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I. Tényállás és a diĺntés taľtalmának ľészletes ismertetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuáľosi Polgármesteri Hivata|hoz az
a|ábbi - a Jőzsefvźrosi onkormányzat tulajdonában lévő közterületek haszná|atfuől és használatának
rendjéről szőlő I8l20|3. (Tv.24,) önkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti -
közerület-haszná|ati hozzźĄźtn;Jáls iránti kérelmek érkeztek. A PénzĹigyi Ügyosztály tájékoztatása
a|ap jánakére|mezóknekkĺ jzterület-használatidijtartozásanincs.

1.
Közterület.h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterĹilet-haszná|at
ideje:
Kĺjzterület-h aszná|at c é|1 a:
Közterü let-h aszná|at helye :

Közterület-h asznźiat nagy s źlga:
Közteľi.i let-h aszná|at díj a:

Közterület-h aszná|at díia cisszesen:

Díifizetés ütemezése:

HSB 2010 Kfr.
(székhely: 1l45 Budapest, Jávor u. 5/b.)

2017' ápti|is 15. _ 2017 . október 3 l.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Coľvin sétány |lB. szám e|ótti
közteľületen
5f mz
szezonon kívül: 2 1 0'- Ft/mz lhő + Áľa
szezonon belül: 2 08O,-Ftlmzlhó + ÁFA
654 42O,- Ft + ÁFA (fI0,-Ft*52 m2*0.5 hó) +
(2 080'- Ft*52 m2*6 hó)
egy cisszegben

Tényállás: A HSB 2010 Kft' 2017. februtr |5. napján érkezett kérelmében közteľület-haszná|ati
hozzźĘáru|ás _ egy összegben történő teljes díjfizetéssel - megadását kéte a Tiszelt Bizottság!ő|
tekintettel ana,hogy vendéglátó terasz elhelyezése cé|jából kívánja hasznźini a fenti teľületet.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Polgáľmesteri Hivatal Gazdá|kodźtsi Üryosztálya a
kérelem beérkezését követően a hatósási véleménvek beszerzése felől intézkedett.
A Hatósági IJgyoszttiy Igazgatásilrodá keľeskedälmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a
vendéglátó teraszt a kereskedő csak az uz|et nyí|ászáróinak záwa tartásával üzemelteti. A Budapesti
Rendőľ-főkapitányság VIII. keľületi Rendőľkapitányság közlekedés, közrend és közbiztonság
szempontjából nem emelt kifogást. A Váľosépítészeti[roda véleménye a|apján a közterület-haszná|at
engedélyezhető.

Fentiekľe tekintettel a GazdáLkodási Ügyosĺály javasolj a a közteru|et-haszná|ati hozzájárulás teljes
díj fi zetéssel töľténő megdását.



2.
Kĺjzterület-haszná|ő, kérelmező: M|inar H lfft.

(székhely: 2045 Töľökbálint, Tópark u. 9.)
A kérelemben foglalt kĺjztertilet-hasznźúat
ideje: f017 . március 20. _2017. október 31.
Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglató tetasz

napernyo
K<jzterület.haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 7/A' számelotti

k<izterületen
Koĺerület-haszntiatnagysága: 51 + 51 m2
Közterület-hasznźiat dija: szezonon kívtil: 210,- Ft/mf /hő + ÁFA

szezononbelül: 2 080,- Ft/m2lhó + ÁFA
napeľnyő: 8f0,-,Ft/m2/hó + ÁFA

KĺjzteľĹilet-haszná|at díja összesen: 966 195,- Ft + ÁFA (2IO,- Ft*51 m2*i.5 hó) +
(2 080'- Ftx5l m2*6 hó) + (820'- Ft* 51x7'5hó)

Dijfizetés ĺitemezése: egy cisszegben

Tényállás: A Mlinar H 2010 Kft. f017. február 17. napjźtn érkezett kérelmében kozterület-haszná|ati
hozzźĄttru|tls _ egy ĺisszegben töľténő teljes díjťlzetéssel - megadását kérte a Tisĺelt Bizottságtól
tekintettel ana, hogy vendéglátó terasz és napernyő elhelyezése céljából kívánja használni a fenti
területet.
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztá|ya a
kérelem beérkezését kĺivetően ahatősápi véleménvek beszerzése felől intézkedett'
A Hatósági IJgyosztźiy lgazgatási Irodä kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a
vendéglátó teraszt a keľeskedő csakaz üzlet nyílászárőinakzáryatartźsźtva|uzeme|teti. A Budapesti
Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőľkapitttnyság közlekedés, közľend és kiizbinonság
szempontjából nem emelt kifogást' A VárosépítészetiIroda véleménye a|apján a közteľület-haszná|at
engedélyezhető.

Fentiekĺe tekintettel a Gazdá,|kodási Ügyosĺály javasolja a közterület-haszná|ati hozzájáru|ás te|jes
díj fi zeté ssel történő megdását.

3.
Közterület-hasznä|ő, kérelmező: IzhatmazBt.

(székhely: l l 11 Budapest, Budafoki tft32lE.)
A kérelemben foglalt közteľület-haszná,|at
ideje: 20ĺ7. május 01. - 2018. május 0l.
Kĺjzterület-haszntiat célja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźiathelye: Budapest VIII. keľület' Baľoss u. 8. szám előtti

közterületen
Közteľtilet-haszná|atnagysága: 28 m2
Közterület.haszná|atdija: szezononkívtil: 2l0,- Ftlmz.inó + ÁFA

szezononbelül: 2 080,- Ft/m2lho + Ár.a
Kĺizterület-haszná|atdíja cisszesen: 384 720,- Ft + ÁFA (f|0,-Ft*f8 mf*6 hó) + (2 080,-

Ft*28 m2*6 hó)
Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés

Tényállás: A Izha|maz Bt. 2017. február I7. napjźn érkezett kéľelmében közterĺ'ilet-haszná|ati
hozzájárúás _ havonta történő teljes díjfizetéssel - megadását kéne a Tisztelt Bizottságtól tekintettel
arra,hogy vendéglátó terasz elhelyezése céljából kívánja haszná|ni a fenti terĺiletet.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosĺá|ya a
kéręlem beéľkezését kovetően a hatósági vélemények beszeľzése felől intézkedett.
A Hatósági Ügyosztály lgazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a
vendéglátó teraszt a kereskedő csak az üzlet nyílászárőinak záwatartásával üzemelteti. A Budapesti



Rendőr-főkapitányság VIII. kertileti Rendőrkapitányság közlekedés, kcizrend és kozbiztonság
szempontjából nem emelt kifogást. A Városépítészetikoda véleménye a|apján a közteľület-haszná|at
engedélyezhető.

Fentiekľe tękintettel a Gazdźikodási Ügyosztá|y javaso|ja a konerület-haszná|ati hozzź|áľulás -
havonta tĺiľténő teljes díjfizetéssel - megdását.

4.
Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület-haszná|at
ideje:
Kcjzterĺi l et-h aszná|at cé|j a:

Kö ĺerü let-h aszná|at helve :

Kĺjztertilet-h asznéiat nagy s ága:
Közterü let-h aszná|at díj a:

Köaęrĺilet-h aszná|at díj a összesen :

Díjfizetés ütemezése:

J.
Közterület-h aszná|ő, kéľelmező :

A kérelemben foglalt közterület-haszná|at
ideje:
Közterü l et-h asznźůat c é|j a:

K ĺjzterület-h aszntůat helye :

Közteľtilet-h asznźĺ|at nagy s ága:
Közterü l et-h aszná|at đij a:

Kĺjzteriilet-h aszntiat díi a összesen :

Díjfizetés ütemezése:

Maxim Dľink & Pub Egyéni Cég
(székhely: I7|2Budapest, Erdőalja v 4lB')

f077. ápril.is 01. - 2018' ápľilis 01.
vendéglátó tetasz
Budapest VIII. kerület, Német u. 4. szám e|otti
kĺjzterületen
3m2
szezononkívül: 210'. Ftĺmz'hő + łľa
szezonon belül: 2 080,- Ft/m2lhó + ÁFA
41220,- Ft + ÁFA (2I0,- Ftt3 m2*6 hó) + (2 080,-
Ftx3 m2*6 hó)
negyed éves

Paľty Ice Hungary Kft.
(székhely: 1l l7 Budapest, Hunyadi J. u' 4')

f0|7 . március 30. - f0I7 . ápri|is 30 '
reklám zász|ő
Budapest VIII' kertilet, Futó u' 34-36. szźtm e|ótti
já,dĺ"
lm'
3l50'- Ftlmz/hő + Ápa.
3 150'- r.t + Ápe (3 t 50,- Ft * 1 m2 * 1 hónap)
egy összegben

Tényállás: A Maxim Drink & Pub Eryéni Cég 2017, február 15. napján érkezett kérelmében
közterület-haszná|ati hozzájáru|ás - negyed évente töľténő teljes díjfizetéssel - megadását kérte a
Tisztelt Bizottságtól tekintettel ana,hogy vendéglátó terasz elhelyezése céljából kívánja haszná|ni a
fenti teľületet.
A Budapest Főváľos VIII' keľület Józsefiiáľosi Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodási Üryosztá|ya a
kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felol intézkedett.
A Fővárosi Katasztrőfavédelmi Igazgatőságtuz-,łédelmi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben
a koĺerĺileten könnyen mozdítható, nem rögzitett tźrgyak kerülnek kihelyezésre. A Hatósági
IJgyosztá|y Igazgatási Iroda kereskedelmi szempontból neň emelt kifogást, aménnyiben a vendégláió
teraszt a kęreskedő csak az üzlet nyílászárőinak zźrva tartásźlva| izęmelteti. A Budapesti Rendőr-
főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság közlekedés, közrend és közbiztonság szempontjából
nem emelt kifogást. A Városépítészeti Iľoda véleménye a|apjána közterĺ'ilet-hasznáńatengedélyezhető.

Fentiekre tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosztźůy javasotja a kozterülęt-hasznátati hozzájárulás -
negyed évente torténo teljes díjfizetéssel - megdását.

Tényállás: A Parý Ice Hungary 2017 ' március 06. napján érkezett kérelmében közterület-haszná|ati
hozzájtru|źls - teljes díjfizetéssel töľténő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól, tekintettel aľľa, hogy
reklám zźsz|ő elhelyezése céljából kívánja használni a fenti közterületeket.



A Városépítészeti lroda f0I7. március 07. napján kiildött tájékoztatása a|apján mobil reklámzász|ő
esetén teleptilésképi bej elentési elj árás lefolýatása nem szükséges.

Fentiek a|apjźn a Gazdálkodási IJgyosztá|y javasolja a közterĺilet hasznźiati hozzájáru|ás
telj esdíj fizetéssel történő megadását.

6.
Közeľĺilet-h asznźńő, kérelmező :

A kérelemben foglalt köaerület-hasznźúat
ideje:
Közterĺilet-h asznźiat cé|j a:

Kĺizteri'i let-h aszná|at helye :

Kö ztertilet-h aszntilat nagy sága:
Közterület-h aszná|at dij a:
Közterület-h aszntůat díj a összesen:
Díjkiesés, díj elengedés esetén:

7.
Közteľület-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület-haszná|at
ideje:
Közterü let-h aszntiat c é|j a:

Közterület-h aszná|at helye :

Kö zterü l et-h aszná|at nagy s ága :
Köztęrü let-h asznä|ati díi :

Budapest VIII. keľület, Gyulai Pá| u. 10. szám
alattĺ Táľsasház
(székhely: 1089 Budapest or u. 8.)

2077.mźrcius 30. _2017. május 05'
építési munkaterület (homlokzati źi|v ány elhelyezése)
Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. l0. előtti
kĺjzterületen
23 m2

4f0,-Ft/m,/nap + Áľe
357 42O,- Ft + ÁFA (420,-Ft*f3 m2*37 nap)
357 420"- Ft + AFA

Pázmány Péteľ Kato|ikus Egyetem
(székhely: l 0 8 8 Budapest, Szentkir á|yi utca 28.)

20|7. ápri|is27.
egyéb kulturális rendezvények (egyetemi rendezvény,
Pro Facultate nap)
Budap^est VIII. keľület, Mikszáth Kálmán tér
850 m'
3f0,-FtlmLlnap+ÁFA

Tényállás: A Budapest VIII. kertilet Gyulai Pál u. l0. szám a|attiTźrsasházfOI7.március 08' napján
érkezett kérelmében közterület-hasznáiatihozzájźru|ás _ teljes díjmentességgel toľténő - megadását
kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel aľra, hogy a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. 10. szám a|aÍti
társashtn József utcai hom|okzatának fehijításához kapcsolódó építési munkaterület (homlokzati
állvány elhelyezése) céljából kívánja használni a fenti terĺiletet.

A Rendelet 1l. $ (4) bekezdés i) pontjának értelmében az 5. $ esetén a településképi bejelentési
eljáľásľól szóló önkoľmźtnyzati rendeletben szabá|yozoÍt döntést a közterület-haszná|atihozzájárulás
iránti kérelemnek tartalm aznia ke||.
Azngyfé| 2016. július 08. napjĺán településképi bejelentési eljárást kezdeményezetÍ, ame|y eljárásban a
fent megjelcilt tevékenys éget az onkormányzat kiktités nélkül tudomásul vette.

Kéľelmező a közteľülętet-használatot teljes díjmentességgel kéri, tekintettel aĺĺ:a,hogy önkoľmányzati
támogatásban részesült a munka e|végzéséhez.
A Rendelet 24. $ (1) bekezdés b) pontjának értelmében a Bizottság a megállapított közterĺilet-
haszná|ati díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedheti a főváľosi, önkormányzati vagy źt||ami
pá|yázaton elnyeľt támogatásból történő épület felújítások esetében.

Tekintettel aľľa,. hogy építési munkálatok esetén a közterĺiletek nagymértékben káľosodhatnak, így a
Gazdá|kodási Ügyosztá|y a konerĺilet-használati hozzájárulás megadását teljes díjfizetés meliett
javasolja. A Táľsasház a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak a|apján külön kéľelemmel a
közterĺ'ilet-haszntiat díjának I00%-át visszaigényelheti, amennyiben a köferĺiletet az átvételekor
fennálló eredeti á||apotában bocsátja az Önkoľmányzat rendelkezésére és ezt szakvélemény tálmasńja
a|á.



27f 000,- Ft + AFA (320,- Ft * 850 mf * I nap
f7f 000,- Ft + AFA

Tényállás: Pázmźny Péter Katolikus Egyetem 20|7. febľuár 2f. napjźn érkezeÍt kérelmében
közterület-haszná|ati hozzźĄáru|ás - teljes díjmentességgel töľténő - megadását kéri a Tisztelt
Bizottságtól, tekintettel arra, hogy a Pro Facultate nap a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Allamtudományi Karának egy olyalr ľendezvénye alrrikoľ a lrrulrka és tarlulás lllellett az ok|.a|.ók és a
hallgatók egy napra egy kevésbé uniformizá|t szituáciőban gyúlnek össze egymást megismerve,
egymás étékeit újra felfedezsĺe. A Pro Facultate nap|étezése óta ez lenne aze|só alkalom, hogy az
Egyetem berkein kívül valósulna meg ez a rendenĺény, azon célból, hogy ezá|ta| más karok,
egyetemek hallgatóival és oktatóival is lehetőség nyíljon a kapcsolat fęlvételre és esélý adna a
Pázmányos szellemiség kibontakozására. A programteľvben foglaltak a|apjźn az e|ókészulet 8.30 _
10.30 fog tartani a rendenény f0'30 _igbefejezódik. Az egyetem a Mikszáth Kálrmán tér és a Bródy
Sándor utcában érintett vendéglátó egységektől be|eegyező nyilatkozatotbeszerezte.

Fentiekľe tekintettel a Gazdźikodási Ügyosńá|y javaso|ja a kozterĺilet hasznźiati hozzź|árulás
megadását és a díjmentesség biaosítását, tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés d) és e) pontjában
foglaltakľa.

il. A beteľjesztés indoka
A beérkezett kéľelmek elbírálása, valamint az e|őterjesztés tárgyźlban a döntés meghozata\a a Tisztelt
B izottság hatáskörébe tartozik.

m. A dtintés célja, pénzügyi hatása
A döntés cé|ja abeérkezett kérelmek Bizottság áLta|határidőben toľténő elbírálása.

