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A cÉG JEGYZETT TŐKÉJE

11/1 Ôsszesen:3 000 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.1 1.26'

Hatályos: 201 3.1 1.26. - .''

A cÉGJEGYZÉSRE JoGoSULT(AK) ADATA|

13/3 KoIIár Annamária (an: Dr.Tőth Gize||aPiroskal. s ugyvezető (vezető

tisztségvise|ć) 2510 Dorog, Gorkij 32.

Szuletés ideje: 1981 .12.15,

Adiazonosíto jel: 841 9860409

A hite|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az Ügyvéd álta| el|enjegyzett a|áírás-minta

beąyújtásra k.eru|t.

A képviselet módja: öná||ó.

A jogviszonY kezdete: 2013.11.14.

Bejegyzés kelte: 2013.1 1 .26.

Hatályos: 2a1 3,1 1.26. - ...

A cÉG sTATlszT|KAl SZÁMJELE

20/1 24778176-4721-113-01.
Bejegyzés kelte: 201 3. 

,ĺ 
1 .26.

Hatályos: 201 3.1 1.26. . ...

A cÉG ADoszÁMA

21/1 24778176-2-Ł2.

HU24778176.
Adószám státusza: érvényes adiszám
Státusz kezdete: 2013.1 1 .25.

Bejegyzés ke te: 2013.1 1.26.

Hatályos: 2a1 3.1 1.26. -'..

A cÉG PÉNZFoRGALMI JElzisáľvlł
32/2 10300002-10632969-49020018

MKB Bank Zr. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 0í 10 040952)

A szám|a nvitási dátuma: 2015.01.10.

Bejegyzés kelte: 201 5.01.,ĺ 3.

Hatályos: 2o1 5.01.1 3. - ...

32/3 10300002-1C632969-40120018

MKB Bank zn' (056 Budapest, Váci utca 38.; 01 10 040952)

A szám|a nyitásĺ dátuma: 2015.01.14.

Bejegyzés ke|te: 201 5.01.1 9.

Hatályos: fo15.01.19. - .'.

32/4 10300002-1m32969-48820011
MKB Bank Zľt. (1056 Budapest' Váci utca 38'; 01 10 040952)

A számla nyitási dátuma: 2015.01'14'
Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 5.01.1 9.

Hatályos: 2o1 5.01.1 9. - .'.
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] OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2017 ' 03.Z2-ihatáLlyal 4. oldal', ös'szesen: 6 oldal

1 0300002-1 0632969-49 020025

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

A szám|a nyitási dátuma: 201 5.09. 1 0.

Bejegyzés ke|te: 201 5.09. 1 4'

Hatályos: 2015'09.14. - .,.

A cÉG ELEKTRoNIKUs ELÉRHETisÉGE

45/1 E mai|: annamari.koIlaľ@gmail.com
Bejegyzés ke|te: 201 3.1 1.26'

Hatályos: 201 3.1 1.26. - ..'

45/2 E mai|: annamari.kol|aľ@qmail.com
Vá|tozás időpontja: 201 5'03.20.

Bej egyzés ke|te 20 1 5.04.22.

Hatályos: 2015'03.20. - ...

.' 49 A cÉG cÉGJEGYzÉxszÁľułl

49/1 01 09 181868

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

Bejegyzés ke|te: 2013.1 1'26.

HatáIyos: 201 3.1 1.26, - .,.

Cégformától függő adatok

1 A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATAI
(0e)

1(09)/2 KoltárAnnamáriahn:Dr.TóthGize||aPiroska| s 25í0 Doroq. Gorkij utca 32.

SzÜletés ideje: 1981 .12.15.

A tagsági jogviszony kezdete: 2013.11.14.

Bejegyzés ke|te: 20 1 3. 1 1 .26.

HatáIyos: 201 3.1 1.26. . ...
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat f0I7.03.z2-íhatá|IyaI 5. oldal, osszesen: 6 oldal

Mér|eg szerinti

eredmény

Adózott eredrnény

Eszkozök osszesen

Befektetett eszkozök

Forgóeszkozök

Pénzeszkozök

Aktív idóbe|i

eIhatárolások

Saját tóke

Cé|tarta|ékok

Kotelezettségek

Rövĺd IejáratÚ

kötelezettségek

Hosszú |ejáratÚ

kotelezettségek

Passzív időbeIi

eIhatáro|ások

Pénzĺigyi mutatók

EIadósodottság foka

\U

Eladósodottság
méńéke - Bonitás O

ÁrbevéteI arányos

eredmény % O

Likvĺditásĺ gyorsráta

\t

Létszám: 11fő

-4 265

-4 265

29 325

10 791

18 534

1 901

0

3 182

U

zc Toz

23 362

2 000

781

0,86

7,97

-2,74

0,24

3 002

3 002

13 334

3 076

10 258

2412

0

5 948

0

7 158

5 '158

2 000

228

0,54

1,20

3,65

'1,10

-5Ą Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nĺncs Nincs

adat. adat.

-54

2946

0

2 946

944

0

946

0

2 000

tl

2 000

0

0,68 Nincs Nincs

adat. adat.

2,11 Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs adat. Nincs Nĺncs

adat. adat.

Nincs adat. Nincs Nincs

adat. adat.

Az adatok az OPTEN Kft. Gégtáľ ľendszerébő| származnak, amely cégek esetén a

Cégköztönyben megje!ent hivatalos adatokat tarta|mazza, más szervezetek esetén egyéb
forrásbóI származó hivata|os és gyűjt<itt információk |áthatók'

lrttp s : //www. opten' hu lc o3.t.*'r,1lc glĺirrcnat-íyomtatas/0 1 0 9 1 8 1 8 6 8

/
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 201'7 ' 03.z}-íhatćilyal

Lekéľdezés időpontja: 2017 .03.22,| 5:37

Uto|só fe|dolgozott Gégkoz|öny megje|enési dátum a: 2017.o3.21.

Adatbázis utolsó aktua|izá|ási dátuma: 2017.03.22 15:37

6. oldal. összesen: 6 oldal

OPTEN Kft.O
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trBudapest Főváĺos Vlll. keriilet Jó-efvárosi Potgármesteri Hivatal
Gazdá|kodási Ügyosztá|y
1082 Budapest
Baross utca 6367.

KÉRELE
k, ź l-ł ł I' ^ -..u^J-ó!,,"efváľosionkoľmányzattulajdonábant|erJuK a nyomtątvdnyt oIpashatóai. nvom

M
Iévő közteľii |et hasznáiatá.ůloz
tatołt b etlźve l ki tölt eni !

Írsvę: ..............

i:==
Vĺállďkozó nyilvántaÍtási szfua: i

Adósz,łáma: ii --'i-J-l
Bankszłmlaszáma:

Gazdasági társaságok, egyéni eég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:-Ý---, -J, .ą.-qvq.,r|, ę.' ęgycL, ĐzelYeze.efi eseteÍ'e,'..
Kére]ĺnezőneve: Concorde Evęnt KFT defon: +36 70 5a7 f9l0

|aľc.solatmt0tiryrFełľ"::VidaMagdy
Szektretye: i""' jĽľĽi n.ty'.g' Budapest (u,Er): Płá|mau szźĺn: 4
Cégegy7ak szźffilNyilvánffiási q7án.. 

. .0l.-09-990907
'-.=0T; oToiTl7l?l_ 7T87i7Io]6T0 :o-: _ i đ.l fđi 0 'TrToio !Bankszámlaszáma: i 'i

--.---.:--$-.i_i-i-ĺ_Ĺ-_i 
! i;!:ii-: i:i ! i !::

Adószáma ził!r!llojElłol _tiZJł ' * 
'2 4 lil 0i3;3 0

., I ., 4 9 6i0 0 0 1i0 0 J 0 0ie

Egyé ni vál lal kozás eseŕéóen;

(Tobb időpont,- helyszín eseÉn kértink listĺát mellékelni! )
Kiizterület-hasznźlatcélja: Rendezvény _,,Corvin szezonnyitó sorfesztivál']
Kéľe]emmel éľintett kihteľéilet narysága: 157 frfr'Ídb (Esyéb Íla 2nstirpatlok _ szĺĺkőkut teľillete,napernyők kinyiwa 9 fm)
Ktĺzteriilet helye Budapes! VIII. kerulet Corvin séüány

Megiegyzés (Egyébtény,köľililmény,LEVEtEzEsl CÍM, amennýben afenti adatoktóI elÚeli stb.):
Epites 2O|7 április l9., bontas 2017.ěry1hs24.

A re.n.dezĺényhez marcimĺíIis diikedvemcĺryt szcľc.tnék kÉrui.

Kérjiik d tűloIdaIon jel.zett nr.el'lékletek-et csatolní., ésĺł ké.ľ e'łe nny oýnÍa"!,v á'nyt á ĺáiŕ.hŁ s_zí;L'n"iiĺt l

A,

deakne
Ceruza
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A|<ére|mező tudomásul veszi, hory
a kérelem benyijtása nem jogosítja fel a kozterüIęthasmáIatźra
a Józsęfvárosi tnkormányzat fulajdonában lévó kozteruletek használatlĺról és használatának rendjéről szólćl
I8l2013. (W. z4.) önkorĺrrĺnyzati rendelęt 17- $ (1) bękezdése szerint a kĺiztertĺlet hasaálatáért krztertilet-
hasntá|atl díjat koteles Íizetni,

- akortęrulętęn kĺzarólag a kereskedelmi tevékenységek végzéreĺek fęltéteieřől szóló 2l0ĺf009.(IX.29.)
Kormányrendelęt 12. $ (1) bekezđése alapjrán a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékęk
árusíthatók.

A kére|emhez a kéľe|mezőnek az alábbi mclléleteket kell csato|nia: (A csatolt mellékletet kéľjiik X-el jelłilni)

1. A kozteĺiileten folvtatni kívánt akoľlásríra felioeosító egyszeríi okirat másolatát:
- egvéni vállďkozás eseté'n: váIlalkozói isazolvánvĹ
- gazdasáĐttírsasás' eeyéni cés esetén: 30 napnál nem régębbi céskivonatoĹ a|áíÍási címoéldłánvt.
- táľsadalĺni és egyéb szęrvezptęk esętébęn: a nyilvrántartásba-vétęlukęt íeazolő okiratoĹ
- ősterĺnęlők esetén őstermęlői isazolvá,nvL
- vendéglátó terasz létesítesę esetén, az azt üzemeltętni kívránó kereskedelmi,/vendégĺátó egység érvényes
beielentés kĺĺteles kęręskęđe]mi tevékenység bęiel€ntését isazoló dokumentumot vasy a MűkÖdési Eneęđélvt
2. Azígényelt terĹiletre vonatkozó hęlyszínt álbrámĺő vázlaüot, ameIyen sze.ręFę]Ęię kell a kornyezĺ1 lltcá]<nak
is' A vazlaton az igeĺryelt teriiletnek - a szĺrkséges meretęlĺkel - ügy kell szerepe|nie,hogy annak uagysága,
elhelyezkedése egyértelĺnien megďlapítható legyen (TERASZ- PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszisága; atęrasz, paviIon szélénęk az éptilet homĺokzati fďátď és a jarda szélétőlvďó tĺívolsága; terasz
esetén annak az iizletnęk a beiĺá.ratától való távolsása. amelviküez tartozik métęĺben merve).
3. Az elhdezni kívrĺnt épífueny' létesífueny' berendezés múszaki leírását és terveit; terąszhźrelmekhez ą
he lyszín Íotói ąt is csątolni szüIrséges.
4' Meglévő létesítményre vonatkozó kÖztęriilet-hasmĺĺlati hozzájĺĺrulás megújíüása ęsetéĺr _
városképvéde]ni szempontok frsyel€'mbevétele miatt _ fénvképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedéIyhez latött építméĺry esetében vagl épitési munlĺąIato.ĺrkąl összefiiggő kózterilIet-hasznalat
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmazast és ajogszabáĺýan előírt esetekben a jogerős építésťigłi
hatosagi enBedéIvt csatolni szüIcséges.
6. Közat igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrázo|6
forgalomtechnikai vázrajzot, amely beszerezhetó a BKK Kozliti Kozlekedési lgazgaÍóság K<iaítkęzelési
Főosztlíly' Forgďomtechnikai osztálván.

FĺgYe|neztetés:
A hiĺźnytalonłI ĺdtöltött lrerebmĺt1nmanźľľry és u elóÍrt melĺźHeak csatoĺłisán tal, a pontos es egéłtelmíi hefumeghatarozas,
valamint ameglévő létesítméłĺyfotoja ebngeđĺleetlertabeľyűinxlrełelem erđemi ehírálłisáIzoz!

A koztertilet-hasznáIatot - kĺilĺjĺr<ĺs€n _ aZ alábbi jogszabályok szaběiyozzźú<:

Magyaĺoĺvóg helyi <inkorruinyzataiĺol góló 201 1. évi CL'.ĺÜoilX tórvény
_ a Józsefuĺárosi onkormĺĺnyzat üÍajdonában iévŐ kŐzttľületęk hĺszn:ł]atá'ól és használatának ľeĺrdieiól.góló 18i2013.

Qv z4.) ĺinkormĺĺĺryzati ręndęlet
Józsefuaros KertileÍi Építési Šzabźtyzatźrő| v:ćńćl66t2ĺJJ7.(Xil.12.) ĺinkormany'zati re,lrdęlęt
Buđapesti váro$ęndezési ęs Építési KerętÝab a|yzatćł| vćłlő 47 ĺ|g98.&t5) Főv. Kgy. reĺrdelet

- A reklámok, ręklámberęnđezések és cégérek elhrcIyezéséĺrek vabályařól szóló 55/20|3. @I.20.)
onkornányzati rendelete

NYILÁTKozAT
Aiulírott' az źitalam benyújtott kĺlzterulęt-használati kérelmem eÍbírźilásźmakcéIjábőIhozaźifuulokszemélyes adataim
torténő kezeléséhęz, valamint ahhoz,hogy az így tudomásra jutott szemtlyes adataimat a PolgármesteríHivatal az
iejaĺ-ásban részĹvevő szakú'atósági alláďoglalások bekérésę végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

ŕe'él*"- t""ý,ĺjü'*o. a Polgrí.rmesteri Hivatal Gazdálkodasi Ügyoľztáty tigymtéZőjétőt tájékoztatást kaptam -
amelyet tudomlźsul ueűem _ az eLjárás meginđítísanak nĘĺíról' az tigyintézési határidőĺől, az ugyęmÍę řányadó
jogszabáLyí ľendęlkęzésękľől' jogaimról és kotelezettségeimről' továbbá kcitelezettsegem ę]mulasztásrínak
jogkovetkezményeiről' valamint a hivatali elérhetőségről.

Kiielentem, hogy kérelmeĺn teljesítese esetén a kőzigazgatási hatósági e|járźs és szo|gtl\tatás általános szabálvairól a

l.UU+. ł9ýI L,.1Ll,' t'orveíry .Łw+. evl ĹňL. tÔrvetry ĺ3ĺA- 5 (t) bekezdés b) pont1a alagźlĺ a fęllebbezési jogomrót
lemondok. TudomlÍsulveszem. hogy ezáltal az tigyemben hozotÍ.batározat anfiakki'zÍésekor jogerőre emęlkedik

Budapest, fo17. március 01.

n:ĺnľr,wzo l.LilRAsA/f
aZ 
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Tá rgy :,,C orvin Szezonnyitó Stiľfesztiál,, kéľelem

Tiszte|t Boros Gábor!

2017. źąn|is 20-23. köz<iü szerebé megrendemí a Concorde Events KFT a VIII. kerĺilet

Corvin sétĺíny (Futó utca-Nagytemplom utca) kózbrtileten a ,,Corvin Szezonnyitó

S örfesztivál'' elnevezésii rendezvényt.

Jelen leveltĺĺrkkel egy időben megkiiůdjtik a bejelentest a Hatósági Ügyosztály részére is.

Az iĺtLezźrálshoz sziikséges forgalomtechnikai váaajz üryinŮezését megkezdtiik a Budapest

KoZűt Zr-né|, azonbaĺ ęnnęk feltét€lek a köztęĺtilet hasznĺílati megĺállapodiís.

