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Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsága
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ELŐTERJEsZTES

Táľgy:

a Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság 2017. május 29.i üléséľe

Javaslat kiizteľület -hasznźiati kéľelmek elbíľálásáľa
Előterj esztő : dľ. Galambos Eszteľ ĺjgy osztá|yv ezeto
Készítette: Boros Gábor Szabolcs ugyintézők
A napirendet nyilvános Ĺilésen kell taľgyalni.
A dönté s e l fo gadás ĺĺh o z e gy szeru szav azattobb s é g s ztiks é ge s.

Melléklet: 4 db
Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás ós a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatalhoz
az a|ábbi - a Józsefuárosi onkormányzat fulajdonában lévő közteľületek haszntiattnő| és
haszná|atźnak rendjéről szóló I8l20I3. (Iv.24.) ĺinkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) szeľinti - köZteľĹilet-haszná|atihozzájźnulás irránti kéľelmek étkęztęk.
t.
Kö ztertil et-hasznźiő. kér ęImęző : HC Epítő Kft.

(székhely: 1094 Budapest, Bokľéta utca 19.)
A kérelemben foglalt közterĹilet-
használat ideje: 2017,junius 0l. -2017.június 30.
Közterület-haszná|atcé|ja: társashźn építési munkálatai
KözterĹilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerület, Nap utca 16. szálm ę|őtti

Kö zteľül et-hasznáIat na gys ága :

Kö zterül et-haszná|at díi a:

Közteľiilet -haszná|at díj a ö s szesen:
Díjfizetés iitemezése:

közteľületen
ldb parkotóhely (parkolóhelyenként IO mf)+37
m" jźtrdaés úttest
2 650,- Fťpaĺkolóhelylĺlap (munkanapokon,
440,- Ftlőrďparkolóhely) és 420,- Ftlm.lnap +

AFA (munkasztineti napokon és a járda
területén)

Tunkateľület jardán és útteste=n 466 200,- Ft +

AFA (420 Ft,- x 30 nap x37 m')
munkanapokon összesen: 43 819,- Ft + AFA
(bruttó 2 650,- Ft,- X 2I munkanap x 1 db
parkolóhely, azaz 55 650'- Ft)
Ĺnunkasztineti napokon ĺjsszesen: 37 800,- Ft +

AFA (nettó 420 Ft,- x 9 munkasztineti nap x 10

m")
547 819,- Ft + AFA
egy összegben

Tényállás: A HC Építő Kft' 2OI7. május |9' ĺapjan érkezettkérelmében közteľület-haszntiati
hozzájarulás - teljes díjfizetéssel történő - megadását kéri a Tisńę|t Bizottság!ől tekintettel
arra, hogy a Budapest VIII. keľĹilet, Nap utca 16. száłn alatti tźrsashtu épitési munkálatai



céljából kívanja használni a fenti teľtiletet. A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyí Bĺzottséą a
19612017. (III.27.) és a 38712017. (V.15.) számiĺhatátozataíban korábbanhozzájérult a fenti
terĹiletre vonatkozóan a közterület-hasznáIathoz 2016. július 18. _ 20|7. május 31. ktjzötti
iđőszakban, azonbarl atervezettnél több időt vesz igénybe a kivitelezés.

A tćrsasház építésével kapcsolatos munkateľĹiletet körtil kell keríteni, amelynek
következtében a gyalogos forgalmat a ililoldali jarđaraterelik.
Kére|mező érvényes BKK forgalomtechnikával rendelkęzik, mely kéľelme mellékletét képezí.

Fentiek alapján a Gazdźikodási Ügyosztá|y javasolja a köĺeľület.haszná|ati hozzájáĺu|ás
teljes díjÍizetéssel töľténő megadását.

)
Kö zteľĹil et -hasznáIő. kérelmező :

A kérelęmben foglalt közterület-
hasznáIat ideje:
Kĺiztertilet-hasznáLat c éIj a:

Közterül et-hasznźiat helve :

Kö zteľĹĺl et -haszná|at nagy s ága :

Kö zterület-hasznáIat ďij a:

Közteľiĺlet -hasznźiat díj a ö s szesen :

Díjfizetés ütemezése:

A kéľelemben
haszná|at ideje:

KözteľĹil et-haszná|at cé lj a :

Kö zterület -haszĺáLat he lye :

Kcizterül et -használat nagy s ága:
Kĺj zteľĹilet -hasznźiat díj a:

Köztenilęt -hasznźiat díj a ĺi s szesen :

Díjkiesés, díjelengedés esetén:

TUYET.ORIENT Kft.
(székhely: 1085 Budapest, Rĺjkk Szilaľd u. 2.)

2017.június 07. _2018. junius 07.
megä||ítő táb|a
Budapest VIII. keľtilet, Rökk Szilaľd u.2' szźlm
előtti közteľiilet
lmr
3 150,- Ftl m2/hó + ÁFA
37 800,- Ft + ÁFA (3 150,- Ft* 1 m2* |2hć))
egy összegben

Ténvállás: A Tuyet-orient Kft. 2017. május 17. napjźn érkezett kérelmében - előľe egy
összegben töľténő teljes díjÍizetéssel - kÓzterület-hasznáLati hozzźĄźrulás megadását kéri a
Tisĺelt Bizottságtől tekintettel arra, hogy megá||ítő tźlbla elhelyezése céljából kívźnja
használni a fenti terülętet
Fentiekľe tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosztá|y javasolja a közterĹilet-haszná|atihozzźĄźru|ás
_ előre egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetés mellett _ megađásźft.

3.
Kó zteľĹilet-has ználó. kér eImező : A Biblia Szól Egyesület

(székhely: 1 089 Budapest, Golgota iń 3')

2017,június I0. _ 2017.június 1 1.

2017 . augusztus 26. - 2017 . augusztus 27 .

rendezvény (családi nap)
Budapest VIII. kerület, Szenes Iván téľ előtti
köZteľÍileten
310 m2
3z},-Ftlr,łlĺap + ÁFA
396 800,- Ft + ÁFA (320,- Ft*310 m2*4 nap)
396 800,- Ft + ÁFA

foglalt közterület-

Ténvállás: A Biblia Szól Egyesu|et 2017. május 19. napjĺĺn érkezett kérelmében _ teljes
díjmentesség biztosításáva| - köZteľület-haszntúati hozzájarulás megadását kéri a Tiszelt
Bizottság!ől tekintettel arra, hogy családi nap rendezése céljából kivanja haszná|ĺĺ a fenti
területet,



A kéľelemben
hasznźiat ideje:
Kö ĺeľtilet-haszná|at célj a :

Közteľül et-hasznáIat helve :

Kĺj zterület-hasznźiat nagy s ág a :

Kö zterül ęt-hasznáIat díj a:

KözteľĹilet-hasznźiat díj a <isszesen:

Díjfizetés ütemezése:

A rendezvény a Szenes Iván tér zöld teruletén keľül megrendezésľe. A benyújtott kérelem
mellé csatolt dokumentumokból megállapítható, hogy a rcndezvény soľán csomagolt ételek,
italok kerĹilnek kiosztásra, amely jelentős mennyiségű kommunális hulladék keletkezésével
jźr, ame|yet nem lehet maradéktalanul iisszegyűjteni. Továbbá a tér fuvesített teriĺlete - a
rendezvény jellegéből adódóan - jelentős taposásos terhelésnek lesz kitéve.

Fentiekĺe tekintettel a Gazdtikodási ÜgyosztáIy javasolja a kciĺeľület-használati hozzäjźruIás

- előre egy összegben t<ĺrténő teljes díjfizetés mellett - megađását.

4.
Kö zterĹil et-haszná|ő. kér e|mező : Boľsos Sándor egyéni vállalkozó

(székhely: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u.

12-14. r.s.)

2017.junius 02. -2017. szeptember 30.
vendéglátó tetasz
Budapest VIII. keľiĺlet, Szigony u. I6lb' _ Lósy
Imĺe u. felőli homlokzataelőtti járdan
4mr
szezonon belül: 2 O8O,-Ftlmzĺhő + Áľ.,q,

33 280,- Ft + (2 080,- Ft * 4 m2 * 4 hó)
egy összegben

foglalt közteľĹilet-

Ténvállás: Borsos Sándoľ egyéni váIIa|koző 2017, május |f . napjan érkezett kérelmében
kĺjzteľiilęt-haszná|ati hozzźĄttruIás _ előľe egy összegben történő teljes díjfizetéssel -
megađását kérte a Tiszelt Bizottság!ől tekintettęI ana, hogy vendég|atő terasz elhelyezése
céljából kívánja hasznźini a fenti területet.
A Budapest Fővaĺos VIII. keľĹilet Józsefuaĺosi Polgĺíľmesteri Hivatal Gazdálkodási
Ügyosztálya a kérelem beérkezését követoen a hatósági vélemények bęszerzése felől
intézkedett.
A Budapesti Rendőr-fokapitĺínyság VIII. kerületi Rendőrkapitarrysäg kcjzlekedés, közľend és

kozbinonság szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefułírosi Polgármesteri Hivatal Városépitészeti Iľodája a közteruleťhaszná|attal szemben
nem emelt kifogást.

Fentiekĺe tekintettel a Gazdá|kođási Ügyosńá|y javasolja a köztertilet-használatihozzétjáruIás
teljes díjfizetéssel történő megadását.

il. A beteľjesztés ĺndoka
A beérkezett kérelmek elbírá|ása, valamint az előteľjesztés tźtrgyában a döntés meghozata|a a
Ti s ztelt Bizotts źry hatásköréb ę tartozLk.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása
A döntés céLja abeétkęzett kérelmek Bizottság źt\talhataríđőbęn történó e|bitá|źsa'
Tervezett bevétel:
TUYET-ORIENT Kft.
A Biblia Szól Egyesület
Borsos Sandor egyéni vá||a|koző
Osszesen:

37 800,- Ft + AFA
396 800,- Ft + ÁFA
33 28O,- Ft + ÁFA

467 880.- Ft + ÁFA



547 819,- Ft + AFA
547 8|g,. Ft + ÁFA

IV. Jogszabályikiiľnyezet
A Rendelet 12. $-a értelmében a köĺerület-hasznźiattal - hozzäjaľulással és elutasítással _

kapcsolatos <inkormányzati hatősägi eljáľásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint
elsőfokon a Vaĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság dönt. A Rendelet melléklete
meghatározzaakozteru|ethaszná|atokutanifizetenđódíjméľtékét.
A közteriilet-használati dijťĺzetés ütemezéséről a Ręndelet 18. $ (1) _ (2) bekezdései az
alábbiak szeľint rendelkeznek:
,,(]) A díjat a koztertjlet-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a
j o go sult kt;t el e s el őr e e gł o s s ze gb en me gfi zetni.
(2) Tartós (egalább hat hónapot meghaladó) kozterület-használat esetén a Bizottsóg a
jogosult kźľelmére havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, eglenlő osszeý dffizetést
mególlapíthat, amennyiben az esedékes díj 10.000 forintnól magasabb. Ezt a tényt a
ko zt e r ül e t -ha s znál at i ho z z ój ár ul á s b an r ö gz í t eni ke ll.',
A kozterületi haszná|ati díjak csökkentéséről, elengedéséről a Rendelet24. $ (1) bekezdése az
alábbiak szerint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. meĺléklete alapján megóĺlapított kÓzteriilet-hasznólati díjak korlótĺanul
cs ökkenthetőek vagy el enge dhető ek:

a. az onkormónyzat érdekében végzett építési, felújítási munkólatokvégzése esetében;

b. a fővárosi, vagy onkormónyzati pályázaton elnyert támogatásból történő épület

felúj ít ás o k e s et é b en,'

c' humanitáľius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;

d. kulturális és kornyezetvédelmi célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;

e. minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgy ítéli meg, hogl az Józsefidros érdekpit
szolgálja;

í bejegyzett politikai pórtok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú
rendeménye esetében;

g' oktatási, tudományos vagl ismeretterjesztő témájúfilmalkotósokforgatása esetében;

h. a Filmtv. hatáĺya alá nem tartozó alkotások forgatása esetĺin, ahol az igénybeveendő
terület a ] 5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó tertiletíj,'

i. a Fiĺmtv. hatólya alá nem tartozó alkotások foľgatása esetén, amelynek időtartama a
kéreĺmezett időponttól számított j0 naptóri napon belül összességében nem haladja
mega2naptárinapot.',

A Rendelet 9. $ (1) bekezđése szeľint: ,,KozterüIet-használati hozzájárulás csak ideigĺenes
jelleggel _ meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig _ adható,

legfeljebb j évre; a településképi bejelentési eljórás sorón hozott döntésben engedélyezett

reklómberendezés elhelyezése esetén leýljebb ] 0 évre.',

Fentieka|apjánkéremazaIábbihatźltozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

I. A Viírosgazdá|kođási és PénzĹĺgyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterület-hasznźiati
hozzźljáru|ást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel . az a|ábbiak szerint:

KözterĹilet- haszĺá|ő . kére lmező : HC Epítő Kft.



