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A Kerelmezo tuoomasur vęszr' noB,y

jg/zoll. (ĺv.24') önkoľmányzati rendelet 17. s (l) bekezdése szerint ,akoneril|ęthasznéůatáéŕt közteriilet-

h'asználati díjat köteles fizetni, '

a ktiaeruteten kiżőró|ag a kereskedelrnĺ tevékenygęel< végzés.én'ek feltételeiŕöl szó.ll 2IO/2009. (Ix.29.)

Kor'ľnányrendelet 12. $.(ĺ) bekezdése alapjrán a rendelet 5. mellékletéo.en meghatáľozott termékek árusítha.

A liérelemhez a kéľeľm ezőnek azaiĺubí mclléleteket kelt csatolnĺä: (A csatolt melléktetet kéľjĺtk X-el jetölnĺ)
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ffizetek esetéb'en; a nyilván!ąt{ĺ|sbďvételüket igáżólÓ' q

- őstermélők.es'etén ósteřmęlői ieazol'vźiny't.
kéiéśkéde lm i/vend ég lĺátó egyse,g Íľśnv.ry be.

ielentés.kö,te1es.kéľęsŕedeIĺnitevékenysée''bejęIe.ĺtéśét'igp"zo,ló:'dok,qńeńtu.

sĺtmény;. !g1gndeąé$ miĺszaki'leír'ásái és tei.Ýeit; teraszkéľelmekhez 1
hellłszínfotói'đtiscsatolniszĺikséges,

ńegrijítása éseÍén - váľosképvédel.

mi.szempontokťrsvelembevételemiaa-fényképfelvételtkell.o-ecsatolni.
tét en vą* éifiesi man,lcalłtoiklal asśzeftggő każterĺlIeł*hą.sznáIąt

,,ntébu, az čpĺĺteiaal twpou ňeghaltalmażđst é5 a jogszabĺźlyban elő'írt esetekben a j'ogerős építésĺ)głí ható-

sáęi:en,eedéIvtcsatolniśzüIrsěkes. : .'' '.
póntban foglalt he..lyszĺiřaj.zon trill: a vonatkozó hOlys.zínt ábrázoló

forgalomtei]rnil<aĺ v.ĺađfoĹ amely besżerezľrető a BKK K.özuti Közlękedési {gazgatóság KiizírtkezęIésĺ Fő-

osztály' .Foľgalomtechn ikai.ošztályán.

Fiwetmeztetés:
A. hiłźľĺytalaľui].kitplto kereĺenr1yamatvfiryy & u ełőíx.metĺétr].e, tek:esatoľúsfu túI, a pontos es eg,latelmű ĺeýneghadźrozós, va-
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MaryarorszĘ helýi önkoľm anyatairőlszśIő2olĺ; évi cL)ooo(. törvény

+ a Jozseftaľ.osTtĺí<oľmaĺĺ1,zat tutajdoruíban léÝő köąterületek hasarájatfutilés hasáĺagnak.ľendjér.öl sńló 18/2013.

(I\\ĺ .f4.) tinkoľmĺányzati ľ'endelet

- J6zsefiľáros reľuletiÉpĺe siSzzbźt|yzatańl szoló 66n0O7.(ru'.l2.) önkoľmźnyzatiľendelet

nudapelltíVáiosľę ndęzéśi és EaítésiKeretszĺbá|yzaaćiszóIő 47l|?98.(XI5.) F.ő1. K5ĺ. renđelet 
-.A ĺekláĺnok, reklámberondezésęk és'ôégéľęk elhe,lyezésének szabályairól szóló 55ĺ2al,3. (xII.20.) önkor.

mźlnyzati ľendelete

NYIL,A.TK'OZAT
Alulĺrott, az źi|Ía|anbeny1ljtoťt ko,zterulet-h uznä|atíkérelmem e.lbĺrálásának céljából hęallĺtąiol, szcmélyes adataim
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2017.06. 19-i hatállyal 1. oldal. összesen: 9 oldal

Nem

Megjelenítés

Közzététe|i i nformáció megjelenítése:
''''.''''''

Mr. NlLsz ldegenforgalmi és Szo|gáltató Korlátolt Fe|elősségű Társaság
(1075 Budapest, Asbóth utca 14.) Adószám:13527859.2-42

Cégkivonat 20ĺ 7.06.1 9.-i időállapotban

ÁlrnlÁruos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 09 739939 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|áto|t fe|e|ősségĹĺ társaság

Alaku|ás dátuma: 2005.06. 1 6.

Bejegyzés dátuma: 2005.08. 1 7.

A cÉG ELNEVEZÉSE

2/1 Mr. NILSZ |degenforga|miés Szolgá|tati Korláto|t Fe|e|ősségĹĺ Társaság

Hatályos: 2005.08.1 7. - ...

A cÉG RouDíTETT ELNEVEZÉsE

3/1 Mr. NILSZ Kft.

Hatályos: 2005.08. 1 7' - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/2 í075 Budapest. Asbóth utca 14.

Vá|tozás időpontja: 201 5.03.04.

Bejegyzés kelte: 201 5.03.09.

Hatályos: 2015.03.04. - ...

A cÉG TELEPHELYE(I)

6/2 í05í Budapest. József Attila utca 24.

Vá|tozás időpontja: 2016.02'29.
Bejegyzés ke|te: 2016.03.21.

Hatályos: 201 6.02.29. - ...

6/3 í051 Budapest. Vörösmarty tér 5.

Vá|tozás időpontja: 2016.02.29.

Bejegyzés ke|te: 201 6.03.21.

HatáIyos: 201 6.02.29. - ..,

6/5 í01í Budapest. Fő utca í2.
Változás idopontja: 2017 '01'30.
Bejegyzés kelte: 201 7.02'08.

Hatályos: 201 7.01'30. - ...

https ://www. opten.hďce gtarlce gkivonat-nyomt atas l 0 1 097 3 9 9 3 9 20n.06"19. l-
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2OI7.06. 19-i hatállval 2. oldal, cisszesen: 9 oldal

íí62 Budapest. Marqit utca 114.
Változás ĺdőpontja: 2017 .o4.1 o.

Bejegyzés ke|te: 201 7.05.04.

Hatályos: 201 7.04.1 0. - ...

8 A TÁRsAsÁG| szERziDÉs (ALAPszABÁLY, ALAPĺTo oK|RAT, I-ÉresĺrŐ oK|RAT) KELTE

8/6

2005.06.16.

Hatályos: 2005,08. 1 7. - ...

2006.01.04.

Hatályos: 2006.02.06. - ...

2008.09,15.

Vá|tozás ĺdőpontja: 2oo8.09. 1 5.

Bejegyzés kelte: 2008. 1 0.07.

Hatályos: 2008.09.15. - ',,

2013.04.02.
Bejegyzés ke|te: 201 3.05.07.

Hatályos: 201 3.05.07. - ...

2014.04.30.
Bejegyzés ke|te: 2014.09.03.

Hatályos: 201 4.09,03. - ...

2015.03.04.
Bejegyzés kelte: 201 5.03.09.

Hatályos: 2015.03.09. - ...

2015.05.18.

Bejegyzés ke|te: 201 5.06. 1 1.

Hatályos: 2015.06.11. - ...

2016.02.29.
Bejegyzés ke|te: 20í6.03.21.

Hatályos: 201 6.03.21. - ...

2016.08.30.

Bejegyzés ke|te: 2016.09.01.

Hatályos: 201 6.09.01. -,..

20'16.11.21.

Bejegyzés ke|te: 2016. 1 2. 1 9.

Hatályos: 201 6.1 2.1 9' - ...

2016.12.14.
Bejegyzés ke|te: 2017 .O1.2O.

Hatályos: 2017.01.2o. - ...

2017.01.30.
Bejegyzés kelte: 201 7.02.08.

Hatályos: 2017.02.08. - ...

2017,02.27.

Bejegyzés ke|te: 201 7.03'03.

8/1 4

6/6

8/1

8/2

B/3

8/4

8n

8/8

8/9

8/10

8/1 1

8/12

8/13
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OPTEN Kft. >> Cégkivonat 2017.06. 19-i hatáI|yal

9n6

3. oldal, összesen: 9 oldal

8/1 5

Hatályos: 201 7.03.03. - ...

2017.04.10.

Bejegyzés ke|te: 201 7.05.04.

Hatályos: 201 7.05.04. -'..

9 A cÉG TEVÉKENYsÉcl xöne1l1

9r77

7 9 12, 0B Utazásszervezés (Főtevékenység )

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02,22. - .'.

4932, 08 Taxis szemé|yszá|| ĺtás
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. -'..

4939'08 M. n. s. egyéb száraztö|di szemé|yszá||ĺtás
Bejegyzés ke|te: 201 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02,22. - ...

47 41, 08 Szám ítógép, perĺféria, szoftver kiskereskedelme
Bejegyzés ke|Íe: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. - ...

47 42, 08 TeIekommu n ĺkációs termék kiskereskedeI me
Bejegyzés ke|te: 2013 0?.22.

Hatályos: 201 3.02.22. - ...

4753'08 Takaró, szőnyeg, fa|-, pad|óburko|ó kiskereskedelme
Bejegyzés ke|te: 201 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. - ...

4i59'08 Bú|'oľ, világítási esz]<Üz, ęgyéb háztartäs| c|kk kĺskereskede|me
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22' - ...

476 1'08 Könyv-kiskereskede|em
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. - ..'

