľriletet. A Közterület-felügyeleti ÜgyosztáIy
a haszná|t területet leméľve megállapította, hogy kérelmező 75 m2 közteľületet haszná|
szemben a kérelmében megjelöItZ1 m2-re|.

il. A beteľjesztés indoka
A beérkezett kérelmek e|birźiása, valamint az előterjesńés targyźlban a döntés meghozatala a
Tisztelt Bizottság hatásköréb e taľtozlk.

u{Í/



III. A dtintés célja' pénzĺĺryĺ hatása
A döntés céIjaabeérkezett kérelmek Bizottság źt|talhataridőben töľténo e|birá|ása.

Tervezett bevétel:
Pesti Epítő és F aipań Zrt.
Centroom Invest Kft.
Centroom Invest Kft.
The Thľee Coľneľs Euľope HotelManagement Kft.
Kovács Nelli egyéni véi|a|koző
Vuk és Tás Kft.
Osszesen:

Díj-kiesés. Díj elen gedés :

Budapest VIII. keľület Bérkocsis u. 12-14. szán a|atti Tĺĺľsashaz
Kozmri Alagút Magas- és Mélyépíto Zrt.
Osszesen:

Kieső ÁFA tartalom:

Budapest VIII. kerĹilet Bérkocsis u. 12.14. szána|attiTfusasház
Kcjzmű Alaglit Magas- és Mélyépíto ZÍt.

Osszesen:

3 904 595,- Ft + AFA
258 614,- Ft + AFA
33 6f0,- Ft + AFA

113 400,- Ft + ÁFA
2I93130,- Ft + ÁFA
2I93130,- Ft + Áľĺ,
8 696 489,. F't + ÁF,A

388 166,- Ft
1 118 739,- Ft
1 506 905,- Fr

52 958,- Ft
r23 477,-Ft

176 435 ,-Ft
Iv. Jogszabályiköľnyezet
A Rendelet 12. $-a éľtelmében a közeľĹilet-hasznáIatta| _ hozzájĺáľulással és elutasítassal _

kapcsolatos önkoľmányzati hatősági eljĺírásban a hivatkozott rendeletben rö'gzítettek szeľint
elsőfokon a Yźrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság dönt. A Rendelet mellékletę
meghatarozza akozteľĹilet használatok utźľri ťtzetendő díj méľtékét.
A közteľiilet-hasmálatí díjťĺzetés iitemezés&o| a Rendelet 18. $ (1) _ (2) bekezdései az
alábbiak szerint ľendelkeznek:
,,(]) A díjat a kÓzterület-hasznólati hozzájdrulásban rogzített időtartamrą,és módon a
j o gosult koteles előre e gło s szegben megfizetni.
(2) Tartós (egalább hat hónapot meghaladó) kÓzterület-használat esetén a Bizottság a
jogosult kźrelmére havonta, neg,ledévente vagl félévente esedékes, eglenlő osszegű díjJizetést
megállapíthat, amennyiben az esedékes díj 10,000 forintnól magasabb, Ezt a tényt a
kt) zt e r til e t -has znál at i ho zz áj ór ul ás b an r ö gz ít eni lrp ll,,,

A kĺlzteľületihasznáIati díjak csökkentéséről, elengedéséről a Rendelet 24. $ (1) bękezdése az
alábbiak szerint rendelkezik:
,,A Rendelet 2' melléklete alapján mególlapított közterület-használati díjak korlátląnul
c s tjkkenthetőek vagł el engedhetőek:

a, ąz onkormdnyzat érdekében végzett építési, felújítási munlralatokvégzése esetében;
b. a Jővórosi, vagy Ónkormónyzati pólyázaton elnyert támogatósból tÓrténő épület

felújítások esetében;
c' humanitárius és lraritątív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d. lculturális és kÖrnyezenédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e' minden olyan esetben, amikoľ a Bizottság úgł ítéli meg, hogł az Józsefvóros érdekeit

szolgólja;
Í, bejegyzett politikai pártok, egłházak és társadąlmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendeménye esetében;

s. oktatási, tudomónyos vag/ ismeretterjesztő témájúfilmalkotĺźsokforgatása esetében;

,ĺ
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h. a Fiĺmtv. hatálya aló nem tartozó alkotások forgatósa esetén, ahol ąz igénybeveendő
teriilet a ] 5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó terüIetíÍ;

i. a Filmtv. hatólya alá nem tąrtozó alkotósok forgatása esetén, amelynek időtartama a
kéreĺmezett időponttóĺ számított 30 naptári napon belül összességében nem haladja
mega2naptárinapot.,,

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,Kozterület-használati hozzájórulás csak ideiglenes
jeĺ,l,eggeĺ, - meghatĺi'rnzott iĺlőtarta,m.ra va'Đ/ meghatározott feltétel bekavefteztéig - adhątó,
legfeljebb 3 évre; a településképi bejelentési eljárás során hozott dt;ntésben engedélyezett
r ekĺámb erendezé s elhely ezés e es etén le gfeĺj ebb ] 0 évr e.',

A Rendelet 26.$ (1) bekezdése szeľint: ,f Bizottság az építési, szerelési tevékenység
végzésére kért kozterület-használati hozzójárulósban meghatározott díj 100%-át a használó
kérelmére utólag h;lan datésével visszatéríti, vag/ a kozterület-használati díjat elengedi,
amennyiben ą használó a hozzájáruĺásban meghatározott idő elteltét követő 5 munkanapon
belul a kozterületet az átvételekor fennálló eredeti át\apotában bocsátja az onkormányzat
rendelkezésére, és ezt szakvélemény támasztja alá. Amennyiben a használó szeméIye eltér ąz
ingatlan tulajdonosótól, úgy kozos kéreĺem alapján van ĺehetőség a visszatérítésről vagy az
elengedésről szóló dantés meghozatalára.',

Fentiekalapjáĺkéľemaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

I. Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznáIati
hozzźljáru|élst ad _ előľe egy összegben töľténő teljes díjÍizetéssel _ az a|ábbiak szeľint:

Közteľtil et -haszná|ő. kére lmező :

A kozteľÍil et-haszná|at idej e :

Közteľül et -hasznźiat c éIj a:

Közteľül et -haszná|at helve :

KözterĹilet -haszná|at na gys ága :

Felelős: polgármester
Határidó: 2016. októbęr 05.

Pesti Epítő és Faipaľi Zľt.
(székhely: 1112 Budapest, Rózsatő u. 10.)

2016. október |f._2017. február 15.

építési munkateľület (építési felvonulási teľtilet
és építési konténer elhelyezése paľkolóhelyen)
Budapest VIII. keľiilet, Berzsenyi u. 6 szám előtti
kapubeálló területén és 4 db parkolóhelyen
48 m, (kapubeálló) + 4 db parkolóhely
4 db parkolóhely (paľkolóhelyenként 10 m,)

il. Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület,
Bérkocsis u' I2-I4. szátm alatti Tźlrsasház részérę a 70412016' (VII.04.) szźmuhatározatźlban
megadott közeriilet-hasznźiati hozzájárulźĺshoz kapcsolódó közterület-haszná|at díjának
összegét, azaz 388 166'- Ft-ot egy összegben visszautal a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben
foglaltak a|apján'

Felelős: polgármesteľ
Határído: 2016. október 05'

[II. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Közmű Alagút Magas- és

Mélyépítő Zrt' részére a 6|8120T6. (Vi.13.) számll határozatában megadott közteľtilet-

/
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haszná|atihozzájáru|áshoz kapcsolódó köZteľület-hasznáLat díjanak összegét, azaz I I|8 739,-
Ft-ot egy összegben visszautal a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak alapjan.

Felelős: polgĺíľmester
Határidő: 2016. október 05.

IY. AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. közterĹilet-haszná|atíhozzájárulást ad _ előre egy ĺisszegben t<jrténő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:

KöZteľĹilet -haszná|ő.kére|mezo: Centroom Invest Kft.
(székhely: 2600 Yác, Varsa kilz 14.)

A kérelembęn foglalt kcjzterület-
haszná|at ideje: 2016. október 05. _ 2016. októbeľ 31.
Közteľület-hasznáIat cé|ja: építési munkaterület (teherlift fogadóállvány

elhelyezése parkolóhelyen)
KöZteľĹilet-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerĹilet, Somogyi Béla utca 12.

szám előtti közterĹileten
Közterület-hasznáIatnagysága: 2 db paľkolóhely (parkolóhelyenként 10 m2)

Felelős: polgĺíľmester
Hatariđő: 2016. október 05.

2. tudomásul veszi Centroom lnvest Kft. Budapest VIII. keľület, Somogyi Béla utca 12. szám
előtti közterületre vonatkozóan építési munkatertilet (teheľlift' fogadőállvĺány elhelyezése
paľkolóhelyen) céljából igénybe vett közterĹilet-használatát_ díjťlzetési kĺitelezettség mellett -

2016. október 01. napjátó| - 2016. október 04. napjáig sző|ő időtartamIa.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. október 05.

3. Vaľosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-haszntt|atí
hozzájáruIźtst ad _ előre egy osszegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

K<jztenilet-haszná|ő.kérelmezo: Centľoom Invest Kft.
(székhely: 2600Yác, Vaľsa koz14.)

A kéľelemben foglalt kĺjzteľület-
hasznáIat ideje: 20|6. októbeľ 07. _2016. novembeľ 07.
Kozteľület-hasznáIat céI1a: védőtető
Közteľület-haszná|athe1ye: Budapest VIII. keľület, Somogyi Béla utca If.

szźtm előtti közteľületen
Közterület-haszná|atnagysága: 4I m2

Felelős: polgármester
Határiđő: 2016. október 05.

V. Varosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság ilgy dönt, hogy kĺjzteriilet-hasznáIati
Ilozzájuu|ást ad - előľe egy cisszegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:
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Közterü1et-hasznáIő'kérelmező: The Thľee Corners Europe Hotel
Management Kft.
(1163 Budapest, Maľgit u. 45.)

A köĺeľül et-hasznćĺ|at idej e: 2016. november I . - 2019 ' október 3 1 .

Közteľiilet-haszná|at céIja: molinó (Bľistol Hotel)
KöZterĹilet-haszná|at helye: Budapest VIII. keriilet, Kenyérmęző u. 4.
Köztenilet-haszntiatnagysága: I m.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. október 05.

vI. A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteľület-hasznźiatíhozzajźrulást ad - előre egy tisszegben történő teljes díjfizetésseI _ az
alabbíak szerint:
Köztertĺlet-haszntiő, kérelmező: Kovács Nelli egyéni vállalkozó

(székhely: 1088 Budapest, Corvin koz2.)

A közterület-haszná|at ideje: 2016. október 05. -20|9, május 31.
Kĺjzteľtilet-haszná|at céIja: vendéglátó tetasz
Ktjzteľület-haszná|at helye: Budapest VIII. kertilet, Coľvin koz 2. szám eIótti

közteľületen (Cinema Pľesszó)
Kozterülęt-hasznźiatnagysága: 15 m2 vendéglátó terasz (októbeľ 01.- április 30.)

40 mf vendéglátó tetasz (május 01. _ szeptember
30.)

A kĺjzterület-haszĺáIat ideje: 2016. októbeľ 05. -2019. május 31.
Közterület-hasznźiat cé|ja: árnyékoló
Kcjzterü1et-haszná|athe1ye: Budapest VIII. keľtilet, Corvin köz2. szám e\őtti

közterületęn (Cinema Presszó)
Közterület-hasznáIatnagysága: 24m2napemyőteljesidőszakban

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 05.

2. tudomásul veszi Kovács Nelli egyéni vállalkoző aBudapest VIII. kerület, Coľvin koz2.
szám e|ótti kcjzterĹiletre vonatkozőan vendéglátó terasz céljából igénybe vett kĺjzterület-
hasznáIatát - dijfizetési k<jtelezettség mellett - 2016. ápľilis 0I. _ 2016. októbeľ 04' napjáig
szóló időtafiamra és napernyĺĺ cé|jábő| igénybe vett közterület-hasznźiatźń - díjfizetési
kĺjtelezettség mellett - 2016'június 0I. _ 2016. október 04. napjáig sző|ő időtartamÍa.

Felelős: polgármester
l{atáridő: 2016. október 05.

vII. A Váľosgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. közteľĺilet-hasznáIati hozzájárulást ad - előre egy ĺlsszegben történő teljes díjÍizetéssel _ az
alábbiak szerint:

,f
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Közterü1et-haszná|ő. kérelmező: Vuk és Tás Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Corvin koz2.)

A kcjzteľület-hasznáIat ideje: 2016. októbeľ 05. _2019. május 31.
Közteľtilet-haszná|atcéIja: vendéglátó terasz
Kĺjzteľtilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kenilet, Corvin koz 2. szám előtti

koaerületen (Filmszakadás)
Közterti1et-haszná|at. nagysága: 15 m2 vendéglátó terasz (októbeľ 01.- ápľilis 30.)

40 m2 venđéglátó terasz (május 01. _ szeptember
A kcjzteľület-haszná|at ideje: 30.)
Közterület-haszná|atcé|ja: 2016.október05._2019.május31.
Közteľület-hasznáIat helye: árnyékoló

Budapest VIII. kerület, Coľvin koz2. szám e|őtti
KozterÍilet-hasznáIat nagysága: köztertileten (Filmszakadás)

24m2 napernyő teljes idoszakban
Felelős: polgármester
Hatáĺiđo: 2016. október 05.

