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A kére|mező tuđomásul věszi, hogy

- ą kére}ęm benyújtása nem jogosítja fel a koaeľitlei használatárą_ a Józsefuáľ<isĺ tnkormányzat tulaidonában llvö kiiap1iu.t*' tu'"nalďáľól és használatánák ľendjeĺöl szóló|8/2a]B,0v. 24.) ĺ'nkormányzati.ĺendelęt ]7. $ (l) bekęzaes. s..iiĺi" toa".ń"t hääilłicĺzter*let.használati díjat kÖteles fizetni,

äio'"*ndeiet 
t2. sill rcr."aĺs";"p'Jáií a rendelet -5; metlékletéběń meghatáľozoh tęĺmékek áľusĺtha.

,4 hiĺi.rrysą!ąn,a1 kÍlöItł}tl:kérewurt1lomtątvał,y' es u előÍrt nettÉkleĺek 
9sat/Ędn ai!, a poruos Ą egłéłłelnű hętynęghatĺtľozłii, va-lamint a neglćvłS léłeĺ'ítméryÍoroją eĺengedhetetłen a bełýitou kéretem ĺ,a,^i,iiíiiíla,an*l

A" köuteriĺlet-has' ználaťot _ kĺĺl(iĘösen. _ 'az ďábbi jogszabá|yok szabályozzálg

- Mas/aroťszĺslelyĺ iinkoľmányzamiŃt szóló 20l 1. évi CĹX)fiDĹ töľVény

?'f.ä""ľ#äm;trffijtuiajdonában.lévő 
kÖ,ztęřĺlietek hasmĺłatáľóíés hasznáIątrĺĺak roLrdjeľót szo,.ló 18,ł0'13'.

- Józsefráľo'.*.n'lť,ľľ,'ľ1'.s3ĺl'.=fuÍszóLó 66D0g7.()ÜL12;} önkoľmányzatiľ.eĺrdelet- 'Budapesti Vláľove1lezési cs Epítésĺ Kereszabá |yzawl sÄrc ąili ós&(x-í í.l Főv. KsY. ľendelet'- A ręklárnok, ľeklárnbeľendezések és cégérek elhelyezésének Jü;'ŕt'ól ilTJii'äii' (XII.20.) tĺnk'ľ;mányzati rendelete

NYILÁTKoäAT
Alulĺrot1, az általam benyújtott koae$Iet-hasznä!ąti kéľe.lrneł.] olbĺľálasánąk c$Ijából tiłx1,tźjĺÍłulok személyes adataimtörtéNĺ kęzęléséllez; valamiht"ľ.oj' łogl.* ĺgy' ioĺomĺslal'o*.'""'ł',śüs auimata Polgfuníeqtęľi F1ívaia|.azle-.iáľásban rćszt vevőiszakhatósági' áll'ásfogíalásoř'bekéĺésę vegen továbbíd*.ii]i'áiďiiäĺlüi" ,äiľ. ".
Kéľelmem'bęnyťljtásakor a Polgármesteľi' P.ir,atal Gazdálkodási Ugygszt.ily 

.sy 
ntézőjćtől tĄiékoztauíst kaptam -ame|yet.iądomdsuI ueĺlem- az ęljáĺás.rnęginditásának'napj'áľo1, * ŕiyňiJĺí*iatáridörtĺ1, az {lgyemľe irányad'r j9g-szabályĺ ręndeikezéselšő]' j9.''ca:ľ'rl é$- ktĺtelezettsegęimi6l, tovĺblá-]ioterc"ensegsĺĺ e]mu|asaásának.iogkövetkez.ményeir(i|, valam'int a hivata|i e!éľhętóqégľÖl.

KłÍelĘnt!'#, hogy kéřelmem 
fl.i.es.ĺtis.e-.esefn a kiizigazgatásí h.atósáci eljárás és szolgáltatäs általĺinos szäbályaiľöt a2aa4. éýI.CXL' tÓľvény 2004. évi CXL. křvény zgia'-ś (l) bekezjJs'bj polr6a aagen .a fellebbezési jogomrćl ie.mondok' Tutloľlĺ'áśul'yesĺ'éini hogy ezáltal az Ęýemben hozstt hatáfozat ui'nulu ŕłĺ4esekor,;ogprdre.emelkedik.- 

.ą,
4 , ,Ą#,Budapcst, zo.:|.1. . evffinĺ ',.ú...,, ,*p, ( )ł!,'-_-..--.oł. Ôi. . i''*ĺilil;;;äilĺ-Á';;....

ĺ(ĺg4

A' kérelemhez a kérclmezönek az alábbi metIélęteket,kett csąto|$ia; (Á' ľsatoł( me||éklętdt kérjük X-et jcltilni)
l. A ktizteľĺiletęn rolŕátni kíVánt tevék"nvsá

. tárśadalmi és egyśb szerygzetek eieiébenlä

; 1end3q|átóterasz létesĺtése eseten

loaorumJ*umoĺ

ľ-1**:::tľ*:ľ*ł:*ťľjj':ĺjÍli+'.'"-.,':ľľ-ł:''-ď.'ärŤiääff'ľö.ĺ:ff'ľľffiŤľJliH*e}hęlyezkedése.egyć'ĺ'..lmü.nłneg4llapĺthatr'iíińiiĚn'řśzj;lüäđ"}ř.;š.,ř.řiiĺiilľ"ľŕ:äľľ'ť-ä"'
hosszrisága; atelasz) pavilon sz{linekaz épttlet*homi"'l.*iif"]äńl;s 

"ĺ*aiš''Í',$| való tiĺvqtsága; terasz
lqiJt.io"n méľve).A"'*'lŁ. l.ł.uÍni ĺ. ĺvam łp.

y;ą ín fw ój łź t k at a t oI n i sz ii lrs é s es.
ibyre voĺla*ozó kozterolet.haszná
lbĘbevéte]ę ĺnjatt - fényképfelvétgIt kell becsatolni.

?,71!,,Í;':;;ľ,rl:!;!,:ĺIľ:ľxł::,*ĺa,,,aii 
a' i g{,;;;'b.ť,;.;ĺőÍ,,T;;;ii;7\T;,:;';ľ#ii;'ł#:ł:ľ;

6. Közút igénybevétele
forgďontteohnikai vázrąj"oą ame}y'besierezhetĺ aTl<r Kôzuti Ktizlekpdési lgazgatlság Köztitkezelési Fĺlosztály, Foľ.galomtęc]tĺikaj oszÍá|váĺ. :PYyr ^Bl 

]



é,|Í lraźy ĺářslt ?éE&tÚffigł - E'.Bg-Íź.s?łó - frfĘrłł! iíwl;ir+t} FclalőÚ'ég táÍffiáE

I GA Zs Á GÜ GYI MINI}S Z.TÉRIUM
cEcNFoRIÍ^clos É5 ź ELEKTRoNIKUS CÉGEUÁRÁsBN
KÓuREMÜKoDi sZoLGÁLAT

Táro|t Cégkivonat
Acg.o1-o9-173746cégjeqyzékszámúGó|yafaKorláto|tFelelósségTársasá9(ĺo86Budapest,DankóUtca36.3.em.45.)cég2o16.decembeÍ4.napjánhatá|yosadataiakvetkezók

|. Cégformátó| fÜgget|en adatok
1. Á|ta|ános adatok

cé gjegyzékszám;01 {9-ĺ 73746
cégforn]a: Korláto|tfe|E|ósségútársaság
Bejegyezve: . 2013/05/31

2' A cég e|nevezése
z/1 ' Gólyafa Kor|átolt Eele|ősség Társaság

Bejegyzés kelte: 2o.|3/05/31 Közétéve: 201 3/06,/13
Hatályos: 20.|3/05/31 ...

3. A cég rłividített etnevezése
3/1. Gó|yafa Kft'

Bejegyzés kelte: 2o13l os/31 Közétéve: 201 9/06/1 3
H atályos: 201 3 / 05/31 ...

5' A cég székhe|ye
5/2. 1 086 Budapest, Dankó utca 36. 3. em. 45'

A v á ltozá s ĺdőpontj a: 201 3 / og / go

Bejegyzés kelte: 20.| 4/o.| /o7 Közzétéve: 201 4/o1 /2g
Hatályos: 2013l09/3o ..'

8. A |étesítő okilat kehe
a/1. 2013. május 16.

Bejegyzés kelte: 2013/05/3.| Közétéve: 2o1 3/06/1 3
Hatályos: 201ua5/31''.

8/2. 2013. május 29.
Bejegyzés kelte: 2o13/05/31 Körétéve: 201 3/06/1 3
Hatélyos: 2013/05/3.| ...

8/3. 2013- szeptember 30
Bejegyzés kelte: 201 4ĺo1 /o7 közzétéve: 201 4/o1 /23
Hatályos: 2o1 4/ D1 /o7 ...

814. 2014. december 3.

Beiegyzés kelte: 2a.| 5/ 03/05 Közétéve: 2o1 5/og/07
Hat ál yo s: 2o1 5/ 03 /o5 ..'

ais. 2o1 6. október 28.
Bejegyzés kelte:2o.|6112ĺo2 Köaétéve: 201 6/1 2/o3
Hatályos: 201 6/12/02...

9o2. A cég tevékenysége
9/.|. 5630'08 |ta|szo|gá|tatás

Fötevékenység.
Bejegyzés kelte: 201 3 lo5/3.| Közzétéve: 2o1 9/06/1 3
Hatályos: zo1 3/ 05/31 .'.

9/2. 4540,08 Motorkerékpár,.a|katrészkereskede|me,javítása
8qleQ.yzés ke/te: 2aRI(|5l31 Kii71étévP: 2a1 3!06/1 g
Hatályos:2013l05/31

9/3' 7377 08 Rek|ámiigynöki tevékenység
Bejegyzés kelte: 201 3 lo5/31 Kijzzétéve: 2o1 3/06/1 3
Hatályos: 2013/05/31''.

9/4. 567008 Éttermi,mozgóVendéglátás
Beiegyzés kelte: 2013/ 05/3.| Kijfétéve: 2o1 g/06/1 g
Hatályos: 20.| 3 | 05/31 ...

9/5. 5629 'o8 Egyéb vendég|átás
Bejegyzés kelte: zo1 3 lo5/31 KözéIéve: 2o1 9/06/1 3
Hatályos: 2o13/05/31'.'

9/6. 5621 '08 R'endezvényi étkeztetés
Beiegyzés kelte: 2o1 3/05|3.| Közétéve: 201 3/06/1 3
Hatályos: 2o1 3 / 05/31 ...

9l7. 7320,08 Piac,közvélemény.kutatás
Bejegyzés kelte: 2o'|3/o5/31 Közzétéve: 2o1 3/06/1 3
Hatályos: 2o.|3/ 05/3.|''.

g/8. 5590 .o8 
Egyéb szál|áshe|y.szo|gáltatás

Bejegyzés kelte: 2013 / 05/31 KözzéIéve: 201 3/06/1 g
Hatá lyos: 2o1 3 / 05/ 31'...

gtg' ' ssĺo.oa s)ĺl|odai szo|gáhatás
Beiegyzés kette: zo13 / o5/3'| Közétéve: 2o1 3/06/1 g
Hätályos: 2o.B J oś /i.|.''' 

.

9ĺ1o. 5520 '08 ÜdÜ|ési; egyéb áÍmeneti szá||áshe|y-szo|gá|tatás
Bejegyzés kelte: 2013/05/31 Közétéve: 201 3/06/1 g
H atá l yo s: 2o1 3 / 05] 31 .''

9111 ' 8279 .08 
Fénymáso|ás, egyéb iIodai szo|gá|tatás

Bejegyzés kelte: 2o1 3/ 05/31 Ki'Ąétéve: 201 3/06/1 3
Hatályos: 2013| 05/ 31 .'.

... . hłłpĺ;//w.e-ccg|tE.ltářĺ.l'ĺ7?mlrikłle7orałmłsĺ*+7ĺeanreagł:van.ľł

4'4i:3



ě/|izfiEr. t{ľ*łr a{g&!v*cž -9/12. 8230,o8 KonÍerencia,kereskede|mibemutatószervezése
Bejegyzés keke: 2o13/o5ĺg1 Kijzzétéve: 2013/06/1 3
Hatiźlyos: 20'|3lo5i31''

9/13. 9004 'o8 t\,íű!észeti |étesítmények mÚködtetése
Bej egyzés kelte: 2o1 3 io5/31 Közzétéve: 2o1 3/06/1 g
Hatályos:2o13/05/31 .

9/14. 7430 08 Fordĺtás. to|mácsotás
Bejegyzés kelte: 2o.|3 /D5/31 Kijzétéve: 201 3/06/ 1 3
Halályos: 2013los/31 .'.

9/] 5. 9609 .08 M.n.s. egyéb szemétyi szo|gá|tatás
Bejegyzés kelte: 2013 l 05/31 Közétéve: 2o1 3/06/1 g
HatáIyos: 2o1 3/05/31 ..

9/17' 597? o8 Fitm-'videe,te|evíziómúsor-gyártás
Bejegyzés kelte: 2o]3 / o5|g1 Kiizétéve: 2o1 3/06/1 3
Hatályos: 201 3/05/31 .'

9l1a' 5920'o8 Hangfe|véte|készítése,kiadása
Bejegyzés kelte: 2o1 3 /D5/31 Közzétéve: 201 3/06/1 g
Hatályos: 2o'| 3/ 05/31''

9/19. 59?4 08 Fi|mvelítés
Bejegyzés kelte: 2o1 3/ 05/31 Közétéve: 201 3/06/ 1 g
Hat á lyos: 2o1 3 / o5/3.| ..

9l2o. 770708 Deszti|láľtszeszesita|gyártása
Bejegyzés kelte: 2013 /05/31 Közétéve: 201 9/06/1 g
Hatályos: 2o13l05/31 ..

9/21. 4520,08 GépjáÍműjavítás,-karbantađás
Bejegyzés kelte: 2o1 3l 05/31 Közétéve: 201 3/06/1 3' Hatályos:2013/05,/3.] ..'

9/22. 5670 .o8 
Éttermi, mozgó vendég|átás

Bejegyzés kelte: 2o1 3 /05/31 Közzétéve: 2o1 3/06/1 3
Hatályos: 2013/ 05/31 ...

9/23. 5590 .o8 
Egyéb szá||áshe|y-szo|gáhatás

Beiegyzés kelte:2o13/05/3.| Közzétéve: 201 9/06/1 g
Hatályos: 2o13l05/31 ...

9/24. 55?o 08 szá||odai szo|gáltatás
Bejegyzés kelte: zo1 3l 05/ 31 Ki5zétéve: 201 g/06/1 3
HatáIyos: 2013|o5/3'| .'.

9/25. 9ó09 08 M'n.s' egyéb szemé|yi szo|gá|tatás
Bejegyzés ke:lte: 2o1 3/05/31 Közzétéve: 201 g/06/1 g
Hatályos: 2o13!05/31 ..'

9/26. 5920,o8 HangÍe|véte|készítése.kiadása
Bei egyzés kelte: 201 3l 05/ 31 Kćjaétéve: 201 3/06/1 3
Hatályos: 2013lĐ5/31 ..'

9/27 ' 7 707 08 Deszti|láĺt szeszes ital qyártása
Beiegyzés kelte: 201 3/o5/ 3.| Körétéve: 201 g/06/1 3
Hatá|yos: 201 3ĺ05/3.| ...

g/28. 9499?8 M.n.s'egyébkozt'sségi,társada|mitevékenység
Bejegyzés kelte:2o.|5/D9/1Ą Kijzétéve: 2o1 5/og/1 5
Hatá|yos:2015/o9/1 4

9/29' 6820 08 saját tu|ajdonú, bérelt ingat|an béľbeadása. Üzeme|tetése
Beiegyzés keke:2o15l09/14 KözétéVe: 201 5/09/1 5
Hatályos: 2o1 5/09/1 4.''