Teľvezett bęvétel:
HSB 2O1O Kft.
Mlinar H Kft.
IzhalmazBt.
Maxim Drink & Pub EgyéniCég
Paľ|y Ice Hungary Kft.
Budapest, VIII. kertilet Gyulai Pál u 10. szźtm a|attiTársashźz
Osszesen:

Diikiesés Díielengedés:
P ánmány Péteľ Kato liku s E gyetem
Osszesen:

Iv. Jogszabályikłiľnyezet
A Rendelet 12. $-a értelmében a közteľtilet-haszná|atta| _hozzájźlrulással és elutasítással _ kapcsolatos
önkormányzati hatósági eljárásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint elsőfokon a
Yźlrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság dont. A Rendelet melléklete meghatátozza a kozteru|et
használatok utáni fizetendő díj méľtékét.
A közterület-haszná|ati díjfizetés titemezéséről a Rendelet 18. $ (1) - (2) bekezdései az a|ábbiak
szerint rendelkeznek:
,, G) A díjat a kozterüIet-használati hozzójórulásban rogzített időtartamra és
előre e glos sze gben me gfizetni.
(2) Tartós (egalĺźbb hat hónapot meghaladó) közter,ület-használat esetén
kérelmére havonta, negledévente vagl félévente esedékes, eg1lenlő összegű
amennyiben az esedékes díj 10'000 forintnál magasabb. Ezt a tényt
hozzój árul ás b an r o gz íteni ke l l.,,
A közterületihaszná|ati díjak csokkentéséről, elengedéséľől aRendelet 24. s (1) bekezdése aza|ábbiak
szerint ľendelkezik:

654 420,- Ft + ÁFA
966I95,- Ft + ÁFA
384 720,- Ft + ÁFA
4I ff\,- Ft + ÁFA
3 150,- Ft + ÁFA
357 4f0,- Ft + ÁFA

2 407 |2s,- Ft + ÁFA

272 0O0,- Ft + ÁFA
272 000,- Ft + ÁFA

módon a jogosult koteles

a Bizottsóg a jogosult
díjfi z e t é s t me góll ap ít hat,
a köztertilet-használati



,,A Rendelet 2. melléklete alapjón megóĺlapított közterület-hasznóĺati díjak korlótlanul csökkenthetőek
vagy elengedhetőek:

a. az onkormányzat érdekében végzett építési, feĺújítási munkálatokvégzése esetében;
b. a fővárosi, vagy onkoľmányzati pólyázaton eĺnyert támogatósból rcrténő épület felújítósok

esetében;
c. humanitárius és karitatív céIok érdekében végzett tevékenység esetében;
d. kulturólis és kornyezetvédelmi céIok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikoľ a Bizottsóg úgł ítéli meg, hogt az Józsefvóros érdekeit

szolgáIja;
Í. bejegłzett politikai pórtok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendezvénye esetében;
g. ohatósL tudományos vag1l ismeretterjesztő témájúfilmalkotásokforgatása esetében;
h. a Filmtv. hatálya aIá nem tartozó alkotasokforgatása esetén, ahol az igénybeveendő teriiĺet a

l5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó területű;
i. a Filmtv. hatálya alá nem tartozó aĺkotások forgatósa esetén, amelynek időtartama a

kérelmezett időponttóĺ számított 30 naptári napon belüI összességében nem haĺadja meg a 2
naptári napot.,,

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,KözterüIet-használati hozzájórulás csak ideiglenes jelleggel _
meghatározott időtartamra vagy meghatórozott Íeltétel bekövetkeztéig _ adható, legfeljebb 3 évre; a
településképi bejelentési eljáras sorón hozott dontésben engedélyezett reklámberendezés elhelyezése
esetĺźn legfeljebb ]0 évre.,,

F enti ek a|apj án kérem az a|ábbi határ ozati j avas lat e lfo gadás át.

Határozatijavaslat

I. Yárosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy köztertilet-használatihozzájáru|ást
ad - előľe egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|źlbbiak szerint:

Közteľĺilet-haszntilő, kéľelmező: HsB 2010 Kft.
(székhely: 1145 Budapest, Jávor u. 5/b.)

A köztertilet-használat ideje: f017 . áprl|is 15. _ 20|7 . októbeľ 3 1.

Közteľtilet-haszná|at célja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerĺilet, Corvin sétány 1/B. szám előtti

közterületen
KĺjzteľĹilet-haszná|atnagysága: 5f m2

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7.mtrciusf0.

il. Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dont, hogy közteľület-használatihozzájźtru|źst
ad - előre egy összegben torténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterĺilet-haszná|ő, kérelmező: Mlinaľ II Kft.

A közterület-használat ideje:
Kozterü let-h aszntĺ|at c é|i a:

Kö zterti let-h aszná|at he lve :

Közteľü let-h aszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határidő: 201.'l. március 20.

(székhely: 2045 Törökbálint, Tópark u. 9')
2017. március 20. - 2017. október 31.
vendéglátó terasz
napemyő
Budapest VIII' kerület, Corvin sétány I/A. szám e|ótti
közterületen
5l+51m2



m. Yárosgazdźtlkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kcizterĺilet-használati hozzźĄáru|ást
ad - havonta töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

KözterĹilet-hasznźiő, kérelmező: iżha|mazBt.
(székhely: 1 1 1 1 Budapest, Budafoki ttt 32/E,)

A köĺerĹilet-használat ideje: f0I7.május 01. _ 2018. május 01.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
K<jzterület-hasznźiathelye: Budapest VIII. keľĹilet, Baross u. 8. szám előtti

kĺjztertileten
Közterület-haszná|atnagysttga: 28 m2

Felelós: polgáľmesteľ
Határidő: 2017. március 20.

Iv. Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozteľület-használatihozzájětru|źst
ad - negyed évente történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-hasznźiő'kére|mező: Maxim Drink & Pub EgyénÍ Cég
(székhely: I2|2 Budapest, Erdőalj a u. 4/B')

A k<izterület-használat ideje: 2017 . ápri|is 01 . _ 201 8. április 01 .

Köztertilet-haszná'|at cé|ja: vendéglátó tetasz
Közterület-haszntiathelye: Budapest VIII. kerület, Német u' 4. szám ę|ótti

kĺjzterületen
K<izteľtilet-haszntůatnagysága: 3 mf

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7 ' mźtrcius 20.

v. Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľü|et-hasznźiatihozzźĄáru|ást
ad _ egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint:

Kozterület-haszntiő, kérelmező: Party Ice Ilungaľy Kft.
(székhely: 1117 Budapest, Hunyadi J. u. 4')

A közterület-használat ideje: f0|7. mźtrcius 30. _2017. április 30.
Közterület-hasznźiatcé|ja: reklám ztsz|ő
Közteľület-hasznźĺ|athelye: Budapest VIII. keľület, Futó u. 34-36. szám előtti

járdźn
Köztertilet-haszĺtůatnagystĺga: 7 m.

Felelős: polgáľmesteľ
Határídő: f0|7 . március 20.

vI. Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájáru|ást
ad _ előľe egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Koztertilet-haszná|ő, kérelmező: Budapest VIII. keľület Gyulai Pál u. t0. szám alatti
Táľsasház
(székhely: 1089 Budapest óľ u. 8.)

A kĺjzterület-használat ideje: f0lr7. március 30. -f01,7 . május 05.
Köztęrület-haszná|at cé|ja: építési munkateľület (homlokzati á||vány elhelyezése)
Közterület-hasznźiat helye: Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. 10. előtti

közterületen
Közterĺ'ilet-haszntt|atnagysága: 23 m2



Felelős: polgármester
Határidő: f077 . március 20.

vII. A Yérosgazdttlkodási és Pénzigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteri'ilet-haszná|ati
hozzájáru|ást ad - teljes díjmentességge| - az alábbiak szerint:

I(özteľületł aszná|ő, kéľelnlező :

A közterület-használat ideje:
Közteľü l et-h asznźiat c é|j a:

Kĺjzterü let-h asznáLat helye :

Közterület-h aszná|at nagy sága:

Pázmány Péteľ Katolikus Egyetem
(székhely: l 0 88 Budapest, Szentkir á|yi utca 28.)
2017 . álpri|is f7.
eryéb kulturális rendezvények (egyetemi ľendezvény,
Pro Facultate nap)
Budapest VIII. keľület, Mikszáth Kálmán tér
850 m'

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7 . március 20.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Gazdá|kodtlsi Ügyosztály

A lakosság széles köľét érintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, f0|7. március 14'

alambos Eszter

KÉszÍľprrp: GazoÁrrooÁsl Ücyos ZT ÁLy
LpÍRre: Bonos GÁgon SZABoLCS ÜcynĺľÉzo
PÉNzÜcyl FEDEZETET NEM IGÉNYEL. IGÁZoLAS :

Jocl roNľRol-l-: 
.pJÄ\
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V ĺ[l. I(eľtilęti Renciiĺrka1ri Ĺát-vság

Rendészeti oszrĺil,v

ĺrgyszánr: 0 t 080l'562- | 5j20 1,ĺ . źńt'

&tłdľpcsĘ ŻÜł7 üehrr.łťlx fl.

Táľg.y : szalĺhatósági átIás{o giaiás
l.jgy'intózcĺ: Boros At1ila Baiázs r. hdgy
Tel.: 477 -37 -00 / 48-124
Enraił : bĺrĺosab@budapest'police.hil
Hir,. száĺn': 16-f4|12017 .

dľ, Galambos Eszter.
iigyosztá|yvezető

Budapest Fćjr'áľos V[I]' keĺüIet
Józsefváľosi onkonrr ányzat
Polgárnresteľi Hivatala
Gazđálkođási Ügyosztály

Buc{.ąpęsi

Baľoss utca 63'6,7.
1AB2

TiszŕeIt dľ. Galambos Eszteľ!

Tájókoztatorn, lrogy a fęnti számon hatóságolnlroz erkezelt ĺnegker.esésben ťoglaitakaĺ
megrĺi75g51tanr, melyńek soľán az a\ćfublakat áIlapítottalĺ meg:

A Hsts 20t$ Kft. keľelmet nýjtott be a Józsefvaĺosi onkom źnyzatttrlajdonában lévő közteľület
lrasználatához, nrelyteĺ kítełepiiiésórrek engeĺlélyezósĺĺĺ kélź,e 2OI7, ápr'ilís 15' naptó1 - 2Ü17.

:kľbľ 31. napig a BucIa1rest Ý'lĺI'. keľület, Corvin sétány 1lts. szám ęiőti a járdán 52 nćgyzetrrréter
rcruietre.

A fenti helyszínelr kozbiztonsági és kozlckedćsi szeinpoĺ:'tbiil a kitelepii1ós e1leĺr hatĺiságom
kifogás{ LlčÍJ'l Ćillť].
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ĺ{ovács $i'Il'oľ r. aĚezređes
Reĺĺdészäti osztáľwezető

Cím:1i}.S4'Budapest l43 l l-}p. l]f.:]l1
Te ltlícln : Ąi J -31 00 ; Y ax. 4.l.| -3.7 24, 48-40 ]
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Buoa.pBst FivÁRos
VIII. xpnÜĺ,Bľ

Józs Bp'vÁRosl o ivxonľĺÁNYzAT
PolcÁRľĺnsTERI HIVATALA

Budapest Főváros VIII. keľĺilet
Józsefvárosi cnkorm ányzat

- - -Polgáľmesteri Hivatala

FcĺÉľÍľÉsz

Iktatőszám: 26-195l20I7
IJgyintéző: Szomolánýné Kocsis Beatrix
Tělefon: -- _-459 

-2_-I 51

e-mail: szornolanýneb@jozsefuaros.huGazdáIkodási Ügyosztály

dľ. Galambos Eszteľ
ügyosztáývezető

Helyben

Táľgy: HSB 2010 Kft. közteľület használati kérelme _ Corvin sétĺány 1/B. szám előtti
köztenileten

Hiv. szám: ] 6-24 ] /20 ] 7.

Tisztelt Üryosztályvezető Asszony !

Köszönettel vettem tárgý témában tett megkeľesését. A Budapest Főváros VIII. keľĹilet
Józsefi'iíros onkormányzata Képviselő-tésililetének Józsefuáros Kerüle; 

^Épí;;;i

SzabáIyzatźtrő| szőlő 6612007.(Xil.tz.) rendelete 1ĺórÉsz; 10.$ (3) bękezdése szabźiyozza a
teraszok elhelyezését.

Fentiek alapján megállapítom, hogy a köztenile t-hasznźiatengedélyezhető.

Budapest, 2017. március 06.

Udvözlettel:

X 1082 Budapest, Baross u.63-67. B 459-ZIOO
wwwjozsefuaros.hu

4Ą
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BUDAľEST Ę.ĺjvÁnos VIII' KERIILET
Józspľr,ÁRosr

PorcÁnnĺrsTERl HIvATAL

HłrosÁcĺ ÜcyoszľÁly

lc.łzcĺrÁsI IRoDÁ

ś

!

I

,
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Ügyiľatszá mz 05-794/fOI7 .
,tJgyintézőz dr. Szabó Kata Kaľolina

Hivsz.: 16-24l/2017.

T árgy : köĺeľület-foglalási kéľelem

Gazdálkodási Ügyosztály

dľ. Galambos Eszter ..,,;

ii gyo sztály v ezető r észér e

Helyben

Tisztelt Ügyosztáýezető Asszony!

Hivďkozássalhozzáĺlk érkezettmegkeresés érę azalábbi állásfoglalást adjuk:

HSB 2010 Kfr.
Budapest VIII. keľiilet, Corvin sétánv 1/b. 52 m2 vendéglátó terasz

(2017. ápľilis 15. _2017. oktĺíbeľ 31. kiizött)
részére a köĺenilethaszná|atba adásźt a fenti időszakban a ,,JÓKÉSZ'' 10.$ (3) bekezdésében
ľö gzítettek betartása mellett kereskedelmi szempontból nem kĺfo gás otj uk,

az aláhbi kikötéssel:

a vendéglátó teraszt a keľéskedő csalĺ ilz üzlet nyílrálsz,árőinak zárva taľtásával
üzemeltetheti.

A HsB 20ĺ0 Kft. 2599l20II szźlm a|att.'.szerepel hatósági nyi|vántartásunkban _,,KoMPiT
BISZTRó'' elnevezéssel _ Budapest VIII. kđrilet, corr]in sétany 1. A-D. szám a|atti iz|et
tekintetében. Az tizlet nyitvatartásiideje: Hétfő - Szombat: 10.00 _ 22.O1;Vasárnap: zétva. .

Józsefuáros Keľtiieti Építési Szabźl|yzatźról szóló 66/2OO7.(XI.I2.) ok. ľendelet 1JoKÉsz)10.$ (3) bekezdése éľtelmében:
,,(3) Vendé glt.lLő terasz elhelyezése

a) Vendéglátó teľasz kĺjztertĺlcten vagy közlra sznźiat céIjára túadottmagánteľületen csak
abban az esetben létesíthető' ha:

e a gyalogos sáv szélessége _ a biztonsági- és berendezési sávok megtaľtásával -Iegalább 1,5 m;
c a gyalogos sáv szélessége az árkáđ ďatt is legalább 1,5 méter éso a teľasz leg1ěljebb 3 méteľ széles, illetve ennél nagyohb mérętti terasz eseté.ben

legalább 1,5 méteľ szélęs t-elületęn a kĺinil|aľhatóság biztosítható'
b) Teľasz oldalai 1,0 méternél riragasabb szeikezęttęl r[ĺn hatáľo]haÍók le'

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67. ft 459-ZIO0
www jozsefvaros.hu



c) A teraszok téliesítésének, esővédővel való ellátásának megoldását az épület
megjelenítéséhez torténő megfelelő illeszkedés éľdekében be kell mutatni az
önkormányzati főépítész elotl, illetve annak hiányábarl az illetékes teĺvtanács előtt,
melynek állásfoglalását csatolni ke|| az (elvi) építési engedély iránti kérelemhez.,,

A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a keľeskedelmi tevékenységét a
keľeskedelemľől szóló 2005. évi CLXN. törvény előírĺísainak betartásával folýathatja,
továbbĄ hogy a vendéglátó teraszon' a zeneszo|gáltatás tilos, iil. tevékenységtikkel a lakosság
n1.rrgalmát nem zavarhatjék (zaj, szag, nyitvatartás, rendezvények, stb.).

Budapest, 2017.03.0I.

Tisztelettel:
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x 1082 Buclapest. Raľoss u. 63-61. G 459-2100
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Budapest Főváľos V|l|. kerĺi|et Józsefuárosi Po|gármesteri Hivatal
Gazdá|kodási Ügyosztá|y
1082 Budapest
Baross utca 63-67.
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy
} a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterülethaszná|atźlra,
} a 18/2013. (I\I.24.) önkormányzati rendelęt 17. $ (l) bękezdése szerint a közterület használatáért

köztęrü.lęt-használati díjat köteles ťlzetni,
} a kĺiztęrületen kizĺĺrólag a2|012009.(IX.29') Kormányrendelet 12. $ (l) bekezđése alapján a rendelęt 5.

męllékletében meghatarozott termékek árusíthatók.

A kérelemhez a kérelmezőnekaz alábbi melléleteket ke|l csatolnia: (A csatolt nrellékletet kéľjiik X-el jelölui)

1. A közteriileten folytatni kívĺánt tevékenység gyakorlására feliogosító eĐ/szeru okiľat másolatat:
- egyéni váI|alkozáts ęsętén: vállalkozói igazolvĺínyt.
- sazdasási társasás' esyéni cés esętén: 30 napnál nem résębbi céskivonatot. a|ákási címoéldanvt.
- tarsadalĺni és egyéb szęrvezetekesetében: anyilvántarüasba-vétęltiket isazo|ő okiľatot.
- őstennelők esetén őstermęlői ieazolványt.
2. Az igéĺyelt teriiletre vonatkozó helyszínt ábrźľ'olró vću|atot, amelyen szeľepelnie kell a köľnyező utcáknak
is. A vázlaton az igényelt teriiLletrek - a szĺ.ikséges méretęk]<el - úgy kell szerepelrrie, hogy annak nagysága,
elhelyezlĺedése egyéľtelműen megállapÍtható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épülethomlokzati fa|őLtólr és ajarda szélétől való tĺĺvolsága;terasz
esetén annak aziu|ętnekabęiźratźúő| való tavolsása. amelvikhez tartozik méterben mérve).
3. Az elhelyeani kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leÍľósĺít és terveit; teľąszlaźrelmekhez ą
helyszín fotoiát is csątolni szükséses.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-használatihozzájáruĹásmegtĄításaesetén _
vaľosképvédelĺni szempontok figyelembevétęle miatt - fényképfelvételt kellbecsatolni.
5. Epítesi engedélyhez kattt építméľry esetében vagĺ építési munkdlątokkal összefiiggő közteľület-használat
esetében az épíuetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabłźIyban előírt esetekben a jogerős építésügłi
hatósdgi ensedéIyt csato lni szülrséges.
6. Köz;ttt igénybevétele esętén _ a 2. poĺtban foglalt helyszínrajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrázo|ó
forgalomtecbnikai vźlzajzot, amely beszerezheti5 a BKK Közuti Közlekęđési Igazgatosttg Közútkęzęlési
F (jo sztźĺv. Forqalomtechnikai o sztalvĺáĺ.