2. tudomásul veszi a Vuk és Tás Kft. egyéni vá|Ialkozó a Buđapest VIII. keriilet, Corvin köz
2. szám előtti kĺjzterületre vonatkozóan vendéglátó terasz céIjábőI igénybe vett közterület-
hasznáIatźń _ díjťlzetési kötelezettség mellett - 2016. április 0I. _2016. október 04, napjáig
szóló időtartamra és napernyo céIjábő| igénybe vett közteľĹilet-használatát _ díjfizetési
kötelezettségmellett -2016'június 0I.-2016. októbeľ 04'napjáígszóló időtataÍnra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 05.

VIII. A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság íryy dĺint, hogy nem ad köztertilet-
haszná|ati hozzáj árulźtst az alábbíak szerint :

Közteľü1et-haszná|ő,kére|mezo: Art Movie Cateľing Kft.
(székhely: 1188 Buđapest, Nyárfa sor 41-43.

A kérelemben foglalt közterület- N24.)
haszná|at ideje: 2016. szeptember 16. - 2017 . szeptember 15.
Közteľtilet-haszná|at cé|ja: napernyő
KözterĹilet-hasznáIat helye: Budapest VIII. kerület, Corvin koz l. szám előtti

közterületen
Közterület-hasznáIatnagysága: 25 m2

Felelős: polgármester
Határidó 2016. október 05.

A dĺjntés végrehaj tás át v égzo szerv ezeti egység : G azdáLkodási Ügyosztály
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A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététeImóđjáľa:
nem indokolt hiľdetőtáb1án honlapon

Budapest, 2016. szeptember 30.
d;.ďł;t;e.í";

lj;gyosńéůyvezető

KÉszÍrprrB: GezoÁrrooÁsI Ücyos zr Äĺy
LpÍRľł: GyuRlczl'Ran,ĺóNł, BoRoS GÁson SZABoLcS ÜcynrÉzor l

PÉNzÜcyI FEDEZETET IoÉNypI-. IcezoLÁs: .:-L--ź' c^ l,(\ oh _ oL..--- (-

JoclroulRoLL: |l0'ÁĄ9,ą.' L . 
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ElraNo5lzľr: ,l|'
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źť| ;,.,! ł.'|Zűł'.lĺ .;,-n,ł_t
on. MÉszÁnERIKA

łLJEcyzo
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DANADA-fuvÁN EoINa

lp,cyzo

JovÁrłacyrł:

AVÁnoscazoÁrroo yĺ Blzoľľs.ą.c EI.Norp
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Budapest Főváĺos Vll|. kerü|et Józsefuárosi Po|gármesteri Hivatal
Gazdálkodási Ügyosztá|y
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

Magánszem éIyek esetében :

e-mail cím:

hozzźjárulĺźsban foglaltak ellenőrzéséhez sziikségese-k .Áz adatol@t a Potármesteri Hivatal Gązdátkodási, illene Közteriilerfeliłgeleti Ügłosznźlya lrezelik e ilforruźciós a*č,*lb,aśiog,a e' * ĺ,fo,,ůí,ĺ"^t,*ae,al szóló 201 1. evi Oil. tijnéfa atqján
Ktizteľĺilet-hasaĺílatĺdeje:201 Ę év EE hó mnaptólKtizteľĺilet-hasaĺílatĺdeje:zol |ĺJ év k]9] hó [Łjnaptól - 201E. ev ffi ľlo ffi naľis
(több időpont. helyszÍn esetén kériink lisĺát melléke|ni!)

Közteľület.haszrá|atcé|i'. 3VD^PBřĺ cÁzĎAT4|cĺ FúťErt-H aru,]-e.rťrłerĺ łtn./+vĺĺ,4Közteľület.haszmĺí|atcélj"'.3.9{.Płľ.+ľ....f.f?..Ď.asf

Kérclemmel érintett kiizteľti|et narysĺĘa, .í...ą.í.{ ....... mz/db

Ktizteľtilet helye: Budape$ vm. kerĺilet... ..B.FĹzś€p'-l. . . .

g!} tér).... ń.....szźmelőtti: jĺáľdĺĘ úttesteľl' zildterületen vag . . ... . .

*PĘtrllTryno.ľ'o köľĺi|nény, I,EVELEZÉ$ CÍM, amennyibe4 a fenti adaúoktóI e|téľ, stb):
..rt?-.'ť,fu,ł..eľ./.Tŕt$.xl.rą!4'...ęľ...tt/.Ésĺ...äLłť.tp.ťł-' ;śTEĹES . 

,

/t,źJt
',t ./ľlj3
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A kérelmezó tudomásul veszi, hogy
a kórelem benyűitása nem iogosít|a fel a közterület használatára,

- a Józsefuárosi onkormźnyzat tulajdonában lévő közteriiletek haszrálataľól és hasmá|atźnak renđjéľől szóló
L8l2073. (Iv. 24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szeľint a közterĺiĺet haszná|atáért közteľület-
használati díjat köteles fizetni,
a közteriileten kizźaő|ag a kęreskeđelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|0/2009. (IX.29.)
Kormányrende|ęt |2, $ (l) bękęzdése alapjan a rendelet 5. mellékletében meghatarozott termékęk ĺárusítha-
tik.

A kéľelemhez a kćľclmczőnck az alóbbi melléIeteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-et jeliilni)

1. A köztęrĺileten folytatni kíviínt tevékenység gyakorliásáľa feliogosító egyszeríĺ okirat pásolatĺĺt:
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolváný'
- sazďasásitársaság. esyéni cég esetén: 30 napnál nem réeebbi céskivonatot. aláírási círnoéldĺánvt.
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvantartásba-vételfüet isazo|ó okiľatoĹ
- őstermelők esetén ősterrnelői ieazolvánYt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztijzemelrtetĺli kívánó kereskede|milvendéglátó egység éľvényes be-
jelentés köteles kereskedelmi tevékenység beielentését igazo]lő dokumentumot vagy a Müködési Eneedélyt
f. Azigényelt terĺilefue vonatkozó helyszínt źtbrázo|ó uáz|atot amelyen szeľepelnie kell a könryező utciĺůorak
is. A vázlaton az igényelt teriilefuek - a sziikséges méretekÍ<el. úgy kell szeľepelnie, hogy aunak nagysőą1
elhelyezlĺedése egyéľtelniĺen megállapÍtható leryen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hossztisága; aterasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és ajárda szélétől való távolsága; terasz
esetén annak az iizletnek a beiáratától való távolsága' amelyikheztartozik: méterben mérve).
3. Az elhelyezri kívánt építmény, létesífuiény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkéľelmekhez ą
helyszín fotóiát is csatolni sziiĺrséęes'
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteriilet-hasmá|atlhozzÁjőrulás megujítása esetén _ viĺrosképvédel.
mi szempontok figyelembevétele miatt - fénYképfelvételt kell becsato|ni.
5. Epítési engedélýez kötött építméłry esetébenvagl építési munkólatokkąl összefüggő kazterijlet-haszndlat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazó,st és ajogszabályban előírt esetekben o jogerős építésiigłi ható-
s áęi enęedélvt cs atolni sziilrs éęes,

6. Közut igénybevétele esetén - a 2' pontban foglalt helyszÍnĺajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrázo|ó
forgalomtechnIkaivázajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési IgazgatóságKtizutkezelési Fő-
osztálv. Forgalomtecbnikai osztálván.

Figvelmeztetés:
Á hilźnytalaruI ldtöltött kbelemrtyomtďýáWy es u előírt melléHetek csaolásán túl, a porltos es eg,,łtelníi heýmq,hatazás, va-
lantnt ameglevőWesttnenyfotoja elalgedhaalenabenytjtott lrbelem erdemi elbíłóhósóhoz!

AközterĹilet-hasmáůatot_kiilönösen-azalábbi jopzzbáIyokszabźlyonźl<:

MagarorszĄheýi önkormányzatairól szóló 2011. évi cL)ooO(. törvény
a Józsefuáľosi onkormányzat ťulajdonában lévő közteriitetęk hasarílataľól és használatának ľendjéről szó|ó ĺ820|3.
(IV.24.) iiĺikoľmányzati rendelet

Józsefrĺĺľos Kertileti ÉpítésiSnbźůyzatfućÄsm|ó66D0O7.QÜ.l2.) önkonĺlányzatirenđelet
Budapesti V'árosľende'ési és Épíési Keľetszabőilyzatóllsm|ő 47ĺ|998.(x.15.) Fóv. Kry. rendelet
A ľeklámok, reklámberenđezések és cégérek elhelyezésének szabáIyalró| sz6|ó 55120|3. CXII.2O.) önkor-
mźnyzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az źůta|ambenyujtott közterület-has má/ratikérelmem elbÍrálásának céljából houtźiúrulok személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így fudomásľa jutott személyes adataimat a Polgiĺľnesteri Hivatal az le-
járásban részt vevő szakhatósági állásfoglalasok bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelrnem benyujüásakor a Polgiármesteri Hivatal Gazdálkodasi Üryosztály ngyntézőjétő| tźjékoztatást kaptam -
amelyet tudomúsal vettem _ az e|jźtrás megindításĺĺnak napjáról, azigyntézési hatáľidőľől, az ügyemĺe irányadó jog-
szabályi rendelkezéselaől, jogaimľól és kötelezettségeimről, továbbá kötelezeÍtségem elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiľől, valamint a hivatali eléľhetőségről.

I$ielenĺem, hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatźsi hatósági eljĺĺrás és szo|gźitatźls általiínos szabá|yakő| a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. s (1) bekezdés b) pontja alapjáĺr a fellebbezési j
mondok. TadomlÍsul veszem, hogy ezáIta| az tigyemben hozott határozat. annak

Budapest, f0/.ę.. . évĘ.. hó ...{ľ. nap.
ĺ'lÁÍnÁsł
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AtÁÍRÁsI CÍMpnr,nÁľy

A]-ulírott ľúri Árpaa ľar szii].etési neve ľúri áľpád Pál (Balas-
sagyarmat, ]-968. ápri1ís 71 ., anyja neve: Kovács Rozá1ia) ,.]'1't2 Budapest, Rózsatő utca 10. szám aIattí lakos, mint a Pes-
ti Építő és Faipari Zártkörűen Míködő Részvénytársaság
/székhelye: 1-11"2 Budapest, Rózsatő út LO . , céqjegyzék száma:
0].-10-047520/ vezérígazga|t'őja, a céget akként jegyzem, hogy a
cég kézzel vagy géppe1 előírt, előnyomott, í11etve nyomtatott
neve alá nevemet önállóan az alábbíak szerint írom.

DoKToR sÁľoonZoLTÁN ĺJ gy szám: t | 0 5 6 /H/ t 257 / 20 1 5 .

kilzjegyző
|072 B|ID'APEST Rfüóczi tlt 12. v4
TellFax : 267 -85 -62, T el: 269 -68-02

Doktor Sándor Zoltán budapestí közjegyző tanúsítom, hogy Túrí
árpaa ľar születési neve Túri erpađ ľár (Balassagyarmat , l 968.
ápriIis L1., anyja neve: Kovács Rozá1ía), 7772 Budapest, Ró-
zsatő utca 10. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a
937740IA száml3, szemé1yazonosító iqazolványáva1, 1akcímét a
887062vL számú' lakcímet igazolő hatóságí igazol.ványával iga-
zolta, ezĹ az aláírási címpéIdányt a mai napon e]őttem saját
keziileg Ĺrta a1á.
Az ügyfél tudomásu] vette a kozjegyző tájékoztatását a koz_jegyzőkrőI szőIi l99L. éví xLI . torvény 1'22 .s . Q) - (10 ) bekez-
déseiben fog]altakról, vagyis a személyazonosság on-line elle-
nőrzésére vonatkozó rende1kezésekről
Ke1t Budapesten, 20L5. (Kettőezer-tizenötödik) év szeptember
hő 28. (Huszonnyolcadik) napján.----- --_----_-
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Cégszolgálat online Céginformáció . Cégkivonat l. oldal, összesen: 7 oldal

IGAzsÁGÜcyr MINISZTÉRIUM
.ffiINFóRl\ĺÁôióś i.ś] AZ ELE(TRoMiiUs GcBijĺnasnĺN
KozREMÚKoDó sżolcÁrer

Cégkivonat
A Cg.oĺ.1 0-047520 cégjegyzékszámú Pesti Építő és Faipaľi Zártkörĺien Működő Részvénytársaság (1 ĺ ĺ2
Budapest Rózsatő út ĺ0.) cég 201 6. szeptember 9. napján hatá|yos adatai a következők

' :: . :..'

|i..Gégformátó| fÜ ggetlen adatok

3.

3t1.

5.

5/3:::

1. Á|tatános adatok
Cégjegyzékszám:01 -1 0-047520
Cégforma: Részvénytársaság
Bejegyezve: 2008/09/08

A cég e|nevezése

.. tésti ÉpÍtő és FaĺparĺZárlkörűen Műkt'dő Részvénytársaság
' Bejegy.zés ké|te: 2oo8t 09 t 08
H atál'yos: 2008/09/08 .'.

A cég rövidített elnevezése
Pesti Építő és Faipari Zrt.
B ej egy zés kelte: 2008 / 09 / 08
Hatályos: 2008/ 09 / 08 ...

A cég székhe|ye
. 1112 Budapest, Rózśatő Út 1 o.
, A változás időpontja: 2o1 4to4/ 1 6
B eje gyzés ke lte : 201 4 / 09 / 25 Kö zz étév e : 20 1 4/ 1 0/ 0 2
Hatályos: 201 4/ 04/ 1 6 ...