(székhely: 1094 Budapest, Bokľéta utca 19.)

A közterĹilet-haszná|at ideje: 2017.június 0I. -2017.jrinius 30.

KözteľĹilet-hasznźiat célja: tćrsashźz építési munkálatai
KözterĹilet-haszĺá\athelye: Budapest VIII. keľĹilet, Nap utca 16. sztm e|őtti

köĺerületen
Kĺj zteľĹil et-hasznźiat nagy sága:

Fęlelős: polgáľmester
Hataridő: 2017 . majus 29.

il. Vaĺosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľiilet-hasznéiati
hozzájarulást ad_ előre egy összegben történő teljes díjfizetés mellett _ az alźtbbiak
szerint:

Közterület-haszná|ő. kérelmező: TUYET.ORIENT Kft.
(székhely: 1085 Budapest, Rökk Sziltrđu,2.)

AközterĹilet-hasznźiatideje: 2017.június 07._zDl9.junius 07.

Kö zteľület-haszná|at céIj a: mesállító tábla
Kĺjzterület-haszná|at helye: Budapest VIII. keľĹilet, R<jkk Szilátdu.2.
Köztertilet-hasznáIatĺagysága: I m"

Felelős: polgiĺľmester
Határidő: 2017 . május f9.

ilI. Yźtosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság úgy d<int, hogy közteriilet-hasznáIati
hozztljan:Iást ad- előre egy összegben töľténő teljes díjÍizetés mellett _ az a|ábbiak
szerint:

KözteľĹilet-haszná|ő,kéte|męzó: A Bĺblia Szĺil Egyesület
(székhely: 1 089 Budapest, Golgota tń 3.)

Aközteľület-hasznéiatideje: 2017,junius 10._2017,június 11.

2017. augusztus 26. -2017. augusztus2T.
rendezvény (családi nap)
Budapest VIII' kerület, Szenes Ivan téľ előtti
közterĹileten

K<jzterü1et-haszná|atnagysága: 310 m2

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017. május29.

IV. Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotĺság úgy dönt, hogy köztęľület-haszná|ati
hozzájaru|ást ad _ előre egy összegben tĺiľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szeľint:

KözteľĹilet-haszĺáIő, kérelmező: Boľsos Sándoľ egyéni vállalkozó
(székhely: 1082 Budapest, Leonaľdo Da Vinci u.

r2-r4.r.s.)
A közterül et-haszná|at ideje: 20|7 .június 02. _ 2017 . szeptember 30.

ldb paľkolóhely (parkolóhelyenként 10 m)+lz
m" jźxdaés úttest

Kĺj zterül et-hasznáLat céIj a:

Közterület-haszná|at helye :

Közterület -haszná|at cé lj a :

Kĺiztertilet -haszĺá|at helye :

vendéglátó tetasz
Budapest VIII. kerület, Szigony u. I6lb. _ Lósy



Imĺe u. felőli homlokzataelőtti jáľdán
4mrKözteľület-haszĺtĺIat nagy s źĺga:

Fęlelős: polgáľmester
Hatlĺľidő: f0I7. május29.

A döntés vé grehajtás át v égzo szętv ezeti e gysé g : Gazdálkođási Ü gyo sztály

A lakosság széles köľét érintő d<intések esetén javaslata a kozzététel módjĺíĺa:
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2017 . mźĄus 23.
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Budapest Főválos V|l|. keĺtiriet Józsefoáros. Polgármesteri Hivata!
Gazdá|kodási Ügyosztá|y
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

K É R E L E M
a Józsefu áľosi on ko ľm ány r'at tu laj d onában lévő ktizteľület haszná|atáthoznyomtatvónyt olvashatóai, nyomta!oĺt betűvel kitöttenilr j ü k

M ag á n sze m él yek eseŕéóen.'

Kéľęlmezőneve: .....'.......'... telefon:

e-mail cím:

úmesteą aildterületen vag. .......

Kérj iik a túlold,alon j elzett
a' k é ľ e l e mnJ, o mt c tv đ,ny t

m9!l-ékleteket cs atolni, és
al áírni szíveskedj ék !,
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A kéľe|mező tudomásul veszi, hogy

a kérelem benyrijtĺása nem jogosítja fel a kozerulethaszná|atźra,
a Józsefuiírosi onkoľmányzat tulajdonában lévő köZterületek hasnőiatźrő| és haszrálaĺínak rendjéről szóló
18/20|3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet 17. s (1) bekezdése szerint a köztęľĺilet hasnń|ataértĹoze'ulet-
használati díjat köteles fizetni,
a közteľtileten k:zárőlag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210l2oog. (1l''.2g,)
Kormáĺryrende|et |2. $ (1) bekezdése alapjĺán a ręndelet 5. męllékletében meghaüĺrozott termékek árusÍtha-
tók.

A kéľelemhez a kérelmezőnek az alábbi melléleteket kell csato|nia: (A csatolt me|lékletet kérjĺik X-et je|dlni)

1. A közteriileten folytatni kívánt tevékenység gyakorláŚára feljm
- egyéni vállalkozís esetén: vállalkozói igazolványt,
- gazdasági tĺĺrsaság, egyéni cég esetén:3O napnáI nemrégebb
- tĺĺrsadalmi és egyéb szervezetek esetében: anyilviíntatĺsua-vffi
- ĺĺstermelők esetén őstermelői igazolvĺínyt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén' azaztiuemęltetni kívánó kereskedelmi/ve@
jelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vasv a Mĺĺktidési Ensedé|vt
2. Azigényelt teľiiletľe vonatkozó helyszÍnt ábrźr:o|ó váz
is. A vŁlaton azigénye|tteľiileürek - a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annJk nagysága,
elhelyezkedése egyéĺtelmĺĺen megallaPítható leryen (TERASZ, PAVILON BšBľÉŃ: ňrnak szelessege,
hosszúsága; aterasz, paülon szélének az épület homlokzati falától és ajárda szé|étő|való tiívolság a;ieras,
esetén annak az tizletnek a bejáratától való távolsága, amelyiklrez tartozik; méterben mérve).
J. Az ehelyeznl kĺvánt építmény' létesítmény, berendezes miĺszaki lęÍnását és terveit; te,ąs,ké,el*ekhe, 

"helyszín Íotój át is cs ątolni sziilts éges.
4.Meglévőlétesífinényľevonatkozóköaeriilet-hasmźiatihozzájáruHs
mi sÍempontok figyelembęvétele miatt - fényképfelvételt kell beisatolni.
5. 'U,pitesl engedelyhez kötott építmény esetébenvagł építési munkálątokkąl ass,eftłggj kij,t",iitet-has,,uźkt
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazđst és a jogśzabátybąn előírt esetekbeň ěi-ogerős építésiłgłi ható-
sdgi engedélyt cs atolni sziilrséges.
6. K<jzit igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt helyszíllĺajzon ni' - a vonatkozó he'ysznt äbrázo1ő
forgalomtechnikai vázĺ:ajzot, amely beszerezhetł5 aBKK KöZuti Ko"l"k"desi lgazgatoságKtizutkezelési Fő.

Fĺwelmeztetés:
A hiĺźłrytalamłl kilakott lrerelemUomtatvórly es az előírt mellékJetek csaolásĺÍn hÍJ, a poľltos és egł&telmű helymeghałuás, va-
lamirt a meglevő laesítméľtyfonja elmgedhaetlen a bełyújtott lrźrelem erdemt elbirlźIdslthoz!

A közt€rület-haszrálatot _ kiilönösen - az ďábbijogszabáůyokszabźůyozzái<:

Ma$laronzĘ helyi iinkonĺlányzatairól szś|ő 20| |. évi CL)oo(x. töľvény
- a Józsefuáľosi onkormányzat mlajđonában lévő köztertiletek hasmálďáľól és haszrrĺlatrĺnak rendjeről szó|ó 18ľ20|3.

w .z4.) önkomlányzďi ľendelet
Jóxefuĺíros Keriileti Építé si Szabzlyzaráró| ŠZó|ó 662007.QCI. 1 2.) önkomrányzati rendelet
Budapesti Vtáľoľendezesi és Építési Keretszabá|yzató|smtó 47/Ígg8.(x.l5.) Főv. K5z. rendelet_ A reklámot reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szótó 55lf013. C;II.29.) önkor-
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulíľott' az á|talarn benyújtott közteriilet-hasmá|atikérelmem ęlbÍľálásanak céljából hoadiúłulokszemélyes adataim
történő kezeléséhez, *lľint úlhoz,hogy azígy fudomásra jutott személyes ađataimatäEl-gaoo"steľi Hivatal az Ie-
jĺĺrrísban részt vevő szakhatósági álllásfoglalások bekérése végett továbbftsá az illetékes hatósálok felé.

Kéľelmem benyujtásakoľ a Polgĺírĺnesteń Hivatal Gazdálkodási.Íjgyosná|y ĺigymtézőjétő1 tájékoztatźst kaptam -amelyet tudomúsul ietteL_ az e|jaĺás megindításának napjĺĺról, -ĺígynte,ě"' n'íĺ'iao'är, * tigy"'." iranyado jog-
szabályi ľendelkezéselľől' jogaimľól és kötelezettségeimľől, továbbá kotelezettségem elĺnulasajsának;ogktivetĹež-
ményeiĺől, valamint a hivatali elérhetőségľől.

IĘi@, hogy kéľelnem teljesítése esetén a közigazgatásihatósági etjáłás és szo|gá|tatás általrínos szabźiyalró| a
2004. évi-C)(L tliľvýny 2004. év| CXL. ttirvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alap;ĺn a fellebbezési jogomľol 1e-
mondok. Ttłdomúsul veszern,hogy ezálrtalaz ügyemben hozott hatarozat annak iozlésekor jogerőľe emelkedik.

.^^. - 
He Építldffr,Elwqző

'u^"1ľug.p".t, Bokréta u. ĺ9.
^o0ľáT. 13792590.243

cg; 0í-09-9568í8
7. v

Budapest, 20,/.!*.oo9í. no ..4.3 :. o,p.
,ł,r,ÁÍnÁsł
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FoRGALoNĺTECHNIKAI MUSZAKI LEIRÁS

A foľgalonrteclrnikai múszaki leíras a koztertilet Íbglalás miatti ideiglerres forgalnrí ľend
kia|akitást..v a| fo glalko zik.

A Budapest VIll. ker. Nap utca .16. sz. irrgatlanoĺr építósi ĺnuĺrkát tetvcznek. Az iĺgat|an előtt teljes
lrosszon kozterületet foglalásľa van sztikség. melyhez forgalomteclĺiikai teľvet készítettünk.