F.igvelmeztetés:
A hiltrrytalqnul kitöltott lerelernľĺyomtatvőĺry es az előíľt melléHetek csdoląsán túl, a pontos es egłéľtelmíĺ helymeghatározás,
valamint a meglĺźvő létesítményÍotójq elengedhaalen a beryújtott kérelem érderni elbíralósához!

A közteríilet-hasnŕiatot_ ktilönösen _ aza|źlbbi jogszabáýok szabźúyozzćů<:
} a helyi onkormányzatolaól szoló 1990. évi LxV. törvény
} a Józsefuarosi onkorĺnányzat tulajdonaban lévő kdaeriiletęk I,asznźnaĺaÍő| és haszĺráIatĺínak rendjéről szćiő I8l2013.

w .24.) ónkoľnányzati rendelet
} Józsefuaĺos Kertileti Építesi Szabályzatáró|sző|ő 6612007.W.|z.) önkorĺnínyzati rendelet
} BudapestiVarosrendezesiésEpítésiKeretszabétl,1zaaő|szćiő471I998.CX.15.)Fóv.Kgy.ľendelet
} A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabá|yakő| sző|ő 5512013. (XII.20.) önkormányzati

ręndęletę

NYILATKOZAT

eljaró hatóság felé továbbitÁsához a jogosultság megállapítása és teljesítése céIjábő|.

ugyintézőjétő| tájékonatást kaptam - melyet tudomásul vęttem - az e|járás megindításának napjaről, az
ügyintézési határidőről, az ugyemre lľźnyađó jogszabá|y ľenđelkezéseiľől, jogaimról és kötelezettségemľől,
továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezményeiľől, a hivatali elérhetőségről.

fellebbęzési jogomról lemondok. Tudomásul veszem, hogy ęzá|ta| az ldrgyemben hozoĹt hattlrozat anĺak
közlésekor j ogerőre emelkedik.

.-ł.'.. ' n ,l

\,:-"'Ęí}'-.>Budapest, 201& évO.3 üó ...,l;ť,.. nap.
rBnpĺmnzŐ.dL,ĺ.ÍRÁsA 
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l}tĐ.{P!:-cl: Fo\'ÁRos YII ĺ' IiE.RĹ:ĺ,Ii,l'

.IŐzsĺ'.\,JĹRosl

Pot.,G.ÁIłlr r]s'l.[)rl Ht\',\.l..\ t.'

t.l ĺ-f ós'(íj I ÜG).osz].ĺ'l''1

ÍG.\'.,C].Ąl.,łsl lRoD..\

U g"łiľatszáľn: 05-8 1 3/20 1 7.
J:tJg-vintć'zŕ: dĺ. Szabó Ka1a Kar.olina
Tełefon: 459-f17l
Email: szabok@j ozsefu aľos.hu
Hivsz.:16-2411201'l .

Tá r5y. : közterulelfo gIa l ásí kérelenr

GazĺIáIkodási Ügyosztály

dr. Galamlrĺ}'s Eszteľ
Íigy osztáI3vozető ľószér'e

Hł'Iyben

ii.","l, Ügyosztá|yvezető Agszony!

řIivatkoássď lrozzáĺk érkezetĺ,megker:eséséľe az alábbi áltásfo91alásť adjuk:

i\ĺIinaľ II. Kft.
BudapesĺVIII. kerüIet, Corvin sétány 1/a. 51 m2 venďég|átő terasz

51 m?.naperayő

(2 0l7. nrárciu s 2'a, _ 2077. oktĺĺbeł 3 t. kł'zł'tt)

r,-észéie a'közterület trasznáIatba adźisźl a fenti időszakban a .,JÓKÉSZ" l o.Š (3) bekezdésében
ĺcigzítettekbeÍaľtasa mellętt keĺęskedelmi szenrpontból nem kifogásĺlljuk,

a.z alábbi kiköfésscl:

a venđég|átó teĺaszt a keľeskedő csalr az iu|et nyi|ź,száľóinak zárva tartás,i*a|
iżemeltetheti.

A Mlinaľ }I Kft. 442|,/2Q13. száhl aLatt szerepel hatósági nyilviíntaĺtásunkban - ,,ML]biAR
CAFE:; ęlneYez..essď - Budapest VII]. keriileĹ Corvin' sétany i/A-ĺ,ts.' szám ulątti ĺi"l.t
tekintetebén Az iizlet ayitr'a taľtási ideje Hótfő.Péntek: 07 -00 - 20.00 óľáig. Śzo,rrlbąt; 08.00 -
20.00' óľríig Vasárĺap: 08.00, 1B.00 óľłĺig'

.ĺ*esęí.ĺ,áľos Kęĺ'i'ilęti l.;pĺĺ:Ési s""lĺiil'y'l.ił|';'u'll ĺ:,l.;l5l'ts 46ł?'Đ07.(xI].12.) ok' rend.elct t.ĺÓĺÉszi
10.$, (3) 'bekezdésę .értęlnlében:

''(3) 
Vendéglátó tei.'asz e.Ilrelyezése
a) Vendéglátó teľi{sz k<izteľületęn virgy lcözlrnszrĺílat cć'Ijáľa áĺadott nragánteľületcrr cs4ĺl:

abban az esetben 1étesítlrető, ha:
o ĺ gyalogoĺ 'gár' szćIcssćge * a lriztorrsági- ús lrcrpiltlezijsi sávok ,ĺĺcglaľĹástlval -.

legalább i;5 nrl
o a gya]ogos sár' széiessége az. ź;tkád alatt is l.egalább I,5 rnéter és
o a terasu legfeljebb 3 m'éter széjes. ilietve ennél nagl'6$b nréretu ĺerasz esetébelr

legalább 1,5 nróteľ sz-éles Íblületen a ktiri'iljárhatóság biz.tosítható.
-äśl.&2 B"nňq'L lra''oss ti--e -iĺ-,,. al ĺsp-zl.oo

u'ri,rv. i ozsefvaros. hu

&ąn



b) Teľasz o]daląi 1,0 uréteľrrél uragasalrb szeľkezettel uc.m haláľo]hatók ie.

c) A I-crasz-Qk tćl'icsítésériek' csővćdő.re]. l'aló c]látásĺlnak rnegoldásáĺ az é.r:iileÍ
- 

megie]erritéséJrcz tc)ĺténő nregĺŁleló illcszkedés éľdeké'belr be kelI mutatni a,.

örůóĺrrrányzati íbépítész előĹt, ilietr'e annak hiálr,vábair az illeĺćlles Ĺeľvta:rács e[őľi.

j mel.1..llek átlásfclglalását csatolni kel1 az' (elr'i) építési en-uec.ĺéIi,.'ĺľánĺi kéľelernliez'.'

A negál|apoclásba jar,asoljrrk belelbglalni, ho$, a kereskedelmi Ícr'ekeir.tsćgót Ł1

kereskeáęlemľol szólĆl 2005. éví CLXIY. toť\.élr-v el(iíľásai.lrak betaľtásał.al folyĹathatja,

továbbá. lrogy a vcndégláti teraszoll a zeneszolgáItatás tilos, ill. tel'ékerrységükkeJ a lakosság

nyugalrnáĺ nem zavarlra1jálĺ (zaj, szag'n1'itr,a taĺtás, ťerrdczr.én},ek, s1b.), illetve az esetle.gesel]

Íblnieľiijő parrasz-ok elkel:ülése érdekéberl a vendĺjglátó tcrĺĺ.szJ csłk 10.00 órátóI

üzemelteĺhetik'

Budapq! 2017. 03. 07.

'I'isztelettel:

"--
Đ3 I0t}? BrrdaptsÍ, Baross u' 63-67. 6 459-2l00
rr'ri'w.i ozse'íriĺrcr s. hu
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FoÉpÍrÉszJozsrrvÁnosI oľxonvĺÁNYZAT
PoLGÁRM EsTERI HIvATALA

Polgáľmesteri Hivatala

Gazdálkodási ÜgyosztáIy

dr. Galambos Eszteľ
ĺiryosztályvezető

Helyben

Budapest F,őváros VIII. keľüleÚ
Józsefvárosi Onkoľm ánvzat

Iktatószám: 26-194/2017
IJgyintézo: Szomolanyiné Kocsis Beatrix
Té1eTijn:.-

e-mail:

-459-2-157

szomo l aný neb @j ozsefu aro s. hu

Táľgv: Mlinar H Kft' köztenilet haszná|ati kérelme _
kozterĹileten

Hiv. szám: ] 6-263/20 ] 7.

Corvin sétlány I/A. szźnn e|í5tti

Tisztelt tiryosztályvezető Asszony!

Köszĺinettel vettem tárgý témćhaĺ tett megkeresését. A Budapest Főváros VIII. kerületJózsefuaľos onkormźnyzata Képviselő-tésffiletének Józsefuaľos Kerü1eti ąí;ä;Szabá|yzatźrő| sző|ő 6612007.(Xil.I2) rendelete 1ĺórcÉsz; 10.$ (3) bekezdése szabáLyozza a
teraszok elhelyezését.

Fentiek alapján megállapítom, hogy a közterĺilet-hasznźt|atengeđé1yezhető.

Btlcĺapest, 2017. ľrárcius 06.

Udvözlettel:
<):tt *---r - l-ý.i 

^tĘ(,] "'ňľ1r.ęI-
Ivĺán$ Ggŕih$5,łvéľ
főépítész

X 1082 Budapesr, Baross u.63-67.8 459-ZIOA
www jozsefuaros.hu
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BUDAP ESTI RÉ\.Do.[t"ľoxa,pĺľÁNYsÁG
VI{I. KeĺĹileti Rerrctőĺkapíiánysá g

Relrdćszeti osztály

{Jgyszĺíra: 01 080i562. i 6lf0|7 . i)Lt. Táľgy: sz'akhatílsági áłlásŕbglaxás
'{'}gyintézö: Boľos ,Attila Balázs r. hđgy.
TeI.: 477-37 -aa ĺ 48.1f4
Email : boľosab@buclapest.poli ce.hu
.Hiv. szárn: 1 (,.f63 ĺfÜIi .

dľ. Galaľnbos Đszteľ
iigyosztĺälyvezető

Budapest Fćĺvátos VIII. kenĺlet
.[ózsefvaľosi onkolmányzat
Pol gánnesteri Hi vatala
Gazdálkodási Ügyosztály

B.udaBęct
Baľoss utca 63-67'
1082

Tisztelt dľ. Galanzbos Eszteľ!

Táiékoztatolrr, lrogy a fent'i számon hatóságornlroz órkezętt nregkeresésben foglaltakat
m'egvizsgá]tam, tnelynek soľán aZ alábbiakat áłlapítotťam rnegi

A Ďĺĺlinar řI Ktf" kéľelmet nffitott be a Józsefvaľosi onkormźnyzat t'ulajĺĺonában Iévő kozteniĺet
használatához, nrelybeĺ kitelelprilésének engedélyezését kĺ5rte 2017. llárcius 20" naptól - fĐL7,
októbeĺ 31. napíg a Buđapes.t VĺIJ, keľĺilet, Coľvin sćtálry liA' szánr elatt a i(vdtin 51 négyzetnréteľ
teriiletľe'

A feltti helyszírreĺr kozbiztonsági
kifogástnem emel'

I}uc}apesf, 2Ü1 7 febru áĺl. 27.

ĺ!s kozlekedési szernpontbĺil a kitelepülés ellen hatóságom

ĺh

Cítll': ]'084 ĺ}u<iapest i431 Bp. Pĺ.:1ó1
J-clc Íolr : 4.7'l .3? 00 ; F ax Ą.| 7 -31 24, 48.40 1

e-Inai]: 08rk(Đ,buclapest'ptlIice.1ru

|i.7sNi:O. ]'9i s:'c (ĺil()]ií.l.j i ?: '.i5:i-ĺ}tl]FR.!-(''9í{i'1'!l',5í]íi;j)ĺ]j7|:J:i.j] 7j-+5ii}
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Je|en aláírás-minta .megfele| a cégnyi|vánosságról,
vége|számolásró| szóló 2006' éviV. törvény 9. s-änán

Aluĺírott Pentek Sanda (születési h1y 9:jĺő: Eszék (oďjek, Jugosz|ávn)' ĺgza.:og14.; anyja neve: Toldi Gizeĺla; |akcím:-1-102 Budapuui, onodi utia 5. fsz' 3),' mint aML|NAR H Péksüteményt éľtékesítő Koľtátoit ŕetelősségű Táľsaság (2045Törökbá|int, Tópark 
.uJ.'u. 9.) megválasztott 

"gvůtt". 
aláírási joggal rende|kezőÜgyvezetóje a céget akként jegyzeń, h9'qY l kezžál uagy géppel írt, elonyomott, vagynyomtatott cégnév alá nevemet az alanniał szerint.ĺúu'ĺ,i.Picukaric íagy BrankoKaludjer vezető tisztségvise|őveĺ együttesen írom alá.

Budapest, 2016. augusztus 26.

Pentek Sanda '/

a łrírósági cégeljárásró| és a
írt feltételekneľĺ.

..gĺvéd

+f

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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Qlazszám}
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Budaĺ]est Fővá.ros V|||' keľü|et Jozsefuárosi Po|gármesrer: Hivata|Gazdá|kodási Ügyosztá|y
1082 Budaoest
tĺaíoss utca 63-67.

Közteľĺilet-Irasznátatideje:1oĺ is iv ffi nu b.]ĺĺjnaptól - '''iq'.,' iłŕ',íI'*,ű:il ̂̂
o,*(itibb időpont- heýszín esetén kéľĺink.listát meiiékelni!)

Közteľtilet-ha,szpálaÍcétrj*' ...tľĺ+ĺ.ł.0*. t..fr,..r,.ť::....'...ffi.K,Íi:ć.

vagJ

]=ľ' ť-u* ĺnwĺnzi:sl CÍn4 amenIýben a fenti aciatoktóI eltéľ, stb):

Kérjiik a túl'olclalon. jeIzettü kér ele m ľly a ruĺďtv őnyt ľfll,ě..k.-l,, t e k-e t c s a t o l ĺ:t. i, é sa I a I r ŕI-l s z{ves k e ĺĺ'j é k ! 
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Á. kérelmező trrdomástt| veszi. hogy
a kérolem benyújtása nem jogosída fel a közĽerĹilet használatáľa,

- a Józsefuárosi onkormányzat rulajdonában lévő kozteri.i]etek használatáról és hasznáiatának rendjéről szóló
L8ĺ2013. (Iv.z4.) önkormányzati rendelet i7. s\ (l) bekezdése szerint a közterület hasznźiatáért koztertilet.
haszrĺtĺ|atí díj at kĺiteles ťĺzetni,
a kciztertĺleten kizárólag a keręskedelmi tevékenységek végzésének fęltételeiről szóió 21012009' (Ix.zg.)
Koľmányrendelet 12. $ (l) bekezdése alapján a ręndelet 5. mellékletében meghatározott termékek áľusítha-
tók.

A l.iérelemhez:a kéľelmezőnek az alábbi melléIeteket kell csatoInia: (A csatolt mellékletet kérjĺik X-eI jelölni)

- társadalmi és ęevéb szęrvęzetek esetében: a vétęlĺiket igazolĆs okiľatot,
.'5stenne!ő!ĺ esctér.: őste.rĺĺę!Ĺii ig3zi'lr'ĺĺnvt'
- vęndegláto terasz letesĺtese esetęn' a7^ att.i)zęmęlteü]'r ldvano keresl(e(lelmývencleglato egység ęrvenyes
ięlentés koteles kereskędelmi tevékenység beietentését ígazolő dokumentumot vagy a MűkÖdési Eneedél
2. Äzigényelt teriiĺefue vonatkozó helyszĺnt äbräzo|l váz|atot, amelyen szerepeĺĺie kell a körrryező utcáknak
is. A vĺŁlaton azigénye|t teriilebrek - a sztikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak ĺagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; a terasz,pavilon szélének az épiilethomlokzati falától és ajríľda szélétől való ĺívolságaitęrasz
esetén annak az üzletlrek abeiáratźúo].való távolsága, amelyilĺŕtez taľtozik; méterben méľve).

X
3. Az elheĺyezni kívfurt építnrény, létesítmény, berenđezés múszaki leĺľásät és teľveit; terąszkérelmekhez a
helvszín ŕbÍóidt is csatolni sziiksés"s. X
4. Meglévő lé;tesítményre vonatkozó köztęľĹilęt-használati hozztłjtłrults megújítása esętén - vaľosképvéđel.
ÍIí Śzempontok tigyelenrbevétele nriatt _ fériyképfęlvételt kell becsatolni'
5. Építésĺ engedélyhez kötött építmény esetébenvagl építési munkđlątolek,al összefi)ggő közteľület-használat
ese\ében aĺ ep.íttetőtől lcapott mcghatąlmazdst ós a jogszabáI1,ban előíľt esetekben a jogerős építésiigli ható-

,:tĺúl t:ĺtlł|łln'i
ó. Közrit igénybevétele esetén - a 2. pontban t.oglalt helyszínĺajzon tut _ a vonatkozó holyszínt átbrázo|ó

forgalomtechnkaívänajzot, amely bęszęręz|ĺętő a tsKK Köaiti Közlekedési Igazgatósáę Ktjzr1tkezelési Fő-
osztáIv. Forealomtechni kai osztályán

Egygtłneztetés:l-uffitantt kérelemnyomiltaĺvóľly es ąz etőírĺ meĺléHetek csatolasqn tul, a pontos és egłertelmíÍ helymeýatuozas, va-
lamint a meglalő létesítmérĺyfotóją elengedhaetlen a berryújtott lrźrelem érdemi elbírá]asához!