Akozegészségĺigyi hozzć$źrulźst aręĺdęző megkéri, areĺdezvény ffiaľéde|mi szabźůyzatźú_

az elmult évekhez hasonĺóan _ a Concorde Events KFT elkésátetti.

Mellékeltet: l példĺány kéręlem a Józsefüárosi onkormĺĺnyzattulajdonában lévő kiztęriilet
hasmálathoz,.

Beépítési vánajz

Aláírási címpéldĺíny másolat

Cégkivonat másolat

Meghatalmazás

Budapest, 2017. mfucius 06.

Marađok tisztelettel, és bĺármely további kérdés eseten készséggel iíllok rendelkezésre.

\r í--r"--t).-\.-- \_\_e, -r1Vida Magdolna \ *J
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Ä'[nli,ľot't .ľĺ* ''LĺäsaÍĺĺ;'.r*int' a 'co*cr,ľa*' .KF.T'.{'gyVeze{ĺí.' igazgatiáj*
|szđkhaty: . iä.13 Buĺlapesĺ':.. . .p61*o ]uica'.' .4.,-..:'Đđ.sz#. :4t.laľ 3|z'43'
*A6iegy *t{s z*W: frI "#łtSłt}WJ

\ĺ:{ętą'..'.IVsagđo1na.t.'1ĺl.+a .nuđap.est, .Ü*ľ*r*nrai.u.:] 
f..1.1|2.1-3, V. lh', v/ś53

sľiĺlętętt:'Tapol+a..t.9đ9':.mfueius: Ü3l;.aĺiyja.nével'. .V'aľga]Magďolna,.seęm'ig'sz':
'886a5{ĺHA), 'hogy a Čoheoffi':Ev*nts ,ř(Fľ]'nęvéb'eň u.zďĺr. Áp'ĺlĺ*zľler 'kdiaiÍtt s ,,Ü*ľvilt sz*zan*yitó sörÍ.esztiväľ' .ęhęvez€sťl rerĺđ*nĺěny]ľtez
kĺtpcs*ĺód'óan...a''.fo6ffrsá#i engedéĺ-yek .besřełzésénél 

teljos k.öľii*n alj.áľjon.
He.'l3'łĺtt*m xx.'Ĺigýiľatnkaĺ treadj.6 és áĺvegľe.

Buđapest, Ż017" nrłáľcius 03.

.ĺ.aĺtťt:

/-'r..t\
}J-\!ľ
! .<j,-. \-,\ -\ą c\
Vída Magdoina 1 J
Meghatalmazatt

ĺr.ľ ś- $:r" *s

deakne
Ceruza

deakne
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deakne
Ceruza

deakne
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Budapest Főváľos YIII. keľĺitet Jőnsefvátrosi Önkom ányzat Polgáľmesűeri Hivatala

Hatósági tiryosztáty

Budapest

Baľoss utca63-67.

1082

Tá rgy:,,Coľvin Szezonnyitó SörfesztiáI,, bejelentése

Tiszte |t Hatósági Uryosĺĺály !

fII?. iryn|is 20-23. közitt keríil megrendezésre a VIil. kertilet Corvin sétány (Futó utca-
Nagtr'templom utca) kozüerületen a ,,Corvin Szezonnyitó Sĺirfesztivĺál'' elnęvęzésií
rendezvény.

A ľendezvény szewezője Concoľde Events KFT (1213 Budapest Pálma u. 4-, cégjegy7-ek
szźĺna: 0l.09-990907, adószáľnl: 24110330-2-43) a tertilefre a haszniłlati megállapodás a

Józsefiĺarosi onkormányzatYagyĺoĺgazdálkodĺłsi és Üzemeltetési Ügyoszuályán megkérte.

A bekerítetlen szabadtéri rendezvény tsĺvezetl. létszánra nem haladja meg az 1000 fő
egyidőben v a|ó ńsz-ĺ éteÍét.

A ręndezvény szervezőję a kitiĺíÉsi tervet elkészítętti ęs az 1||etękes katasztrófavédęlmi
igazgatóságuak megkiiĺđi, valamint a közegészségugyi szakhatósági szakvélęményt meg kéri

Budapest' f0I7. mźtrcius 03.

Maradok tisztęlę

--.hh>,-
KőczlánLászIó

Ugyvezető ígazgatő 
*



Buo.łprsr FóvÁRos

Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefvárosĺ Onko ľm ányzat
Polgáľmesteľĺ Hivatala

Gazdálkodási Ügyosztály

dr. Galambos Eszteľ
iigyosztályvezető

Helvben

FlÉpÍľÉsz

Ilctatószám: 26-28612017
,ijgýntézó: SzomolánýnéKocsisBeatrix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanyineb@jozsefuaros.hu

Táľgy: Concorde Events Kft. közterĹil ethasznźůati kérelme _ Corvin sétányon

Hiv. szám: ] 6-482/2017.

Tisztelt Üryosztályv ezető Asszony!

Köszönettel vettem tarey| temában tett megkeľesését. A Józsefüáros Kerületi Építési
Szabá|yzatárő| szőIő 6612007.(Xil.Iz.) rendelet (JÓKÉSZ) 10.$ (2) bekezdése szabá|yozza a
pavilonok elhelyezését.

A beadott helyszínľajz és fo.tő p|a14ĺn nem állapítható meg a pavilonok ktilleme, tömör
felületeinek aránya, mely a JOKESZ 10.$ (2) bekezdés g) pontja a|apjánnem haladhatjameg
a teljes homlokzat -szakasz t l3.át.

Tájékoztatom, hogy az źlrusítő pavilonokra településképi bejelentési eljrírás lefolytatása
szükséges.

Fentiek a|apján megállapítorn, hogy a köztertilet-haszná|at ebben a formában nem
engedélyezhető.

Budapest, 2017. maľcius 28.

Üdvözlettel:

M 1082 Budapesr, Baross u.63-67.8 459-2100
www.jozsefuaros.hu //

%ŶY
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Bt IDAPĺisl. Fo\,ÁRos Vl I I. xoRtllpľ
JozsoľvÁRosl

PolcÁnnłgsTERI HiVATAL

HłĺosÁcl Üctoszr.Á'lr

. 'cłzcłľÁsl 
lRoDA

:

Ügyiratszám: 05.l 030120 |7
Ugyintézo: Bodnár Eva
Telefon: 459-2175
Email : bodnare@j ozsefvaros. h u

Táľgy: közterü let-foglalás i kérelem

Gazdá|kodási Ugyosztá|y

dr. Galambos Eszteľ
ii gyosztá |yv ezetÍi r észére

Helyben

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!

Hivatkozássa| |.lozzillk érkezett megkeresésére az alábbi ál|ásfoglalást adjuk:

Concorde Events KÍl.

ľészéľe

a Budapest VIII. kerület, Corvin sétány,

303 m2 teľüIeteno

a Co rvi n Szezon nyitó Sö rfesztivá| m egnevezés ĺĺ ľend ezvény,

f0|7. ápri|is 19. _ ápľilis 24. kőzötti időtartamban

a kijzteľĹilet haszná|atba adtsát nem kifogásoljuk.

A zenés. tállcos rendezr,ények ĺnűköclésének bizJonságosabbá tételéľol szo|ő 23lf01l' (III. 8.) Kĺ:ľlll.
ľcllcle|et l $ (l) belĺezdés b) ponda szerint: ,,(1) A rendeleĺ hatálya kiteľjed clzolĺra az aĺkaĺ'nli vug.),

ľand's:tlľc.s zcnć's. ĺĺillt,o's rendezl,ényekre, ĺlruelyeket az u) połltbtln.foglaltak kil,ételével a szabĺiĺłbtln
!ill.ĺurlĺlk c,'s tĺ ranĺĺezl,én.v itłőĺcIľĺt:tľItĺ alatĺ vclľhaÍ(lan Ie.sz oĺyan időpont, anl'el.ven tl ré'yz^'ev,ĺik
ĺćĺ.s:ĺ',llllt't ĺl: I()()0.fiíĺ nlegllcłl'tłcljĺ''l (u ĺcll.tib|liclkbaľl'' 'szabudtćri rendezvény',1..,

A ben.1,ťlitott il.atoklrall töl1éllt rlviIatkcrzat aIap.|án rnegállapít|iató. hogy a ľęndezvótl}, teľVezett
Icitszillna ncm haIad.ia meg' aZ l000 ÍŁi eg,""ĺclőben va,ló ľészr,ételét, ennek okáIr a lrejelenleti ľelrclczr,tĺn\.
llenl engec|é|), köteIes'

A köľnyezet i zaj és rezgés e|len i védelem egyes szabá|yairő| sző|o f84l2007. (X. 29.) Korm. rencle|et
l $ (2) bekezdés a) pontja éftelmében: ',(2)Nem teried ki a rendeIet hatá|ya: akizárő|ag közterĹileten
nlegtartott. aI kaI m i rendezvétlyekľe'..

. . | 082 Br-ldapest. Baľoss u. 63-67 . 8 459-2l00
www..iczseÍvaľos. h u



BUD^.PEsT.ĺ RřjNDŐR-p.ŐraľlľÁNy sĺc
VIII. KeľĹĺleti Rencĺőľkapitányság

Rendészętí osztiłlv

[lgyszána: 0 1 080/5Ó2- 41 l20l7' álI

Btrc.{apest, fÜ77 nĺáireius 24.

T.árgy : szakłraźós ági állásťo glaiás
IJgyintóző: Bolos Attila Balázs r. hdgy'
Te\.: 4?'t -37 ^00 / 4\-lf4
Ernaii : boľosab@budapest'police.hu
I{ív. szám: |,6.48f/2017,

ĺĺľ' Gałanrbos Eszter
{Í, gy'.o s ztáIy v *zetłś

Budapesť Fővál'os VJI[.. keĺĹĺlet
.ĺózsefu áĺos'i onkormanyzat
i}ol gámesteri Hivatala
G azőŕůko đźls i Ügyosztály

Buĺjape.st
Baľoss vtca63-67.
1082

?'ĺszúeĺt đľ. Galambos Eszteľ!

Tájékoztatom, hogy a fenti számon hatóságclmhoz srkęzett megkeresésben 'toglaltakat
megr,izsgálta:n, ĺnelyn.ek soľtLn az alébbiakat állapítottam meg:

A Concoľde:Events. KfÉ. kóľelľnet llyu1jtott be a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonába:ĺr lévő
köz-tenilet hasznťńatŕ.Jrroz, rneĺybeĺl kitelepülĺ5sének engeclólyezését uerrc zolz. ápńĺis i9' naptól*2aŰ. április 24. lrapig a Budapest vm. kárĺĺlet, Corviniétány előtt (a Futó utca ésl Nagytemplom
utca kozött) a járdán 303 négyzelméter teriiletľe.

A fenti lrelyszínen kazbiztonsátgi és közlekedési szęmpontbói a kitelepĹilés ęllen hatóságonl
kifogás't nern ęme].

il. ť-ť--"
j'j 

'ĄťKtjvĺ{cs TÍĘor ľ. aIezredes
R.endószeti osztáIyvezető

Cím: 1084 Budapest 143t Bp. Pf.:161
T'elefonr 47 1 -3700; Feu.: 4?'l -3!/ 24, 4g-40I

e-rnail: 08rk@)budapest.police.Jru

P';j's!j.o j':)0."\-i.Ú(oIl).sll-5j'(4'j4:,i.l']UJliR.I-íśti08c06.].50E549ć5?t.I:Í.jl9(r.ja1i

l jĺlĺ-: ii ]']ijt1'\ ii':ä''ái 2 iłí:.i,) : i ćrr ĺlrl

4,,



CoRvIN SZEZoNNYITó SoRFESZTIVÁL
Budapest, V[I. kerület Futó utca

F'ORGALOMTECHNIKAI TERVEHEZ

A helyszínrajz Ártalmazza a teri.ileten jelenleg érvényben lévő forgalmi rendet, meglévo

l<ozilti je|zőtáblák:at,va|amint aręndęzvény a|att kialakítandó ideiglenes forgalmi rendet.

A Corvin Szezonnyitó Sörfesztivál rendezvény 2017. ápľilis 20.23. köztjtt kerĹil

megrendezésre. A VIII. keľület Futó utcának az Ülloi ĺt és Pľátęr utca közö'tti szakasza

érintett a rendezvéĺy źlta|' A rendezvény építése április 19-én szeľdán 06:00 kezdődik, a

lebontása április 24 -én hétfő 24 :00 -ig tart.

A rendezvéÍIy szeÍvezője a Concorde Events Kft. (12|3, Pálma utca 4,), kapcsolattartója:

Vida Magdy (063O2035 1 56).

A ľendezvény iceje a|att a parkolóból és magĺáningatlanokból kihajtó járműveknek a

kétirányrisításhoz szükséges ,'Szembejövő forgalom:'' ,,Úton folyó munkźtk,, táb|ákat. szükség

szerint,'20m''-es liegészíto tźb|áva| ki kell he|yezni.

A gyalogos forgalmat folyamatosan biztosítani kell.

A ,,Megállni tilos'' táb|ák a rajz szerinti tarta|mu kiegészítő tźb|áva|ellátva a lezárźs kezd,o

időpontja előtt 48' óráva| kihelyezendĺík.

z\ terĺileten lér'ő iĺr.aflanol< Ílllnjrlnłrocrif, i1lefr'n l.ł.lrnlĄęi lÁŕncíf mÁr..'^1.. i-i:l--:-..l,:!l-:'.:ii ':

rendezvéĺy e|őtt,ĺ2 őrźnal értesíteni kell.

A ręndezvény ideje a|att amegkülönb ińető jetzésthasznźt|őjárműveket át kell engedni!

A rendezvény beiejezése után az eredeti forgalmi rendet helyre kell állítani . A jelzo|źĺmpák,

jetzótáblźtk. és eg;véb utcabútorok he|yreźlt|ítźlsa az eredetinek megfelelő á1lapotban torténjen!

Az útburko|atot szintén a rendezvényt megel őző á|Lapotban, és tisztán kell a foľgalomnak
visszaadni.

Ąz '.lĺ'.rllrrĺz7+1 iĄ1]g):l:s 3c!zőL!.1:lílll l IlIlf,SZ.:'l-.íi..l..iiio.l' ^i'-5Llvl''.,' l''il kiir"iycz,r'
úgy, hogy azok sötétben, rossz látási viszonyok kö,zött is láthatóak legyenek.

A jelzőtáblákat az,űt szegé|yétől 0,5 méterľe kell elhelyezni,Úgy, hogy a tábla alsó része a
j ár da szintjétő l m i nimu m 2 méterr e l e gyen.

,u
,(0Ą



TERVEZOI NYILATKOZAT

Ezen terv az érvényes szabályoknak' eloíľásoknak' különösen a 2lI984. (I.29.) KM-BM
számu, valamint az 5/1987, (V.31) KM-BM szźlmll egytittes rendeletekkel módosított IlI975.
(II'5.) KPM-BM szźłmű, rendeletben (KRESZ) és a20/1984 6II.2I.) KM számú renđeletben

foglaltaknak megfelel.

Budapest, 2017.03.23. ĺ:-} .. .

łá}ąąą
Takáts Lilla

ok|. kiizl. építőméľntik
MK. sz:01-80901K8-K

"fu",b1,
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Y]'Budąpest Fóváľos Vtl|. kerület JeseÍłátosi PolgáÍmestefi Hivatal

Gadálkodási Ugpsztály
í082ElEpegt
Baross utca 63-67.

KÉRELEM
a.'ozselvaľrĺľsr (,nKormanYztÍ,lula|üonaDan levo Kozteľulet nasznalatanoz

Kérjük a n',omtatvácyt olvashotóan", nyomtatott betűveI kitölteni!

M ag á n s ze m é lyek eseÚébeĺr.'