A kłizterĺilet helye:
A teľiilet e|kor|iúozźlsának mĺidj a :

Az elfogl*lt kiizteľĺilet méľete:
A közteľtilet foglalás időtartama:

Bp' VIĺI. ker' Nap u. 16. szárn előtt
z:árt, b ontható keľítés
46,2nt2
20|6.júliustól kb. 5 hónap

A teľůileten jelenleg meglévő foľgalmi ľelrdet és a teĺvezett állapotot azF-| számú rajzon trirrtetttik
t-el.

A Nap utca belvaľosi egyiráný utca, aszfa|tozottúttesttel és kétoldalt jarđával. Az úttest bal szé]érr,
részben jáĺ d źln pźn.huzunos várakozásľa ki.ielolt helyek vannak.

Az épitkezéshez sztikséges közteriilet: a telek előtti járdafelület és az úttest azonos oldali része. A
nrunkaterĹiletet a járda és az úttęst felől köľiil kell keľíteni. A gyalogosokat a túlolda|i jáĺdára kell
teľelni'
A nrunkateľĹilet mellett 3,25 nr széles úttesten az egyirénytĺjánniĺÍbľgalorn t-enntzu.tandó.

A kívitelezés teljes ídőtartama alatt gorrdoskodni kell anól, hogy a muĺlkateľület nrellett a KRESZ.
valamínt az épitési munkahelyek elkorlátozásáľa r,onatkoző intézkedésekberr foglalt, és a lratóságĺlk
áltď előíľt fbrgalomtechnikai és egyéb ľelrdelkezéseket betarÍsák.

A. foľgalomkorlátozási ten, alapjan a munkálatok alatt az ideiglenes közriti je|zőttb\ŕ/r,lat ki kęł1
helyezni. A ml'tnką befejezése utćm a kĺjzteríiletet hel.yre kell allítanÍ és ąz eredeti forgalnli reĺzdet
kialakítan i (j el zőtáblák, burkolati j elek).

łĺ-ĺe.I-ÁN oS ELoÍRĺ'sor
A k<ińton lęvő munkahelyek elkorlátozráséi.ĺoz, je|zésélrez ép, síkt.elĹiletii, tiszta elkorlátozó elernelĺ
és egy{fo kiegészítő foľgalomteclĺríkai segédarryagok lrasználhatók.
Az ęlkorlátozó eIerneket, közriti jelzi5táb|źkat így kell rögzíteni, lrogy szélterlrelés esetérr azok nę
nlozduljanak el. A lezárt úh.ész mentén a kozuti jáľmű és gyalogos foľgalnrat a kivitelęzés minđen
fázisttban biztosítani kell. Az építéslrez sztĺkséges jelzésrendszert alumínium anyagÚ,
fěrryvisszavetó foliás táblák{<al kell kialakítzuri. A munkák nregszúnésével, vagy az építés tér.beni és
időbeni előrelraladásával is a jelzéseket át kell helyezni, vagy el kell távolítani. Az építési munkák
koz- és útterületek helyreállítását kövętően a jelzéseket át kcll |le|yezni, vagy el kell távolítani.
Biztosítani kell a kivitelezőnek az ériĺrtett munkaterĹileten a gépjárnriiÍbrgalmat igélry szeľint,
valamint a lakossági magánbej iratok funkcióját azon a teniletekerr, ahol fělpályás útlezárást
a|ka|mazott. A kivitelezőľrck a munka megkezdése előtt a teľtileten élőket tźĄékoztatľĺi kell a munka
m egkezdéséről, idej éről és a forgalomteľel esľől.
A ĺnegktiIönbĺiztetett jelzéssel renclelkező jánnűvek ktĺzlekeĺléséhez elsőbbséget kell biztosítani.
ŕ:iszaka és koľlátozott látásviszonyok mellett az elkoľláto zást fo\yamatos liros vagy villogó
borostyánsárga jelzőLámpár,al meg kell jelolni. A kozúti munkahelyen do\gożćt rnindeń szeĺné1y
naľancspiĺos, citromsáľga kozuti ferryvisszavc'tő felületii védĺĺrnelléný köteles víselni. A
niunkaterületeĺr nrozgó murrkagépeknek a sárga villogó jelzést műkodtetni ketl. A munkahelyen a
forgalorn irányáva| párhuzamos hossziĺányri elkorĘétoztls céljáľa összefirggtĺen elhelyezett vtďrzćrÍo

'fuNap utca 16' építkezés

ĄÜ



Budapest Főváľos Vl||' keriiIet Józsefuá..osi Polgármesteri Hivatal
Gazdá|kodási Ugyosztály
í082 Budapest
Baross utca 6i-62.

T
KÉRELEM

a Józsefváľosi onkorm ányzat tulajdonában lévő ktizteľület haszná|atáthozą nyomt.atványt oIvashątóaŕ, nyomtatott betűvel ki.ti)lteKérjú

M ag ánszem éIyek eseÚéóen''

Kéľelmezoneve: telefon:
:--T-'i----t---

I:kcíme:ircz:1 i i_l-i hetyses..........1.::..::.:....(Ę.ÉĐ....'...::..................ujÍr|:........em./ajtó

Sziiletesiheýe:.......'..-....... iĺ":"' ill-_i-l e' lĹJ hó iTl nap,arýaneve:..................
e-mail cím:

Kćľjii
g .1, e s

!
h
k

tt lúlłlldalon jelzett
é ľ e l e Dt' |, y o |l,L ĺ' ll ĺ v ú n y 1

meIIéklcteket csatoln
aIiáírni szíveskedjék

ĄĄ
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A kéľelmező tudomásul veszi' hogy
a kérelem benyrrjtása nemjogosĺtja fęl a kČiztęrĺilet haszná|aÍára,

. - a.Józsefuarosi cĺoto.*'ĺ"l'*t tuiajdonában lévő közterĺiletęk hasmálatárót és haszráIatanak 19nđjérő1szoló
|8/f0|3. (Iv . 24.) önkońanyzati rendelet ĺ7. $ (l) bekęzđése szeľint a kÖzterulet haszľálaĹáéľt kÜztęľĹilęt-

használati díjat köteles fizetni,
a közteriileten kizźĺó|ag a kereskęđelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló f|0/2009. (IX.29.)

Kormányľendę|et 12. $ (l) tętezaesę alapján a ręndęlęt 5' męllékletében meghatiĺrozott termékek rírusítha.

tók.

atokkal ös szefiiggő közteriilet-haszndlat

ż*"tĺ6u, * Ęĺ,rcĺatal kapott ńeghanlmazást és ajogšzabótyban előírt esetekben a jogerős építésiłgłi ható-

csatolni
- a vonatkozó helyszínt źlbrázo|ćl

Í.orgatomtecĹnik ai vánajzot, amely besżer ezhető a BKK Közuti Közlekedési ĺgazgatőság Közutkezelési Fő-

osztá

Figvelmeztetés:
i@touat kérelemnyomtdvfury es u előírt melléHetek csaolasđn tul, a pontos és eg/értelmű helyneýatározás, va-

lanint amegla,ő létesttméryfonia elengedłutetlen abeľyújtott kbelem érdemi elbíra]qsáhaz!

^ 
kozterülgt'hasanílatot - hilölxjsen _ az alábbi jogsrabá|yokszabá|yozzák:

Maryaľország heM onkormányla|zlĺó|sł3|,3 20l l. évi CI.X]Cr.D(. tÜľvérry

_ o lj,s"Äá'osi tnkormanyzat tula1donäban levö közteriilctck hasa$'latĺiról és hasarálatának ľendjéľ{ll szĺ1kl 18ź013.

w .24.) önkoľmányzati rendelet

Józsefuaľos Keľiileti Építési S:ŹlbźtyzaÍźről s;zÍiő 66D001 .Qflĺ. l 2.) Önkonniányzati ľendelet

Budapesti Városľondezęsi és Épĺtesi KeretszabäIyzató|smló 47ll998.(X.15.) Főv. Kry. renĺlelet

- Á reklámok, ľeklárnbęręnĺJęz.ések és cégéľek elhe|yezésének szabályaiľóI szÓlő 55/f0|3' (XII.20.) önkor-

ĺĺŔłlyzaLi rendelete

NYILATKOZAT
Alulíľott, az źita|arnbenyújtott közterület-hasmálati kérelmem elbírálásának cé|jźbő| houlźiórulok személyes adataim

tŕit.ľénő kezeléséhez, va|ámint ahhoz, hogy az ĺgy tudomásra jutott szęmélyęS adataimaÍ a Polgáľmesteri Hivatal az le-

jáľásban részt vevő szakhatósági állásfo$lalrĺsok bękéľése végett továbbítsa az illetékęs'hatóságok felé. ..''

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügylntézöjétő| ÍźtjékozüaÍást kaptam -
ou,elyet rudolntJsiil 'veĺtenl- o' 

"5á'á, 
mcginĺlitísának napjáľól; az iigyintozosi hataridőről, az ügyemre;iĺányadó jog-

'áuáryĺ 
."na"ll.""ilt.l" jogainľol és kötelezettsegeimiol, továbbá kötelezettségęm 'elmlllaszŕźlsának jogkłiveÍkez.

ményeiről, valamint a hivatali eléľhetőségről.

Kiielentem, hogy kéľelmem teljesítése esetén a kizigazgatźlsi hatósági eljáľás és szolgáltatás á.ltalános szabá|yairő| a

Tooł. eurcxL. torveny f004,-évi CXL' ttirvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja 4upi'ĺ" a fellebbezési jogomról le-

;:;;;;;' i;;-,*6", *'-, hogy ezaltal az rigýemberr liozott lntáľozat aĺńak kozlésekqr jogcľ{ĺrc 'elrrellcedilc.

A kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt. metlékletet kéľjük X-el jelölni)

1. A közteriileten folýafui kívánt feli ososító egyszerĹi okiĺat másolatát:

- esvéni vállalkozas esetén: vállalkozói i
i 
"és 

esetén: 30 naDnál nem ľéeebbi cégkivonatot, aláírási cím

- őstermelők esetén őstęrmelői
u"ern.ltetni t.ĺ*no tereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-

ielentés kiiteles keľeskedelmi tevékánység !ęję|ęntését igazoló dokumentumot vagy a Mĺĺköđési EnBedélYt .

ĺ;sĺ:tĺjtr ĺlľrĺk az Íieletnelc a bejrír.alatQlyalÉlavo]9qga'

Inie kell a környező utcáknak

Ĺ. ĺ. ua]l*n az igényelt tęrtilęürek. á szĺikséges mćľctckkcl. úgy kcllszcĽtlľ:: logy To'nĺ'oagysága;
emelyezlceĺĺĺ'" "gýĺ.'t"l-ĺien 

megállapÍtható légyen (TERASZ' PAvrLoN ESETEN: annak szelessége,

hosszúsóga; a terasz, pavilon szé|ének azépĹitet homlokzati falától és a jarda szélétől való tavolsága;terasz

i leÍrását és terveit; teľąszkéľelmekhez a

let-hasanálati hozzájźrulás megújítása esetén _

mi szeňrpontok figyelembevétele

Bud apest, zt,ł łffi...6v í:Tő lÍ,,Ł-uap.