A cég Íióhelepe(i)
2654 Romhány,0223/8.
A változás idő pontja: 201 4/ 04/ 1 6
B ej egyzés kelte : 201 4 / 09 I 25 Kö zzétév e : 20 1 4/ 1 0/ 02
Hatálws: 201 4t 04/ 1 6 ..'

A létesÍtő okirat ke|te
2008. április 25.
B ej egyzé s kelte: f008 ĺ 09 / o8
H atályos: 2008/ 09 / 08 ...

2008' október 30.
. Bejegyzés kelte: 2009 /0.| /07
. 

HatáIyos: 20o9/o1 ĺoj ...

2009. febĺuár 3.

B ej egyz é s kelte : 2009 / 02/ 1 8

Hatályos: 2009 / 0u 1 8 ...

2010. április 9.

Bejegyzés kelte: 201 0 / 05/ 1 2

Hatályo5: 201 0/ 05/12 ...

2011. augusztus 18.

Bejegyzés kelte: 2011 /08/31 Közzétéve: 201 1 /09/1 5
Hatályos: 201 1 l 08 /31 ..'

2.

2/1.

7.

7/3.

8.

8t1.

8t3.

//
,ł.

{ĺ.',, ,..

ryĺ'8
https ;//cerĺ'e-cegjcgyzek.hu/?cegaclatlap/0 t |0047 5f0 lcegkivonat 2,016.0e.0e.
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816. 2011' november 10'
. 

Bejegyzés xaiž, iiluootłf Közzétéve: 2012/07/12

H aútyö s: 2012| 06 | f2 ...

8t7 . 2012. jú|ius 12.

Bejegyzés xeite: zll1-l| og t 04 Kozzétéve: 201 ?J 09/20

Hatályos: fo12l 09 l 0 4 ...

8/1o. 2014. április 16. 
n.2o14/10/02

Bejegyzé"'.#; foýt og t25 Közz&éve: 201 4/ 1 0/02

Hatá|yos: zo1 4 t 09 l 25 ...
:

l' goz. 1. Acég,tevékenysége
gl81. 4110,o8 ipűretěpĺte"iproiektszervezése

Főtevékenység.

Bejegyzés*ňä 
'ó. 

,ĺoz. 3 Közzétéve: 2013/04/11

Hatályo s: 2013 l 0f | 13 ...

gtżz' 1629,o8 ÉpÜ|etasztalos-iparilermékgyártása

, 
'. 

' Hartályos;2o13l0u13 ',.

. gt83. 1629,a8 Egyéb fa., p1i11.:ľ! fonottáru gyáńása

Bejegyzés iňu,,ä) ĺo,t 13 Közzétéve: 201 3/04/ 1 1

Hatá|yos: fo13l ou 13 ...

9t84. g1o1 ,o8 |ĺodabútor gyártása

Bejegyzést.i'" ló' s/ó-2 fi3 Közzäéve: 201 3/04/1 1

Hatály os. fo13 t ofĺ 1 3 ...

.] s/.gs. 
,. ,'l3102,0)8, Konyhabritorsyáľl: 

-

Hatá|yos: fO13 | 02ĺ 1 3 .,.

gt86' g1og,o8 Ágybetét sĄi:.'."-
a e1 eg;é s [łŕ" io, íi,, t 13 Közzétév e : 20 1 3 / 0 4/ 1 1

Hatátyos: 2013 l 0u 1 3 ...

gt87. 31ogo8 Egyéb bú.":9Y."ľ?,':

. .i . . . . ae:eg;ésĹd*n1jľ;jlgxouété,":2ü3/a4/11

9/88. 4211 
,o8 Úi autópálya épÍtése

g 

"i "g; 
e" l,,ii iá\ei o, t 1 3 Közzäév e : 20 1 3 / 0 4 / 1 1

Hatátyos: 2013 l ou 13 ...

gt*g. 4212,08 Vasútépítése''^'..izzáté.vé:2013/04/11

.l . :' Hatátyos:fö13l0u13...
i:: .

9/9o. 
. 

4213,o8 Híd, alagút iílľi.
a"i"g;é" i"ii' io,,, ou 13 Kiĺzzétév e: 201 3/ 04/ 1 1

Hatáýos: 2013 lofl13'.,

g|g1. 4221 
,o8 Fo|yadék száll!lŤ:'" szo|gáló közmű épÍtése

a"i",g;é,i"iL,i,.,,'lo,13Közzétéve:2013/04/11
Hatátyq s: 2013 ĺ 0f | 13 ...

.'. ' . .. gtg'tr. ',;.42ż2:08. E|eHromos,híradĺ

aqÍo,oĺ, *l.-' äói g/* ! 13 Kozz étéve: 201 3 / 0 4/ 1 1

. 
Hatályos 2o13rca13..'

gtgg. 42gg,o8 Egyéb m.n.s. építés

,yť'.!
ĺ - ĺ..i /Đ^aoa r{ atlao/O 1 1 0047 52O/Cegkivonat
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B ej egyz é s kelte : 2O1 3 / 02/ 1 3 Közzétév e: 20 1 g/ o 4/ 1 1
H atályos: 201 3/ o2/1 3 ...

4311,08 Bontás
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2o1 g/o4/1 1
Hatályos: 201 3 / 02/ 1 3 ...

..4312,o8 ÉpítésíterületelőkészÍtése
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Közzétéve: 2o1 3/04/1 1
Hatá lyo s: 201 3 / 02/ 1 3 ...

4313,08 Talajmintavétel,próbafúrás
B ej eg yz é s kelte : 201 3 / 02/ 1 3 Közzét év e: 20 1 g / 0 4/ 1 1
H atályos: 201 3 / 02/ 1 3 ...

4321,08 Vil|anyszerelés
. 
; B,ejegyzés kelte:2013/O2t.|3 Kiizzétéve: 2o1g/o4/17

.' HatáIyos: 20i3/o2/13.'.

4322,08 Yíz., gáz-,fűtés-, |égkondicioná|ó.szeretés
B ej e gyzé s kelte: 201 3 / OZt 1 3 Közzét év e: 20 1 3 / 0 4/ 1 1
H atályo s: 201 3/ o2/1 3 ...

4329,08 EgyébépÜletgépészetiszere|és
B ej egyz é s kelte : 2O1 3 / O2I 1 3 Kö zzét év e: 20 1 g / o 4/ 1 1
.Hatályps : 2o1g/ 02/ 1 g ..'

i

4331 ,08 Vakolás
B ej egyz és kette: 2o1 3 i 02/ 1 3 Kö zzétéve : 2 0 1 3/ 04/ 1 1
Hatályos: 201 3/ 02ĺ1 3 ...

4332,08 ÉpületasztaIos-szerkezet szere|ése
B ej egyz é s kelte: 2O1 3 / O2l 1 3 Kijzzét év e: 20 1 g / o 4/ 7 7
Hatályos: 201 3 t 02/ 1 3 ...

. 4333,08 Pad|ó-, fa|burkolás
1 Bejegyzés kette; 2013/02/13 Közzétéve: 2o1 g/o4/1 1
H atáýos: 2013 t o?/ 1 g .'.

4334,08 Festés.Üvegezés
B ej eg v é s ke lte: 201 3 / 02/ 1 3 Közzét év e: 20 1 g/ o 4/ 1 1
Hatályos: 2013/02/1 3 ...

4339,08 Egyéb befejező építés m.n.s.
Bejegyzés kelte: 2g13;/O2t13 Közzétéve: 201 3/04/1 1
HatáIyos: zo1g / 02/ 1 3 ...

4397,08 Tetőfedés,tetőszerkezet-építés
Bejegyzés kelte: 2013/02/13 Kijzzétéve: 2o1 3/04/1 1.'5 Hatályos:2013to2/13...

ř.i' 9/106. 4399 ,o8 
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

{ ł .. . Bejegyzéskelte:2}13/O2/13Közzétéve:2019/04/11

$:..., . .' . HatáIyos:2013/o2ĺ13 .,.':n i

. ĺ . 
... . 9t1o7. 4619,o8 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedetme

. 
'. ĺ Bejęgyzés ke|te: 2013/02|13 Közzótéve: 2019/04/1 1
. ĺ'i Hatályos:2o13/o2/1g ...

.!l

Ę 91108. 467g,08 Fa-,építőanyag-,szaniteráru-nagykereskedelem
i! Bejegyzés kelte:2013/02/13 Kłjzzétéve:2019/04/11

i. 'i Hatályos:2013/o2ĺ13 ...

... i.

!

] ',ĺ.

l(t .::'|,.:.''i https://ceľt.e.cegjegyzek.hu/?cegadat!ap/01I0O47520/Cegkivonat

9/94.

; iś.' . !l9!l.

9/96.

9/101.

9|,.0-2.

9/103.

9/104.

:.:
i.

9t10s.

3. oldal, összesen: 7 oldal

t
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'':

gt1og.4674,o8Fémáru,szerelvény,fűtésiberendezésnagykereskedelme
Bejegyzés kelte: zo13 |ozt 13 Ki5zzétéve: 201 3/04/1 1

91110.

Hatályo s : fo13 | 02| 1 3 ...

4941,08 Kozútiáruszállítás
Bejegyzés kelte: 2O13to2l13 Rözzétéve: 2013/04/1 1

Hatályos: 2013 l 02| 13 ...

4. oldal, összesen:7 oldal

i.
:!

: 
.,t, 

tt,. 
, t a. :. 

g'1i1. '-|. 52lolo8 RaKározás,tárolás
Bejegyzés kelte; 2o13to2t13 Közzétéve: 201 3/04/1 1

H atályos: zo13 / ou 1 3 ...

gt112. 6810,o8 Saját tulajdonri ingat|an adásvétele

Bejegyzés kette: 2O13tOf| 13 Kozzétéve: 201 3/04/1 1

H atályos: 2013 I ou 1 3 ...

gil.lls. . 6829,o8 saját tu|ajdoľ: !ę:ľ':.ť:::""j!^.:''11'a, 
ijzeme|tetése

.'::,.Bejegyzéskelte:2o13tO2t13Közzétéve:2013/04/11

Hatályo s: 2013 l o2l 1 3,..

gt114. 6891'o8 lngatlanügynökitevékenység

Bejegyzés kelte: 2013 tO2|13 Kozzétéve: 201 3/04/1 1

Hatályos: 2013 l 0u 13 .,.

. 9|115..' 6892 '08 lngatlankezelés

]''' Bejegyzéskelte:2o13t)2t13Közzétéve:2013/04/11" . ' .Hatátyosi.zo1gtoŁt13.:.

gt116. 7022,o8 Üzletviteli,egyébvezetésitanácsadás
Bejegyzés kelte: 2013/02|13 Közzétéve: 201 3/04/1 1

HatáIyo s: 2013 l 02/ 1 3 ...

9|117. 7112,o8 Mérntikitevékenység,műszakitanácsadás
Bejegyzés kelte: 2O13tO2t13 Közzétéve: 2013/04/1 1

: , uátalyqs:2o13|02l13 -. '']

giilla. .|.. 721go8 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

Bejegyzés kelte: 2o13t}2t13 Ki5zzétéve: 201 3/04/1 1

H atáIyos: 2:013 l 0u 13 ...

gt11g. 8110,o8 Építményüzemeltetés

Bejegyzés kelte: 2o13t02t13 Közzétéve: 201 3/04/1 1

Hatályos: 2013 l 0u 1 3 ...
,.i

' ' 911.20. , tzb;g,o8. 
'M]n 

s:.e9ľ.bjľ:::'ló Üzlđ|:io]9^aľ:..á- 
.

...'' .. Bejegyzéśkelte:2013tO2l13Ki)nétéve:2013/04/11
Hatályos: 201 3 l 02I 13'..

11.

1113.

A

Megnevezés összeg Pénznem

Összesen 12 500 000 HUF

n, változás időptontja: 2011 l11 l 10
,. . 

|aeiégýzés kette:%)12|O6t22 Kozzétéve: 2012/07/12

l'latályos: 2o1.| t11 t10 ...

13. Aképvise|etrejogosu|t(ak)adatal

/,' {ĺ2i7.
ĺ/

,,,Ľą
https ://cert.e.cegi egyzek.hď?cegadatlap/0 1 L0047 520 l Cegkivonat



13/8. TÚriÁrpád (an.: Kovács Rozátia)
szii|etési ideje: 1 9 68 / 04/ 17. ' '1': : 

. 
11.|2 Budapes! Rózsatő Út 10.

'' .. Adóazonosító jel:8369960057
A képvise|et módja: tinálló
A képviseletre jogosu|t tisasé9e: vezérigazgató (vezető tisztségvise|ő)
Jogviszony kezdete: ZOOB / 1 O /30
A változás időpontja: 2o1 4/04/1 6
Bejegyzés kelte: 2014/1ot}1 Közzétéve: 2014/1 o/02

' ' Hatályos:2014/04/16...

. ĺó: '- ::A jogetőd cég(ek) adatai .

'. 1.6/i. ExcLUz|V - BAU Építőipari, l(ereskede|mi és Szolgáltató Kor|átolt Fele|ősségű Társaság 

,

Cé gj e gyzé ks za'. llggg--9ggziđ

Adószán:[íffizzsl-ż-l4

B ej egyzé s ke lte: 2008 / 09 / 08. Hatályos:2008/09to8...