El-Đ9-!ř'3}ćá - o[fuĺäł Kei;{łłtł iÄąNt|őí.éE ŤářEiláE

'I i.
't1/21

Bejegyzés kelte:2o1 4/o'| /o7 Kijzzétéve: 2o1 4,/o1 /23
Hatályos:2013!09/30

'] 3' A képvis€|etl€jogonuh(ák) tdatni
13/8' szepesi zsóŕia (an.: Horuáth tldikó)

születési ideje: 1 990/o9l26
1023 Budapest, Lajos utca 24- 3. em.2.
Adóazonosító jeI: 8451 930646
A képvise|et módja; öná||ó
A képviseIetĺe jogosUIt tisztsége: i.igyvezetó (Vezetó tisztségvise|ó)
A hiteles céga|áírási nyĺlatkozat vagy az Ügyvéd á|taI ettenjegyzett aláírásflinta benyújlásra kerÜ|t.

Jo gviszony kezdete: ZO1 6l 03/ 09
A változás idđpontja: 201 t /o3/og
gejegyzés kelte: 2o,| 6ĺo4/13 Közzétéve: 2o1 6/04/1 5
Hatályos: 2o16103/09 ...

20' A cég statisztikai számi€le
20/1. 24368083-5630-1 1 3_01.

Bejegyzés kelte: 2o'| 3/os/31 Közzétéve: 2o1 3/06/1 3
HatáIyos: 2013/o5/3.| ...

21' Acégadószáma
21/2' Adószám:24368083.2.42.

K öziis ségi a dó szá m: HU24368o83.
Adószém státusza: éÍVényes adószám
státus7 łelt/elť. 2o1 3/o5/?7

$'lt'.ö' ;,l /w.e-rc4|eE!Žł*.$ł,/?łsgtđctlđř/Đ16ýĺ3śľj{ó/TsŔhs.:&gŁ|'+ł<ł

414

A változás időpontja: zo'ls/oglso

)nJ-t_/



ą, /F |*fr\ŕ ,ł{ł+it o{głtv*<t - Đt-B9-ľ'.sŤ.4{i - fi$fpäs Kwiiiiłił $a|s|$oa{g 1ľ{rro5g
A változás időpontja: 2o1 6 /oą/ 06
Bejegyzés kelte: 2o1 6/ 06/ o7 Kijzzétéve: 2o1 6/06/08
Hatályos:2o16/06/06 .

32. A cég pénzÍorgalmije|zőszáma
32/1. I62oO2l6-l7059233{OOOOOOO

A szám|a megnyitásának dátUma; 2o'l 3,/o9lo3.
A pénzfoÍgalmi je|zószámot a MAGNET MAGYAR KÖzossÉGI BANK ZRT JTzsEFVÁRosI F|lK (7oss BU DAPE;T' JÖzsEF köÍÚt 72') keze|i.
Cé gie gyzékszám: ii.i :ĺs..ó' -a"6]i l.
Bejegyzés kelte: 2013/ og ĺ06 K.jzétéve: 201 g/o9/ 

1 9
Hatályos: 2o13/o9/a6..

45. A céq elektľonikus e|érhet6sége
45/1' A cég e.mail címe: go|yavendeg|u@g|ĺall.Čom

Bejegyzés kelte: 2o1 3/05/31 Kózzétéve: 2o1 3/06/ 1 3
H atályos: 2o1 3 l 05/31 .'

49. A cég cégjegyzékszámai
49/1. 

cégjegyzékszám:o1{lg-1-ĺlj46

Vezetve a Fóvárosi Töryényszék cégbírósága nyĺ|vántartásában'
Bejegyzés kelte: 2o1 3t o5/g1 Közzétéve: 201 3/06/1 3
Hatáĺyos: 2013/E5/31 ..'

||. Cégformáto| fÜgqő adatok
'1. A tag(ok) adatai
1 /1 . szépe AndÍás (an.: Va ĺga Juti,nna)

szÚ|etési ideje: 1 985/ĺ 2/1 4
2092 Budakeszi' Villám utca 35.
A tagsági jogviszony kezdete: 201 3/05/'l 6
Bejegyzés kelte: 2o1 3 /05/31 Kijzzétéve: 2o1 3/06/1 3
H atályo s: 2o1 3 l 05/31 ...

1/5. Sza|ay Ágnes (an.: Gyđĺe Éva)
szÜletési ĺdcjc: 'l981 /12l1 5
1 086 BUdapest Dankó Utca 36' 3. em. 46.
Atagsági jogviszony kezdete: 2o1 3/o5/] 6
Bejegyzés kelte: 2013 /05/31 Közzétéve: 201 g,/06/1 g
H atályos: 201 3 / 05/31 ...

1/1o' szepesi zsóÍia (an.: Horuáth ttdikó)
szÜ|etési ideje: 1 990/09126
1203 Budapest, Lajos utca 24. 3. em.2.
A tagsági jogviszony kezdete: 201 6/03/09
A változás időpontja: 2o1 6/03 / og
Bejegyzés kelte:2o16/04/13 Közzétéve: 201 6/04/1 5
H a tály o s: 2o1 6 ĺ 03 / 09 ...

KészÍj||| 201 6 /.| 2/ o 4 o? :39 :og.
M jcrosec céginíormációs szoIgá|tató

é, ltą
|)'tI.$. f f VW'|1-E!üe!.ŕ,'ttt{'!|J/ /€e4đr.tit'łfr/i Ětrt|'ÉBŹłó/ttÉlät?Eü.ĚÝff*i
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lJ 1 - STAND 1,00 x 1,0C m

Er 2 - ITALPULT 1,30 x 0,60 m

'- 4 - ASZTAL 2,20 x 0,50 rn

E 5 - MOBIL WC '1,20 x 1,00 m

o 6 - BoGRÁcsÁ[vÁNy u=o,zo m

_/



RENDEZVÉNY BEJELENTÉsE

I Bejelentő neve:i-: Gólyafakft. l

ľtr.Ľ.ľ. |08J_B:d'e"" Bókay János Lr. 34. sz-ékhe|.v: |086 Danlco u. 36. i

adósziilĺ: 24368083-]-4: cćgieg1,zé|uánlr: 0l-09-l7j746
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Buľko|at: ĺiives |.eľüIet. |.éľkő
Kcjzművek: nincs
Élelmiszert forga|mazók részére ivóvíz minóségÍi vízvételi lehetőséql

,Ę biztosltott

o nem bĺztosÍtott

Vízvételmodja:

B vezetékre csat|akozás

Ąta,taly
E nincs lehetoség

Szennyviz elhelyezési lehetóség: a szomszédbm lcśvő te|eplrclyclr
Eneľgia eItátás: aggľegátor

Hul|adék gylijtése, ethelyezése: a Szolllszédban lér,o telephelyen
Ál|ati eredetü élelmiszer hullac|ék gyüjtése, e|helyezése: a szonrszéclban lévíj telepirelyen
É|eImiszer-forgalmazók részére elkiilönített szocĺális b|okk: ä sZomszédban lévő te]ephe]yen

A rendezvényen é|elmiszert forga|omba hozó éle|miszeľvá||alkozok részére további szo|gáltatásokigénybevéte|ének Iehetösége biztosÍtott.

Kelt;

Budapest, 2017 |',ĺÁnľ 2 g'
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Budapest Főváĺos Vlĺl. keľü|et Józsefvárosi Po|gármesteri Hĺvatal
Gazdá|kodási Ügyosztály
1082 Budapest
Barossutca63-67' 

K É R E L E M
a Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában lévő kiĺzterület használatáhozKérjiik a nyomta!vó.n'yI oIvaskaloan, fiyomtatotĺ betĺ"żi iílöI1eni!

-áqď##'t=
Adószĺma L--'ilij
Egyénĺ váIlalkozás esetében :
Kéręlmęzőnęve: ......'......'.... telefon;

e-mail cím:

Adószĺma:

M ag ánszeméIyek esetéb en :

Kéľelĺnezoneve: .....'.........'.. telefon:

.szarn:.......

e-mail cím:

Megjeg1zés:FentiadątokközIéseaki)zterület-használatÍkérellllek"l

!:::y:ľ:jo:,u:n foglakak ellenőrzéséhez sztilľ;égesek .Az adatokąt a Polgármesterí Hivataĺ Gazdólkodási, illetve KözterilIeŕ
fell;geletĺ Üg1losztĺźlya kezelik a irfornaciós awe|ndetkazestiogrót es a tn|ornňióuabaasagról szóIó 20] ] , án CXI. tarvérty atapjan-

KözteľtiteĹhasznátatÍdeje: 201 Ł] é" ioĘ; nu iđ I naptól 201E. é' ioiđ no f,ĺ.$. *'*
(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát męllékelnil)

Kłizteľütet-használat cétja' .....'H]IŚťY1.....p'g*.V*-l*.F..j.lŠ'/-. .t*€-.-^t.T.lH.**\
Kéľelemmel éľintett kiizterĺilet naryslfua.'........ l.Q' .'.'..' m'ldb
Közteľiitet helye: Budapest VIII. kerület. . . ... . . . ..Ę*>*.P'tsĺ-
.:x*ę.sl'.itY.s#Ł:.....'(utcątér).*''t...,zĺ*előtti: jáľdan, o-",t"* 'oio*J;uury '...'.' ....... . '..

Kérjiik a túloIdalon jelzett
a k é r e l e mny o mtű_Ív dny t

mg !l-ćkI ete ket cs atolni, ésal áÍ rn i szíveskedjék !,

4?é
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A kérelmező tudomásu| veszi, hogy
_ a kérelem benyújtása nem jogosí$ a fel a köztęĺüIet haszná|atáta,

a Józsefuĺĺřosi tnkormanyzat tulajdonában Iévő közteriiletek használatiíľój és haszrrálatának ľendjéről szóló
18/2013. (Iv. 24.) önkormányzati rendelęt 17. s (1) bekezdése szerint a köztęililet hasaálatáéĺ közterület-
hasznáIati díjat koteles Íizebri,
a közteľĹileten kizáróIag a kereskedelnri tevékenységek végzésének feltételęiről szslő 210/2009. (ÍX.29.)
Kormányrendelet |2. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatarozott termékek árusítha-
tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az atábbi melléleteket kel| csatolnia: (A csatolt mellék|etet kérjük X-el jeliĺlni)

1. A köĺerületen folyatni kívánt tęvékenység.qyakorlásĺíra feliogosító.egyszenĺ okírat másolatát:
- egyéni váI]alkozás esetén: váIlalkozói igazolvánłt.
- gazdas4gi táľsaság' egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, alákási címpéldányt,
- társadalmi és e.qyéb szervezetek esętében: a nviivántaÍtásba-vételtiket izazo]rő okiratot.
. ősterĺne]Ők esetén cĺstermelői ieazo]vánW.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztuzemęltetnikívánó keľeskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-
jelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentését igazoló dokuĺlpntumot vagy a Mĺĺkciđési Engedélý
2. Lz igéĺyeĺt terĺiletľe vonatkozó helyszínt ábrázo|ő vázlatot, amelyen szerepelnie kell a kömyező utcáknak
is. A váz]aton az igényelt területnek - a sztikséges méretekke] - úgy kelt szerepelnie, hogy arrnak nagysága,
elhelyezkeđése egyéľtelmiĺen megállapítható legyen (TERÁSZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúsága; aÍeÍasz, pavilon szélének azépulethomiokzati falától és ajardaszélétőlvaló távolsága; terasz
esetén annak az iizletnek a bejáratától való távolsága, amelyikhez tartozik; méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesíťmény, beľendezés mrĺszaki leírását és terveit; ĺeraszkarétńěkhez a
helyszín fotói át is cs atolni szlilłs éges.
4. Meglévcĺ létesítményre vonatkozó köztertilet-hasznáIati hozzájźlru\ás megújítása esetén - városképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfel.vételt kell becsatolní.
5, Epítési engedélyhez lšÓtott épitnény esetébenvagł építésimunkálatokkal dsszefi)ggő kozterĺilet-haszná]at
esetében az építtetőtől kapon meghatalmazást és ajogszabátyban előírt esetekben ajogerős építésiigłi ható-
s ági engedélyt cs atolni szül<s éges.
6. Köz;űt igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt helyszírľajzon tul - a 

"ona*ozo 
ľlayszĺnt 

'ĺu"ĺzoloforgalomtechn1kai vźuĺajzot, amely beszeľezhető a BKK Közuti K<'zlekedési Igazgatóság Közutkeze]ési Fĺĺ-
osztály, Forgalomtechnikai osaályán.

FigveImeztetés:
A hiárrytalaruJ kitoltott kerelenł,yomtatvbxy 

^ 
az előíľt melléHetek csatolasán tlil, apontos és eg)áÍelmíĺ helymeghatóľozas' va-

laľnint a meglevő létesíĺffiényíotĺija elengedhetetlen a berĺyźjĺoĺ ĺqa.elem érdemi eIbírá]asóhoz!

A köZteľüleĹhasmálatot - kĹilĺĺnosen - az alábbi jogszabáIyokszabá|yozzák:

Magzarorszĺg heiyi önkornúnyzatairó| sm|ó 20Il. évi CDOC(D(. törvény
a Józsefvarosi onkormĺĺnyzat fulajdonában lévő közterületek hasanálatáĺój és hasmĺi]atának rendiérót szoló 18Ź013.
w .24.) önkoĺmĺínyzati rendelet
Józsefuaľos Keruleti Építési Szabátyzatźró|szóIó 66DOO7.Qfli.l2.) tinkoľmányzati rendelet
Budapesti Vrárosrendezési és Épftési Keľetszlbíťlyaatĺó|szóló 47l1998.(K.t5') Főv. Kry' rendelet
A rek]ámok, rek]ámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól szőIó 55ĺ2OI3. (XiI.20.) önkor-
mányzaÍi rendelete

NYILA TKOZA T
Á]ulÍrott, az álta|am benyújtott közterület-használati kérelmem elbínílásának céljából ltouĺÍidrlllok személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hog,v az így tudomasra jutott személyes adataimat a Pďgań1steri Hivatal az ]e-
jĺíľásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok fe|é.

Kérelmem benyújtásakor a Polgĺírmesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam -ame|yettudomtÍslll vettełn - az eIjáras megindítasĺĺnak napjáĺóJ, azugyintézesi hatíáIiđőről, az iigyemre iranyabo jog-
szzbályi rendelkezések'rŐl, jogaimrol és kotelezeľtségeimről, továbbá kötelezettségem elmülasztásĺĺnak jogkoveúež-
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről'

Kiielenteln, hogy kérelmem teljesítése esetén a köziga7.gatási hatósági eljárás és szolgźůtatás általános szabályairóI a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. töľvény 73lA. $ (I) bekezdés b) pontja alapján a fellębbezési jogomról le-
mondok. Tlldomdsul veszent. hogy ezĺltal az ügyemben hozotthatćrozat annak kdzlésekor jogerőre emęlkedik.

BuĺIapest,20.lŁ ' a"Qí.no .!9...' 
""p.

rLQę
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BUDAPEST Fovlr|{os VIll. |(ERÜLEI
JŐzS E FVÁnos l o N I<o ląlvlÁ N y ZAT

U gy intéző z Gyurícza Ramóna
Tel.:459-2214
Faxz 459-2276
e-m ai | : gyllticzat @jozsefu aľos. hu

VARosGAZoÁlrcooÁsl ÉsprľĺzÜGYI BlzoĺrsÁcn
SCOS CYOi\(;Y
ÉiiÖ{

T ár gy : kĺj zterül et haszná|ati ho zzź$ áruIin
IJ gyir atszá,m: I 6 - I 7 02/ 20 I 6".