Ą2-
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2. Juggelék uz 5/20l3' (II. l0.) ollkclrtnún1nali reruIelethł,łz

KERELEM
A Józsefuáľosi onkormányzat területén a tclepül(.skQti bcjcltlntési c{árás |cfo|ytatásához

R é rj |ú k a ny o m t a l v á n y t o ! v a s h a t ó a n,l |! 0 l|l l <, t 1, l t h ľ t ii l, c ! k i t (, ! i ", l l

Garlasógí túrsasdgok, tórsadalmi és egléh szervezetek asetćben:

Levelezesi "*.' 
. . .. . .. ... . . -. . . ::1. -. . ...il;;;.. ..... ;;ľľ-,

r-*
7-

Egłén. váIlalkonús (egÉni cég) escfuĘhcn:

Kérelmezöne'ŕe: ................. tcloĺiĺl:

- e-maiĺ:

Magdnszemé lye k e seté be n :

v
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ŕ}] -. r\ t Y- ^. ' légkivonat}}I7 . a| . .!
1. olc*^' ,s..Ĺv|słÍ,. J vluirl

Megjelenítés

. Közzétételí információ megje|enítése: m
TUYET.ORIENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korláto|t Fe|e!ősségű

Társaság
(1083 Budapest, Baross utca 103. A. ép.3' em.7.) Adoszám:11748461-

2-42

Cégkivonat 20 1 7 .05.17 ..i .dőá||apotban

ÁlrłlÁľĺos ADAToK

Cégjegyzékszám: 0,ĺ 09 932891 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|átolt fele|ősségű társaság

A|aku|ás dátuma: 2009.12.22'

Bejegyzés dátuma: 2010.01.22.

A cÉG ELNEVEZÉSE

a1 TUYET-OR|ENT Kereskedelmi és Szo|gáltató Korlátolt Felelósségű Társaság
Bejegyzés ke|te: 20'ĺ 0.0,l.22.

Hatályos: 201 0.01.22. - ...

A cÉG RöuDĺTETT ELNEVEZÉSE

3/1 TUYET-ORIENT Kft.

Bejegyzés ke|te: 20 1 0.01'22.

Hatályos: 2010.01.22. . ...

A cÉG SZÉKHELYE

5n í0E3 Budapest. Baľoss utca ĺo3. A. ép.3. em.7.
Változás időpontja: 2013.05.29.
Bejegyzés ke|te: 201 3.06.25.

HatáIyos: 201 3.05.29. - ...

A cÉG TELEPHELYE(I)

6/5 í085 Budapest' Rökk SziIáľd utca 2.

Változás időpontja: 2016.o7,28'
Bejegyzés kc|te: 2016.09.05.

HatáIyos: 201 6.07.28. - ...

A TÁRsAsÁGl szERziDÉs (ALAPszABÁLY, ALAPĺTó oKlRAT, lÉľesírŐ oKRAT) KELTE
8/1 2009.12.22.

Bejegyzés kelte: 201 0.0,ĺ.22.

Hatályos: 201 0.01'22. - ...

..i.':.". ^:'

,W
i' "i-..:l'.ŕ ĺ..'. | ;' . .. íjp1c .^.. :. :,.'|ie gtar/ce gkivonat-rr;' ĺ ĄLr,
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8/3

2013.02.22.

Bejegyzés kelte: 201 3.06.25.

HatáIyos: 201 3.06.25' - ...

2013.05.29.
Bejegyzés kelte: 201 3.06.25.

Hatályos: 201 3.06.25. - ...

2014.07.01.
Bejegyzés kelte: 2014.08.05.

Hatályos: 201 4.08.05. - ...

2016.07.28.
Bejegyzés ke|te: 2016.09.05.

Hatályos: 201 6.09.05. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYSÉGI KoRE(l)

47 82, 08 Textĺ |, ru házat, |á bbe I i piaci kiskereskede| me ( Főtevékenysé g )

Bejegyzés ke|te: 201 3.02..ĺ 3.

Hatályos: 201 3.02.1 3. - ...

A cÉG JEGYZETT ľóxÉ.le
11/3 tsszesen:20 000 000 HUF

Változás idópontja: 2016.07 .28'
Bejegyzés ke|te: 20.ĺ 6.09.05.

Hatályos: 201 6.07.28. -'..

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

13/4 /Vouyen Sonq loan ĺan: Phan Thi Hau) $ ugyvezető (vezető tisztségvise|ő) KÜIfö|di

cím: CZ Uherské Hradiste Marsa|a Ma|ĺnovszkaja tr g40.

SzÜ|etés ideje: 1 970.01.16.

Adóazonosító jel: 83763 5467 1

Kézbesítési megbízott Nguyen Thi Bach Tuyet (an: Le Thi Bang) í104 Budapest.
Kápolna utca 19. 7. em. 28.

A hiteles céga|áírásĺ nyi|atkozat Vagy az ĺjgyvéd áltaI e||enjegyzett aláĺrás-minta
benyújtásra kerü|t.

A képvise|et midja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 2013.05.29.
Vá|tozás időpontja: 2014,07 '01,
Bejegyzés ke|te: 201 4.08.05'

Hatályos: 201 4,07.0,l. - ...

20 A cÉG sTATlszTtKAlSáMJELE

117484614782-113-01.
Bejegyzés kelte: 201 0.01.22.

Hatályos: 201 0.01,22. - ...

2í AcÉGADószÁMA

21/3 11748461-2-42.

HU11748461.

8/2

8/4

8/5

11

20/1

i'|,i https://wwrľ.opt '', :i-..gi". .,.;.-nyomtatas/0109932i,'lr' 2017.05.17. ''.Ą (_l
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Adószám státusza: érvényes adiszám
státusz kezdete: 2010.o1 .22.

Változás idópontja: 201 6.08. 1 5.

Bejegyzés ke|te: 201 6.08.23.

HatáIyos: 2016.08.15. - ...

32 A cÉG PÉNZFoRGALMI JELzószÁmł

32/2 11710002-20214676-00000000

oTPBudapesti r.,X.KőrosiCsomasétány(,t,ĺ02Budapest,KórosiCs.s.6.;01 10

041 585)

A számla nyitási dátuma: 2014.04.10.
Bejegyzés ke|te: 201 4.04'1 4.

Hatályos: 2014.04.14. - ...

45 A cÉG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETóSÉGE

45/1 E mail: hanqbot@t-online.hu
Bejegyzés ke|te: 201 0.01.22.

Hatályos: 201 0.01.22. - ...

49 A cÉG cÉGJEGYzÉxsáunl
49/1 01 09 932891

Vezetve a(z) Fővárosi Torvényszék Cég b írosá g a nyi|vántartásában.

Bejegyzés ke|te: 20 1 0'01 .22.

Hatályos: 201 0.01.22. - ...

Cégformától fÜggő adatok

í A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATAI
(0e)

1(09)/3 
^/ouyen 

Son.q Toan (an: Phan Thi Hau) & Kü|fö|di clm: CZ Uherské Hradiste

Marsa|a Ma|ĺnovszkaja tr 940.

SzÜletés icleje: 1970 01.16.

Kézbesítési megbízotĘ Nguyen Thi Bach Tuyet (an: l e Thi Bang) 1104 Budapest.
KápoIna utca 19. 7. em. 28.

A tagsági jogviszony kezdete: 2013.05.29.

Vá|tozás időpontja: 201 3.05'29.

Bejegyzés ke|te: 201 3.06.25.

Hatályos: 2013.05.29. . ...

97 PÉNzÜGYl MoDUL

20í5. év 2014. év 2013. év 2012. év 20íí. év

Beszámo|ási 2015.01.01. 2014.01'01. 2013.01.01.

időszak
2015.12.31. 2014.12.31. 2013.12.31.

2012.01.01. 2011.01.01.

2012.12.31. 2011.12.31.

Y.-T '" 4a .-i;s;fi1 rl..'l j2891
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Értékesítés netti
árbevéteIe

Üzemieredmény

Adózás előtti

eredmény

Mér|eg szerinti

eredmény

Adózott

eredmény

EszkÖzök
összesen

Befektetett

eszkozök

Forgoeszkozök

Pénzeszkozök

Aktív időbe|i

eIhatáro|ások

Saját toke

Cé|tańalékok

KoteIezettségek

Rövid |ejáratú

köteIezettségek

Hosszú |ejáratú

koteIezettségek

Passzív időbeIi

eIhatáro|ások

Pénzügyimutatok

EIadósodottság

foka (D

EIadósodottság

méńéke Bonitás

o
ÁrbevéteI

arányos

eredmény % 0l

Likviditási

gyorsráta O

Létszám: 2,tó
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373

373

122

122

100

100
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5 075

eFt
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110

110
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0

256

256

0

0
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eFt
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17990
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3 438

0

3 438
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0

1 975

0

1 463

1 463

0

0

1 884

0

738

738

0

1

0,28

0,39

337

1 879

0

1 879

1 085

0

1 635

0

244

244

0

0

0,13

0,15

179

1 455

0

1 455

1 432

0

1 298

0

157

157

0

0

0''ĺ1

0,12

2 001

1 999

0

2623

77

0

0,43

0,74
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. Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszerébő| származnak, ame|y cégek esetén a
Gégközlönyben megjelent hivatalos adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásból származó hivatalos és gyíijtött információk |áthatók.

Lekérdezés időpontja: 2017.05.17 1 0:34
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátum a: 2017.05.13.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2017.05.17 09:43

OPTEN Kft.@
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Budapest Főváĺos Vll|. keriilet Józsefuárosi Po|gármest,eri Hívata|
Gazdálkodási Ügyosztály
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

Kérjük ct

Kiiztcľtilet helycl Dudrycst, VilI. kcĺtilet. 
' ' ''. . ' ' 

gE.Ł=$cj TF* ĺł-.

úttęsten'

Kér.i iik a túloIđgton je!.zett m9ll-ékIeteket csatolni, ésa kére !em ł?J)om.tatvłźnyt a I á í ruĹ szíve,l,iija t t

Lc

deakne
Ceruza
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A kérelmező tudomásuI veszi, hogy

a kérelem benýjtasa nem jogosítja fel a köztertilęthasznáIatźra,
a Józsęfuárosi onkormanyzat tulajdonában lévő köztertilętęk haszná|atáĺő| és baszná|atźlnak rendjéről szóló
18/20|3. (Iv.24.) önkormányzati ręndelet 17. $ (l) bekęzdésę szerint a köztęrtiIet haszná|atáért köaerĺilęr
használati díjat köteles ťlzetĺu,
a közterĺileten I<lzáró|ag a keręskeđelmi tevékenységek végzésének feltétęlęiről szóló 2|o/2oog. (Ix.zg.)
Kormányrendelet 12. $ (l) bekezđése alapjan a rendelet 5. męllékletében meghatározott tęrmékek rĺrusítha-
tók.

A kéľe|emhez a ké're|mezőnek az alábbi me||életeket kell csatolnia: (A csatolt mel|ék|etet kérjük X:et jelölni)

1. A közteriileJęn folytatni kívánt tęvékenység gyakorlásara feljogosító ęgyszenÍ okirat rnásolatat 

-

- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazo|ványt, 

---r_

n: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, alĺĺľási ĺmpéĺďánvt' x
. trírsadalmi és ęgŕb szęrvezetek ęsetében: aĺyi|váatartásba-vételükęt isazo|ő otiratoJ X
- őstęrmęlők esetén őstęrmelői igazolvríný.
- vendéglátó tęrasz létesítése esetén, az azttlzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendąlató ęyseg érvényes be-
jelęntés kötęles keręske4elmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a Mfüödési Ensedélvt
2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt áĺbrźľ;olő váz|atot, amelyen s"erepelnie keil a ktjrnyező utcáknak
is. A vázlaton az igénye|t tęrtiletrrek . a szül.ĺséges mćrctckkel - úgy kctl szerepelrúe. lrogy amak nagysága,
elhelyezkedése egyértelĺnűen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: pnnak szélęssége,
hosszrisága; a tęÍasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától éS a járda szé|étő|való tavolság a; tęra'sz
esetén annak azilz|etnękabejáĺatátő| való tavolsága, amelyi|,heztaftoz1k: méterben mérve).

x
3. Az elhelyezní kívánt építmény, létesítĺnény, beręndezés múszaki lęírását és terveit., teraszkerelmekhez a
helyszín fotój łźt is cs atolni sziilaéges.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó koztertilet-haszná|atihozzáĄáĺu|ás megújítrĺsa esetén - veróśtepvea+
mi szempontok figyelembevétęle miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kotött építmény esetébenvagl építési munkálątokkal osszefi;gga kaztełłta-hasznalat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazast és ajogszabdlyban előírt esetekben a jogerős építésiigłi ható-
sdgi engedélyt c,s atolni szüIłséges'
6. Ko,tút igénybevétele ęsętén - a2. poĺtbaĺ foglalt he|yszínrajzon tul - a vonatkozó hélys'zínt ábráZďó
forgalclmtechnikai vázrajzot, amely beszęręzhętő a BKK Közuti Közlekedési Igazgatőság Közutkęzęlési Fő-
osztály, Forgalomtęchnikai osztźiyán,

}.igvelmeztetés:
A hiáľlytąlamł! kittiltott kerekmrtyomtątv,źľty es az előírt melléHetek csaolásdn nil, a pontos es egértetmíĺ heýmeghaarozas, va-
lamint a ľneglévő létesítmérlyfonja eJengedletetlen a benyújtott lrźrelem érdemi elbíraląsához!