.1o^.,^:. 

' . |:."-s.:ľtiszlikai számjete
20/2' . . 14Ą002v6|.411o.11+o1.

Bejegyzés kelte: 2012tO9 /o7 Közzétévě: 201 2/09/20
Hatályos: 201 2/ 09 / 07 ..'

21. Acégadószáma
2115. Adószám:14400276.249.

Közciss é g i ad ó szá m : HU1 44oo27 6.
. ' Adószám státusza; érvényes adószám. .' :'státušzkezdete:2OO8'{O9/og

': .. 

A váItozás időpontja:2O12/O9/O5
B ej eg yzé s ke lte : 2O1 2 / 09 / 05 Közzétév e : 20 1 2/ 0 g / 20
H atá lyos: 201 2/09 / 05 ...

22. Ajogutódcég(ek)adatai
2211. Átalakutás módja: kiválás

' - 
A1átalaku|ás, az egyesÜ|és, a szétválás cég á|ta| meghatározott időpontja: 2012. jÚnius 22.

:, ' ..=Cégjegy.éks4ám:

. Pesti ÉpÍtő Kor|átoh Fe|elősségri Társaság
A változás időpontja: 2o1 2/ 06/22
Bejegyzés kelte: 2012t O6t22 Közzétéve: 201 2107/1 2
Hatá lyos: 201 u 06 t 22 ...

Átalakulás mródja: kivátás
Az átalakulás, az egyesülés, a szétválás cég általmeghatározott időpontja: 2012.!Únius22.

:' Cégjegyzékszam: iis{9.1 5@
Timóteus Kor|áto|t Felelősségű Társaság
A változás időpontja: 2o1 2/ 06/22
Bejegyzés kelte: 2012/06/22 Kiizzétéve: 201 2/07/1 2
Hatályos : 201u 06/22 .. -

Átalaku|ás módja: kiváIás
Az áta|akulás, az egyesü|és, a szétvá|ás cég álta|meghatározott időpontja: 2012'!únius22.
:cé 

g.1 e gyzéks za m : lt s:o.ĺTízg. 2Đ

R.Palota Bau Korláto|t Felelősségű Társaság
A v á lto zá s i d ő po ntj a : 2o1 2/ o 6 / 22
Bejegyzés kelte: 2012/ O6t 22 Közzétéve: 201 2/07/ 1 2

i 
.httľs ://ceľt.g-cegj egyzek.hu/?ceg adat|aB/ 0 l'I 0047 520 l Cęgkivonat

C é gszo| gźi|at o n l i ńe C é g in foľm áci (l - C é gki v onat

22/3.

5. oldal, összesen: 7 olda|
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6. oldal, iissz'esen:7 oldal

Cégszolgálat online Céginformáció . Cégkivonat

32-,

3211-.

49.
Ą9l1.

Hatátyos:fo12lo6l22... . 
. ,.'' .:. ]' 

'

A cég pénzforga|mi je|zőszáma

' 
o}ďol.4s-o'l o43o8.51 1 0000 5

iY.,*'á *"nnyitásának dát uma fooĺ | 09 l 2í' 
.

A pénzforgalmi i"r,o.,a)."oiä äiä ,""Ĺ,rt. Kőbányi F|ók(11o2 Budapest Kőrosi Csoma S. út 2.) kezeli.

Cégie gyzókszam: s@oołi
Bejegyzéske|te: 2008/09 t29 Közzäéve: 2008/1 0/22

ĺłátályos: foo8' I 09 l 29 ...

1l;1. . l:::'iľ:'..i"i,ľľ ".-."]:"::" pestiepitoipariesfaiparizrt@gmail.bom
tJ,'|. 

ÄvaitozasÉőpontja:iloogloŁlo3
B cj egyzé s k elte: fo}9 | 02 l 1 8

Hatátyos: foog l o2l 03 .,.

Acég cégiegyzékszámai

C é g je gyzékszá.. E.ĺGołoí.g3

vezewe a Budapest *u,nffi*ényszék Cégbírósága nyi|vántartásábén'

geiesyzés ke|tg 2008/09/08

Hatályos: 2008/09/08 ...

Cégiegyzéksza*'llr

Vezetve a Fővárosi Tijrvényszék Cégbírósága nýlvántartásában.

ä;'"" -;'irc:2o1zlogńĄKözzéÉve:2o12/09/20

HatáIyos: fo1u 09 l 04 ...

ll. Cégformátil függő adatok

ĺ Résaĺényes(ek) adatai

,u,. TúriÁrpád (an.:KovácsRozanal|,|9. 
SzÜ|etésiideje:1968/04/17
1112 Budapes! Rózsató út 10.

A ĺésalényes eovedii|i részvényes.

A tagsági ioguišionv kezdete: fooĺ t 04125
. 

;, n,..áltoiasłaaipontja:2o14|04l16 . ..' sejegyzésrĺlľu,ł,,u,,tol Közzaéve:2014/10/02

Haúlya s: 2o1 41 04| 1 6 .,.

3. Arészvényátľuházásátazaran.n|okiratkor|átozza
gt:. A részvény ä;;;;i"' alapĺto okirat nem korlátozza.

Bejegyzés*.i,.i äoóólóni 08 Kijzz&éve: 2oo8/1 0/02

Hatáý o.s: f0O8/09/08 ...

' o.. . . ĺ"ůgyu."etéstÍpusa
ő,l,.. egys;mé|yes igazgatóság, ?t |. 

ďii,gwe'ke|te: 2008/09/08

Hatá|yos:2oo8/09/08 ...

A résľények száma és névértéke

Névéńék I eénznem

-tsooooo I uur
Darabszám

.'25

Ava,Iozas lw'Pv|,.,_. 
n5Közz&éve:2o15/01/13

B ej egyzés kette: fol 4 | 09,

10.

10/3.

it

!,
nil

/
łĺ
' 11 <7p

.201ó.09
,n - - -^ r^+lan/n1 1 004752o/Cegkivonat
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Cégszolgá|at onlinę Céginformáció . Cégkivonat

. HątĄIyos; 2011 /11 /1o'..

7, o|da|, összesen: 7 o|da|

1

Az ]M Cégi'lformáclós Szolgä|ata hlvatatosan igazolia,hogy ezen kiadmány adatai az iltetékes cégbíróság jogerősvégzésein a|apulnak. A cégügyben elnem bír.átt módosítás nĺncs folyamatban.

Készü|t: 2016109/0911:11:21. A szo|gá|tatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyitvántartórendszer ädätaival.
Microsec céginformációs szo|9á|tató
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DoKToR sÁNoon zorrÁN
1072 BUDAPEST, Rakóczi tLtt2.I/4.
TeľFar: 267 -85 62, T e|: 269 -6802

Ű gy sztĺm: I I O 5 6 IW I L 42 / 20 I 6 .

Tanúsítvány közhitelességrrí nyilvántartás tartalmáról
Alulírott' doktor Sándor Zoltán budapestĹ kozjegyző a közjegyzőkrőL
szóIó 1991. xl.r. törvény 136. s (1) bekezdése i) pontjában foglaltjogkörben eljárva tanúsítom, hogy a jelen tanúsítványhoz áItalamhozzáfűzöŁĹ 4, azaż négy lapbóI (1, azaz hét megkezdett oldalból)á11ó Cégkívonat az Tgazságügyi Minisztéríum Céginformácíós és azElektroníkus Cége1járásban Közreműködő SzolgáIat által 20Ĺ6. (kettő.
ezer-tízenhatodík) év szeptember hónap 09. (kílencedik) napján nyil.vántartott adatokkaI mí'ĺrdenben megégyezik
KeIt Budapesten, 20L6. (kettőezer-tízenhatodik) év szeptember hónap09. (kilencedik) napján

ffi

t.'i' ,r'

Z-\



LC KOR
Társ as h áz kez e lő

Székhety: to88 Budapest, KrÚdy utca 2. fsz. l.
Telefon: +36 0) 338-086l' Fax: +36 (l) 788-7466, e.mai[: ĺroda@nyolckor'hu
Ügyfétfogadás: hétfő-csÚtgŕtöĺ<: 8:oo-18;0o, péntek: 8:Oo-l4:3O

2l l/201ő

Bu dap est Főváľos VIII. keľület Józs efváľosĺ o nko rmőlny ąat-+-
D--l^-^^r i UBudapęst
Baross utca63-67.

Tokai Gergely

t GazdáIkodási Ügyosztály

lv
i.i.......; ) : . ÍG- ti,)t| L ,U{8Łľ.il

Hivatkozva a |812013. (Iv.24.) ĺinkormanyzati rendelet 26. $ (1) bekezdésére kérem a
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkonĺrźnyzat Képviselő-testtiletének
Viĺrosgazdálkodási és Pénnigý Bizottsága 704120|6. (Vil.04.) számí hattrozatávaI adott
közteľtilet-használat hozzźĺjarutás díjanak 1 00%-os visszatérítését.

Budapest, 2016. szeptełnber I5.

1082 5 ...}.ń" ü- .. Lo-,:
ĺ..t

Tisztelt Varosgazđálkodási és Pénztigyi Bizottság !

í-1- i,t I'r[<>b--'
Bérkocsis lltca|2-t4.

Képv.: Nyolc Kör T

v.

Yý
.1
rŕ^

?.ý'

€.
%

*í.

! 7il16 5ľEľ;ľ f i' I

1,"*..3$.Ýť *t Lĺ A L,'',,'',,','i
;..'"n':'.'.'..d:sÍLlt..ę.ĺ]gs(,'
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BUDÁPEsT FŐvÁnos VIII. xnRijĺnĺ
JTzsrr.vÁnosI oľxon:lt.iN\.Z,\!.

PoĺcÁRľĺnsTERI HívATAĹA

Kozrnntĺrn,ľ-ppĺÜcyrr,nľl Ü-cyosz-r.Álv

Átadás - Átvételi Jegyzőkönyv

Készült: 2016. szeptember z}-arla Budapest VIII. keľĺilet, Bérkocsiu.12-14,

Táľgv: A Budapest VIII. kerület, Bérkocsi a.I2-I4. szĺím előtti közteľiilet építési
munkaterĹilet céljából történő közterĹilet-haszná|at átvétele

Jelen vannak:
- Gc^t"ĺ.ď{ y,.{a,:a.l () e

A mai napon aYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
szereplő teľĹilet átadásával kapcsolatos megiegyzések:

A teľület ađatu a mellékletben tďálhatóak:

Mellékletek:

- |6-704/2016.határozat
- Helyszinrajz
. A jegyzőkönyv e|váIaszthatat|arl mellékleteit

fényképfelvételek.

I 6 -7 0 4 l 20 I 6. szÁmú hatźlt ozatéhan

képezik a helyszínen készített

Kmf.

l

i
!
!

I

I
ź

Iĺ
--J-

áNevő részérő|
..F'ooo-' G.ioną

ki c.,,, ĺĺ l,+ i.,',; ĺ4ĺa..

átadő részétő|

Egyéb megjegyzés.ek (h.elyszínen elhangzott): l .r ^ |. Ą9 áJc..'ĺ-doLov .Cel.-...llgle 7.i+ 6itllc^*o+.|a'c.Vgĺ}|ł ĺs.łegzotwę)teltę. a <l-cvul€í

-Je . -l.*x,".*Ioĺ+*L o.* e.ęJJl.".e3 'cđne)[ł.'.ďLe* t.eidLezeť J.ĺh,v:L*,,(.

Budapest, 2016. szeptember 20.

;-.SK;M
Bérkocsis u. |2-I4. szám Tarsasház G azda|ko dási Ü gyo sztály

X 1082 Budapest, Baross u.63-67.8 459-ZlO0
www jozsefvaros.hu



BUDAPEST FŐVÁRoS VIll. KERULET
)ozs E FVÁnosl ox roRMÁNy ZAT

vÁRoscłzoÁtrcooÁsl ÉspÉtĺzÜcYĺ slzoľľsÁcł
soós cyoący
elnök

Ügyintéző: Boros Gáboľ Szabolcs
Tel.z 459-2230
Baxz 459-2276
e.mail. borosgsz@j ozsefu aľos.hu

HATÁRoZAT

Budapest VIII. keľület Béľkocsis u. ĺ2-14. szám a|attĺ Táľsasház (adősztnn: 28885061-
|-42, szé|<hely: 1084 Budapest, Bérkocsis u. t2-|4.) _ a továbbiakban: kérelmező _
közteľĹilet haszsléilat irrĺnt előteľjesztett kérelmének a Yfuosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottság 704120|6. (VII.04.) szźlmthatfuozatával ľészben helyt adott és

201,6.július 13.tól 2016. szeptembeľ 15.ĺg

hozzájáru|

a Budapest VIII. keľĹilet, Bérkocsis u. t2-|4. sziím előtti 2 db parkolóhelyen (10 m2
paľkolóhelyenként) építési munkaterĺilet (építési felvonulási teľtilet és építési konténer
elhelyezése) célj ából töľténő igénybevét eléhez.

Az cinkorményzati hatóság a köZteľiilethasznáIaiának díja címén kötelezi ak&elmezőt aĺra,
hogy Íizessen meg Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormányzat K&H Bank
Zrt-né| vezetett 10403387-00028570-00000000 szźmű szám|ájfua a hatźrozat
kézhezvételével egyidejrĺleg egy összegben nettó 347 34f,- Ft + ÁFA, łisszesen bľuttó
441' 124,- Ft, azaz bruttó négyszźnnegyvenegTezer-százhuszonnégy foľint köztertilet-
használati đíjat.

