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HATÁRo z^T

A Városgazdálkodási és Pénziigý Bizottság a The Three

tigyintéző: Berényi Metinda
Telefon: 459-2274
Telefax: 459-2276
e-mail: berenyim@ozsefuaros.hu

tsUDAPEST FOVAROS VIII. KE ULET
|ozsEFVÁRosl ÖNKoRMÁ YZAT

vÄno sGnzoÁlr oÁsl És
PÉNzÜGYI BIzo
sols cvoRcv
eInöl:

sÁGÁ

f,Tgyiľatszám: 6-1381i20r3.

Europe Hotel
VIII. kerü|et

Kenyéľmező u.4.

(x.14.) szamú
lévö koaerüIetek

íllewe a
nélkĺil köteles

szóló 2005. évi
felteteleiröl szóló

Management Kft. (l 163 Budapesg Maľgit u. 45.) kérelméľe a Budapest
Józsefvaros onkormányzatának tulajdonában lévő Budapest VIII. kóľül

használatĺĺľól és használatának rendjérröI szóló l8/2013. (rV.24.) ö,nkon
2. szÁm meltéktetében foglaltak szerint köte|es az etfoglalt ĺ m2 terĺilet l 888,- Fttm?ĺhó

rendeletének

+Áľe

ncttó 67 9ó8,- Ft + 18 35l'- E.Q7 "/, AFA},a használat teljcs

iĺsszesen: bruttó 86 319'. Ft, nyolc forint

kĺizteľÜlet-használati đíjat megfizetni ezen határozat jogeröľe emel a napján a
Budapest Fĺiváros VUI. keľiiĺet Józsefuarosi onkormányzat Volksbank Zrt.
áltď vezeten l 4 1 003 09. l a2l3949-01.000006 számú szźm|ájära.

sz. előtt 1 m2 köztertilet használatálhozmotínó @risto| Hotel) elhelyezés

hozzłńjáľul.

A hasznĺĺlat idótartama:

2013. novembeľ l.tól 2016. oktĺóber l-ig

határozoÍt iđőre szól, e lratarozatban foglalt alábbi feltételek baaĺása

A Haszĺtáló a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság l
határozatäban foglaltak szerint, a Józsefuáľosi onkormĺĺnyzĺt tu|ą

A Hasznłiló a kiizteÍíilet.hasanálati díjat a kÜzleľtilet tényleges
ktiztertlleten elhelyezett létesítmény tényleges iizemeltetéséľe
megťlzetni.

Használó közterületen keľeskedelmi tevékenységet a
cLxtv. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének
f| 0 /2oo9. (Ix.29.) Korm. rendelet elĆiÍrásainak betaľtásával folytathat,
lakosság nyugalmát nem zavarhďją avendéglátó teraszon zenét nern szo

E 1082 Budapesr, Baross u. 63-6?.8 4Sg-2100
wwwjozsefvaros.hu
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BUDAPEsT rŐvÁRos VlIl. KER LET
slzservÁRoSl otĺ KoRvÁN ZAT

vÁRosGAzDÁtKo Ásl ÉspÉNzÜGvt BIzoTT GA
soos cĺoRcy
eInóĺ.

használatot
eredeti

állapotának helyreállítĺísräľa. E kötelezettség elmulasztása esetén a
az eredeti állapot helyreállítĺĺsát a ktitelezettséget elmulasztó
amennyiben a helyreállításra vonatkozó írásbeli felhívásnak az érintett 8
eleget.

A tulajdonos onkormáľryzat az eredeti állapotot az erTe iľányuló felhívás lözésével és az
ęlőzőekbęn megszabott hatáľidö eltęltére tekintet nélkül azonnal ha az élet és
balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, k<izrend, közbiaonság, illetve a ľendje,
rendeltetésszerĺi használata slilyos sérelmének elhĺłľítasa vagy jelentős

Felhívom a figyelmét, hogy ha a közterületet hasznáIó a közter{iletet
rĘgy a hozzáljánilástól ęltélö módon, illetve azt megha|adó mértékben
tulajdonos vagy meghatalmazottja felhívására a jogel|enes köz
haladéktalanul megszĺintetni, továbbá kártalanítás nelkil köte|es a

taľtani, és a közteľtilet használat iditąrtąľną a|afta szüksĘges
tisztĺĺntaľtási kötelezettségét te|jesíteni.

lás nélktil.
kiĺteles a

Önkormányzat
elvégeztetheti,
belĹil nem tesz

ebben az

karbant.artási. és

közéľdekbol egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállítasának
esetben is a jogosulat|an kiizteriilet használó köteles viselni.

Felhívom a figyelmét hogy a kĺjzteľÍitetet használó kötetes a használat cél engedélyezett
tertiletet és annak kiirnyezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, á[lapotban

A kiiáertilet használat kapcsáĺr elhelyezni kívant létesítmények, egyéb táľgyak
biztonságos elhelyezeséért, őrzésééľt a közterületet használó felel,
megľongálódása esetén az Önkoľmĺányzat fe|ékáľtéľítési igénnyel nem élhet.

azok esetleges

A kciztertilet.használati jogosultság nem pótolja a jogszabályokban elöíľt _ hatósági,
illewe szakhatósági _ engedélyek (pl. építéstigyi, egészségügyi,
engedélyei) beszerzését és csak a közremiĺkĆidő szakhatósagok
elöírások megvalósítása esetén éľvényes.

szakhatóságok
foglalt

A közteľület hasznaló köteles jelen hatrĺrozat eľedetí példanyát vagy hitelesített
másolatĺĺt a helyszínen tartani és az ellenórzésre jogosult személyek bemutatni,

A közteriilet hasznáIattď járó járulékos költségek (pl.: energiadii, viselése, illetve
megfizetése a kiĺáerület hasznaló kötęlezettsége. Ennek teljesítése é köteles a

megfelelő közműszolgáltatókkal a sziikséges megĺíllapodásokat megkötni.

E hatarozatban foglaltak megszrgése esetén a kiiaeriilet-használati megszĺĺnik.
a közterületA köxeľťilet használatra vonatkozó jogosultság megszűnése utan használó

eredeti állapotát kĺírtalaníĺłsi igény nélkĺil saját költségén he|yreállítani.

Amennyiben a közterület-használat soľán a használattal a terület

megrongá|ódĺk, abban káľ keletkezik, illetve azok masnak kárt okoznak, úgy a köaerület
használó a rongálódást saját költségén kđteles helyreállítani és a káĺ

B I 082 Budapest, Baross u. 63'67 . I 459-2 I 00
rvrvw jozsefvaros.hu
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BUDAPEST FoVÁRos Vlĺ|. KE ULET
,lozse rvÁ RoS I oru rconłuĺÁ Y ZAT

vÁn'osoĺzoÁĺ.r DÁs1 És
pÉNzÜcvt slzo sÁGA
SOOS GYORGY
elĺr<il:

Felhívom figyelmét, hogy a köztertilet hasmató köteles az
követöen a közteľĺilet használatával minden kártalanítási és csereteriilet
igény nélkül halađéktalanul felhagyni, és az eredeti állapotnak
tulajdonosának rendelkezeséľe bocsátani.

E határozat ellen - a kozléstől számított ĺ5 napon beliil - a Budapest F
Józsefvĺiľosi Önkormĺĺnyzat Képviselćĺ-testĹiletéhez cím4.ett, de a Po
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosz Íźiyáůtozbenyrijtott 50oo,. F

Amennyiben a köxer{ilet hasmáló a közteniletet a jelen határozatban me idó utan
is használni kívánja, köteles legalább 30 nappal a lejárati idö elön újabb benyújtani.
A kcizteriiletet tovább használni csak az ŕĄabbhozłÁjĺírulĺás biĺtokában

ídőtaľtam lejárľát
irányuló

a ktizterĺilet

VIII. kerÍilet
i Hivatal

illetékbélyeggel

hozzájárulas
Főváros VIII.

i rendeletének

véve hoaa

kerület Józsefuáľos onkormán1zatának tulajdonában lévő Budap
Kenyéľmező. u. 4. sz. elött l m" közteľületet molinó elhelyezése célj

vut. kerĺ[et,
kíván igénybe

venni. Kérelmęzó beadványárhoz a nyomtatvĺĺnyban meghatározottakat

A Képviseló-testĺilettöl biaosíton átruhĺŁott hatĺiskiirben eljárva a V és
Pénziigyi Bizottság (továbbiakban: Bizottsás) a kérelmet és a 1125120|3.
()Ĺ14.) számú határozatätban a rende|kezö részben foglaltak szerint

E határozat aközigazgatási eljĺárás általános szabályaĺľól szóló 2004. évi
19. $ (2) bekezdésén ésa7l-74, $-an alapul.

tiirvény (Ket.)