A kĺjzertilet-haszna]atot _ kiilönösen _ az a|źbbi jogszabályok szabźt|yozzźk

Magyarorszĺg heýi önkorrnányzatařó| szÍiő 20| I. évi cDooilx' torvény
a Józsefüiírosi Ónkorĺnínyzat tulajdoníban lévő közrcrĺilctck hasznalatríĺol és hasalálatlłnak rcnrtjeről szÍió I8l2O13.
w .24.) önkorĺr.łnyzati rendelet
Józsefuĺáĺos KerÍileü Épitesi Szabalpataľól szóló 6612007.(ru.|2.) önkorĺnłnyzati renđelet
Budapesti Váľosrendezesi és ÉpíÉsi Keretszab źlyzatľőll sző|ó 47l|998.(X. 15.) Főv. Kgy. renđęlet
A reklámot reklámberendęzések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55l2ol3. (XII'20.) önkor-
mźnyzati rendelęte

NYILATKOZAT
Alulírott, az źitalam benyújtott köztertilet-haszná|aÍi kérelmem elbírálásának céljából houtźidrulok személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint abhoz, hogy az így tudomasra jutott személyes adataimat a Polgiírmestęť-Hivata| azIe-
jarásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekéľése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benýjĺĺsakor a Polglírmesteri Hivatal Gazdalkodrísi Ügyosztrály ngyntézćhjétő| tájékoztatást kapŕam -
amelyet tudom!łsul veuem - az e|jálrás megindításának napjáról, az igyinÍé,zési határidiírŕĺl, az igyemre iľányadó jog-
szabálý ręndelkezésękrőt, jogaimról és kötelęzettségeimről, továbbá kcitelezettségem ęlmulasztásrínak jogkövctkez-
ményeiról, valamint a hivatali elérhetőségről.

Kilelentem, hogy kérelmem teljesítése esetén a kozigazgatási hatósági eljarás és szo|gátlltĺrtás általános szabźiyairőI a
2004. évi CXL. törvérry 2004' évi CxL. tiirvény 73/A. $ (1) bekezdés b) pontja alapján a fęllebbęzési jogomról le-
monđok. Tudomdsąlllpszem,hogy ezát|ta| az iigyemben hozott határozat annakkozlésekor jogerőre emelkedik.

Budnpcst,20J'+."oCI5l,ĺ...,lB.nap.Ä}.:}}EĹ'{'ĄsuiťjĘ,E'.';Y.Đ.S}:i{'u.n.ffi,.....
l sĺjg Eilđ:"ĺlcsi, {-ir:lgoŁr ĺ.ĺ. 3. rÉnpr,ľĺBzĺl.ł'ĺ,ÁÍnísĺ
Adisaí::i : 1 e29'7 Ž9 6.i. 42
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Budapest Főváros V||l. kerület Józsefuárosi Po|gármesteri HivataI
Gazdálkodási Ügyosztá|y
í082 Budapest
Baross utca 63-67.

KÉRE
' aJózsefváľosi onkoľmánYzat tu|Kérjük a nyom!atvóny! oIvasĺ,"tiä

M agánszem éIyek esetében :

e-mail cíln:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírátasóhoz, valamint a közterület-használati
hozzájárulós.ban foglaltak ellenőrzéséhez szüItségesek Az adatokat a Polgórmesteri Hivatal Gazdálkoddsi, illetve Közterúlet-
felügleleti Üglosztólya trezelik e irfoľmaciós önľendeltezesi jogrót es az u|onruižĺoszata*agral szóIó 20l t. evi CilI, tł)rvéĺry alapjan

KiizÚeľiilet-hasznĺí|atidejez2lliíŁ=ié" ĺôiE hó jflujnaptól _ folff.eu iÔ-$ no ĺZiTl *oĺ*
(ľöbb időpont- helyszín esďen kďtink tisüat mellékelni !)

Kĺĺztel.ĺi|et-hasznĺĺ|at celj a: .C1. n. t A.Đ. !....u.fi . Q...

Kéľelemmel érintett ktizterület nagĺsága. ...l2...Ł0.o-..,.. m2ldb

Kiĺzteľĺitet helye: Budapest, vm. kertilet.. ' ''.R F.t's.o....TE.

Kćrjiilt. ľ t{llolďcłon jelzett ,np!tékteteket csatolní, ésq ké re le mny o mtatvá ny t é!śtrn i, s zíves ke d j é k ! 
.

KÉRELEM
a Józsefváľosi o n ko ľmányzat tu laj do nában lévő kiizteľü|et haszná |atáhozyomtatvónyr olvashątóai, nyomtatott betűveI kitöIte

ní)
,/_ J-

deakne
Ceruza



-2-
A kéľelmező tudomásu| veszi, hogy

a kérelem benýjtása nem jogosítja fęl a köztęrtilethaszĺá|atára,
- a Józsęfuarosi onkormanyzat tulajdonában lévő közteľtiletęk haszná|atfuő| és használatiínak rendjéľől szóló

18/20|3. (Iv.24.) önkormrínyzati renđelęt 17. $ (l) bękęzđése szerint a közterület haszná|at.áért közterület.
hasznźůati díjat koteles ťuetni,
a köztertilętęn ktzárő|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének fęltétęleiről szćl|ő 2|O/20o9. (Ix.29.)
Kormányrendę|et L2. $ (1) bekezdése alapján a rendęlet 5. męllékletében meghaüírozott termékęk rĺLrusítha-
tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbi me|lé|eteket kell csato|nia: (A csatolt mellék|etet kéľjÍik X-el jelö|ni)

t. A köZteľtileten folytatni kívrínt tevékenység gyakorlrá'sára fęliososító ęsvszeríí okirat másolatát:
:lcJénivái|a|kozásesetén:vti|a|kozőiigazo|vźlnyt'
- gazdasági Łírsaság, ęgyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a|áírási címpéldányt, X
- társadalmi és egyéb szęrvęzetek esetében: a nyilvrántartásba-vételüket igazo|o okiratot' x
- őstęrmęlők ęsętén rĺstermelŕĺi igazo|váný.
- vendéglátó tęrasz létęsítésę ęsetén, az aztüzcrncltetni kívánó kęręskędelmi/vendéglátó egység éľvényeś bé
jelęntés köteles kereskędclmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a Mrĺkĺjdési Engedélyt
2. Az igényelt terĺilętre vonatkozó helyszínt ábrázo|ő vźu|atot, amelyen szerepelnie kell a kĺirnyező utcaknali
is. A vazlaton az igélye|t terülętnek - a szíilłséges mérętekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysźtga,
elhelyezkedése egyértelmúen megállapítható legyęn (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúsága; a terasz, pavilon szélénęk az épu|et homlokzati falától és a jźrda szététől való Łĺvolság a; tęrasz
esętén annak aziz|etĺęk abejáratátő| való tlĺvolsága' amelyikhez tartozik méterben mérve).

X

3. Az elhelyezrukivánt építmény, létesítmény, bęrendezés műszaki leíľását és terveit; teraszkérelmekhez á
helyszín fotój ót is cs atolni sziilrs éges.

4. Megtévő létesítményre vonatkozó köztertilęt-haszĺá|atihozzájźau|ás megújítasa esetén - vrírosképvédel-
rnj szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt ketl bęcsatolni.
5. Epítési engedélyhez kataa építnéľry esetébenvagł építési munkálątokkal osszeftggő kozteriilet-hąszndląt
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabálybąn előírt esetekben a jogerős építésiigli ható.
s ĺźgi engedélyt cs ątolni sziila éges'
ó. Kozut igénybevétele ęsetén - a 2. pontban foglalt he|yszínrajzon túl - a vonatkozó heIyszínt ábrazoló
forgalomtechnikai vávrajzat, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlękedési Igazgatoság Közutkezęlési Fő-
osztźiy, Forgalomtecbnikaí osztalyán.

Fieye|meztetés:
A himytalamłl kitoltatt kerelemnyomtatvď|y es az előíłt melléHetek csatolasąn al, a porltos 8 egłéłtelmíÍ helymeýaarozas, va-
lamint a meglaó létesíĺmértyfaója elengedhetetlen a beĺy,,ijtott kłetem érdemi elbíralasáhozl

A közt€ri'ilet.haszulatot _ kiilöntjsen _ az a\ábbi jogszabźůyok szabtúyozzák:

Magyarország helyi önkormányzatairó| szn|ő 20| |. évi cDoo(D(. torvény
a Józsefrarosi tuląjdonaban lévő köztęrtĺletęk hasziń'ratáÍőlés haszná|aüfunk rendjoől szn|ő |8120|3.
W'24.) önkomanyzati reĺrdelet
Józsefuáros Kertileti Építesi Sabźtyzatfuő| sző|ő 66/2007.(ru'.I2.)<inkorrn"łnyzati rendelet
Budapesti Varosrendezesi és Építési Keretsz.abźtyzatő|szó|ćl 47l|998.(X.15.) Főv. Kgy. rendęlet

_ A reklámot reklámberęnđezések és cégérek elhelyezésének szabtiyaiĺol szóló 55/20|3. (xII.20.) ĺjnkor-
mźnyzati rendęletę

NYILATKOZAT
Alulírott, az á|ta|am benyujtott közteľtilet-haszĺá|ati kérelmęm elbírálásának céljából hoadidrulok személyes adataim
történő keze|éséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataímata PolgármestenEivata| az|ę-
jáĺásban részt vevő szalüatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benýjĺísakor a Polgármesteri Hivatal Gazdrálkodási Ügyoszĺály igyntézőjétő| tÁjékonatast kaptam -
amelyet tudomúsul vettem _ az e|járás megindítĺísanak napjáľól, az igylntézési hataridőről' az igyemre irányadó jog-
szabáLý ręndelkezésekről, jogaimról és kötelezettségeimĺől, továbbá kötelezettségęm ęlmulasztiísának jogkövetkez-
ményeiĺől, valamint a hivatali elérhetőségről.

K!i@,, hogy kérelmem teljesítése esetén a kilzígazgatási hatósági eljárás és szotgáltatrás általános szabźńyakő| a
2004. év| CXL. törvény 2004. évl CXL. t<irvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja a|apjáĺ a fellebbęzési jogomról le-
mondok. Tudomúsul veszem,hogy ezáita| az iigyemben hozott határozat allnakközlésekor jogerőre emelkedik.