47 62, 08 Ú1sag-, papíráru-kiskereskede|em
Bejegyzés ke|te: 20 1 3,02.22.

Hatályos: 2013.02.22. . ...

47 64' 08 Sportszer-kiskereskedelem
Bejegyzés ke|te: 201 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02,22. - ...

4765.08 Játék-kiskereskede|em
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. - ...

4776,08 Dísznövény, vetőmag, mĹitrágya, hobbiá||at-eIedeI kiskereskede|me
Bejegyzés ke|te: 201 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02'22. - .'.

9n8

9n9

9/80

9/81

9ĺBE

9/83

9/85

9/86

9/87

9/88

9/84

lrttps ://ww w. ĺlpten.hr.r/cegtaľ/cegkivonat-nyomtatas/0 1 O91 3gg39 2017.06.19. lr
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OPTEN Kft. )) Cégkivonat 2017.06. 19-i hatállyal

9/89

9/90

9/91

9/92

9/93

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

9/100

9/101

4. oldal, cisszesen: 9 oldal

4777, 08 ora-' ékszer-kĺskereskede|em
Bejegyzés ke|te: 201 3. 02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. -,..

4778,08 Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme
Beje gyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. - ...

5920'08 Hangfelvéte| készítése, kiadása
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02'22. - ...

6399'08 M. n. s. egyéb információs szo|gá|tatás

Bej e gyzes kelte: 2U 1 3.U2.22.

Hatályos: 201 3.02'22. - ...

6920'08 SzámviteIi' konyvvizsgálói, aclószakáńői tevákenyság
B ejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. - ...

7 41 0, 08 Divat-, formatervezés
B ej e gyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22' - ...

7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszakitevékenység
Bejegyzés ke|te: 201 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. - ...

7712,08 GépjárműkÖlcsonzés (3, 5 tonna fo|ott)

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02'22.

Hatályos: 201 3.02.22. - ..,

7739,08 Egyéb gép' tárgyi eszköz ko|csonzése
B ej e gyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. - ...

77 40, 08 | mmateriá|is javak kö|csönzése
B ej e gyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 2013.02.22. - ...

791 1'08 Utazáskozvetítés
Bejegyzés ke|te: 201 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. - ...

7990'08 Egyéb fogla|ás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. - ...

8230'08 Konfe rencia, kereskede|mĺ bemutató szervezése
Beje gyzés ke|Íe: 20 1 3. 02.22.

Hatályos: 2013.02.22. - ...

829 1'08 Követelésbehaitás
B ej egyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22. - ...

LO
TO

ĺuľ
U\J
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Cégkivonat 2Ol7. 06. 79-i hatá||yta|

9/1A2

5. oldal, cjsszesen: 9 oldď

fs

9/103

9/104

9/105

9/106

9/107

9/108

9/10s

ĺĺ ł cÉo JEGYZETT róxÉ.le
1 1/1 Pénzbe|i hozzájáru|ás: 3 000 000 HUF

Nem pénzbelihozzájáru|ás: 0 HUF

tsszesen: 3 000 000 HUF

HatáIyos: 2005.08J 7. - ...

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

Szü|etés ioeje: e
AdlazonosÍtT jeLĺD
A képvise|et módja: öná|ló.

A jogviszony kezdete: 2017 .02.27.

Változás időpontja: 2017 .02,27 .

Be.jegyzés kelte: 20 1 7.03. 03'

Haŕályas: 2017 (12.27. - ...

20 A cÉG sTAT|szTtKAt SZÁMJELE

20/2 13527859-7912-113-01.
Bejegyzés ke|te: 2008.01.1 9.

htľps ://www. opten.hrr/c e gtaľlce gkivonat-nyomt atas / 0 I 09 7 3 9 93 9

8299'08 M. n. s. egyéb kiegészitőüz|eti szo|gáltatás
B eje gyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

HatáIyos: 2013.02.22. - ...

8552.08 Ku|turá|is képzés
Bejegyzés ke|te: 2o 1 3.02.22,

Hatályos: 201 3.02.22. - ...

900í'08 E|őadÓ-mtivészet

B ejegyzés ke|te: 20 B.a2.22.

Hatályos: 2013.02.22. - ...

9002.08 E ĺőadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Bcjagyzés kelte: 201 3'02.22.

Hatályos: 2013.02.22. . ...

9003.08 Alkotóművészet
BejegyzÉs ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.22, - .',

9004.08 Művészeti létesÍtmények műktdtetése
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.o2.22.

Hatályos: 201 3.02.22. - ...

9329.08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Beje gyzés ke|Íe: 20 1 3'02'22.

Hatátyos: 2O13.02.22. - '..

6820,08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzeme|tetése
Bejegyzés ke|te: 201 5.09.04.

Hatályos: 2015.09.04. - ...

13/9 $ ugyvezetó (vezető tisztségvíse|ő)-

f017.06.19.



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2017.06. i9-i hatállyal

Hatályos: 2008.01.01. . ...

2í AcÉGADószÁMA

21/4 13527859-242.
HU.ĺ3527859'
Adószám státusza: érvĺĺnyes adószám
Státusz kezdete: 2005.06.22.

Vá|tozás időpontja: 201 5.03. 1 0.

tse1egyzés kelte: 201 5'03.1 0.

Hatályos: 201 5.03.1 0- - ...

32 A cÉG PÉNZFoRGALMI JELzószÁMA

32J6

32n

6. oldal, összesen: 9 oldal

107 00347 -693 1 7880-50000005

ClB Bank Zĺt. Káro|y korúti fiók (í075 Budapest, Károly krt. 3/b; 01 10 041004)
A szám|a nyitási dátuma: 2015.10.13.

Bejegyzés kelte: 201 5.,ĺ 0.1 9.

Hatályos: 2015.10'19. - ...

1 0700347-6931 7880-51 1 00005

ClB Bank Zrt. Káro|y korúti fiók (1075 Budapest, Károĺy krt. 3/b; 01 í0 041004)
A szám|a nyitási dátuma: 2015.10.13.
Bejegyzés ke|te: 201 5. 1 0.1 9.

Hatályos: 201510.19. - ...

45 A cÉG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETóSÉGE

45/3 KézbesÍtési cím: mr.ni|sz@gmai|.com

Változás idopontja: 2016.04.1 9.

Bejegyzés kelte: 201 6.05.02.

Hatályos: 2016,04.19. - ..'

49 A cÉG cÉGJEcYzÉxszÁnĺal

01 09 739939

Vezefue a(z) Fővárosi Torvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában.
Bejegyzés ke|te: 201 7.04.30.

Hatályos: 2017.04.30' - ...

Cégformától fúggő adatok

ĺ A TÁRsAsÁG TAGJA|NAKADATAI
(0s)

1(09)/14 IIlĺan:lE)*
Szüĺetés iae;e:-
A tagsági jogviszony kezdete: 2017.02.27.

Vá|tozás időpontja: 2017 .02.27 .

Bejegyzés ke|te: 201 7.03'03.

Hatályos: 2017.02.27. - ...

49/1
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2017.06. 19-i hatáILvat 7. o|da|, összesen: 9 oldal

1pg)n5 to1 09 688375 €l '& ] PRoGRAM CENTRUM Utazásszervező Kor|áto|t Fe|elősségĹi
Társaság 1221Budapest, Szabina utca .ĺ5. B. ép.

A tagsági jogviszony kezdete: 2017 .02.27 .

Vá|tozás idópontja: 2017 .o4. 1 o.

Bejegyzés kelte: 201 7. 05.04.

Hatályos: 201 7.04. 1 0. - ...

97 PÉNzÜGYl MoDUL

2016.év 2o15.év 2014. év 2013. év 2012. év

Beszámo|ási
időszak

Értékesítés netti
árbevéteIe

Üzemieredmény

Adózás e|őtti

eredmény

Mér|eg szerinti

eredmény

Adózott
eredmóny

Eszkozok

osszesen

Befektetett

eszkozok

Forgóeszközök

Pénzeszkozök

Aktív idobeli

eIhatárolások

Saját tóke

Cé|tartalékok

KöteIezettségek

Rovĺd |ejáratú

koteIezettségek

Hosszú |ejáratú

kotelezettségek

Passzív időbeIi

eIhatáro|ások

Pénzügyi mutatók

2016.01.0í. 2015.01'01.

2016.12.31. 2015.12.31.

eFt eFt

325769 210615

50 751 39 897

50 878 39 444

Nincs adat. 36 658

45791 36 658

'102 404 51 268

33 692 ,ĺ8 360

62481 24656

44912 13977

6231 8252

81 191 35 400

00
212',13 13 525

21 213 13 525

0 2343

2014.01.01.

2014.12.31.

eFt

98 113

I 016

I 011

7 439

7 439

7 311

127

7 099

3262

85

-1258

U

7 906

7 906

2013.01.01.

2013.12.31.

eFt

8't 199

2714

2662

-1 868

-1 868

12 000

3 496

7 639

2 447

865

4 497

0

16 041

16 041

2012.01.01.

2012.12.31.

eFt

69 948

-5 625

-5 887

€ 039

-6 039

6 892

3 0't3

1 069

693

2 810

-2629

0

I 611

I 611

910
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OPTEN Kft. >> Cégkivonat 2017.06. 19-i hatá||ya| 8. oldal, összesen: 9 oldal

E|adósodottság 0,21 0,26 1 ,o8 1,34 1'25
foka O

E|adósodottság 0,26 o,38 -6,28 -3,57 -3,28
mértéke - Bonitás
(!,/

Árbevete| 14,06 17,41 7,58 -2,3o -8,63
arányos

eredmény % O

Likviditási 2,95 1,82 o,9o o,48 o'12
gyorsráta O

Létszám:72fő

í27 HIRDETMÉNYEK

Cégkozlony

Év :2014. Kotet: 39. o|dal: .