Ke*ehnezőneve: telęforu

[.akcíne:i*.i i i iiktsts
Sziiletmiheýe:.................... ideje: i i i i i e"
e-mail cím:

Megjegyzés: Fenti adatok höz!ése a lą)zterület-haszruźlati Mrelmek etbínźlasához, valamint; kö,",.ük,.l.",,,óI,,t
1o::ájá:?l!!!an foglaltak ellenőnéséłez szükségesek Az adntokat a Polgármesteri Hivatal Gazůźlkodási, illetye Közteľiilet-
fetügłeleti Üglosztłźlya lrezelik a it{onłucios e-s e irfonúži,őwnbad&źgrót szótó 201 1. an CilI' törvéĺry alqján
.Közúerĺilet-hasaĺí|atideje:201ite" DT ou 7jslnaptol - 201ĺtj.ev i7jđ no isjĺil oupĺg
(Több iđőpon!- helyszín escÍfu kérilnk listĺát melléke|ni!)

Ktizúeľület-hasz-lálatoéIj",...V.]..Łiĺ.ďď.g-u*+p...!.Śłr..a.5.ą-..k]..c3'.pĺ.k.ľlĺ.g6i

KéľelemmeléľintettközteĺriiletnqlsrĘa:....... ...m7aaę5 4 
l N

Kérj iik. 9 ttłloIdtlon jeIzett męI-l-ékl-eteket csatoIní, éa kér ele mnyomt a-tv únyt a l á í r n i s zív e s k edj é k !,
sl

ň
llt

|4ĺ
U ą,ĺ ĺ^r^. IUO

deakne
Ceruza
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A kérelmező tudomásul veszĺ' hogy
a kérelem benyrijtásanem jogosíla fel a köĺeťrilet bumáIatÁĺu
a Józsefváľosi Önkormányzat mlajdonában lévő kĺiĺeriiletek hasmálatáról és basználatának ľendjéről szóló
|8120|3. (N.24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a ktiztertilet hasmá|atáélt köaerĺilet-
hasnálati díjat kÔteles fizetnr'
a kozteťlúeten |szfuó|ag a kereskedelĺni tevékenységek végzésének feltételeiről sző|ő 210/2009. (Dp9.)
Kormányrendelet 12. $ (l) bekezdése ďapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítha-
tók.

A kéľelemhez a kéľe|mezőnek az atábbi melléleteket keII csato|nia: (A csatolt mellékletet kérjükX-el jelti|ni)

1. A köĺertileten folĺatni kívánt tevékenvsée wakoľlásfua felioeosító ecvszerÍí okirat másolatát:
- esyéni váIlalkozás esetén: vállďkozói igazolvánYĹ
- eazdasási társasás. esyéni cés esetén 30 naonál nem réeebbi céekivonatoĹ ďáírási címpéldánvt
- táĺsadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüket ieazolő okiratoĹ
- őstermelők esetén őstermelői isazolvánYt.
. vendéglátó terasz létesítése esetéĄ az azt.iuęmeltetni kívánó kereskedęlni/vendéglátó erység érvényes be-
jelentés köteles kereskedelmi tevékenység beielentés ét ieazolró dokumenfumot vapy a Működési Eneedélyt
2. Azigényelt tertilete vonatkozó helyszŕnt ábtázo|ó váz7atot, amelyen szerepelnie kell a környező utcálĺnak
is. A vázlaton az igényelt terüIetnek - a sztilséges méretelkel . úgy kell szerepelnie, hogy annak naryságą
elhelye*edése eryérte|mííenmeqállapít}ató leryen (TERASZ, PAVILON BSBTÉN: annak szélessége,
hosszusága; a terasą pavilon szélének az éptilet homlokzati falától és ajárda szététól való ávolsága; terasz
esetén nnnak az iizletnek a beiáratától való távolsása. amelvillhez tartozjk méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt építnény, létesfmény, beľendezés műszaki leírását és terveiq teraszkérelmekhez ą
helyszín fotój át is csatolni szĺikséges. X
4. Meglévő létesífuényre vonatkozó köaerüleĺhasnátati hozzÁjáru|ásmegrĺjítása esetén - városképvédel-
mi szempontok firyelembevétele miatt _ fěnyképfelvételt kell becsatolni. X
5. Epítesi engedéIýez kötÖtt éPítmény esetébenvagl építesi munklźIatokkal t;sszeftggő közteriila-haszndlat
esetében az építtetőtőI kapott meghatalmazást es a jogszabáIýan előírt esetelrben a jogerős épÍtésĺigi ható.
*źgi engedéIyt csatolni szÍikséges.
ó. Közut Ęénybevétele esetén - a 2. pontban foglďt helyszínrajzon tul _ a vonatkozó helyszínt ábÍázo|ő
forgalomtechnikai vánajzot, amely beszereáető a BKK Közuti Közlekedési TľazgatósáflKözutkezelési Fő-
osztály' Foľgďomtechnikai osnźlyán.

Figyelmeztetés:
A hilźyrytalqntl kftahü kerelemľlyomtďváł,y es u előíľt mellékletek csaÍoląsĺźn ttł}, a poľltos es egłértelmíi helymeghaĺźruĺis, va-
lamint a meglbő léĺesífinéľlyfotQja elengedhaalen a benyiitott lrźretem erdeni ehirátásához!

A kdztęľiilęt-hasmálatot _ ktilönösęn _ az alźhbi jogszabőiyok szabźűyozzź/ľĺ:

Nlagaľorczágheýi önkormányzaairól szoló 2011. évi cDoo(DĹ törvény
a Józsefvárosi Önkormányzat tuląidonában lévő kÔzteriitetek hąsznáLatho|és hasmáIatának renđjéről snló 18DO|3.
(V.2a.) Ćinkormán1zati rcndelet
Józsefváros Kertileti Építési szabárwaúrćn smitr' 6620}7.Q{II.12.) Ônkormányzati rendęlet
Bud4estiVárosrendezesi es Építési Keľetszabálpato|sző|ő47ĺIĐ8.(X.15.) Főv.I(gl. ľendelet
A reklámok, reklámberendezések és cégéľek elhelyezésének szabályairól szóló 55ĺ2013. QilI.20.) önkoľ.
mányzati rendelete

AlulÍrott, azá1taląmbenyujtottkÓo.*.,.o^ffiának cétjából hozłńiúrulokszemélyes adataim
töľténĺĺ kezeléséhez' valamint ahhoą hogy az így tudomásra jutott személyes adataĺmat a ľogĺrmesteri }Iivatal az le-
jáľásban résa vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kéľelmem benýjtásakor a Polgármesteń Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály iigyintézőjétől tájékoztatást kaptam -
amelyet tudomdsul vettqn _ az ei[iárás megindításának napjáról' azngyntézési hatáÍidőről, az ügyemre iľányadó jog-
szabálý ľendelkezéselľől, jogaimľól és ktitelezettségeimról, továbbá kötelezettségem elmulasaásánat jogttivetĺcež.
ményeirĺĺl, vďamint a hivatali elérhetőségről'

Kiielentem, hogy kérelmem telesítése esetén a ktágazgatási hatósági eĺtjárás és szolgáltatás általános szabályairól a
2004. éi Cfl'. törvény 2004. év| CXL. törvény 73lA. s (1) bekezdés b) ponfia ďapján a fellebbezési jogolnľól le-
mondok Tudomisul veszem,hogy ezÁ7ta7az ügyemben hozott határozat annak közlésikor iogerőre emeltečt'

HSB 2010. KFT.
1145 Budapest

Jávor utca 5/b. 3/3.
AcJószám: 231 43375-2-42 

......:....
KÖzdsséoi adószám: HU 231 4337l

Budapest, 20Ať . eo 9J. no .&9,.. o,p.
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Bunłpnsr FĺĺvÁnos
VIII. KERÜLET
JTzsnrvÁnosl

PolcÁnľĺrsTERI HrvATAL

HSB 2010. Kfr.

Budapest
Jávor utca 5lb. 3/3'.

t145

Táľgv: Coľvin stny. Ilb.
elhelyezése

FŐÉpÍrÉsz

Iktatószám: 26-. . ./2017
Ü gýntćző: Szomolánýné Kocsis Beatrix
Telefon: 45-92-157
e-mail : szomolaný neb @jozsefu aro s.hu

szátm alatti vendéglátóhely homlokzatĺĺn ámyéko |ő szerkezet

IGAzoLÁs
telepiilésképi bejelentésĺ eljáľásban

IND oKoLÁs

HsB 20t0. Kft. bejelentő szervezet kéľelmére, 2017. márcĺus fT-én indult településképi
hejelentési eljárásban, a-Corvin stny. 1/b. szám alłtti (363|4t13 hľsz.) venĺoglĺtoneiy
homlokzatán áľnyékoló szerkezet elhelyezése targyban benyujtoti dokumentációt
átvizsgźitam és a fent megjelölt építési tovékenységvšEzését kĺkiitós nólkül Úudomásul
veszem.

A településképi bejelentési eljárás során kiadott igazolźls a közléstől szrĺmított 6 hónapig
éľvényes.

Jelen településképi döntésemmel szemben a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuĺíľos
-o$9nnányzat Képvtselő-testtiletéhez lehet fellebbezni az átuéte|tő| szźmított 15 napon
belül.

A településképi bejelentési eljáľásban hozott igazo|ás nem ment esíti az építtetőt másjogszabályokban előíľt-engedélyek mcgszeľzésétőĺ G,l. közterület foglatás). Közös tulajtĺontéľintő módosítás esetén a fulajdonosi.á'.uk hozza|aruIása szĹikséges. ĺólen .ď;oüé.|f,t]
igazolás polgaľjogi igéný nem dönt el.

A telęülésképĺ eljflĺs. 9onín meg|rozott igazolásban foglaltak megszegése eseténtelepülésképi kötelezési eljárás lefolytátása rendelhető el. A kötelezettségek megszegése ésvégre nem hajtása esetén 50 000 forintig teľjedő bíľság kiszabása ľendelhető el'

HSB 2010. Kft. bejolento szervezeÍ', i.2!'.../f017 Íigýratszámťl kérelmében az építettkĺimyezet alakításáról és védelméľőt szóló 1997. évirxívul. tĺirvény (továbbiakban: Etv.)30/D.$-a, a teleptilésÍbjleszl.ési konoepcióról, azintegrá|ttelepülésfejlesztési stratégiáril és atelepülésrendezési eszközökľől, v1|amint ""gy., 
településrendezési sajátosjogsntézményekľőt s7ő}ćl'3l4/2}t2. (XI. 8.) Korm. ,",,á"l.t 23.$-a, valamint az építésuggye|összefüggő ęgyes li.elyi tjnko rnányzat1 iuĹósági eliárások iészletes szabä1yakől szóló

?/2013. (II.10.) önkormányzati rendelet 6.$-; aÄpjan rclepülésképi bejelentést tett

ľ:ľľľ:ľľi'*:'^ľ:*"ľ-* .Yl'.,,k:*let Corvin .tní. lru szám a?atti vóndéglátóhely
homlokzatán árnyékoló szetkezet elhelyezésére vonatkoźóarr.
B 1082 Budapest, Baross u. 63-67.9 459-2100
wwwjozsefuaros.hu 1
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BUDAPEST FovÁ'nos
VIII. KERÜLET
.ĺozsnpvÁRosĺ

PolcÁnľĺBsrERI HIVATAL

FŐÉpÍľÉsz

A mellékelt tervdokumentációt és annak mellékleteit á*ízsgáIva megállapítctttam, hogy az

rrregfelel a tclepülésfejlesztési koncepciäi|, *integľált telepilesfejlesztési stratégiáról és a

településrendezési eszkozokről, valamint egyes településrenđezési sajátos

jogintézményekĺől szőIő 314l2o1z, (XI. 8'' Korm.lęndęlęt 23.$ (2)-(3) bekezdésében,

vaiamint az építésuggyel összefiiggo 
"gy". 

ha},t onl.o11anľ'ati ľl{ý9ĺsj eljráľások részletes

szabźůyakől szó1ó šříoll. (ll10)1nťo,;ffiat,rendelet i. mellékletében ioglalt tartalmi

kövętęlményęknęk. 
--.!- ^ tA-^^Ř,ĺ,*aaT{ađilcÍi É-,.ĺta*i i (ÉSQ szóló

Az építési tevékenysé g a !őzsefrár9s Kerületi Építési SzabźĺIyzatáról QoI

6612001.(X[.12.) önkormányzati rendelJben foglaliaknď< a reklámok, ľeklámberendozések

és cégéľek ęlheiyezásJnď< szabálvaiľól szóló ssřzolz, (xII.20.) önkormanyzati rendęlęt 6.$

(5) bekezdésében üüí"ilk '"łĺ.r"f a településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező

ieí"u",, fo gla1tak szeňnt łz építési tevékenységet tudomásul veszem'

Nyomatékosan figyelmeztetem- ą2.Ftríttetot, hogy a jele1 döntésem nem jogosítja fe| az

építési tevékenysé g azoĺlna|i, fe]týt9l "átt'iĺ -ě4""ae'éľe. Döntésem a tłrvezett. építési

tevékenység telepü1ésképi megfelelősegének voňatkozásában iranyadó, és nem mentesít

azoĺ egyébengedélyek ,\ĺozzźĄźralásokllőzetes beszerzésének kötelezettsége a1ó1, melyeket

egyéb jogszabály a.kéie|meza aĺtultęwizett építési tevékenységmegkezđése esetéľe elĺĺír.

JelenhozzájáruIásom nem tekinth ętő azesetleges polgári jogi igények elđöntésének sem.

A rendelke ző részbeĺ foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési el.laľásban hozott

igazolásom a,Yw.3O/D. $ (1) bekezdésén alapul.

A szerzőijogvédelem hatźiya a?źt tartozik a szerzóijogról sző|ő 1999. évi LXXVI. töľvény

1.5 (2) k) pont 
^luuł" 

i ipĺ,teszetialkotás és annak terve. E törvény 29.5-akimondja, hogy

a ,,szerzo kizárő|agosjc.ga, hogy a múvét źúdo\gozzą illetve hogy erre másnak engedélý

adjon."

A fellebbezési jogról rendęlkezé s az Ew. 30/D. $ (3) bekezdésén és ez építésiiggyel

ĺisszefiiggő egyes helý önko rmźnyzatí hatőságs ětiaľasot részletes szebäIyaíről szóló

slf1l3.(II.10.) onkormaq,zatiľendJlet13lA.$-n,adöntésbenfoglaltakmegszegés&o1szőLó
rendelkezé s a, Ew. 30/D. $ (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 2077 . márcĺus 27 .

dľ. Kocsis IVíáté

p o1 gármestęr.fölhatätrn azásáb őI

* ;iiĺ"","i. ľ..{""''n {'.ť

Ivány{Qyĺiĺ'eýĺéř .-

fő építesŽ, iro ďavďzető

M 1082 Budapest, Baross w. 63-6'7.8 459-2100

www.iozsęfuaľos.hu
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Buułpnsľ FóĺÁnos YTII. rcnÜĺ,nľ Jizs'ľvÁnosr Öľxoruvĺ,ĺľyzłr
PolcÁnuEsTERI Erv.ł'ľłr.ĺ.

Hatósági tiryosztály
Áft ďános |gazgĺtási lroda
1082 BudapesĹ Baľoss u.63-67.
TęI: 459-2164' Fax 459-2LB5

ÉnľnsÍľÉs
bej elentéshez kötött kereskeđelmi

tevékenység nyilvántaľüásba vételéről

A nyilvantaľtásba

A keľeskeđő neve:

A kereskedö

A keĺeskedő

A kereskeđő

Jávoľ u. 5/b.

A kereskedelmi tevékąhység címe: 1082
il
i:t1., eS A
,i

A kereskedelmi tevékeihység foľmája a

üzletben folytatotf kereskedelmi

A napi nyitvataľtási

H-Vas:8.00 - 24.00

Aziszletelnevęzése:

Az ilzfet ďapterĹilete: 1

Azitzlet

A vrásĺáľlók kĺĺnyve hasznąlatba

A termékek megnevezése és soĺszáma u o. *"ii.ěłagľďapjan:

1.2 Kávéital, alkoholmentes. és szeszes ital
i.g Ed"'.e'áń (csokoláđé, đesszert, nápolyi, cukorkaáľu, előľecsomagolú farylal{ és

jégkľém stb.)