HATAR OZAT

Gaueľ Táľsasház NépszÍnház u. 27. (adőszárn: 28169051-0I-42 levelezési cím: 1085
Buclapest, Rigó u. 3. II. em' 208.) a továbbiakbaĺr: kéľellnezíj _ktjztertllet hasznáIatirźnt
előterjesztett kéľelmének aYárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság 16/2017. (I.23.) szźlmu
hatźlrozatával helyt adott és

f017. februáľ 27-tő| 2017. ápľilis 30-ig

|082 3udape.Í' Bercss l.l. ő3_ĺĺ '. Telefon: 0ó2()Fľiłp{.lE-mai|. >c|garrĺ.lestcľ1f;jozseí';al^cs. htl ';ąnlĺľ'io:.sefvaľu.. ĺ-.u 1

hozzájárul

áBudapest VIII. keľiile,t. Nýľszính źľz u. 27 ' szám előtti 60 m2 közterület építési munkaterü1et
|f L m- allvány és 39 m. védőtető elhelyezése) céljából történő igénybevétěléhez'
Az cinkormźnyzati hatóság a közteľĹilethaszná|atának đíjacímén köte|ezi akérelmezőt ana,
hogy fizessen meg Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáro'ĺ ool.o.-anyiatK&HBank
Zrt-né| vezetett 10403387-00028592-00000002 szźtmu szétmlájźra a hatfuozat
kézhezvételével egyidejűleg egy összegben nettó 6|9 6f0,- Ft + ÁńÁ_-összesen bľuttó
786 917,- Ft, azaz bľuttó hétszáznyolcvanhatezeľ-kilencsz áztizenhét foľint közterület-
L.ĺasruéĺ|aLi ĺlíjaL.

Ahatźtrozat ellen - a kĺjzléstől számított 15 napon belül - a Budapest Főváros VIII. keľtilet
Józsefilaľosi onkorm ányr,at. Képviselő-testtiletéhe z címzett, de a Polgáľmesteľi HivatalGazdálkodási IJgyosztá|yához benyújtott, 5000'- Ft-os illetékňélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésľől a Képviselŕĺ-testĹilet dont.

INDoKoLÁs
A kérelmező kciztertilet'hasznáIatihozzájźnulás iránti kérelmet nyújtott be Budapest FővárosVIII. keľrilet Józsefváľosi onkoľmźnyzathoz (a továbbiakbán: onkońányzat; fO16.
novembeľ 14. napján. Kérelme atapján az onkormányzat tulajclonában lévő Budapest VI[.
ľ:*.^i:ľ,ľľ^,|,*-,ĺl.27. szám előtti 60.m2 kozterrileiet építćsi munlĺaterü|"t Q|;;ĺiil'á"yes 39 ltl. vétlijtętő elhelyezése) céljábólkívanja igénybe venni.

Ĺĺĺ;ť:slĺĺ\ł-ĺir 
ĺl(}5 ł.jĄ ł.'{Ą ĺ łs!ą

()RĄ4ÁN \'Zĺ\ľ ł!.'*



LłUDAPESľ rŐvÁRoS Vĺll. KERÜLET
]izs E F VÁ n o s'l o N l< o R M Á N v Z^T

vÁnoscnzoÁlrcooÁst És
pÉNzÜGYl BtzoĺĺsÁcł

"13*t 
"too""

A közterületek rende|tetéstől eltérő haszĺáIatźnak szabáIyait a Józsefvarosi Önkormźnyzat

tulajdonában lévo .közterületek haszná|atáról és haszná|atának rendjérol sző|ó I8/f013.
(Iv.f4.) onkormányzati rende(et (a továbbiakban: Rendelet) szabá|yozza meghatározva,

hogy mely esetekben, mely tevékenységekhezkotelezó a közterĺilet-használathozzźi1tlruIás

beszerzése, egyben meghatátozza akö^erülęt hasznáIat e||enértékét (koztertilethaszĺźiaÍí
díj), a kéľelem benyújtásának és elbíľálásának ľendjét is.

A Kérelmezo źůta| előteľjesztett kérelem megfelel a Rendeletben foglaitaknak, mivel

Kérelmező a Renclelet 5. $ (2) bekezdés 9. pontjában építési munkaterület elhelyezése

cé|jából kéľte a közteľület-lraszrrálatĺlĹ. A kéľclcĺl foľĺrrai .śs cgyéb taľtalmi szernpontból

megfelett a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben írt kĺjvetelményeknek (kérelmező adatai,

ahaszĺáIat cé!ja, íďőtartama stb), a Rendelet ttha| ę|őírt mellékleteket kérelmező csatolta.

Ezért a Rendelet 12. $ (1) bekezdése éľtelmében a kéľelem elbíráIástła hatáskönel

rendelkező önkormányzati bizottság Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi

Önkormányzat Képviselő-testĹiletének Vaĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsága

önkoľmányzatihatősági jogkörbeĺ e|járva -'2OI7.januaĺ 23' ĺapján taľtott tilésén elbíľálta

azt, és az 1612017. (I.23.) számllhatárazatttvalhozzájtrulást adott akére|mező részére.

Kérelmező a közterület-hasznźiati hozzájáruIás megadását teljes díjmentességgel kérte,

azonban tekintettel arra, hogy építési munkálatok esetén a közterületek nagyméľtékben

káľosodhatnak, így a kozterület-iaszná|ati hozztĺjáľtłlás ľregadása teljes dí|.ľrzetós meltrĺ:tt

javasolt, azzal, hógy a táľsashźn a Rendelet 26. $ (1) bekezđésben ťoglaltak alapjźn külĺjn

téľelemmel a kozterii|et-haszntiat díjźnak I00%-át visszaigényelheti, arnennyiben a

hozzájáruIásban meghatźrozott idő elteltét kĺĺvető 5 munkanapon beltil akozteruIetet az

átvéte]ekor fennálló eredeti álIapotában bocsátj a az onkorm ćnyzat rendelkezéséľe.

A közterii|ęt-használati díj megállapítása a Rendęlet 17. $ -19. $-ai szerint', a 2. számil

me|lékletben foglalt đíjtábĘazat f. porÍja 2.a. alpontjában foglalt építési munkateľület

Ft/m2lnap)munkaszi.ineti napokon 42}-ftlm2lnap - napi m2 hasznźiati díj - alapulvételével keriilt

meghatźlĺiozásra, a napi m2 haszná|ati díj és az engedé|yezelt. alapteriilet valaĺniĺt az

"nýdéIy",ett, 
napokban számitoľt időtartam szorzataként,tovźibbá a Rendelet 4. pontja.4.f.

a1p"ontjában foglait védőtető 820-ftJm2 /hó - havi m2 haszntůati díj - alapulvételévęl, ahavi m"

hásznáIatí đíj és az engeďéIyezett alapterület valamint az engeďéIyezett, napokban számított

időtartamszorzatakéĺtkeľültmeghatźrozźsra.

Felhívom ak&e|mező figyelmét arra, hogy a Rendelet éľtelmében

aközterĹilet-haszĺáIatihozzttjárulásmegszúnik:
-hozzájźtrulásbanmeghatározottidoelteltével;

' - ahozztljáru|ásban meghatátozottfeltétel bekövetkeztér'el;
- ha a területľe izemzavar-elháľítás miatt, vagy egyéb fontos kĺ]zérdekből szi.ikség

van;
. ahozzájfuulás alapjan hasznźiatba adott közteriĺlet tulajdonosa' vagy múvelési ága

męgváltozásának ingatlan-nyilvántaftási bejegyzésével;
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- ha a köztertileten folytatott tevékenységre jogosító okiľat érvénye vagy hatáIya
megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására val'ő jogosultságát egyébként
elveszti;
- a jogosult halźiával vagy _ jogi személy, jogi személyiséggel nem ľendelkező
társaság esetén - j ogutód nélküli megsziĺnésével;
- ha a jogosult bejelenti az onkormányzatĺak, hogy ktiztenilet hasznźiatźlval
éľdekköľében felmerĹilt méltányolható okból felhagy.
ha a közterület-haszĺáIati hozzźtjáĺu|źs megsziĺnik vagy szünetel, a jogosult
kártalarutási igény nélktil kĺjteles a közterület eredeti á|lapotźń - ktilönösen annak
tisztaságát _ haladéktalanul helyľcállítani,
a ľęndelkező részben írt akiĺzteru|et-hasznáIati díjat a közteľület esetleg ténylegesen
kisebb területű hasznźiatáĺa, illetve a kĺjzterületen elhelyezett létesítmény tényleges
uzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfi zetni,
a közteľületet hasznáIó kĺjteles a haszĺáIat céIjára engedéIyezett teľĹiletet és aľmak
kömyezetét folyamatosantisztán' balesetmentesen, rendezett állapotban tartani, és a
közteľiilet hasznáIat időtaľtama alatt a szfüséges állagmegóvási, kaľbantaľtási és
tisztéffiartási kötelezettségét telj e síteni,
a közteľülethasznáIat kapcsán elhelyezni kívánt létesítmények, berendezések, egyéb
tfugyak biztonságos elhelyezéséért, őtzéséért a közteľületet hasznźlló fele], azok
esetleges megrongálódása esetén az Önkoľmányzat felé káľtéľítési igénnyel nem
élhet, a köztertĺlet-haszntiatijogosultság nem pótolj a a jogszabályokban előírt egyéb

hatósági, illetve szakhatósági engeđélyek (p1. építéstigyi, egészségügyi,
ľendészeti szakhatóságok engedélyei) beszerzését és csak a kcjzremfüodő
sza\đlatőságok hozzáj áruIásában fo glalt elő írás ok megvaló sítása esetén érvényes. A
közterület-haszná|ati hozzájźtruIás eredeti pé|dányźń, vagy annak hiteles másolatát,
valamint a ďíjťĺzetési k<jtelezettség teljesítését igazoló dokumentumot (havonta,
negyedévente' vagy felévente történő díjťrzetés esetén valamennyi befizetést igazo|ő
dokumentumot) a tevékenységet folýató személy köteles a helyszínen magáná|
tartani és ellenőrzésľe jogosult személyek felhívásáľa bemutatni. A kcizteľtilet-
hasznáIattal járő járulékos költségek (pl.: energiadíj, vízđij) viselése, illetve
megfizetése a ktjzteni|ethaszná|ó kötelezettsége. Ennek teljesítése érdekében kötelęs
a megfelelő közműszolgáltatókkal a szükséges megállapodásokat megkötni.
A köztenilet haszĺá|atra vonatkozó jogosultság megszúnése után hasznźiő köteles a
kĺjzterület eredeti áI|apotźltkárta|anítási igény nélkül saját költségén helyľeállítani. A
közterület-haszntůati hozzájáĺu|ást a Rendelet 14. $ (3) bekezdésben szabźiyozott
estekben vissza kell vonni. Amennyiben a kcjzteriĺIet-haszná|at soľán a hasznáIatta|
összefiiggésben a teľĹilet megľongálódik, abban kar keletkezik, illetve azok másnak
kárt okoznak, úgy a közterület haszná|ó a rongálódást saját költségérr kcĺteIes
lrelyľeállítarri és a kárt rrregtéľíteni. A kŕizteľüleĹ llaszĺrálĺ,'l kĺiĺ.ęlęs az cĺlgedélyczctt
idĺĺtaltaln lelártát kijvetíicľl a kĺ.iz|erÍilę| |vs,l,n,Á1a|,Ávnl minĺ'lęn k'áľtalanítási és
cseĺeteľtilet biztosításáľa iránytlló igény nélktil halacĺéktalanul felhagyni, és az eredeti
állapotnak megfelelően a ktjzterület tulajdonosának rendelkezésére bocsatani.
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A k<jztertilet-haszná|ati hozzájfuulás visszavonható, ha az erre jogosult szervek eljarásuk
során megállapítják, hogy a kozteľÍ.ilet-hasznźńat a helyben érintett lakosság jelentős
részének nyugalmát zav arj a, valamint közéľdekből bármikoľ.

Amennyiben a közteľĹi|et haszná|ó a közterületet a jelen határozatban meg1latározott idő
után is haszľlálni kívtrnia, kŐ[ęIęs legalább 16 munkanappa| a lejáľati idő előtt újahb kéľelľnęt
benyújtani. A közterületettovább használni csak az újabb hozzájárulás biĺtokában lehet.

A Rendelet 26. $ (2) bekezdése értelmében a közterĺĺletnek a ktjzterül et-használati
hozzájźtrultls megkezdésének időpontjában és a |ejárat időpontjában fennálló állapotaról
jegyzőkönyvet kell felveruri, melynek mellékletét képezik a fenyképfelvételek.
A k<jzteľíilet tényleges használatának megkezďése előtt használó köteles az onkoľmźnyzat
képviselőjével (1082 Budapest, Baross utca 63-67., tel: 459-2230) kozös állapotfelmérést
végezĺiésaľľólźńadts-túvéte|i jegyzőkönyvetfelvenni.
Továbbá használó kĺitęlęs a l(öZteľĹilet-hasznńlnt megszűnésel<or vngy gzĺĺnetelćląckor o'z

áIta|a használt köZtenĺletet az onkormanyzatnak visszaadni, amit kizźxőIag az
onkormányzat kópvisclőjónck személyes jelenlétében tehet meg, amelyro| sziľltén átadás-
átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. Az tńađźst-átvételnél csak a hasznáIő nevében teljes
korúen nyiIatkozattétel és kötelezettségváI|alás jogávalrendelkező szemé|y járhate1'.

A rendelke zo ńszben foglalt dontés a Rendelet 11. s (4) és (5) bekezdéseiben foglalt
jtlgsz'a|>á|yi eliiíľástlktlĺl alapszik, rľlelye[ a d(lnl'ésl htlzó a közigazgaIá-si hat(rsági eljáľás és
szoLgćltatéts általárros szabályaiľól szóló 2004. évi CXL. Ĺöľvén-y (Ĺovábbiakban: KeĹ.) 7l-7Ą.
$ -ai szerint í hatźr ozatban rendelt kiadni.

A döntést hozó ĺjnkoľmányzatibizottsághatásköre a Renđelet 12.$ (1) bekezdésén alapszik'

Az önkormźnyzatihatóság ahatáĺozatát a Rendelet 1. $' 12. $ (1) bekezdése és 17. $-23. $-
ai Ket. 19. $ (2) bekezdése a|apjanhoztameg.

Ahatározat elleni afel|ebbęzés lehetőségét a Ket. 98. $ (1)-(4) bekezdései, valamint a 99. $
(1) bekezdése,- figyelemmel a I01. $ (1) bekezdésében foglaltakĺa - biĺosítja.

A fellebbezési illeték mértékét az illetékekĺől
állapítottam meg.

Budapest, 2017 . januar 26.

szóló 1990. évi X $-a alapjan

tsizottság
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A hataľozatról értestilnek:
l) a kérelmező,
2) a VIII. kerületi Rendőrkapitányság,
3) a Budapest Főváros VIII. kcľtilct
felügyeleti Ügyosztály
4) a Budapest Főváros Vlll. keľüleĹ
Ugyosztály,
5) a Budapest Főváľos VIII. kenilet
IJgyosztá|y,
6) irattźn

Józsefvárosi Polgar,rrrestel'i Hiva|'al Közĺ.eľüleĹ

Józsefvárosi PoIgámlesteľi HivaÍal Hatósági

Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal Pénzügyi
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Ügyintéző: Boros Gábor Szabolcs
Tel.z 459-2230
Faxz 459-2276
e.mail : boľos gsz@j ozsefu aros.hu

20|7. ápľilis 19-tőI

T árgy z kcjzterĺilet használati hozz,á,ifu a|ás
Ügyiratszá m: 16-482/!' /2017.

2017. ápľilis 24-ig

HATARO ZAT
Concoľde Events Kft. (adószźm:24710330-2-43' széklrely: 12l3 Budapest. Pálma u. 4.) _
a továbbiakban kérelmező _ kozterület haszná|at iránt előieľjesztett terôlmélrek helyt adok
es

hozzájárulok

" ľ,"fuľ":.lv{l. tgrĺii|et, Corvin sétány Futó u. _ Nagy Templom u. közĺjtt elhelyezke dő f4
m. közterület Corvin Szezonnyitó Sörfesztivál megtaľtasa céljából történő igénybevételéhez.

Az cinkorm źnyzatihatóság a köĺeľüle thaszná|aÍ.ának díjacímén kötelezi a kérelmez: őt arra,
hogy fizessen meg Budapest Főváľos VIII. ker. Józsefvarosi onkormány,ititĺ|, I]ank Zt-nél vezetetl. L0403387-00028592-00000002 számu szźm|źýfua ŕo't.,';i., baszĺiálat
megkezdésének időpontjáig egy összegben nettĺó 46.080,- Ft + ÁFA, összesen bľuttĺí
58.522,. Ft, azaz titvennyo|c ezer _ őtszázhuszonkettő foľint kcjzteľület hasznáiati díiaÍ.