Ahatźttozat ellen - a kĺjzléstől szźtmított 15 napon beltil - a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuaĺosi onkorrnźnyzat Képviselő-testtiletéhez cimzett, de a Polgiĺľmesteri Hivatal
Gazdálkodási ,ŕigyosztáIyához benyújtott, 5000,- Ft-os illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésľől a Képviselő-testiilet dönt.

IND oKolÁs

Budapest VIII. kerülęt Bérkocsis u. 12-|4. szám alatti Táľsaslráz kĺĺĺeľülerlrasarálati
hozzájáru|ás iľánti kérelmęt nytljtott be Budapest l.ővaros VIII. kcrület Józsefuáľosi
onkormanyzathoz (a továbbiakban: Öntormanýzat) 2016. június 22. napján. Kérelme

IO82 9udapest. Baros u.63_67'.Te|efon:0ó | 459 2|00 . E-ĺnai|: po|garmester@jozseívaros.hu . rvrął,vliozs"fu*o..hu 1

T á ľry : közteľület haszná|ati hozzáj áru|ás

Ügyĺľatszám: 1 6- 1 I3I /2016..
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BUDAPEST FovÁnos VIII. KERÜLET
JozsľrvÁnosr oľxonvĺÁNYzAT

PolcÁnľĺnstrnĺ Hrvera,lł

Átudá' - Átoételĺ Jegyzőkönyv

Készült: 20|6.jú1ius I3-án, a Budapest VIII. kerĹilet, Béľkocsis utca I2-t4. számelott

Tárgy: A Budapest VIII. kerület, Bérkocsis utca 12-14. szźlm aIaÍti Taľsashĺáz által építési
felvonulasi célľa kért köztenilet źiadása

Jelenvannak: átrevórészéro| -(OL'.,,-i; [,erytĄI'tuY
|ĺl,,yŁ/,-;". k&

éúađő ńszéró| k ov k., Cł,l^- { e < ę r+ ,

uĄbŁ t,^-ĺ< +f Łł

ťo? ąerou:- +ok +n#
A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 16-70412016. számű hatéttozatéban szereplő
teľĹilet átadáséx a| kap c sol ato s me gj e gyzés ek :

A teľület adatai a mellékletben találhatóak:

Mel1ékletek:

- VPB 16-70412016. szźlmtŁlattrozata
. Helyszínrajz
- A jegyzőkönyv elvéiaszthatat|an mellék]eteit képezik a helyszínen készített

fényképfelvéte1ek.

Egyéb megegyzések (helyszínen elhangzott): ĺ

ť,,b-,^ -i hió:'q P:' o'e.&, łał!akq]< w^ Aĺľą-xŁ:k.
0,J

Kmf.

Béľkocsis lltca I2-t4, sz. Tarsasház

B 1082 Bucĺapest, Baross u' 63.67, E 459-2l00
www jozsefuaľos.hu
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Megbizási csomag neve.

ťizeŁő féI számlaszáma és neve...

E1kü1dés tervezett dátuma
Darabszám
Mindosszesen...
Eeldolgozási mód
E1kü1dve
n!ąJ!dĐ

KET Electra Corporate Banking

207601]-9_1,410. t'xŁ

11708001-20086086 HUF
BÉRKoCsIs U 1'2-L4 TH.Üz. ÜZEMEL.sZ

2016/01 /19
1
44L.124,00 HUF

12 KRECZINGER ISTVÁN szABo].cs
12 KRECZINGER ISTVÁN szABolcs

T/I-

egys zerú
2076/0'1/L9 L4:
20L6/0'7 /19 14:

Kedvezményezett neve. .....: Józsefvárosi ÍnkormányzaĹ
Kedvezményezett számlaszáma. . .. . : 10403387-00028570
Fogadó pénzforgalmi szolgá1tató.: KH Bank Zrt. 338 Corvin Negyed
osszeg ........: ĄĄL.I2Ą,00 HUE
Közlemény ;..... .....: 16-1737/2016lľgyÚb felújításoklro

9000500224
Banki státusz .: A tranzakció sikeresen véqrehaitva
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ureBudapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi ľolgeľmesteri Hivatal

G azdá|ko dźlsi Ügyo sztály

1082 Budapest, Baross u.63-67.

dr. Galambos Eszter ügyosztáýezető részére I

TĺĺľgY: közterület-használati díj visszaigényléshez kapcsolódó terület źttadéĺs

Tisaelt dr. Galambos Eszter !

2016. szeptember 06-ĺán kelt fizetési felszóIítasukban kiegyenlítésre kért I.242.2|6'-Ft összeg
levelfüben megjelölt szélmlfua átutalásra kerĺilt.

A közterĹilet hasmá|at 2016.06.01. napjától, 2016.07.3}-napjáig a következő teriileteken és célból
valósult meg:

(Budapest, VilI. ker. Gutenberg tér 34. szám előtti 3 db paľkolóhely Kölcsey utca saľka felőli
köĺerĺileten €pítési munkaterĺilet, anyaglźrolás és konténer elhelyezése paĺkolóhelyen, illetve VItr.
ker. Gutenbergtér 5. szám-R<jkk Szilĺáľd u. l.-előtti 28 m2jáľdán és 2 db parkolóhelyen építési
munkateriilet, homlokzat felújít.ás és építési konténer elhelyezése parkolóhelven).

Jelen levelĺinkkel, (mivel a kivitelezési munkrák műszaki áLtadáLs-źúvaele máľ megtörtént), az éťlĺrett
kdzteÍületekre vonatkozóan terület átadást kezdeményeziink oncik felé. Kérjük a ktizterületęk
visszavételét és nyilatkozat kibocsátását a JGK Zĺt. részéról, annak érdekében, hogy a közteľület-
haszrálati díj visszaigénylésére kéľelĺntinket elő tudjuk terjeszteni.

Budapest, 2016.09.I4.

xozuÚ.nl.nol'lľ
Mafiag. ég Mĺályépĺtö Zľĺ.

'. iů:éäľ.: i1 ä8$łłŁiif"
náňiárai áeano{ítói 11Á34É31
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Fülöp Edina

Cégvezető

Suékhe|y: l |5l Budopes|, Bogóncs u. ó-8. E-moi|: irodo@kozmuep.com Fox: +3ó l 48o ,|o55
L, -r. ,r,3Lv
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Keresési feltételek

Számla

fzám|aszálm: 8203 1 98-0601 3781-4001 00i 6 HUI
dőtartománv: ,.0r 6.06.28 - 20r 6.09.f8
Jsszegtaľtomány: 200000.00 -
(eresendő szöves rudaoest VIII

]elhasználó: rülöo Edina
Jzám|aszám 1 8203 i 98-060137 8r-4001 00 1 6 HUI
Ialá|at: I tranzakciő.

A keľesés eľedménye

Tľanzakció
dátuma

Leíľás Ióváíľás Teľhe|és

1016.09.r4

)aľtner neve:Budapest VIII. keľ. Józsefuáros
)nkormányzata
>artneľ
.sankszám|a:HU20 

1 040 3 3 870002 8 5 920 0000002
irté|łlap:fOl6,O9 ,14
(őz|em ény :Közmrĺ -A l a gut Zrt. - kozterti l etfo gl a l ás -

14683213-f-42
]seti GIRO átutalás NetBank Hivatkozási szám: Ref:
} 1 9YGAB 1 62580|04 Fizetési rendszer: GIRO
\tutaló nevę :KoZMu-łrłcÚT ZÍt'
(edvezmény ezett neve :Budapest VIII. ker. Józsefu áros

)nkormányzata

f42216,00HUÍ

)sszesen: ),OO HUI 12422T6,00 HUI

,{,
https ://www.ib.fhb.hu/bfo.channel.web/dispatcher 2016.09.28. , .-l
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BUDAPEsT FoVÁRos VtIl. KERULET
]ozs E FVÁnosl oN roRMÁNy ZAT

|Jg5ĺintéző: Boros Gábor Szabolcs
Tel.z 459-2230
Faxz 459-2276
e-mail: borosgsz@j ozsefuaľos.hu

VÁRosGAzoÁlrcooÁsl ÉspÉNzÜcYl atzoľĺsÁcł
soós cycRcy
elnök.

Táľgy : közterĹilet hasznźiati ho zzźlj źrullás

Üryĺľatszám: 1 6-1041 120|6.

HATÁno zAT

l<ijzľvlĺj-ALAGÚT Magas. és Mélyépítő Zrt.(cégjegyzékszám:01-1o-0463 |9, adőszźĺrl:
146832|3-2-4|, szék,hely: 1028 Budapest, Táncsics M. u. 16.) _ a továbbiakban: kérelmező_ köZteľĹilet hasznáIat inínt előteľjesztett kérelmének a Varosgazdálkodási és PénzĹigyi
Bizottság 618120|6. (VI.13.) szźlmuhatározatával részben helvt adott és

20|6.jrinius 01.től 2016.június 30-ĺg

hor'zájárult

a Budapest VIII. keľület, Gutenbeľg tér 5. szźtm- Rökk Szilárd u. l. szám előtti2ľ m2 1ardĺnés 2 db paľkolóhelyen építési munkateľület (homlokzat fe|tĄítás és építési konténer
elhelyezése paľkolóhelyen) céljából történő igénybevételéhez és a Budap"s1 vľl. keľiilet,
Gutenberg tét 4. szźtmelőtti 3 db paľkolóhelyen (Kölcsey u. sarka felőti kđztertileten) építési
munkateľĹilet (anyagtĺĺľolás és építési konténeľ elhelyezése parkolóhelyen) céljából töľténő
igénybevételéhez.

Az önkoľmányzati hatóság a kĺizeľĹilet hasznźůatźnak díja címén kötelezi a kérelmezőt ana.
hogy fizessen meg Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuiíľosi onkoľmányzat K&H Bank
Zrt-né| vezeteĹt |0403387-00028570-00000000 szźlmű számlájaru a hatfuozat
kézÁezvételével egyidejiĺleg egy összegben nettó 978123,- Ft + ÁFA' ĺisszesen bruttó
1242 216,- Ft, azaz bruttó egymillió-kétszźunegyvenkétezeľ-keÍtőszźntizenhat forint
kö aedil et-haszná|ati díj at.

Ahatźrozat ellen - a közléstől szétmítoÍt 15 napon belül - a Budapest Fővĺĺros VIII. keľület
Józsefuiáľosi Önkormányzat Képviselő.testületéhez címzett, de a Polgĺĺrmesteri Hivatal
Gazdálkodási ,ťjgyosztźl|yához benyrijtott, 5000,- Ft-os ittetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lęhet élni. A fellebbezésről a Képviselő-testület dönt.

|082 Budapest,Baross u' 63_67'.léleíon:0ó | 459 2l(Đ . E-mai|: po|garmestel@1ozseńraros.hu . rłrwnĺ'iozs"fu".o.'hu 1
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BUDAPEST FŐVÁnoS VIll. KERULET
]ŐzSE FVÁnosl oN roRMÁNv ZAr

VÁRosGAzDÁLKooÁsl És
PÉNzÜGYI BlzoTľsÁcł
soóks GYtRGY

IND oKoLÁs
rözva-ALAGÚT Magas. és Métyépítő Zrt. közterület-haszná|ati hozzájárúás iranti
kéľelmet nyrijtott be Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuĺĺĺosi onkormźnyzathoz (a
továbbiakban: onkormźnyzat) 2ot6.június 08. napjrĺn. Kérelme a|apjźn az onkoľményzat
tulajdonában lévő Buđapest VIII. kerĹilet, Gutenbeľg tér 5. szám_ Rökk Szilárd u. 1. szám
elottíZ9 m" járđźt és 2 db parkolóhelyet építési munkaterĹilet (homlokzat felújítás és építési
konténer elhelyezése paľkolóhelyen) céljából kívanja használni és a Budapest VIII. keľület
Gutenberg tér 4. száłrl előtti 3 db parkolóhelyet (Kölcsey u. saľka felőli közterületen) építési
munkateľĹilet (aĺyagfarolás és építési konténeľ elhelyezése parkolóhelyen) céljából kívĺínja
igénybe venni.

A kĺĺztertiletek ľendeltetéstől eltérő haszslá"|atának szabá|yait a Jőzsefulĺrosi Önkormányzat
tulajdonában lévő közteriiletek hasmálataról és hasznźůatźnak ľendjéri5| szőIő |8l20I3.
(Iv.24.) ĺinkormrínyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabźiyozza meghatźroz-ĺĺa,
hogy mely esetekben, mely tevékenységekhez kote|ező a közteľület-hasznáLat hozzźljáĺulas
beszerzése, egyben meghatźrozza a kozterĹilet használat ellenéľtékét (kĺizterĹilet használati
drj), a kérelem benyújtásĺínak és elbírálásĺának rendjét is.

A Kérelmező źita| előterjesĺett kéľelem megfelel a Rendeletben foglaltaknak, mivel
Kérelmező a Rendelet 5. $ (2) bekezdés 9. pontjában építési munkateľület elhelyezése
céljából kérte a köztertilet-hasznáLatot. A kéľelem formai és egyéb taľtalmi szempontból
megfelelt a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben írt kcivetelményeknek (kérelmező adataí,
ahasznźlat cé|ja, ídótartama stb), a Rendelet á|ta| e|őírt mellékleteket kérelmező csato|ta.
Ezért a Rendelet |2. $ (l) bekezdése éľtelmében a kérelem e|bírá|ására hatáskĺjnel
rendelkező ĺinkoľmiĺnyzati bízottság Budapest Fővĺĺľos VIII. kerület Józsefuarosi
onkormĺĺnyzat Képviselő-testĹiletének Vaľosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottsága
önkoľmányzatihatősági jogkörben eljáľva - 2016. június 13. napjan taľtott Ĺilésén elblrźita
ań, és a 618/2016. (VI.13.) szátműhatźtrozatáva|hozzájánllást adott akérelmezí| tészére.