A közteľtilet-has mźlatot_ kiilönösen _ az a|źhbi jogszabáiyokszabályon(k:

- Maryaľors zźłghe|yi önkomĺányzataíról'sm|ó 20|1. évi CL)ooffi . törvény

- .a Jóxefraľosi onkoľmanyzat hrlajdonában lévő közteriiletek hąsa.ľĺlataľól és haszráĺatanak ľendjéről smtő |8ľf0I3.
(I\i1'24.) önkoľmanyzati rendelet

_ 
"'ózsefuiĺros 

KeľiiletiÉpítésiSabź;iyzatźĺú|szojő 66i20Đ7.(xT'.l2.) önkĺ'lrmanyzati ręndęlet

- Buđapesti Városrendezesi és ÉpÍtési KereLszabá|yzatőIszőIő 47 ĺ|998.p,'.15.) Főv. K'gy. rendelet
_ A ĺeklálrrok, reklámbeľendezések és cégéľek eIhelyezésének szabźiyairől szóló 55ĺ2aB. (XII'20.) önkor-

mányzati rendelete

N YILATKOZ.AT
Alulírott, azáIta|ambenýjtott ktjztęrĹilęt-hasznáIatikéľelmenr elbírálásának céljából houtí'iárulok személyes adataim
történő keze\éséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásľa jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az le-
jáľásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékęs haÍóságok felé.

Kéľeimęm benyújtásakor a Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tźljékoztatást kaptam -
amelyet tudomĺźsul vettem . az e|jźtás meginđításának napjáról' azigyntézési hataľidőľől, az ügyemre h.ányadó jog-
szabá]yi rendelkezésekľől. iogaimľól és kötelezettségeimľől' továbbá kötelezettségem elmulasztásanak jogkövetkez-

ményeiľőI, valamiĺt a hivatali elérhetős égľől.

Kijelentem, hogy kérelmem teliesítése esetén a kózígazgatźsihatisági eljarás és szolgáltatäs ältalános szabáIyairól a

2004.évi CXL. törvény 2004. évi CXL. töľvény 73lA. s (1) bekezdés b) pontja alapjĺán a fellebbęzési jogomľól le-
mondok. TtłdomdslłI veszem, hogy ezáltal az tigyemben hozott hataľozat annak közlésekoľ jogeJőre emelkedik.

1.i11 ĺ3[ĺ''

létesítése eseté tieęmeltetĺri kívánó kereskedelmí/vendéglátó

i.'l{.,"'a'. :ł2Í íjii1 l.}.4'ä'43

Srieliľ.: j 17'.,l.i {J1 i ^2gg.i 2Ěá52

ť']'r].ĺ::: ľ i.ľlĺ}-Í1 1 34 3ts %

l.. A koaertileten 'folytatni kĺvánt te i ocosĺtó ely szęľú okiľat násolatát:
ni vállaikozás esetén: vállalkozói i

i társasás. esvéni cée esetén; 30 napnál nem résebbi céskivonatot. aláírási

Buđapest, 2 a'łt.Ł'év ĺ.äho ,.l..t... ,un.



BUDÁ'PEsT FóvÁnos VIII. KERÜLET
JózsBrvÁnosl

PorcÁnutsrERl HIVATAL

H,łľisÁcI ÜcyosztÁly

lcazca,ľÁsI IRoDA

Telefon: 459-2171
Email z szabok@jozsefu aro s.hu
Hivsz.:16-26612017.

Táľry: közterĹilet-foglalási kérelem

Gazdálkodási Ügyosztály

dľ. Galambos Eszter
ůĺgyosztályv ezető r észér e

Helyben

Tisztelt Üryosztályvezető Asszony !

Hivatkozássa|hozzállk érkezettmegkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk:

izbalmazBt.
Budapest VIII. keľület, Baľoss u. 8. 28 m2 vendéglátó terasz

Q0Í7. május 01. - 2018. május 01. ktizött)

részére a közteľĹilethaszná|atba ađását a fenti időszakban a ,,JOKÉSZ'' l0.$ (3) bekezdésében
rogzítettek betartása mellett kereskedelmi szempontból nem kifogásoljuk,

azalábbi kĺkötéssel:

a vendéglátó teľaszt a keľeskedő csak az i:.r;Iret nvíIászárőinak zárva taľtásával
üzemeltetheti.

Az lzha|maz Bt. 4420120|3 szárn a|att szeľepel hatósági nyi|vźntartásunkban _ ,,PRÁGA
rdvF)ruÁz,' elnevezéssel _ Budapest VIII. keriilet, Baľo-ss .,' 8. pi.,." szint szám a|atti ilz|et
tekintetében. Azüz|et nyitvatartési ideje: H-P: 8.00 -24.OO Szo-Vas: 10.00 - 24.00.

JózsetÝaros Kenileti Építési Szabá|yzatźról szóló 6612OO7.(XII.I2.) ok. rendelet 1rirÉsz;
10-$ (3) bekezdése éľtelmében:
.. (3 ) Vendé g|źrtô ter asz elhelyezése

a) Vendéglátĺj Lerasz ktjzteriileten vagy közhasznźt|at céLjtna átadott magánteľĹileten csak
abban az esetben létęsítheto, ha:

. a gyalogos sáv szélessége _ a bínonsági- és berendezési sávok megtaľtásával _
legalább 1,5 m;

. a gyalogos sĺĺv szćlcsségc az átkád alatt is legalább 1,5 lrléĹeľ Ús
o a terasz iegfeljebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb méľetĺĺ teľasz esetében

legalább 1,5 méter széles feltileten a koriiljaľhatóság biztosíthati.
b) Terasz oldalai 1,0 métemélmagasabb szerkezettel nem határolhatók le'

B 1082 Buđapest, Baross u' 63-6.l ' B 459-2100
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c) A teľaszok téliesítésének, esővédővel való ellátásanak megoldását az épĹilet
megjelenítéséhez t<jľténő megfelelő illeszkeđés éľdekében be kell mutatni az
önkormĺĺnyzatí foépítész eIőÍÍ., illetve annak hiányában az illetékes tervtanács előtt,
melyngk állásfoglalásat csatoini ke|| az (elvi) építési engedély iránti kérelemhez.''

A nlegállapodásba javasoljuk belefoglalni, lrogy a keľeskedelnri tevékerrységét a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXN. törvény előírásainak betartásával folytathatja,
továbbá, hogy a vendéglátó teľaszon a zeneszolgá"Itatźs tilos, ill. tevékenységtikkel a lakosság
nyugalmát nęm zavarhatják (zaj, szag, nyifua taľtás, rendezvények, stb'), illetve az esetlegesen
felmeľülő panaszok elkeľĹilése érdekében a vendéglátó teraszt csak 10.00 őrítő|
tizemeltethetik.

Budapest, 2017.03. 01.

Tisztęlettel:

[.< l082 I}udapest. Baľoss u, 63-67 ' @ 459-f|00
rvrvrv. i ozsefvaľos.hu

4r,



BUDAPEST FĺĺvÁnos
VIII. xBnÜI.rľ

Józsn'rvÁRosl oNxonľrĄN YZAT
PolcÁnrl,lesTrRI HIv.ł.Tn,I,a

FŐÉpÍľÉsz

I

Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefvárosi onkoľm ányzat
Polgármesteľi Hivatala -

Gazdálkodási Ügyosztály

Iktatószám:
IJgyintézo:

Telefon:

e-mail:

26-19312017

Szomolánýné Kocsis Beatrix
4s9-2-151

szomo l aný neb @j o zs efu aro s.hu
dľ. Galambos Eszteľ
ügyosztályvezető

Helyben

Tárgy: Izha\mazVenđéglátó Bt. közterĹilet használati kérelme - Baross utca 8. szám előtt
Hiv. szám: ] 6-266/20 ] 7.

Tisztelt Üryosztályv ezető Asszony!

Köszönettel vettem tárgyi témában tett megkeresését. A Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefuáros onkorm ányzata Képviselő-testtiletének Józsefuáros Kerületi ÉpĺiJ'ĺ
Szabtiyzatárő| szőIő 6612007.(Xlľr.12.) rendelete (JóKÉSZ) 10.$ (3) bekezdése szabá|yozza a
teľaszok elhelyezését.

A 26-288/2013 számu településképi bejelentési eljárásban hozott igazo|ásban a terasz
téliesítését kikotéssel fudomásul vethik.

Fentieka|ap jánmegállapitom,hogyaköztenilet-haszná|atengedélyezhető.

Budapest, 2017. március 02'

Üdvözlettel:

B 1082 BuĺlapesĹ. Baross u. 63-6.7 ' B 459-2100
www.jĺ.lzsefvaros.hu f
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BUD,ĄP'Ł;S'ľl RpnoÓlą.ĺ.oxĺl.pl.l''n ľ ysnc

V lII.. Keľtileti Rendőrkapi tánysírg

Ręndészeti osztálv

tJg-vszám: 0i 080;,562- Ii ĺ2a1.ĺ . ĺLit. Táľgy: sza$ĺhatóságĺ ářlásfogtalás
ĺJgyinĺéző: Boľĺls Attila Ba\őzs ľ.lrclgy.
Tel.: 477-37 -00 / 48-124
Emai l l boľosab@budapest'połicę.hu
Hiv. sz,ám: 1ő-2.66l20L1,

dľ. Galarnbos Eszteľ
tĺgyosztályvezető

Budapest Fővaľos VIřI. kertllet
.Iózs efu arosi onkoľmányzat
Polgánnesteri ĺ{ivatala
G uzđiiko dás i ĹTgyosztály

_B-:łdaBsct

Baross utca 6.3-61 .

10 82

lFisztelt dľ. Galarnbos Eszteľ!

-I,ájékoztatoĺn, hogy a fenti szánron hatóságomhoz éľkęzett megtr<ercsésben fŁlglaltakat
megvizsgáItarn, nrelynek soľán az ďábbiakat állapítottalrr meg:

Az Ízha|maz Bt. kéľelmet nyújtott be a Józsefr.árosi onkoľmćnyzat tuiajdonában lóvcĺ kozteľüĺęt
hasiłnálatához^ melyben kiteĺepriléséĺrek erigeĺléJyezését kéľte f017. ntqus 0l ' naptól * 20ĺ 8' rnájus
01 . napig a Biltlapest VIII. keľület; Baľoss utca 8' szám előtt a jáľdán 28 nć,g,Jzetméteľ teľĹiletrę.

A fenti helyszjnerr köz'biz'ĺonsági ćs közlekedési szempontból a kiteleptilés ellen hatóságom
kiÍbgást nem emel.

Euclapest, 2017 fcbru ág f7, ,í'íJďB';.."
',.ł!|\, 

.'ý.o\
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AláÍrás-minta

Alulírott ifi. Pusztafa|vi Győző (születési név: iÍj. Pusztatälvi Gyóző, születési hely és

idő: Budapest, 1978.01.03., lakcím:1l 1 1 Budapest, Budafoki irt 3flE. 2. ęm. 1., anyja
neve: Fehér Lívia) mint az lzha\maz Venđéglátó Betéti Társaság (székhely: 1111

Budapest Budafoki vt32/E. f .em. I.), ugyvezetője a céget akként jegyzem,hogy a cég

kézze| vagy géppe| e|őírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fiilé nevemet
önállóan az a|ábbiak szerint írom:

Alulíľott Dr. Jrrhász M. Péteľ Ĺigyvéd (címel146 BudapestChźr:ár András u.2lA,
nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamaľa, kamarai ny1|vtntntási szám:19308)
tanúsítom' hogy a fenti aláírás mintát iÍj. Pusztafa|vi Győző (születési név: ifi. Pusztaťalvi
Győző, születési hely és idő: Budapest, 1978.0i.03., lakcím:1111 Budapest, Budafoki út

32lE.2. em. 1. anyja neve: Fehér Lívia) aki szeĺhélyazonosságát hatósági ígazo|ványáva|
kellőképpen igazo|ta; előttem saját kenĺleg írta aIá.

Nyilatkozom, hogy az a|áírás-minta hitelesít ést aváItozásbejegyzési eljáľás soľán láttam

el ellenjegyzéssel. A változásbejegyzési kérelem a|apjátképezo okiratot én készítettem és

|áttam el ellenjegyzéssel. Igy ajelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a

bíľósági cégeljáľásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tĺirvény 9. $-ában íľt
feltételeknek.

Budapest, 2015. március 06.

,.ŕ\
Ellenjegyzem' s\. ĺ _N/Ul'/Ą \ \j

I}ľ. ,ĺ.uhĺäs"u ľV{. Féteľ
ügpéd

1146 n,',ĺnnesí., Cháztlĺ L.uflA
"ĺäiíf;c':ó 9070540

"fur-l ľ

^!2

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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A kérelmező tuclomástr| veszi, hogy
_ a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterĹilethaszĺá|atára,

a Józsefrárosi onkormányzat tulajdonában lévő kclaerületek haszná]atáról és használatának rendjérĺil szóló

I8/2ol3. (IV. 24.) önkorĺrányzati rendelet 17. s (1) bękezdése szęrint a kozterület haszná|atáért köztertilet-

használati díjat kóteles fizetni
_ a köfĺeriileten kizáľólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének fęltétęleiről szőIó 2l'0lf009. (IX.29,)

Kormányrende1et If. $ (l) uetezaése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítha-

tók.

A kéľelemhez a kérelmezőnek az alábbi me|léleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X.el jelölni)

ffiékenvsépsvakoľlásárafeliososĺtóeg.vszeľűrrkiratlnásolatát:
w éĺi vĺdln|kn'zÁs eseÍén : váIlalkozói ieazolvánvt.

. 
'""dasási 

tálsasás. esYéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonątot, aláÍľásí címpéld

@"k "."tében: 
a nyilvántaľtásba-vételüket igazolq okiľ+tot,

- őstermelők esetén őstęrmęlői ig

@seesetén,azaztilzęmę|teürikívínókereskedęlmi/vendéglátóegységéľvényęsbe.
ielentés-koteles kereskedelĺni tevékenység bejelentését igazo|ćs dokumentumot.vagy a MiĺkÖdési En

amelyen szeľepelnie kell a kömyezó utcáknak

is. A vĺžlaton az igényelt tertiletnek - a sziikséges méľetekkel - úgy kell szerepelnĘ hogy annak nagysága,

elhe1yezkedé'" 
"gýe't"l-ĺ"n 

megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hossžúsága; aterasz,pavilon széléneiazépiilet homlo|<zatifa!áltó| és a jĺíľđa szélétől való távolsága;terasz

esetén annak aztu:]refrtekabęiáratźúő|való távolsága, amelyilĺüez tartonk; m éterben méľve)-
erendezés mtĺszaki leÍľását és teľveit; terąszkérelmekhez ą

helvszín fotóiát is csątolni szüIrséges.
iozzći'źrvlräs ńe gúj ítĺás a es ętén - vlíro sképvédel.

ĺni szemoontok fiwęlembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsato]ni.

5. ,tokkal összeftggő koztel.ülerhasználąt

,,"táb", ,, ĺiĺtt"tatal kapott meghanlmązást ós a jogszabál1,ban előírt esetekben a jogerős építésiigi ható-

ę,ioi pnqeĺl éfut cs atolni szülrs éses.

6 i hetyszínĺajzon tul - a vonatkozó holyszínt ábrźnolró

foľgalomteJhnikaivánajzot, amely besżeľezhető aBKK Közuti Közlekeđési lgazgatőságKözutkezelési Fő-

oisztá|y,Forgalomtechnkaios7táLyźn.

Figvelmeztetés:
Wtatatt lrerelemnyomtdvfuE es az etőírt melléHetek csatolasď, hil, a poľtÍos és egłértelmíí helymeghaĺuozas, va-

lanini a meglevő tétesítméryÍotoją elengedhetetlen a benyńjtott kbelem érdeni elbiráIásdhoz!

A köztęriilethaszĺrźlatot_ kĺilönösen_ az alábbijogszabźlyokszabźt|yonźi<:

MagyaorszÁghetyi önkorĺnanyzatairól szoló 20 1 l. évi cl)ooO(. töľvény

a Jozsefuaľosi onkormrányzat tulajdonában lévő kiiŻeriiletek basmaLa+,źĺro| és haszrálaüfurak renđjeľöl szÍió I8D0I3,

w .24.) önkoľmanyzati renđelet

Józsefuaľos Keriileti Épftési Szabćlyzatźrő|szolćl66D007.Qil.12.) önkorľranyzati rendelet

Budapesti Varosľendezési és Építési Keretszabzlyzaaó|sm|ő 47ĺ1998.6.,|5.) Fŕiv. Kry' rendelet

A ręklámok, ľęklámbeľęndezések és cégéľek elhelyezésének szabő|yalró| szőlrő 55/2013. (xII.20.) önkor.

mányzati rendeletę

NYILATKOZAT
Alulíľott, az źr|ta|ambęnyujtott közteriilet-használati kérelmęm elbírálásának céljából hoaóiĺÍrulok személyes adataim

torténő kezeléséhez, valaĺňint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes ađataimat a Polgármesteri Hivatal az le-

jźĺrásbaĺrésztvevő szakhatisági állásfoglalások bękérése végett továbbiÍsa az illetékęs haÍóságok felé.

Kéręlmem benyújtásakoľ a Po1gármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ĺlgyintéZőjéĹő| táiékoztatást kaptaln -
amelyet tudomtÍsul vettem - u,ě|iá,a' megindításanak napjaról, az igylntézési hatáľidőről, az igyemre iľányadó jog-

,"uuáyi r"''a"tl."x'.l.'Ą .jogaimról és kötelezettségeimĺől, továbbá kötelezettségem elmulasztásanak jogkövetkez-

ményeiről' valamint a hivatali eléľhetőségľől.

Kiielenlem, hogy kérelmem tel.jesítése esętén a ki)zigazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás általános szabäIyairola

z'ooł. e'rcxL.1orveny 2004' évi CXL. törvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alapjan a fęllebbezési jogomľóI le-

mondok. Tudomdsul vžszem. hogy ezältal az ügyemben hozott határo zat annakkozlésekor joge1őre emelkeĺlik.
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KERELMEZo ALAIRA.SÁ.