Ehatttrozat a kĺjzléssel jogerőssé válik és ellene fellebbezésnek helye nincs.

INDoKoLÁS
Kéľelmező közteľĹilet-hasznźiatihozzájárulás iránt kéľelmęt nyújtott be a Budapest 'FővaĺosVIII. kerület Józsefuárosi onkormányzathoz (továbbiakbun. 

-o"nko1.- 
ányzatj 2OI7. ápľilis

12. napján. Kérelme a|apján az onkormtnyzat tulajdonában lévő Budap".ĺ vľĺ. kerület'
Corvin sétány Futó u. _Nagy Templom u. között éhelyezkedő24 m2 kĺjzterület Corvin
S zezorny itó S örfe szti v á| me gtartás a cé lj áb ó l töľténő i génýb evét e|éhez.
A kĺjzterületek rendeltetéstől eltérő haszná|atának szabźiyait Budapest VIII. keľületben a
Józsefuárosi onkoľmźnyzat tulajdonában |évő koneruletek hasznéiatáról és haszná|atźnak
rendiéről sző|ő I8l20I3 (Iv,24) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
szabá|yozza, meghatározva. hogy mely esetekben, mely tevékenységekh ez kote|ező a
kcjaerület-haszná|at hozzźĄátulás beszeľzése, egyben me[haátozza a kozteľület használat
ellenértékét (kciztenilethasznáIati díj), a kérelernbenyújtás.ínak és e1bírálásanur.."áĺJt i'. 

-"

Kéręlmező beađvényához a nyomtatvány-ban és a Rendeietben meghatáĺozott
dokumentumokat csatolta, amelyek alapján megállapítottam, hogy a közteľület-hasznáůat
megfelel a jogszabáIyi előírásoknak, ezért a|lhozá reiviselo-testtilettől biztosított átruht,'oÍt
hatáskörömben eli aľva hozzái źtruItam.
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A Haszná|ő a kozterület-hasznźůati đíjat a kozteľület tényleges használatáľa, illetvc a
kcjztertileten e|he|yezett létesítmény tényleges üzemeltetéséľe tekintet nélkül köteles
megfizetni

Az önkéntes teljesítés elmaľadása esetében a rendelkező részben foglalt közterület
hasznáIata jogellenes ktjzterület haszná'|atnak minősül, amelynek jogkövetkezményeit a
Rendelet 34. $-a és a közösségi együttélés alapveto szabá|yaiľól és ezek elmulasztásának
jogkcĺvetkezményeiről szőIő I8l2016. (VI.02.) önkoľmányzati rcndclcttarta|mazza.

A könc.ľtilct haszná]aÍ'i ĺlíia a Rcnrlclct 2. sr'ŕm:u mcllćklctónek 5. pont 5.a. alpontiában
foglaltak alapulvételével keriilt meghatźrozásra.

A kĺizteľül et-haszntĺIati díj megállapítása reklám célú rendezvény tekintet ében 32O,- Ft/mzlnap
- napi egyéb rendezvény, egyéb ideiglenesen elhelyezett építmény haszná|atí díj - alapulvételével,
a egyéb ľendezvény, egyéb ideiglenesen elhelyezett építmény haszná|ati díj és az
engeđéIyezett m2, valamint az engeďéIyezett, napokban számitott időtartam szorzatakénÍ.
keľült meghataľozásra.

A közteľiiletet használó kcjteles a haszn alat céLjáta engedélyezett iertiletet és annak
kcirnyezetét folyamatosan'. tisztán, balesetmentesen, rcnđezeÍt állapotban ta'ttani, és a
köztenilet haszná|at iđőtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbaĺrtartási és
tisńántartźtsikĺ jtelezettségétteljesíteni.

Alrreuryibeĺ a ktjzteľület-haszná|at soľán a lraszlrálattal <isszefliggésberr a tertilet
megrongálóđik, abban kar keletkezik, illetve azok másnak kárt okoznak, úgy a k<jzteľĹilet
hasznźió arongáIőđást saját költségén k<jteles helyreállítani és a kárt megtéríteni.

A ktjz|.r:ľülcI lruszlrúlut kupł;sull r:lhclyczľi ltívurlt léĹesítllrérlyelt, beľelldezések, egyéb
tárgyak biztonságos elhelyezésééft, őľzéséért a közterületet használó felel, azok esetleges
megľongálódása esetén az onkoľmáĺyzat felé kártérítési igénnyel nem élhet.

A köztertilet-hasznźiati jogosultság nem pótolja a jc:gszabttlyokban előírt egyéb _ hatĺisági;
illetve szakhatósági _ engedélyek (pl: építésügyi, egészségtigyi, rendészeti szakhatóságok
engedélyei) beszerzését és csak a közremł.ikodő szakhatóságok hozzájáru'|źtsában foglalt
előírások nregvalósítása esetén érvényes.

A köztcrĹllct-használnti hozzájárulŕrs erecleti pélclányát, lva$ý annal< hiteles másolatát,
valamint : a díjfizetési kötelezettség teljesítését igazolő dokumentuľtot (havonta,
negyedévente, vagy félévente töľténő díjfizetés esetén valamennyi befizetést igazoIő
dokumentumot) a tevékenységet folyató szęmély kotęlęs a helyszínen magánál taŕani és

ellonőrzésre iogosult személyek felhívásáľa bemutatni. A köZteľÍi1et-haszná|atta| járő

.iárulékos költségek (p1.: energiađíj,vízdíj) viselése, illetve megfizetése a kĺjzterület használó

)
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kcjtelezettsége. Ennek teljesítése érdekében köteles a megfelelő közműszolgáltatókkal a
szükséges megállapodásokat megkötni.

A közterĹilet-használati hozzél1ánllás megszűnik:
hozzájźru|tlsbanmeghatározoil"időelteltével;
ahozzź!áłulásbanmeghatźrozottfeltételbekövetkeztével;
ha a területre uzemzavar-elhárítás miatt, vagy egyéb fontos közéĺdekből szükség van;
a hozzttjćtrulás alapjan lraszrrálatba adotĹ kĺjzĺ'ęľület tulajdonosa' vagy nriivelési ága
megv á|tozásanak ingatlan-nyilvántartási bej egyzésével;
ha a köácľĺilcten folytatott tevékerrységľe jogosító okiľaĹ éĺ.véllye vatsy llaLtiya
megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatásźra va|ő jogosultságát egyébként
elveszti;
a jogosult haIá|áva| vagy - jogi személy, jogi személyiséggel nem ľendelkező társaság
esetén _ jogutód nélküli megszűnésével;

.i!:' _ ha a jogosult bejelenti az onkoľmányzatnak, hogy kĺjzteľület hasznáIattlvaI
érđekkörében felmeľült méltanyolható okból felhagy.

*A közterĺilęt haszn á|atra vonatkozó jogosultság megszűnése után használó ktjteles a
.'közteľület eľedeti á||apotát káľtalanítási igény nélkül saját költségérr helyľeáI|ítani.

A kcjztenilet-haszná|ati hozzájárulást vissza kell vonni, amennyibe n a hasznźiónak haľminc
napot meghaladó közterület-hasznáIati đíjtartozása van és azt irásbe|i felszólítás ellenére
nyolc napon belül nem ťĺzetimeg, továbbá ahozzájárulásban vagy aköztenilet-haszná|ata,
vagy az ezzel kapcsolatos tevékenységekľe vonatkozó jogszabáIyokban foglaltak megséľtése
miatt, vagy ha az onkoľmányzat a közterÍilet más célú hasznosításĺíľól dönt.

A közteľület-hasznźiati hozztĄfuulás visszavonható, ha az erre jogosult szervek eljáľásuk
során megállapítják, hogy a kcizterĹil et-haszná|at a helyben e'ĺ"t"tt lakosság jelentős
részének nyugalmát zav arja, valamint kcjzérdekből bármikor.

A köaeľület lraszrráló kĺjteles az errgedélyezett időĺ.artam lejźrtát kövctően a kiizteľület
haszntiatáva| minden káľtalanítási és cseľeteľĹi|et biztosításáľa iránytrló igérry nélkiil
haladéktalanul felhagyni, és az eredeti állapotnak megfelelően a közterület tulajdonosának
ľęncĺ ęlkęzéséľę bocsátani.

Amennyiben a közterület hasznáIő a konerületet a jelen hatźnozatban meghatározott idő
után is használni kívánja, köteles a lejárati idő előtt úiabb kérelmet benvújtani. A
közteniletet tovább használni csak az újabb hozzźljárulráts biĺtokában lchet.
A Rendelet 26. $ (2) bekezdése értelrrréberl a kÜzterületnek a közterület-haszrrálati
hozzź1áruIás megkezdésének időpontjában és a |ejáĺat időpontjában ferrnálló állapotláľól
jegyzőkonyvet kell felvenni, melynek mellékletét képezik a fényképfelvételek.
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A közterület tényleges használatanak megkezdése előtt használó kcjteles az onkormźnyzat
képviselőjével (1082 Budapest, Baross utca 63-67., tel.. 459-2230) kcizĺjs állapotfelméľést
v é gezni é s arró l átađás - źúv ételi j e gyző könyvet fe lv enni.

Továbbá haszná|ő köteles a közeľület-hasznźJat megszűnésekor vagy szĹinetelésekor az
á|tala hasznáIt közterületet az onkormanyzatnak visszaadni, amit kízárőIag az
onkormanyzat képviselőjének személyes jelenlétében tehęt meg, amelyró| szintén átadás-
átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átađtst-átvételnél csak a használó nevében teljes
köľűen nyilatkozattétel és kötelezettségvállalás jogával ľendelkező személy jaľhat el.

A rendelkezó részben foglalt döntés a Rendelet 1 $ (1) bekezdése, 12. $ (3) bekezdése és
17. $-23. $-aiban foglal jogszabályi előírásokon alapszik, melyet a d<jntéshozó a
kozigazgatási hatóságí eIjfuás és szolgáltatások általános szabályaiľól szóló 2004. évi CXL.
törvény a1I-74. $-ai szerinti hatáľozatban rendelt kiadni.

Hatáskĺjrĺjmet a Rendelet 12.$ (3) bekezđése állapítja meg.

Jelen döntés ellen a fellebbezési lehetőségkizárását a Ket. 73lA. $ (2) bekezdés b) pontja
biztosítja.

Budapest, 2017. tpnlis 13.
dr. Kocsis Máté sk.

polgáľmesteľ

A Kiadmány hiteléĺil:
ll o l^ n ĺ
Il , é-.ý /-\. z.r ,.

C/,ĺDLA/L!> laat!11l
"dr. Galambos Eszteľ

ügyosztályv",",ő",l

ął"J,-

A haÍár ozatrci l éńesĺi l n ęk :

1) a kéľelmező,
2) a VIII. kerületi Rendőrkapitányság,
3) a Budapest Fővaros VIII. kerület, Józsefvĺĺľosi Polgáľmesteri Hivatal Közterĺilet-
f.eltigye.letiÜgyosztál1.,
4) a Budapest Főváros VIII. keľület, Józsefváľosi Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ügyosztály,
5) a Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Ügyosĺály,
6) Irattát

Ą
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Táľgy: közterület használati hozzájźrúás
Ügyiľatszá mz |6-482/20|7 .

HATAR OZAT

Concoľde Events Kft. (adószźm:24||0330-2-43, széküely: 1213 Budapest, Pálma u. 4.) _
a továbbiakban: kérelmező ktjzterület hasznźiat irźnt előterjesztett kéľelmének a
Váľosgazdálkođási és Pénzĺigyi Bizottság 260lf0t7. (w.10.) számú határozatźlval helý
adott és

20|7. ápľĺlis 19-tő| 20|7. április 24.ĺg

hozzájáru|

a Budapest VIII. kerület, Corvin sétany Futó u. _ Nagy Templom u. között elhelyezkedő 25t
m, köZterĹilet Corvin Szezonnýtó Sörfesztivál megtaľtása céljából töľténő igénybevéte|éhez.

Kötelezi az önkoľmányzati hatóság a kérelmezł3t arra, hogy a közterület-hasznáiatźnak díja
9jmén 2017. április 19. napjáig fizessen meg a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiárosi
onkormĺányzat K&H Bank Zrt-néI vezetętt 10403387-00028592-00000002 számú
szźmläjára nettó 481 g20,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 612 O38,- Ft, hatszáztizenkettoezer
harmincnyolc fońnt ö sszeget.

A'hatźrozat ellen - a kozléstől számított 15 napon belül - a Budapest Főviíľos VIII. keľület
JózsefVarosi tnkormźnyzat Képviselő-'testÍiletéhez címzett, de a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási IJgyosztá|yához benyújtott, 5000,- Ft-os ille;tékňétyeggel elláĺott
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésľől a Képviselő-teshilet dĺint.

INDoKoLÁs
A kéľelmező közteľület-használati I.ozzäjźtruLäs iľárrti kéľelrnęĹ nyúitott be Budapest Föváľos
VIII. keľĺilet Jĺizsęfuáľosi onkormányzathoz(a továhhiakhan: onkÁľm ányt'at) 2017. március
1ó. napjan. Kérelme aIapjánaz onkormźnyzat tulajdonában lévő Budapest VIII. kerület,
Corvin sétany Futó u. _ Nagy Templom u. közott elhelyczkcdo 25t m' kö'teľületet Corvin
Szezonnýtó Sörfesztivál rrregtartása célj ábĺ51 kívánja igénybe venni.

A közterületek ręncleltetéstől ęltérő hasznźiatának szabáIyaít a Jőzsefuarosi onkormanyzat
fulajđonában lévő közterĹiletek haszná|atźtrőI és használatának rendjéről sző|ô 18l2OI3.
(Iv.24.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabźiyozza megfiatározva,

|082 Budapest, Baross u' 63_67 . Te|eíon: 06 | Ą5g 2l00 . E.mai|: po|garnrester@jozseívaros. hu . vlłwv.jozs*fu*o,. hu 1
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hogy mely esetekben, mely tevékenységekhez kote|ező a közteľÍilet-hasnláLat hozzź|źra|ás
beszeľzése, egyben megfiatźrozza a kózteru|et haszná|at ellenéľtékét (köztertilet használati
dij)' akéľelem benyujtásanak és elbírálásának rendjét is.

A Kéľelmezo áita| előterjesztett kérelem megfelel a Rendeletben foglaltaknak, mivel
Kérelmező a Rendelet 5. $ (2) bekezdés 13. pontjában foglalt vásár tartása céljából kérte a
közterület-haszná|atot. A kéľelem formai és egyéb tartalmi szempontból megfelelt a
Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben íľt követelményeknek (kérelmező adatai, ahasznźiat
célja, időtartaĺna stb), a Rendelet á|ta| előirt mellékleteket kérelmező csatolta. Ezért a
Rendelet 12. $ (1) bekezdése értelmében a kérelem e\biráiásfua hatáskörrel rendelkező
önkormányzati hizotÍság - Buclapest Fővlíľos VIII' kerület Józsefułárosi Onkonrrifuryzat
Képviselő-testiiletének Vĺárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsźrya önkormányzati hatósági
jogkörben e|jáĺła _ 20|7. ápľilis 10. napjan tartott ülésén elbíľálta aŻ.' és az 26012017.
(tV. 1 0. ) számű hatär ozatáv a| hozzáj árul ást adott a kerelmez ő r észer e.

Kéľelmező a k<izteľület.használati hozzájźtu|źts megadását teljes díjmentességgel kérte. A
Rendelet 24. $.a tartaImazza a díjkedvezmény megadásának feltételeit, azonban kérelmező
által igényelt közteľület-hasznźiatihozzájźra|źts nem sorolható egylk kategóriába sem.

A közteľület-hasznáLati díj megállapítása a Renđelet 17. $ -19. $-ai szerint, & 2. számtl
mellékletben foglalt díjtahIazat 5. pontja 5.a. alpontjában foglalt3f0-,- Ft/mzlnap _ napi m2
haszná'Iati díj - alapulvételével kerĹilt meýlatfuozásra, a napi rĺł hasznźůati díj és az
engedélyezett alapteľület valamint az engedélyezett, hónapokban szźrritott időtanam
szorzataként.