Ez a kozlemény a cég E.aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2o14.07. 16.

Fővárosĺ TÖrvényszék Cégbírósága
C9.01-09-739939/37

A FővárosiTörvényszék Cégbírósága a Cg.0.1-09-739939 számon bejegyzett Mr. NlLSZ
Idegenforga|mi és Szo|gá|tató Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság (11 12 Budapest,
Törokbá|inti u 28. 1. em. 1.; adószáma: 13527859-2-43) cégiigyében meghozta a
kovetkező

VÉGZÉsT

A bíróság a cég 2014. május 19. napján benyújtott vá|tozás bejegyzése iránti kére|mét
eIutasítja.

A végzés e||en a kézbesítésto| számított .ĺ5 (tizenot) napon be|ü| a Fovárosi
ĺtelotablanoz címzett, de a Fővárosi Törvényszék Cégbírós ágáná| 1 (egy) példányban
eĺektronikus Úton benyújthati fel|ebbezésnek van he|ye. A fe||ebbezéshez csato|ni kell a
fe||ebbezési il|eték (30.000.- F0 e|ektronikus Úton tÖrténő megfizetését igazo|T MÁK
igazo|ást. A Fovárosiĺtetotaola e|őttie|járásban a fellebbezőfé| részére a jogiképviselet
koteIező'

Az e|utasíti végzés e||en a cég, továbbá az akire a végzés rende|kezést tarta|maz - a
rende|kezés rá vonatkozó része e||en- a cég számára nyitva á||ó határidőn belü| - é|het
fe||ebbezésse|.

INDoKoLÁS

A(z) Mr. NlLSZ Idegenforgalmi és Szo|gá|tató Kor|átolt Fe|elósségű Társaság 2014.
május 19. napján vá|tozás bejegyzése iránti kérelmet nyÚjtott be a Fovárosi TÖrvényszék
Cégbíróságához.
Tekintette| a változás bejegyzési kére|em, i|letve a me||ék|etek hiányosságaira, a bíriság

https ://www.opten.hďcegtar/cegkivonat-nyomt atasl 0 1 097 39939 2017.06.19.



OPTEN Kft. > Cégkivonat 2017.06. 19-i hatáI|ya| 9. oldal. összesen: 9 oldal

2014. május 22. napján ke|t Cg.01-09-739939/35. számÚ hiánypot|ó végzésben -
e|utasítás terhe me||ett - fe|hívta a(z) Mr. NlLSZ |degenforga|mi és Szo|gá|tato Kor|áto|t
Fe|e|ősségĹĺ Társaság céget a hiányok pótlására.

A térsaság jogi kepviseĺője a végzést 2014. május 22. napján átvette.
A képviselő a végzésben megadott határidőn belü|, illetve a mai napig a hĺányokat nem
pito|ta, ezért a bíróság a 2006. éviV. tv. 46. s (6) / 50. s (1) bekezdés a|apján a
rende|kező részben írtak szerĺnt határozott.

A jogorvoslat a Ctv.64. $ (1) bekezdésen alapu|.
Figye|mezteti a bíróság a társaságot, ha a vá|tozás bejegyzése kote|ezó, a vá|tozás
bejegyzési kére|em eIutasítása a vá|tozás bejegyzési kére|em benyújtásának
kotelezettsége a|ó| nem mentesít' (2006. éviV' tv' 50. s (5) bekezdés.)
Budapest, 20.ĺ4. jú|ius í6.

Dr. Bocsĺ Zsuzsalrlra s.k.

bírl
A kiadmány hite|éÜ|:

Zaýkő JuIianna
szerkesztő

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszeľébő| származnak, amely cégek esetén a
Gégközlonyben megjelent hivatalos adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásból származő hivatalos és gyűjtött információk táthatók.

Lekérdezés időpontja: 2017.06.19 í 5:30
Utolsó feldo| gozott Cég közlöny m egjelenés i dátu m a: 2017 .06.1 6.

Adatbázis uto|só aktua!izá|ási dátuma: 2017.06.19 14:40

oPTEN KÍt.o

https ://www. opten.hr:/cegtar/cegkivonat-nyomt atasl 01097 39939 f017.06.19. .-,sl



2017.06.19. Nyomtatás

Minerva Téľinformatikai Rendszer
Budapest Főváľos V|l|. kerület Józsefuárosi onkormányzata

Méretarány:2zM

Atérkép Éjékoztató je||egű, máso|ata semmilyen hivatalos e|járásban nem haszná|ható fe|! Készü|t az ál|ami alapadatok feIhaszná|ásával.

Engedé|y száma:

Budapest, 2017 június 19

II

N
tt {t-(http://mi nubi01/m inervďbp8ker/aj axp|oVajaxp|ot.php
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Budapest Főváros V||l. keľĺilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivata|
Gazdá|kodási Ü gyosztá|y
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

K É R E L E M
a Józs efvá ľosi Ö n ko ľm źnv zat tu l a i d o ná b an |év ő közte ľ ii I et haszná|atához

Kérji]k ą nyomtatyanyt olvashatóan", nyomtato!t betűvel kitötteni!

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterlilet-használati kérelmek etbírólasóhoz, valamint a közterĺłlet-hasznólati
hozzĺźjárulósban .foglaltak ellenőrzéséhez szükségesek Az adatokłt a Polgárnesteri Hivatal Gązdálkodĺisi, ille.tve Közte.riilet-
Jelĺ)gle letí IJ gylosztólya kezelik e irýörmációs az informácioszabadsógról szóló 20I 1. évi CnI' firvény alapján

Közteriilet-hasznĺáIat idej e fOI j1, év
-- i.....---- ;..=Ť--

haptól _ \\Iiłi.év i51$ hó ;J!"; napig

(löbb idópong- helyszín esetén kértink listát mellékelni!)

Kiizterület-hasznĺĺlat celj"' *?i.Bi...tíM.$Ł.ŕ'l,í..Aíu.p.lt.fr-....ę.{sŻteüiłi.ä .'jfr.,iŻj4|eT.. iCIfu-tĄĹs
Kéľelemmel éľintett kiizteľütet narysĘa: ....'.,&É.,.. ?.s1. m'lau

KtizÚeľůilet helye: BudapesL Vn. kerület.. '... ....,,Đ.#ĺ,łE7*. . ..5a(.ĺÜfl.X)Ľ'.. .. . ..VITLA

............(utcątĐts.:.}-.szźrne|őttl: jáľdáĺl, úttesten, zoldterületen vagv.......

Megi€s/zés ( Eryéb tény, köľĺilmény, LEVELEznsr cÍľĺ, amennyiben a fenti adatolĺtól eltéľ, stb):

ĺlItl Ivĺ - i ilÜ ii ji-;í.E,': J.
i ĺ',',n.' (lG-f GrS:'' l..Ä.p..' ĺ'.. {,,,.'.,'.

ĺ si.,{i.A. c e.'os'.''(,.ł| eEĺ' t".:

Kérjíik a túloldalon jelzett m9!l.ékleteket csatolni, és
a ké r e lemny o mta-tv lźnyt a l á í r n i s zív e s ke dié k !

5)



-2-

A kéľelmező tudomásul veszi' hogy
a kéręlem benyújtása nem jogosítja fel a köztertilethasznáIatára,
a Józsefuárosi Önkormányzat tulajdonában Iévő kijaęrĺiletęk hasmá|atárő| és hasmá|atának rendjéről szóló
18/20|3. (Iv. f4.) önkormányzati ľendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a közteľiilet hasmáIatáért közterĺilet-
használati díjat köteles ťĺzetni,
a közterületen kizáró|ag a kereskedęlmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló f10/f009. (IX.29.)
Kormányrende|et |2. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítha-
tók.

A kérelemhez a kéľelmezőnekaz alábbi mel|é|eteket kel| csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-el je|iilni)

l. A köZterületen folwatni kívánt tevékenvsés evakorlásara fęlioeosító egvszeľű okiľat másolatát:
- ęgyéni vállalkozás esetén: vá||a|koző igazolványt,
- eazdasáei társaság. esvéni cég esetén: 30 napnál nem ľésebbi céskivonatot. aláírási címpéldányt,
- társadalmi és esyéb szervezetek esętében: a nyilvĺĺntaľtásba-vételüket ieazo].ó okiľatot,
- őstermelők esętén őstermelői ieazolvánfi.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztuzęmeItetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység éľvényes be-

ielentés köteles kereskedelmi tevékenység beielentését i*azo\ő dokumentumot vagy a Működési Engedélý
2. Azigényelt teriiletre vonatkozó helyszínt ábrázo|ő váz|atot, amelyen szerepelnie kell a kömyező utcáknak
is. A vázlaton azigénye|t teriiletĺrek - a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megálIapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hossaltsága; aterasz, pavilon szélének az épĺilet homlokzati falától és a jarda szélétől való távolsága'; terasz
esetén annak azuz|etnek a beiáratától való távolsága, amelyikhez taľtozLk: méterben mérve).
3. Az elhelyezníkiváĺt építmény, létesítmény, beľendezés mrĺszaki leÍrását és teľveit; teraszkérelmekhez a
helvszín fotói át is cs atolni szüks éęes'

4. Meglévő létesítményre vonatkozó köZteľĺ.ilęt-használati hozzájźru|ás megújítása esetén _ váľosképvédel-
mi szempontok fisvelembevétele miatt - fenyképfelvétęlt kell becsatolni.
5. Építési engedélyhez katau építmény esetében vagl építési munkálatokkąl összeliiggő kozteriilet-használat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésiigli ható-
s ási ensedélyt cs atolni szükséges.
6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszhľajzon tul _ a vonatkozó helyszínt ábrázo|ő

forgalomtechníkai vánajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Ktizlekedési lgazgatóság Közutkezelési Fő-
osztálv. Forsalomtechnikai osztálván.