A Bizottság hatásköľét a Józsefváľosi tnkoľmányzat tulajdonábaľl lévő közteľĺiletek

ellátott fellebbezéssel lehet élni.
IND oKoLÁs

A The Thľee Corners Europe Hotel Management Kft. ktiáerĺilet
iránti kérelmet nyújtott be az onkoľmányzathoz. Kérelme ďapjrán a

használatáľól és használatĺĺnak rendjéről szóló l8120t3. (Iv.24.)
l2. $ (l) bekezdése állapítja meg.

önkormrĺnyzati ľendelet (JóKÉSZ) 10. $ (3) bekezdésében foglaltakat
meg-

Keľetszabályzatot (BvKsZ 47l|998. (x. l5.) Föv. Kgy. rendelet) es a
Építési Szabályzataľól (JoKÉsZ) szś|ő 66t2007. (xII. l 2.) rendeletet.

A Bizottság jelen határozatźi a Józsefvárosi onkoľmrĺnyzat lévtí közterĺiletek
használataról és használatának rendjéröl szóló l8/20l3. (tv. 24.)
a, 12. $.a és |?-23. $.a alapján hozta meg.

i rendelet l. $-

A Bizottság határozatźta Józsefuáros Kerületi Építési Szabályzatáról 66ĺ20a7. CfiI.l2.)

A köztęriilet.használati hozłĄjálrulási kéľelem elbíralĺĺsa során tu ĺinkoľmányzat
nevében eljárva a Bizottság figyelembe vette a Föváľosi Szabályozási
46||998. (x. 15.) Fĺĺv. Ksy. rendelet), a Budapesti v

El t082 Budapest, Baross u, 63-67. A 459-2100
wwrv.iozsefvaros.hu
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B U DAPEST rovÁnos VIt|. KER
lozse rvÁ Ros l Ö ľrl Ko RpĺÁ ĺl

vÁRosGAzoÁlro Ás| ÉspÉtqzÜcyl B|zoTT GA
soos GYóRGY
eInök

onkormárryzat tulaj donában

LET
ZAT

A közterĺilet hasnźt|at díjáról a Józsefvríľosí
haszná|atáról és hasznáI atának rendjérőI szóló
17-23.$-a és 2. melléklete alapjan dtintott.

A fellebbezési lehetóségeÍ a Ket. 98. $ (1)-(4) bekezdései, vďamint a 99. $l07. $ (1) bekezdése alapjan adta meg.

r8120r3. (rv.24;)
közterületek
ľende|etének

l) bekezdés és a

A fellebbezési illeték mértékét az illetékekröl szóló 1990. évi xclil. 29. $-a alapjrĺn
áIlapítottam meg.

Budapest, 201 3. októbeľ 22.

Bizottság

iiii ir ij -i

A hatĺíľozatľól értesiilnek :
l) a kérelmezo,
2) a VIil. kerületi Rendörkapítányság,
3) a Józsefváľosi Közteriilet.felĹigyelet'
4) a Budapest Józsefuáľos onkormanyzat Polgármesteri Hivatala Hatósági
5) a Budapest Józsefuáros onkoľmán yzat Po|gármesteri Hivatala Pénziigyi
ó) irattár

B 1082 Budapest, Baross u. 63-67. tB 459-2100
rvrvw jozsefvaros.hu
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2016.@.26. oPTEN Kft. > CĄ;kivonat 2016. 09. 2&i hatá||ya|

Ktjzzétételi informácii megjeĺenítése:

The Three Corners Europe Hotel Management Kor|áto|t Felelősségű Társaság
(1163 Budapest, Margit utca 45.) Adószám=24223638.2.42

Cégkivonat 201 6.09'26.-i időállapotban

ÁI.rłlÁruos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 09 996387 (Hatá|yos)

Cégforma: Końáto|t fe|e|ősségű társaság

A|aku|ás dátuma: 2012.12'21.

Bejegyzés dátuma: 20,| 3.01 .28'

A cÉG ELNEVEZÉSE

2/1 The Three Corners Europe Hote| Management Końáto|t Fe|e|ősségű Társaság

Bejegyzés kelte: 2013.0,ĺ.28.

Hatályos: 201 3.01.28. - ...

A cÉG RÖuDíTETT ELNEVEZÉSE

3/1 The Three Comers Europe Hotel Management Kft.

Bejegyzés ke|te: 2013.01.28'

Hatályos: 2013.01.28. - ''.

A CEG SZEKHELYE

5/1 1163 Budapest. Margit utca 45.

Bejegyzés ke|te: 201 3.0,ĺ'28.

HatáIyos: 2013.01.28. - ...

A cÉG TELEPHELYE(I)

6/1 í055 Budapest. Királyi Pál utca 12.

Vá|tozás időpontja: 201 3.03.11.

Bejegyzés kelte: 20'ĺ 3.06.20.

HatáIyos: 2013.03.11' - ',.

6/2 í081 Budapest. Kenvérmező utca 4.

Vá|tozás időpontja: 201 3.08.05.

Bejegyzés ke|te: 2013.08.22.

Hatályos: 201 3.08.05. -,.'

^ ,ĺľ
//' /\'b

https :i/www.opten.hu/cegtar/cegki vonat- nyom tatasi0 1 0999ä387



2016.09.26. OPTEN Kít. > Cégkivonat 20'16. 09' 2&i hatá||ya|

551 0'08 Szá|lodai szo|gá|tatás (Főtevékenység)

Bejegyzés ke|te: 20í3.01.28.

Hatályos: 201 3.01.28. - ..'

5520'08 Üorilesi, egyéb átmeneti szá||áshe|y-szo|gá|tatás

Bejegyzés ke|te: 20.ĺ 3.01.28'

Hatályos: 201 3.01.28. - ...

5590'08 Egyéb szá|lás he|y-szol gá|tatás

A TÁRsAsÁolszeRzóoÉs (ALAPszABÁlv, łueíTo oKlRAI Éľesíro oKlRAT) KELTE

B/1 2012.12.21.

Bejegyzés ke|te: 2013.01.28.

HatáIyos: 2013.01.28. - '..

B/2 2013.01.15.

Bejegyzés kelte: 2013.01.28.

Hatályos: 2013.01'28. - ...

8/3 2013.03.11.

Bejegyzés ke|te: 201 3.06.20.

Hatályos: 2013.06'20. - ...

8/4 2013.08.05.

Bejegyzés ke|te: 201 3.08'22.

Hatályos: 201 3.08.22. - .''

8/5 2014.05.06.

Bejegyzés ke|te: 2o1 4'05.27 .

Hatályos: 201 4.05.27. . ..'

8/6 2014.09.29.

Bejegyzés ke|te: 2014.10.06.

HatáIyos: 201 4. 1 0.06' - ..'

8n 2U5.05.11.
Bejegyzés kelte: 2015.05.19.

Hatályos: 2015.05.19. - '''

8/8 20',t6.04.27.

Bejegyzés ke|te: 201 6.04.29.

Hatályos: 201 6.04.29. - ...

A cÉG TEVÉKENYSÉGI KoRE(I)

9/1

9/2

Bejegyzés kelte: 201 3.01.28.

Hatályos: 201 3.01.28' - ..'

9/4 5629'08 Egyéb vendég|átás

Bejegyzés ke|te: 20,í 3.01.28'

HatáIyos: 2013.01.28. - ...

9/5 6810'08 Saját tu|ajdonú ingat|an adásvétele

/oĺĺaĄ
2t8https :/Áľww.opten'hu/cegtar/cegkiVonat- nyom tatas/01 09996387



2016.09.26. oPTEN Kfr. > CĄ7kivonat'2o16.09' 2&i hatá||ya|

Bejegyzés ke|te: 2013.01.28.