A rendelkezó részben íľt köZterĹilęt-használati díjat a közterület esetleg ténylegesen kisebb
területrĺ hasznáiatára, illetve a közterületen elhelyezett létesíhnény tényleges üzemeltetésére
tekintet nélktil köteles megfizetru.

A k<ĺzterületet használó köteles a hasznźt|at céljára engedélyezett terĹiletet és annak
köľnyezetét folyamatosan tisztiín, balesetmentesen, rendezett állapotban tartani, és a
közteriilet hasznáiat időtatama a|att a szükséges állagmegóvási, kaľbantartási és
tisztźtntartźtsi kötel ezetts égét telj esíteni.

Amennýben a közterĹilet-használat során a hasznźůatta| összefiiggésben a teľĹilet
megľongálódik, abban kár keletkęzik, illetve azok másnak káľt okoznak, űgy a kĺjztęrület
használó arongáIődźtst saját költségén kĺiteles helyľeállítani és a kárt megtéríteni.

A közteľĹilet lraszlrálat kapcsrfui clhelyezni kívánt léfesí1mények, beľendeaések, egyéb
tźrgyak biztonságos elhelyezésééľt, őrzéséért a közteľületet használó felel, azok esetleges
megľongálodása esetén az onkormänyzat felé kĺĺľtérítési igénnyel nem élhet, a közteľíilet-
hasznáIati jogosultság nem pótolja a jogszabályokban előíľt egyéb _ hatósági, illetve
szaklratósági engedélyek G,l. építésügý, egészségügý, rendészeti szakhatóságok
engedélyei) beszerzését és csak a közľeműködő szal<hatóságok hozzájáru|źtsában fogialt
előírások megvalósítása esetén érvényes.

|082 Budapest' Baross u, 63- É,7 . Te|eíon: 0ó l 459 ? i00 . E.mai|: po|garĺnester@jozseívaros, hu . www jozs of,^r,,s ŕ,', 2 Í
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A közterület-használati hozzájźru|ás eľeđeti pé|dźnyát, vagy annak hiteles másolatát,
valamint a díjfizetési kotelezettség teljesítését igazo|ő dokumenfumot (havontą
negyedévente, vagy félévente történő díjfizetés esetén valamenný befizętést igazolá
dokumentumot) a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínén magźná| tar.tani és
ellenőru ésľe j o go sult személyek felhívására bemutatni.

A közterĹilet-hasznźiatta| játő jĺírulékos költségek (pl.: energiadij, vízdij) viselése, illetve
megfizetése a közteľület használó kötelezettsége. Ennek teljesítése éľđekében köteles a
megfelelő közmĺĺszolgáltatókkal a szĹikséges megállapodásokat megkötni.

AmennýbeÍL az építési munka végzése esetén, ha a könerület-hasznźiat a jĺíľda teljes
szélességét éľinti és a gyalogosok közlekeđése a másik oldalon |év(5 jardara nem lere1hető rít,
ahasznőiő köteles a gyalogosokszźtmáravédőtetővel ellátott átjźÍótkialakítani.

A közterĹil et-használ at i hozzáj źru|ás megszűnik :

-hozzá$árulásbanmeghatźtrozottidőelteltével;
- a hozzź$źtru|ásban megfiatźrozott feltétel bekövetkeztével;
- ha a területre ijzerlzavar-elhrĺrítás miatt, vagy egyéb fontos közérdekből szükség van;
- a hozzájárulás a|apjáĺ hasznźiatba adott közterület tulajdonosa, vagy múvelési ága
megv źitozásának ingatlan-nýlvĺántartási bejegyzésével;
-ha a közteľületen folýatott tevékenységľe jogosító okirat érvénye vagyhatźiyamegszűnik,
vagy a jogosult a tevékenység folytatásaľa való jogosultságźúegyébként elveszti;
- a jogosult ha|áIálva| va1y _ jogi személy, jogi személýséggel nem ľendelkező üĺrsaság
esetén _ jogutód nélkĺili megszűnésével;
- ha ajogosult bejelenti az onkoľm źnyzatnak, hogy közterület használatźtva| érdekköľében
felmeľült méltányolható okból felhagy.

A közterülęt-használ|atihozzź$źlrulást vissza kell vonni, amennýben ahasznélőnak haľminc
napot meghaladó közterület-hasznźiati díjtartozása van és azt írásbe|i felszólítás ellenéľe
nyolc napon belül nem fizeti meg, továbbá ahozzájźrulásban vagy aközterület-hasznát|atra,
vagy az ezze|kapcso]atos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése
miatt, vagy ha az onkormźnyzata közterület más célú hasznosításáról döni.

A közterület-haszná|ati hozzájźtrulás visszavonható, ha az erre jogosult szervek eljĺírásuk
soľán megállapítjfü, hogy a közteľület-hasznźiat a helyben érintett lakosság jelentős
részének nyugalmát zavarja, valamint közérdekből bĺármikoi.

A közteľĹilet használatra vonatkozó jogosultság megsziĺnése után hasznźůő kĺjteles a
közteľület eredeti źů|apotát kartalaníiási igéný neřĺil saját költségén helyreállítani.
Amennýben a közterĹilet-hasznáiat soľán a hasznáiattal <isszefüggésben a teľĺilet
megrongálódik, abban kár keletkezik, illetve azok másnak kárt okoznak, tĘy a közterület
hasznźiő a ľongálóđást saját költségén köteles helyreállítani és a kárt ńegtéríteni. A
közterĹilet hasznźiő köteles az engedé|yezett időtaľtam |ejártźÍ követően u koz"'til.t
hasznźiatával minden káľtalanítási és csereterület biztosításara iranyuló igény nélktil

lO82Budapest,Barossu63-67.Te|eíon: 06|4592l00.E-maiĺ: po|gamrester@jozseívat'os.hu.wwwiozs*ń,u.o,.hu 3

rl #,ża lDŐSBAnÁł . Éfu '
oNKoRlr',ĺÁNyz Ňw Ą



B U DAPEST FŐvÁnos Vll|. rr RÜ lrr
lÔzSEFVÁnosl ÖN roRMÁNy ZAT

vÁRoscnzoÁlrcooÁsl ÉspÉľ.tzucvĺ slzoľrsÁce

:;ľ; ""o*o"
haladéktalanul felhagyni, és az eredeti állapotnak megfelelően a közterĺilet tulajdonosĺának
rendelkezéséľe bocsátani.

Az önkéntes teljesítés elmaradása esetében a rendelkező ľészben foglalt közterĹilet
hasznéiata jogellenes közterület használatnak minőstil, amelynek jogkövetkezményeit a
Rendelet 34. $-a és a közösségi együttélés alapvető szabá|yairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szőlő 1812016. (VI.02.) ĺinkormanyzati renđelettaĺta|mazźa.

Amennýben a közterület használó a közterületet a jelen hatrározatbarĺ meg!.ntźrozott idő
után is használni kívźnja, köteles legalább 16 munkanappal a \ejźratiidő előtt rijabb kérelmet
benyujtani. A köztertiletet tovább használni csak az újabb hozzájźtu|źts biľtokában lehet.

A Rendelet 26. $ (2) bekezdése értelmében a közterületnek a közterĹilet-használati
hozzájátru|ás megkezdésének időpontjában és a |ejérat időpontjában fennálló á|Iapotárő|
jegyzőkonyvet kell felvenni, melynek mellékletét képezik a fényképfelvételek.
A köztenilet tényleges használatĺĺnak megkezdése előtt használó köteles az onkormányzat
képviselőjével (1082 Budapest, Baross utca 63-67., tel: 459-2230) közös állapotfehérést
végezĺĺésarrólátadźs-át!łételi jegyzőkönyvetfelvenni.
Továbbá hasznáIő köteles a kdzteľĹilet-hasznźiat megsziĺnésekor vagy szĹinetelésekor az
á|ta|a használt közterületet az Ónkormanyzatnak visszaadni, 

-amit 
k'lzźrőIag az

onkormán5ľzat képviselőjének személyes jelenlétélen tehet meg, amelyről szintén áiadás-
áfuételi jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadást-átvételnél csak a hasznźiő nevében teljes
könĺen nýlatkozattétel és kötelezettségvállalás j ogáva| rendelkező személy jarhat el.

A rendelkező részben foglalt döntés a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben foglalt
jogszabálý előírásokon alapszik, melyet a döntést hoző aközigazgatási hatósági eljáras és
szo|gáItatéts általános szabáiyairől szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 7I-74.
$-ai szerinti hatźrozatban rendelt kiadni.

A dontést hozó <inkormányzatibizottság hatásköre a Rendelet 12.$ (1) bekezđésén alapszik.

Az önkormányzati hatóság ahatilrozatát aRęndęIet 1. {i, l2. $ (l) hekezĺlése és 17. $-2'3. $-
ai KęÍ. ĺ 9. $ (2) beke.zĺĺése alapján hozta meg.

Ahatározat elleni a fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. $ (1)-(4) bekezdései, valamint a 99. $
(l) bekezdése,- Íigyelemmel a IO7. $ (l) bekezdésébcn foglaltakra - biztosítja.
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vÁRoscnzpÁlrooÁsl ÉspÉľĺzÜcvĺ glzorĺsÁcł
soÓs cvoRcy
elnör

A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. $-aalapjan
állapítottam meg.

Budapest, 201.7 . április 11.

Vaĺosgazdálkodási ćs ľónzĹigyi Bizottság
e1nöke

,ttlt IYtKĄLVh-

?{J1/ ÁPli .l 
Í

A hatĺírozatľól éľtesülnek :
1) akérelmező,
2) a VIII. keľĺileti Rendőrkapítźnyság,
3) a Buđapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuĺáľosi Polgármesteri Hivatal Közteľület-
feltigyeleti Ugyosztály
4) a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuĺ{ĺosi Polgármesteľi Hivatal Hatósági
Ugyosztiíly,

') 
a Budapest Főváros VIII. kerület

UgyosztáIy,
6) irattár

Józsefuĺírosi Polgármesteri Hivatal PénzĹigý

|0B2 Budapest. Baross u 63_6]'.Teleíolr: 06 | 459 2|00 . E.mai|l po|garmeĺtcr@jozseívaros.hu . 'łnlvw.jozseń,u.o..hu 
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/^4 'l'l.".i,.łl ľivÄľň ]tBudapest Főváros Wiĺ. kerťllet Jóeseťýárosi'Po'lgár'ntstęŕi ľlivatal
Gazĺáĺĺ<ooási Ügy'rsztály
íÜ8ĺ E'udabést
]BárÔśs {rtcä 63.67

ä JrizsefľáľosÍ onkornlĺinyĺaÍ.trrlajdonában:lóľő közteľĺi|et:haszntilłtához
ľ{érji'i k a,,)f on\ tatvány|' ôIvas'htłtda,ti' h!omI'üiaĺr hłrű.-e! kitr'ĺ'leni!

Ł::ľ=
KEREI

6aza;asápíÍ ŕáľsaságoĺĺ,. egyéÍłł cégż ťársaďáĺmlłÉsegyéb szęfveaet.ek BseŕÉ'äsnĺ

Kéľęlmeľĺnerę: ELTE Tľefoľt Ágoston Cyakoľ|o Giłľtnáziunl'... tęlęl]on: 4604462

:Ka1rcsoĺaĺanó Ĺigiintéń neve: Pál Geľgety'..''.'......'...

.s2fun"..,..,

í{e$l*gJr*đĺ. "s:€lrĺŕí.íłŕiĺlłzt: ŁłjftéF: ł hÔzłeĺii\etJlasĺľiúlatł kełelnek?lblińłáłéĺiof,
l,ozf,łítasĺnn'fogÍďĺtükeĺlłnĺ;ľzłiłliizsżdkt'égcsek.Azaĺlatai,kątaPels,iľĺĺti;teri'ĺdívatĺł!üąĺ't!útkłtłĺźsÍ,
fe\ĺłg-e;leti Üg;ĺlsztóIya keze{ík tt infonnaciôs tiľlľłĺutżIłezésÍ jryľól és tĺĺ iłfiľn{łłiôszłlhłdslźgľol sńtő 20l Í ̂  evÍCffi, Íbłl,éW ülq]ún ]

Ktirtedi|et.'Irasżnlil*ĺidejq..aolĺ}.jévľÜl5;hĺioiĺ"]naptóI-'.zolĺł.e",1o|Tlnĺ!T.itnupĺg

Á';;**,,.'d;fu,u,hj,u'',äi**i"liď''Ĺ-l.J.]*'
ĺ{ozteoĺĺloĺl,usxnrĺlat tffi.głmuáBiłłmi ba,tlssĚĺ száłlíiľoi$i$ĺiv4nsk l db paľkĺrlóhely |eťnglďása az'íškola

zö1đteĺilet*n t"agĺ

M.ęgĺggłt*s i tgyéb ťén}i ksrtitluórl',I.,trtst$nĘs1cÍa*.ĺnnoruryĺłlonľĺ*nt*'.*&toktóľ*lľńľ;*tb.);.

Ateľĺiletibglalóstjózsefĺárosĺ.lĺÖzepískolalĺénĺílrgyen*s*ll:seoľetĺénkig,9nybeven-

K é rj ĺt k ĺI t íłłp Íńet a n ie''I.ąe'ł ł
# .kě ľ e Jg ĺĺłĺ.t J} Ú Íłt"tał*.ńn pt

,,ł é"l {. łí k l.e. t.a:ĺĺs l .đ;*.n.ť o' ł n.i, ě s
#.Jlíŕ..ŕiln{. ľ t:ŕll t ąk.,ł.'tÍ j ě.k t.

ťę+
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.Ą kéľclĺnezii ttrĺ|ĺrmásľ| \rBsaĺ' }iflgy
* a kéĺelęm ben5:rijtása llČ1n jogo$Ít.is fu| a közteľĺilęÍ használalára,

a Jlzsęiváľosi olrlĺormányzat tula.idolrában iév{i kÔzteľiiletek haszná|atáľól és haszriálaŁłnak ľeniłjéról *zólo
18,2013' (ĺ\ĺ. 24') önkoľm,änyzati rłndęIet 17. $ ( l) bek*zđése szeľini a k$zĺęľĺilei használaĺáéŕ kÔeteľitlet-
hasznáiaĺĺ díjat kiitel*s flzetni.

- a hĺiztęľiileĺ*ĺ kĺzŕíĺólag a ĺĺereskeđęlľni tevékęnysćgek végzésénęk fc]tsręteiľöl szólo 210ĺ?009' (tX,29")
Kolmŕĺnľrgtldelęt l2' $ (1} bekez.dése alnpján a ľĚlldolet 5' nręllékleiében męghatáľozott tenllćkęk áľusítha.
rik.