Jovedéki tiiľvény szęrinti termékek: alkoholtermék, siiľ, boľ

Akereskedęlmitevékenységjellege:kĺskercskeđe|emésvenđéglátás

Az iDletben folýatrak szeszesitď-kimérésil folytatnak

A keľeskedelmi tevékenység megkezdésének dátuma: 2011.05.27.

l.szterasz

Ęy-sz.áĺn:05-1385/2011
Ügyintézö: Tóth Csaba

ĺŚír onol.'nno

l-ł,l'".qfu



BUDAPEST Fővá.nos vĺII. KERÜLET

JTzsEF\'ÁRosl ÖľxonľńN}zAT
PoLGÁRJt{Esľpnr Hll'łľĺl.ĺ

Hĺ.rósÁcl tjcyoszrÁlv

Áĺĺłrułľos lcĺzcĺ.ľÁsl lRooa.

1082 Ęudapest, Coľvin sétány 1. A-D. fszt.
3I4 m"
KoMPoT BISZTRó
Hétfő -vasĺírnap: 7.00 _ 24.00

1.082 Budapest, Coľvin sétány 1. A.D. fszt.
+ hozzátartoző I. sz. teľasz
180 m2
HAPPY CENTRUM
Hétfő -vasárnap: 8.00 _24.00

fltz,augusztus 22.

Ü gyiľatszám : 05.L7 24 l f0L2
,ťj 

gyintéz(i : Tóth Csaba
nnľnsÍľÉs

nyilvantaľtásba vett, bejelentéshez kötött
keľeskedelmi tevékenység ađataiban

bekövetkezett vďtozásról

Értesĺtem a hatóságom által 2599l3lf01f. szźlm ďatt nyilvantartásba vett HSB 2010 Kft.
(székhelye: 1145 Budapest, Jávoru.5/b.3/3.) 1082 Budapest, Coľvin sétány 1. A-D. fszt.

ďatti kereske,íőt, hogy bejelentése alapján a korábban maľ nyilvántaĺásba vett adatailbarl az
alabbi v áltozást átvezettem :

Ui adat:
Azuz|et címe:
Azlć.zllet ďapterĹĺlete:
Azuzlet elnevezése:
A z üzJret nyitvataľtási idej e :

Tłiriilt adat:
Azilzlet címe:

Az iszlet ďapteľtil ete :

Azuz]et elnevezése:
Az ilzlet nyiwatartasi iđej e:

Az ađat módosítás dátuma:

Záradék:
Alulíľott Rimán Eđina jeeyző éľtesítem, hogy HSB 2010 Kft nyilvantaľtott adataiban a fenti
vźt|tozźsta20lf. augusztus ZT.énhatóságomhozbenyrijtottađatváItozásbejelentése aIapjźna
2599BDa12. rryiIvźntaľtási számon a kereskedelmi nyilvántaĺtásbabevezettem.

Budapest, f0I2. augusztus 28.

Értęsitést kapják
A küĺön íven felsorolt szaklratóságok és egyéb szeľveka210/f009 (Ix'29) Koľm. rend. szerint

-.-! l^t1,r Ta 
' '..' { D'- -', '' ', 11 /.1 Gł .1(o .1^A

' 
.!.'' 

^,'ý-.-'-ť 
\J9't

wrvw jozsefvaros.hu

"ilil3

Rimán Edina



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

Kérelmezoneve: '

.Táľsak a..Teleki Téľéľt Egyesület.............. telefon: .'.06302036006...........

telefon: . . .0630203 6006. . ..... . . . . . .. . . . i. . .

BantśzÁfi'aszám" ĺ":.qi.]It'.ĺ.].lTi.]i]-j _ t-1i'Jr.i?i':i..tĺ_Tl1"j - Ľi lj.:ĺ:-I.1-itľĽ]
Ađószama: i] i 

8i 3ľ-i sj"íiíi?] _ĺi ĺ "j-t1ją

Budapest Főváros V|||. keńi|etJózseńyárosi onkormányzat Po|gármesteri Hivata|a
Vagyöngazdá|kodási és Üzemeltetesi Ügyosztá|y
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

KÉRELEM
a Jó zsefváľosi o nko ľm ány zat tulai d o n áb an lévő közteľĺi| et haszná.Jatáthoz

K é rj tik ą ny o ft,' t a ty á ny t o lv a sh a t ó a tĺ, ny o m t a t o t t b ? t,ĺi v e l k i t ö l t e n i !

Egyéni vállalkozás esetében: |,|'',- . I

'r'ł'l{-tjł 
ľ l;.l.(l;;i :' ;.; ilri ; :'i :']

Kéľelĺnezőneve: ,...'......'.... ....{is!]i

Vrállalkozo nvilvrántaľüási szźlma:,

-ĺ""'ĺ'''l
Bankszámlaszáma: i

M ag ánszem éIyek esetében :

Kéľelmezőneve: ................. blefon:

szam:.......

Megjegyzés: Fenti datok közlese a kozterület-használati kérelmek elbírólósához, a közterť)let-haszndlatok ellenőrzéséhez
szülĺségesek Az adatokat a Polgármesteri Hivatal és a Józsefvárosi Közteriileŕfelügyelet -r'ezelik 

Jelen aźjétĺaznús a 201 I. evi CilI.
töményenalapul.

Ktizteľĺilet-hasznĺáIatÍdejez20I []"i* Ĺöi".., nu ĺff-l..{inuptol _ 2olrz,||i.eu |Tĺ7| ľ'o li-l"í1 
""pĺg

(Tobb időpont- helyszín esetén kértink listĺát mellékelni!)

KtizteľüIet.hasznĺá|at célja: ..

Társak a Teleki Térért Egyesiilet szezonális pľogramjainak és ľendezvényének bonyolítása a melléklet sze-
rinti időpontokban........"

Közteľĺilet nagysága: .#,":łi^ -,;;'......'. .. m'/db

Kiizterĺilet helye: Budapest VIII. keriilet...Teleki LászIó tér

Helyĺlrténeti paľk... .

-'..'......(utcąter)............szźnne|óttl: jáÍdán, úttesteą zöldtgĹileten vap;v..'.....,

esKérj íik- ? ttiloldalon jelzett m9!l-ékl-eteke! csatolni,a kéľelemnyomta-tvdnyt aI áÍ rn i szíveskedjék!.

ftľ
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A kéľelmező tudomásul veszi' hogy
} a kérelem benýjtĺása nem jogosítja fel a köZteľiilethaszná|atáĺa,
} al8/2013.ĺlý.źą.>önkormđnyzatirendelet17.$(1)bekezdéseszerintaközteriilethasnáIatáértkłjzte-

ľtilęt-hasarálati díjat köteles fizetni,
} a köztertiletenkiiaró|aga210/2009.(Ix.Tg.) Kormányrende|et |2. $ (1) bekezdése alapjan a renđelet 5.

melléklętében meghatarozott termékęk aľusíthatók.

A kérelemhe z a kére|mezőnekaz alábbi melléleteket kel| csatolnia: (A csatolt meltékletet kérjük X-el jeliilni)

Figyelmeztetés:
,ą ma,,ynlo*l kitoltott Mrelemrlyomtątváľly es az előírt melléHetek csatolasđn nl, a poľltos es egłértelmĺÍ helymeghatarozás, va-

lamint a meglblő létesítményfotaja elerlgedhetetlen a beľlytijtott kerelem érdemi elbíráIąsához!

A köztertilet-hasmalatot - kiilönösen _ az ďábbijogszabźiyokszabtt|yozzźi<:
} a Maryarors zághe|yiönkoľmányzatairóI sn|ó 20|I. évi CL)oo(D(. töľvény
} a Józsefuaľosi onkoľmányzat tulajdonában lévő közteriileúek hasmálaüĺról és hasmálatának ľendjéről smló |8D013'

(Ív .24.) önkormiányzati ľendelet
} Józsefuáľos Kerületi ÉpftésiSzabtlyzatźró|szó|ó 66D007.w,.12') önkormányzati rendelet
} Budapesti Varosrendezési és Építési Keľetszzbá|yntő|szó|ó 47/|998.Cx.15.) Főv. Kry. rendelet

NYILATKOZAT

járó hatóság felé továbbításához ajogosultság megál|apítása és teljesítése céljából.

től tájékoztatríst kaptam - melyet tudomĺísul vettem - az e|járás megindításának napjáľól, azugyntézési hatfuidő-
ro|, az tigyemľe iranyadó jogszabály rendelkezéseiről, jogaimľól és kotelezettségemľől, továbbá kötelezettségem
elmulasztásĺíľrak jogkövetkezményeiről, a hivata|i elérhetőségľől'

lebbezési jogomľól lemonđok. Tudomásul veszem,hogy ezá|tal az ügyemben hozott hatźrozat annak közlésekor
jogerőre emelkedik.

1. A közterületen folytatlri kívánt tevéken okiÍat másolatát:

i vállalkozás esetén: vállalkozói
i cés esetén: 30 napnál nem i céskivonatot. a|źńľ źsj

ffiesetében:anyil@
- őstermelők esetén őstermelői

t, amelyen szerepelnie kell a köľnyező utcáknak

is. A vázlaton az igénye|tteľtiletnęk - a sziikséges méretekkel - úgy kell ver9g9Ę';. 
-ľtogy 

annak nagysága,

elhelyezkedé," 
"gýe,t.l.ĺen 

megállapítható legyen (TERÁSZ, PÁVILON BsBrÉN: annak szélessége,

hossžúsága; aterász,pavilonszélénekazépülethomlokzatifalátólés ajźrdaszélétó|valótávolsága;tęrasz
ęsetén annak az tizletnek abeiáratátő|való távolsága,

zés mrĺszaki leírását és terveit; terąszkérelmekhez a

asznźiatihozztljáru|ásmegújításaesetén_váĺosképvédel-
vételt kell becsatolni.

nkólatokkal ös szefilggő kozt erül et-haszndl ąt

esetĺźben az építtetőtől kapott meghatalmązást és a jogszabátyban előírt esetelrben a jogerős építésügłi ható-

@setén-a2.pontbanfoglalthe|yszínrajzontul_avonatkozóhelyszíntábrźzo|ő
foľgalomtechnkai vánajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Ktizlekedési lgazgatoság Közútkezelési Fő-

Vl
Budapest, 201:t. on .V:í r,o .&!,J.. oun.

Fđuu*o?.* 
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Táľsak a Teleki Téľéľt Egyesĺilet

1086 Budapest Teleki tér 24. 1/1 0.

Email: tarsak ail.com

Budapest Főváros V|||. kerü|et Józsefvárosi
PoIgármesteri HivataI
Gazdálkodási Ügyosztáty
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Tisztelt !

Boros Gábor Szabolcs
ügyintéző

A társak a Teleki Térért Egyesiilet a Teleki Helytöľténeti Pihenőparkbanaz a|ttbbi progľamot tervezi.

2017 .04.0r -f0r7 .12. 3r

rĺÚsvÉľ _ łľwÁxľAPJA- GYEREKNAP.ovin.q.ĺ BALL.A.GÁ s

rĺb a. KULTuRÁr xÖzoľT ''soK szÍľu ĺozsnľv'Ános"

rrÁzrr.nvoMsÁGoK ľľszľÍvÁLJA-MEsTERsÉGEK ľľn,ruľa.ľÁsa,

Ifjúságĺ és gyeľek nyitott könyvtár'ľajz,kreatív dekoľációs ľendezvények szombatonként

egybekötve TELEKI TÁNGó rozössÉGl GARDROB vÁsÁR-ral baba mama cseľe.beľe

Kiegészítő pľogľammal.

Tervezett időpontok 2017.04.0t - 2017.08.31 ig hetente péntek- szombaton 10- 18 óľáig

A programhoz szükséges területfoglalási kérelmet a téren tallźůhatő színpad és köľnyékére a mellékelt
rajz a|apján szeretlrénk kéľni.

A közerület haszná|ati dfi at elengeđni szíveskedjenek.

Célunk a közösség és családi baba - mamaközösség kialakítása.

A Teleki Tangó folýatása a helýöľténęti múltat idézné és turisztikai érdekessegként is talán jelentős

szeľepet töltene be. A sorozattal hagyományt szeľetnénk teremteni és népszenĺsíteni Józsefviĺros Te.
leki térijó hírét.

Lényeges mondanivalója, hogy elindulhasson egy érdeklődés a Helytöľténet Paľkban

szerv ezett pro gľamok irĺánt.

Szabadidő haszros eltĺjltése mellett ismerkedés egymással. Vásaľi hangulat kialakítása, galériákon
kereszttil különböző helyĺirténeti események éľdekességek bemutatása.

Előre is köszönj ük szíves egytittmíĺködésiĺket.

Budapest 2017.03.24.
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Vllĺ
Buđapést Főváros VllI. ł<eĺĺi|et Józsefuárosi Polgárĺnes{
sazdálkodási Ügyosztáĺy 

|et Józsefuárosi Polgárĺnes{eri ĺ{rvata! 
-í082 Płl.qĺqĐestBarošsut1a63.67. 

*< É R E L t M
a Józsefváľosi onkormá nyĺat tuÍaJdonábłn lóvő !ĺözteľiilet használatáhozK é ľj ii k ł: )1 y o,řż1 ĺ a r v rt n y y o ł v a s Í, o ĺ o a n, n y o m t ą t o í t b e Ĺíi v e l k i í tj l í e n i !

#azdaságitársaságak, E#yéBi cég, társadaÍmi łés egy6b szewezetek escŕéĎerł;
Kére.lmező neve: Magyaľ EpÍtő Zrt teÍefo;:: +36 1 467.2.ĺaa

KepsolaiaĺóĹiryĺntezóneve:GyĺĺriAtĹiła tc'leťon: 3{)/184-9020
;.;ili).rô.I

Sźkhelye; ircz': i -, i 
. 

! l ;-, j helľseg: Budapest (u., tĐ: Pillangó szźrn: fB .

Céegyzrkszarłĺ Nýváĺĺaľtasi słÍltlx ' . ' . .

_ 
ĺ".''ĺ, rj]Ĺ:j: i :"i:J

M agán szem éĺ yek éseféÉen:
Kéľeĺmęzđ nęve: .,........'....'''. telefon:

Lakcíme: *"' I i. i.. i_ | ĺ'ay'ą,
Saĺletési Łelye:'' .. . . .' . .. .' . .' . .'. ideje: i

()g,loĺzlólya kezetik az infonnłriós anrcndäkeaiiogta i az ĺąforndcřĺ;oltadságfl1t vnĺó 20tr ], e|n CKI, ,ö*,é,y 
"k;j;:?{rcI!eluEĐKĺizteľiileť-haszmálat Ídeĺ e:2u |11ĺ e" i.o.ĺ?-l r;1;-l.t-..i-' 

i-.i-"..j hó l1llj'*u' 20r|.év |0ĺj'lhó il"[ol napĺc
$öbb időponť,- heĺyszjn cseĺén keÍtink lisfát melléke]nil)

Ktiztedtłet-hasz,nĺ{lat célja: Homlokzati hőszigetelési munkák

Kéreleĺnrn} éľi*Íet{. Iĺłizŕeľittret aarysł{g*: 19 5 rď
Kiizteľéilet hel1.e: Budapest, VII]' kerrilet Diószeghy Sárnuel utca 384f szám előttiközúton.
Megiegués ( Egyéb tóny. kŕiriilrnény, LE\.EĹEZÉfi CÍNí, amernyiben a fentĺ adatolĺrót eltéľ, stb):

K é ľ j ii k' "? , 

Í,ł I o t d a ł o n 'j e I r e t łtt łr, éľ e I e n ĺl yo ŕnttł't r'ónyt
m f ! ĺ.é kĺ ete k et cs ĺ]to I ĺtí,
ę,,!.g í r n ł szív e ĺ; keđ j é k.i,

tu
(sI

I
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.4. kéľelnrező tuđomásul veszi, hÔgy
a kél'elcrn benyrijtása rrem jogosítja Íbĺ a kóztcĺi.ilethaszĺáIat'ára
a Józsefi,áľosi onkoľm'anyzat tulajdonában ĺévő közteľfiletek LlasnäÍatźaőlés haszná]atáĺak rendjérdl szóió
i8/20i3' (IV. 24,) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezđése szerint a kŕiztęľiilet hasz.nź:'1a1áért közterulet.
llasználati <líjat kötełes fizetłrí.