Hatályos: 2013'01,28. - ...

6820'08 Saját tulajdonú, bére|t ingat|an bérbeadása, üzeme|tetése

Bejegyzés kelte: 2013.01.28.

Hatályos: 2013.01.28. - ..'

6831.08 lngat|anügynöki tevékenység

Bejegyzés ke|te: 201 3.0.ĺ .28.

Hatályos: 201 3.01.28. - .''

6832'08 | ngat|ankeze|és

Bejegyzés ke|te: 201 3.01.28'

HatáIyos: 2013.01.28. - ...

7010'08 Üzletvezetés
Bejegyzés ke|te: 2013.01.28'

Hatályos: 2013.01'2B' - ''.

7021, 08 PR' kommunikáció

Bejegyzés kelte: 201 3.0í.28'

HatáIyos: 201 3.01'28. - ..'

7 022, 08 Üz|etviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Bejegyzés ke|te: 2013.0í.28.

Hatályos: 2013.01'2B. - '.'

8299'08 M. n. s. egyéb kiegészitő úz|eti szo|gá|tatás

Bejegyzés ke|te: 2013.01.28.

Hatályos: 2013.01.28. - ..'

9/7

9/B

9/9

9/6

9/10

9/12

13/1

9/11

A cÉG JEGYZETT TŐKÉJE

11/1 tsszesen: 10 ooo ooo HUF

Bejegyzés ke|te: 2013.01.28.

Hatályos: 201 3.01.28. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE Jocosu LT(AK) ADATAI

Didier Cormelius Lambrecht (an: Ceci| Fache| # 
| 
ügyvezető (vezető tisztségvise|ő)

Kt]lfö|di cím: EG E| Gouna Hurghada, Red Sea, The Three Comers Rihana Resoń

Szti|etés ideje: 1965.08.16.

KÜlföldi adószám: 100263240

A kü|fö|di adószámot kiadó ország: EG
Kézbesítési megbízott: Dr. Muszka Sándor (an: Szegedi Éva) í06í Budapest. Andrássv út

17.

A hite|es céga|áírásinyĺ|atkozat vagy az Ügyvéd általe||enjegyzetta|áírás-minta benyújtásra

kerult.

A képvise|et módja: öná||ó.

*fuo
2-

3/8https :/iwww.opten. hu/cegtar/cegkivonat- nyomtatas/01 09996387



2016.09.26. OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016. 09. 2&i hatá||ya|

A jogviszony kezdete: 2012.12.21.

Bejegyzés ke|te: 2013.01.28.

HatáIyos: 201 3.01.28' - ...

í4 A KÖNYWlzsGÁLl(o ADATAI

14/1 [oí 09 074959 t€]3tl Derzsi & Wemitzer Pénzügyi-Számviteti Szo|gáltató Kor|átolt

Fe|e|ősségÜ Társaság HU 1134 Budapest, Angyalfö|di út 37. |/3.

Derzsi Gvörgv (an: Szentpéteľi Lívia) s íí34 Budapest. Lehel utca ďC. lV. em. 2.

A jogviszony kezdete: 2015.05.11.

A jogviszony vége: 2019.05.31.

Vá|tozás időpontja: 201 5.05. 11.

Bejegyzés ke|te: 2015.05.19.

Hatályos: 201 5.05.11. - .,,

A cÉG sTATlszTlKAl SZÁMJELE

20/1 24223638-5510-113-01.

Bejegyzés kelte: 2013.01.28.

Hatályos: 2013.01'28' - '''

A cÉG ADlszĄMA

21/1 24223638-242.

HU24223638.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 2013'01.u.
Bejegyzés ke|te: 2013.01.28'

Hatályos: 201 3.01.28. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALMI JElfŐszÁr'ĺn

32/1 10300002-1058902048820010

MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 01 í0 040952)

A számla nyitási dátuma: 2013,01.07.

Bejegyzés ke|te: 20,|3.01'28.

Hatályos: 201 3.01'28. - ...

32/2 10300002-,ĺ0589020490200,ĺ7

MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 01 10 040952)

A szám|a nyitási dátuma: 2013.01.07.

Bejegyzés ke|te: 2013.01'28.

Hatályos: 201 3.01.28. - ...

32/3 10300002-1058902048820034

MKB Bank zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 0,ĺ ,|0 040952)

A szám|a nyitási dátuma: 20,|3'06'28.

Bejegyzés kelte: 2013.07.01.

Hatályos: 201 3.07.01. - ...

21

32
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2016.09.26. OPTEN Kft. > CĄ;kivonat 2016. 09. 2si hatá||ya|

32/4 10300002-1058902049020031

MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 01 10 o4o952)

A szám|a nyitási dátuma: 2013.06.28'
Bejegyzés ke|te: 2013'07'01.

HatáIyos: 201 3.07.01. - ...

32/5 10300002-1058902048820M1

MKB Bank zrt' (1056 Budapest, Váci utca 38.; 01 í0 040952)

A szám|a nyitási dátuma: 2013'07.18.

Bejegyzés ke|te: 201 3.07 .22.

Hatályos: 2013.07.22' - ''.

32/6 10300002-1058902049020048

MKB Bank zrI. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 0'ĺ 10 040952)

A szám|a nyitási dátuma: 2013.07.18'

Bejegyzés ke|te: 2013.07'22'

Hatályos: 2013.07.22. - '..

32t7 '10300002-1058902048820058

MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 01 10 040952)

A szám|a nyitási dátuma: 2013.12.03'

Bejegyzés ke|te: 2013. 12.09.

Hatályos: 201 3. 1 2.09. - ..'

32/B 10300002-1058902049020055

MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 01 10 040952)

A szám|a nyitási dátuma: 2013.12'03.

Bejegyzés ke|te: 2013..ĺ2.09.

Hatályos: 2013.12'09. - '.'

A cÉG ELEKTRoNlKUs ELÉRHETóSÉGE

45/1 Emai|:beata.|ambrecht(ôthreecorners.com
Bejegyzés ke|te: 2013.0'ĺ.28.

Hatátyos: 2013'O1'28' -,..

45/2 Email:beata.lambrecht@threecorners.com
Vá|tozás ídőpontja: 201 4,o9.29'

Bejegyzés ke|te: 2014.10.06.

Hatályos: 201 4.09.29. -,..

A cÉG cÉGJEcYzÉxszÁľrłnl

49/1 01 09 996387

Vezetve a(z) Fővárosi Töruényszék Cégbírósága nyi|vántartásában.

Bejegyzés kelte: 20í3.01.28.

HatáIyos: 201 3.01.2B. - ...

rí:r
ĺ'/

GV
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Cégformától függő adatok

1(09) A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATA!

1(09)/2 Didier Cornetius Lambrecht(an: Ceci|eFache| '& i 
xtilĺolol cím: EG E| gouna Hurghada,

Red Sea The Three Comers Rihana Resoń

Szü|etés ideje: 1965.08.'t6.

Kézbesítési megbízott: Dr. Muszka Sándor (an: Szegedi Éva) 106í Budapest. Andrássy út

17'
A tagsági jogviszony kezdete: 2012'12.21.

Bejegyzés ke|te: 2013.01.28.

Hatályos: 2013.01.28. - .'.

1(09)/3 Bernard D.N. Vandamme (an: Jeanine Sidonie Detae|lenaere) 
. 
# Ktj|fö|di cím: BE 9870

Zulte Staatsbaan 98.

Sztiletés ideje: í965.08.01.

Kézbesítési megbízott: Dr. Muszka Sándor (an: Szegedi Éva) í06í Budapest. Andrássy rit

17.

A tagsági jogviszony kezdete: 2012.12.21.

Bejegyzés ke|te: 2013.01.28.

Hatályos: 2013.01.28' - '..

1(09)/4 Lambrecht Beáta (an: Fí}|öp Emi|ial ffi íí64 Budapest. Váqás utca 6.

Születés ĺdeje: 1969',ĺ1.29.

A tagsági jogviszony kezdete: 2012'12.21.

Bejegyzés ke|te: 2013.01.28.