Buđapest,20.ilh. e, ďnĺ ..ł'



BUDAPEST FovÁRoS VIII. KERÜLET

JozsBĺ.vÁnosl
HĺrósÁcĺ ÜcyoszrÁly

lcłzcłrÁsI IRoDA

Ugyiratszám: 05-75 8/2017 .

Ugyintéző: dr. Szabó Kata Karolina
Telefon: 459-2111
Em ail : szab ok@j ozsefu aro s. hu
H:i,',.if ś-Tf !f!;.Of, 7'.

Tárgy: kozterület-fo glďási kérelem
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Gazdálkodási Ügyosztály

dľ. Galambos Eszteľ
üg:yosztáĘłezető r.észér.e

Helvben

Tĺsztelt Ügyosztályvezető Asszony!

Hivatkozással hozzĺĺnk érkezett megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk:

Maxim Drink & Pub ec.

Budapest VIII. kerĺilet, Német u. 4. 3 m2 vendé g|átő terasz

(2017. ápľilis 01. _ 2018. április 01. köztitt)

részére a közteľület hasznźlatba adásáta fenti időszakban a ,,IoI<ÉsZ'' 10.$ (3) bekezdésében
rc gzítettek b etaĺtása mellett kereske delm i szemp ontbó 1 n em kifo gá s o lj u k,

az atíbbikikötéssel:

^ 
vendéglátó teraszt a keľeskedő csak az ĺizlet nyí|ászárőinak záwa tartásával

üzemeltetheti.

A Maxim Dľink & Pub ec. 1527/2010 szám ala.t't szerepel hatósági nyilvántaľtásrmkban _

,,Kis Basa Biifé'' elnevęzéssel _ Budapest VIII. kerĹilet, Német u. 4. szám aIattí isz|et

tekintetében. Az tizlet nyitvataľtási ideje: H-Szo: 07.00-22.00;Y: Zźrva.

Józsefuaros Keľületi Építési Szabźĺ|yzatárőL sző|ő 6612007,Q(II.12.) ok. rendelet (ĺórÉsz;
10.$ (3) bekezdése értelmében:

,' (3 ) Vendé g|átő ter asz elhelyezése
a) Vendéglátó terasz kĺjzterületen vagy kozhasznáIat céIjźľa átadott magánterületen csak

abban az esetben létesíthető, ha:
o a gyalogos sáv szélessége _ a biztonsági- és beľendezési sávok meglartźsźtval -

legalább 1,5 m;
. a gyalogos sáv szélessége az árkád alatt is legalább 1,5 méter és
o a terasz legfeljebb 3 méteľ széles, illetve ennél nagyobb méretti tetasz esetében

|egalább 1,5 méter széles felĺileten a kĺĺrtiljaĺhatóság biĺosítható.
b) Terasz oldalai 1,0 métemél magasabb szerkezettel nem határolhatók le.

Ň 1082 Budapest, Baľoss u.63-67. @ 459.fI00
www jozsefuaros.hu

4.,



c) A teraszok téliesítésének, ęsővédővel való ellátásának megoldását az épület
megjelenítéséhez torténő megfelelő illeszkedés éľdekében be kell mutatni aZ

önkormányzati főépítész e\őtt, illetve annak hiányźlban az illetékes tervtanács előtt,

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

A. megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hugy a kereskedelrrri tevékerrységét a
keĺeskedelemľőI szőlrő 2005. évi CLXIV. 'torvény előírásainak betaĺtástxal folýathatja,
továbbá, hogy a vendéglátó teľaszon a zeĺeszo|gtĺItatás tilos, iIl. tevékenységükkel a lakosság
nyugalmát ĺemzavarhatják(zaj,szag,nyitvataĺtás,rendezvények, stb.), illetve az esetlegesen
felmerülő panaszok elkertilése érdekében a vendéglátó teraszt csak 10.00 őrátő|
üzemeltethetik.

Budapest, 2017.02.21.

Tisztelettel:

x 1082 Budapest, Baľoss u' 63-67. B 459-2100
wu,w.iozsęfuaros.hu

4qo



BUDAPEsTI R BNDćJR-ľilnĺpľľÁru vsÁc
\dĺl. Keľuleti Ren<1őľką:i'ĺányság

'Rendészeti osztály

{Jg-vs*ám: 0] 080'/.5ó2. I.3 1201.], éŁlt.
.T'áľgy: 

szak.fu a$ósági áIIásťog$atás
Ug)'iĺrtézcj: Boľos Aitila BaLázs ĺ. hdgy.
TęI,: 477.37 -0a l 48.|24
Em ail : borosab (D,bucl ap est.pol i ce.hu
Hív' szám: I6-3f7 lf01i.

dľ. Galaĺnbos Eszter
{ĺgyoszŕrílyvezető

Budapest Főváĺos VIl]. keľĹiĺet
Józsefváľosi Önkormányzat
Polgánrresteľi Hivatala
Gazđálkođási Ügyosztály

B-udape"-s-t

Baross tt|ca 63-67 .

t082

Tisatelt đľ. Galaľnbĺrs EsrÍeľ!

Tá!ékoztatom, hogy a fentí szamon hatóságomhoz éľkezett rnegkeľesésben foglaltakat
ĺn e6vi zsgálta:n, m el y nek soľ źĺĺ az al ábbiak at á1 I a1ĺí'f o tt aĺn ĺneg :

A }ĺ[axiľn Dľink & P.ub' Ec. kérelmet nyújtott be a Józsefvar.osi onkonĺányzattulajdonában lévő
kozteľütret használątához' nrelýen kitelepülósónek engedélyezését kérte zol,ĺ, ĺiprllĺs 0t. naptól*
20j8. apľilis 0l' napig a Budapest VIII' keriilet, Német rrtca 4. szłím eiőtt a játťĺan 3 négyzetinbter
feľĹiletľę.

A fenti helyszínen közbizĺonsági és kozlekedési szempontĺiĺi1 a kiteIepülés elięn hat.ó-ságom
kiÍbgást nern elnel.

Eud*pesĘ Ż8Í7 februrir 3ü.

Cím: ]'084 Bĺ;'dapest 143l Bpl. Pf.:16]
TęleÍ..o:r: 47 7 -37 00 ; F ax 41.7 -3.ł 24. 48.40 i

ę.-ĺnajl : 08ľk@budapest,poiĺce.hrr

ttz5NEO.j'90iji.4i.:i:!ś0-j]ój.j:2:ł'.ill:Jl':P.l.'i.st)jjĺ..;r"jill']j.'i!í:7]:l:;.Íir:ł-j5Úí)

:iI|I(í(. i.!)!ĺ sfc|!!al:jiJńjj l deä!,:

trn

ľ. aÍ8íľedes



i .-BMfuý. BUDAPEST F<lvÁnos i

VIIT. KERTILET

JozsnrvÁnosl oľxoRľĺÁNYzAT
PoLGÁRMEsTERI HIvATALA

Budapest Főváľos VIII. keľület lktatószám:
Józsefvárosi onkormányzat ,ŕjgyintéző:

Polgáľmesteľi Hivatala Telefon:
Gazdálkodási Ügyosztáty e-maiL: ..

dľ. Galambos Eszteľ . ;u.lirľiĺj'ii:ii ľ.rL*Ji;;Ĺ$iTi [ił;].ALi
üryosztályvezető . 'j i

Helvben ,. iili^tĄäľ i; [ ĺi,.r,, !.7.9.K) ........... lf a I

. ...... .Jft,..,"..,,--.,, ..-..,r'...,- i

FĺiÉpÍľÉsz

26-t6sl20I7
Szomolányiné Kocsis Beatrix
459-2-157

szomolari 511ĺÉĺ:ľi ł{ivĺiĺlle
özponti Iktiltó

;;--T'c'.ĺ*' -- - ,-
U j. ł l0^ łt+ ll

--1*-.--{_Üszĺály: . IHiŐsr{m

.j l Jíiĺlíl tj. ł !6^ łt+ lľ
zlálv: . I EiŐsrl,ťnl:

tl 
^l

Mu{.8flA__ĹÜ-*

TárgY: Török István kĺiztenilet hasznáIati kérelme _ Német utca 4. szám előtt

Hiv. szám: I 6-237/201 7.

Tisztelt Üryosztályv ezető Asszony!

Köszönettel vettem tźltgyi témźlban tett megkeresését. A Budapest Fővaros VIII. kerület
Józsefuiĺľos onkorm änyzata Képviselő-testületének Józsefuáros Kerületi Épĺtesĺ
SzabályzatátőI sző|ő 6612007.(XI.12,) rendelete 1ĺórÉsz; 10.$ (3) bekezdése szabáIyozza a
teraszok elhelyezését.

Fentiek a|apjźn megállapítom, hogy a közteľület-hasznźůat engedélyezhető.

Budapest, 20|7. március 02.

Üdvözlettel:
t''
,' ,:'.:

M 1082 Budapest, Baľoss u.63-61,8 459-.210o
www.jozsefuaros.hu 4qL
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Fővá ro si Katasztľĺĺfavéđ elmi [gazgatő s ág
Közép-p esti Kataszfr ő ťavédelnri Kirendelts ég

H-1081 Budapest, Dologház utca 3.; B: 1443 Budapest" Pf': 154.
TeL (36-1) 459-2324;Fax: (36-1) 459-2457; e-mail: fl<i.kozeppest@kaťved'.gov.hu
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S záp_i 3 5 I 5 0 ĺ 1' 7 69 -2 l 20 1 7 . á]t.

ĺ u.ĺ'.ĺ áĺlc'; l ĺjłl ř j ýÁ]Á!.

-Előądói ív.
Táľgv: Szakmai vélemény a Buđapest, V[I'

lcerrilęt Német u. 4. sz. előtťi
kö ztenil et hasznáÍat Íigyéb en

I-Iiv.sz.: Lśa12017.
U.í.: NagyDánieltíi.hdgy.
T_el.: 459-2300/94216
E-maÍI: fki.kozeppest@katveđ.gov.hu

Hi és łleł,ébełĺ:

Buđapest Főváros WII. keriilet
ilí zs efv óľ o s P o Ig ůr m e steľ i Hiv at ala
Gazdúlko dós i a gy o sztúIy
Đĺ. Ga,Iambos Eszteľ íiglosztlźlyvezető részére !

Budapest
Baross u.6341.
t082

Éńesítem, hogy a B"ĺupoi VItr. kerĺĺtet Némęt u. 4. sz. előtti 3 m2 nagyságú kozterület łlaszĺlćt|at
ügyében a KireĺrdeltségĹinlch<iz ktilđött kóľelmet megvizsgďtaln, ä helyszínt 2017, februéx 23-áll
megtekintettem, amelyĺ.e az a|tĺbbi szafuaívélemeĺrý adonr:

A Budapest, VItr. kertilet Némęt u. 4. sz. előtĹi 3 m2 nagyságri koztęrulet hasznilatát a benýjtott
iratok és a helyszíni szemlén tapasztaltak a|apjćn tűzvédelĺni szempontból abban az esetben ne.m
kifogasolom, amennyíben a kozteriileteĺr konnyen ĺnozđítlrató, nem ľogzített tngyakathelyeznek ki.

A fenti szakruď véleuény łręfi tllinőstil szakhaĹĺisági állásttlglalásĺrak.

Kérem sza]<rnai véleményen szíves tudomasul

Budapest, 2077. februaĺ 23.
Keszült: 2 pld-ban

K,,..JY\,..
tí,ízoltó ezľeĺIes
ltség-vezetőKapják:

1.

a

Budapest Fővrłĺos V]II. kerĺilet Józsefr áĺo*ę Polgármestefi
Gazdálkodási Ugyoszta1y (1082 Bp', Baross utca 63.67.)
iľattár

/^-""'-
Kiss Lel,ente tiízo ltó a, Í'ezľ eď'es

ll at ó s ág i. o s zt ĺÍ'Ij, v ł r 616
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201i 02.15. OPTEN KÍt. > Cégtórténet

Megje|enĺtés

MAXIM DRINK & PUB Egyéni Cég
(1212 Budapest' Erdőalja utca 4ĺB.) Adószámi 25716506.1-43

ALTALÁNos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 11 ou749 (Hatá|yos)

Cégforma: Egyéni cég

A|aku|ás dátuma: 2016.07'18.

Bejegyzés dátuma: 2016.08.04'

A cÉG ELNEVEZÉSE

2/1 MAX|M DRINK & PUB Egyéni Cég
Bejegyzés kelte: 20'ĺ 6.08.04.

Hatályos: 201 6'08.04' - ...

A cÉG RoVIDíTETT ELNEVEZÉSE

s/1 MAXIM DRINK & PUB Ec.
Bejegyzés kelte: 201 6.08.04.

Hatályos: 201 6.08.04. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 í212 Budapest. Eľdőalia utca 4/B.

Bejegyzés ke|te: 201 6.08.04.

Hatályos: 201 6.08.04' - ...

A cÉG TELEPHELYE(I)

6/1 1084 Budapest. Német utca 4. fszt.

Bejegyzés ke|te: 2016.08.04.

Hatályos: 2016.08.04, - '..

A TÁRsAsÁGl szERzŐDÉs (ALAPsZABÁLY-ALAPĺTó oKlRAT, ÉresírŐ oK|RAT) KELTE

8/1 2016.07.18.

Bejegyzés ke|te: 2016.08.04.

Hatályos: 2016.08.04, - '.'

B/2 2016.09.07.

Cégtöľténet

https ://www. opten. hu/cegtar/cegtortenet- nyom tatas I 0111 OO47 49
lr f'Lłb !4
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Ąą OPTEN Kft. > Cégtörténet

Bejegyzés ke|te: 20í6.09.15.

Hatályos: 2016.09'15. - '''

9 A cÉG TEVÉKENYSÉG| KoRE(l)

5630'08 |ta|szolgáltatás (Főtevékenység)

Bejegyzés ke|te: 2016'08.04.

HatáIyos: 201 6.08.04. - ...

561 o'08 Éttermi, mozgó vendéglátás

Bejegyzés ke|te: 201 6.08.04.

Hatályos: 201 6.08.04' - ...

562,t.08 Rendezvényi étkeztetés

Bejegyzés ke|te: 2016.08.04.

Hatályos: 201 6.08.04. - .,.

5629,08 Egyéb vendéglátás

Bejegyzés ke|te: 201 6.08.04.

Hatályos: 2016.08.04. - ...

11 A cÉG JEGYZETT TŐKÉJE

11/1 Összesen: 330 Oo0 HUF

Bejegyzés kelte: 20,ĺ 6.08.M.

Hatályos: 201 6.08.04. - ...

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATAI

13/2

Törijk István |anl. HardunkaTeréz| ffi ügyvezető (vezető tisztségvise|ő) 1212 BudapesĹ

Erdőalia utca 4/B.

Szü|etés ideje: 1955.10.27'

Adóazonos ít ő je|: 83244001 25

A hiteles céga|áírási nyi|atkozat vagy az ügyvéd álta| ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra

kenilt.

A képvise|et móQja: önál|ó.

A jogviszony kezdete: 2016.07.18.

Változás időpontja (tör|és): 2016'09.07.

Bejegyzés ke|te: 20í 6.08.04.

Tör|és ke|te: 2016.09.,ĺ5.

Hatályos: 201 6.08. 04' - 201 6.09. 07.

Keltész Csaba János (an: Sziĺcs Julianna) s, Ügyvezető (vezető tisztségvise|ő) 1215

Budapest. Ady Endre út 33. 7. em. 3í.
SzÜ|etés ideje: 1960.11.25'

Adóazonosító jel: 8M29631 95

A hiteles céga|áírási nyĺtatkozat vagy az ügyvéd á|tal e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra

kerü|t.

A képvise|et módja: öná|ló.

A jogviszony kezdete: 2016.09.07.

9/1

9/2

9/3

9/4

13/1

ęY
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2017. 02. 15. OPTEN Kft. > Cégtorténef

Változás időpontja: 2016.09.07.

Bejegyzés ke|te: 2016.09. 15.

Hatályos: 201 6.09.07' - ...

20 A cÉG sTATlszTlKAl SZÁMJELE

257 1 6506-5630-228-01 .

Bejegyzés ke|te: 2016.08.04.

H atályos: 201 6.08.04. - .'.

21 AcÉGADoszÁMA

21/1 25716506-1-+3.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 2016.07'21.

Változás időpontja (tör|és): 201 6.08.04'

Bejegyzés kelte: 201 6.08.04.

Törlés ke|te: 2016.08.04.

H atályos: 201 6' 08.04. - 201 6.08.04.

25716506-143.

HU25716506.

Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 201 6.08.04.

Vá|tozás időpontja: 2016.o8'C/..

Bejegyzés kelte: 201 6.08.04'

Hatályos: 201 6'08.04' - ...

45 A cÉG ELEKTRoN|KuS ELÉRHETőSÉGE

45/1 E mail: kisbasaí@hotmai|.com
Kézbesítési cím: kisbasa1 @hotmaĺ|.com
Bejegyzés ke|te: 20,| 6.08.M.

Hatályos: 201 6'0B.04' -,..

49 A cÉG cÉGJEcYzÉxszÁunl

01 11 004749

Vezetve a(z) Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyi|vántańásában.

Bejegyzés kelte: 201 6.08.04.

Hatályos: 201 6.08,04. - ...

Cégf*rmátol ftiggo adatok

1(ĺí) A GÉGTULAJDoNos ADATA|

1 (11)/1 Török lstván (an:. HardunkaTeréz|

20/1

21/2

49/1

tit
3t4https ://www.opten.hul/cegtar/cegtortenet- nyom tatas I 0111 0047 49

đ" 12í2 Budapest. Erdőalja utca 4/B.



2017.02.15. OPTEN Kfr. > Cégtörténet

SzÜ|etés ĺdeje: 1955.10.27.

Az egyéni cég tagja a cégtulajdonos.

Vá|tozás időpontja (tör|és): 201 6.09.07'

Bejegyzés ke|te: 201 6.08.04.