Kéľelmező a közterület-haszná|atí hozzźtjarulás megadását teljes díjmentességgel kéľte,
azoĺban tekintettel aľra, hogy építési munkálatok esetén a köĺeľiiletek nagyméľtékben
kĺĺľosodhatnak, így a ktjzteľület-haszná|ati hozzźtjérulás megadása teljes díjfizetés mellett
javasolt, azza|, hogy a tźnsashź.z a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak a|apjén külön
kéľelemmel a kĺiztertilet-hasznáIat díjának |00%-át visszaigényelheti, amennyiben a
hozzájáru|ásban meghatźrozott idő elteltét követő 5 munkanapon belül a końeriletet az
átvételekor fennálló eredeti źi|apotábanbocsátj a az onkorm źnyzatrendelkezésére.

A köztenilet-használlati díj megállapítása a Rendelet 17. $ -l9. $ ai szeľint, d 2. szániĺ
mellékletben foglalt díjtab|azat 2, pontja 2.a. alpontjában foglalt építési munkaterĺilet
Ftlmflnap) munkaszüneti napokon 420.ftlm2 lnap - napi m2 haszná|ati díj - alapulvételével és a
Rendelet 20. $ (2) bekezdésébelr keľiilt nrcg|rutározásra, a napi m, használati đíj és az
engedélyezett alapterület valamint az engedélyezett, napokban szźlmított időtartam
szorzataként' valamint munkanapokon a Rendelet 20. $ (2) bekezdése a|apjan afizetendő đíj
napi összege megegyezik a teľületre érvényes 1 órai parkolási díj és a díjköteles időszak

1082 Budapest,Baross u,63-67:.Te|efon; 0ó | 459 2l00. E-mail: polgarmesteĺ@jozseńraros.hu . wwwjozs"fu*o..hu 2
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BUDAPEST FiVÁRoS V||l. KERÜLET
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vÁRoscRzoÁlrcooÁsl ÉspÉľĺzÜGYI BIzorrsÁcł
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szorzatának cisszegével paľkolóhelyenként, azaz 5 280,- Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon,
440,. Ft/ őrďparkolóhely).

Felhívom a kérelmező figyelmét affa,hogy a Rendelet éľtelmében

- ha a köZterület-haszná|ati hozzájaru|ás megszĹinik
kárta|alĺtási igélry nélkÍtl köteles a ktiaerulet eľedeti
tisńaságźú _ hďadéktalanul helyre állítari,

l082 Budapest,Baros u, 63_67'.Te|eíon: 06 | 45g 2|00 . E.mai|: po|garmestel@joesefvaros.hu . wrvwjozs"fu*o,.hu 3

vagy szünetel, a jogosult
tĺ|Iapotát _ ktiltinösen annak

- a rendelkező ľészben írt akonerulet-használ ati đíjat a közterĹilet esetleg ténylegesen
kisębb teľÍilcttĺ használatár.a, illeĹve u köztcľiileten elhclyczett létesíl'lrréuy tŁrrgeges
iŁemeltetéséľe tekintet nélktil köteles megfizetni,

- a koneľĹiletet hasnáIő kĺjteles a haszná|at céIjara engedé|yezett teľiiletet és annak
köľnyezetét folyamatosan tisztán, balesetmenteien, rendezett állapotban taľtani, és a
kdzteľület haszĺÉůat időtaĺtama alatt a szfüséges állagmegóvasi, karbantaľtasi és
tísztántartasikötelezettségétteljesíteni,

- akoneľĹilet használat kapcsĺĺn elhelyezni kívlínt létesítmények, berendezések, egyéb
taľgyak biztonságos elhelyezéséért, őrzésééľt a köaerĹiletet has:zrrálő felel, azok
esetleges megrongálódása esetén az onkormányzat felé kártérítési igénnyel nem
élhet,

- a közteľület-haszniílati jogosultság nem pótolja a jogszabéůyokban ęlőírt egyéb _
hatósági, illetve szakhatósági _ engedélyek (p1. építésügyi, egészségrigyi, rendészeti
szakhatóságok engedélyei) beszerzését és csak u tó"."-ĺl.tido šžakhatóságok
hozzájáru|ásában foglalt előírások megvalósíüísa esetén érvényes. A közteľĹilet
hasznáiő köteles jelen hataľozat ercdeti példanyát vagy annak hiteiesített másolatát a
helyszírren tar.tani és az ellen(5tzésrejogosult személyek ťelsző|ításárabemutatni. A
kĺizerĹilet.haszná|attal jźtrő jaľulékos kĺiltségek 1pĺ.: energiadíj, vizdíj) viselése,
illetve megfizetése a ktizteľtilet használó kcitelezettsege. ľnnĚk tetjesítése érdekében
köteles a megfelelő kozmúszolgrĺltatókkal a szfüséges megállapoäásokat megkcitni.
A közterĹilethasznáiatra vonatkozó jogosultság megszĺĺnésé utan hasnáůő köieles a
közteľĹilet eredeti źilapotáľ-kártalanítási igény nélktil saját kciltségén helyreállítani. A
k<jzterület-haszná|ati hozzájaru|ást a Rendelet 14. E (:; tete"áé,b.,,.,,abá|yozott
estekben vissza kell vonni. Amennyiben a közteriilet-használat soriín ahaszrlá|atÍa|
cĺsszefüggésben a terület megrongálódik, abban kĺír keletkezik, illetve azok másnak
kárt okoznak, úgy a kĺlĺeľtilet hasznáIó a rongálódást saját köttségén köteles
helyreállítani és a káľt megtéríteni. A közterĺitet häsználó köieles az engedél yezett
időtaľtam Lejártát követően a köaenilet használ atáva| minden káľtalanítási és
csereteľület biztosításĺíra iľrínyuló igény nélkiil haladéktalanu1 felhagyni, és az eredeti
állapotnak megfelelően a köĺeľĹilet tulajdonosának ľendelkezéséľe bôcsatani'

Amennyiben a közterĹilet használó a köĺerületet a jelen hatríľozatban meghatźrozott idő
után is használni kívźtnja, kcjteles legalább 16 munkanappal aIejarutiidő előtíjabb kérelmet
benffitani' A kĺizterĺiletet tovább használni csak az új'bb ľrozzĺ.;ĺrutas biľtokáűan lelret.

,. ł.s.ŐsBA'R'd'T
oNKoRnĺtÁľĺvzRĺ
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BUDAPEST FoVÁRoS VIll. KERÜLET
lozS E F VÁ n os ĺ o N t<o R MÁ N v ZAT

VÁRosGAzoÁlrooÁsl És
pÉNzÜGYI BlzoĺĺsÁcł

!l^3ot "too""
A Rendelet 26. $ (2) bekezdése értelmében a kdzteľületnek a közteľĹilet-használati
hozzźtjaru|ás megkezdésének időpontjában és a lejaľat időpontjában fennállő áItapotźxőI
jegyzőkönyvet kellfelvenni, melynek mellékletét képezik a fényképfelvételek.

A közteľület tényleges használatának megkezdése előtt használó köteles az onkormźnyzat
képviselőjével (1082 Budapest, Baľoss utca 63-67,, tel: 459-2230) közĺjs allapotfelmérést
végezsiésalľólź.ĺadás-áúvételi jegyzőkönyvetfelvenni.
Továbbá hasznáIő köteles a köZteľĹilet-haszněiat megszúnésekor vagy szĹinetelésekot az
áItala használt közteľületet az onkormĺĺnyzatnak visszaadni, 

-amit 
kaarćiag az

Önkormrĺnyzat képviselőjének személyes jeleníétében tehet meg, amelyről szintén átadás-
átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadźLst.átvételnél csak a használó nevébcn teljes
ktirííen nyilatkozattétel és kötelezettségvállalas jogávď rendelkező személy jaľhat el.

A rendelkezo részben foglalt dĺjntés a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben foglalt
jogszabályi előíľásokon ďapszik, melyet a dĺjntést hoző aközigazgatási hatósági eljárás és
szolgáItaÍás általĺínos szabźlyairőlszóló 2004. évi CXL. tĺĺľvény (továbbiakban: Ket.) 71-74.
$ -ai szerinti hatáĺozatban ľendelt kiadni.

A döntést hozó ĺjnkorm ányr,ati hizottság hatásköre a Rendelet 12.$ (1) bekezdésén alapszik.

Az önkormźnyzati hatóság ahatározatát a Rendelet 1. $, 12. $ (1) bekezdése és 17. $-23. $-
ai Ket. 19. $ (2) bekezdése alapjánhoztameg.

A köztęľĹil ęt-hasznźůati hozzájárulási kéľelem elbíľálása során figyelembe vette a Főviíľosi
SzabáLyozźsi Keľettervről szó|ő 46l|998. Cx. 15.) Főv. Kgy. rendeletet (FSZKT), a
Budapesti Vaľosrendezési és Építési Keretszabátyzattő| szarc 4jltg98. (X. 15.) Főv. Kgy.
rendeletet (BVKSZ),.és-a Jőzsefváľos Keľiileti Építési Szabá|yzatźrőI sző|ő 6612007.
CXII. 1 2.) rendeletet (JóKÉSZ).

Ahatfuozat elleni a fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. $ (1)-(4) bekezdései, valamint a 99. $
(1) bekezdése ,- Íigyelcmmol a I07. $ (1) bekezdéséberl foglalĺ,alĺĺ.a - bizĹtlsíĹja.

A fellebbezési illeték méľtékét az illetékekľől szóló 1990. évi XCIil. töľvény 29. $.a aLapjn
állapítottam meg.

Budapest, 201 6. júrrius 14.

l082 Budapest, BarŐs u. ó3-67' . Teleíon: Üó | 459 2 | Ü0 . E.mal|: polgarmesteľ@'|ozsefrlaros. hu . wwwjozs.fu*o.. hu 4 ĺr,/)J./
u
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BUDAPEsT FŐVÁRos V||l. KERULET
)ozsEFVÁnosĺ oNroRMÁNY ZAT

vÁRoscłzoÁlrcooÁsl ÉspÉtĺzÜcvl elzoľĺsÁcn
SOOS GYCRGY
einök

A hatlározatról éľtesülnek :
1) a kéľelmező,
2) a VIII. kerületi Renđőľkapitányság.
3) a tsudapest Főváros VTIT. keľĹilct Józsefuaľosi
fctĺigyclcti Ügyosztály
4) a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi
Ugyosztály,

Đ a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi
Ugyosztály,
6) irattar

Polgár'rrresĹeń Hivatď Köztcľiilct-

Polgiírmesteri Hivatal Hatósági

Polgármesteri Hivatal Pénzligyi

|082 Budapest.Baros u'63 67,.Te|eÍon: 0á l 459 ?|00 . E-mai|; po|gannestel@joĺrcfvaros.hu . rn,..t,lv.jozs.fu".o..|.,u 5 /
?!uł,/
ĺ/

-n'
^^

#1lĺl
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Buo,ą.pnsľ Fovlhos VIII. KERÜLET

JozsnnvÁnosr oľronrłÁNY7-ÄT
Por,cÁnuBsľnnĺ Hĺvłľn,I.e.

KozľenÜr,nr-ľ'BrÜcyBl-BľI ÜcyoszľÁly

Atadás _ Atvételi Jegyzőkiinyv

Készült: 2016. szeptember22-én a Budapest VIII. kerĺilet, Gutenbeľg tér 5.

Táľgy: A Közmű Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt. Budapest VIII. keľület Gutenberg tér 5.
szźml_ Rökk Sziláľd u. 1. szĺĺm előtti28 m, járdán és 2 đb parkolóhelyen építési munkateľület
(homlokzat felújítas és építési kontóneľ elhelyezése parkolólrelyen) céljából ttirtén(í
kd zteľĹilet-hasznźůat átvétele.

.felen vannak: átvevő részérőI
$c**... G tlt-",,.-í;aĺnłtý [,r -
,ĺća,,ĺ{ts 

Cs4,bą

átađő részéről

śt(iłĺYy'ttl^.ĺ- f fu LT
A mai napon a Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 6|812016. (VI.13.) számil
határozatábanszereplőterĺiletátadásźlva|kapcsolatosmeg jegyzések:

A terĹilet adatai a mellékletben találhatóak:

Me1lékletek:

- 61812016. (Vl.13.)hattuozat
- Helyszínrajz
- A jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékleteit képezik a helyszínen készített

fényképfelvételek.

Egyéb megsegyzések (helyszínen elhangzott) :

- Qĺ,!e,;.:e",6 j łŁ_ b';ĺu,e-tr ĺ, s1"Ł,;.,l' \ &"a Pď'l !oún. Lvalę{"^ĺ,. a..Ęcl:ąą
'yilsę!.E.i*( r+tť'31 ta+ ', t^L o-b -ĺJ.. ,-ę''ś,e'-. u,.*,{ĺ.z.tł i.-.''s'k;^.