Hatályos: 2013.01'28. - .'.

1(09)/5 Cecíle Fache (an: Van cayseele Godelieve) * l KĹi|fö|di cím: EG E| gouna Hurghada, Red

Sea The Three Comers Rĺhana Resort

SzÜ|etés ideje: 1942'12'27 '

Kézbesítési megbízott: Dr. Muszka Sándor (an: Szegedi Éva) í06í Budapest. Andrássy út

17.

A tagsági jogviszony kezdete: 2012.12,21,

Bejegyzés kelte: 201 3.0.ĺ.28.

Hatályos: 201 3.01'28, - ...

1(09)/6 JADEsLoV spol sro. SK Tupá cast choravtice, Priemyselny pad< 261.

Külf.cég' szervezet nyi|vántartási szám : 34í,1 9396

Kü|f.cég, szervezet nyi|vántartási hatóság:Sz|ovákiai Igazságugyi Minisztérium

Kézbesítési megbízott: Dr' Muszka Sándor í06í Budapest. Andrássy út í7.
A tagsági jogviszony kezdete: 2012'12'21.

Bejegyzés ke|te: 2013'0'ĺ.28.

https:i/www.opten. hl/cegtar/cegkivonat- nyom tatas/O1 09996387
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HatáIyos: 201 3.01'28. - ...

1(09)/9 [oí 09 673542 € | e ] 1st Step Kft. HU 1163 Budapest, Margit utca 45.

A tagsági jogviszony kezdete: 2014'09'29.

Vá|tozás időpontja: 201 4'09'29.

Bejegyzés kelte: 2014. 10.06.

Hatályos: 2014.09'29' . ..'

97 PÉNZÜGY| MoDUL

20,|5. év 2014. év 20í3. év 2012. 2011.

év év

Beszámolási időszak 2015'01.01. -

2015.12.31.

eFt

453 961

19 713

29 460

26766

26766

124 304

9740

102726

46992

11 838

41 726

0

6,ĺ 855

20't4.01.01. -

2014.12.31.

eFt

404 020

12977

8282

7 419

7 419

103 148

10 933

92 098

il 893

117

14 960

0

77 528

2013.01.29. -

2013.12.31.

eFt

235730

-1 5í3

-6 66í

-7 314

-7 314

82773

16/.2

7586/.

25 148

5 267

7U1

0

65 991

Nincs Nincs
adat. adat.

eFt eFt

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nĺncs Nincs

adat. adat.

Nincs Nĺncs

adat. adat.

Éńékesítés nettó

árbevéte|e

Üzemieredmény

Adózás e|őtti

eredmény

Mér|eg szerinti

eredmény

Adózott eredmény

Eszközök osszesen

Befektetett eszkozok

Forgóeszkozök

Pénzeszközök

Aktív időbe|i

e|határolások

Saját tőke

Céltarta|ékok

Köte|ezettségek

/
Ĺ".i:,.'

bto
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Rovid Iejáratú

köte|ezettségek

Hosszú lejáratú

köte|ezettségek

Passzív időbe|i

e|határo|ások

Pénzügyi mutatók

E|adósodottság foka

EIadósodottság

mértéke - Bonitás i

Árbevéte| arányos

eredmény % i

Likviditási gyorsráta i

Létszám:23fő

40 145 Nincs Nincs
adat. adat.

25 U6 Nincs Nincs
adat. adat.

I241 Nincs Nincs
adat. adat.

0,80 Nincs Nincs
adat. adat.

8,75 Nincs Nincs
adat. adat.

-3,10 Nincs Nincs
adat. adat.

1,89 Nincs Nincs
adat. adat.

34 598

27 257

20723

0,50

1,48

5,90

2,97

51 629

25 899

10 660

0,75

5,18

1,U

1,78

Az adatok az OPTEN Kft' Cégtár rendszeréből száľmaznak, amely cégek esetén a
cégkĺiz|önyben megje|ent hivataIos adatokat taľtaImazza, más szervezetek esetén egyéb

foľľásból származó hivata|os és gyűjtiitt információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 2016'09.26 17:39

Uto |só feldol gozott Cég köz|öny megjelenési dátu m a: 2a1 6.o9.22.

Adatbázls uto|só aktua|izá|ási dátuma: 2016.09.26 15:18

oPTEN KÍt.G)

\/ .1. 
-ł

https ://www.opten. huicegĺtar/cękivonat-nyom tatas/01 09996387
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Budąpest Főváros V|lI. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat Po|gármesteri HivaĺaIaVagy,ongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

E g yé n i vál l a I kozás eseŕében,.

Adósáma:

Banlszamlaszáma:

(, l, t, L il,i3
) 7 3,Lý,s I q c Ś 2!o T ;!c I I

QC aii

Wnu

I

Kérjiik a túloldalon jelzett
a kérelemnyomtatvd,vt

,, .4,.ffi

Megjegyzés:Fentiadatokközléseaközteriilet-használatikéreImek"lbí,
sziil<ségesek Az adatokń a Polgórmestcri Hivatal és a Józsefiárost Kózterülel-felíiglelet kezelÍk l"l", ąal*tot,ł, a 20] 1. évi CilI'tölllé4nnalqul.

KtizterüIet-hasznrĺIatidej e:2O1G u" ? ,j, nd ĺdll naptol 20l:J : év il7i napig
(Több időpont'- helyszín esetén kériink lisüat mellékelnil)

Közteľĺilet-hasznĺílatcélj 
^, 

..............u..L..u'#s(Ä.ś ő ŁgWą.G..........

7KôzterŤiletnarysága:.... m,ldb l
ĺ Közterĺilethelye: Budape$ Vm.kerii|et.......Ö-.ą{//.V X5* ..z', ...C=,NEľ1.A...-F-epsał ó
t . ...(utcąter)............szamelőtti: jrírdĄ.úttesten" zoldtertileten vagv..k4aLĄ..\

\ o 
ngyeľ ( I.E\mIJzńsI cÍM, amennýben a fentĺ adatolĺtóI eltéľ, stb):

\5
... aKł .a4 .:.ď,4'r .5c. -> r€ "3
.. m"q oo. - &ęľi ao..--> )-r-O .'*

m9 !l.é k l ete k e t cs ato lni,aIáírni szíveskedjék!
es
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy
} a kéľelem benyrijtása nem jogosítja fel a közterület hasanálatára,

} a l8/20l3. (Iv. ž4.) önkormanyzati ľendęlet l7. $ (1) bekezđése szerint a közterĺilet használatáért kÖztę-

riileĺhasaälati díjat köteles fizetni,
} a köztertileten kizaróla g a2I0/fO09.(IX.29.) Kormányrende|et 12. $ (1) bekezdése alapjan a rendelęt 5.

ĺll cllékletébetl tneglratáľozott tęnrrékek árusíthatók.

A kérelemhe zakére|mczłínek az alábbi melleletetet kell csatolnia: (Á csatolt mel|ékletet kérjük X-el jeliitni)

ffinttevékenvséssvakorlásarafęlioeosítóegyszeríiokiĺatmásolatát:
- esvéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt,

@éni cég esetén: 30 napnáI nem régębbi cégkivonatot' aláírasi cĺmpeldanYt'

té6ęn: a nyílvantartasba-vételtiket igazoló okiratot,

- ŕĺętermelők esetén ŕistermelői isazolvánYt.
ulóvázlatot,arnclycnszcrcpclniekellakörnyezőutciĺknak

is. A vážlaton az igényelt terĺilebrek - a sziikséges méretekkel - úgy kell |"9Ľt1!ł' -t'ogy T-ul: nagysága,

elhetyozkedése egýertolmÍíen megállapítható legyen (TERASZ, Płvn-gN ESETEN: annak széIessége,

hosszúsága; ateÍasz,pavilon szé|éĺekazépüIethomlokzatifa|átőlés ajaľda szélétől való tavolsága; terasz

esetén annak az üzletnek a bejaratától való tavolsága, amelyi e

@ńy,létesítmény,berenđezésmĺiszakilęírásátésterveit;teraszkérelmekheza
helvszín fotóiát is csatolni szijlrsé,ges.

let.haszrálatihozzajfuv'|źsmegújításaesetén_varosképvéđel-
misz.eirnontokfiwelembevételemiatt_fenyképfelvételtkellbecs

éiítési munkálątokkal összefüggő közterüleĺhasználat

;';,.éb"; * e.pĺueĺataĺ kaýott meghanlmaząst és a jogśzabátýąn előírt esetekben a jogerős építésügi ható-

".i 
qi en op ĺI álvt cs atolni szüIrs és es.

zinrajzontil| - a vonatkozó helyszínt źĺbrźľ;ollő

forgalomteJhníkaivanajzot' amely besżerezhető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatóság Közútkezelési Fő-

osztálv. Forsalomtechnikai osztályán

Figyelmeztetés:
iW,,*I ldtöltott laźrelemnyomtątvőny es u etőírt melléHetek csątolósón tú], a pontos és egłértelmű heýmeýattozas, va-

lamint a meglévő létesínnérĺyfonja elengedhetetlenabery,ijtottkźrelem érdemi elbbálasához!