Figyelmeztetés:
A hiaľlytalanul kitöltt;tt kerelemľlyomtatvuly es az előíł.t melléHetek csatoląsm tul, a poľltos és egértelmĺi helymeýatorozas, va-

larnint ameglevő létesítmértyfotója elengedhetetlen a beľĺylijtott kerelem érdemi elbíróIąsához!

A kozterület-haszlálatot _ ktil<jnösen _ aza|źhbi jogszabályok szabétlryozzźk:

- Maryarorszźĺghe|ýönkormiínyzataiľó| sza|ó 2011, évi CL)CO(D(. törvény

- a Józsefuarosi onkormrányzat hĺajdonában lévő kozterületek hasmálaúáľól és haszrálatlĺĺrak rendjéľől smIô |8D0I3.
Qv .z4.) önkormányzati rendelet

Józsefuĺáľos Kertileti ÉpÍtésiSabá|yzatźrő|szó|ó 66D007.w.|2.) önkoľmrányzati ľendelet

- Budapesti Viĺrosrendezesi és ÉpÍtési Keretszabá|yzatólsmiró 47l1998'Cx.l5.) Főv. Kry. ľendelet

A reklámok, ręklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/20|3. (xII.20.) önkor-

' mźtnyzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az á|talam benyújtott közterület-haszntiati kérelmem elbÍrálásának céljából hoadidľulok személyes adataim
tĺiľténő kezeléséhez, valamint allhoz,hogy az íey tudomásra iutott személyes adataimat a Polgĺĺĺ.mesteri Hivatal az le-
járásban részt vęvő szakhatósági állásfoglalások bekéľése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteľi HivataI Gazdákodási Ügyosztá|y ngyntézójétől tájékoztatást kaptam -
amelyet tudomđsul vettem _ az eljá,rás megindításának napjáról, azugylntézési határidőről, azlJ1yemre iľányadó jog-
szabtiyi renđelkęzésęlĺől, jogaimľól és kötęlęzettségeimről, továbbá kötelęzęttségęm ęlmulasztásĺĺnak jogkövetkez-

ményeiľől, valamint a hivatali eléľhetőségről.

Kiielentem, hogy kérelmem teljesítése esetén a kozigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás általános szabá|yalrő| a

2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alapjan a fellebbezési jogomróI le-
mondok. .IiłdomtíslłI veszent,hogy ezá\talaz tigyemben hozott határozat annak ktizlésekor jogeľőre emelkeclik.

tďę--kBuĺIapesĺ, 20..4.T..é"06. lt, .'ť.3.. nap.
KÉRELlvIEzo,q,LÁÍRÁsa

Öb
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Q178o66 BtIDÄ,pEsT r.ŐvÁa'os vIII. xpnÚlľľ .:ózsepvÁno

63.165.464,00 HUF
3.050.915, 00 HUF

0,00 HUF
66.2't6.379,00 HUF

Partner / Megjegyzés

Corporate Bankíng
--- -1 

-

Osszeg

Electra
-=-S zámIakivonat-

Nyitóegyen1eg :

osszes jóváírás:
osszes terhelés :

Záróegyenleg:
Tételsorok száma: 5

:rtéknap Ellenszámla :izáma

Kivonat száma : ooo20/2oL70202
Dátum ,: 2ol.l / 02 / 02 - 201'7 / 02 / 02

S zám1as zám : 1 o4 c 3 3 a z - o 0l.ól2.t}.iś19e -.Qo oo o o o2 HUF
ĺvć xÖzľBRÜĺ'ET FoGLALÁsĺ BEvÉT AI'sz - BP FŐVÁRos VII

;gľ'|rt|.|öżil.; 
...;l.iry69 

].o7o 0543 481.0 43o8 511o

or7/02/02 HU3s 10r-0 07r-6 488r. 6800 0l-00 4000

0L'7 / 02/ 02 rru32 1-09i. 300L .0000 0060 4sLs 0003

o77 /02/ 02 ,1fÍJ47' T2oL 0855 o1-2o 32o6'' oo.]-o' ooo7

o1,'r/02/02 HUr-2 1201 0ij5s 01-40 7382 0010 0008

6og'ďĺľ$iff.;śĘ:iii,É.Đ ő.,'Ési:'ľAtpenr
KóztserüleE foglalás, Bauer u.,
ÉpíEő zrt,

közterüIet hasznáfati díj
KovÁcs NEI.Lr uÁare Ev. ..

bérlet'í díj
VtIK És TÁs KFT.
bérleti díj

HAÍJIXVIIJI, KFT !,oĄ+(Uo, joo 96 .oLz , oo
ügysz . . L6 - 9L / 201-7 . de1e j -golgota
CAFE ELvIsz KoRLÁToLT tl o ol1-{2 |\łĄ1l +,1-62 t oo
Cafe E1vísz kft. 24.795030-2-13

: :.:!łii:gt2 i:,:1,1$'.p:i ; p;,a

Pesti

28 .994 , 0,0

28 . 994, 00

Ca,



WETTSTEIN & TÁRSA
TERVEzŐ És szoloÁlrĺľT aeĺÉrl ĺÁnsĺsÁo
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Tsz.! llV-120116

Lakóhäz építése

Foľgalom koľlátozási KT.

Bp. vlll.' Bauer Sándor utca 3.5.

Budapest, 2016. november

Lakoház épĺtése - Forgalomkoľ|átozási KT. - Bp. V|I|.' Bauer Sándor utca 3-5.
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lcĺmzcĺ: WETTSTEIN & TÁRSA BT.
I

I

lclm: 1061 Budapest

I Andrríssy út 34.

I

nyilv. szám: 16Us5729

iktatószám: 462 / I8|I4 - 2 / 20|6
tervszám: w-|20l|6
tárgy: 8. kerület Baueľ Sándorutca (Erdélyi utca) 3-

5 lakóhaz építése

ĺigyintéző: Somog1vĺíri Kristóf

i')

Tarsaságunkhoz érkezett, ,,Budapest, v[I., Baueľ Sándor utca 3-5. |akćŕrőn építése, közterĹilet-foglalás''
tátgýy,ĺ-I20lf016 tervszámú kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzáĄäru|átsunkat

az a|álbbi feltételekkel adjuk meg:

o Jelen terv szerinti forgalomtechnikai eszköztiket (e|zőtźb|a, burkolati jel) csak szakkivitelező
kivitelezheti. A foľgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó, hatályos Útiigyi
Miiszaki Előírásoknak, elhelyezésükkor kiilönös tekintettel kell lenni a vonatkozó jogszabályban
ĺ.ógzitett, magassági elhelyezésre vonatkozó kritériumokra.

o Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása után a munka azonnal megkezdendő.
. Az ideiglenes je|zőtáb|ők ép, fényvisszavető fóliás felületiĺek legyenek' és tiszta állapotban

kertilj enek kihelyezésre'
. A kivitelezés során a munkaterületet min. 1,5 m magas' ĺisszefiiggő, rácsos elrendezésű,

cégjelzéssel ellátott zźrt elkor|éltozó elemsonal kell lehatárolni, amely 100 km/h szélterhelésnek
ellenáll. Megfelelő éjszakai megvilágítást kell alkalmazni'

. A gyalogosforgalom munkateľülettől elhaĺírolt szabad mozgáséť- biztosítani kell, akadály esetén
min. l m széles akadáIymentes provizóľiummal át kell vezetni. A foľgalom alatt álló közúha a
gyalogos nem teľelhető.

o Az érintett területen lévő ingatlanok tulajdonosait ĺájékoztatni kell a munkavégzés várhatő
kezdetéről és annak időtaľtamáról.

o A bontoÍt és az építési anyagot minden esetben kalodában kell elhelyezni.

ĺ1
\.. j Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulasunkat a Magyarorsaág helyi önkormĺíĺryzatairól szóló 20l1' évi clxxxD(. törvény 23.

$ (4) bekezdés 1. pontja a közuti köáekedésről szoló 1988. évi I. törvény 33. és 34. $-ai, az utak foľgalomszabtiyozÁsárő| és a
közuti jelzések elhelyezeséről szóló 20l|984. QilI'zl.) KM rendelet 2. $-a' valamint a fiĺváľosi helyi közutak kezęIésének és
üzemęltetésénęk szakmai szabályaiľól, továbbá az ritépítések, a köáeńiletęt érintő közĺtiĺ-, vasŕlt- és egyéb építések és az
tĺtburkolatbontások szabályozásźlróI szśiő 3412008. (VII. 15') Főv. Kgy. rendelet alapján, mint operatív kezelői fęladatokat
e||átő szrnłezet adtuk ki.