A lĺélďemhe* ł kéľcĺmezíĺn* *e alĺlbbi mc|lé|eteke{ }ĺtll csatolnia: (A maÍo|t nlsiiéklet€t kéľ'i{ik X'el je|ü|ni}

{ilýlentěłl; hogy kéĺelłĺĺem te'|'itsftése sseté$ a ktizĺgĺzgatási..hatlsá$i elj.ár&s.'És sz..o} gáItaĺís. álta lános szabái.vairól a
3001!" étiiÜxL. tÔťvény Ż{JÜ4. śrii ť.t.l'' tolvćny 73/A. $ (l) bekeztlés b):poi a : fbl iebb'eĺ"esj'jogomľó l le.
ĺngnĺlłrk' ,ĺpđ!l!ąď$rl |'esŁęg.!' hs$}.- ełáltal az'Ĺigyembęn hozoĺtlratáľłzat

|.' Á közteľiileten'folvtatni kívánt tęvékenvsés gvakorlásĺĺB teliogosltó egvsz-eni okiraľmásolatá!:
- eqyéni vál|alkozás esetén: válla]kozói igazolváĺlvt,
. sazdasáeí ĺarsaság. eeYéni cé'ł esetén: 30 napnál nem.ré-ąębbi cégkivo:ratot, aláĺľási címpé|đánr't,
- łáľsada|mi és esyéb szeľvęzeĺek esětćben: a nr'ilvĺhŁańźsba:vételüket ĺÉazo|ó okjľatot
- ĺĺsteľme|ők esbtÉn ősteľmelői ieazoiváný'
- ven'dégláĺó leľasz létesítése ęseĺén; az azt iizelneltehikívá1lr keľeskedéItni1vondég|átl egvségérvćnyes be.
ię}ontós kijteles keľeskeĺlelnĺi tsvékęnvtliée boieleiitését igaz.oló <|okumęntunrot vacy a Mĺlkł'désł Encedé]vt
?. Áz igényelĺ łer-iiietľ$ r,onaĺkozl he|yśżínt,ěhrźłżo1ó..\,áż1átoJi:amelyeii szeľepehie keil 'a..ą5'u}'ľuö utcńknat
is. A vĺíeląton az igćlryc|t teľtileg:ek . a ľzĺlksćges lnéľetekkel ; ťrgy ketrlśzsľepelnie'hogy annak nagysäga,
ełlre'lyezkedése egyértelnltĺcn megállapíthatl legyen (.THRAsz' PÄvttr-ot{ ESETEN; annak szélessége,
hosszúsága; a teľasz, pavilon szélének az épiilet homlokzatÍ fa|átol és ajárda szélétöl való tiĺvĺrlsága; teľasz
esetén' annak az üzle'tnelĺ. a beiáľatáiól v'a|ó távolsága, aľnelykhęz tartozik; méterben mćľvę)'
3' Áz eĺhelyeani kír,änt dpítlnóny. létgsĺĺtrlény, .lieľendezdśĺniłszäkĺ ]síľásáł és tęťr.eit' fułxgłdľęlłilekÍłez ű
Íĺę ll,szí n f<łĺ łj i' úĺ. i s c s ął. łł l n Í,. s g lłtĺs 4 sE &
4. Meg|évő'lé1esJtĺlrényľe vonatkoeó köEtgľiilst.lła$ználati hozzájĺŁirĺlás lnsgtljĺtása esetén - városkćpvédel.
mĺ szampĺln'tok:figyelęĺnbęvćĺele rniaĺÍ - ťsavkénfelvéte1t,kęl] bécsatolni''
5. Ep,ítésÍ engetlélýez kütłtt épĺtłĺ.ťénxł ełelđłłłtn vłg,, ďpi1ési tttwk,alatokk4ĺ|ó';wcfłł'ggłő kiizľeľÍiĺęt:lias?ndĺat
esetĘben az épÍłtetőtďÍ kapołt meghatal.tlalást ĺis c jogszabúĘ:l1an elliírĺ esetłJ.tben aJogeľĺÍs ŕpttósiigłi hato-
s ás i ęnse déĺý t cs at o! n i' sziłksépe,s,
6' Köztit igóntr"bcvdtelľ ssČtén.. - a ?. poĺtbôłr f-oglalt he'lyśzĺnľ*jľ.gn':ĺůi * a vonatkgzó.hetýszínt á1ir*zoló
forgalomtechĺikai vázrajzot. amel1.. beszerezlľtő a BKK KÜzú1i Köziekedési lgo7gatĺ5ĺág Köz.ńtlĺęzęlćłi Fő.
oszľá|y. ForEa|omteclrn ikai CIsztá}van"

Fĺgve|ne ztcté's;
íti#Effffalłat k,áľeĺerĺtłrĺłĺłtta1u{ąy łs ĺu €lőíťľłnełlétłIłłekąľ'đťá&Íśđf.Ítí{ .u pontos és eg,n}ltelłłň hełymeghatúrazás, ĺa-
:I.łniľ* a łtięg{ěvđ ĺôĺWtélv,łaój,a el@kaeĺ\ełt a bewĺłltot| .ĺ#el értĺenÍełhlrálłisłźha!

*Ą'köutęttĺłéĺihaszĺálatot -' ]kiilđliÖsęľ.* ac ĺlábbi joeszabálýok.sľabál-łCIzzak:

MagyarorsłJghelyi önkormány,zaairól szóll 20 ĺ t. éví cLXxXlX; tön,eny-

a Józľefváľosi onkonnĺinyzat tutąjdonában lévő közĺeľüĺetek hasälálatáról és hasaálatának ľendjéľől seóió |8.20l3.
0vJ4.) {inkoľmányzatĺ ľende]et

JÓzsefuáľos Keľfileti tpitési'SzabályáĺĄľól Szóló 66ź007.0{Il:12) Önkonnányzatĺ:.rendeĺęt

Buclape*ti YáCIslpnđeze*iés.Iĺpftćsi KčľétśEabályľaaó| szótĺĺ 4?/t998;i}ijl5'} F,tiĺ.; KĐi. reĺĺĺęłet
r{ ľeklá'mĺllc, rek.łńnbeĺpndezések es cégéľe.k elheĺ1:ezéś'énelĺ szabáĺyaiľól 'szolo 5512$13. {'}ill.20'} imkoř'
mányzati ľendelete

NY I LAT't('o?, ĄT
Aluĺíľott, az általaĺn ben-vt{tott közĺeľĺiiet-lrasználatĺ kére|meln elbĺrálásfuÄktéljiĺből li:hż'zđiđralohszernéIyes ĺĺĺątajm
tiĺľténii kezetéséhaą valaĺnĺn{ ahhoą:hogy ae Ęy ľudomńsľa1i.utott.ĺ*eĺuél1.es adataimĺt ä.Polgár'nrestęri,'Hii'atg1 aE tę-
jáłssbanrészt vevó szakhatółágĺáIlásfsg}ätások.b*kéľése rĄéttltoĺłábu"ftsa'az illetékes haĺóságo1ĺ fele.

Kć'ľe|nreĺn benyiljtasakoľ a Polgĺirnresteri Lliratal Öazdálkodási ti'gyosztály ĺlg1'intězőjétiíl tájćkoztąlást kaptam -
amelyet ĺuĺĺonlúsuľ ?eÍłein - az e|iárás meuĺnclíĺásának nanial.i|; az üsYintćzési hahĄľiddľłí|. ae ĺiEvemľe iľalľlładó' iog*
szabályi ľenaeikezésękiol, jogaŕmrol és kóte]ęzettségeimrőĺ, tor'abuď.ľoielezeĺtsćgem ęlnlulasálisánąk jofĹovetĹcz.
nrényeiľól, valamint a hivatali elérhetósegről. '

/đ;t-

ffiłrđape*rt, Lď":..,. ov #j no .".,d*' nxp. i,y i i:!

. 
..'..!j,:ł' i

ęĺnelkedĺk.
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Tár$Yi |töeteriileten t*rtändó ľänderýé.nł:bejelentése

e||nđułiis;;

Ałulĺĺott Csapodi Zoltán igazgató a Gyiiiekeżésĺ joárol sżolĺ ĺgss" ĺvĺ trt' io*ený ĺ'cvtu.le'. ts'z.s-
ainak megfe|e|ően az a|ábbĺ beię]eńtést teszem kozt-e"iĺi|eJeľ t.artáńdó rendpĺvéńv.ęłervez-E.qéú.ęJ

ryťľľ:..'....||..''.
Á.rendezvénnÝe'!kaľcsolatosinformációt''.'''

Aľéndezvényídőpontja12017'május5..Péńtek,12'x'5és12'45orák0zĺitt
A rendezvłény he|ýszíne:.ĺoss ľúuapest, ĺrefort utca, Puskin utca,'Bridy 5ándor utca .''' 

. 

.

A rendezvény'cé|jal ELTE Trefort Ágoston Gyakor|ó Gimnázium baliagéśá.{vĺriágátadás,.'az isko|áboľ a

É. rendézvény hapirendje:
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8 t;Dĺ\PEST FŐVŕiR{-)s vi il. KĽRÜLET
}lzs[ í. V;( RoS i O N KO R,\4 Á.N YZ^T

Budapestí .Ren dőr-főkapitányság

VIII. kertileti Renclĺíľkapiíány:ság

BudapesÍ'

Víg u. 36.

1084

Szíves eg;tiŕtműködését el&e is koszorröm.

Budapest" 2015. ápĺilis 8.

Tisztelettel:

ili- Ś^.ąA AGT*NE Á.i"iiĹ'1
á i. Po L..iÁ 

't 

j.l ł s -i ä i(

Iktatószám: K-8912015
ż.=' , 

', a -}Ugymtezo: YaÍga.Ĺsanell

Telefon: 06-L I 459-2202

Fax:06-1/333-1597

e-nrail: vargazsa@ ozseťvaĺos.hu

TáľgÝ: EL]'E Trefo* Ágoston Gy'aŁoľlóiskola ballagása

Molnóľ Glźb or KapłitliłtýsłĘgłezető ú r résĺěre

.l]isztett 
"{lezľedes Ur!

,Ąz ELTE Tretbrt Agostorr Gyakorlóiskola igazgatőheIyettese az alábbi rendezvénnyel
kapcsolatban kelęste meg onkormányzah:nkat.

Az iskola 2015. április 3.0-án arĺja,ballagasi tĺrinepségét, a koráb'bi évekheľ- hasorrlóaĺt icién

is' két helyszínen. A v-égzős diákok az EL,TE lĺefoĺ' utcai épiiletébil a Nemzetí lvÍúzeunr

keľtiébe r'onu.lnárrak át a Tľefoľt utcĺfu, a Puskin utcán és a Bródy Sándor utcán keresztiil.

Á fentiek értelmébęn kéĺęm onĹ hog-v a bďtagó diákok biztonságos és balesetnrentes

átjutása érdekében szíveskedjen rendőri jeleulétet, valamint _ ame'nnyiben a ĺo.ĺgalmat nem

bénítja meg _ a Tľefurt utca és a Puskin utca (Tĺefoĺ utoa és Bróĺly Sándor utca ktiz.otti

szal<asza) teljes ]ezáľását biztosítani 20l5. ápľilis 30. (csüiörtök) l2:.l5 és 12;45 óĺa kiz-i'tt.

Miuĺlemelléĺ, kérem. sz-íl'eskedjen tájékoztatni az EľI'E Trefoľt Ágoston Gyakoľlóiskola
ĺgqzgatóhelyettesét (Pál Gergel.v: +3'6 3$ĺ357 -41-88) az utcalezď.ás eégedély megadásrĺľi}.
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Budapest Főváros V|ĺ|. kerü|et Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
Gazdá|kodási Ügyosáá|y
ĺ082 Budąpest
Baross utca 63-67.

K É, R E L E M

M ag á n szem éIyek eseÍében;

Kérelĺnezo nevę: .'......... telefon:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a kjzteríilet-hasznalati kérelmek elbíralásahoz, yalalnint a kijzterület-használati

no,,ája,iu'uan fogtat,tak ellenőrzéséhez sziiltségesek. Az adatokat a' Polgánnesteri Hivatal Gazdálkodási, i'lletve Közterĺilet-

feliigyeleti Ügyoš,ňlyo kezelik az inJörma.ciós öruendelkczésijogl oI es az i{onnációszabadságróI szóIó 20I 1. évi CXI. törvén1l allpifią.

..,a'

',:.$

Közteľiilet-használatideje:zol [.'-ł ev ffi ,, ,. r,,ĺ";,, 20ll-?l' e' [-iiJ t'o [|!jj ""rĺe
(Ttibb időpon!- helyszín ęsetén kériink listat mellékelni!) |t ,'ł

Közteľület-használat cétja: vendéglátó terasz 
i 
ľ',W*äÖ : ľ

Kéľelemml éľintett kłizteľiilet nagysága: 45mz.ldb -2017 .04.1p.. -2017.04.30. *+J LLtl/\tV - LV L r .V+, tF
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy
- a kérelem benyújtĺása nem jogosítja fel a köztęriilethaszná|atźra,
- a Józsęfuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közteľületek haszná|atárő| és haszná|atźtnak rendjéről sńló

18/2013. (Iv' 24.) önkormányzati ľende|et 17. s (1) bekezdése szerint a közteľiilet haszntt|atáért köztęrület-
használati díjat koteles fizetni,

- a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének fęltételeiről szó|ő 2LOI2O09.(IX.29.)
Kormányrende|et 12' $ (l) bekezdése alapján a ręnĺ|ęlet 5. mellékletében meghatározott teľmékek
áľusíthatók.

A kérelemhez a kéľe|mezőnek az alábbi mel|é|eteket ke|l csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-eI jelölni)

1. A közterületęn folytatni kívánt tevékenység gyakoľlasára feljogosító e1yszeruokirat máso|atát:
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt,
- gazdasági társaság, egyéni cég esętén: 30 napnál nem régebbi cégkivonm X
- társadalmi és egyéb szęrvezetek ęsetében: a nyilvántartásba-vétęlükei isazo'ó okiľatot.
- őstermelők esetén ősternrelôi igazolványt.
-vendéglátótęraszlétęsítéseesetén,azaztuzemę|tetnikívánókeľeśk
bęjelęntés köteles kereskędęlmi tevékenység bejelentését igam|ő dokumentumot vagy a Miĺködési Ensedélvt X
z.Azigényettterülętrevonatkozóhelyszíntábrázo|óváz|atot,ame|yenszerepél@
is. A vázlaton azigénye|tteriiletnek - a szükséges méretekkel - úgy ĺ<ell szerepelnie, hogy anna'k nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúsága; atęrasz, pavilon szélének az épü|et homlokzati falától és ajárdaszélétől való távolsága;tęrasz
esetén annak azüz|etnekabejáratától való távolsága, amelyikhez tartozik; métęrben mérve).

X

J.Azelhe|yeznlkívántépítlnény,létesítmény,beľendęzésműszaki|ęirásÁt@
he lyszín Íot ój át is cs ąt o lni szülts é ges. X
4. Meglévö létesítnrényľe vonatkozó közteriilet-haszná|atihozzájárulás m-gujÍlása eseterl -
váľosképvédelmi szempontok figyelęmbevétęle miatt _ fényképfelvételt kell becsatolni.
J.Eplteslengedélyhezkötottépítményesetébenvaglépítésimunkálatokkalasszeft;@
esetében az építtetőtől knpott meghatalmązást és a jogszabólyban etőírl esetekbeń ai7gerds építésiigłi
hątósági engedélyt csatolni szülłséges'
o. tlozut lgenybevetele 

.eseten - a 2. pontban Íoglalt he|yszínraj zon túl - a vonatk oző he|yszínt áWám|ő
forgalomtechnikai vázrajzot, amely beszęrezhętő a BKK Kozútf l(ozlekedési lgazgatóság kozutkezelési
Főosztály, Forgalomtechnikai osztály4n.

F'igvelmeztetés:
Á hiánytalanul kitöltött hźrelemnyomtatvány és ąz előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos és egłérĺelm;i
helymeghatározás, valąmint a meglévő létesítményfotója elengedhetetlen a benyujni kźrelem éídemi elbírátásóhozl
Aközteriilet-használatot- különösen _ aza].ábbijogszabályok szabá|yozzák:

- Magyarország helyi önkoľmányzatairól szóló 20l1' évi CLXxXx' törvény
- a Józsęfuáľosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek haszná|atfuő| és használatának rendjéről szóló

|8/2013 ' (Iv .24.) önkormányzati ľendęlet
- Józsefváros Keriileti Építési Szabá|yzatárő| sző|ő 66/2O07.(KI.12.) önkoľmányzati rendelęt- Budapesti Városrendezési és Építési KeretszabáIyzatľól szóló 47ĺ|9gs.(X.|5.) Főv. Kgy. ręndęlęt- A reklámok' reklámberendęzések és cégérek elhelyezésének szabtl|yairől szďó 55/2013. (XII.20.)

önkoľmányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az á,|ta|am benyújtott közterülęt-haszná|ati kéľelmem elbíľálásának céljából ltozzlÍiĺźrutok személyes adataim
tcjľténő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes uautui'n.ot u ľoęłmesteri Hivata| az
|ejáľĺĺsban részt vevő szakhatósági ál|ásfoglalások bekéľése végett továbbĺtsa az illetékes lratosagot ĺele.
Kéľelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétő| tájékoztatást kaptam -amelyet tudomtísul vetteru _ az e|jźrás megindításának napjáľól, az ligyintézési határidőről, äz ĺigyemre iranyadójogszabályi rendelkezésekről, jogaimról és kcitelezettségeimről, iovábbá kötelezettsjgem elmulasztásának
jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről. '
Kiielentem, hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljáras és szolgáltatás álta|ános szabá|yairó|a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (1) bekezdéś b) pontja alapján a fellębbęzési jogomról
Ięmondok' Tudomtísul veszem,hogy ezá|ta| az ügyemben hozotthatáĺozat annak kozléseŕor jĺlgerőĺe emelkedik.

Budapest, f0I7, év máľcius hó 14. nap
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BUDAPES.ľT RENĐO R.F(xłpmÁNYsÁG
VIII. KelüIeti Rendőrkapi táĺy ság

Ügyszám: 01080/5ó2- 54ĺ?017. á|t,

Rendó.szeti ogztály

T áłrg z szakhatóságí áltásfoglalás
IJgyintéző; Boľos Attila Balázs ľ.hdgy'
Te\.:47747-001 48-t24
Email : borosab@buđapest.pol,ice.hu
Hiv. szám: I6.47a:/2011..

đr. Galambos Eszter
ĺigyoszÉályvezető

Budapest Főváros VIII. kerĹilęt
JózseíVárosi onkormanyzat
Po} gár.m esteľí Hi r'atala
Gazclálkodási Ugyosztátry

Brl-dap.ęst
Baľoss utca 63.67 .

1082

Tísztelt dr. Galaĺnbos Eszteľ!

\,ájé,koz.Íatom. hogy a fenti számon hat,óságonrhoz gĺkezett megkeľesésbeĺr f'og|ďtakat
qregvizsgáltam,rnelyneksoľánazalthbiakat,áł|apítottaľn:rÍĺeg:

A GlóľÍa Miľage Kft. kéĺelmet nyrijtott be a Józsefuáľosi onkolmányzaÍ' tulajdonában lévő
koztęľĹilet használatĺához, mely.ben kitelepiiIésórrek engedélyézését kéfte faĄ7. apňrc 18' naptĺil -
|!1^ĺ, źvnlis 30. napig és2017. szeptenrber 16' naptóI ^ zOIv.'november 15. napig 45, valańint
?a17 . május 01. naptół -. 2aŰ . szeptember | 5. ;napig .94 'rrég,yzetľnéter teľtilqtľe ä Ěuđapest VIII.
kerĹilet, Gyulai Pál utca 2. sztmtelőtt a járdan

A felrti hełyszínen k<izbiztonsági és kĺizlękędési szernpontból a kiteleptilés eĺlen hatóságom
kifogást nern eĺnel.

Budapest, 2017 máľcius 29.

ľ. alezľedes

Cím: l 084 Budapest 143 l Bp, P.f.:16ĺ
Telefon : 47 7 -31 00| F ax; 47 7 -33 24,48-40 I

e:nrąiĺ :'; 0 8rt@budapgst,p o1icé. hu

RZsNEo-] '90.8 
j 

'0 í0 | 080.5:0|,52(ĺ)'BglEBJóó0 l 53503-joE54965?FFt.520 ĺ 5419)

tlItKK: tjgyck $u íimnĺ:30ti3]: l ilanb:

j'l!

Erkczeůí:

fÜ17 ÁPll Ü 7
Słi.ím: {

lG- ,58í |.0
Mc l|ćk Ict:

k)
C)sztáIy:

Cĺnĺuul il.ĺ{ĺ
Iil ő sz;ĺĺtr:

)ĄG

.osztál}ryezető

4ýj€



BUDAPEsT FĺĺvÁnos VIII. KERÜLET

JózsnrvÁnosĺ
PolcÁnľ,lnsTERt HIvATAL

riĺáenobÁmiÍdb*cqy"ĺ.ĺ41ux !i o ! gĺi ľ m t

Kĺizponti Iktiltĺi

Ml:i[ĺk]'ct:..-''.'''.'.'''..'

,ú

Ügyiľatszáň; 0I107 7.
Ugyintéztiz dr. Szabó Kata Karolina
Telefon: 459-2171
Email : szabok@j ozsefu aro s.hu
Hivsz.: 16-470120Í7

T árgy : köZterĹilet-fo glalási kérelem

Gazdálkodási Ügyosztály

dľ. Galambos Eszter
ü gyo sztáýv ezető r észér e

Helyben

Tisztelt tigyosztátyvezető Asszony!

Hivatkozássalhozzźlĺ.lk érkezett megkeresésére az alábbi állásfoglalást adjuk:

Glória Mĺľage Kft.

Budapest VIII. keľůilet' Gyulai Pá.Jlu.2. vendéglátó teľasz és napeľnyő

20t7. április 18. - 2018. ápľilis 30. és

2017. szeptembe r |6.- 2017. novembeľ 15 _ 45 m2

20!7.máĄus 1'.-20t7. szeptembeľ 15. . 94 m2

tészére a közteriilethasznáIatba ađásáta fenti időszakban a ,,JoKÉsZ'' 10.$ (3) bekezdésében
ľti gzítettek betaľtása mellett kereskedelmi szempontból nem kĺfo gásolj uk,

az alá,}bi kiktitéssel:

a vendéglátó teraszt a kereskedő csak az ůizlet nyí|ászárőinak zárva tartásával
üzemeltetheti.

A Glĺiľĺa Mirage KÍt. 537612014 szźm alatt szerepel hatósági nyilvĺíntartásunkban _
,,SELFIE GzuLL and BAR'' elnevezéssel _ 1088 Buđapest Rakóczi tlt 29. szźtm a|atti ilz|ęt
tekintetében. Az üzlet nyitva taľtási ideje: H-V: 08.00-04.00.

Józsefuaros Kerületi Építési Szabźiyzatarő| szóIő 6612007.6II.12.) ok. rendelet 1ĺŐrÉsz;
10.$ (3) bekezdése értelmében:

,'(3) Vendé gIátő terasz elhelyezése
a) Vendéglátó terasz kdzterületen vagy kozhasznźiat céIjara átađot|magánteľiileten csak

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

legalább 1,5 m;
o a gyalogos sáv szélessége az arkád alatt is legalább 1,5 méter és

x 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. @ 459-2|00
www.iozsefuaľos.hu
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. a teras z legfe|jebb 3 ľrétcľ széles, illetve ennél nagyobb méretű tetasz esetében

legalább 1,5 méter széles feliileten a köľtiljárhatóság biztosítható.

b) Terasz oldalai 1,0 méteľnél magasubb szeľkezettel nenr lratáľolhatók lc.

"ĺ A teraszok téliesítésének, esővédővel való elLttástĺnak megoldását az éptĺlet

megielenítéséhez torténő megfelelő illeszkedés érdekében be kell mutatni az

önkormányzati fóépitész előtt, illetve annak lriárryában az illetékes tcľvtanács előtt,

melynek áIlásfogĘalźlsát csatolni ke|| az(elvi) építési engedéIy iranti kére1efilhez.,,

A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevékenységét a

kereskeđelemľol szoló zoos. évi CLXIV. toľvény előírásainak betartásával folýathatja,

továbbá' hogy a vendéglátó teraszon azeĺeszo|gźitatás tilos, ill. tevékenységtikkela lakosság

nyugalmát iem zavaĺhatjtk (zaj, szag, nyit:ĺatartás, rendezvények, stb.), illetve az esetlegesen

ľóľrlerulo panaszok elkerulése érdekében a vendéglátó teruszt csak 10.00 őrítő|
tizemeltethetik.

Budapest, 2017 . 04.04.

Tisztelettel:

x losz Buĺlapest, Baross u' 63-67. B 459-2100

wwwjozsefuaros.hu

4r-s.ď.



BUDAPEsT FóvÁnos
VIU. KERIILET

JlzsnľvÁnosr oľxom.ĺ,łľyzłr
PoLGÁRMESTERI HIVATALA

FŐÉpÍľÉsz

Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefváľosĺ onkorm ányzat
Polgármesteľi Hivatala

26-319/2017

Szomolrĺnýné Kocsis Beatrix
459-2-157

szomolanyineb @j ozsefu aros.hu
''i,' '-:: 
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Iktatószám:

ugyrnrezo:

Telefon:

e-mail:

liiizpĺii:Ĺi ikiató

Táľw:

Hiv' szám: I 6-470/20 ] 7'

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!

Köszönettel vettem táreY témában tett megkeresését. A Józsefuiíros Keľületi Építési
Szabá|yzatĺĺról szóló 6612007,(XII.12.) rendelet 1ĺorÉsz) 10.$ (3) bękezđése szabźiyozzaa
teľaszok elhelyezését.

A beadott fotón a napernyők egyéb reklámot tarta|maznak' azokatmódosítani kellúgy, hogy a
napemyőn csak a cég neve, i11. logója szeręelhet. A napeľnyők bézs színe megfelelő.

Ene településképi bejelentési eljaľás lefolyatása nem szfüséges.

Felhívom azoĺban a figyelmét, hogy a telętiléskép véđelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 14. $ (2) bekezdése alapjĺíĺr a helý építési szabźiyzat telęiilésképi követelményeit,
valamint az é:pítészeti öľökség helý védelméről sző|ó, a reklĺímok, reklĺĺmhordozók és
cégérek elhelyezésének, alkalmazásanak követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló, és
a telęülésképi véleményezési, illetve a telętiléskęi bejelentési eljaľás sajátos
jogintézrnényekről szóló önkormrányzati rendeletet 20|7. szeptember 30-ig lehet a|ka|mazĺĺ.
20|7. októbeľ 1. után az újonnan megalkotott településképi aľculati kézikönyv és a
településképi renđelet alapján a koľábbi településképi bejelentési eljrírásban hozott igazolások
felülvizsgálásra keľiilnek, ezért a teraszra, vąlamint a napemyőre vonatkozó telepiilésképi
bejelentési eljĺíľást 2017. október 1-étő1 szźlmitott 3 hónapon belül le kell folytatni.

Fentiek alapjrán megállapítom, hogy a közterület-haszĺá|at engedélyezhető'

Budapest, 2017. április 12.

Udvözlettel:

E 1082Budapest' Baross u.63-67.Ż 459-2|00
www jozsefuaros.hu

&+



-,,

Főváľo s i Katasztr őfavé d el mĺ Lgazgatő s ág
Közép-pesti Katasztľófavéđelmi Kirendeltség

H- 1 08 1 Buđapest, Do|ogház utca 3.; B: 7443 Budapes! Pf. : 1 54.
Tel: (36-1) 459-23f4:Fax: (36-l) 459-2457; e-mail: fki.kozeppest@kawed.gov'hu

Szám: 35 1 50/3 130 -I l20I7 .áIt. Táľgv:

lso 900l : 503/cB7ó(4)"m0(4)

Tájékoztatás a Glória Mirage Kft.
Budapest, VItr. kerület Gyulai PáI u.
2. szttm alatti közeriilet haszrálat
ügyében
r6470t20r7.
szendi Rebeka tíĺ. fhdry.
459-2300ĺ94208
fki.kozeppest@katved. gov.hu

Budapest Fővlźľos WII. keľĺilet
Józsefvdľos
P olg ár m e steľi Hiv atala
Ga zd dlko d ds í agĺ o sztá.ly

D r. Galambo s E szter ĺigjl osztályv ezető rés zére !

Budapest
Baľoss u.6347.
1082

Értesítem, hogy a Glória Mirage Kft. (1053 Budapest, Veľes Pźt\ĺéutca 17.) Budapest, VIII. kerülęt
Gyulai Pál u. 2. szźtm alatti (vendég|átő terasz és napeľnyő) közterülethasznźiat iigyében a Főváĺosi
Kataszttőfavédelmi Igazgatőság Közép-pesti Katasztrőfavédelmi Kiľendeltséghez kiildött
megkeľesését megvizsgáltam, azzalkapcsolatban az alábbitźĄékoztatást adom:

A Glória Miľage Kft. részéről a Budapest, VIII. kerület Gyulai Pálu. 2. szám teľtiletén a benyůjtott
iľatoknak megfelelő kialakíüísban a kozterĹilet hasznáIatot ttĺzvédelmi szempontbőI abban az

esetben neĺĺl kifogásolom, amennýben a hjhelyezett asztalok, székek, padok, növények és egyéb

tźrgyakegy személy źůtalkönnyen mozdithatőak, a jźrda, illetve utca burkolathoz nem rögzítettek.

A fenti tźĄ ékoztatásom nem minő stil szakható s ági állás fo g1 alásnak.

Kérem tĘ ékoztatźlsomb an fo g1 altak szíves tudom ásul vétel ét.

Eĺv.sz.:

-
u. i.:
Tel.:
E-mail:

Budapest, 20|7. ápľilis 05.
Késztilt: 2 pld-ban
1példány: 1 oldal
Kapia:

7. címzett
2. irattźr

Géczi Béla tíízolfuj ezredes
kíľendeltség-vezető

, .- -:-a: 
- --*--'-'--
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GLŐRIA MlRAGE Kereskedelmi és Szo|gáltató Korláto|t
Fe|elosség''u Társaság

(1053 Budapest, Veres Pá|né utca 17.) Adoszám: 23173451-2-41

Cégkivon at 2017.03. 14,-i idoá|lapotban,,

1 Álta|ános adatok

. Cégjegyzékszám: 01 09189451 (Hatá|yos)

. Cégforma: Kor|áto|t feĺe|osség,.u társaság

. A|aku|ás dátuma: 2011.02.23.

. Bejegyzés dátuma: 2011.02.23.

2 A cég e|nevezése

zĺĺ olTRlR MIRAGE Kereskedelmi és Szolgá|tató Kor|áto|t Fe|etosség.,u
Társaság Bejegyzés ke|te: 201 1'02.23.

Hatá|yos: 2011.02,23. (cK - 201 1.03.1o') - ...

3 A cég rövidített e|nevezése

3/1 GLIRIA MIRAGE Kft.

Bejegyzés kelte: 201 1.02.23.

Hatá|yos: 2011,02'23. (CK _ 2011.03.1o.) _ ...

5 A cég székhe|ye

5l2 1053 Budapest, Veres Pá|né utca

17 . Yá|Íozás idopontja:,.2014.03' 13.

Bejegyzés ke|te: 2014.03,27 '

Hatá|yos: 2014.03'13. (cK - 2014.o4'10') - .'.

B A társasági szerzodés'' (alapszabá|y, a|apító okirat, létesíto.'okirat) ke|te

8t1 2011.02.23.

Bejegyzés ke|te: 201 1.02'23.

Hatá|yos: 2011'02'23. (cK - 201 1'03.1o') -''.
8t2 2013.01.03.

Bejegyzés ke|te: 201 3.02. 1 8.

Hatályos: 2013.02'18. (cK _ 2013.o4.1B.) _ ...

8/3 2014.03.13.

Bejegyzés kelte: 2014.03.27 '

Hatá|yos: 2014'03'27. (cK - 2014.o4'1o') -''.
Bt4 2016.03.29.

Bejegyzés ke|te: 201 6.04.05.

Hatá|yos: 2016.04.05. (cK - 2o16.0 4,o7.\ _ ...
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9 A cég tevékenységi kore(i)

9/34 4631'08 ZÖ|dség-, gyumolcs-nagykereskede|em

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.08.

Hatályos: 2013.02.08. (cK - 2013.03.28.) - '..
9/35 4632'08 Hús-, hÚskészítmény nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.08.

Hatá|yos: 2013'02.08' (cK - 2013.03.28.) - '..
9136 4721,08 Zo|dség, gyümö|cs kiskereskedelme

Bejegyzés ke|te: 201 3.02'08'

Hatályos: 2013.02.08. (cK - 2013.03.28.) _ ...

9/37 4633'08 Tejtermék, tojás, zsiradék
nagykereskedelme Bejegyzés kelte: 201 3.02.o8.

H atá|yos: 2013.02.08. (c K - 20 1 3.o3.2B. ) _ .. .

9/38 7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, m.,uszaki
tevékenység Bejegyzés ke|te: 201 3.02.08.