A kĺjzterület-használatot - hil<inosen - az alábbi jogszabďyok szabáIyoruźl<:

} a Maryarorság.helyi önkoľmányzatairol szoló 20l 1 . évi cDooo(. törvény

} a Józsefuaľosi onkoľmanyzat tulajdonában lévő köztertiletek haszrálatáról és ha.szlálatának rendjéről sm]lő |8ľf073.

(ľu .24.) önkormrányzati rendelet

> jo75"fo^o, Keruleti Építési Szabályzataľó|szőLő 66ľ2OO7.QilI.12.) iinkorrnanyzati rendelet

} Budapesti Varosrendęzesi és ÉpÍtés1Keľeszabźtyzaľ:őlsmirő 47l|998.(X.15') Főv. Kry. rendelet

NYILATKOZAT

jaro hatosag fele touáuuĺta'uľ'oz ajogosultság megállapítása és teljesítése céljából.

től tájékoztatást kaptam _ melyĚĺ fuĺlomáslll vetÍęm _ aze|jźĺrás megindításának napjárĺil, az ügyintézési határidő-

rő', azügyemĺe irányadó jogszabály renđelkezéseiról, jogaimról és kötelezetts{gemről, továbbá kötelezettségem

ęlmulasztásanak j ogkiivetkez'ményeiről, a hivatali elérhetőségľől.

l"uu*e.ĺ :ágo*ióI l"*ondok. íuđomasul veszem , hogy ezá|tal az ĺigyemben hozott haÍározat annak kÖzlésekor

jogerőre gmelkedik.

4'

" .,.//^ f\y' /, |Á't0J
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kitólteni!

Megjegyzés: Fenti adątok kłzlése a közterÍilet-hasznólati kérelmek

\o::ójá:il.á:!an íoqplt1lc ell|n,őrzéýhe1 sziilcségesek Az adatolat a Polgármesteri Hivątal Gazdálkodźsi, illene Közterĺilet-
Íet,ig)eleti UgłosztlźIya kzelik eitdorlruźcios és einfołruźciőwabad&źgrolszotö201t' éynCXI. tö,ýétĺyatqj6n

Közteľĺilet.hasaálatideje:2llffiu'ĐT6l ľ'o ĺđl lnaptol 201Bi.ev ffino Bl.4 *'-
(Több időpont,- helyszftr eseten kértink tisuátmelléke|ni!) ll
Közleľtilet.hasznĺítatcetie: ....... \n\lfrłVľM o
Kérclemmel éľintett kiizterüIet narysĺĘa , ........ 2h....]... .'ĺau
Ktizteľülethetye: Budape$ vm. ker{ilet............c.QÄu.,v. .J(.Et .....%,

:Sr-:.

Ú.

Egyéni vál lalkozás esetében :

Káe|ĺnezőnwe:..

I.akcíine: irsz: ..... (u, ter):.. COruV,M
\ , ,, Jozs-EFvÁRosr.tľroRrł,{ľ*t.zz.VWY., ľc'-o;6ffiffitľ.ilÝľ*^

Vállalkozo nyilvrántartas i szÁnn:,

Adószáľra: aľą|uWI'$.c
Bankszamlaszáma I t_

T

ąBŕ-} i'u

MagánszeméIyek esetében :

Kéĺe|mező neve: ................ . +^l^f^-.

I.akcíme: insz: ..szam:

Sziiletesi treýe:. . . .

e.mail cím: ........

Kérjiik- ? ttłloldalon jel-zett m9ll-ékleteket csatolni, ésa kérelemnyomtatvőnyt aIáírni szíveskeĺIf ék!. '

(z ł.,,
70r
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A kére|mező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benyújtasa nem jogosítja fel a közteriilethaszná|atźlra,
a Józsefvárosi Önkormanyzat tulajdonában lévő köztęľiiletek hasnáiatfuő| és haszrálatának ľendjéről szóló
|8ĺ20|3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szęrint a közteriiĺet haszná|atźĺért közterĺilet-
hasznáIati dfiat köteles fizntni,
a köztertileten kłzarőlag a kereskedelĺni tevékenységek végzésének feltételeiĺől szćiő 210/2009. (Ix.29.)
Koľmiíĺlyrendelet 12. $ (l) bekezdése alapján a renđelęt 5' mellékletében meghaüĺľozott terĺnékek iírusítha-
tók.

A kéľelemhez a kérelmezőnek az a|áhhi me||é|eteket ke|| csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjiik X-el je|ölni)

l. A közterĺileten folytatni kívárrt tevékenység gyakorlásiĺľa felioeosító egyszerÍi okirat miĺsolatát:
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt'
- gazďasáĺgítĺĺrsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot' aláÍrási címnélĺlányt,
- tarsadalmi és egyéb szeryezetek esetében: a nyilvantarĺásba.vételiiket icazoló okiĺatot.
. ősternelők esetén ősterrnelői isazolvánfi.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztwemeltetni kívánó kereskedelĺni/venđéglátó egység érvényes be-
jelentés köteles kereskedelmi tevékenység beielentését ieazo|ó dokumentumot vagv a MÍtködési Eneedélvt
2. Azigényelt területre vonatkozĺ1 helyszínt źhraz,olő váz|atot, amelyen szerepelnie kell a köľnyező utcĺíłorak
is. A vĺzlaton az igényelt teľiiletnek - a sziikséges méretekkel - úgy kelt szerepelnie, hory annak nagysźlga,
elhelyezkedése eryértelműen megállapítható leryen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hossztisága; aterasz, pavilon szélének az épület homlo|r,zatifa|átó| és a jarda szé|éto|való távolsága;teÍasz
esetén ańnak az iizleürek a beiáľatától való távolsáea. amelvilĺüez taľtozik méterben mérve).
3. Az elhelyezri kívánt építrnény, létesífuény, berendezés műszaki leírasát és teľveit; teraszkérelmekhez a
helyszín fotói ót is cs ątolni szüIts éses'
4. Meglévő létesífuényre vonatkozó közteľiilet-hasm6|atihozĄátu|ős megújítása esętén - városképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsato|ni.
5, Epítési engedéIyhez lÖtött építm&ry esetébenvagł építési munkđlatolĺ]cal összefiłggő kizteriilet-haszndlat
esetében az építtetőtőI kapott meghatalmąząst és ajogszabdlyban előírt esetelrben a jogerős építésiigi ható-
s łźgi engedélyt cs atolni sziilrs éges.

6. Közút ĺgénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszĺnrajzon túl - a vonatkozó helyszÍnt őbrázo|ó
forgalomtechnikaivánajzot, amely beszerezhető aBKK Közúti Közlekedési IgazgatóságKtizutkezelési Fő.
osztály. Forgalomtechnikai osztálván.

Figve|meztetés:
A hiánytaltwl lłitöltött kéľeleľnrtyomtdvfuly és e előfr,t melléHetekcsdolasánhi|, apontos es egertelnĺű heýmeghattbozđs, va-
lanint a meglaó läesíĺnéryfotója elengedhaalen a bmyĘtott lł&elem bdemi elbiráIdsához!