A oa., $e.j'lo.Lc(. .^-ł*^:ĺ é,łł+a bz",}.,>,k.':w ťi-.?. c,ęJ,JÁ 'i.ł'.á.,ĺ,j ,l<. Á*Ą.,L'. 'b,Í-L".., ,i.ťi."6,,.ĺt-'"

Vpr ő\ł 9f 1s}e-v ł.leĺ,ĺ:.

. D, C|ĺĺJa-:e,"ry Id'- ktłt, u'n*t"!"ł^}^,' d,ł!J, V.;=.]ł-i;t,tĄ -Sepje.'|lo*ät I'e*;l.ł '.,i5i."',.,t.Ll-,'

Budapest, 2016. szeptember 22.

Kmf.

-'ĺź --Z,;:1"'7'-' ', ;t .,,''o
étadő részérő|

Béľkocsis u. I2-| 4. szźtm T źrsashću

,ĺ," 4z i,/ i
átvevo részérő| //o".,,:,. /,.z I

.-i
/

G azďáIko dźlsi Ü gyo s zt ály

B 1082 Budapest, Baross u.63-67.8 459-2100
rvww jozsefvaros.hu
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Budapest Főváros V|ll. kerület Józsefuárosi önkoľmánpat Po|gármesteri Hĺvatala
Vagyongazdálkodási és Üzeme|tetési Ügyosáály
1082Bś!gt!
Barossutca63.57. 

K É R E L E M
a Józsefváľosi on kormányzat tulaj donában lévő kiizteľü|et használatáhozKérjiik a nyomtatványr oIvashatóai, nyomtatott betűveI kitötteni!

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szeruezetek esetében:

Kérelľnezineve:.....Centroom InvestKft............'. . telefon:

KapaolatÍaĺtoiĘintezínevc .Cziráky Zo|tźn'....... ...... telefon: 06209368143.......
í;.Í;.i-;-l_

Szé|ďrcýe:i,-".i2-:2i!j9! nay*g'..........Vác'.. (u,teľ):......Varsaköz...... szÁm:...|4'.'..

Cŕlgegzek uźĺnl Nyilvĺánbrtási szám:. . .. . . l 34} 1 3 l 530. . .. . .. .

Bankzámlaszámu' ilŁ..Tq-Ę' :, Ľ.lĘ - ilp=. q ľĽ=I _ TI' tr-i 7=
Adószáma: [] łĺöm'j' ĺb] _tľ.|- L|l 

jJ

Egyé n i v áI I al kozás esetében :

Adószíma:

Sztiletesi helve:........

Megjegyzés: Fenti adatok krzlése a közteriilet-hasmólati kéretmek elbíróIłźsához, a közteriilet-használatok ellenőrzéséhez
szüIrségesek, Az adatokat a Polgáľmesteri Hivatal és a Jóaefiórosi Közteriilet.felüg,lelet kezelik. Jelen njélrmtatas a 201I. evi CflI'
tönényenalapul.

Kiizteľület-haszrálatideje:20l|61év |'í0: hó nTinaptól _ 201|,6i.uu ffi ľro i.1ii! nanĺs

Közteľiilet-haszlálat cé|ja: ............'. építési anyagmozgatásľa szolgáló teherlift fogadóállvĺínya..... '. ' '...
Kłizteriilet narysága: ............2 db paľkolóhely.... . ..''.'..

Közteľĺilethelye: Budapest VIII. kertilet.....Somogyi Béla u. ...............(lÍca,ter).....|2''..szźĺn

Egéb ( LEvELEzÉsI CÍM, amennyiben a fenti adatoktól eltér, stb.):

.8.k?, l..,łp}6.. . (.v.t}!. 0s ) . . . . . . . . . . . . .'

,{ę,

Kérjiik ű ttiloldalon jelzett mellékIeteket csatolni, és
a kérelemnyomtatvdnyt aIáírni szíveskedjék!



-2-

A kérelmező tudomásul veszĺ, hogy
} a kéľelem benyújtása nem jogosítja fel a kłizteľi.ilet hasznźiatára,
ż a18/2013.(Iv.24.) önkormányzatirendęlet l7. $ (l) bekezdéseszerintaközeľü|ethaszná|atáértköne-

riilet-használati díjat köteles fizetni,
} a közeruleten kizárólag a2|0/2O09.(|X.29.) Kormányrendelet 12. $ (l) bekezdése a|Ąána rendelet 5.

mellékletében meghatározott termékek áľusíthatók.

A kéľelemhez akére|mezőnek az alábbĺ met|éteteket kell csatolnia: (A csato|t mellékletet kéľjiik X-el je|łilni)

1. A közteľiileten folytatni kívant tevékenyqég gyako.lásáń felioeosító;&szení okirat másolďrĺt:
- EByęnl va||alKozas eseteJlł vallalKozol lgazolván)rt'
- gľdTígi' tTsaság, egvéni cég-esetén.i 30 napnál nem régeb
. társadalmi és egyéb szęrvezetek esetében: a nyilvĺíntartást
- őstermelők esetén őster4qę!Q!.Ę4.zq!vĺnyt.
2.Azigénye|ttęľülehevonatkozóhelyszíntábráao|óvá"l"
is. A vĺízlaton azigénye|tterületnek - a szi.ikséges méretekkel - úgy kell szereielnie, hogy annJk nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, p,łvll.oľ ESETÉN: annak szélesřge,-
hosszúsága; a terasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és a jfudaszélétől való távolsága ; terasz
esetén annak az üzletnek a bejáratatól való távolsága, amelyikhez tartožik;méterben mérve).

x

J. 
^z 

elhe|ygzni kĺvánt épĺtnény, létesítnrény, beľendczés miÍszaki leÍrását és terveit; t,,os,Mul,,letĺn, a
4e I y s ? í n-Í-ot.łj-qt i s -c s a t o I n i s zii kĺ é- g e s,- 

-4.Meg|éľő|étesítményrevonatkozóközterület-haszľrĺlatihozzĺiĺĺrul,ĺsm.gĺ@
mi sŕęmpontok figyelembevétęlę miatt - fényképfe|vételt kęll beisatolni'
5. bpitési engedélyhez kölött építmény esetébenvagł építési munkálatokkal összefí)ggő közti,tłt,t-h,s,,,jtot
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazóst és ajogszabályban előírt eseĺekben ěi_ogerős épíĺésügłi ható-
s ági engedélyt c s ątolni sziiles é ge s'
6. Közut igénybevétele esetén - a 2' pontban foglult h"ly
forgalomtechnikaivánajzot, amely beszerezhętő a BKK Kozuti Kozlekedési Igazgatóság Kďzutkezelési Fő.
osztály, Forgalomtechnikai osztályrĺn.

tr'igve|meztetés:
A hilźnytaltwl kitöltöĺt kérelemľlyomtatvány ĺźs az előfit melléHetek csaÍolasán tul, apontos és egértelrtíi heýmeghara,uas, va-
lamint a meglévő létesítłnéľryfotója elengedhetetlen abeľĺyti,jtott Mrelem érdemi elbtľálasához!

A közteľtilet-haszrálatot _ kiilönösen _ az alzlobi jogsnbźiyok szabźlyozzát<:
} aMaryarorszźĘhe|yi önkoľmĺĺĺryzatairól szóIó 20ll. évi CL)oo(x. tiiľvénv
} a Józsęfviĺľosi onkormányzat tulajdonrában lévő közterĺiletek łrasaaaĺłol ąs

w'24.) tinkoľmIányzati ręndelet
} JózsęfuiĺľosKerületiEpítésis7ab.ányta|źrőlsző|ő66/2O07.QilI.12')łinkormĺányzatirendelet
} Budapesti Városrendezési és Epítési Kcrcts?ĺibá!|y:zrĺľ;ć)| sm|ćl47/|998.fr.15.) Fiĺv. Kgy' rendelet

NYILATKozÄT

járó hatóság felé továbbításiĺhoz a jogosuttság megállapítása és teljesítése céljából'

tőItájékoztatźst kaptam _ melyet tudomásul vettem - L eljrĺrás megindításának napjárót, 
^ž.ĺgyi,té,é,ihatáridő-ről, az ügyemre irányadó jogszabźl|y rendelkezéseirőI, jogaimróI éJ kotęIęzettségemről, továb*bá kötelezettségem

elmulasztĺísának jogkövetkezményeirőI, a hivatali elérhetőségről.

lebbezési jogomról lemondok. Tudomásul vęszem , hogy ezá|ta| az igyemben hozott határozat annak ktjzlésekor
jogerőre emelkedik'

hasarálaüínak rendjéľől sző|ő |8120|3.

Budapest, 2016. év 09 hó 21. nap.
rÉnrrľrĺrzĺĺ ÁLÁÍRÁsA
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Budapest Főváros M||. keľület Józsefu-árosi önkormányzat Polgármesteń Hivata|a
Vagyon gazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosaály
í082 Budapest
Barossutca63-67. 

K É R E L E M
a Józsefoáľosi onkoľm ányzat tutajdonában |évő ktizteľület haszná|atálhozKérjťlk a nyomtatványt oIvashatóalł, nyomtatott betíiveI kittjlteni!

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadatmi és egyéb szervezetek esetében:
Kérelľnezőneve: .....Centroom Invest Kft........'..... .. telęfon:

Kapcsolattartotiryintézőneve .Czirźtky Zo|tán..,..'.' .. telefon: 06209368|43.......
l=i-;i-==-:

Szekheýe:ils"'i2i1:0i'9-j ľ'"lv,eg'.....''...Vác'. .(u,téł):....'.Varsaköz'.....snm:...|4.''..
Céęj'egzś:k uźml Nyilvránbrtĺási szám:. .' . . . l 349- 1 3 1 530. . .. . . . .

Bankszánrlaszáma' tre.' Ľ, - fu..ToTł o rFTpi _ru!:aPTT
Adĺĺsnma: ľJ'.łJ 

ďffi'-ě' 
I 
ol _|_Pj - Lĺ|' j

M a g á n sze m é lye k eseÍében..

Kérelmezoneve: ...............'.. telefon:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterijlet-hasmátati kérelnek elbírdlásához, a közterüIet-használatok ellenőrzéséhez
sziilrségesek. Az adatokat a Polgórmesteri Hivatal és a Józsefiárosi Közteriilet-feli)glelet kezelik' Jelen tajéIrmtatźs a 20I1. evi CilI.
blléłryenalryul.

Közteľiilet-haszlá|atideje:z0l Te" T'-tj hó ri7inaptól _ zo|vi.eu ÍTE no l$'i *oo
(ľöbb időpon!- helyszín esetén kérĺink listlít mellékelni!)

Ktizteľĺilet.haszrálatcélja: ..............gyalogos járda feletti védőtető .'.........
Kiizteľiilet nagysága: .....''.....4 1 ...'' .....'.. nm (23mx 1,78m)

Kiizteľiilet he|ye: Budapes! VIII. keľtilet... '.Somogyi Béla u. ..'.......'....(utc4ter)'..,,|2....szźm

Eryéb (I'fr'vB;LEZÉSI cÍM, amennýben a fenti adatoktĺól e|téľ, stb.):

Éptilet tetotéľ bontás idejére a Somogyi Béla u. |2. szźnlelőtti jrárdasz akasztvédőtetővel kívránjuk ellátni

.iŕ*ĺ'łl.".*v'ĺ.v;äIijHŕ.i.6+6 lMłiJ. (Ý|.i[.,T)..'.'.......:...........:........'......:....'..:.':..............

Kéľjiik a túloIdaIon jelzett
a kérelemnyomtatványt

m9trlékleteket csatoIni, ésaláÍrni szíveskedjék!

JÚZ5řF'JéÍl0sĺ POLüäř|I}1ESTERI l.iiuľtĺĄ!

1U t0

sún'.l.Q
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
} a kéľelem benyújtrísa nemjogosítja fel a köaeľulet haszná|atára,
} a l8i20l3. (Iv . 24.) önkormányzati rendelet 17. $ ( 1) bekezdése szerint a köztertilet haszlálatáértkozte.

ľtilet-használati díjat köteles ťlzetni,
} a közterületenkizátő|ag a2|0l2009.(|X'29.) Kormányrendelet 12. $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5.

melléklętében meghatározott termékek árusíthatók.

A kéľelemhez akére|mezőn,ek az alábbi me|Ié|eteket kell csatolnĺa: (A csatolt mellékletet kéľjük X-el jelölni)

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feliogosító egyszeriĺ okirat másolatát:
. egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói isazolviányt.
- gazdasági társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírĺĺsi címpéIdányt'
. társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvĺĺntaľtásba-vételüket ieazo|ő okiratot.
- őstermelők esętén őstermelőí igazolvlíłryt.
2. Azigényelt terülehe vonatkozó helyszínt ábrázo|őváz|atot, amelyen szerepelnie kel| a kiirnyező utcáknak
is. A vtĺzlaton az igénye|t területnek - a sziikséges méretekkel - úgy kell szeľepelnie, hogy annak nagysźtga,
elhelyezkedése egyéľtelműen megállapítható legyen (TERASz, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és ajźrda szé|étől való távolságaiterasz
esetén annak az iŁletnek abejáratźúő| va|ó távolsága, amelyikhez tartozik; méterben mérve).

x

3. Az elhelyezni kívánt építľnény, létesítmény, berendezés miĺszaki leírását és teľveit; Íeraszhárelmekhez a
helyszín fotój ĺźt is csatolni szüIaé ges.
4. Meglévći létesítményre vonatkozó közterii|et.hasná|atihozzájárulás męeuiítása ęsętén - városképvéĺlel-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kcĺtött építmény esetében vagl építési munkálatokkal összefiiggő tdzterüleŕhasználat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazast és ajogszabályban előírt esetekben ajogerős építésiigłi ható-
s1źgi engedélyt csatolni szüIłséges.
6. Közut igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt helyszínrajzoĺ tul - a vonatkozó helyszínt ábtázo|ő
forgalomtechnikai vźurajzot, amely beszeľezhető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatóság Ktizutkeze|ési Fő-
osztá|y' Foľgalomtechnikai osżályán'

FigYe|meztetés:
A hiárrytalarul lritöltött lzhelemnyomtatvány és az előírt melléHetek csatolasán hil, a pontos és egértelmű heýmeghatb.ozas, va-
lamint a megl,hő létesítméľĺyfotóia elengedhetetlen a beĺlytijtott Mrelem érdemi elbinźllźsához!