Hatá|yos: 2013.02.08. (cK - 2013.o3.28.) _...
9/39 6619'08 Egyéb pénzÜgyĺ kiegészíto,'

tevékenység Bejegyzés ke|te: 201 3.02.08.
Hatályos: 2013.02.08. (cK - 2o13.03.28.) -..'

9/40 8299'08 M. n. s. egyéb kiegészíto', Üz|eti
szo|gáltatás Bejegyzés ke|te: 20í3.02.08.

Hatá|yos: 2013.02.08' (CK - 2013.03.28.) - ...

9141 6622,08 Biztosítási ügynoki, brókeri
tevékenység Bejegyzés kelte: 201 3.02.08.

Hatályos: 2013.02'08. (cK - 2013.03.28.) _ .'.
9t42 4722,08 Hús-, húsáru kiskereskedelme

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.08.

Hatá|yos: 2013.02'08. (CK - 2013'03.28.) -..'
9143 4634' 08 ltal nagykereskedelme

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.08.

Hatá|yos: 2013.02.08. (cK _ 2013.03'28.) - ...
9144 4723'08 Hal kiskereskedelme

Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 3.02.08'

Hatá|yos: 2013.02'08. (cK - 2013.03.28.) - ...
9/45 4635'08 Dohányáru nagykereskedelme

Bejegyzés kelte: 201 3'02'08.

Hatályos: 2013.o2.o8. (cK - 2013.03.28') -.'.
9 I 46 47 51'08 Textil-kiskereskedetem

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.08.
Hatá|yos: 2013.02.08' (cK _ 2013.o3.2B')-.'.

9147 6629,08 Biztosítás, nyugdíja|ap egyéb kiegészíto',
tevékenysége Bejegyzés kelte: 2013.02'0B.

Hatá|yos; 2013.02.08. (cK - 2013.o3.2B.) -.''
gl48 4724,08 Kenyér-, pékáru-, édesség-

kiskereskede|em Bejegyzés ke|te: 2o1 3.02.08'
Hatá|yos: 2013.02.08. (cK - 2013'03.28.) - '..

9/49 4036,08 Cukor, édesség nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 201 3'02.08.

4Š34



Hatá|yos: 2013,02.08. (cK _ 2013.o3.2s.) _ '..
9 l 50 477 1, 08 Ruházat kiskereskedeIem

Bejegyzés ke|te: 201 3.02'08.

Hatályos: 2013'02.08. (CK _ 2013.03.28.) _ ...

9/51 6820'08 Saját tu|ajdonú, bére|t ingatlan bérbeadása,
Üzeme|tetése Bejegyzés ke|te: 201 3.02.08.

Hatá|yos: 2013,02.08. (cK - 2013.03.28.) - ...

91 52 47 25' 08 ltal-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2o1 3. 02.o8.

Hatá|yos: 2013.02.08' (cK - 2013.03.2B.) - ...

9/53 4637'08 Kávé-, tea-, kakaó-, f',uszer-
nagykereskede|em Bejegyzés kelte: 20 1 3.o2.o8'

Hatá|yos: 2013'02.08. (cK - 2013.03.28.) - .'.
9 l 54 477 2, 08 Lábbe| ĺ-, boráru,,-kiskereskede|em

Bejegyzés kelte: 201 3.02. 08.

Hatályos: 2013'02.08. (CK _ 2013.o3.28.) -..'
9/55 7021'08 PR, kommunikáció

Bejegyzés kelte: 201 3'02.08.

Hatályos: 2013.02.08. (cK - 2013'o3.2B') _ '.'
9 ĺ56 47 26, 08 Dohányáru-kiskereskede|em

Bejegyzés kelte: 20,| 3.02.08.

Hatá|yos: 2013,02'08. (CK - 2o13.03.28.) - ...

9/57 4638'08 Egyéb é|elmiszer nagykereskedelme

Bejegyzés keIte: 201 3.02.08.

Hatá|yos: 2013.02.08. (cK _ 2013.03.28.) - ...

9158 7022,08 Üz|etvite|i, egyéb vezetési
tanácsadás Bejegyzés kelte: 201 3'02.0B.

Hatá|yos: 2013.02.08. (cK - 2013.o3.28.)_...
9/ 59 7 31 1'08 Rek|ámügynöki tevékenység

Bejegyzés kelte: 2013.02'08'

Hatályos: 2013.02.08. (cK _ 2013.o3'28.) - '..
9/60 4729'o8 Egyéb é|eImiszer-kiskereskedeIem

Bejegyzés kelte: 201 3.02'08.

Hatá|yos: 2013.02.08. (cK - 2013.03.28') - ...

9/61 4639'08 É|e|miszer, ita|, dohányáru Vegyes
nagykereskede|me Bejegyzés kelte: 201 3.02'08.

Hatá|yos: 2013.02.08. (cK - 2o13'03.28.) - ...

9/62 6499'08 M. n' s. egyéb pénzügyi

közvetítés Bejegyzés kelte: 201 3.02'0B.
Hatá|yos: 2013.02.08. (cK - 2013.03.28.) - '..

9163 4642,08 Ruházat, |ábbeli nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.08.

Hatá|yos: 2013.02.08. (cK - 2013'03'28.) - ...
gl64 7312, 08 Médiareklám

Bejegyzés ke|te: 201 3.02'08.
Hatá|yos: 2013.02'08. (cK - 2013'03.28.) _ '.'

9/65 8.| 30'0B Zö|dterület-kezelés
Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 0.25.



Hatá|yos: 2013,10.25. (cK _2013'11.o7.) _...
9/67 551 0'08 Szál|odai szolgá|tatás

Bejegyzés Re|te: 20 1 4.1 1'O4.

Hatályos: 2014.11.04. (cK _ 2014.11.06.) - ''.
9/68 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató

szervezése Bejegyzés ke|te: 2014.1 1,O4.

Hatá|yos: 2014.11.04. (cK _ 2014.11.06') - ...

9/69 5629'08 Egyéb vendéglátás

Bejegyzés ke|Íe'' 201 4.1 1 .o4.

Hatályos: 2014.11'04. (cK - 2014'11 .06.) - ..'
9i70 5621'08 Rendezvényi étkeztetés

Bejegyzés ke|te: 2014.1 1'O4.

Hatályos: 2014.11.04' (cK _2014.11.06.) -..'
9l7 1 7911'08 Utazásközvetítés

Bejegyzés ke|te: 201 5.01 .30.

Hatá|yos: 2015.01'30' (cl( - 2015.o1.31.) - ...

9 17 2 7 91 2, 08 Utazásszervezés
Bejegyzés ke|te: 201 5'01.30.

Hatá|yos: 2015.01.30. (cK - 2015.o1.31.) -...
9/73 7990'08 Egyéb fogIa|ás

Bejegyzés kelte: 2015.0,ĺ .30.

Hatályos: 2015.0,l.30' (cK - 2015.o1.31.) - ...

9/74 5610'08 Éttermi, mozgó vendég|átás
(Fotevékenység.,) Bejegyzés ke|te: 2o15.o2.17.

Hatá|yos: 2015.02.17 ' (cK - 2015.o2.19.) - ...

9 17 5 7320, 08 Piac-, kozvélemény-kutatás

Bejegyzés kelte: 2015.1 1.24.

Hatá|yos: 201 5.1 1.24. (cK - 2015'1 1.25') _ ...

9/76 631 1'0B Adatfe|do|gozás, web-hosäing
szo|gáltatás Bejegyzés ke|te: 2O1 5.1 1 .24'

Hatá|yos: 2015'11.24. (cK - 2015'11.25.)_ '.'

11 A cég jegyzett tokéje..

11l2 tsszesen: 3 O00 ooo HUF Vá|tozás ĺdopontja:',2o16'04.05.
Bejegyzés kelte: 201 6.04.05.

Hatá|yos: 2016.04.05. (cK - 2016.0 4,o7.\ _',.

13 A cégjegyzésre jogosu|t(ak) adataĺ

13/3 Gangl Marietta (an: Sza|ai Magdo|na) ugyvezeto'. (vezeto,,tisztségvise| o),, 1O44 Budapest, Picĺ
utca 6. 3. em. 8. SzÜletés ideje:1974.O1.21,
Adóazonosító je|: 839101 1968
A hite|es céga|áírásĺ nyilatkozat vagy az Ügyvéd álta|e||enjegyzett a|áírás-minta
benyÚjtásra kerÜ|t' A képviselet módja: öná||ó.
A jogviszony kezdete: 2011.02.23.

Vá|tozás idopontja.', 201 4.o3.13.

Bejegyzés Re|Íe: 2o1 4'03'27 .

Hatá|yos: 2014.03.13. (cK - 2014.o4.1o.)_..'

20 A cég statisztikai számĺe|e
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20ĺ3 2317 3451-56 1 0-1 1 3-01.

Bejegyzés keĺte: 20.ĺ 5.02'1 8.

Hatályos: 2015.02.18' (CK - 2015'02.19') _ ...

21 Acégadószáma

21t3 23173451-2-41

HU23173451.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 201 1.02'23. Változás

idopontja:,, 2o1 4.03.27' Bejegyzés

kelte'.2014.03.27.

Hatá|yos: 2014.03.27. (cK - 2014.04.1o.) - ...

32 A cég pénzforga|mi je|zoszáma,,

32t 1 1 41 0027 5-17 887 549-0 1 000004
Sberbank Magyarorszá g Zrt Gyoť. (9024 Gyor,.. Bartók Béla u. 8.: 01 10
041720) A számla nyitásidátuma: 2o11.02.23.
Bejegyzés kelte: 201 1.02.28.

Hatá|yos: 2011.02.28. (cK - 201 1.o3.17.) - ...

32t3 10400140-50526655-4951 1 008
K&H Bank zrt' 014 Budapest (1087 Budapest, Baross tér 2.: 01 10
041043) A szám|a nyitási dátuma: 2014.06.05.
Bejegyzés kelte: 2014.06.1 1.

Hatá|yos: 2014.06'11. (cK - 2014.06.26.) - ...

3218 652001 77-1 0000960_00000000
Nagykáta és Vidéke Takszov. Bp' 17 . Fiók (1 149 Budapest, Róna u' 120-122': 13
02 050256) A szám|a nyitási dátuma: 2016.11.17,
Bejegyzés ke|te: 201 6. 1 2.20.

Hatályos: 2016.12'20, (cK _ 2016.12.22.) _ ...

45 A cég e|ektronikus e|érhetosége

4512 E mail: hotelon.office@gmail.com

Vá|tozás idopontja:', 201 6.03.29.

Bejegyzés ke|te: 201 6.04.05.

Hatályos: 2016'03.29' (cK - 2o16'04.o7.) _ .',

49 A cég cégjegyzékszámai

49/1 08 09 021395
Vezetve a(z) Gyori'' Törvényszék Cégbírósága
nyi Ivá ntartásába n' Bejegyzés ke|te: 2o1 1 .o2.23.

Hatá|yos: 2011.02.23. (cK _ 201 1'o3.10.) - ...

49ĺ20109 ,l89451

Vezetve a(z) Fovárosi., Törvényszék Cégbírósága
nyĺ|vántartásában. Bejegyzés ke|te: 2o14'o3.27.

Hatá|yos: 2014'03.27. (cK _ 2014.04.1o.) -.'.



Cégformától fÜggo,' adatok
1(09) A társaság tagjainak adatai

1(09y3 Gangl Marietta (an: szalai Magdolna) 1044 Budapest, pici utca 6. 3.
em. 8. SzÜletés ideje: 1974.01.21.
A tagsági jogviszony kezdete: 2o1 1,02.23.
Változás idopontja:.' 2o1 4.o3.13.
Bejegyzés ke|te: 201 4 -03.27 .

Hatá|yos: 201 4,03.1 3. (CK - 201 4.o4. 1 o.) _ ...

97 PénzÜgyi moduI

2015. év 2014. év 2o1 3' év
2015.01.01.-2015.í2.31.2014'o1.o1.-2014,,|z'31.2013.o1.o'ĺ.-2o13.12'31.

. 
Beszámotási idoszak.

Értékesités nettl árbevéteIe
Uzemi eredmény
AdTzás eIotli- eredmény
MéÍ|eg szeÍinti eÍedmény
Adózott eredmény
EszktzÖk összesen
Befektetett eszktzfk
FoÍgóeszkÖzök
PénzeszkÖzök
Aktiv idobeIi. eIhatáro|ások
saját toke"
có|tańa|ékok
Kötelezettségek
RÖvid IejáÍatú kÖtelezettségek
Hosszú |ejáÍatú kÖtelezettséoek
Passzĺv idobeli- e|határo|ásoi
Pénzĺ]gyi mutatók
EIadósodottsá9 foka i

E|adósodottság mértéke _ Bonitäs I
Arbevéte| arányos eredmény o/o 

I

Likviditási gyorsráta i

Létszám: 15 Ío..

eFl
74 209
I 535

11 347
10 2'12
10 212
45 033
25 933
16 029
1 437
3 07í

12 461
0

24 442
I 130

0

o,72
2,6'l

13,76

eFl
41 840

5 557
2964
2818
2 818

18 383
3 475

10 925

3 983
2249

0
16 134
16 134

0
0

eFt
3 150

-1 004
-1 810
-1 810
25 541
ZJ cĐo

'ĺ 048

-564

26 105
4 982

21 '123

0

1,O2
-46,29
-57,46

o,21

138
0

-3 254
0

28 035
I 007

20 028
I

1.13
-8,62
3Ą'87
0,03

-973
4 444
4 444
4 444
25 879
25 508

0
-3 944

0
29 755

5 254
24 501

68

1,15
-7,54

469,27
0.07

2012, éu 2o'|'|. éu
2012.01.01. - 2012.12.31. 2011.02.23. _ 201.1.12.31.

eFt eFt
1 979 947

tct
690
690

24789
24 532

257 371

0,88
7 ,17
6,74
0,25

Az adatok az oPTEN Kft. Cégtár rendszerébol,'származnak, ame|y cégek esetén a CégközlÖnyben megje|ent hivata|os
adatokat tarta|mazza, más szervezetek esetén egyéb forrásbó | származó hivata|os és gy,.ujtött információk |áthatók'

Lekérdezés idopontja:,. 2017 'O3.14 1O:19
Uto|só feldo|gozott Cégkoz|ony megje|enési dátuma: 2017 'O3.1o.

Adatbázis utolsó aktua|izá|ási dátuma: 2017,O3.14 09:41
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Kiil ön eng ec|él y szäma : P E.0 6|t 2 / t.6 53 -3 tzil |4
KĹi]ön engedély hatálya: 20|4.június 12.
A keľeskedelnri .tevékerrység 

nregkezclésének .dátuma; 20I 4. j únius 1 9.

Felhívom a kereskeĺIőJtgyetmĺlt arru, Itogy a bejelenłésllaltloglĺli 53,l612014 nyilvĺinÍnľtdsiszdm alalti adĺuokban bekö'vetkez.tltt vdĺíozĺis,"i,j,,,lłi,.-n.l,,ul, 'illetve 'a llyitvataľł.tisi irtőviltozłźsdt az nzl megeIőző nyolc napon beĺitĺ kiteles bejelenteni n jegyzőltek,

Záľadék:

Ąltilĺrott Danada-Rilnaĺr Edĺna jegyzó éľtesítem. llogy a GLoRIA MIR'AGE Keľeskedelmiós Szolgr{|trrtó kft. keľęskedőt á ĺentĺ adatokkal uzřałioog-.(Ix. 29.) Koľnr. o",,o*l.t alap.jän,nlirrt beielelités-koteles tevékenységet :folytatót'Íl zolq. iĺüíuu ł8-ĺn tett bejeleniése alapián, akeľeskedelnr i hatósági ny i l vántartašua ss?elzo i ą .á''on.ł,"] 
"gy."."n.'

I}udapcst' 20'I4. június 26.

Dĺrnacl li-I{.iln ĺin ĺld in a
jegyzo

llevébeľr és nrcgbízĺisábóĺ :

EľtesÍtóst |<apjátĺ:
Ą kĺiltjn Íven felsoľoĺt sząkiratóságokds egyéb szęľvek a R. 6. $ (2) polrtja szetint.
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