A közterület-has zĺráűatot _ ktilö,nösen - az ďábbi jogs zabźilyok szabályonźú<:

MagaĺorszĄheýi önkonnányzatairól szślró 20| l. évi cIJooO(. törvény
a Józsefrárosi Ónkoľmányzat tulajdonában lévő közterĺjleüek hasanźnaúróirés hasmá|atának ľendjéről szś|ó |820|3.
w .24,) iinkormányzati rendelet

Józsefuáros Ke'rtileti Épĺtesi Szabátyzaüíró I s7ś|ó 66D00? .W.|f .) önkoľnanyzati ľendelet
Budapesti Város.rendezési és Építési Keretszabólrzatról szóiró 47l|998.(x.15.) Főv. I(ry. ľendelet
A ľelelámot ľeklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/20|3. (xll.20.) önkor-
mĹnyzatt rendelete

NYILATKOZAT
AlulÍrott, az 6|ta|an benyujtott közteľület-hasaálati kérelmem elbírálásának cétjából houóiórulok személyes adataim
történö kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgiírmesteri Hivatal az le-
járrásban ĺészt vevő szaküatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé;

Kérelnem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyoszt.ĺly ügyintézőjétől tájékozatÁst kaptam -
amelyet tudomdsal vettem _ az eljźrźs megindííásának napjĺírót, az ngylntézési határidőről, az ügyemľe iranyadó jog-
sźabä|yi renđelkezésekrőI, jogaimról és kötelezettségeimľől, továbbá kötelezettségem' elmulasztásanak jogftövetkez-
ményeiľól, valamint a hivatalí elérhetőségről.

Kiielcntem. hogy kérelmem tęljesĺtése esetén a knzignzgatásÍ hatósági eljáľás és szolgáItatás általános szabályairól a

,ty'',,i+Ą
RELMEZÖ Á.LÁÍRÁSA
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BUDAPE sTl RpNoŐR.F ŐreplrłNys,ło
VIII. Keľĺileti Renđőrkapitányság

Rendészęti osztály

Ugyszám: 01 080/5759.87 ĺfa16. źh, T ár gy : szakhatóságĺ vélemény
Hiv. szám: 1 6-|f02l2U16.
u gyintező: Boĺos Attila Ba|ázs r. hdry.
TeL.: 477 -37 -04 I 48-124
Emaitr : b oro s ab @,budapest. pol ice.hu

dľ. Ga.lámbos Es'zÍer
iiryosztál1ľezető

tsudapost Fővaľos VII{. kęľület
Józsefu áľosi onkonnanyzat
Pol gái'mesÍeĺi Hivatďa
Gazdállcodási Ü.gyosztál,y

s}fupęst
B-aľoss üca ő3:67.
1082

Tisztelt dľ. Galambos Eszter!

Tffioz'tĺitom, hogy a fentí számon hat'{ságomhoz erkezett .megkeľesésben foglaltakat
nregvizsgá|tam, ĺnelynek sotián az aiáb-biakat állapítottam meg:

Kovács NellÍ (egy.éni vlĺllalkozó) keľďĺnď nytjtott be a Józsefuárosi Onkoľmanyzat fulajdonában
lévő k<jztęľü|ethaszrĺélatźŕroz, meýben kíteleptilés engedélyezéséÍkét.te az alábbiak. s.zeřintl 2016.
júąius 01 . naptól * 2019. május' 31' napíg nanernyő kihelyezése 24 ĺégyzeftnéter teľĹilętľe, október
0l. naptól . ápriĺis 30. 'napig vendéglátó terxzlétesítése 15 négyze.hnéter terĹiletre, valaĺnint május
01. naptól - szępte,ľlber 30. napíg vsndéglátó terasz kiépítése 40 négyzefrrĺéter teriiletre a Budapest
VIII. keriilet, Corvin koz2. szám ďőtt a jźÍđém.

A fenti helyszínen közbiztonsági és közlekedési szempontból a kitelepülések ellen hatóságo'm
kifogást nem eme.l.

Buđapest, 2016. szeptembeľ 13.

Cím: 1084 Budapest Víg u.3ó' t43I tsp, Ptl:IóI
Telefon: 47 7 -37 00: F ax: 47'7 -3'7 24, 48-40 t

eĺnail: 08rk@budapest.police.hu

RzsNEo -].90'?7.3 (0 I080.5Ú04.'!329.BUJERJ-657094J45.50'g54965?t|F|.50o4'3sJ4)
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Főváľosi Katasztľófavéde|mi lgazgatóság
Közép-pesti Katasztrófavédelm i Kiľendeltség

H-108l Budapest, Dologház utca 3.; 8: |443 Budapest, Pf.: l54.
Tel: (36-1) 459-2324; Fax: (36-l) 459-2457; e-mail: fki.kozeppest@karved.gov.tru

^
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Szánl : 3 5 1 5 0 l 4|9 6-I /f0 1 6.á|t.
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Budapest Fővdros WII. keriilet
Ió a efv dr o s i o n k o r m ú ny zat
Polgáľmesteri Hivatala

TárgY:

Hiv.sz.:

Szakmai véIerltélly a Budapest' VIll.
keľĺilet Coľvin köz f, (Kovács Nelli
e.v.) közteľĹi Iet használat tigyében
I 6-|f0 1 /f0 l 6. ( l3oľos Gábor
Szabolcs)

ti. i.: Fábri Zoltáłlrné tű. hdgy.
Tel.: 459-2300/94f84
E-mail: fki.kozeppest@katved.gov.hu

'r'/

,.. .,Í,,.

Íb

Vagl o n g a zd úl ko d d s t és tjzeme lteté s i U gł o s ztd Iy
Dr. Galambos Eszter iigłosztályvezető részére!

Budapest
Baross u.6347.
1082

'

Éftesítem, hogy a Budapest, V[I. kertilet Corvin koz2. (Kovásc Nelti e.v) sztm e|otti ktjzterĹilet
használal. rigyében a Kíľendeltségĺtnkhiĺz kĺilđött megkeresését megvizsgáltan. amelyre az a|áŕlbi
szakmai véIeményt adom:

A Budapest, V[I. keriilet Corvin koz 2. (Kovács Nelli e.v.) szám e|őtti közteriilet haszná|at a
benyújtott iĺatoknak megfelelő kialakításban tűzvédelmi szempontból abban az esetben nem
kifogásolom' am enny iben az alábbi feltételek telj esülnek :

A közterĹileten kiziĺróIag egy ember számźra könnyen mozdítható nem r<igzített taľgyak (székek,
asztalok, virágláđák, napernyők) helyezhetőek el.,A napemyőket a nyitvataľtási időn túl becsukott,
betekert állapotban kell tartani.

A fenti szakmai vélemény nem minősĺil szakhatósági áltásfoglalásnak.

Kéľem szakmai véleményem szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2016. szeptember I 5.

Géczi Bélo tűĺzoltó ezľedes
kirendeltség-vezető

meg bízlźs tÍbó l és n ev éb en :

?t,rs

.fu.4;,ĺy*ĺr



Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefvárosi onko rm ányzat
Polgármesteri Hivatala

Gazdálkodásĺ Üryosztály

dľ. Galambos Eszteľ
ĺiryosztáývezető

Helvben

BUDAPESTFivÁnos
VIII. KERÜLET

JózsľrvÁnosr ÖľxonnĺÁrwzłľ
PoLGÁRMESTERI HIVATALA

FoÉľÍľÉsz

.-___..*.. ________.i

26-647t20r6

Szomolłínýné Kocsis Beahix
45-92-157

szomolanyin eb @jozsefvaro s. hu

Iktatószĺám:

l]gylntézó:
Telefon:

e-mail:

Táľgy: Kovács Nelli egyéni vállalkozó közterĹilet használati kérelme - Corvin kőz}. száml
előtt vendég|átő terasz és napernyő elhelyezése

Hiv. szám: 1 6-] 20 I/20 I 6'

TÍsztelt Ügyosztályvezető Asszony!

Köszönettel vettem taÍgq témźhan tett megkeresését. A Buđapest Fővaros VIII. kerület
Józsęfuáros onkoľmźnyzata Képviselő.testÍiletének Józsefuiĺľos Kerületi Építési
Szabä|yzatáľót szóló 66/2007.(x[.I2.)rende1ete 1llrÉsz) 10.$ (3) bekezdése szabáiyozzaa
teraszok elhelyezését.