ŕ,-.t a ĺ- l()'
Budapest, 2aÁ.t'. . év9..?hó ...á.Š. nap. Ä BľBt-xÁ. b:{,q!.i.., ď,ł] Y

i089 iTucapesÍ" i}clgtlial i-l' 3'
,Ądósaäm : i &E'97 Ż} 6-1 47- o'l

./---)



Fővárosi Tiin'ényszék
r 1. Pk.63.867 l|99üĺ2a.

vľ'czns
A Főváľosi Torvényszék a 35. soľszám a\att nyi|vántaŕott Magyaroľszági Bĺblia Szót Egyház
vĺí|tozásbcjcgyzési cljáľásában nregállapítja, ltogy r,áltozatlan soiizám a|atĺ az egyhőlzi szčwezet
egyesĺiletként mííkłidik tovább és elrende|i a szeľvezet kiĺzhasznrĺ szeľvezelként való
nyilvántartásba vételét az a|étbbi adatokkal :

A śzeľl'ezet nevę; A Bĺb|ia Szńl Egye'ĺii|et

A szeľvezet székhelye:l0B9 Btrrlapesl, Golgota n.3.

A szervezeÍ célja: vallási, nevelési, oktatási tevékenység végzése

A szervezet cé| szeľinti besorolása: egyéb (atapcétként vallási tevékenység)

A szeľvezet form áj a : alapcé| ként vallási tevékeuység et v égző e gyes ĺi|et.

A szervezet képviselője: Majoľos Kende 8800 ľ{agykanizsa, Bartók Bóta u. 5.3.|ph. V2.
A képviselő képvise|eti joga łĺná|lrĺ.

Az alapszabály kelte: 20t2. szeptembeľ 5.

f .,.Ś'e:1'..d|en -akézhezvételtől számított l5 napoll beli'i| fę|lebbezésnek van lrelye, me|yet a Fővárosi
Itélőtáb|áhozcímenĺe íľásban, lrárom példányban ĺr Fővárosi Törvényszéknél lehát benyiijtani.

ĺNDo't(oLÁs
Az egyházi szervezet - képviselóje útján - változásbej egyzési kérelmet terjesztett elő egyesĺiletté
tcjrténó átalakulása tárgyźlban' A kérelęmhez csatotta az áta|aku|źtst ethatáľozó ules jegyzókónyvét, a
nródosításokkal egységes szerkezetbe fog|alt a|aps.łabá|ýés a tisztségvísetők nyiLatkőzatát'

Mive| a kérelem és mellékletei megfelelnek a |ellĺiismereti és vallásszabadság jogáró|, va|amint az
egyházak, vallásfelekezetęk és val|ási közĺisségek jogá|lásáľól szóló 201l. évi_ctÝl. törvény 35' $-a(l).(2) bekezdéseiben, továbbá a civil szeľvezetek bíľósági nyilvántaľtásáról és az ezze| tĺsszefiiggö
eljárási szabályokľó| szóló 201l. évi CLxXxt. töľvéný 37. $.a (l) bekezdésében,38. s-áb-ň,
valamint 63. $ a) és c) pondaiban fog|altaknak, valamint az egyesülésijogról, a közhasznriiogaitasrol.
r,alanrint a civiI szerr,ezetek mĺiködésérő| és támogatásáról szóló 20l l . é'i CLXXV' ttiľveńy1z-:l'5-
ban foglaltaknak, a tiirvényszék a ľendelkező rész szerint határozott.

A 20l1. évi CCVI. törvény 36. $-ának (l) bekezdése értetmében az egyesti|et azegyházi szervezęt
általános jogutódja'

Budapest, f012. szeptember 7.

dr. Kovács Enikö sk.
bíľóságititkár

A kiadnrány hiteléĹil: Haratik Edi

)V

deakne
Ceruza
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i A szervezet ala
it"-

01-02-0000035

A Bib|ia Szo| EgyesÜ|et

Rövidített néV nincs bejegyeaĺe

Egyesrilet

Nyi|vántartásba vett

Fo|yarmtban lévő e|járás nincs bejegyeAte

Folyarnatban |évő e|járás nincs bejegYeate

2014.06.O1

Közhasznúsági fokozat

Cél szerinti |eírás

Altalános rendelkezés a képviselet
gyakorlásának módjáról oná||ó

Idegen nye|vű e|nevezés nĺncs bejegyeare

1089 Budapest, Golgota utca 3.

E|járó bĺróság neve

Ugyszám

E|járo bíróság nincs bejegyeaĺe

0100/Pk.63867/1990

2017.O5.11

Bejegyzés dátuĺna

Re ndsze ra uto rmti zrnus á |ta I beje gyzett új a dat

20't7.o5.11

2013.01.22

a la pcé |ké nt Va |lás i tevé kenységet Végző egyesĹilet

Foýaĺnatban lévő eljárás kezdete

Közhasznú jogá||ás
ĺĺregszerzésének / módosÍtásának /

törlésének időpontja

Nem köńasmú

va||ási, neveĺési, oktatási tevékenység végzése

Vagyonfelhasaá|ás méńéke - nincs bejegyeaĺe

\ágyonfelhasztá|ás rnodja - nincs bejegyeale

J]

;rA szervezet .selői
Neve Majoros Kende

Képviseleti jog terjedelme Képviselet Terjede|rrre - nincs bejegyeaĺe

Képviseleti jog gyakorlás módfrl JogGyakor|ás Módja - nincs bejegyeaĺe

llllegjegyzés Megjegyzés nincs bejegyeAl e

Képviselet gyakor!ásának rész|etei öná||ó

|lllegbÍzás időtartama Megbíás időtartann nincs bejegyezÝe

IUlegbżás ĺnegszűnésének
időpontia Megbízás megsztÍnésének időpontja nincs bejegyeaĺe

l, /2
LY'

f017 .05.16. 10:36



A ľnegszűnés tény|eges időpontia A megsztĺnés tényleges időpontja nincs bejegyełte
A vezetó tisztségv.selő lemondása
hatá|yossá vált

Szov ets éget létrehozó tá rs ada lm i szerv ezetek tista
Szövetséget létrehozó társada|mi szervezet nincs bejegy ełt e

Származtatott jogi személyek lista
Szárĺlaúatott jogi szerné|y nincs bejegyeAte

Joge|őd / jogutód szeruezetek lista
Jogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyeAte

Adószámadatok
Adószám 18297296-142
Adószám státusza Bejegyzett

Adószám ĺnegszerzésének /
Élfiiggesztésének / törlésének
i.dópontj'a

2012.01.01

Közösségi adószám Közösségi adósám nincs bejegyeAle
Kiizöaeégi adószám státusza Közösségl adósám nincs bejegyeate
Közösségi adószám
ĺnegszerzésének /
fu lÍiiggesztésének / tłirlésének
időpontja

Kĺ.lzÚsségi adószám nlncs beJegyeate

L-=.*":Ľ i't8297296-9491 -525-01

statisztlkai számje| státusza i Bejegyzett

Statisztikai számje|
megszerzésének /
Elfiiggesztésének / törlésének
időpontja

2017.05.11

ll

I
A sze ľv ezet szá m láját vezető pé nzforga lm i szolgá ttatók
A szervezetnek nincs bejegyzett pénáorga |mi szo|gá|tatója

Biztos ítás i intézkedés, bĹi ntetőjog i intézkedés, v ég re hajtás i e|já rás
Nincs e|járás fo|yarnatban

I i Egyéb: 
l

i i Nincs egyéb adat bejegyeaĺe 
l

I 1.._.-_...--...._......-

ttl
I i AdatváftozÁsok száma: 2 Megje|enített verzió:14 

|
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..A Biblia Szól Hozzádls!,,

CSALADI ľ{AP
A Biblia Szĺíl Eryesület szervezésében

PROGRAM

10:00 P. Majoros Kende, GyĹilekezetiink vezető lelkipásztora megnýtj a a napot - a Biblia

Szól sátornál

10:30 Báb előadás és matiné a kicsiknek _ játszőtér melletti terĹileten

A 12 éven felülieknek meccsek (aptk- fiaik ellen) - a focipályán

12:00 Blue Grass konceľt _ jźúszótér melletti teľĹileten

Soľveľsenyek _ a focipályán

13:00 ĺ\ 12 éven aluliaknak meccsek (apĺík _ fiaik ellen) - a focipályán

TźĄékoződó futás minden korosztálynak _ A tsibtia Szól sátor mellett

|4:30 Sportautó buli és fotózkodás, Balogh Zsolti bizonysága _ a templom előtti paľkolóban

15:30 lzraeĺi és Magyar táncház_ afocípáIyźln

17:00 P. Majoros Kende, GyĹilekezetĺink vezető lelkipásztoréĺnak zźtő uzenęte - a Biblia Szól

Sátornál

Folyamatosan elérhető progľamok

" Ugľálóvár
{tuo Ľlo csocso

. Aľcfestés

. Biblia Szól sátor

. Lelki segély sátor

. Baba-mama sátor

. Kézmíives műhely

. oriás buborékok

. Hummus bar és más ínyencségek



.;+
l.

Boros Gálror Szabo|cs

Feladő:
KÜ|dve:
Cíľnzett:
Tárgy:
Mellékletek:

Keĺlves Gábor!

A llelyszínrajz a|kotója kiszámolta a ténylegesen foglalt teľi.ilet nagyságźi., ami 3 l0 m2.
Továbbá, mellékelten csatolom az átnézetíhelyszínĺajzot és a hatÓságok felé tett bejelentéseket.

Hálásan kĺiszĺinj tik szíves segítségét !

Áldott hétvégét kívánunk!

Kłisziinettel,

Monostoľiné Nagy Veľonika
Pénztigyi Asszisztens
+36705149805

A Bib|ia Szől Egyesĺĺtet
1089 Budapest, Golgota t 3.
+3612102028 lbibliaszol,hu l

nagy.veronika@bibIiaszo|.hu Nagy Veronika <penzugy@bibliaszo|.hu> nevében
2017. május L9. !2:36
Boros Gábor SzaboIcs
csALÁDI NAP
ÁrruÉzrĺ HĹLYSZÍNRAJz.pdf;ÁrursZ - beje|entés.pdf; Katasztrofavéde|em - beje|entés.pdf; Kormányhivata| - beje|entés.pdf; Rendórség -
bejeIentés.pdf

C@
C-\
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Allami NÁpegészségiĺgyi és TiszÍioľvosĺ Szolgátat

BEJELENTES

Átrulíľott, ft{ajoros Kenđe Csaba, mint A Bibtia Szó| Egyesiilet (círn; 1089 Budapest, Golgota ilt
3., eógiegyzékszám: 01'.02.0000035, adćlszám: L8f9if96-1-42) elnĺlke, enltonbejelentjiik, hogy

2'il,.1,jrúnius 10-én és augusłŕus26-án, 10:00-1810Ü-ĺ8' ą Y.[II' keľiiltti Rezső téľen szabadtéľi
o,Családi napĺlt'' szerĺ'ezirĺrk.

Egýdejiileg a lrelyszílren tariózkodćl látogatók becstilt létszrĺma flo fő.
A kitelepĚlt vendéglátó egységek ľenclelkeznek engedéllyel és ľésziikrę a személyzeti szociális blokk
és a vízvétęlí lehetőség m.egłllĺÍott'
A ven<légok ľťłszeľą 6 mobil WC és 1 rnozgi{skoľIátozott rnobil wC ál1 ľelrdelkezésľe'
A hulladók gyűjtése és elszállíĺása az Egyesület ľészérő} megoldott.
Á kĺjzęlberł lér,'o kóľhaz sĺĺľgősségi osztálya az esetleges balesetek, ľosszulletek ęsętén a
rendelkezéstinkre ál1.

Áu időjáľąssal kapcsolatban a Kataszhófavéđelernnél a ľenđęz.vónyľől ľnegtetfiik a bejelentést' akik
vész esetén é'ľtesítenek minket.