.audápeltKozút: ' ..-.... .,., ,,.' . .].

Zártkörűen M űködő Részvenytá15a9ág

cégjegyzékszám: 01.10.047164
qôstä.c1ml.aüdapest Köżút zrt. Büdapest Pi. 86..t518

h. t
}fiĺ
Ü\

telefon: +36 1459-6857
fax:i361 776-6212

ľ9b;]wľW.budäpestkozut.hq'' 
.. I

e.ma|| l:biĺdapestkozut@bu.lapestkozút;hú

e,ľ



TARTALoMJE GYZÉK

Lakőház építése

Forgalomkor|átozási KT.

Bp' V||l., Bauer Sándor utca 3-5.

o 1' Tervezői nyilatkozat

2. Műszaki leírás

3. Forga|omtechnikai helyszínrajz

.]

F-1

Lakóház épĺtése - Forgalomkor|átozási KT. - Bp. Vl||., Bauer Sándor utca 3-5.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A|ulírott, mint fele|ős tervező nyi|atkozom, hogy az a|ábbiakban megnevezett
|étesítmény:

Lakóház építése
Forgalomkorlátozási KT.

Bp. V|l!., Bauer Sándor utca 3-5.
A tervek és a tervezett műszaki mego|dások megfe|e|nek az á|ta|ános

ervényu kote|ező és az eseti hatósági előírásoknak, az azoktő| va|ó e|térés nem
vá|t szÜkségessé.

A tervezés során alkalmazott előírások és rende|etek:

il - a közúti köz|ekedés szabá|yairó| szóló rende|et (a többszörosen
módosított 1 l 1 97 5'(||.5.) KPM.BM sz. egyĹittes rendelet)
- az utak forga|omszabá|yozásáró| és a közúti jelzések elhe|yezéséről
szó|ó rende|ete (20l 1984.(X||,21.) KM' sz. rende|et)

Kozutak Tervezése Útugyi Műszaki Előĺrás ul z-,l.2O1:2OO8

Budapest, 2016. november 20.

/ĺ
ĺll/,t
Wettstein M
okl' kozIekedéséoítőmérncik

KÉ-Tl01-2317

Lakóház építése - Forga|omkor|átozási KT. - Bp. V|l|., Bauer Sándor utca 3-5.
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uŰszarc leínÁs

í' E|őzmények

A Pesti Építő és Faipari zÍt. (1111 Bp., Rózsatő utca 10.) megbízta

Társaságunkat, hogy a Bp.V|l|., Bauer Sándor utca 3-5. sz' alatt épÜ|ő |akőház

munkái miatt szukséges forga|omkorlátozási tervet e|készĺtse, és ahhoz a

forgalomtechnikai keze|ői hozzájáru|ást beszerezze. A Megbĺzó meghatározÍa a

lezárandó terĹi|etet.

2. Meg|évő á||apot

A Bauer Sándor utca Józsefuáros középső harmadában ta|álható, a Mátyás tér

és a Teleki tér kozött' A Homok utcai csomópont két részre osztja. A ke|eti

résáorga|mi rendje egyirányú a Telekitértő| a Homok utca felé. A páros oldalon

ferde, a páratlanon párhuzamos parkolósáv Van, amit burkolatvá|tással is

kieme|tek. A nyugati szakasz díszburkolattal épÜ|t ki, oda csak engedél|ye| |ehet

behajtani.

3. Tervezett á|lapot

A munká|atok miatt az épÜlet e|őtt egy 28,00 m hosszú és 1,50 m széles

(42,Om2) szakaszon zárnak |e munkaterü|etet, amely a járdát fog|a|ja magában.

A megá||ási tilalomra vonatkoző je|zőtáblákat az időpontot jelolő kiegészĺtő

tábláva| annak hatá|yba lépése e|ott72 órával ki ke|| helyezni. A munkaterü|et

mellett a gépkocsi forgalmat folyamatosan fenn kell tartani. A gyalogosokat a

tÚloldali járdára ke|| átirányítani.

A munkaterÜlet szélén éjszaka és rossz látási viszonyok esetén sárga vi||ogó

fényje|ző készÜlékeket ke|| Üzemeltetni. A veszélý és tila|mat jelző táblákat

továbbá az egyéb szükséges forgalomtechnikai eszközoket a me||éke|t terv|ap

a|apján kel| kihelyezni. A munkálatok befejezése után az eredetiforgalmi rendet

ke|l helyreá|lĺtani'

ę1

Lakóház épĺtése - Forga|omkorlátozási KT'- Bp. Vl||., Bauer Sándor utca 3-5.
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FoRGALoMTEoHNI KA| HELYszĺNMJz

LakÓhŁ épĺtése forga|omkor|átozási terv

Budapest V|||.' Bauer sándor utca 3.5.
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Budapest Főváros V|||. kerii|et Józsefiĺárosi Polgármesteri Hivatal
Gazdátkodásĺ Ügyosztá|y
1082 Budaoest
Baross utca 63-67.

KÉRELEM
a J őzs efv áro si on ko ľm ány zat tu taj do ná ban l évő křizteKé rjtik ą nyomtatványt otiá--snatoan' nyomlatoĺ! betűvel kitöIteni!

zjldteľületen

rłl

Kérjiik ! túloldalon jelzetÍ
a k é r e l e mny o mt a'tv d'n'y t

m9!l-ékleteket csatolni, éal áí rn i szíveskedj ék i, s
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy

_ a kérelęm benyrijtása nem jogosítja fel a közteľülethaszná|atára,
a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közteriiletek hasarálatáľól és haszrrálatának rendjéről szóló
18ĺ20|3. (Iv.2.4.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közteriilet hasnźiatáért közteľület-
haszĺrálati díjat köteles fizetni,
a köztęľiileten kizrĺróIag a kęreskedelmi tevékenységek végzésének feltétęleiről szóló f|0l2oo9. (Ix.fg)
Kormányrende|et |2. $ (l) bekezdése alapjan a ręndęlet 5. melléktetében meghatározott termékęk árusítha-
tók.

A kérelemhez z kére|mezőnek az alábbi mel|életeket ke|l csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X.el jeliilni)

1. Á köŻeruleten folytatni kívánt tevékenység gyakorlrĺsára feliogosító egyszęrÍĺ okiľat masolatát:
- egyéni vállalkozís esetén: vállalkozói igazolványt,
- gazlasági tarsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem ľégebbi cégkivonatot, aláírási címpéldánvt.
- tóľsadalmí és egyéb szeľvezetek esetében: anyilvántartásba-vételĺlket igazoló okiľatot'
- őstermelők esętén ősteľmelői igazolvánW.
- vendéglátó teľasz létesítése esetén, azazt,íjzellleltetrri kíviánó keľeskedelnri/vendéglátó egység érvényes be-
jclcntćs kötclcs kcrcskcdelmi tevékenység beielentését igazoló dolarmenfumot vagy a Műlĺödési Eneedélvt
2. Azigényelt teľiiletre vonatkozó helyszínt źlbrázolró vźa|atot, amelyen szerepelnie kell a kiirnyező utcáknak
is. A vázlaton az igényelt területnek - a sziikséges méľetekkel - úgy kell szerepelnie' hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyéľtelmiĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúsága; ateÍasz, pavilon szélének az épiĺlet homlokzati falától és ajrĺrda szé|étó| való tavolsága;te,rasz
esetén annak az tizletnek a beiráratlától való tavolsága, amelyiküez tartozik: méterben méľve).
3. Az elhelyezrri kíviĺnt építmény, létesítmény, berendezés miiszaki leÍľását és terveiĘ terąszkérelmekhez a
he$,szín fotój át is cs atolni sziiks éges,

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterĺ.ilęt-használati hozzájáru|ás megújítása esetén - városképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolní.
5. Epítési engedélyhez kötött építmény esetébenvagł építési munkálatokkąl asszefiłggő kazterijlet-hasznóląt
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmąząst és a jogszabdlybąn előírt esetekben a jogerős építésiłgłi ható-
sági engedélyt cs atolni sziiluéges'
6. Közút igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínľajzon tul _ a vonatkozó helyszínt ábrázo|ó
foľgalomtechnikai vtmajzot, amely beszeľezłrető a BKK Közuti Közlekedési IgazgatósĘ Közutkezelési Fő-
osztály, Foľgalomtechnikai osztályrán.

Figvelmeztetés:
A hianytalarul kftaltott lĺel.elemłlyolntatvćłty és az el.őíłt melléHetek csatolĺisĺin tul, a polltos ás egÉrtelmíi lelymeghaa.ozás, va.
lałnirlt a meglaó létesítłnértyfonja elengedhetetlen a bertyłjtou lĺbelem éľdeni elbíľdiźsćłhaz!