Tör|és ke|te: 2016.09.15.

H atályos: 201 6.08.04. - 201 6. 09. 07.

1(11)/2 Keŕész Csaba János (an: Szűcs Julianna) & 12í5 Budapest. Adv Endre út 33. 7. em.

31.

Szü|etés ideje: 1960.'l1.25.

Az egyéni cég tagja a cégtulajdonos'

Változás időpontja: 201 6.09.07.

Bejegyzés ke|te: 2016'09.15.

Hatályos: 201 6.09.07. - ...

Az ađatok az 0PTEN Kft. Cégtáľ rendszeréből származnak, ame|y cégek esetén a
Cégktizlönyben megje|ent hivata|os adatokat taľtaImazza, más szervezetek esetén egyéb

foľrásból származó hivataIos és gyĹĺjtött információk |áthatók.

Lekéľdezés időpontja: 2017 .02.15 12:48
Utolsó fe!dolgozott Cégkłĺzlöny megjelenési dátum a: 2017.02.14.

Adatbázis uto|só aktualizálási dátuma: 2a17.a2,15 12:37

OPTEN Kft.@

. https://www.opten.hu/cegtar/cegtor'ĺenet-nyon.rtataslo1110B7 49
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Alulíľott Ttirtik István (sz. Toľök István, anyjaneve: Haľdunka Teľéz) HU -1212 Budapest, Erdőalj a ut 4lB. szźlm alattilakos, a MAXIM DRINK&PUBEgyéni Cég ügyvezetője a céget akként iegyzem, il;'; cćg kézze| vagygéppel e|óirt, előnyomott Vagy nyomtatott ĺeve a|źlfłilě nevemet az alábbiakszeľint ĺjnállóan írom:-------

h/ )--*
Tĺirök Istvlín

A|áíľási minta

Budapest, 2016. 07. I g.-----

-,...i

Alulíľott Dľ. D. S'ub-o Péteľ ügyvéd ellenjegyzésemmel tanúsítom, hogy a fentia|áírásí mintát: 
-Ttiľök ř*tuĺ" (aid-- szĹiletett: Moravská Trebobá(Csehszlovźtkia), 1955. 10. 27., anyja neve: I{ardunka Teréz) HIJ _ 1212Budapest, Eľdőalja ilt 4lB, ,,*n "ilutti 

lakos, aki személyazonosság át az626736 MA szĺĺmú szemé|yazonosító igazolvánĺtyal, lakcímet pedig a 574983RL számú lakcímet igazo|ő hatósági ig *owaÁy,a i-i*ol,u, előttem sajátkezűleg írta a1á._--

,,,,./',ĺ/

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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Jóżśé.řtllärc si Pol g ĺirl rrcsteri H ivata I

Gazdálkodásĺ Ügyosztá|y
10BZ Budapest
Baross utca 63-67.

KÉRELEM
ir .Iílzsęl\,ĺlľĺlsi i)nkuľmírl}'z*t tulłjdo|lábiln lévő lĺiizttľület lrĺrszu:itatírhoz

K t ľ.i ii k ę ú .y č II ! il í \' i:i I ) í o'l }'tł J ł u ĺ ĺi ł i, n I U I] l il l O ! t {y c l íi v t ł I: i I či ! ( t il i !

napig

M ag án s zem éÍyek eseŕében'.

Kére.lmezónelę: ...........'...'.' telefon:
í*i*.]'. .:--.;

IakcÍme; isz:; 
. 
j. j- 

'^.j 
lrelység

Sziiletesihelye:.......... . . . ideje; i j-i..j iu" i-.i. , no i-,- j ,,r"o,any'aneve:...

Ké
l,!li.ľiiä:l;iĺĺ

..ą3!.vec/ĺ.cłtjék!
k II ĺĺ1ĺoIĺIalon jel'
kńraIemn

kĺ9lekel 1sdÍoIni, ésrJ u
,,1
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A kérelmező tuĺlonrásut r.eszi, hog.\.

- a kéľelenl lrenyťÚtása nem jtlgasĺtjil Íbt a kiizľeriĺlet használatáľa,_ a Józset\úlosl'onkoľĺrlányzat ttllĺijdorrában lćr'ći kcjzterĹilcĺck hrrsznáIatúľól ćs hasznáĺatának renttjórol szótó
l8,120t3' (I\i' 24.) cirrkorlrrńnyzłrti ren<Jclet l7. $ (t) bekez.dósĺ: szeľint a kcizterűtcĺ haszniiIatáéľt kőzterĹileĹ
haszrrálati dĺjat köte lcs fizetni.

(IX.2e.)
áľu.sítha-

A kćrelerlrlrcz rr kćrclrlrtlziĺncli:rz al:ĺblri nrcllúlctclict licll csłtrllnia: (A csaŕolt nrc|lćklcĺet kérjük X-ľl jc|łilni)

l. A köztcľiileten fĺl kívánt tevókel ľlására Íb okirat
vál la|kozás esetén; r,ál[alkozoí

-. a kĹiztettileterr kizńĺolag a keľcskedelnli {cr'ékellysćgtek l.ćgzésének fbltételeiÍŐl szoló 21Q/2009
Kr.rrnrálr5lrcndelet I2' $ (l) bc|ĺczdćse l|ĺpjÍrl il ľcnĺjcltlĺ 5' mcllćkIetćbcn nreghalározotĺ ieľtriékek
tók.

FigvelmcztcÍes:
A hián.vaanul kiĺöltdtt kéreĺelnry,ĺłlntatvćuz.v ég ąz e!,őĺtt nellékletek csatotĺisán hłl, ą pontos é't eg,!71ę1,n1i ieĺyłneghaĺározáĺ, w-
lamint a neglévő tétesínnányJbtója elengedheÍetlen a bery;ąjtotĺ kúrelem érĺlemi elbh.ćllťlsáhoż!

Á közteriilet-hasznälatot _ kĺjlönösen _ az alábbijĺ.lgszabályok szabályozzák:
_ Magyarorsz,ághelý önkonnányzatakí| smló 201 l. óvi CLX)fi]X. ttilvény_ a'Iózsefvtlrosi onkormányzat ťu|ddonában lévĺj közterĺiletck használatĺĺró'l és lrasznlilahĺnak renĺĺjéről szótó l8120I3'

W'24.) ĺĺĺkormányzati ľendelet_ Józsefuáros Kerri'lsĹi Épkésiĺzabźl|yzataról szóló 66ĺ20a.7 '(Xn'n.) onkom:állvzati rerrđelet* 'Budapcsti Vá'ľosrenrlez'nsĺ ńs Étrlítĺisi Kelttszĺlllĺiliłatl.ól szťllĺi 47li 99{l.(X.1 5.; r.iĺv. l'ĺgŕ. rcnclclct_ A rektrámok, reklámbercndezések ós cégĺirek elhelyezósének szabillyairót szólo .ĺs2ols' (XII'20.) onkcr-
nányza,ĺ.i rendeletę

NYILŕ{TKOzÁ T
Alu|írott. az.,ilita|aln bcnyťrjĹotĺ ĺ<ôzĺcdiJet-hasznájlrii kérelmcnl eĺbírérlĺlsťrnak oéljzĺbÓĺ hozęlźiđrliloltszetrrélyes aclatailn
torLéni5 kęzeIéséhez. valanrilŤ ahboz, hogy az igy tuclonlásra-iutott szeulél'yes n<],.t*io'.ut u Poffiiesteľi l-Iivatal az le.járĄsban részĺ'r,evó szakhatósági állásfoglalásoli be]<éľése r'égett tovíbbiĺsá az il|etékcs hatosálok f.elé.

Kérelmenl bcn1.rljtásakoľ a Polgáľlr:esteľi ].ĺivatal Gaz<lĺillĺo<iási Ügyosz-túl1, ĹigyintćzgétcĺI tĺ,rjékoztatast kaptattl .'ame|ycł,tutlonúsu!yeĺÍcn-azcliáľáslnegini!ítťlsárlaknapjál.i|,azĺ'[yilltć'zćsitrĺrtĺrĺĺlĺriĺl,łztigy'cirlĺe
szabál},i r:endelkezć.sekről, jogaimról és kotelezcttsć,geini.cĺl, továuuiktĺtclczct{ségenl elrrrrtlllszti.isáltak jclgktir.ctkĺ-ra.
nléĺyei rő l, valanr i n t a h iva Ĺa I i el éľhetőségrő l.

Kiĺe!ŚĘĺqł!. hog.'- kérellrrcln teljesitń.sc eseĺ'É.n íl |ĺoz.igazgatásl hĺrtĺisági eIiírľás és szolg'áltatú's ĺĺ],talinos sĺ;lliľrl5:u|1'1i[ x?{)04. Ĺýi CX|.^ Íł)rveny 2004. éví CXI'' tölvén,v 7jlA. 
'"ö 

( |) bekezclcs u1 ponĺil rrlapjĺn ĺ tbtĺe bbeĺlćxi 'jilłI$lĺ)|ńl |(:^JiliJl}i]ł('il(' Tt.łÜlitésll! !:łrit,|.ir, hu1l'y ľziiItirI

i társaság. eglr''éĺri cég esetérr: 30 lraplral lléniffi
- társadallrri és egyéb szcrvęzetek osetében: a I vántartrisba.vételĹikct igazoló okiraiof,
- őqlermelők esetérr tisterrnelői isazolvál

etheĺ,vezkedése egyéltelnrríen megáltapítható tegyen (TERÁSZ, pĺvĺl-orĺ 'BšETÉ1;;il',d;t;;'"jň'"
l."-'.ľ:qli" tB|!7''na'viI1n 

:ié1ó.n9ľ az épťrlet Lrtlnlokzati talátóI és a jírĺda széléÍől való uivoĺsága;í"iu,"
esctén annak az t.tzletnek a bejáľatítol való tá taľtozik: méteľben métwc

- vendéglátó terasz ĺótc:sítése esetét', ańf
Ele!-ie-q..łĺśłÍe.Lęs keľeskęĺĺelnri teĺękerrvség beÍelentését isazoli dokunrennlmc)t vaĺĺv ĺ Mĺikĺir|Éęi F'noerĺéĺĺł|ęlElrtę5 Á.,tęrcs KeľesK"o"
ĺ&igéńyelt:t*'tii.@vázlatotamclyenszeľcpel'niekellakłiľnyezőutcáknak
::;1.:::]::ľ:]]|.;1ľ;it jeľtiletnef'; a'szĹikséges méĺetekkel ] i'gy t"lt szeľeielnie, llogy annal '"s'*n

i. "e,"l\dľ::ni 
kivánt epĺń

heĺyszilt fotój át is csa.tolni .szzlfud<'as
4.. Meglévő létesÍtrnényre'',Jn
mi szempontok figye]'embel.ételé miatt - féĺylę{pfg1yéte|t kelĺ becsaÍolni'
5, Epttési engedéIyhez lititt)lt építnélq, 

"*rźb;i*,g'éliĺż,ĺes'etében az építtet:őtôl kapo'tt nrcghatalnaztźst é',ĺ ajogizatlályhan elľjilt esetekbeľl a jogerős épĺĺé'ĺtigyi ható.
sági engedéĺy csalalni sziikéges.
ó. Közűŕ. igénybevétele esetén - u 2. po,'tb
forgalomtechnikai vázrajzot, alnely bcszeľe:lbeto a BKK Közťrti Közlckedósi Igazgatóság KtizťltkezęIési Fő.

Buĺt:ipesf, 2().ł'Í:. ĺ,ffitlĺ ...?8' 
^n,,

yk



FeIadó:
Kü|dve:
Címzett:
Tárgy:

Nyomon követés jelölője:

Je|ölő á||apota:

Kedves Ramóna!

Szomo|ányiné Kocsis Beatrĺx Éva
207-/. március 7. 13:50
Gyuricza Ramóna
I oJĚKUZLd Ld5

EIintézendő
Megjelolt

A zász|ok közterĹjIetre történő elhe|yezésével kapcsoIatban az a|ábbi tájékoztatást adom:
MobiI rek|ámzász|ó esetén teIepü|ésképĺ bejeIentési e|járás Iefolytatása nem szíjkséges.

ÜdvözIette|:

S zomo ldny in é Ko cs is B e atľix
ugyintéző

Budapest Főváros VIII. keľĺi|et Józsefvárosi
Onkormány zat P o|gármesteľi Hivatala
Varosépítészeti Ügyosztály
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel: + 36 l/459-2157

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a |eve|et, ha fe|tét|enü| szÜkséges!

ą,-
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?017.03. 14 i\j 

"Or'!rta+aS

Minerva Térinformatikai Rendszer
Budapest Főváros Vl!t. kerĹi|et Józsefvárosi Onko rmányzata

Méretarány:209

A térkép tajékoztató je||egLj, máso|ata semiTi|yen hivata|os e|járásba n nenl ha szná lh a tó Íe |! Ké szÜ |t az á||ami a|apadatok Íe|haszná|ásávaI

Engedé|y száma:

Budapest, 2017 március 1 4

4.
\+u '1lihttp://mi nubi 01 /m i nerva bp8keĺajaxp| oVaj axpl ot. php



Kérjtik

Budapest Főváros V||l. keľt]|et Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
Gazdá|kodási Ügyosztály '''''':'''i i

íQ82 Budapest . .! Ľ ;}.53 rBarossrltca63-6z. . --ĺą,!)
K É, R E !.,i.. E '.''711'''' 

'',./r] ' '' ' '

a Józsefváľosi Onkoľm źnvzat tulaidonában lévő közterület hasznáiatźlhoz
Kérjtik a nyontatványt olvashatóan", nyom!atotĺ beĺűye! kitölteni!

Magánszemélyek esetében :

Kérelmezoneve: ..'...'........ teleťon:

MegjegyzéS! FentiadatokkozléscakĺjzterüleÍ'-ha,sznti'l,ati,kźrelnekelbíľciltiscíhoz,yalamintaközteriilet-használatihozzájó-
rulósban foglaltak ellenőrzéséhez szültségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdólkodási, illetve Kozterület-feliig,leleti
Ügłosztĺźlya kezelik az informaciós oĺlrendellłĺzésijogról és az infoľľľuÍcioszabadsógrót szótó 20] I. evi C.ilI. törýérĺy atgpjón

Kłizterület-hasznĺílatideiezł}|...ftia lj:l.j hó i3.cnaptól _ 20Ęŕ..e" ŕ>!í.r'o Ôf,nupig

1"ĄfrŁff;í{ĺÜT_

4
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
a kéręlem benyújtása nemjogosítja fel a köztęriilęthaszĺálatára'

- a Józsefvárosi tnkoľmányzat tulajđonában lévő köaeriiletęk használatáról és hasznźiatánakľendjéľől szóló
|8/2013. (Iv.24.) önkoľmányzati ľendelet l7' $ (l) bekezdése szęrint a közteľĹilet hasznáIatźlértközterület-
használati díjat köteles ťlzetni,

Kormányrendelet 12. $ (1) bekezdése alapján a ręndelet 5. metlékletében meghatározott teľmékęk árusítha-
tók.

A kéľe|emhez a kéľelmezőnek az a|ábbi me||é|eteket kel| csatolnia: (A csatolt me|lék|etet kérjĺik X-el jetölni)

1. A közterĺileten folytatni kívánttevékenység gyako.
. egyéni váI lalkozás esetén: vállalkozó i igazo|v ányt,
- gazoasagl tarsaság' egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot' a\áirási címpéldányt.
- tĺĺrsadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvĺĺľrtarasffi

ostermelok esęten ostermęlŐi igazolványt.
-vendéglátóteraszlétęsítéseesetén,azaZtuzemęltetn
jelentés köteles kereskedęlmi tevékenység bejelentését igazo|ó dokumenfumot vagY a Mrĺkodesi Enseđélvt
2.Azigényeltterĺiletrevonatkozóhelyszíntábrázo|ővá
is. A vázlaton azigénye|tteriiletnek - a szükséges méretekkel - úgy kę|| szerepelnie, hogy annaL nagysága,
elhe|yezkeĺlése egyé,ľtelmrĺen megállapítható legyen (TER^SZ, pÁvľ,oN lšlrlN: aiĺrak szélessege,
hosszúsága; aterasz,pavilon szélének azépi|ethomlokzati falától és a jfudaszélétőlvaló távolsága;t",as,
esetén anĺak az tizletnek a bejáľatátĺil vall távolsága, amelyikhez tartozik:,méterben méľve)'
3.Azelhelyezníkívántépítmény,létesítmény,bęľendezésműszakileírásátest@
helyszín fotój át is cs atolni sziitrs éges,
4.' Meglévo létesítményre vonatkozó közterület-haszná|atihozzájáru|ás megújítása esetérl _ \'áľosképvédel-
mi síempontok figyelęmbevétele miatt _ fÉnyképfelvételt kell beisatolni.
5. Epítési engedélyhez kotott építmény esetébenvag,l építési munkálątokkal ass,@
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmazást és a jogszabĺźIybąn előírt esetekben iiogeras építésiigłi ható-
s dgi en4edélyt cs atolni szii|rség9s.
6. Közut igénybevétele esetén - a2. pontban fogl
forgalomtechnikai vänajzot, amely beszeręzhető a BKK Közuti Ktizl"kedési IgazgatóságKtiłtkezelési Fő-
osztály' Foľga1omtechnikai osztályáll.