- a kőztenileteĺl kizárólag a keĺeskedelmi tevékerrységek végzésének Íěltételeiľől szóI.ő 2I0/2009.(ÍX.29.)
KomrányrendelęĹ 12. $ (l) bekezrĺése alapján a rendeleľ 5^ melĺékletében meghatáľozott termékęk árusítha-
rik.

Á }ĺ'ćľclelnląez a kóľelmtzőĺpek az alábbĺ mełlóieľeket kelt esatolnial {A csatolf rnellékletet kćľjĺik X-el jelötni}

1" A közteni}eten folyÍaini kivánt tevékenység gyakorlásáĺa' feijogosító egyszenĺ okirat ĺnásolatát;
- cgyóni ĺ,allalkozás esetél1: r.allaikozńi ísazolványt' I

. gazd,asági iaľsaság, egyéní cég esetén: 30 napnál
ti{Lqédą|mi és eg5,eb szervezeiek esetében: a nyilväntaľtásba.vételíiket igazolő okiĺatot'

. ősternreĺők esetén őstermelcĺi igazolványt
vendéglátó teľasz létesítése ęsetén, tz azt Ĺ\zelne7tehli kívánó keręskędęlmilvęndéglátó egység érvényes be-

elentés köteles kereskęđelnrí tevétenység bejelentéséĺ isazo|ó dokumeĺhrmot vagy a Működési EnsedéIYt
f. Az igényelJ teľiileÍre vonatkozó ĺrelyszínt źtbrázol,ó vázlatot, arnelyetr szeĺepelnie kell a kŕlrnyező utcáknak
is. A vázlaton azigényeltteru]etnek - a szĺikséges nréĺetekkel - úgy kell szerepelĺrią hogy annak nagysága,
elhelyezkeđése egyéfielműeĺ megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak széIessége,
hosszrisága; a terasz, pav.ilon szélének az épiilet homtokzati falától és a jáľđa szététől való távolság a; Ierasz
sgtÉna'r'1akazüzlet!* 

-
3. Az elhelyezni kívánt építnény, létesífľnény, beľendezés mÍĺszaki leírását és terýeit; terąszkérelmekhez a
helyszín fotójőt.is csąta Ini sziikséges.
4. Meglĺivćĺ léľesítmónyre vonatkozó köztęrtiiet.hasmźĺlatĺ'hazzäjárutás negrijítáśa eseféń - váĺosképvéđel-
nri szernpontok figyelenrbevétele miatľ - feuyképfeÍvételt kell becsatolni.
5, Epĺtéií engedályĺlez lĺčittitt építm,é:ny esetében vagy építesi rnunkđIatokkał összefi'ĺggő kĺjzterütet.hąsmilđi
esetében az épíĺtetőtől kcĺpott m:eghataĺnĺ.azóst és a.iogszabĺilylłan elĺííł,ĺ eserckben a.iogeľős építésügi Intó-
sĺłsi engedéIy! csatolni szüksćge;'
6. Kdztlt igőnybevé'tele esetén - a f' pottbaĺ foglalť helyszínľaizon tul _ a votratkozĺĺ helys,ani ĺh,rázdlÄ
foĺgaĺomteclrníka'ivázrajzot, amely beszeľezhető a tsKK Köaití Kőzlekedési l.gazgatőság Közrltkeze[ési Fő-
oszŁí]y, FoľgalonrtęchnikaÍ osztalyan'

Fĺtyqlłĺeztetés:
Á hianytaIanul kitc)Ilciĺt ĺrcł.elenłĺyomtatvány és ąz előíłl meIlékłete]ĺ csąľolás,ún wl, aponns és egĺéxelmťi heĺyĺneghatáľozćrs, va-
ląłrint ćłnłeglćvő |'étesítményfotoja elengedhetetlencłbenýjĺott treretem éĺr]emi elbíráIąsćthoz!

A köferület-hasznáĺatot - lĺrĺlcĺnc)sen_ az aiábbijogsłabćLlwkszabáIyozzŕ:k:

- Magyaľoľszág heýĺ onkonnrányzatairól s zoIo f0|1. ér,i CLĐCK]X. Íöľvéfly
- a Józsefuíĺosi onkoľmínpat tuląiđoĺaban iévő közteniletek hasanálatźręűés haszĺlrĺlaĺínak ĺenđíéĺcĺl szóló 18/2013.

(Iv24') önkoľmiänyzati ĺendelet
_ Józsefuáros Kęriileĺi Építési Szabályzataról szőló 66ĺ2007.()(Il.i2.) önkomrányzati ĺenđelet
- Budapesti \/árosľendezesi és Építesi Keretszabál@trő1 sz'ólő 47 i1998'ě.: s.) Főv. Kgy. rendelet* Á re1dámok, ĺekjámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairó] szóló 55/2013. (XII.20.) önkoĺ-

márryzaa rendelete

NYĺLÁTKoZAT
Alu]íroĺ1, a_ł, źl,7talaĺn benyuj ťĺltĹ közteľĺÍĺęt*használaľi kéľelmem elbírálásának cé!jÍbő| hazzdiúľulok személyes adataint
történő ker.e|éséhez, valamint ahhoz., hogy az így tudomásĺa juťott személyes adataimat a Polgármesteľí Hivatal az ie-
Járásbaĺ' részt vevő szakhatósági áltásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok fuJé.

Kéreilrrenr benyúj'tásakclĺ a Polgáĺmesteri Hivatal Gazdálkođásí (}gyosztá|y ugyntézt5jétł5|'täjékoztatást kaptaĺr: -amelyet tuđomdsul yptten _ az e7járás megindĺtásának napjáról, az ügyintézósi lraÍáridőĺól, az ligyemre iľanyadó jog-
szabál.vi rendelkezésekľől, jogaimról és kötelez-enségeímĺőI, továbbá kötelezettségem elmulasztásánat jogkoveńež.
ményeírcíi, vaIarnint a hívatali eléľhetőségrcĺl'

ł{iielentełĺ, hogy kérelnrem teljesítése esętén a kozigazgatási hatósági eijáľas es szolgáltatás álÍalános szabáiyaiľół a
2004. ćvi CXL. torvény 2004. évi CXl.' torvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alap.jan a fellebbezési jogomról le-
nrondok. Tądomłźsul ves{,'?nt, hogy ezáital az tlgyemben hozott határozat annak közlésekor jogcĺőľe cme1

ÍnÁs;t,fu



Ü c wÉp Áĺ'ľar' plLENJEGYznľľ AlÁÍnÁs MlNľe,

Alulíĺott F{aubeĺl Lászliő Pétet (ao: .\ľ.eisz Jvha Máĺia, szĹil.heln idő:Buđapest, 1'954.04.26.,

lakcíľn: 2000 Szentendte, Ángya.l utca 6., ađőazoĺosító jele: 8318915259) mjĺt a Magyat' Építő

Zrt. (Cg. 01-10-041901'; szin: 1149 Budapest, Pillangó utca 28.; ađőszáĺr 1'0759358-2-44)

muĺkavállalóia kijelentem', hogy a Tőnsaságot akként jegyzem, hogy a tź,łsasĘ kézzeL vagy

sépp.I e\őiľ.ą e|őnyomott' vagy eIőnyofirtatott ĺeve afá flevemet Szĺkszĺ Zo\tán IgazgatősĘj

taggal egyúttesen' vagy az lgazgatős"g ák"I cégtregyzésxe feljogosított másik tfusasäg1 đolgozóval

keťten egyiittesen fuomaz alábbiak szednt:

M
Haubed LászlőPétet

A]qlírott dľ. Nagy Eva Kamillz tigyvéđ (szék1rely: 1149 Budapesą Pillangó u. 2B., ügyvédi

lgazolványszá',ft TJ.70979O, nyivántartźlsi szám:,'16698) tanúsítom, bogy a ÍęĺLĺ iláfuás mntát

ľraubeĺĺ Lász|ő Péter (an: Wđsz |uhl'Máĺil^, sziil.hĄ idő:Budapest,7954,04.26'1akőm: f000,

Szentendĺe, Aagyal utca 6, ađőazonosító jele: 8318915259) miután személyazonosságpt a 267807

I-A számú' személyi igazo\vánnyal és 708347 UL számú |akőmkfuqäval Ęnola előttem saját

kezóleg ,1Ít2. 

^1ä 
Budapesten 2016. ápdis 29-én. Kijelentem, hogy az aJákás-mintátkizfuő|ag a

cégbíÍősá,gt,vőItozásbeie5Í?ési eljáĺás soún jegyzemďen figyelemm eI efr? a töľvényi eIőírásĺa is,

h9gy a cég létesítő okitatát, iltetőlgg a létesítő okint mód osítását is magam készítettem

(szetkesztettem) és jegyeztem ellen, és az a|átäs-mlnta a vaftozásbejegyzésikételem ĺnellékletét

képezí.

Készítettem. és el}eĺjegyzem Budapes ten 2076. ápnlls 29-én:

p.ł
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aĺÁÍnÁsĺ cÍpĺpaĺpÁwy

Alulíľott Kiss FIáľk Z,olltńn (szťiletési hely, idő: Keszthely, 1983. decembeľ 16., aĺ.lyja neve:
Tamás Eľzsébet) 2049 Diósd, Bajcsy-Zsílínszky utca 10., *ĺot a Magyaľ Epítő Zrt. (Cg. aI.
10-04190i; szh: 1149 Budapest, Pilĺangó utca 28.; aáőszÁm: 10,159358-2-44)
munkavállalója kÍjelentem, hogy a Taľsaságot al<kéllt jegyzemo hogy a Tĺáľsaság kézzelv.agy
géppel előírt, előnyomott, vagy előnyomtatr:ťt neve a|á neve,met Szíkszaí ZohtfutLg, zgatoságl
taggal egyÍittesen, vagy az [gazgatőság áltď cégjegyzesľe feljogosított nrasík .tláĺsasági.

doigozóvď ketten eryüttesen íromaz alábbiak szeľint:

Kiss Márk Zoltĺín

đn FuIIér Kľisztína KiiĘegĺzőí lrodúja
Budapest XIV., Szobránc u. I. - 1581 Budqest, PÍ, 44, Telefon: 467-0320, 4ő7-0323
Fąc: 4ő7-0325 - E-mail: irođa@fuĺler.hu

Ügyszím: ĺ1066/[ĺ/1 93 7 |fłt6.

ľaľrľĺĺsÍľvÁľĺ&'

Tanrĺsítom, hogy Kiss Mĺírk Zo|rtán (sztÍletetĘ Keszthel,y, 1983. decembeľ 16., anyja neve:Tanás Eľzsébet) f049 Diósd' Bajcsy-Zsílinszky utca 10. szám alatti Iaĺ<ä*, aki
személyazonosságát az előttenr felmutatott, 5?4656s^ száĺnű szemé|yazonosító
ígazalvźnyävď, lakcímét a 97040|HL száĺnú lakcÍľnet igazotő hatosĺgi iguzőfuanyava1
igazo|Ą ezt. az ďáíľási címpéldáný előttem saját keziile gĺÍta, aIźL, -_-....------...-.----.-...-----

Az iigyfelet előzetesen tájékoztattam aszemélyazonosság ellenőľzésének céljaról; módjáról és
taĺta|mérő7, a közremfüödés megtagadásáĺrak kötelezettségéről os u rtu. .L22.' 

$ (8)
bekezdésben megjelölt bejelentési kötelezettségľől, vaĺarrint-az eilenőrzés soran nnegismět
adatok kezeIéséről

,4/
,l)-l-

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Feladő:
Küldve:
Címzett:
Másolatot kap:
Táľgy:
Mellékletek:

Győri AttiIa < gyori'attila@magyarepito.hu>
2oI7. március 27, 77:17
Boros Gábor Szabo|cs
boros.ga bo r88 @ g mai l.com; Hák|á r Lász|ő; Ko||ár Lajos
RE: NKE RTK - KozterÜ|etfogla|ási kéreĺem
Kiss Márk a|áírási cp201608'pdf; Hauber| a|áírási.pdf; NKE terri|etfogIalás meghosszabbítási kére|e m2077 03 27.pdf;opten-cegkiv-
0110041901.odf

$}ś'ę''ł"j} lľ.Affi m łm đľ*5
- -' .''' fi *lffi{ĺĺ . . ,* -.,. "

j-i"'lť i Í].,ť }Y Ť ]i{:'iłš'l.l:Í]]-i l$i}1.

E-mai|:s'Ygri.é-t"tilą"@mésYąr-ęp*!.t-o-]Lu
Mobil.r +36 30 IB4-9020
Cím: 1149 Budapest, Pi||angő u. 28.
Web: www.maovareoito.hu
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B ud apest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onk ormány zat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

JEGYZŐKoNYVI KIvoNAT

Késztilt: A Váľosgazdá|koďálsi és Pénzügyi Bĺzottság 201'7. március 13-án (hétfo)

13.00 órai kezdettel a Józsefraľosi Polgármesteľi Hivatal III. emelet 300-as
termében megtartott 9. rendes iiléséről

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat kiizterület-használati kéľelmek elbíľálására
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - a GazdóIkodósi Üg,,osztóly vezetője

16412017. (III.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsághatározata
(l0 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban ttjrtént a szavazás.)

A Yźrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đcĺnt, hogy közteľiilet-hasznźiati
hozzájáru|źlst ad - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szerint:

Köztertilet -hasznźiő. kéľelmező :

A köĺeľül et-hasznéiat idej e :

Kö zterĹĺl et -haszntiat c éIj a:

Kö ztenil et -használat he lve :

Kö zterĹil et -haszĺá|at nagy sága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . maľcius 1 3.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles.
Kiadva: 2017. mĺíľcius 14.

.É "'L-q- Ĺ--'-{a---
Bodnár Gabľiella
Szervezési és Képviselői Iroda

Magyar Epítő Zrt.
(székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.)
2017. március 16. _2017. április 20.
építési munkatęrület (homlokz atí á||v ány)
Budapest VIII. keľület, Diószegi Sámuel u. 38-
42. száłn ęlőtti közterületen
195 mz

Soós György s. k.
Bizottság elnöke

A d ti n tés v égr ehajtálsát v égző szerv ezeti e gys ég : Gazdálkodásĺ t)gyo sztály

K.m.f.

ĺry
(-ltlŕ



Egyén i vál l aI kozás eseŕében..

Káelĺnezőneve:

Adósáma:

/ Y,.'.;';r;.Lliiĺliiĺ'Tł..ii'iil?',.'$.'tlii''ĺńiAL:
Budapest FővárosVI||. keľii|etJózsefuárosi önkormányzat Polgárme"t",i ľi.,#ŕL .i li .i

Vagyongazdá|kodási és Uzeme|tetési Ugyosztá|y i .:i|' 
:': ii1i.|'i. l '] :

.|082 Budapest i ,:.',,, .-,.t ľ;!'. ,,ł '

Baross utca 63.67. il]łłrĺ:,'''\2''Y.ř'...*r..:J./''*.l .!.Ť'.:. .'.KÉRELEM;:.'1t..-'...' .,.q"..F''ę''.G4bs:.'

a J őzsefv áľosi Ö n ko rm ánv zat tu la i do ná ban lévő ktĺzte rület n""ffiÍíő,'* -:' -
Kérjük a nyomtątványt o!vashatóali, nyomtatotĺ berűvel kitölteni!

Megjegyzés: Fenti adatok kijzlése a közterüleŕhasználati kérelmek elbírálósóhoz, a kijzterület-használatok ellenőrzéséllez
szükségesek. Az ądatokąt a Polgármesteri Hivatal és a Józsefvórosi Közterület-feli)gelet kezelik. Jelen njétroznt,ls a 201I. evi CilI.
törvényen alapul.