A közerulet-hasnlźt|atot_ kiilö,nösen _ aza|źbbijogszabályok szzbźůyozzÁl<:

MagyarorszĘheýi önkoľmáĺryzataiľól szoló 20l t. évi CDoo(D(. töľvény
a Jóxefuáľosi oľrkormĺínyzat trrlajdonában lévő köztertiletek hasnálaüáľól és hasaniílatlĺnak rendjéről smĺó |8D0I3.
w .24.) önkormányzati ľendelet
Józsefuaľos Keriileti Épfté si Szabźlyzataĺó| szóló 66D007 .w.12.) önkoľmányzati rendelet
Budapesti Viírosrendezesi és Építęsi KeretszabáIyzatő|smló 47l|998.(X.l5.) Főv. Kry. ľendelet
A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabä|yairől szóló 55/20|3. (xII.20') önkor-
mányzati rendelęte

NYILATKOZAT
Alulírott, az á|ta|am benyujtott közteľiilet-haszrrálati kéľelmem elbíľálasának céljából houlÍidrulok személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgáľmesteri Hivatal az le-
jarásban részt vevő szakÍratósági állásfoglalások bękéľése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakoľ a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály u1yľrtézo:étő| táljékoztatast kaptam -
amelyet tudomlÍsul vettem _ az e|jérás megindítasának napjáról, azugyľrtézcsi hataridőről, aZ ügyemIe iľányadó jog.
szabä|yi ľęndelkezésekľól, jogaimról és kÜtelezettségeimľ{ĺI, tĺlvábbá kölęlezettségerrl elĺllu|a.sztiłsáuak jogkrivel'kez,-
nrényeiről, valanrint a hivatali elérhetőségľől.

I(!fu!@, hogy kérelĺnem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatłís általános szabályaiľól a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. s (1) bekezdés b) pontja alapjan a fellebbezési jogomľól le-
mondok. Tadomdsul veszem' hogy ezáltal az ügyemben hozott hatarozat annak közlésekor jogerőre emelkedik.

ERELMEZO ALAIRASA
Budapest, f0./ĺ1... ov .8ľno '..4,3.. n^p.
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Budapest Főváľos VIII. keľĺi|$t
Józsefváľosi O nkoľmr{ nyza t
Polgáľmestcľĺ Hĺvatala

Gazdálkodási Ügyosztály

ĺlľ. Galambos BszÚeľ
ůigyosztĺłlyvezető

Hę1vbęn

I}ĹiDÁľý:sľ FÓvÁltĺts
VlIl. rĺłntir,ĺĺl.

JÓzś;liľt,Á'no$l tľ xĺrn rĺÁN Yz'.Á ľ
ľtllc;Áľłĺ ĺis.ľIi|łt H lvÁ'ľÁ t',\

Fťiŕ;ľÍ'ľĺ:sr

Iktatószám; 26-607/20|7

Ügyintézo: SzomolányínóKocsisBeatrix.ľelefon: 
459-2-|57

e-nrail: szotĺolatiyirreb(ĄozseĺVaľos.hu

Táľgv: Gastľobud Kft. közteriilet haszrrálati kéľelme -" Coľvin sétárry 2. száln előtt terasz.
napemyő

Hiv. ssánt,' I (l- ] 0B 5/20 I 7'

Tisztelt Ügyosztáty v enttii Asszony!

Kösz<ĺnettel vetteln tárgyi témł{ban tett mcgkeľesésót. A Buĺlapest ľlcíváľ<ls VIII' kcľtilet
Józsefuáľos onkormányzata Képviselő-testületének Józsefuálos Keľtileii Építósi
Szabä|yzatáľólszó]ó 66/2007,(xll'l2') ľenĺlelete (-lorÉsz) l0.$ (3) bekezdése szabźĺIyozza a
teľaszok ellrelyezését.

'A.npęmyő az épület etgedé|yez,ési tervdokurnentációja alapján kialakítható, települósképi
b ej el entési elj áľás I eÍ-olytatása nem szriksé ges.

Fęntiek alapjárr megállapítom, hogy a közteľĹilet-hasznáIat engedólyezhető.

Budapest' 2017. június 30.

Üdvöz1ettel:

5i 10B2 l}udapest, Baľoss ll. 63-6./, R 459-2l00
rr'ił'' rv. j ozsefĺ,.a ľo s. lru

ľa\ąJ



BUDAPESTI RENDŐR-r.ora.pĺľn.Nysa.c
VIII. Keniieti Rendőrkapitanyság

Rendészeti osztalv

Ugyszám: 01 080/562-86/2011, áńt. Tárgy: szakhatós ágĺ állásfoglalás
Ügyintéző: Boros Attila Balazs ľ' hđgy.
Tel.: 477 -37 -0A i 48-1f4
Email : borosab@budapest.police.hu
Hiv, szám: 16.1058lf01.7 .

dľ. Galambos Eszter
ügyosztályvezető

Budapest Főváros VIII. keľiilet
Józsefvárosi Önkorrnanyzat
Polgármes teri Hivatala
G azd áÁko dźis i Ügyo sztály

Buela'pę-sÍ

Baross uLca 63-67.
ra82

Tĺszte|t dr. Galambos Eszter!

Tájékoz'tatom, hogy a ftnii számon hatóságomhoz érkezett megkeresésben foglaĺtakat

megvizsgáltam, melynek során az alźĺbbiakat állapítottątp meg:

A Gaskqbud Kft. kérelmet nyujtott be a Józsęfvárosi Önkorm źnyzattulajdonában lévő köĺeľülęt
hasznźú.atźůloz, melyben kitelepülésének engedélyezését. kérte 20ĺ7. július 07. naptól - 2017.
szeptember 30, napig a Budapest Vitĺ. kęrĹilet' Corvin sé.tány f ' szźtm előtt (a Nagytenrplom utca
kereszteződésénél) a járdán 65 négyzetméter teľiilehí r,enđéglátó teĺasz és 4a négyzetméteľ teľiilet{í
napernyő kihel yezéséľe.

A fenti helyszínen kofuiztcsnsćĺgi és kozlekędési szempontból a kiteiepi.ilés ellen hatóságom
kifogást nem' emel.

Brrđapcst, 2017 júnĺus 22.
, ,. 

_.1 _.1,.

Cím: -l084 Budapest 1431 Bp. Pf.:16l
Tęlefon: 477.37 00; F ax: 47.ĺ -37 24' 48.40 l

e.mail: 08ľk@budapest.políce.hu

Rfs}iEo-3.90.8ó.t íoi.'3Ü.5!8ó48i4-RUJj:fi.Í.ćé|4'ó02c-50Ej49sj?Ftl1.5:$6.48gl)

|.l1ÍKK] Ügyek $záđilĺ2306-l}; ! daľĺ"bl



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2017.06. 19-i hatá||val 1. oldal, összesen: 5 oldal

Megje|enítés

Közzétételi i nformáció megje|enítése: Nem

Gastrobud Korláto|t Fe|elősségű Társaság
(1082 Budapest, Corvin sétány 4.Bc. ép. sol.) Adószáml 25825518-2-42

Cégkivon at 2017.06. 1 9..i időál|apotban

ÁlrłI.Áruos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 09 291252 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|átoĺt felelősségĹĺ társaság

Alaku|ás dátuma: 2016.12.10.

Bejegyzés dátuma: 2016.12.14.

A cÉG ELNEVEZÉSE

a1 Gastrobud Korlátolt Fe|e|ósségĹi Társaság
Bejegyzés ke|te: 20 1 6' 12.1 4.

Hatályos: 201 6'1 2.1 4. - ...

A cÉG RoVIDĺTETT ELNEVEZÉSE

3/1 Gastrobud Kft.

Bejegyzés ke|te: 2016.12.1 4.

Hatályos: 201 6.1 2.1 4. - ..'

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 í082 Budapest. Gorvin sétány 4. BG. ép.90í.
Bejegyzés ke|te: 20 16.12.1 4.

Hatályos: 2016.12.14. - .'.

A TÁRsAsÁclszeRzioÉs (ALAPsZABÁIY, Rtłpíľi oxInaľ, lÉľesĺró 9K|RAT) KELTE
8/1 2016.12.10.

Bejegyzés ke|te: 20 16.12.1 4.

Hatályos: 2016.12.14. - ,..

A cÉG TEVÉKENYSÉG! KoRE(l)

9/1 5610.08 Éttermi, mozgi vendég|átás (Főtevékenység)
BeJegyzés ke|te: 2U1 ö. 1 f . 1 4.

Hatályos: 201 6'1 2.1 4. - ...

9/2 5621,08 Rendezvényiétkeztetés
Bejegyzés ke|te: 2016. 12' 1 4.

Hatályos: 201 6.1 2,1 4. - ...

9/3

https ;//rvwrv. opĹen.lrr./oegtaľ/ccgkivonat-nyonrt atasl O | 0929 1252 f017.0b.19. -r-(



OPTEN Kft. > Cégkivonat 2017.06.L9-íhatá||ya| 2. olda]. összesen: 5 oldal

5629.08 Egyéb vendéglátás
Bejegyzés ke|te: 20 1 6. 12.1 4.

Hatalyos: 201 6.1 2.1 4. - ...

9/4 5630'08lta|szolgáltatás
Bejegyzés ke|te: 201 6.1 2 -1 4.

Hatályos: 201 6.1 2, 1 4. - ...

1í AcÉGJEGYZETTľóxÉle
1 1/1 Osszesen:50 000 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 20 1 6. 12.1 4'

Hatályos: 201 6.12.1 4. - ...

13 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

13/1 Boaár AĹtÍIa (an=- s ugyvezető (vezetó tisztségvise|ő) 

-

13/2

SzÜ|etés ioeje:J
AdóazonosÍto 1e|: ID
A hiteles cégaláírási nyi|atkozat vagy az ügyvéd á|ta| e|lenjegyzett a|áÍrás-minta

benyújtásra kerü|t.

A képvise|et módja: egyuttes.

A jogviszony kezdete: 2016.12.10.
Bejegyzés ke|Íe: 20 1 6. 12.1 4.