Budapesi, 201 7. május 1 8'

Tisztelettel:

Ä Bxffiä,Í& gu&x, tG.Ves*eE.t.* 
Tffiínuaapest Ga1gotaĺr. 3"

"äđó;ffi' iaĺqľľí6"t+z

MeIléklet:

1. Helyszínľajz

1o
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Ä Biblia 5zo1 Egyestiĺet
+36121C2028. EnreiL i

Kiiłép.pesti Katasztľĺifavéĺlełnri Ki ľendeltség

BE.}M,LENTES

Alulĺľott, Majoľoľ Kende Csĺba, mint ĺ\ Bibřĺa szóÍ Egyesĺilet (círn: 1089 Budapest, Golgota úf
3., cégiegyzéjkszám:01.02-00{i0035, adószám: I829.7f96^|-42) elnöke, ezitcm bejelentjiik, hogy

20tr"7. jűnĺus 10.É'n és augusztus 26-án, Í0ls0-18:0Ü.ĺg, a VIII. keľíileti Rezső téľen szabadtéľi

'nCs*ĺáĺtri 
napotoo szeľveziink"

,Ąz egýdejiĺleg a hel1ĺszínęn taĺ1ózkadó }łĺtogatók becsĺilt iétszánra 2lÜ fo.

Á rendezvón1ľől a VIII. kęľtileti Rendőrĺĺapítányságot is énęsítęttiik

szęľętnffik az onök részéről ogy igazolá.st kémÍ az onkomnányzat felé, hogy a bejelerrtésľőĺ
tuđomĺást vettek, s mive} alétszěĺrrĺ nem éri el az 10Ü0 főt, így nsm kell }dĹlľítésĺ tęľvęt készíteni.

Bĺdapest, 2aŮ. május 1 8.

Tiszteĺettęl:

e säffiexÁ sK&fu E&?&s*Ä-&ľ
ĺÜs9 Buđapesfu 6*}gota łĺ.3.
'{đsspám 1üŽ$72*s.14ä

MeIlékleĺ:

i. Hely'színľajz

3Ą



*E l$s řĽVÉ ľv v x Ě.' t n.r ĺ*ľÉsr

Rendeavénv ľĺěo nevezés-e; f.f.. r-,, ^l^ r r t^ a\,
L-:= ľt|-.ŕl {J í ń-jn ľ.

t-t*tt-" lcsg

Té?veż6tt ó ľĐĺft,ĺsteľ é.iłanłÍ.}álď f,,$-ip-*.ą'*'ff'g- ;* a
aĺl ľ.*tlĺ ąr.ľlł ŕ!'{} ť}LJ n &é1m r.,ĺ-alĺiu'. Ll ĺ tĺ.i

é|elmiszęľ-foľg*ĺmae*s i.aszta|
ĺnádjďszáma:

' ĺ.
'i.ĄĹv

x . $usĺ: n' ďa äŁł u-u i.ł"r<.*sitĺo V*V:^

'ŕÁĺi3 3unpp*"*T.\ iL'ĹA U,3
ĺ:đ-os^*** , !ł**Ĺą*xĺ.l- +u**

|+ L} Hł.4 us ĺť,n {Ĺ 1Ł7"T.

ŕ*s,t ] {ľ'u{:fi pil.sĺ-}íJľJćbŁĺL s. u ł3,
*-*-c*#ĺ".' điĺ 5{ io1, * 3* J- ,ť

iiąiĺ+&.ćksŁďi'... *J- *t * **?-t.*'ĺt{j 11

Tarveaett szabadtéĺi
átĚtkěsuĺtésěk szäľna

Ököľsctés malacsütés disznóvágás bogĺácsban
fÖľés

egyéb
ětęlĺqészĺtÉsi
{átVányosęág

1'JL/



Ŕľqľ.ď*av*ľtvkł*đ{ł'v",gzetáxek jE}ĺ. mľčr.l*

suľko}at: aĺ:ł_ *Íí"ä.*-ü LeT
Ir', I

Kiiznrűvekl U i "t l n {ŁAM
.!
f;ľe|ĺłtiszEřt ťoľgatrĺlraaĺäk ľéseáľe ĺvóvĺr młnőség{i vĺzvěteĺĺ tehet6s*g;

"s.niztosĺtctt
il nem biĺtosít+tt

Vígvétel mód'ia:

ffivezetéĺĺre csatĺakoeás

JĄtartaty

tl nĺncs łehetosěg

$t*nnyvíz eł}ł*ĺp*zÉsi łęľĺoľ#*é'ffiíh ę ĺi l :ĺ
tneľgia *||áÉáa; }ąaGcu Dĺ:TĹ
Hułĺađ€k gyiÍltésa, elireľyacése: i."íĹGc t Đc1T-
Áĺĺat. eľ*deśü éĺ*|miszeľ řrul|adék gyűjtěse, e|helyezáse: H ŁGotĐąlíĺ*
Éłe[ľnĺseeľ*foľga|ľnaz*|ĺ ľászére elkűlćinitett seociális bĺokk: ĺJErc L Đafi_

A rendegvényen éľelmĺszert forgalomba hozl éłeĺmlszenĺáfĺařkozók ľ.észéře tgvábbi xeĺgářtatások
igěnybevěteĺ*nek |ehetősÉge biztosított.

Keltdip' Äoi? a5. /8,
Ä ffiffiä"äÁ $ä&š- &GYffie{í'ä,ffiK

1.s8$ Bu'dapffibt.G oíg*ta u. 3.

hďősaMĺ 1 sä$7äý6: ł'4Ż

+ Pest ĺBl*gye* K*nĺrányfułvatat Éľđi Jáľási Hłsatafä Éfuknisz*ľlánc.bizton*ági és
Aĺt*tegésusÉgügyĺ Üszt*äy a bejeĺentést Í pělĺlány *tv#-talŕvat tgđgm*s$! vett+'

Buďapęsd

p. H.

aĺáíĺás

ĺ- ŕ>((
J_>



Á' Biblia Szó'l Egtrsi.itret
-

&ud*pest vIn. keľĺileti RendőľIrapitányság

BäJäLEwľÉs

Älulĺrott, M*joros Kgnde Csaba, mint Á. Bib|ia Szó| Eryesĺilet (cím: ĺ089 Budapest, Golgclta út
3., cégjegyz'ekszám: 0t.02.0CI00035, adószám:18297?96-l-42) einoke, ezúton bejelentjĺik,lrogy

Ż0Í7. júntus 10-ěn ée augusztus 2ó-án, 10:0Ü.Í8:0ü.í9, a Y[II. keľĺileti Rezső áéľen szabađtéľi
,'Cľaládi nnpot', szetvezťink

Az egýdejrĺleg a lrelyszínen taľJózkoĺló látogatók bęosiilt létszánla 210 fćĺ.

A renđezváry programjának ieíľását nrellókelÍtik'

Buđaĺrest, 20l 7. május 1 8.

Tisztelettel:

MeIléktret:

1. Fietyszĺl.lrajz

,Ä BäBä".äe $ffi*e E&ť'. e$ťľngg-
l ss$ &uđapesf- #*lgcta *. 3.
Asssaáłl: 1 &Ä9?Žýs'1'ą*
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Budapest Főváĺos V|lt. kerü|et Józsefuáľosi.PoIgármesteri HivataI
Gazdá| kodási Ü gyosztáĺy
1082 Budapest
Baľoss utca 63-67.

(Több időpon|- helyszín esetén kértink lisüat mellékęlni!),

Kiiztcľĺilct-hasznĺlatcelj 
^, 

............,|.po.,1.4.ęą!r:k..!.gg.:x....
Kérelemmel érintett kiizteľĺĺlet narysĘa: ..........'.h.,..'..... m2ldb

M ag á nsz e m él ye k eseŕéóen..

Kéľelĺnező nere: telefon:

e-mail cím:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterijlet-hasznĺźlati kérelmek elbírálĺisóhoz, valamint o l,a,t,,z]EĺíEiiĺińői,łľ*:ľJľ,:j::,\ťľ:y::::ľ?::ľy:F:':r' 
.Az 1!tol7t.a Polgármesteri H.nat9t Gazdlźtkodłźsi, illene Közteriitet-fetiłgeleti

Üglosztálya kezelik e irfornációs öľvendetkeze^sijĺlgrĺ5t ěs nz t{ornĺźcřóvlhartságrót szólĺj 20I l. ő,i CWI' ,u*u, i$,*, 
4le.1Je.4t)|

Ktiaeľület-hasznĺílaĺideje:201 i$ e, íGi hő aftnaptól 2'llYj. éu ioJíŕ no [t.napig

K é r j ii k
ak

a tílloldalon
éľełenľn),{łltltłl

jelzett
łl,ĺíru|lt

m9 !l-é k let e k e Í c s at o l n i,
a I á Í rn i, s zíl', e s k c ďj é k t,

es

l_r-
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A kéielmező tud.omáśul veszi, hogy
- a kérelem benyújĺĺsa nem jogosítja fel a közterĹilet hasznźiatźra'
-: a Józsefuarosi''onkormányzat fulajdonában. lévő közteriiletek hasanálatarót' és használatának rendjéről szóló

18ĺ20|3. (Iv. 24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a ktiáeruIęt h asnlá|atáért. Ĺoa"rul"t-
használati díjat köteles fizetni,
a közterĺileten kizáró|ag a keľeskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|o/21og. (Ix.29.)
KormányrendeIęt |2. $ (1) bekezdése alapján a rendelęt 5. melléklętében meghatĺĺrozott termékek iárusítha-
tók.

A kéľelemhez a kérelmezőnek az alábbi melléleteket ke|l csatolnia: (A csatolt mel|ék|etet kérjük X-el jelti|ni)

1. A közteľiileten folytatni kĺvlánt tevékeny!ég gyakorlásara f"m
- egyęru val|all(ozás eseten: vál|alkozói igazo|ványt,
- gazdasági táŕśaság, egyéni cég-eseténi 30 napn4-l nsm rég-e-Ęb-i cégkivonatgĺ.@
- tĺĺľsađalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántaĺásbá-vetaiiket iea'óĺó oki'"t"Ĺ
- őstermelők esetén őstermelői igazolványt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztizeme|tetni kívánó kęreskedelmi/vendeglato egyseg ervenyes u+
jelentés köteles kęreskedelmi tevékenység bejetentését ígazo|ő dokumentumot vagY a Miĺködéii EnsedéIvt
2.Azigényeltteriiletľevonatkozóhelyszíntźhrźao|óvźaIatot'@ezőutcáknak-
is. A vázlaton az igényelt terĺi|ęürek. a sziikséges méľetekftel - úgy kell szerepelnie, hogy annai< nagyságą
e|lrelyez,|..-edése egyéltclnrűcn megállapítható legyen (TERASZ, PÁVrLoN lślľnlł; aiinak szélcsicsc,- 

-

hosszúsága; atęÍasz, pavilon szélének az épület homlokzati fa|źLtóI és a jarda szélétől való távolság a;iera",
esetén annak az üzletnek a bejĺĺratától való távolsága, amelyikhez taľtozik; méterben mérve).
5. Az elhelyeznl kĺvánt épĺtmény' létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit terąszkérelmekhe, a
helyszín Íotój át is csatolni szijl<séges.
4.Meglévőlétesítményrevonatkozóközteriilet-használatihozzÁjáru|źsmeg@
mi s'zempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. EpÍtési ełzgedélyhez kötott építmény esetében vagl építési munkálatokkal összefi)ggő kozt",ükt-n,s,nal,t
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabálybąn előírt esetekbeń iiŹgeras építésiigi ható-

o. l(ozui rgeliybevętele esetén - a 2. pontban foglalt he!'ylszíĺľajzon hrl - a vonatkozó helyszĺnt ábrázo|ô
forgalomtechnlkai váuajzot, amely beszerężrető a BKK Közuti Közlekedési 1gazgatóságKözutkezelési Fő-
o sztźiy, Fo-rqal omtechn ikai o sztálván

F.igyelmeztetés:
A hiĺźrlytalamłl kilahott lrerelemnyomtalv,źny es az etőíłt melléHetek csatolasm niĄ a portos es egłértelmíi hetymeýatarozas, va-
Iamint a meglevő laesítruényfotója elengedhaalen a bełlytjjtott lrźľelem érdemi etbírlźIasához!