Közteľiilet-használatideje.2l1i,7-!* [,J1j hő ifi\naptól - zol|i,l-.ev ffi no i-ł,,.[, 
"^pig

Kiizteľiilet-hasznáiatcélja: épÍtési.konténer elhelyezése

Köztertilet nagysága: € a ĺĺŕ l đb

Köztertilet helye: BudapesL Vm. keľtilet Dobozĺ utca 11. szám előtti: paľkoló

Kiiztertilet-használatidejezzoĺi']'1* i-,j"i hő iii[..ig:naptól 
_ flIiii:.é" Ĺoi;l hó iďjÜ *pig

Kiizteľĺilet.ha smáiatcélja: építési.|teľĺilet, ľagso"foľsalorl clőtłezáľardĺívesz ĺil€t
I(özteľtiletnagysőęaz 9+ nŕ/db +F.Đú"r ĺiloroĹos d.iĺrjeä

Kiizteľĺilet helye: Budapest, VIII. kerĹilet Dobozĺ utca 11. szám elótti: iárda

Levelezési cím: Nyo|c Kiiľ Táľsasházkeze|ő Kft. (1088 Budapest, Krúdy u.2. fsz. 1.)

E-mailcím : iroda@nyolckor.hu

ś trz,;u","L,ĺ PJĺLÝ\*LI+ .-tŁł*.,a* - .!:*:F 'I,"o? (1Y ": )^ ^ 
..t-*Ť'.{ ".üŁoĺe .tĺtĺFľ t..tt;. *hł*k. .tľ[ &"ťt.o t*'ĺ.':ľ rť.-\Ł ü.*l-L-FLl*ĺtr

*,".l-r. * il** *- HŁ.{). *",l' *\* ^ L\,. ' Ą*:#;Ť.\-_ .

Kérjiik a túloIdalon jelzett
a kérelemnyomtatvdnyt

m9Ilékleteket csatolni,,źs
a I á írn i szíveskedjék!.

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

Kérelmezóneve: Budapest V[I. Dobozilutca 11. Táľsasház..............te1eforr: +36 (70) f13-3443

Kapcsolattartóüryintézoneve: TokaÍ Geľgely.... .....'....telefoľ +36 (70) 213.3443
:-i-:]iä-i-ä

SzelÍrelye:iĺsz:1.'-;]1"|'j helyseg:Budapest(u',ter): Dobozĺutcaszam:ll.

Cégeryzek utml Nýlvríntaľtasi szźm:. ., . . .. .

:ti1iJ:oi8;oioili
Ban\<szźm1aszÁnn:'i,i ! : i ! i ! i_

ĺ.''''.''''ĺ''-'....l.....'..i.........1.---:....-....l'-'''...i...'''.j

Adószama: iżi7io;ť|'6lżii lLi -; íi*l_ iarzi
:..'.....''i''''''''.'ĺ...'......:.........j.--..j..--i..-i ' 

j -i-''' i-" ..j_ L. .i. i

2 0 0 9 3i8 0

tł
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
} a kérelem benyújtasa nem jogosítja fęl a közteľĺilethaszĺźiatára,
} a l8/2013.(Iv.24.) önkormányzatiręndęlęt 17. $ (1)bekezdéseszęrintaközterÍiletbasznźiatáértkózte-

rĺilet-ha sznál ari đijat köteles ťlzetni,

mellékletébę ĺ me ghatár ozott termékęk ĺírusíthatók.

A kérelemhez akére|mezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-el jelölni)

1. A közteľületen folvtatni kívánt tevékenvsés svakoľlásíĺľa felioeosító esvszeľiĺ okiľat másolatát:
-egyénivái|a|kozásesetén:vá||a1kozőiigazo|ványt,
- sazdasási társaság. ęevéni cée esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot. a|áirásí címpéldánvt.
- tarsadalĺni és esvéb szervezetek ęsętébęn: anvi|vźntartásba-vétęlükęt isazo(ő okiratot. x
- ősteľmelők esetén őstermelői igazolványt.
2. Az igényelt terĺiletrę vonatkozó helyszínt źtbrázo|ő vźn|atot, amelyen szerepelĺie kell a környező utcźl,ĺ;iak
is. A vázlaton az igénye|t tęrĺilętnęk - a sztikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; ateÍasz,pavilonszélénekazéptilethomlokzatifalától ésajarďaszé|étó|valóLĺvolsága)terasz
esetén annak azizIetnekabeifuatáto| való tavolsáea. amelyikheztartozĹk: méterben mérve).

X

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki |elrźsźlt és terveit; terąszkérelmekhez a
helvszín fotóiót is csatolni szüksépes.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteľület.haszná|atihozzájárulás megújítasa esetén - vĺírosképvédel-
mi szempontok ťrsvelęmbęvétele miatt - fénvképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélýez kötott építmény esetében vagł építési munkđlątokkal összeJüggő kozterület-hąsználat
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmązóst és a jogszabdlybąn előírÍ esetekben a jogerős építésügłi ható-
sási ensedélyt csątolni szülĺséęes.
6. Kőz:űt igénybevétele esętén - a 2. poĺtbarl foglalt he|yszínrajzon tul - a vonatkozó helyszínt álbtazo|ő
forgalomtechnikai vánajzot, amely beszeľezhető a BKK Kozuti Közlekedési IgazgaÍőság Közutkęzelési Fő-
osztálv. Forsalomtechnikai osztalván.

F.iEveImeztetés:
A hiárlytalaľnłl kitöhatt lterelemľryomtatvárly es az előíx melléHetek csatolasán fiil, a ponÍos és eglértelmíÍ helymeýatĺiLrozĺis, va-

lamint a meglévő létesínnényfotója elengedhetetlen a beľýjntt ĺrérelem érdeľni elbírdlósáhaz!

A köaertileĺhaszrlálatot_ kíiloncjsen - az alábbijogszabá|yokszabźłlyozzźk:
} a Magyarorszźryhe|ý önkormźnyzataIĺő| szólrő 20 1 1. évi cl-)oo(D(. toľvény
} a Józsefuáľosi onkorĺnanpat tulajdonaban lévő közterülętek hasarńnaúrőI és haszrrálatának ľendjéľől sző|ő |812013.

w .24.) önkormanyzati ręndelet
} Józsefuĺĺľos Kertileti ÉpítesiSzzbźlyzatfuőIsző|ő 6612007.w,.I1') önkoľmányzati rendęlet

} BudapestiVrárosrenđezesiésEpítésiKeretszabźtyzatőlszőtő47/1998.6'.15.)Főv.Kry.rendelet

NYILATKOZAT

jĺáľó hatóság fęlé továbbításához a jogosultság megállapítasa és teljesítése céljából.

tő|tájékoztatást kaptam - melyet tudomásul vettem - az e|jźrás meginđítasának napjźrő|, azigyintézési határidő:

rő|, az ügyemľe iľrĺnyadó jogszabá|y rendelkezéseiről, jogaimról és kötelezettségemről, továbbá kötelezettségem

elmulasztásĺĺnak jogkövetkezményeiľől, a hivatali elérhetőségről.

lebbezési jogoľľól lemondok. Tudomásul veszem, hogy ęzáĺ|ta| az tigyemben hozott határozat annak közlésekor
jogerőre emelkedik.

KÉRELMEZo,ł'I,ÁÍnÁsa.
Budapesto 20|7 . mírcius 27.

u+
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MEG Lĺĺ'APopÁs

Mely létrejött a Budapest Főváľos VIItr. kerület Jćnsefvátrosi onkoľmányzat (székhely: 1082
Budapest, Baross utca 63-67., statisztíkai számjel: 15508009757|-3f1-0|, adószám: 15735715-2-42'
tötzsszám: 735]75, bankszámlaszźm: ĺ0403387-00028570-00000000, statisztikai szźm: 1'5135115-
B411-32t-01, képviseli: dr. Kocsis Máté po|gármester, a továbbiakban: onkoľmányzzt),valamint

a 1086 tsudapest Dobozĺ u. Í1. szám a|attt,évő Táľsasház (képviseli: Nyolc Kor Társasházkezęlo
Kft.; székhely: 1088 Budapest, Krridy utca 2. fsz. 1.; cégjegyzékszám: 07 09 995|56; adószám:
24197425-f-4f) tovźlbbiakban: Társasház között aTtrsasház á,|tal utcafľonti nyeľegtető felújítĺźsaľa
pályázaton elnyert tétmogatás nffitása tárgyában az a|ábbiak szeľint:

1. Az onkormányzat a Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefüarosi Önkormanyzat Képviselő.
testiilętének a Ttrsasházaknak adható onkormányzati támogatásokról szőlő 23/2015. (V.21.) számil
rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8.$ (2)' valamint a 1l'$ (7) bekezdésében foglalt felhata|mazásta
figyelemmel, aTársashźuiPźiyázatokatElbíráLő Munkacsoport 4ĺf016. (w. 04.) számú javaslata, és a
2016' augusztus 24. napján kelt polgármesteri dontés alapjan f.827.237 E't 3 éves futamidejtí
kamatnrentes kolcsönt és t.570.687 Ft vissza nem térítendő támogatźst nyujt a Társasház részére
utcafľonti nyeľegtető felűjítása céljából. A felíljítás megvalósításának ęlismert koltsége (ÁFÁ-val):
6.282.151 Ft. A vissza nem térítendotámogatás az elismert felújítási köItség 25 szźcaléka'

2. A ľęndelet 13'$ (1) bekezdése szerint a felújítás befejezésének határideje jelen megállapodás
a|áírását követő I év, az elszámolás benyújtĺására, ezá|tala támogatás igénybevételére a kivitelezés
befejezési hatfuiđejét kövętő további 180 napon beliil vaĺr mód. Amennyiben a Társasház az
elszámo|ást határidőben nem nyrijtja be' elveszíti atttmogatźst.

3. Az onkormányzat az adot| cím és mennyíség szerinti feladatra szóló, tételesęn kiállított és
ko]lauđált, a hatályos 1ogszabźńyokban foglaltaknak megfelelő számlamásolatok alapján a
Polgármesteľi Hivataihoz töľténő beérkezést követő 30 munkanapon beliil - amennyiben a
benyĹtjtandó dokumentumokkal kapcsolatban kifogás nem meľiilt fel - intézkedik a támogatási összeg
.f 

aľsasház bankszámláj ára ttlrténő tĺalta|ásár ő1,

Jelzálogjog bejegyzési fekę-telhęzvagy közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségváI|a!áshoz
kötött kamatmentes kölcsön esetében az onkoľmányzat a kifizetés iľánt akkoľ intéz*edik, ha a
Társashźn átaďja:
. a jelzá|ogbejegyzést igazo|ő tulajdoni ĺapjátllapjait, ame|yenĺamelyeken a kamatmentes kölcsön
Összegének erejéig azOnkormányzat javfua a jelzáIogsogbejegyzésre kerĺilt, vagy
- aközjegyzői okiľatot, amelyben a Taľsashaz kötelezi magttt arra,hogy a támogatási jogviszonyból
mindenkor fęnnálló tartozása mértékére elfogadja a támogatő nyilvántartásai a|apján késztilt,
kozjegy zői okiratba foglatt tanúsíťváný.
A jelzálogjogbejegyeztetése vagy akozjegyzői okirat elkészíttetése aTźtrsashźnfe\ađata'

4. Az e|szźlmoLás keretében kizátőlag a pźiyázat benyrijtását követö napnak, de legkésőbb a
kivitelezési hatźtriđő utolsó napjának megfelelő dátummal kiállított szátm|álk nyújthatók be, tekintettel
ana, hogy pźLlyázni olyan munká|atok támogatására lelret, amelyet a Tarsasház a pá|yázat benyrijtását
követően kezd meg.

5. Az e|szŕlmolás keretében a munkálatok elvégzését igazo|ó eľedeti számlíú<at jelen szerződés
mellékletében foglaltak szerint zaľadékolni kell, majd azáradékolt szám|źk. két másolati példányát kell
benyújtani ,,A másolat az ęreďetivel mindenben megegyezó.,' szövegii hitelesítéssel, a|áitássa|,
dátumozással, pecséttel e|1átva. A Hivatal az ęrędeti számltťĺlat bekérheti az eĺszámolás elfogadásáig
teľjedő időre a megfelelő záradékolts éľdekében.
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6. A számlamáso|athoz másolatban melIékelni kell:
- tétęles kimutatást anyagfelhasználás és munkadíj szerint a számla végösszegének megfelelően

(szźĺnlarészletező).
- vállalkozás i szerzođést.
- felĺnérési naplót,
- építési naplót,
. mrĺszaki átadás-átv étel i j egyzőkönyvet,
- mijszaki ellenőr nyílatkozatát,
- me ghatár ozott mun káIato k esetén szakh atós ág szakvéleményét, ható sági en gedélyt,
. bankszámiaszámrőlszóló nyilatkozatot, amelyľe atźlmogatás összege kiutalható.

7, Az onkormányzaÍí támogatás folyósításának feltétele a rendelęt 13.$ (6) bekezdésében foglalt
dokumęntumok benyújtása.

B. A felújítás ideje alatt, a teljes kivite]ezés befejezése elóttrészszźĺnla abban az esętben nyújtható be,
ha a támogatás mértéke meghaladja az 1'000.000 Ft-ot, és a kivitelezés legalább 30 %-os
befejezettségi állapotban van. Kjzátrőlag anyag:ĺtĺsárlásra, vá|lalkozői đíjra, vagy ezek előlegéľe nem
nyújtható be tészszám|a, az ilyen költségeket tarÍalmazó számlźlk az adoIt költségekhez kapcsolódó
nrunka teljes elkésziilte után nyújthatók csak be, részelszámolás keretébęn is. Abban az esetben' ha a
pá|yázatban több felújÍtási munkanem kerĺilt összevonásra, részszám|akizárő|ag akkor nyújtható be,
ha valamelyik munkanem teljes egészében megvalósult' A munkáIatok késziiltségének igazo|ásáĺa a
megbízott műszaki ellęnőr írásban jogosult. A részelszálnolás soľán a támogatás szerződésben foglalt
összegének a benyújtott szám|ákkal arányban álló összege kerüI kifizetésre.

9. Az önkoľmányzati támogatás összege arányosan csökken, amennyiben a beľuhazás megvalósítása
során a beľuházás költségei atćĺmogatásbanrészesitętt'költségeknél alacsonyabbak' Ebben az esetben a
támogatásnak, és az annak megfelelő kamatmęntes kölcscjn törlęsztő részletének megváltozott
összegéről, valamint a kölcsön futamidejéről az onkormáĺyzat írásban értesíti aTźłsashźuat.

10. A Társasház által a támogatás megítéiéséhez bemutatott felújÍtrási költségvetést meghaladó
koltségeket a T fusasház köteles feďeznĹ

11. A kamatmentes kölcsönt az onkormányzat részére a Társashźn egyeĺLő részletekben köteles
visszafizetni, minden hónap 15' napjáig azalábbíak szeľint:

- törlesztés kezdęte:
. törlesztés iďőtaÍtama:
- törlesztő részlet összege:

a támo gatás kifi zętését követő hónap
36 hónap
78.534Ftĺból

A Társasház előtĺjľlesztés teljesítésére jogosult.

A törlesztő ľészletet az tnkormányzatK&HBank Zrt.-né| vezetętt 10403387-00028570-00000000
szátni:]lankszánrláj ára, az 1' pontban rogzítetthatátozatsztlm feltüntętésével kell átutalni.

Amennyiben a Ttlrsasháznak a jelen pontban leírt fizetési kötelezettsége tekintętében a törlesztő
részletek hátraléka eléri a 6 havi törlesztő ľészlet összegét, a kamatmentes kölcsön még hátra|évő
összegét a Polgári TöľvénykönyvrőI szóIó 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szeľint
meghatározoťt kamataival egy'iitt egy összegben köteles a Tátsasház az onkormányzat részéte
..::::ł:5zit::i"

72. A kamatmelrtes kölcsön vonatkozásában a Társasház jelen megállapodás aláírásával tudomásul
veszi' hogy amennyiben a 1 1. pontban rogzített

. törlesztő részlet 3 egymást követő hónapban nem keriil megfizetésre, ugy az Ônkoľmányzat a
tulajdoni b'ányadára ęső közös költséget a még fennálló, Táľsasházat terhęlő tartozás
összegébe beszámítja. Ebben az esetben az önkormányzati tulajdoni hányadra eső társasházi
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ĺizemeltetési költségeket (közuzemí díjak, kaľbantaľtás, felújítás stb.) a többj tulajdonostlárs
kotęles ťĺzetní.