Hatályos: 201 6.12'1 4. - ...

ft ugyvezetó (vezető tisztségvise|ő)

SzĹiletés ĺoe;e:J
AdTazonosító j"t'e
A hite|es cégaláírási nyilatkozat vagy az ugyvód által ellenjegyzett aláíľás-mĺnta

benyújtásra kerÜ|t'

A képviselet mTdja: együttes.

A jogviszony kezdete: 2016.12.10.
Bejegyzés kelte: 2016.12'14.

HatáIyos: 201 6.1 2.1 4. - ...

A cÉG sTATtszT|KAl SZÁMJELE

20/1 25825518-5610-.ĺ13-01.

Bej egyzés ke|te: 20 1 6. 12. 1 4.

Hatályos: 201 6.1 2.1 4. - ...

A GÉG ADoszÁMA

21/1 25825518-242.
HU25825518.

ArJĺlszám státtlsza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2016.12.13.

Bejegyzés ke|te: 2016.12.1 4.

Hatályos: 201 6-12.1 4. - ...

32 A cÉG PÉNZFoR'GALM|JELuŐszÁma

https ://www'opten.huicegÍaľ/cegkivonat-nyomtatas/0 1 0929 1 252 7017.06.19. l!n(Ł



OPTEN Kft. ) Cégkivonat f0I7.06' 1'9-ihatal|ya| 3. oldal. összesen: 5 oldal

3U1 10918001-00000091-19060004
UniCredit Bank Hungary Zr1. Head office (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; 01 10

041348)
A számla nyitási dátuma: 2016.12.16.
Bejegyzés kelte: 201 6. 1 2.20.

HatáIyos: 201 6.1 2.20. - ...

342 1091800't-00000091-19060011

UnĺCredit Bank Hungary Zrt. Head office (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; 01 10

041348)
A számla nyĺtási dátuma: 2016.12.16.
Bejegyzés kelte: 201 6. 12.20.

Hatályos: 201 6,1 2.20. - ...

A cÉG ELEKTRoNIKUs ELÉRHETÓsÉGE

45/1 Kézbesitésicím: gastrobud@hotmail.com

Bejegyzés ke|te: 201 6'.t 2.14.

Hatályos: 201 6.1 2,1 4. - ..'

A cÉG cÉGJEcYzÉrszÁmnl

49/1 01 09291252
Vezetve a(z) Fővárosi TÖrvényszék cégbírósága nyilvántartásában.

Bejegyzés ke|te: 20 1 6. 1 2.1 4.

Hatályos: 201 6.1 2.1 4. - .,.

Cégformától fri ggő adatok

í A TÁRsAsÁG TAGJAINAKADATA!
(0s)

1(0ey1

Szü|etés ideje:eD
Szav azati jog rnértéke m ĺnósĺtett ttbbség ú befolyást biztosÍt.

A tagsági jogviszony kezdete: 2016.12.10.

Bejegyzés ke|te: 20í 6.12. 14.

Hatályos: 201 6.1 2.1 4, - .,,

49

*

szü|etésioe;e:-
A tagsági jogviszony kezdete: 2016.12.10'

Bejegyzés ke|te, 2016'12,1 4,

Hatályos: 201 6.1 2.1 4. - ...

97 PÉNzÜGYlMoDUL

2016. év 20í5. év 2014.év 2013.év 2012,év
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OPTEN Kft. >> Cégkivonat 2017,06. 19-i hatáIlya|

Beszámolási időszak

Értékesítés nettó

árbevétele

Üzemieredmény

Adózás előtti eredmény

Mérleg szerinti eredmény

Adózott eredmény

Eszkozok összesen

Befektetett eszkozok

ForgóeszközÖk

Pénzeszkozok

Aktív időbeli eIhatáro|ások

Saját tőke

Céltarta|ékok

KöteIezettségek

Rovid lejáratÚ

kötelezettségek

HosszÚ lejáratú

koteIezettségek

Passzív időbe|i

eIhatáro|ások

PénzÍigyi mutatók

E|adósodottság foka O

E|adósodottság mértéke -

Bonitás O

ÁrbevéteI arányos
eredmény % O

4. oldal, cisszesen: 5 oldal

2016.12.14. - Nincs
2016.12.31. adat.

eFt eFt

0 Nincs
adat.

-173 Nincs
adat.

-121 Nincs

adat.

Nincs adat. Nincs

adat.

-121 Nincs
adat.

19 333 Nincs
adat.

0 Nincs

adat.

í9 333 Nĺncs

adat.

2290 Nincs

adat.

0 Nĺncs

adat.

19190 Nincs

adat.

0 Nincs

adat.

143 Nincs

adat.

143 Nincs

adat.

0 Nincs
adat,

0 Nĺncs

adat.

0'0í Nincs

adat.

0,01 Nincs

adat,

Nincs adat. Nĺncs

adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

eFt eFt

Nincs Nincs
adat. adat.

Nĺncs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Niłlcs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nĺncs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nĺncs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nĺncs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nĺncs
adat.

eFt

Nincs
adat.

Nincs

adat.

Nĺncs

adat.

Nĺncs
adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs
adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

ťl
https ://www. opten.hďcegtar/cegkivonat-nyomt atas/ 0 | 0929 1252 2017.06.19.



OPTEN Kft. )) Cégkivonat 2017.06. 19-i hatállyal 5. oldal. cisszesen: 5 oldal

Likviditásigyorsráta O 135,20 Nincs Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

Létszám: 1fó

í27 HIRDETMÉNYEK

CégkozIony

Év: 2016. Kotet 50. o|dal: .

Ez a kozlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2016. 12. 14.

Fővárosi Torvényszék Cégbírósága
C9.01-09-29125216

VÉGZÉs

A FovárosiTöruényszék Cégbíróságaa(z) Gastrobud Korláto|t Fe|e|ősségű Társaság
(10B2 Budapest, corvin sétány 4. Bc' ép. 901'; adoszáma 25825518-2-42) cégügyben

a FővárosiTorvényszék Cégbírósága Cg'0.ĺ.09-29125214 sorszámú végzését hatá|yon

kívÜl he|yezi.

A végzés e||en fe|lebbezésnek nincs he|ye.

Budapest, 2016. december 14.

Harakály Krisztĺna s.k.

ügyintézo

A kiadmány hite|éü|:

Haraká|y Krisztina

Ügyintézo

Az adatok az OPTEN Kft. cégtár rendszerébő| származnak, ame|y cégek esetén a
Gégköz|önyben megjelent hivata|os adatokattarta|mazza, más szervezetek esetén egyéb

foľľásból származó hlvatalos és gyűjtött információk !áthatók.

Lekérdezés időpontja: 20í 7.06.1 9 1 5:07
Utolsó fe ldo| gozott cég közlii ny m egjele nés i dátu m a: 2017 .06.,| 6.

Adatbázis uto|só aktualizálási dátuma: 2017.06.19 14=40

OPTEN Kft.O

https : //wwľ. opten. hu/ce gtarlce gkivonat-nyomt atas l 0 L 0929 12 52 20I7.06.L9. }ý



BUDAPEsT FoVÁRos VIII. xonÜlpr
JózsBr'vÁnosĺ

Poĺ-cÁnľĺBsTERI HIVATAL

HłľósÁcl ÜcvoszrÁly

rGĺzGĺ,TÁsl IRoDA

U gyiratszátm: 05- 1 753 12017 .

IJgyintéző: dr. Szabó Kata Karolina
Telefon: 459-2171
Em ail : szab ok@j ozsefvaľo s. hu
Hivsz.:16-108512017 .

Tárgy : kĺjzteľtilet-foglalási kérelem

Gazdátkodási ÜgyosztáIy

dľ. Galambos Eszteľ
ii gyo sztálw ezető r észér e

Helyben

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!

HivatkozássalhozzánkérkezeĹI. megkereséséte az alábbi állásfoglalást adjuk:

Gastľobud Kft.

Budapest VIII. keľület, Coľvin sétány 2. - Nagy Templom u. sarka

65 m2 vendéglátĺĎ teľasz

40 m2 napeľnyő

(2017 . július 07 . _ 2017 . szeptember 30. kiizött)

tészéte a közteľĹilet haszná|atba ađásáta fenti időszakbarr a ,,JoI<EsZ'' 10.$ (3) bekezđésében
rogzítettek betartása mellett kereskeđelmi szempontból nem kĺfogásoljuk,

az a[á'}bi kikötéssel:

L vendéglátó teraszt a kereskedő csak Lz iizlet nyíľLászőrőinak záłwa tartásźna|
üzemeltetheti.

A Gastrobud Kft. 720312017 szĺím alatt szerepelhatósági nyilvántaľtásunkban PORTUM -
clncvczósscl - 1082 Budapest Futó utca 34-36. C. lli. fszt' 244. szárn alaĹĹi iizlcĹ Ĺekintętében.
AzizIet nyitva tartásí ideje: H-P: 1I.30-22.00; Szo-V: 12.00-22.00.