A kdzŕeriilet-hasanálatot _ kiilö'nĺisen - az ďábbi jogszabźůyokszabźt|yozzźk:

Ma5'aľorszag helyi önkormányatalrći sm|ó 20l l. évi CLĐo(x. tüvény
a Józsefuarosi onkoľmanyzat mlajdonrában lévő közterti]etek hasmálaüáról és haszlálatiínak ľendjéľől sm|ó |8D013.
w .24.) önkormanyzati rendelet
Józsęfviíľos Keľĺileti EpÍtésiSzabélyat.źrőIsn|o 66DOO7.(m.n)önkormányzati rendelet
Buđapesti Viĺľosrendezesi és Épftési Keľetszabályzató|szń|ó 47ll998.(X.l5.) Főv. Kry. rendelet_ A reklámok; reklámbeľendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól szóló 55/f013. (XII.20.) önkoľ-
mźlnyzati ręndelete

NYILATKOZAT
Alulíľott, az álta|ambenyújtott ktizterület-has znźiatikéręlmem elbírálásának céljából houdidrulokszeméIyes adataim
töľténĺj kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az ĺgy hrdomásľa jutott személyes ađataĺmat a ľoęĺ.-esteri Hivatal az le-
jĺfuísban részt vęvő szakhatósagi állásfoglalások bekérésę végett továbbítsa az il,letékes hatóságok felé. . '

Kérelmem benyrijtásakor a Polgĺírmesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétő| tőLjékońatást k-apam -ameýet tudomĺÍsul vettem _ az e|jźrźs megilrdításának napjáról, azĺí[yntezesl näłĺaorll az ügyemľe irĺnyaäoiog-
szabá|yí rcndclkczósckľől, jogaimľól ćs kötclczcttsćgcimrőI, tovrí'bbrí ktitclczcttsćgcm clmulasĺrísanok jogliovctĹcž-
ményeiľől' valamint a hivatali elérhetőségről.

Kiielentem, hogy kérelmem teljesítése eseĹéĺl a közigazgattsi lratósági eljáľás ésszo|gá|iatás általálros szabályairól a
2004. éví CXL. tiirvény 2łJl)4: évi CXL. törvény 73iA. $ (l) bekezdés b) ponda alapjrĺn a fel1ebbezési jogomróI le-
mondok. TudomĺIsul veszem,hogy e'lÁI|a| az llgyeĺrrbcĺt łlozĺrtÍ haĹártl zal' aulrukĹozlesetor ;ugcľőľv' curclkcdik.

lltrĺ|ape"st, 20.iľ . ĺo0.ínĺ ...lł-.,,,^p. 3u.*...so*.aiuÍł, ĺ
xÉnolľłrzl łlÁĺn,4.s 
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?117.05.12. Nyomtatás

t'

Minerva Térinformatikai Rendszer
Budapest Főváros Vll|. kerület Józsefuárosi önkormányzata

Méretaránv:180

Budapest,2017 nájus12

Atérkép tájékozhtó je|ĺegri, másoIata semmi|yen hivablos e|járásban nem havnálható Íe|!Készü|t az á||ami aIapadatok fe|haszná|ásáva|.
Engedély száma:

iJ |:;.. 
jr| ] .:J\..c1 

/ÍT' :, ;.. ;;vup8ker/ajaxp|oVajaxp| ot'php
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Megje|enítés '-
:

.. 

Kozzététe|i inÍormáció megjelenítése: Nem

BoRsos sÁruooR
(ĺ082 Budapest, Leonardo Da Vinci utca 12-14.1.em.5.) Adoszám:

40733663-2-42

Gégkivon at 2017 .05.17 ....dőá||apotban

ĺ ÁlrłlÁNosADAToK
Azonosító: ,ĺ97028058

Az opten á|ta| generá|t egyediazonosító!

Cégforma: Egyéni vá||a|kozók

A|akulás dátuma: 1 989.01.23.

2 A cÉG ELNEVEZÉSE

BoRsos SÁNDoR
atályos: 1 997.1 0.1 8. - ...

3 A cÉc növloĺľerr ELNEVEZÉSE

BoRsos sÁNDoR
Hatályos: 1 999.02,05. - ...

5 A cÉG SZÉKHELYE

í082 Budapest. Leonardo Da Vinci utca í2.í4.í
Hatályos: 2002.03.07. - ...

6 A cÉG TELEPHELYE(|)

1083 BUDAPEST 8.ker SZ|GONY UTOA 16. B. ép.

Hatályos: ... - '..

8 A TÁRSASÁGIszERziDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPíTo oK|RAT, Érssíri oKIRAT) KELTE

1989.01.23.

Hatályos: 1 989.01.23. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYsÉcl xone(l)

561 o'o8 Éttermĺ, mozgó vendéglátás (Főtevékenység)

Hatályos: 2008.07.20. - ...

13 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

BoRsos sÁNDoR í082 Budapest. Leonardo Da Vinci utca 12.í4.ĺ
Hatályos: 2002.03.07. - .,.

20 A cÉG sTATlszTlKAlSZÁMJELE i
"łfi lvv

)nĄ7 051.| . 13



40733663-5610-231-01

Hatályos: 201 1.01.03. - ...

2í AcÉGADoszÁMA

40733663-2-42

Hatályos: 1 989.01.23. - ...

Adatok egyéb forrásból:
Áttapot: Működő
Adiszám: 40733663-242
Viselt név: BoRsos sÁNDoR
V áll al kozói tevéke nység kezdete: 1 989.0 1 .23

N yitv á n ta ftá si sz á m : 3541234
Székhely:1083 BUDAPEST 8.ker sZlGoNY UTCA 16. B. ép.

Aktu al i zál ás d átu m a : 2017 .05.08.

Gazdálkodási forma: Egyéni vá|lalkozó .

A fenti adatok nyilvántartása nem a Cégbíróság hatáskörébe tartozik.

Az adatok az OPTEN Kft. cégtár rendszerébő| származnak, ame|y cégek esetén a
cégköz|önyben megjelent hivatalos adatokat tarta|mazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásból származő hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 2017 .05.,|7 1 4:08
Utolsó feldol gozott cég közlöny megjele nés i dátum a: 2017 .05.1 3.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2017.05.17 13:52

OPTEN Kft.O
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Iĺ(líiľĺr.Ész

26-47f/f01,7

Tekęľes l{óka

4s9-f-509
tekercsľ@ ozseÍVaľos. hu

i

Ikĺatószám:

Ügyintéző:
,ľeleÍblr:

e-mail:

ł,:,,ĺł;,!!i.ĺl,,t,

Buđapesú Főváľos VIII' keľĺi|et
Józsefváľosi onkoľm ány zat
Polgármesteľĺ řIivatala

GazcláIkoĺI ási tigyosztály

dľ. Galambos Eszteľ
ĺigyosztĺ{lyvezető

Helyben

Táľev: Boľsos Sandor kozĺeľüĺet hasznáIati
Imľe utca felőli oldalon

Hiv, szám: 1 6-877120 ] 7.

kéľelme _ Szigony utca lólb' szánr elÖtt _ Lósv

Tĺsztelt Üryosztályvezető Asszony !

Köszönettel vettem táľgyi ténrában tett megkeľesését. A Józsefuáľos KerĹileti Építćsi
Szabéiyzattról szóló 66/2a07,(XII.12.) ľęndelet (ĺŐrÉsz) 10.$ (3) bekezdése szabí|yozza a
teľaszok elhelyezését.

Fentiek a|apjźn megállapítom, hogy a kozteľiilet.használat engedélyezhető.

Felhívom azonban a figyelmct, hogy a településkép védelméľőI szóIó 2016. évi LXKV.
törvóny 14. $ (2) bekezdése alapjan a helyi építési szabét|yzat telepĹilósképi követelményeit'
valamint az épít,észeti örökség helyi védelméľől sző|ő, a reklámok, reklámhoľdozók és
cégéľek elhelyezésének, alkalmazásának ktjvetelményeiľől, feltételeiľől és tilalmaľól szóló, és
a telepiilésképi véleményezési, illetve a telępiilésképi bejelentesi eljárás sajátos
jogintézményekľől szóló ĺlnkor:rrranyzati relrđęletęt 20L7. szeptembor 30.ig lehet alkalmazni.
2017. októbeľ 1. után az újonnan megalkotott teleptilésképi arculati kézikötryv ós a
telepĺilésképi ľendelet alapjĺĺn a korábbi telepĹilésképi bejeleľrtési eljáľásban hozott igazolások
feliilvizsgálasľa keľiilnek, ezéľt ateraszľa, valamint á ľęklĺĺmtáblákľa vonatkozó településképi
bejelentési eljáľást 2017. október 1-étöl szamĺtott 3lrónapon belĹil meg kell ismételni'

Budapest, 2017. május 1 8.

Üdr'ijzlettel:

s3 | 082 l}uc|apest, Baľtlss ĺl.63.6.I, a 459-2 l00
rr,w tv j ozseťvaros.htt

;ĺi'\ý!!{iľ.:ł'; . ý. j :1: ? :
Ę4



BU DAPEsTI RENDoR.roxaplľÁľysÁc
WII. Kerületi Rendőrkapitanyság

Ugyszám: 01 080/562-7 612017 . á|t'

Rendészęti oszaly

Táľgy: szakhatóságÍ áIlásfoglalás
Ugyintéző: Boros Attila Balázs r' hdgy.
TeI.: 477 -37 -00 / 48-1f4
Email: boľosab@budapest.police'hu
Hiv. szám: 16-877 /f0Í7 .

dr. Galambos Eszteľ
iigyosztályvezető

Buđapest Fővaros VItr. kerĺilet
Józsefvaľosi onkormanyzat
Pol gáqĘesteľi Hivatala
Gaz dálkodasi Ügyo szJály

Budaoest
Baross utca 63-67.
r 082

Tiszte|t fu. Galambos Eszteľ!

Tájékoztatom, hogy a ťenti számon hatóságoĺnhoz érkezett megkeresésben ťoglaltakat
megvizsgáltam, melynek soľán az alábbiakat állapítottam meg:'

Boľsos Sándoľ (egyénĺ váůIalrkoző) kérelmet nyújtott bę a Józsefváĺosi onkoľmanyzat
tulajdonában lévő k<izterĹilet használatĺĄhoz, melyben kitelepülésének engedélyezését kéľte 2017.
junius 02. naptól - 2017, szeptember 30. napig a Buđapest VIII. kerĹilet, Szigony utca 16/B.
(Molnár Ferenc tér 2.) sztm ęIőtt a járdán 4 négyzetnéter tęrtileJre.

A fenti helyszínen közbiaonsági és köztekedési szemporrtbóI a kiteleprilós ellen hatóságorn
kifogást nem emel.

Buđapes! 20t7 május 18. '..(:...t,,i',,:)}.'
1,:ď. 

u,:,":'.

Cím: 1084 BudaFest 143l Bp. Pf.:16l
.Iäefon: 

47,7.37 00; F ax: 47 i.37 24, 48-40l
ę-mail : 08ĺk@budapest.poĺíce'hu

RZstiĺjo -3.90.84.2 
(' I 080.5]5 l.] l E'.tsUJERJ.tić'rĺ l 95 l ó.j0.É54'ó5iFÍ l.5?j l-.12:?}

t{ÍlKli: Üš.ekýlitba[23063]: ; t!aĺat:;
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