. törięsztő rész|et 3 havi elmaradása esętén az onkormányzat a Ptk. szerinti mértékben
me ghatár a z'ott ké s ecĺ e l m i k amatot s zámo l fel'

13. A támogatotť Tarsasházhozzájáru| aI'lhoz, hogy a támogatott Társashaz neve, címe, a tlĺmogatás
összege, és felhasználásának céIja az onkormányzat hivatalos hirdetményeit megjelenító 1a{ban,
illetve internetes honlapjźn is közzétételre kertiljön. Abban az esetben, ľra a Ělĺiĺtás köliségé
meghaladja az 1.000.000 Ft-ot, a Társasház akapubejfuatáná|, jő|Iźúhatő helyen köteles ělnelyez''ĺ egy
a támogatásáról szóló információs táb|áLt. A táb|a egyszeri beszerzési díja, valamint a kihélyezésřl
kapcs oI atban felrneľült egyéb kö ltsé g a támo gatásban nern számolható el.

14' Társasház köteles a kivitelezés soľĺĺn minden esetlegesen bękövetkęzettvá|tozásról onkormányzat
illętékes szęrv ezęti egységét éľtesíteni'

15. Ajelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben a Társashazaknak adható önkormányzati
támogatásokľőL szóIő Budapest Főváros VIII. kerĺjlet Józsefiĺárosi onkormányzat 23/2015. 1i.zl.1számu önkoľmányzati ľendelete, és a Ptk.-ban fogĺaltak az irányadók.A szęrződő felek a jelen megállapodást annak elolvasását követően, mint akaľatukkal mindenben
,-.,3^2;,rz,ő!' bł!1.bel.lh,:g,'ólag 4 eg;'n:áss,ł,l' cg7,az! póldáuy.bail íĺá1' a!á,

Budapest,2016. ?.fiii 5i[ľl 1 ł ,fu
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1. sz. melléklet

A szárnIák zárađékolĺĺsa

..-. :.l-'^']'.í1l cl.'jgzj;ći igazció száiiiláiĺľa ýozęLęLi záľaĺiékokban ĺ.bglait osszegeknek együttesen a
szerződésben meghatározoťt vissza nem téľítendő támogatás összegét kell kitenniük. A záľadékoiás
soráĺ az egyes munká|ato|ca elfogadott kivitelęzői aján|atokat, valamint a mrĺszaki ellenőĺi dijat
ktilön-kĹilön kell figyelembe venni, és ezek elismert költsége alapján szĺikséges a zźĺtadékolźlsra kerĺ]lő
összegeket kiszámolni a benyújtott szám|źtk végösszege fiiggvényében. Valamennyi, az elismeľt
fehijítási kcĺltség erejéig berryújtott szám\át záradékolni kell. Eľľe tekíntettel:

1. amennyiben a társasház je\en szęrződés 1. pontjában meghatźrozoťt elismert felújítási költséggel
pontos{rn megegyex,ő, vagy kevesebb összegro|szóló szamlákkal tud elszámolni, a közös képviselorlet
valamennyi eľędeti szám|áľa az alábbi szovegezésti ztradékot keil ráíľnia: ,'A Józsefuárosi
onkoľmányzat felé '.. Ft összegben támogatási szerzöďés alapján elszámolva.', A szerződés I.
pontjának utolsó mondatźhan meghatározott százalékszámot, valamint a számla végösszegéből az
annak me gfel elő ös szeget kel l beheIyettesíten i.

2' amennyiben a táľsasház je|en szerződés 1. pontjában meghattłozoľt elismert felújítási költséget
meghaladó összegľől nýjt be számlákat az e|számo|ás során, úgy mindaddig, amíg a zárađék.o1t
számlák együttes végösszege nem éľi el az elismeľt felújítasi köItséget, a szám|ákat-az 7. pontbaĺ
me ghatár ozoťt módon kell záradékoln i.

Az ađoĹt munkálatra vonatkozó, utolsóként Íigyelembe vehetó számIán viszont amely az elismert
felújítási köItség összegébe beszámítő, de azt meghaladó részösszeget is tartalmaz, már nem a vissza
nem téľítendó támogatásnak a szerzodés l. pontjában meghatározoÍt szźnahékos arányszámtń és az
annak megfelelő összeget kell behelyettesíteni a záradék szövegébe, hanem a többí, az adott
munkáIatľa vonatkozó szám|ttn már egytittesen záradékolásra keľiilt összegnek és a teljes vissza nem
téľítendő támogatás összegének a különbözetét 

',A Józsefuárosi onkormányzat felé ... Ft összegben
támogatási szerződés a|apján elszámolva'''

Példa:

Az adott munkáiatra vonatkozó felújítás elismert költsége 6.800.000 Ft.
A vissza nem térítendő támogatás az elismeľt feĺújítási költség 45,f5 szźza|éka, azaz3.077.000 Ft.

Az elszámolás soľán benyújtásľa kęľülő szám|ák:

7. szám|a: 1.900.000 Ft, ennek 45,f5oÁ-a, azaz859.750 F't kerül záradékolásra

2. szá'm|a:2.400.000 Ft, ennek 45,f5o/o-a, azaztr'.886.000 Ft keľĺil zárađékolásra

3. szátmla:2.800.000 Ft, amellyel már trillépésľe keľül az elismert felújítási kö|tség, ezéľt NEM a
45,25Yo-a, azaz 1.267.000 Ft kerül zfuadéko|ásra, hanęm 1.131.250 F.t.

(a záradéko|hatő 3'077.a00 Ft-ból ki kell vonni az ęlső két számltĺn mźr záradéko|t
összegeket: 3.077'000Ft - (859.750 Ft + 1.086.000 Ft):3.07,,ĺ,000 _ 1.945.750 Ft:
I . 13 1 .250 Fr)

A szám|ák együttes összege 7.100.000, ebből elismert költség 6'800.000 Ft, a számlákon szeľeplő
záľadékok egytittesen 3 '077 .0a0 Ft-ot tehetnęk ki.

Minden esetben a megfeieĺő záradékkalęllátott eľędeti számlák két másolati pé|dányát keĺl benyrijtani
,,A másolat az ęredetivęl mindenben megegyező.,' szövegű hitelesítéssel , aIźłirássa|, dátumozássa1.
pecséttel elláťva.
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A lréľelmező tudomásul veszi, hogy

} a l8/2013 . (Iv . f4') önkormányzati rendelet 17' $ (1) bekezdése szęrínt a köztęľĹilęt haszrlálatáértköúe-
ľtilet-lrasználati díj at köteles fi zętni,

} a köĺerületerr kizárólag a210/2009.(IX.29.) Koľmányrendę|et 12. $ (1) bekezdése alapján a ręndelet 5'
mellékletében meghatározott teľmékek iírusíthatók.

A kéľelemhez a kérelmezőnek az a|ábbi melléleteket lĺell csatolnia: (A csatolt mellékletet lĺérjük X-el jelölni)

1. A iĺözteľü]eten folytatni kívánt tevékenvsés sYakoľlásáľa felioeosító ęsvszei.íĺ okiľat másolatát:
li váilalkozás esetén: vá],|a|I<ozói

táľsaság, egyéni cég esetélr: '30 napnál rrem ľégebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
- táľsadalmi és ęgyéb szęrvezetek esętében: anyilvántartásba-vétęliiü<ęt isazolő okiratot'
- őstennelők esetén ősteľmelői igazolványt.
f . Az igéĺyelt területre vonatkozó helyszínt ábrázo],ó vázlatoÍ, amelyen szeľepelnie kell a környező utcĺíknak
is. A vázlaton azígényelt terĹiletnek - a sziikséges méľetekkel - rigy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyéńelműen megállapÍtható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak széIessége,

aqa viioĺr széienek tef no IOKZAI Ialátol eS 1źrda szeIetőI valo távolsága1lUššZuJ4ě4' a LÉldJL1 Pavrluu sztrlt'uęI( d.L ępuIęL IIotIIl.UKZaül lalatol es a J.dtoÍi szęIętol Varo [avolsaga; .ďasz
esetén annak azizlętnek abęiáratátóI való távolsáea. amelvikhez tartozik: méterben mérve)'
3' Az elhelyezni kívánt építmérry, létesítmény' beręndezés mrĺszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez a
helyszín fotói át is cs ątolni sziiks éEes.

4. Meglévő létesítrnényľe vonatkozó közteriilet-haszná|atíhozzájźlralás megújítása esetén _ váľosképvédel-
mi szempontok f,rgyelembevétele miatt - fényképfelvétett kell becsatolni.
5. EpíĹési engedélyhez kötott építmény esetében vagł építési munkálątokkal összefłiggő kozterület-használat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésiigłi ható-

:s84!894Đ!:!g9!"i',"k é g 
^6. KöZut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínľajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábrázo\ćs

forgalomtechnikai vánajzot, amely beszęrezhető a BKK Közúti Közlekedési lgazgatőság Közutkezelési Fő-
osztáIy, Forgalomtechnikai osztályán.

Figye|meztetés:
A hiáľytalanut kilakat kéľetemnyomtątvány és az előírt melléHetek csątolasán tul, a pontos l* egertelmíĺ helymeghata,ozas, va-
ĺamint a nleglevő létesítméľtyfotója elengedhetetlen a beľĺylijtott Mrelem érdemi etbírálĺisáhozl

A kozteriilet-haszrálatot _ kĹilönösen - az a|thbi jogszabályok szabźiyozzźl<:
} a helyi önkoľmanyzatokól szótó 1990. évi LXV. törvény
} a Józsęfuĺíľosi Önkormanyzat trĺajđonában lévő köztęriiletęk hasalźlatnőI és haszrrĺá]aĺínak rendiéről srs[ő 18DO13,

(N .24,) önkormányzati ręndelet
} Józsefi'aľos KerüIeti ÉpÍté siSzabtůyzataró|szoló 66D0O7.6n.D')önkoľmányzati ľendelet
} Budapesti Vaľosręndezesi és ÉpÍtési KeretszabátyzatóIŠZóIő 47/I9g8.(x.l5.) Főv. Kry. rendelet
} A ľeklámok, ľeklámberendęzések és cégérek elhelyezésének szabźllyalró| szólo 55/2013. (XII'20') cinkoľmányzati

ľendelete

N YILATKOZA T

Alulíľott hozzájárulok személyes és különleges adataim (hozzáÍartozóim személyes adatai) a kezeléséhez és az ę]-
jáľó hatóság felé továbbításálroz a jogosultság megáIlapítása és teljesítése céIjából.

Kéľelmęm benyújtásakor a Polgármesteľi Hivatal Yagyolgazđálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály ngyintézőjé-
tő| tájékoztatást kaptam - melyet tudomásu] vettęm - az eLjárźs megindításán ak ĺapjárő|, az ugyíntézési hatáľiđo-
rő1, az iigyęlTu.e iľrányadó jogszabá.ly ľendelkezéseiről' .iogaimrój 'és kötelezettségemr.Ől, továbbá kötelezettségem
elmulasztásának jogkovetkezményeiről, a hivatalí eléľhetőségľől'

Kłielentem, hogy kérelmenl tęljęsítése esetén a 2004. évi CXL. tv. ]3/A. 5 (1) bekezdés b) pontja aiapján a fel-
lebbezési jogorĺu.ól ]emonciok. Tudomásu] veszem, hogy ezá,Ital az ĺigyernben.hozott hatźrozat annak kcizlése]ęoľ
jogcľcĺľe emel]<edik.

,?*
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gyintézőz dľ. Szabó Kata Kaľolina
Telefon: 459-2171
Em ail: szab ok@j ozsefvaro s. hu
Hivsz.: |6-535120Í7

T árgy z köZtertilet-foglalási kérelem

Gazdálkodási Ügyosztály

dr. Galambos Eszteľ
ĺi gyosztályv ezető r észér e

Helyben

Tisztelt Ügyosztáýezető Asszony!

Hivatkozássalhozzánk étkezett megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk:

Tisoľt Kft.
Budapest VIII. kerület, Népszínbázu.42.44. 6 m2 vendég|átő terasz

(20t7. áprilĺs L2. _ 2017. szeptembeľ 01. köztitt)

részérę a közterülethaszná|atbaadásźia fenti időszakban a,,JoI<ÉsZ,' 10.$ (3) bekezdésében
rogzitettekbetaľtása mellett kereskedelmi szempontból nem kifogásoljuk,

az alibbikikiitéssel:

a vendéglátĺĎ teraszt il kercskedő csak az ůizlet nyílászáľóinak zárva tartásáxal
üzemeltetheti.

A Tisoľt Keľeskedő KÍt. 4665/2013 szám a|att szerepel hatósági nyilvantaľtásunkban _
,,CSIBE-FALAT)Z}- elnevezéssel _ Buđapest VIII. keriilęt, Népszínhłáz u. 42-44. szźlm
alatti ilz|et tekintetében. Az uzlet nyítlĺa tntási ideje: hétfő-szombat: 09.00-2l.00 óra,
vasárnap: zátrva.

Józsefuaros Kerületi Építési Snbźiyzatérő| szőIő 66|2O07.(XII.|2) ok. rendelet (ĺórÉsz)
10.$ (3) bekezdése éľtelmében:

,,(3) Vendé gIźúő terasz elhelyezése
a) Vendéglátó tętasz köZteľĹileten vagy kozhasznáIat céIjaru źúaďott magánteriileten csak

abban az esetben létesíthető, ha:
. a gyalogos sáv szélessége _ a bińonságĹ és berendezési sál'ok meglartásáva| _

Iega|ább 1,5 m;
. a gyalogos sáv széiessége az aľkád, alatt is |egalább 1,5 méter és
. a terasz legfeljebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb mérehí terasz esetében

legalább 1,5 méter széles felületen a körüljráľhatóság bińosíthatő.
b) Terasz oldďai 1,0 méternélmagasabb szerkezettel nem hatĺírolhatók le.

X 1082 Budapest, Baross u.63-67. @ 459-2100

Ha.rlsÁcl tÍcyoszrÁry

rcezcĺľÁsI IRoD.A

I

t

I
t3r?

www-jozsefuaľos.hu



c) A teľaszok téliesítésének, esővédővel való ellátásanak megoldását az épiilet
megjelenítéséhez töľténő megfelelő illeszkedés érdekében be kell mutatni az
<inkormányzati főépítész e\ott, illetve arrnak híányában az illetékes tervtanács előtt,
melynek áI|ásfogIalását csatolni kęII az (elvi) építési engedély iľánti kéľelerÍlhez.,,

A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevékenységét a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény előírásainak betartásával folýathatja,
továbbá, hogy a vendéglátó teraszon a zeteszolgáItatás tilos, ill. tevékenységtikkel a lakosság
nyugalmát nem zavathatjźk (zaj, szag, nyitvatartás, rendezvények, stb.), illetr'e az esetlegesen
felmeľĺilő panaszok ęlkeľiilése éľđekében a vendéglátó tetaszt csak 10.00 őrátő|
tizemeltethetik.

Budapest, 2017.03. 30.

Tisztelettel:

M 1082 Budapest, Baross u.63-67. I 459-2100
wvĺvr jozsetÝaľos.hu



Budapest Főváros YIII. keľĺĺlet
Józs efváľosi Onkom ányzat
Polgáľmesteľĺ Hivatala

Gazdátkodási Ügymztály

dľ. Galambos Eszter
ĺigyosztályvezető

Helyben

BUDAPEsT FŐvÁRos
VIII. KERTILET

JlzsnrvÁnosl oľxonľĺÁNYzAT
Por,cÁnMEsrERI HIvATALA

FŐÉpÍľÉsz

Iktatószám: 26-283/20,'7

lJgylntéző: Szomolán1.inéKocsisBeatrix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanýneb@jozsefüaros.hu

Tisztelt Üryosztáývezető Asszony!

Köszönettel vettem tźlľeY témában tett megkeresését. A Józsefuaľos KeľĹileti Építési
SzabáIyzatálrő| sző|ô 66/2007.(KI.12.) rendelet 1ĺóxÉsz; 10.$ (3) bekezdése szabźiyozza a
teľaszok elhelyezését.