A napemyő elhelyezése (amennýben nem ęülethez rogzitett kivitelben készĹil) nem
településkepi bejelentési eljarás köteles tevékenység. Azonban elhelyezése ellen kifogásom
nincsen, a telęülésképbe illeszkedik.

Fentiek a|apjáĺ megállapítom, hogy a közterület -hasznáiat engedélyezhető.

Továbbá tőĄékotĺatom, hogy a történelmi ernlélĺ*relyekről szóló 303l20|t. (xII.23.)
Kormĺínyrendelet l. melléklete alapjźn a Coľvin mozi és a Coľvin köz t<irténelmi eĺnlékfiely,
amelynek bemutatása, értékének megőľzése a kulturális örökség védelméľől szóló 2001. évi
LXIV. törvény 61lD.$ (3) bekezdésében foglaltak alapjan a Nemzeti orökség Intézetének
feladatai kozé tartozik.

Kérem, hogy a napemyőlĺJ<el, illetve a későbbi közteľület.foglalással kapcsolatos kérelmeket
kĺildje meg a Nemzeti orökség Irfiézeterészére szakmai állásfoglalálg-k-łdalakítása céljából.

.,,.,''..,,,,i, 
ti :i';,,,,,*,.,,, 

_.
.t ', )-':

Budapest, 20|6. szeptembeľ 16.

Udvözlęttęl:

ĺ;'',
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ťoĘítész
i GergelyDLA

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2100
wwwjozsefuaros.hu ĺ/*q+
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B U DĄ PEŚT rŐvÁnos Vt l ĺ, ĺ< EnłJ lľ'ľ ]ĺ:zs nr vÁ't'ĺ}st o ľrl ro nľ,.ĺÁ ru yZAľ
. ÚR].tocslsxÁĺl

pĺlLľÁRÍ'.ĺ[sT$.a

.Kbv'ápsNelli

Budĺioest

-

Corvin k<ĺz 2,

1 082

I'ktatószám l .26 - 6 I7 /2t I 6
Ü gy'intéłlő : fi leh iśr.I:ĺorváth Ąnikó
Telefon;,45'92,-526
e-lnail : gehoľha@iozsefvaľos.h u

siíłsÍ: Coľvin koz2. száĺn alatti fi.ildszinti üzlethelýség'előtt na1reltenz,ő eJlrely.ezése

IGÁzoLÁs
telepĺiléskópi'bcje|enÍési cljáľásban

I(ovács N*ltĺ bgjelentó szgĺrrěly kéľelrnÉľe, fÜ.ĺ'6i augłĺsuttĺs 30.an 'indult telspíĺl'ésképí
'bejel.1téo1 

e]járásban, łr C.orviłl kiiz 2. sz*ni. aňĺĺ* "rolgsziłŕÍ 
üztethclyiség ełőttnape|lenző elhelyezése tár.gyb'an benyujtotť đokument.ĺciot ĺtvĺz*galtam és * ľ""i*Bg'äáit

épíĺési. tevékenység végzéséĺ Íudomáiuĺ veszem az aláuli l,il*niď*;ii-."

'á' napéllelrzĺ3 színę,az,'é'pĺĺie| hornlokzaĺáboz igazodő. bézs szíľrbęn kęľĺil kialakĺtrásĺą azonlegffiebbr a venĺĺéglátó đgység n*.,, 
"* 

losojn #Joń;iřěkele.bętĺĺkkęL

}' t|l€B'ĺĺléśképĺ'bejelentésí e'ljáľás 'soľán kiadoh igazolas a ktizlćstőI .számítotť s hóna'pig
ór'v'óny.es,

^e19't. 

!'-e].ę ütéské1?Í. döntesqrl'ąę] .szo' mh:n a Eudapest Fő,viĺľ.os VIII, .lceĺiilet JóŹse.fuáľos

'ffi.*-*pat Képvíselő.testii1etéhęz..lehet fetleb,bezni 
- 

az äĺuěteltől szánríto.tt ĺs nup*

$ teie.qj|es]1epi lgjelentési eljárásbzur hozott. igazoläs nern melÍęsíti az. építtetőt másjogszabályokban 'e1őÍrt'engedé1y.e| ĺnegszeľzésałoíipl. l,tĺ"iu"ĺrut'fogla1ás). Közös tulajdont
.ýrinĺ! 'mó 'd'osí,tás 

ęsętén a tulajdono.siársak hgzziiárutása szĹikségä.. ĺe1"n iJĺ;pii1éskepiigażolás polgŁiogi isęn'yt neľn đöpt el'

Á' tele$lésképi *ljí..u...soĺán 
.meghozott igazolásbąn fogĺďĺak megszegése eseténtelepĹiléskepi kötelezćsi eĺjáľás lefolytátása ľend-elĺrető el. a ĺ.ot"lezet.eg"ř Jägszegese ósv'ig1s nem lrąitása esetén 50 000 foľintig teľjedő bírság kiszabása ľendęlhető el.

INDoKoLÁs
Kovács Ne]li bejelełrtő szeméiy' a 26.-!1.,/l]01ó tĺgyiratszámri kéľelmébęĺl az épitettkömyezst alakításáĺ.ól és védęlmóldl szóló 199?, évi#xvlĺĺ'iilu''yliljbb;;k.;""..d;;

ĺ082 üudapest.äa.ęss u 63'ó7 .'}bJęíon;Có i 459 ?íÜÜ . {i-r..raii:pc}gaľĺl.lesteť.${oesc{varcs';* . ..v,ĺ"w.i,:zs*l'arc. h., 1
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PctGÁftilĹ$TIR

30/D.$-a, a telepĹ1lésf.ejlesztési koncepcióĺól, az integrált telepiilósŕbjlesztesi shrtégiáľll es a
telepĺilésrendezési esz1<ozökľół, valamirrt ggyes - telepiilćsľcnclezési sajátos
jogsĺtézményelĺről szóI'i 3t4ĺ20i2' (XI. 8') Koľn. ľgndelet 23.$-a, valamint az építésüggye]
osszefiiggő ęgyes helyi önkoĺmänyzati hatóságí eljáľások ł.észleJes szabályaiľĺil szĺjló
5/2013. (II.10') önkormányeati ľendelet 6.$.a alapján településképi bejełentóst tett
hatóságomhoz, a Budapest, VII'I. kenilet Coľvin kóz ?. siĺźlm a|atti frĺciszinti üelethelyisóg
előtt napellenző elhelyezese vonatkozóan.

A rrrellékelt tęrvđokumentációt és annak mellékleteit átvizsgálva megállapĺtottam, hogy az
megfelel a településfejlesztési koncepciór.ol; az integľált teleptilés,fejlesztéđi suatégiáłlóĺ lśs a
településľenđezési eszköaĺĺ<ľől, valamiht egyes telep{ilesľenclezési sajátos
jogintézményekľól szóló 314/2012, (xI. 8') Korm. renđéIet 23.$ (2).(3) bekezdésében,
válámint az építésrĺggyol öspzefiĺggő egyes lrel'vi önko41árnw.ati hatĺisá6i eljáľásclk ľészlętes
szabĺályaiľó|" szőIô 5ĺz0I3. (II.1.0.) ĺinkonnányzati ľęndolet i, rnellékletéten Íbglait.taľtalľĺi
követelményeknek.

Az építęsi tevéken;rség a ľeklámok, ľeklámbeľendeze-sek és cégéľek elhelyezésének
szabtńy.airől szóló 55ĺ2al3. (XII'20.) <}nkoľmaĺryzati ľendeletben foglaltnknak; val'amint a
Józsefv.áľoś Kęniieti Epítesi Szabtl'yzatćiről (JoKÉ,sZ) sző!ő es\agŕľ; (xĺI,1ż,)
onlt.oĺnrfuiyzati ľeĺhĺeleĺi'eli' ĺiĺ'gtrĺ,takn a kiköĺós.teljesítésével msgfel.el, uulu*ĺnt á
te|ęp'tilésképbę íĺlsszkedtk, ezśtt a ľendelkezö ľeszben fogĺaltak szęľint'i kĺkotésset ał''épĺtési
tev,'$kenységet tudoľĺlásul vęszeirr'

.Ą reľldeĺkę.ző részbeĺ' fo,glaltakuak megfelelő tetepĺÍtésképi bejeleĺtési eljáľásban hozott
igazolásom azBtv.3O/D. {! (1) bekezdésén alapul.