FievelĘeztętes:
A hiarýalanul kitöltött kereĺemrtyomtatvány és az előírt metléHetek csatol(źl(źn tul, a pontos es egértetmű heĄmleghaározas, va-
lamint a meglaó létesítľnéľlyfotója elengedhetetlen a berlyijtott Mrelem érdemt elbírátĺźsáhozl

A köZteľület-használatot _ kiil<jnösen _ az a|ébbi jogszabályok szabźiyozzźlk:

Maryarorszag helyi önkormrány 7ata|Íő1 smló 20| |. évi CLX)O(D(' törvény
a Józsefiláľosi Önkormĺányzat tulajđonában lévő közteľületek hasmá|ataró| éshasaĺá|atának rendiéľől szóIó |82013.
w .24.) öntrĺoľmĺáĺryzati rcndelet

- Józsefuaľos Keľiileti ÉpíÜe si SnbáIyzatáró| szőIó 6612001 .W.12.) önkormrányzati rendelet
- Budapesti Vĺĺrosľendezesi és ÉpÍtési KeretszabáIyzaftő|sző|ő 47l1998.(x.15.) Főv. Kry. ľendelet
- A reklámok, ľeklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/20|3. (Xn.20.) önkor-

mányzati ľendeletę

NYILATKOZAT
Alulírott, az tita|am benyújtott köxęrület-haszĺálati kérelmem elbíľálásának céljából ttoutźidrulok személyes adataim
töfténő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tuđomásľa jutott személyes adutaimut a Polgánoesteľi Hivatal az le-
jáľásban ľészt vęvő szakhatósági állásfoglalások bękéľése végett továbbítsa az illętékes hatóságok felé.

Kéľęlmęm benyújtásakoľ a Polgámesteľi Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály rigyintézőjétőI tájékoztatáSt kaptam -amelyet tudomĺísul vettem - az eljárás megindításának napjríľól, azugyintézési határidőľőI, az ügyemľe iľanyaäo jog-
szabályi ľendelkęzésekľől, jogaiĺu.ól és kötelezettségeimľől, továbbá kötelezettségem elmulasztásának ;ogiövetĹež-
ményeiről, valamint a hivatali elérhetoségrĺĺl.

Kíielentem, hogy kérelmem teljesĺtése esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabźůyair6. a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alapiaĺa fellebbezésĺ1ogoľľol te-
mondok. Tadomdsul veszen!,hogy ezátta| az ĺigyemben hozott hatáľo zat aĺlnak ttizlesetor ;ogeľőľe emelkedik.
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' D|t. <t]ľĺlĺ ĺĺl'ĺí;
1t {.}í ł.:, l''Í;'i.,:i |: : : ;'.

.ľóľsel'vá ľosi {ilt;ĺĺl á l}ĺoĺlás i Kłiu pĺln ť Kľś.
#ytłľĺĺ$ ťtŁtr łt" ä Ü" 

-ĺ!tľsłłs!ĺ'áľ

Ę'uÉąEęĺĺ
lJťlľĐsli L|, oJ.{L / .

l 08Ź

Iktłĺĺoszĺilll : }"ĺł -5}. l lZt} I $
Ü łą-v ili tŮzit : s ztli ĺlut ĺĺn3li ľtł .K ĺtłxj s 1* łĺlłľ'ľi x
'l"cl*1łn; {|5-Đ.. I s,i
e- ĺna'i l : sr-tl mĺl l any i rr* b@j ľzs ęlva ľĺĺ g' Łru

äąľgs: Üyulai ľál'ľ. j0' sx. alaĺi (3$454 hłxz,) táĺľĺtshĺlz }r*miĺl1ĺzaÍťe1ú'iíĺási t*n'ĺ:

ä$ŕtu$ŁÁs
ŕolepiiIóskepĺ bejeltnf ósi eljáľáĺbxti

Józsefváľosi Gazĺ$áIkĺiđĺlsi Kőzpont äľÍ. bejelentő szelvezet kóľrlnmle, 2(}ĺ6. jril*rls s-án
inĺĺulĺ telepiĺléskópi be.jelentési eljáĺ:ásban. a {Jyulai Pál łl" ĺÜ. sľ. ĺlIatti (36454 hľsľ.i táľsa-qlráz
lrołnlokĺatfełrłjíťásĺ teľve tálgyban benyújtott dĺ:kunreniŕrciót irtvizsgáItam ós a Íbnt lnegielölĺ
ópítósi ĺevékenysóg végzćsét' rudonlásĺrlĺ:s$zelľ aľ atń'b|rí kikijféssel:

Az rrtcai lromlolĺz-;aĺlu a tbtrťljítást kcivetöen klíĺna l<riitéľi egység ĺ<ihelyezóse nem lmegęngeĺlett.
l\z alrlakc'k ęreĺĺcti osztásának megtaľtása javascllt. Az ablakoIĺ sötétbarĺĺa sufilt trłapjairak, ĺ kapu
színc ettől eltúl.ő lĺ:g1,,en. A hornlokzat színezĺĺselĺoľ osak egy szín haszĺrŕlíliĺrĺti, mc,ly- a
szomszéťlos óprileť színétől eltól'ĺl legyen. Az Építető kiiĺeĺęs a hómlokzat végs(ĺ szĺnezćse előtľ
a Váĺosópítészeti lľođa nrunkaťálsával helyszíni színegyeztetést tar"faní.

ĺ\ telept.iléskópi bejelentĺísi eljátás soĺ:án' kiaelcĺtł igazciás a kózlóst(jl számítotĺ $ híłnapĺg
éľvónyes.

Jcien teĺepiilésképi dĺjntósęmniel szeirrben a lłudapest litőváľos VIII. keni}et .IóusęĺVálos
onkoĺ:tráry,zat Kópvi*elĹi.ĺesttiletćIlez lehet Íbllebbezni az áĺ:vćĺeĺtol sziiĺrníĺott t 5 napon lreliil"

A tetep.iiiósképi bejelentssi eljáľáslian lĺoz-ĺrtt igazolás lleln melrtesífi a7' építĺetőt más
.jogszabólyokban ęlőíĺi eĺigeclél;ĺo)< ,ĺ:regszeĺzésétői (pI, Itözteľrileĺ ĺbglalás)' Kĺii.łs ttrlajdorlĺ
óľintő nlóclosítás eseión a hĺiajclonostŕĺrsakhozztłjánrlása szĹĺksiges, Jeieil telepriléslĺópi igazolits
potgáĺ1łgĺ igćľl,vt nęnr ĺltjnť el.

.Ą telepĺiićskđpi *3jĺiľár sĺrľá;r lł.cglroł:łtl igał:olńsban Íłlg1łltak ĺĺi,:gs;:ei1ć*:* ĺ:seĺć* ĺ*lepiiićskóp:
kotelezłlsi *ljáľás leÍŁłl;ĺtatása ięnĺ1cll,l*ĺt! el' Ą lcÔĺcĺezetĺsćgelĺ nregs:łegéĺłę ť:s vĺigľo uein ilajtáiĺl
esstéjl :5{) Ü00 í7.lľintig, ĺĺx.j*ĺ1ťĺ bíľ"cĺĺ{.i kiseabása ľ*rr<ĺelh*tŕi *1,

íi{g}$3K*ä"Á$

A' J itzseÍv tĺlrlsj Ü a;'ĺĺltilkoĺtirsj It o"zpĺ'lnł Zĺĺ. a ?-ú-5,)i lŹĐl6 iig1iiľaiszlľĺťr
199] " ćvi LXXV]]L ĺ'ĺlľr,eily

be3e}entő SZ{jrveze.1,

ós vĺjĺ1s'lmóľĺlĺ szĺilĺi

|1.:3::.::ĺ1i1'łił',!ijł;ĺ;ł.s(i]ii'.i]|i{-]-1, i,;..; " ..,"^"'...ĺic:.il(,í"ł.+:' i',.'. J

i Ĺ-šii'5ľ}Ąas.ĺ'ď'i}}'.
ĺ.,: łviĺ.ĺ ;.;E i'',* Ą\iYľŕ'š" łliii +

6Ą

keľeJ m *beĺr az ĺitr:iteĺt l.ľiłrl yezei ala kításáĺn]



łjt'"ĺli/tľ]}i:n'' p'gir..-ĄP\(}! Vĺľĺ. ĺ{ĺ:ĺłLjiĺ.ł Jł'i;':'t |\....\itĹ l::l t.)ir;iii )ił.Ą1ĺ\.l .!Y/łlI

Jl{' t{Üľlit Mŕ;l íj
(jiĺ')Ą]:'P] ĺ ., Ii:i'

3Ül'}J.$-a- ł t*leprilĺlsibjĺęsztósi koiic*pciťlľol, az intt:3ľĺilt ĺclcpĹilćsÍł,jleszĹćsi s'lľaĺć1riár<ii tlł a
ĺ*l*1tiilr1lłľľľlĺĺuztĺsił:ĺľ'hŕl'ĺij1łľĺ\ĺ,vl1lł'tt,tl'i'jĺ'I*1ą1zĺľ'stĺ;j*pĹii.ilĺľĺ;lt'.;ľŕĺ
sz-.ń\ő 3I4ĺ2"0l.2" (Xĺ 8,) K'ĺ:ľm. ľ*nr]'ľ'[ł:t 23,5t*1, r'ĺllal:rlilrt a ĺ3udĺlposĺ ř'o'ĺilľĺ.lii VIIi' kĺ':lLilclĺ
.jťlľseťv.á,ľosi onkományxat Kĺípidselii-testĹĺlctćnek ay- ć1:íĺćsiigg.ve.l iissze1iiggő egy.ł:s hĺ:lr;i
iirrk<x"máĺryzati lratósági eliirľŻisolc ľészl*tęs szabályailril sĺ,ő|a Sĺf{t13, {IT.1Ü,) łinkłlľłnän''r'zaĺi
rendęlęĺ 6'$.a alap.ián teiepulósk'épi bejeie*tósĺ {łlltť haĺóságoĺĺlrcrz' ĺt ĺJttĺłapast. VÍil' keľiiIł:ĺ
syuiai ľát u" lÜ. sa. alatti (3ó45,4 hĺ.sz') ĺáľsaslráz hĺlrnlĺlkzłltfulťłjĺtírsi łeľvéľe v.:llĺ'rtkozć:an-

Ä rnelLĺĺkelt teľvťĺkuĺnęĺ,rtációt ćs anrĺ*k mellélĺleteit átvizsgálr,a ĺrregáĺlapitoĺĺain, Ilogy az
megťelel a teleprilésľejĺesaĺési koneepciĺilril, az integľáit tę}o.piilósÍ.ejlsszĺł5si stľaĺégiáľól ós a
telepĺilésrenďezésí eszkozokľől, valamini; egyes t*ie3ťllósľcnłĺezósi sĺrjátos jog,inĺózméľyekľŕil
$äi}ó 314lzÜI2^ (Xl. ĺJ.) K,oľp. ľenđęlęt ?3,{i i2)-(3) beĺĺczĺtóĺlĺĺbetl, vłrlanrini a }3uĺlapest Fóváľĺls
V]tI' kenitet Józsefuáľosi Ünlĺol^ĺrrárryzat KépviselŐ-ĺęsĺüleĺéĺiek az ćpítosiigg5ĺel" osszeíliggő
$gyes hel1.i cl.nkĺlnfiányfati hatósági eljźrľásĺ:k teszletes szabr{lyaiľil szőLo Ši2$1,3. (}ĺ.ĺÜ.)
onkoľnrányzaĺi ľenĺielet 1' nreĺlókletében Íbglĺłlt taľÍa]ĺni lĺ.ovľ'telménychr*k.

Af építósi tevékenysóg a JózseÍ\'áľos Keľulctj Épftési SzabtĺLyzatŕĺnl (J$KÉSZ) szĺlló 6()/?Í}a1.

ü.{ri.l2.) on'koľnrĺin"yzati ľerrđe.letben fřlglaltaknak a kikrltés tcijcsiĺćsével megľelei, r.a']alnittĺ ĺ.i

telepĹ1lćskópĺre illeszkcclik, ezéľť a ľcnĺÍelkcző ľó.qz,.ben jbglalĺai< sz,ľľíĺrti kikijtós.scĺ az épĺtési
, ĺet'ókcnysĺíget tucĺonlásul veszem.

A ľeĺdelkcz(i ľészbęn ľoglaltakn,ak nregĺbleiii teleptilĺĺskópi bejeJenłésĺ cljáľásban hoľ"ott
igazoiásonr az ópíteĺ köĺrlyezeĺ alakĺt'ásáľĺ1l ćs véĺJĺ+lmćľíil szĺ51ŕ"l 1997. ńrĺi, tXXVill. töľvćny ia
tĺlvábbiakban: Eĺr'.) 30iD. $ (ĺ) bekezclósén alapul.

r\ fęllebbezési '}ogľĺil ľenđelkezĺĺs '" ]ĺm. 3Ü/n, $ (3) bekezdósón ós az ópítĺĺstiggyeĺ összefiiggö
eg,lĺes heiyi ĺjnkoľrnányzati |latisétgi eljáľások l'észleĺes szabályairĺil szólťl 5/2013. (n'10.)
onkoľnrányeati i.c.lrc1el.et 1'3./Á.51-n, a ĺĺontósbeĺr fbglaltak lnegszegésé.lol szóló ľenĺlęllĺęzĺis az
Htv' 30/l}' $ (4) bekezĺlósón ala1:ul.

[ludapcst' 2016. jťilius l 5
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i.,i,! i.i;::iť,l.:.! t ]14i.ł;",ĺĺr l
"1'ĺ'łł.'.:.;.,! :ĺ.! ĺ' ;;.ĺ

3"{./7"{} ł Ó"sľ.
t*ľl.{ĺaĺĺłá c"lłĺ ĺ.ćś* i;"ł ł1 ĺr ur

ľni:dy kćsz-ĺiĺĺ.
a Gyuttĺi'.ľúĺ uľcĺĺJ(i. ,yrđľn ĺłĺaĺĺi ĺ{;ĺł,sĺt'lĺi,łĺ!:: !,łułĺ,lĺtlk:zut łłilťłiiłĺlsi te n,t;

ĺáryyáhatr

I' {olysnín: í:}ułĺapeĺt vĺII., l}aľosĺti ll, ń3.ô'S ', J . qľn. ĺ fiO. tá.ľgvnlťliĺĺőpont: fÜId,1ű}ius 13" 13e
Tętvtanácsi tagok: Fernęzel.rli Üeľi1ely DtA ffiópíĺć.sz" Kolba Mihály,,Ąlfiildi ü'yiiĺ611ĺ DLĄ"

F.átyoĺ.ľiboľ

Á' Ter.r.ltanács lratáľozatképes volt'
?eľr'ező: ['ucz Csí]Ia

Á Tęĺvezo Ís'ĺĺertetfc a ho:niokzat felriiítási fęruet. "Ą vĺĺlĺoiatĺlt 2,5ĺn nragasságig lę lccl1 vęrtri"
lábazati vakolaĹot kap. Fölőtĺe a lronllokzłti diszit(> eiemgl{et potolni.;avĺtaniťell, a łĺiłazatjó állapĺltu, c$ak tisztítarri és iĺnpľegľrtilui szul<sóges. /.\ ľĺilo'ĺt,ĺ"ĺ osztásťl ĺyílaszfuok,
megĺroľĺ'ĺ1ĺialĺ, azĺ:k g$}'fn.nia sz:íĺr{ł.ľ: ĺĺli.tęrl(i fesiÚsćĺ |ľľvezi*k. ľ1 klílĺra kĹiltćľi-eg-1ĺsĺĺgclĺ
felrijítŕrs utání r,isszaszeĺelését javasolja l.eľvezo a lakások komfŁlfijiinak iiLegĺaĺtása
ćľclgktĺbgr. 4 ľlé]e hĺlmlokzati szín1eľv kĺészĹiĺt.
ĺ\ Tęľvtanács ľnetjcgyczte, 1ro8y tĺ homlokzatľĺr ktrírĺa küiĺeĺ:i cgyscgct ellrĺ:Jyezni
szabálýalan, Íilos. Á.homlokzat leg5łeĺl egy sxíĺrĺi, snr:ĺmikópp n.l lngř.in ř *zoĺ:lszóđhoĺ
hasolrló okkoľ, atĺĺii ĺiatfu-ozottan eliéľő szjrue kęll festeni.-,ąz alltař'lk 'sotĺitbar.na srínt
k-ap.faĺrak, a. kapu $tt{il eĺteľő legyen. TenĄanács javasolja az ablak'ok' eľeĺleĹi ĺrsz'.ĺásánajĺ
visszaállítását.
.Ą homlĺlkzať r.égsó szjnęzésę ęlőtt iĺötę}ęs az épíĺtető a Vaľosópítészetí lł:oĺĺa nrunkaĺĺĺĺ..sávatr
hc-lyszíni szÍnegyeztetést taĺ:ľĺłni'

'Ą Tentanács az i:oĺ:rlokza.t f'e7ují|.ĺlsi tęľr'cľ az *1hangzcltt javaslatokka} támĺ:ga1ta.

Buĺĺapest". 20ĺ 6" irilitn l 5.
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Budapest Fővá.ros V|lt. kerĹj|et Józsefuárosi Po|gármesterí Hivata|Gazdáĺkodási Ügyosztá|y
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

K t R E L:.1l^t.,._Mr._.!j,iK E R E L,lll'; :E.'.,'.''M' Ĺ-2éL 
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A kérclmező trrdomástr| veszi, hogy
a kérelem benyrijtása nem jogosítja fel a közterĺ.ileÍ.hasznáLatára,

a Józsęfuárosi Öotormanyzat tulajdonában lévő közterĺiletek használatáról és' használatának rendjérőI szóló

ĺ8/2013. (IV. 24.) ĺinkormányzati rendelet I7. $ (1) bekezdése szerint a koaerÍ.ilet haszĺá|atáért közteriilet-

használati díjat köteles ťlzetní,
a kozterĹileten kizáľóIag a kereskędelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/f009. (IX.29.)

Kományrende1et 12. 5(t; uetezaése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott teľmékek árusítha-

tók.