A közteriilet-haszńlatot _ kiilönösen _ az ďábbi jogs zabźlyok szabály ozzál<:
} a Maryarors zághe|yi önkormányzatařó| szóló 20 l l . éü Cl)oo(x. tiirvény
} a Józsefváľosi onkornranyzat tulajdonĺábaľr levő ktiztertileÚek hasanrílaĺáľól es hasanáłatának rendjéről szóló l8i20l3.

(I\ĺ .24.) ĺinkormlĺnyzati ľendelet
} Józseťvaľos Kerületi Epítési SzabĄ zat,árő| sző|ő 6612007 .6|'12.) önkormányzati ľendelęt
} Budapesđ Vĺĺrosrendęzési és Epítési Keretszabályatő| szo|ó 47/|998'fi.I5.) Főv. Kgy. rendelet

NYILATKOZAT

jaró hatóság felé továbbításĺíhoz ajogosultság megállapítĺĺsa és teljesítése céljából.

től tájékoztatást kaptam - melyet tudomásul vettem _ az e|járás megindításának napjríľóI, az ugyintézési hatĺáľidő-
rőI, az ügyemre iľányadó jogszabá|y rendelkezéseiről, jogaimľóI és kötelezettségemľől, továbbá kötelezettségem
elmu|asztásĺĺnak jogkövetkezményeiről, a hivatali elérhetőségrő|.

lebbezési jogomról lemondok. Tudomiĺsul veszem , hogy ezźita| az ügyemben hozott határozat annak ktjzlésekor
jogerőľe emelkedik.

ďffi
t
!! Ż

| !'r ''i/wv\l

Budapest, 2016. év 09 hó 21. nap.
KÉRELMEZo ALÁÍRÁsA
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
a kéľelem benyúitása nem iogosítia fel a közteriilęt haszná|attra,

a Józsefvarosi ontormanyá fulajdonában lévő ktizterĺiletek hasarálatrĺról és haszrálatĺának ľendjéľől szóló

18ĺf0:.3. (Ív.24.) önkoľmányzatirendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a közt€riilet hasnltiatáért közteriilet-

használati díjat koteles fizetni,
a közterületen Ł'lzźrő|ag a kereskeđelmi tevékenységek végzésének feltételeiÍől szóló 2|012009. (D(29.)

Kormányrend ę|ęt 12, $'(t) uęt.ę'aése alapján a renđelet 5. mellékletében meghatározott termékęk arusítha-

tók.

A kéľelemhez a kćľclmczőnck az nlńbbĺ melléletelret kell csatolnia: (.Ą csatolt mellékletet kéľjĺik X-e| jetöIni)

eazdasásitĺírsaság. egyéni cég esetén: 30 napnáI 49m régebb' cég'ovonato

@ezetek esetében: a nyilvántaľtásba-vételĺiket igazolT okiĺatot'

- Äatemelŕik eceÍéĺ ősteľmelői ipazolvánvt

i uzemffieknilvendéglátó egység érvényes be-

i.l",,lJ..koteles kereskedelmi tevekenyseg bejelentését igazoló dokumentumot vasýa Mftöđési En8edélYt 
-

szeľepelnie kell a ktinryező utcáknak

is. A vážlaton az igényelt teľiileűrek - á szulĺséges méľetekĺ<el - ĺgľ tll1.z9Ľt*':: l"gy ąnnak nagysága,

clhclyozlcodé." uýeľt.I-ĺ.n megállapítható le.gyen (TER"ASZ, P|VTI,oN ESETEN: annak szélessége.

hosszúsága; atetasz,pavilon sze|enekazépulet homlokzatĺ falától és aJáľda szélét{Jl valĺl Évulságt;těrasz

esetén annak az tizletnek a beiaratától való távolságą aĺnelyilĺüez tąttozik; méteľben méľve).

miĺszaki leíľását és terveit; teraszkéľelmekhez ą

helyszínÍotójót is csatolni szükséges. . -
ás megújítása ęsetén - városképvéđel-

miszemnontokfisveIembevételemiatt-fényképfelvéte1tkellbecsatq
unkdl atokkal ös sz efiłggő kč),zt eriłl et-hasznól at

,,"téb", a, čpĺtteíatat kapott ńeghatálmązóst es ajogizabátýąn előírt esetelrben a jogerős építésiigi hato-

. ĺi oi engedáIvt asatolnÍ szijlrséses.
- a vonatkozó helyszÍnt ábrázo|ó

forgalomteciniĺ<ai vánajz.ot,amely besżerezhetó JBrr Közuti Közlekedési lgazgatóságKözutkezelési Fő.

osztály. Forgalomtecbnikai osztályán.

Fiwelmeztetés:
@aw trbelenĺryomtdvlźľly es u előírt meltéHetek csaola.sql tlil, a poľltos és egłéxelmíi heýmeghđtozas, ve

taminiamegluő l&esttnényfoaja etangeďhetalenabmyĺújtott ĺĺbelan érdeni elbírłźIásához!

AközeľiileĺhasmźÄatgt_kiilönösen-azďrábbi jog5zabźlyokszabźůyozzźk:

Magarországheýi önkormáĺryzatairót szóló 20 1 1. évi cL)ooo(. törvény

u ĺoä.m.*I onĹonnáĺyzat ňĺ4aonar- Evö közteľiiletek hasmátafućĺ és hasmrálatanak ľendjéről sm]'ő I8D0|3,

(IV.24.) iinkonnányzati rendelet

Józsefvaros Keriileti ÉpitésiSzabźnyzzrtáĺólrszńlró 66D007.Q{II.12.) iinkoľmányzati rendelet

Budapesti Városrendezesi és Építesi Keretszab źiyzatólszóiró 47 ĺ|998.6'.|5.) Főv. Kry. ľendelet

A rekpmok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól sz6Lő 55ĺ20|3. CXII.2o.) önkor-

ruáryzati rendelctc

NYILATI(OZA.T
A|ulíroą zz źiÍa|ambenyujtott közterulet-hasmálati kérelĺnem elbĺľálásanak célj ából lłoadi' dľtllok személyes adataim

történő kezeléséhez, valámĺnt ahhoz, hogy az íry fudomrísra jutott személyes adataimat a Polgáľnesteri Hivatal az |e-

ja,.ĺ'rluo ľészt vevó i"umuto'ĺgi ĺĺllósfogialóso[ buké.é'" végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelĺnem benyrljtásakor a Polgiíľmesteľi Hivatal Gazdálkodási Ügyosaály ugyntézójé}ó| tájékoztatást kaptam _

amelyet ĺudomdsil vettem _ *élim" megindítasanak napjáról, azngyntézési határidőről, az ügyemre iranyadó jog.

,"uuátyĺffiffiffii] jogańol és kótęlezettségeimről, továbbá kötelezettségem elnulasztásának jogkövetkez-

ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről.

Kiielentem,hogy kérelnem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás általános szabályaiľól a

2oo4. éY,CXL. törvény 2OO4. évi CXL. ttiľvény zsiA.. s (l) bekezđés b) pontja alapján a fellebbezési jogomról le-

mondok. Tudomúsulveszem,hogy ezźita|az iigyemben hozott hataľozat annak közlésekor jogerőre emelkedik.

The Three Corntrs EHM Kft.
HOTEL BRISTOL

10E1 Budapest, KenyérmezőBudapest, f0 l(. . e,ffinĺ../fi. nup.
Adósńm: ?Ą22363&.24?

vł
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řIotel Bľistol

Kenyérmező utca 4., H-1081 Budapest
Phone: +36 1 799 1100 - Fax: +36 I 199 LIII,
E-mail : gm-hotelart@threecorners. hu
Website : www.threecorners.com

Budapest Főváros V|ll. Kerület Józsefuárosi önkormányzat
1082 Budapest, Baross utca63- 67.

Gazdá|kodási Ügyosztály

Tárgy. Kérelem közte rü |et haszná |atá hoz, moI inó elhelyezése cé|já bó|

Kelt: Budapest, 2016. szeptember 01.

Tiszte|t Gazdá|kodási Ügyosztá|y!

Társaságunk, a The Three Corners Europe Hote| Management Kft. (116 Budapest, Margit utca 45'), 2013. november
0].. -óta hozzájáru|ássaI rendeIkezik a Tiszte|t Önkormányzattó|, az á|ta|a üzeme|tetett The Three Corners Hote|
Brĺsto|**** (1081 Budapest, Kenyérmező utca 4.) hom|okzatán e|helyezett mo|inó e|he|yezésére. A Határozatban
(Ügyiratszám: I6-L381/2O13) fog|a|tak szerint 2016. október 31.- i határidőve| a terü|et haszná|at megszűnik.

A mo|inó jelen á|lapotában te|jes mértékben megegyezik a 2013. _ ban jóváhagyotta|, azon nem történt vá|toztatás.

Kérem a Tiszte|t Gazdá|kodási Ügyosztályt, hogy a mo|inó e|he|yezését folytató|agosan, további három évre, a
mege|őző Határozatban szabályozottakhoz hasonlóan 1 m2 e|fogla|t terület után a je|en|eg hatá|yos önkormányzati
rende|et szerinti 3150.- Forint + ĺrĺ,/ m2/ hó terÜ|et haszná|ati díj aIkaImazása me||ett jóváhagyni szíveskedjen.

Je|en kéreImemhez csatoltan nyújtom be a következő dokumentumokat.

- Aláírási címpé|dány
- Cégkivonat
. Méretezetthe|yszínrajz
- Fénykép a mo|inóró|

Bízva pozĺtív eI bírá |ásukba n és egyĹittm űködésük e|őre megköszönve,

Tisztelettel:

Didier Cornelius Lambrecht
Ügyvezető

The Three Gomers Euľope ľbbl
łlanagement Kfr.

íí63 Budapest' Margit u. 45.
AdÄszám: 242238.?#.?42
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉI,nÁNy

Alulírott Didieľ Cornelius Lambrecht (született: Koľtrijk, 1965. auguszns 16. napján, anyja
neve: Cecil Fache) Egyiptom, El Gouna Hurghada, Red Sea,, The Thľee Comers Rihana
Resort szam alatti lakos, mint a The Three Corners Euľope Hote| Management Koľlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: l 163 Budapest, Margit utca 45.,) ĺĺgyvezetője, a tiársaságot
akként jegyznm' hogy a tĺársaság nevében kézzęL vagy géppel elŕĺírt, előnyomott, nyomtatott
vagy előbéIyegzett cégneve, rövidített neve alá a nevemet a tĺársaság nevében iináltóan a
hiteles aláíľási címpéldĺánynak megfelelóen, az alábbiak szeľint íľom:

ň Szepessyné dr. Bakó Imola közjegyző

=tl 
1061 Budapest, Andľĺíssy tlt7.|l5.

f,, Tel./Fax: 411-016i, fax: 4l l-01,62

Ügyszám: ÍI08o ĺH/288 ĺ2013.
-.Tanusítom, Didieľ Coľnelĺus Lambľecht (sáiletett: Koľtrijk, 1965. auguszrrrs tó. napján)
nyilatkozata szerint Egyiptom, El Goura Hurghadą Red Sea,, Thę Three Corneľs Rihana
Resoľt szĺm alatti lakos, aki személyazonosságát az előttem felnutatott EH748503 szímri
kilfiöldi okmányáva| igazo|ta, e?.en az ,Aló[ľdsi Ctmpělddný' megnevezésĺĺ okiľaton szereplő
aláíÍásának valódiságát .:..-...-.-....
Tolmácsként köaemiĺködött dľ. Muszka Sándor szĺiletett Muszka Sĺłndor (Töľökszentnniklós,
1975. ápľilis 20., anyja neve: Szegedi Éva) 1l37 Budapest, Szent Isťván park26.8||', szánl
alatti lakos, aki személyazonosságát a 803373JA számri szemé|yazonosító igam|vényáva|,
lakcímét a43702lUL számú lakcímet igazn|ő Ęatósági igazolvrínyáva|igazo|ta.
Az ügyfél tudomĺásul vette közjegyzőhelyettes tájékoztatísźú aközjegyzőLrłő| szóló 199l. évi
XLI. ttirvény I22. s (2)-(t0) bekezdéseíben foglaltakról, vagyis a szeméLyazonosság onJine
ellenőľzésére vonatkozó rendelkezéselaől. Az e!áĺó kiĺąiegyzőhelyettes té$ékoztatja az
ügyfelet, hogy személyes adatai elektronikus úton töľténő lekérdezéséľe sor keľiilt
-- Kelt Budapesten,,2013. ftettőezer-tizenhárom) év január hónap 29. (huszonkilenc) napjan.
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