A ťellębhozési jogról ľendelkezés az EÍ,, 3'0/D. $ (3) bekezdésén és az 'épitésiiggyel
összefiiggő egyes heĺyi önlłotmányzatí.hatósági eljáľások ĺeszletes szabďyäiľol ižólo
5ĺ2013, (Iĺ.10.) onkormányzati rendelet 13/A.$'n, a clĺĺntésben foglaltakmegszegésiľöl szóló
l.endelkeeés az Etv. 30/D' $ (4) betezdes'én alapul.

BudapesÍ, 20l 6, augusztus 30.

!. ĺ,
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łlÁÍnÁs - MINTA

ľ\lulíľott Kovzĺcs Nel|i iVĺáľia (an: Nénreth Magdolna) 2|2O Dvnakeszi Kcĺlcsey u l0. szánr
alatti lakos. trritlt a Vuk és Tás Korlátolt Felelősségű Társaság (széklrely: 2l20 Dunakeszi
Kölcse1.'Lr 10.) Ĺigy,vezetóje a céget aklĺént jegyzem, hogy a cégkézze| vagy géppel eloíľt,
clőIl\.olrrott \ ag\' tl\Jollltatott neve a|á a nevemet önállóan az a|ábbiakszerint íronr:

Alulíľott clr. Tóth B'Ba|ázs tigyvéd, mint a tĺírsaság alapító okiratát szerkeszto és ellenjegyző
jogi képviselő. ellenjegyzésemmel tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Kovács Nelli Máľia
(an: Nénleth Magclolna) 2|20 Dunakeszi Kölcsey u 10. szám alatti lakos mitltán
szenlélyazonossiigát kellőképpenigazolta, előttem saját kezĺĺle g írta a|á.

Br-rclapest. f0|1. április 26.
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Vag5rongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

dľ. Galambos Eszteľ
ii gy o sztályv ezető r észér e

Helyben

HarósÁcIÜcyoszrÁly l

I

lcłzca.rÁsr IRoDA l

I

I

_*__-.__J

Telefon: 459-2t71
Email: szabok@j ozsęfuaros'hu
Hivsz.: 16-120112016.

Táľgy: közterĹilet-foglalási kéľelem
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Tisztelt Ugyosztáývezető Asszony !

Hivatkozással hozzánk érkezettmegkereséséte az alábbi állásfoglalást adjuk:

Kovács Nelli

Budapest VIII. keľület, Coľvin kőzŁ. 15 m2 vendéglátó terasz(okt. 1-ápľ. 30.)

40 m2 vend ég|átől terasz (máj. l.szpet. 30.)

24 m2 napernyő (teljes ĺdőszakban)

tészére a közteriilethasznźiatba adását a fenti időszakban a,,JoI<EsZ'' 10.$ (3) bekezdésében
rö gzítettek betartasa mellett kereskedelmi szempontból nem kifo gás olj uk,

{a|á}.bi kikiitéssel:

L vendéglátó teraszt a kereskedő csak az üzlet nyíIászárőinak záwa taľtásával
üzemeltetheti.

Kovács Nelli 1552009 szźĺĺl a?att szerepel hatósági nyilvántaľtásunkban - ,,CINEMA
PRESSó'' elnevezéssel - a Budapest VIII. keľĹilet, Coľvin köz 2. szźľr- a|atti ilzlet
tekintetében. Az iizlet nyitva taľtasi ideje: Hétfő-csütöľtök: 10.00-02.00 őrźig; Péntek.
szombat : 1 0. 0 0-04. 00 ; Vasárnap : 12.00 -24.00 őráíg.

Józsefuaros KeľĹileti Építési Szabá|yzatfuőI sző|ő 6612007.6II.12.) ok. rendelet 1rorÉsz)
10.$ (3) bekezdése értelmében:

,,(3) Vendé glźtő terasz elhelyezése
ď) Vendéglátó terasz közteľĺileten vagy közhasnlźilat céljźra átadott magánterületen csak

abban az esetben létesíthető' ha:
. a gyďogos sáv szélessége _ a biztonságĹ és berendezési sávok megtaľtásával _

legalább 1,5 m;

x 1082 Budapest, Baľoss u.63-67. B 459-2|00
wwwjozsefuaľos.hu
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. a gyalogos sáv szélessége az źľ]kád alatt is legalább 1,5 méter és

o a terasz legfeljebb 3 méteĺ széles, illetve ennél nagyobb méretu terasz esetében

tegalább 1,5 méteľ széles felületen a korüljarhatóság biztosítható.

b) Terasz oldalai 1,0 métemél magasabb szerkezettel nem hataľolhatók le.

c) A teraszok téliesítésének, esővédővel való ellátásanak megoldását az épület

megjelenítéséhez torténő megfelelő illeszkedés éľdekében be kell mutatni az

onkormanyzatí főépítész e|őtt, illetve annak hianyában az illetékes tervtanács előtt'

melynek állásfoglalását csatolni kell az (elvi) építési engedély iranti kéreleÍnhez.,,

A megá1lapodásba javasoljuk belefoglďni, hogy a keľeskedelmi tevékenységét a

kereskeáelemľől szőIő 2OO5. évi CLXIV. törvény előíľásainak betartásával folýathatja,

továbbá, hogy a vendéglátó teraszon a zeĺeszo\gáltatás tilos, ill. tevékenységi.ikkel a lakosság

nyugalmátnemzavathatjźk(zaj,szag,nyiť,ĺatartás,rendezvények,stb.).

Budapest,2016.09. 13.

Tisztelcttcl:

X 1OSZ Budapest, Baross u.63'67 ' @ 459-2100
www..iozsefuaros.hu
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. Fiatósági Ügyosztály
Altalárros lgazgatási lrocla

l082 Brrdapest' Raľoss u' 63.67.
Tel: 459-2171, Fax: 459_2172

ť.tUgyintézo: Tigyiľré Sz-ilrtó Ildikó Tárgy:;:'ät.J.' 
|iet.n,,eu

hatósági nyilvántaft ásziľól

Igazolás

. 
*"...:f,:uoť1.ľ,ä"]i: lff#ľľ"1.--':lľľ;1xi:.u,

n1,ilvántartáslra uátel seárna : l55/2009.

a lĺeľeskedő ncve: ; roVÁCS NELLI ľvĺÁRia egyéni váIla|kozó

a kereskedő székhely.:: I082 Budapest, Corvin koz.2.

a kereskedő vłĺllalkoi:ói nyilvĺĺhtartási száma:9316648
:'

a keľes kedő statisztikrri szá mä: 64442530.561 0-23 1 -0 t

az üzlet nyitva taľtzĺsi ideje: Héťfő - Péntek : 9-?4. óra
Szombat - Vasáľnap: |f-24. őrn

Az üzlet címe, helyľa..zi szĺ'ĺmir: 1082 Budapest, Corvin ktiz. 2. ( ( hrsz: 36400t0/A/4 )

EInevezése: CINEMA PRESSZÓ

Alapterülete: I8 m2

az ĺizletben forgalrn:rzott üzletktiteles termélĺek
(IX.29) koľm. rend. 3"sz. melléklete alapián:

megnevezóse, sorszáma a 2|012009

2. Doh:ĺnýáru

egyéb termékek a2]-|ll2009 (IX.29) Korm. rend.6. sz. mellékJete alapián:

,/+,-:.-i..'1:- --')r ''/!//

l.l. Meleg-hideg étel,

,Br



1.2 Kĺĺvéital, alkoholmentes- és szeszes ital,

a Jtit.tłirvény 3.$.(2) bekezdése szeľinti teľmékek megnevezése: alkoholtermék, słir, bor,pezsgő, ktĺztes alkqholtermék, dohányáru. ..|.,'

á folytatni kívánt kpreskede|mi tevékenység jellege: vendég.Iátás

a kereskedélmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2005. novembeľ 17.

nódosításának.időpontja: 2009. november 9.

Budapest, 2009; clecembeľ l.
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