A.kérelemhez,a kéľelmezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt metlékletet kérjük X-el je|tilni)

al asszefi;ggő közteľiilethasznólat

,,,tib",, o, ąĺt*iatal kapott meghatąlnązast ós a jogszabdb,ban e'lőí,rt esetekben a jogerős építéstłgt hatá-

csatolni sz

6-g6;;q6;u" ajzon tul- a vonatkozó holyszínt ábrázotő

forgalomteJhníkai váaajzot, amely bęsżeręzhető a BKK KöZuti Kłizlekedési Lgazgatősźtg Közutkezelési Fő-

Foľsalomtechnikai osztá

ffi*ött kerelemnyomtatvőny ĺźs u előíľt melléHetek csatotasán til, a poľlÍos és egłértelmű helymeýđarozás, va-

Ianinĺ a nle'gl'ałĺí l,éÍ?sítményfot(ija elengedhetetlen a berĺwjtott ĺęreleľn érdęmi elbírálasához!

A közteľĹilet-has mźiant_ ki'ilö,nösen _ az atábbi jogszabáĺ|yok szabźt\yozzźk:

- Maryaľorszźryhe|yiönkormanyzataiľól smló 2011. évi CL)ooO(. törvény
_ aJózsefuaľosi inkormanyzat tulajdonaban lévő közteľtiletęk használataról és haszrďatán.ak rendjéľől smtő 1.8D013.

IY .24'.) inkoľmanyzati renđelet
_ Iőzseťvtros Keľületi Ép itésiszlbźL|y7Ätźtő| szn|ó 6620O7.Qil.12.) önkormanyzati renđęlet

- Buđapesti Viĺľosľendezesi és ÉpÍtési Keret szabá'ryzatőI smĺő 47 l 199s .6-. 1 5 .) Főv. Kgy. rendelet

- A ręklámok, reklámbeľendezések és cégérek elhelyezésének szabźlyauől szőIő 55/20Í3. (xII.20.) önkor-

mányz 
.atirendęlęte NYILÁ.TI(oZÁ. T

Alulírott, az tita1ambenyrijtott köztęrület-használati kérelmem elbírálásának céljából llouđidIulok személyes adataim

történő kezeléséhez, vańmint ahhoz, hogy az így tuđomásľa jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az le-

jźLrásbanľészt vęvő szakhatósági áltásfoglalások bekérése végeťt továbbítsa az illetékes haJóságok fe!é

Kéręlmem benyújtásakor a Polgáľrnesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ugyíttézójétó| tźtjékanatást kaptam -
amelyet tudomlźsul,veĺtem - u,á|ia,á' megindításának napjáľól, azigyilrtézési hatáľidőľől, azť:gyem:e irányadó jog-

,'uułyi .".,aat."'""'ól<ĺtll, .1oguĺ'*.ó1 és ktitelezettségeimrőI, továbbá kötelęzettségem elmulasztásaĺlak jogkövetkez-

ményeiľĺil, valamint a hivatali elérhetőségről.

t. A koaeriileten folYtátlli kĺvánt tevéken feliocosĺtó egyszęr ű tlkil'at rrrásolatát:

i vállalkozás esetén: vállalkozói
i cés esętén: 30 napnál nem i céskivonatot. aláírásí

@ egqlęben: a nyilvantaľtáqba-vételiiket igazoli -o-E!ľato!-
. őstęrmelők esetén őstcrmelői igazolványt.
ffia"-_Élato ńľas" lét"'íté'e 

"'"tén, - u"t tizemďtetni kívanó kereskędelmi/vendéglátó egységérvényes be-

ielentéskoteles keľeskeđęlmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a MĺlkÖdési Engeclélyl
szerepelnie kell a ktrĺyezó utcálüäk2, Azigényelt tęriilehe vonatkozó helyszĺnt 

^bÍazoLö 
vazLatot| amelyen Szęrępęľrrę KerI a Kol'.IryE

is. ł važlaton az igényelt teľiiletnek - a szükséges méľetekftel - ligy kell szerepelnĘ hogy annak nagysága,

e1helyezkedése egýeĺemĺen megállapítható legyen (TERASZ, ĚÁvnoN BśBTÉN: annak szélessége,

hosszúsága; atęÍasz,pavilon szélének az épülethomlokzati falától és ajźlrdaszététő|való Ĺĺvolsága;teÍasz

eseténannakazizletĺĺekabeiáraÍźúőIva1ótávolsága,ame
s miiszaki teírasát és terveit; teraszkérelmekhez a

ás mogújÍtása csctćn - varosképvédol.

mi szempontĺlk ĺrgyelernbevétele mlatt - fényképfelvételt kell becsatolni.

a(
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NynłTKoZAT

ĺ,l,pĄ^ Í Í/-ĺĺ
Alulíľott Lliyĺ{...ľ.a,..ľ-" ...L.v.q,.*.K:.t.ĺ'",d* dég|átő egység ĺ.igyvezetője,

nyilatkozatomban hozzájárulok ahhoz, hogy a Pázmány Péteľ Katolikus Egyetem Hallgatói
onkormányzata, a fOI7. ápriiris 27. napján taľtandó Pro Facultate Nap rendezvényét, a
Mikszáth Ká|máln téren ľeggel 8:30 és este 20:00 között megtartsa.

A rcndezvény során a közteľület hasznźt|atát nem ellenzem, ahhoz hozzájátu|ok. A
hozzájźtu|áséľt ellenszolgáltatásra sem most, sem a rendezvény ideje alatt, sem utána nem
taľtok igéný. A nyilatkozatom a|apján a teľületfoglalási engedély a szervezók ľészéľe
kiadható.

Budapest, 2017. ťebruźlr 14.

hl-
ugyvezető

Tanú:

tr

Tanú:



NynarKozAT

Alulírott ĺ'!1.154ęy..n. *ĺffi ..V?.|].:F,?.... vendéglátó egység iigyvezetóje,
nyilatkozatomban hozzájáru|ok ahhoz, hogy a Pázmány Péteľ Katolil.us 

-Bgyetęň 
Hallgatoi

onkormányzata, a 2017. ápritis f7. napján taľtandó Pro Facultate Nap rendezvényét, a
Mikszáth Ká]'mántéľen reggel 8:30 és este 20:00 között megtaľtsa.

A rendezvény soľán a közterület haszná|atát nem ellenz em, abhoz hozzźĘáru|ok, A
hozzájźlru|áséľt ellenszolgáltatásra sem most, sem a rendezvény ideje alatt, ,"'n 

.utánu 
n"-

tartok igéný. A nyilatkozatom a\apján a teľületfoglalási engedély a szerveżők részéte
kiadható.

Budapest, f0L7. fębruéłr |4.

Tanú:

Tanú:
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NynłTKIZAT

Alulírott t&tą..:::fu.i. 
^ ..V#..,ĺa!ł.2u.íendég|átő egység ügyvezetője,

nyilatkozatombanhozzě$árulok ahhoz, hogy a Pázmány Péteľ Katolikus Egýetem.Hallgatoĺ
onkoľmányzata, a 20|7. áprilris 27. napján tartandő Pľo Facultate Nap rendezvényét, a
Mikszáth Kálmán téren ľeggel 8:30 és este 20:00 között megtaľtsa.

A rendęzvény során a közteľülethasznźiatát nem ellenzem, ahhozhozzájáru|ok. A
hozzájáru|ótsért ellenszolgáltatásra sem most, sem a rendezvény ideje alatt, sem utána nem
taftok igényt. A nyilatkozatom a|apján a terĹiletfoglalási engedéty a szervezok részére
kiadható.

Budapest, 2017. ťebruár 14.

fl':,.'..',ŕ ."'ź:.ý?. .ĺ! ../

éžŕŕ.//e- ..n...-.

ugyvezető

Tanú: 
*'d Ł:czoS ĐL"ŁĚ

Tanú:
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NynłTKIZAT

Alulírott r1ł.,$ilo"o(,^ ..$uÍ..CfrÍÍlí.yffiendéglátó egység ugyvezetője,
nyilatkozatomban hozzájáľulok ahhoz, hogy a Pár;mźny Péter Katolikus Egyetem Hallgatói
Önkormányzata, a 2O1r7. ápri|is f7. napján taľtandó Pro Facultate Nap ľendezvényét, a
Mikszáth Kálmán téren reggel 8:30 és este 20:00 közöttmegtaľtsa.

A rcndezvény során a közterület haszná|attÍ nem ęllenzem, ahhoz hozzájáru|ok. A
hozzájétruléĺséľt ellenszolgáltatásra sem most, Sem a ľendezvény ideje alatt, sem utána nem
taľtok igényt.. A nyilatkozatom alapján a terÍ'iletfoglalási engedély a szervezok részére
kiadható.

Budapest, f017. februźĺr 14.

Tanú:

€
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Pázméĺny Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Allamtudományi Kar
Ha.llcaróI ÖľxonvĺÁľyz,łr

1088 Budapest, Szentkirá1yiu.26. 1428 Budapest Pf. ó.
'lelefon: (+36 l) 429'7200 / 310 wwwjak.ppke.hu
Intézményi azonosító; FI79633 cazdasag@jakhok.hu

A Pľo Facultate nap pľogramteľve

8:30 _ 10:30 - Kipako|ás, színpad felállítása, helyszín elrendezése, standok felállítása. menetrend |etisztźnźsa

11:00 - 15:00 - Bogľácsozás lebonyolítása (tanszékek és hallgatói szervezetek)

Párhuzamosan fut: A Hallgatói onkormányzat és más önszerveződések standokat źi|ítanak, az érdeklődőket

különféle építő jellegű progľamokkal várják (tutorok, ERASMUS tutorok, Ítélet, Caritas, Gradus, TDK, Jogász-

Koväsz program)

13:00 - Dékán Úr kösziintője

13:10 - Alessandľo Caprio|i atya kłisziintője

13:30 - Pro Facultate Díjak átadása

14:30 - Quiz

15:00 - Ebéd - bográcsokbóI kóstoló

16:00 _ Néptánc bemutató éIőzenével, majd Táncház

18:00 - Stand Up Comedy

20:30 - A rendezvénv zźrása

Budapest' 2017. febľuár 2l. napján

€
74



Tisztelt Onkormányzat!

Azon okból foľdulok onökhöz, hogy rendezvénýaltási tevékenységünket bejelentsem' aľról
infoľmáljam onöket. A rendezvény leírását alább részletezem, illetve a pontos programtervet
csatolom.

Főbb adatok:

Rendezvény neve: Pro Facultate nap

Idópont: f0|7 .04.f7 .8:00-20l7.0 4.27 . f0.00

Résztvevók létszáma: 3 50-400 fo

Jellege: Kulturális rendenĺény, ezen

Foszervező neve: Klinda Roland

Elérhetosége: +36 f0 808 1 569

Rendezvénv leírása:

belül Kozterületi rendezvénv

A Pľo Facultate nap aPázmźtny Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudom ányi karának egy
olyan rendezvénye, amikor a munka és tanulás mellett az okÍatők és hallgatók egy napra egy
kevésbé uniformizált szituációban gyűlnek össze egymást újra megismerve, egymás éftékeit újra
felfedezve. A rendezvényen külonbozo izga|masnak igérkezi5 programokkal váľjuk a
ľésztvevoket, többek között közös bográcsozással, táĺcházzaImulathatják az\dőt, a nap második
felében pedig humoľisták szóľakoztat1ák majd az ide látogatók at. Ezen a napon kerül átadásra az
egyetemiinkön neves Pľo Facultate díj is, amely során karunk legkiválóbb hal|gatőját,oktatóit és
kar i al kal ma zoĹtait díj azzuk.

A Pro Facultate nap |étezése óta ez lenne a második alkalom, hogy azEgyetem berkein kívtil
valósulna megeZ a ľendezvény, azoncélból, hogy ezáIta| más karok, egyetemek hallgatóival és
oktatóival is lehetőség nyíljon a kapcsolatfelvételre és esélý adna aPázmányos szellemiség
kibontakozására.

A csatolt nyilatkozatok alapján a vendégek használhatjźlk majd a teraszok befogadó helyét is.

Az előkészt'iletekkel és a bontással a felesleges zajokozást kerÍiljrik, illetve a tertilet bontását
22:00-ig befejezzrik. A pľogĺam jellege kömyezeti zajvédelmi intézkedést nem igényel.

Tisztelettel üdvozli onoket,
Klinda Roland
Hal lgatói onkormányzat
Jog- és Államtudományi Kar
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

€.
7L
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pÁznĺÁruY PÉTER KAToLIKUS EGYETEM
(1088 Budapest, SZENTKRÁLY| U.28.3o.) Adószám: 180553 42.2.42

Gégkiwonat Ż0't 7 .ÜŻ,22".i időáłlapotbaĺl

ĺ ÁlralÁNos ADAToK

Azonosító: 199003299

Az opten á|ta| generá|t egyedi azonosító!

Cégforma: Nonprofĺt szervezet

A|aku|ás dátuma: 1994'01.01.

2 A cÉG ELNEVEZÉSE

PÁZMÁNY PÉTER KAToLIKUS EGYETEM
Hatályos: 1998.10'22. - '..

3 A cÉG RÖVIDíTETT ELNEVEZÉSE

PPKE

Hatályos: 2002.01,15' - ''.

5 A cÉG SZÉKHELYE

í088 Budapest. szENTKlRÁLY| U.28.30.

Hatályos: 1997.10.18' - .'.

8 A TÁRsAsÁGl szERzŐDÉs (ALAPsZABÁLY ALAPĺTo oKlRAI LÉTEsíTŐ oKlRAT) KELTE

í994'01.01.

Hatályos: 1994.01.01. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYSÉq KÖRE(|)

Buz, 08 Fe|sőfokú oktatás (Főtevékenység)

Hatályos: 2009.02. 1 2. - .'.

20 A cÉG sTATlszTlKA| SZÁMJELE

1 8055342-8542-559-01

Hatályos: 201 2.05.04' - ...

21 A cÉG ADószÁMA

18055342-2-42

https ://www. opten. hu/cegtar/cegki vonat- nyom tatas/01 99003299
ę.,ł3



2417.02.22 OPTEN Kft. > C.tgkir'cnat 2017.02.22-i hatá||va|

Hatályos: 1994.01.01. - ...

97 PÉNZÜGY| MoDUL

Létszám: 847 fő

Adatok egyéb forrásból :

Szervezet neve: Pázmany Péter Kato|ikus Egyetem .'M''

Iípus: EgyesÜ|et

CéI szeľinti besorolás: oktatási tevékenység
Cél leírás: oktatás, tudományos
Eljáľt bíriság neve: Tatabányai Töruényszék
Jogerőre emelkedés dátuma: 0000-00-00
Módosĺtás dátuma: 201 6-05-30.

Bekertjlés dátuma: 20í6-05-30 11 :08:,ĺ 6

Nyilvántartási szám: 1 1-02-0000026

Rövid név: PPRE
ldegen név: ldegen nye|vĺÍ e|nevezés nĺncs bejegyezve
Bĺrósági határozat száma: Határozat sorszám nincs bejegyezve
Ü gyszám : .ĺ 200/Pk.601 57 t 1gg5
A l apĺ tv ány ál l apota: T örö|t

BeÍegyzés tĺpusa: Rendszerautomatĺzmus á|ta| bejegyzett új adat
Bejegyzés dátuma: 201 5.03. 1 8

Régi nyilvántartási szám: 261 1995
Létesítő oki rat dátuma: 2011'09.27

EIő eljárás típusa: Folyamatban |évő eljárás nincs bejegyezve
EIő eljárás kezdetének dátuma: Fo|yamatban |évő e|járás nincs bejegyezve
KözhasznÚság változásának dátuma: Közhasznú jogá||ás megszezésének / módosításának /
tör|ésének időpontja nincs bejegyezve
KtjzhasznÚság fokozat: Nem közhasznú
Vagyonfel használ ás méľtéke : Vagyonfelhasználás mértéke - nincs bejegyezve
Vagyonfel használás módj a: Vagyonfelhaszná|ás módja - nincs bejegyezve
Áltatános rcndelkezes a képvise|et gyakortásának módjáril:Á|ta|ános rendeĺkezés nincs
bejegyezve

Székhely ország: Magyarország
Egy es Ĺi l et form áj a : egyes ü| et

A d ó s z ám : 1 8055342-2-42

Adószám státusza: Bejegyzett
Adószám megszerzésének / felfuggesztésének / töilésének időpontja:1994.0,ĺ.01
Kozösségi adoszám : H U 1 8055342

Kozosségi adószám statusza: Bejegyzett
Közosségi adoszám megszerzésének / fetfuggesztésének / tolésének időpontja: 2OO4.o5.O1

Stat i s zt i k a i s z á mj e I : 1 8055342-85 42-559-01

Statisztikai számjel státusza: Bejegyzett
Statisztikai számjel megszerzésének / feĺfuggesztésének / tötésének időpontja: 2012,05.04

https ://WWw.optelr. huŕcegtar/cegki vonat- nyom tatas/01 99003299
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2017.02.22. OPT EN Kft . > Cégki von at 2017 . 02. 2:2-i hatá||y a|

Nonprofit néV: PAZMANY PÉTER KAToL|KUS EGYETEM
Gazdálkodási forma: E|sőd|egesen ktizfeladatot ellátó belső egyházijogi személy.
A fenti adatok nyi|vántartása nem a Cégbíróság hatáskörébe tańozik.

Az ada*ok az *řTtřł Kťf. $iágtáľ íeftdsľeľébőI sľáľĺnaznak, a!$eły cágeĺĺ esetén a
Cégkoelĺinybeľl *.n*6jsl*nt hivatałos adatokat tartalrnaz'ľa, fttá$ $ueľveäetek esetén eEyéb

f*ľľásbół saármazó hivatalos ĺás gyíÍjtstt iľlfoľĺnáciok láthatók.

Lekéľdezés időpontja: 2B17 .B2.22 12:47

Uto|só ťe| dcl gozott Cégkĺiz|ĺi ny megjelenési dátu ma: 2Ü17,02.21,

Ádatbázis utolsó aktua|izálási dátuma: 2B17.02.?2 12:41

OPTEN Kft.O

https ://WWW.opten. hr/cegtar/cegkĺ vonat- nyom tatas/01 99003299
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