Fentiek a|apjźnmegállapítom, hogy a közterület-haszná|at engedélyezhető.

Táľey: Tisort Kft. közterület használati kérelme _ Nęszínhźnu. 4?-44. szám előtt

Hiv. szóm: ] 6-53 5/20 1 7.

Budapest, 2017. marcius 28.

Üdvözlettel:

E 1082 Budapest, Baross a. 63-67. S 459-ZIOO
www jozsefuaros.hu
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BUD,ĄPESTĺ REN DoR-ľorapľrÁNYSAG
VIII. Keĺiileti Reĺrđőlkapitányság

Reil<lészetí osaálv

Đ g.y*szám; 0 1 080i 5 ó2- 44l 20 1? . á]l:". Táľgy : szakľĺatósá gi áĺlásťogłalás
ĺjgyíl.úéző: Boľos Attila Balázs ľ. hclgy.
Tel': 477.37 -0Ü / 48.If4
Erĺail : boĺosab@b udapest.pĺilice'h u
Eiv. szám: 16-535/201"/ .

dl.. {iĺłĺanrbos Eszteľ
{ígyosztáIyvezetłí

Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefvárosi onkonnányzat
Pol gárĺ.n estęri l.fi vatala
GazdáI'kodási Ügyosztály

B.uĺlapes.t

Baľoss utca ó3-67.
1082

Tisztelt dľ. GaIaľnbos Eszteľ!

Tájékoztatom, hogy a feĺrti számon hatoságomhoz ęrkezett rnegkeresésben foglaltakat
negvizsgáltam, melynek során az a\ćhbiakat állapítottam meg:

',\ T.ĺsoľt .Kft. kéľeIrre't nyújtott be a Józsefuáľosi onko.rmányzat tu1ajdonában lévő ktiztęľület
hasz-nálatához, nrelyben kítelepülésének engedé'lyezését kérte 2017. áprílis |2. naptó7 * 2017,
szeptenrbeĺ Otr' napig a Budapest VIíI. keľiilet, Népszjnház utca 42-44" szán előtt a jźĺrđán 6
n é gy zetme}ęľ t erti i etľe'

A fenti helyszíĺren koz',biztonsági és kozlekeđési szempontból a kitelepiilés eł]en hatóságonr
kifbgást trenr enrel.

Buđapesŕ, 20ĺ7 máľcius 24.

r|:,^. 1 r\a Á\J]l"li; lU(}+ Budapesĺ 143 1 Rp' PÍ.:l61
I'elefoĺ: 47 7.37 00; F ax 4,77 -3i24, 4840 l

e-nai l : 08rk@budapest.poiice.hu

ľ.fSNĺjo. j.9ĺ'.s-r'c (.]ilsc-s i'.6.]519-I'ttJ.:;;R í.íńii.]s0J: l 'jciij'j('jć:;7Éljl.5 lÝd.jjti ĺ)

l:iĺ''i<'..;g1,c!rĺłĺlĺl:1ÍÜ'il|dil''|l)'

ĺ,fu



ALAIRAS-MINTA

Alulírott Villás Péter Kaľolyné (születési családi és utóneve: Budai Eva Anna, anyja
sztiletési családi és utóneve: Burai Eva) 1048 Budapest, Jármiĺtelep utca25. fiildszint
1. szám a|atti lakos, mint a TISORT T{.ereskedő Korlátolt Felelősségii Táľsaság
ügyvezetője ( vezető tisztségviselője ) a céget egyszemélýen, önállóan akként
jegyzem, hogy a cég kézzel, géppel eloírt, előnyomott, nyomtatott' vagy fenymásolt
cégneve alá nevemet az alźtbbiak szerint íl.om.

Villás Péter Károlvné

Alulírott dr. Mátyás LászIô tigyvécl jclĺen aláírás-minta ellenjegyzésével tanúsítom,
hogy ezt az a|éittls.mintát Villás Péteľ }ytiiľolyné (sziiletési csalácli és utóneve: Budai
Éva Anna, anyja sztiletési családi és r:t'irneve: Buľai ÉvĄ magyar tt|lampolgár, 1048
Budapest, Járműtelep utca25. földszint ĺ. szźlm alatti lakos, aki szemé|yazonosságát a
206431 E'A számťl személyi igazolrlárrnyal és a lakcímét a 128038 VL számil
l akcímkárty źn aI igazolta, el őttem s ai źú kezťl|e g írta alá.

Budapest, f0I3. május 31.

Ellenjegyzern:
201i MÁJ J 1.

dn Mátyás Lrłsz|ó

Í,.Ť.!ĘĘff#ffiľ'
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat f011.03.zZ.ihatá||ya| 1. oldal. ĺjsszesen: 6 oldal

MegjeIenítés

KozzétéIe|i i nf ormáció megj e |e nítése :

TlsoRT Kereskedő Korláto|t Fe|e|ősségű Társaság

á.nI "'i

(1041 Budapest, Nádasdy Ká|mán utca 25,5' em. 13.) Adószámi
12373073-1-41

Gégkivon at 2017 .03.22.-i időállapotban

ÁlľłlÁruos ADAToK

Cégjegyzékszám: 0'1 09 670976 (Hatályos)

Cégforma: Kor|áto|t fe|e|ősség Ĺi társaság

A|akulás dátuma:,1 99B.04.01.

Bejegyzés dátuma: 1998.04.27 '

ł cÉc ELNEVEZÉSE

2n T|SORT Kereskedő Kor|átolt Fe|eĺősségŰ Társaság

Hatályos: 1998.04.01. - ...

A cÉG RÖVIDĺTETT ELNEVEZÉSE

3/1 TISORT Kft.

Hatá|yos: 1 998.04.01. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/4 104í Budapest. Nádasdy Kálmán utca 25' 5. em. í3.
Változás időpontja: 201 4.o3.13.
Bejegyzés ke|te: 2014.06. 1 0.

HatáIyos: 201 4.03.1 3. - ...

A cÉG TELEPHELYE(I)

6/4 í08í Budapest. Népszínház utca 42-44.

Vá|tozás időpontja: 201 4.03.1 3.

Bejegyzés ke|te: 20,í 4.06.1 0.

Hatátyos: 201 4.03' 1 3. - .'.

A TÁRsAsÁGl sZERzóDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPíTó.oK|RAT, lÉľrsĺĺó oKlRAT) KELTE

B/1 1998,04.01.

HatáIyos: 1 998.04.01. - ...

8/2 1999.01.15.

Hatályos: 1 999.03.25. - ...

8/3 2000.06.08.

Hatályos: 2000.06.29. - ... 
{

http s : //wvrw' cpien. hrr l ce gtar l ce gkir'onat-ny omtatasl0 1 c 9 tĺ 7 0 9 76
iqu
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2017 .03.zf-ihatźůLyal

B/4 2002.04.22.

l1atályos: 2002.05'13. - '.'

2009.01.14.
Bejegyzés ke|te: 2009.01. 1 6.

Hatályos: 20a9'01.16. - .''

2011.02.21.

Bejegyzés kelte: 201 1.03.1 8'

Hatályos: 2011.03.18' - ...

2013.01.17.

Bejegyzés ke|te: 20'] 3.05.02.

Hatályos: 201 3.05.02. - ..'

2013.05.3'1 .

Bejegyzés kelte: 20í 3.07.08.

Hatályos: 201 3,07'08. - ...

2014.03.13.

Bejegyzés kelte: 201 4.06. 1 0.

Hatályos: 201 4'06'1 0. - .'.

2016.03.15.
Bejegyzés ke|te: 201 6'05.02.

Hatályos: 2016.05'02. - '.'

8/10

9 A cÉG TEVÉKENYSÉGI KoRE(l)

9/27

4616'08 Texti|, ruházat, |ábbeIi, bőráru Ügynökĺ nagykereskedelme

Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 3.01'03'

Hatályos: 20 .13.01 .03. - ...

4641' 08 Texti l-n a gy kereskedelem
Bejegyzés ke|te: 201 3.01.03'

Hatályos: 2013.01 .03. - ...

4642, 08 Ruházat, lábbeIi nagykereskede|me

Bejegyzés kelte: 201 3.01.03.

HatáIyos: 20.ĺ 3.01.03. - ...

47 7 2, 08 Lábbeli-. borá ru-kĺskereskedeIem
Bejegyzés ke|te: 20.1 3.01.03.

HatáIyos: 2013.01.03. - ...

47 52, 08 Vasáru-, festék-, uveg-kiskereskedeI em

Bejegyzés ke|te: 201 3.01'03.

Hatályos: 2013.01.03. - .,.

5630'0B Ita|szolgá|tatás

Bejegyzés ke|te: 201 3.0,1.03.

Hatályos: 20J3.01.03' - ...

9602'08 Fodrászat, szépségápolás
Bejegyzés ke|te: 2013.01.03.

Hatályos: 2013.01.03. - .-.

9/28

9/29

9/30

9/32

9/33

2' oldal, összesen: 6 oldal

8/5

8/6

BN

B/8

B/9

9/26

lrttps ://wrł,w. opten.hďcegtü.,jocgl:ir.onat-ny omtatasl 0 1 09 67 097 6 ŻO|7.03.22ľ-



OP.I.EN Kft. > Cégkivonat 2017 , 03.Zf-ihattlLlyaI

9/34 4771,08 Ruházat kiskereskedelem

Bejegyzés ke|te: 201 3.01.03.

Hatályos: 201 3.01.03. -'.'

9/35 4789.08 Egyéb áruk piaci kiskereskede|me

Bejegyzés ke|te: 201 3.01.03.

Hatályos: 2013.01'03. - ..'

9/36 4781,08 É|e|miszer, ital, dohányáru piaci kiskereskede|me

Bejegyzés ke|te: 20'l 3.01.03.

Hatályos: 2013.01 .03. . ...

9/37 9313'08Testedzésiszolgá|tatás
Bejegyzés kelte: 20í 3.01 '03.

Hatályos: 201 3.01 .03. - . '.

9/38 561'o,o8Éttermi,mozgivendég|átás(Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.06'27 .

Hatályos: 201 3.06'27' - .'.

1o A MÚKoDÉs BEFEJEZÉSÉNEK IDóPoNTJA

10/1 határozatlan'

Hatályos: 1998.04.01. - ...

11 A cÉGJEGYZETTTŐKÉJE

3. olđal' összesen: 6 oldal

11/2 Összesen:3 000 000 HUF

HatáIyos: 2000' 06'29. - ...

13 A CEGJEGYZESRE JOGOSULT(AK) ADATAI

13/6 Vittás Péter Károtvné (an: Burai Éval. s ugyvezető (vezeto tisztségvise|ő) 1048

SzÜ|etés ĺdeje: 1 959..ĺ2.05.

Adóazonosíti je|: 8339400967
A hite|es céga|áírásĺ nyi|atkozat vagy az Ügyvéd á|ta|el|enjegyzett aláírás-minta

benyÚjtásra kerÜ|t'

A képvĺse|et módja: oná||ó.

A jogviszony kezdete: 2013.06.01.

Változás időpontja: 2014.03.13.
Bejegyzés kelte: 2014.06. 1 0.

Hatályos: 201 4.03.1 3. - ...

20 A cÉG sTATlszTIKAlSZÁMJELE

20/6 12373073-5610-113-01

Bejegyzés ke|te: 201 3'07.01.

Hatályos: 201 3.07 -01. - ...

21 ABÉGADóSZÁMA

21/5 12373073-1-41.

Adiszám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 201 1.03.29.

tu,,
2i7.t.03.22 l?Jl:,t-.ls:,1lĺ,vr^*'.cpten.hr/cegtar/cegkivonat-n5 ĺrirrt,.!zsl01096]c916



oP 'fEN Kft. > Cégkivonat 20'17 . 03' ff-i hataLIyaI 4. oldal. összesen: 6 oldal

Vá|tozás idopontja: 2015.01.01. l

Bejegyzés kelte: 2015'01.10. ' .i' .l'

Hatályos: 2015.01'01' - ...

32 A cÉG PÉNZFoRGALM|JElzŐszÁrvln

32/3 18203239-06011261-40010015
FHB BankZrt. Bp. ÚjpestiFiók(1o43 Budapest, Árpád út45; 01 10 045459)

A szám|a nyitási dátuma: 2011.04.13.

Bejegyzés kelte: 201 1.o4.1 5.

Hatályos. 2011.c1.15. - ..'

45 A cÉG ELEKTRoN|KuS ELÉRHETÓSÉGE

45/2 E mail: tisortkft@qmail.com
Változás idopontja: 20 1 4.03. 1 3.

Bejegyzés ke|te: 2014.06. 1 0.

Hatályos: 2u 4'a3'1 3. . ..,

Cégformától függő adatok

ĺ A rÁnsłsÁc TAGJA|NAKADATAI
(0e)

1 p9)n 0 Vitlás Péter Károĺvné (an Burai Éva| s 104í Budapest. Nádasdv Kálmán utca

25.5. em. í3.
Szü|etés ĺdeje: 1959.12.05'

A tagsági jogviszony kezdete: 1998.04'0,í .

Vá|tozás időpontja: 201 4.03. 1 3.

Bejegyzés ke|te: 20ĺ4.06' 1 0.

Hatályos: 201 4.03.1 3. - ..'

97 PÉNzÜGYl MoDUL

2015.év 2014.év 2013, év 20,|2. év 2011. év

Beszámolási 2Đ15'01.01. 2014.01.o1. 2013.01.01. 2012.01.01. 2011.01.01.
időszak

2015.12.31. 2014.12.31 . 2013.12.31 . 2012j2.31. 2011.12.31.

Értékesítés retto
árbevéteIe

Üzemieredmény

Adozás előtti

eredmény

Mér|eg szerinti

eredmény

eFt eFt

4769 1 649

1 178 -621

1 178 -621

1 120

eFt

4 4ż
I lI

eFt eFt

0 227

-624

-f i70 -656 -1 545

-1 170 -656 -1 550

https :/it,vww. oirteĺiltlllaĺgtaľlcegkivonat-nyomtatas/O 1 09 67 99T 6

-1 170 -656



OPTEN Krt. li Céskivonat 2017 ' 03,22-i hatáilyal 5. oldal, osszesen: 6 oldal

Adizott ,1 120 -624 -1 17Đ -656 -1 550

erec|mény

Eszkozĺik 997 157 81 0 301

osszesen

Befektetett 89 116 0 0 0

eszkozok

ForgóeszkozÖk 908 41 81 0 301

Pénzeszĺozok 896 33 3 0 24

Aktívidőbe|i 0 0 0 0 0

eIhatárc|ások

Saját tÔke -20 933 -22 054 -Ż1 430 -20 260 -19 603

Cé|tańa|ekok00000
Kote|ezettségek 21 930 22 211 21 511 20 260 ,]9 904

RÓvid |ejáratú 21930 22211 21 511 20260 19 904

koteIezettségek

HosszÚ|ejáratú 0 0 0 0 0

koteIezettségek

Passzívidobe|i 0 0 0 0 0

e|határo|ások

Pénzügyi mutatók

E|adosodottság 22,00 141,47 265,57 Ninos adat. 66,13

foka O

E|adósodottság -1,05 -1,01 -1,00 -1,00 -1,02

mértéke - Bonitás

\U

ÁrbevéteI

arányos
eredmény % O

Likviditäsi

gyorsráta O

Létszám: 1tő

23,49 -37,84 -1 000.00 Nincs adat. -682,82

0,04 0,00 0,00 0,00 0,02

!j

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a
Cégközlonyben megjelent hivataIos adatokat tartalm azza, más szervezetek esetén egyéb

forrásbó| származó hivata|os és gyíĺjttitt információ[< |áthatók.

Lekérdezés időpontja: 2017 .03.22 1a:44
Uto|só feldoIgozott Cégközlöny megjelenési dátum a: 2017.03.21.

Adatbázis uto ls ó aktua|izá|ás i d átu m a : 201 7 .03.22 1 0 : 38

OPTEN Kft.O

' . '.' .. https:l,,{www.opten.lru/cegtaľ/cegki-Źcĺta'-ľ.,.ĺ7'cmtatasi0109610976 .

frt,.
,, 2011:03.22. fl1 b