Józsefraľos Kerületi Építési SzabáIyzatáról szóló 6612007.(Xil.I2.) ok. rendelet 1roxÉsz;
10.$ (3) bekezdése éľtelmében:

,,(3) Vendéglátĺi terasz elhelyezése
a) Vendéglátó terasz köZteriiletęn vagy kozhasznáIat cé|játa źtadott magánteľÍileten csak

abbanaz esetben létesíthető, ha:
o a gyalogos sáv szélessége - a biztonsági- és berendezési sávok megtaľtásával _

legaIább 1,5 m;
. a gyalogos sáv szé|essége az, áttkźń' alatt is legalább 1'5 méter és

E 1082 Budapest Baľoss u.63-6'7. E 459-2100
www jozscfvaľĺ.ls.hu
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. a terasz legťeljebb 3 méter széles, illętve ennél nagyobb méretú terasz esetében

legalább 1,5 méteľ széles felületen a korĺiljáľhatóság biztosítható.
b) Terasz oldalai 1,0 méternél magasabb szerkezettel nem határolhatók Ie.

c) A teĺaszok téliesítésének, esővédővel való eIlátásźnak megoldását az épület

megielenítéséhez töľténő megfelelő ilteszkeđés érdękében be kell mutatni az

önkormányzati főépítész e|ott, illetve annak híáĺyában az illetékes teľvtanács előtt,

melynek állásfoglalását csatolnike|I az (elvi) építési engedély iránti kérelemhez.,,

A megállapodásba javasoljuk belefoglalni' hogy a keľeskedelmi tevékenységét a
kereskedelemĺől szóló 2005. évi CLXIV. torvény előírásainak behrtásáva| folytathatja,

továbbá, hogy a venđéglátó teraszon azeĺeszo\gźitatás tilos, ill. tevékenységtĺkkel a lakosság

nyugalmát nem zavaľhatjtk (zaj, szag, nyitva taĺtás, ľendezvények, stb.), illetve hogy az

esetlegesen felmerülő panaszok elkerülése éľdekében a vendéglátő teraszt. csak 10.00 őrátőL

tizemeltetheti.

Budapest, 2017.07. 03.

Tisztelettel:

'rt- \

(D
Vl
o

X 1082 Budapest, Baross u.63-67. @ 459-2100
www jozsefuaros.hu
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Budapest Főváĺos Vtl|. kerü|et Józsefuárosi Po|gáľmesteń Hivata|
Gazdátkodási Ügyosztály
1082 Budapest
Baross utca 63-67. iĺ#::M
Kérjük a

Egyéni vál IaI kozás eseÍéóen'.

e-mail cím:

Vállďkozo nyilvantaľtlís i szźma:

Adószáma:

Bankszáĺnlaszáma:

Megjegyzés: Fenti adatok ktizlése a kazteľłlet-hasznĺźląti a,,
ľ:;Í3:ľ:},;ł:,:!::i:ľ*":i!ĺy:,ľ:1,^,r1!::y:;::,!: .7,. ,a.1yt", 

"^ioli*^",t",t Hiĺ,ata! Gazdĺźtkodasi, illetve KÔzteriłlerJělügłeleti Ügyosztĺźlya lłezelik u infornacios Ż'ä.in,^äľ^-ĺ,*as,a szóĺó 20] ] ' 
^-ő#;.,,;:,ff,ff;;ľo,,Kiizterület-haszn:{Iatideje:zot#u" ffi hó iałnaptól - 20|a.ev ffi ľro ffi ^^o,ia(Több idopolrt- lrclyszŕn esetén kértink listĺát meĺékelni!)

Közteľiilet-hasnálatcéIj",l/.enÄc\La\ďter.*.?,Z.,ĹI.4kľ:.z*,,k.Đ.
Kéľelemmel éľintett közterület narysĺĘa, 2.*. 9. ĺ{.......... m'ldb

":i:*:: :]::. :*: ",,Itr;ł; #ľ#Í# ft;;- ;J"-; ;; ... . .. ... . ... . ... . ..... .

Megie$,zfu (Eryéb tény, kŕiľĺi|mény,LEYEI'EZÉSICÍM,amennýben a fentiadatoktó| eltéľ,stb):

Kérjiik a túloldalon ielzett m9!l-ékl.eteket csatolni, ésű k é ľ e I e m n y o m t a-t v ú n y t á | áíŕ.it- ř "'-,,łíL 
' i łi i ĺ t l

hĺ
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
a kéľelem benyújtása nem jogosítja fel a köaeriilethasnlá|atźra,
a Józsefuĺíľosi onkormányzat tulajdonában lévő köztęrÍiletek használatáról és haszĺrálatĺínak rendjéľol szóli
|8l20I3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet t7. $ (l) bekęzdése szerint a közterület haszntiatáért közteriilet-
használati diiat ktlteles fizetni,
a közterĺ.ileten kizáro|ag a keľeskedelmi tevékenységek végzésének feltéteteiről szóló 2|0/f009. (IX.29.)
Koľmányrende|et |2. $ (l) bekezdése alapján a ľendelet 5. melléklętében meghatározott termékek arusítha.
tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt melték|etet kérjĺik X-et jeliilni)

1. A közterüIeten folytatni kívánt tevékenység gyakorlrisĺĺra feliogosító egyszeriĺ okiľat másolatát:
- egyéni vállalkozís esetén: vállalkozói igazolvrínyt,
- eazdasźLgi társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem résebbi céskivonatot. aláírráśi címoéldánvt.
- társadalmi és egyéb szęrvezetek ęsetéhen: a nyilvántatásba-vételĺiket igazoló okiľatot,
- őstermelők esetén őstermelői igazolványt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt iizemeltehi kívánó kereskedelmilvenđéglátó egység érvényes be.
jelentés köteles kereskędelmi tevékenység beielentését igazoló dokumenfumot vasy a Mĺĺködési EnsedéIyt
f. Azigénye1t teriiletre vonatkozó helyszínt ábrázo|ó vźp|atot, amelyen szeľepelnie kell a környező utcáknak
is. A vrŁlaton azigéĺye|t teľületnek - a sziikséges mérętekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysőga,
elhelyezkedése egyéľtelmrĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hossztisága; atęrdsz, pavilon széIének az épület homlokzati falától és a jálrda szélétől való távolsága;terasz
esetén annak az iizletnek a beirĺratától való tavolsága' amelyiküez tartozik: méterben mérve).
3. Az elhelyeani kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leÍľását és terveiĘ terąszkérelmekhez ą
helyszín fotój át is cs ątolni szül<séges'

4. Meglévćĺ létcsítrrrélryc vorratkuzr5 kÜzĹerülcĺ'-1rasuń|aLí|ĺolzájlaru|ás megújĺtása esetén - városképvédel.
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kottt építmény esetében vagl építési munkálątokkal összeliiggő kozteri)let-hąsználat
esetében az építtetőtől kapou meghatalmazóst és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésťigłi ható-
s đgi engedélyt csatolni sziil<s éges.

6. Közut igénybevétele ęsętén _ a 2. pontban foglalt helyszínľajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrź.zoló
forgalomtechnlkai vźnajzot, amely beszereżtető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatóság Közutkezelési Fő-
osztály' Foľgalomtechnikai osztályán.

Figvelmeztetés:
A hiórlytalaml kitöItott kérelemľtyomtdv,irry es u előírt melléHetek csątolasán tul, a poľltos és egłertelmű helymeýataľozás, va-
Iamint ameglałő létesttnéľtyfonja elengedhetetlenabmyijtott lrbelem erdęmi elbíľilá^ĺáhĺĺz!

A közteriilet-has nźt|atot _ kĺilönösen _ az ďábbi jogs zabéůyok szabá|youźk:

Maryarorszíg helyi önkormanyzataiľó| szó|ő 20IL. évi CL)ooO(. törvény
a Józsefuĺĺĺosi onkormĺĺnyzat tulajdonában lévő köaęriiletek hasmálataľól és haszľílatlának rendjéről sza|il |82013.
[v,24,) önkoľmanyzati ľendelet

Józsefuiíros Kertileti ÉpÍté siSzrbálryzatfuő| szn|o 66DO07 .w.|2.) önkormanyzati rendelet
Budapesti Városľerrlezesi és ÉpíÉsi Keľetszabálryzató|szśió 47/|998.6'.|5.) Főv. Kry. rendelet
A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/20|3' (XII.20.) önkor-
mźnyzati rendelete

NYILATKOZA T

Alulírott, azá|ta|am benýjtott köĺeriilet-hasmá|ati kérelmem elbírálásának céljából houlÍiúrulok személyes adataim
tłirténŕĺ kezeléséhez, va|amint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgáľmesteri Hivatal az le-
jĺĺrrísban részt vęvő szakhatósági állasfoglalások bekéľése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkođási Ügyoszály ĺigyintézőjétől tajékoztatást kaptam -
amelyet tudomdsul vettem _ az eljźrás megindításának napjaľól, azld;1y:ľrtézęsi határidőľől, az iigyemľe iľanyadó jog-
szabályi rendelkezésękľől, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem e|ĺnulasztásrĺnak jogkövetkez-
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségľől'

Ęielentem, hogy kérelmem teljesítése esetén a kózigazgatási hatósági eljrĺľás és szolgáltatás általános szabályairól a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (1) bokezdés b) pontja alapján a fcllcbbczćsi jogomľól le-
mondok. TudomĺÍsul veszem. hogy ezaltal az ügyemben hozott határozat annak

nĺ L.1,,oup.
nUł ĺ

P3

Budapest, fol.Ł. év .6.

emelkedik.



2017.06.22. Nyomtatás

Minerva Térinformatikai Rendszer
Budapest Főváros V||l. kerület Józsefuárosi önkormányzata

Méretarány:180

Atérkép bjékozĺato jel|egű, máso|ata semmi|yen hivab|os e|járásban nem haszná|ható íe|! KészuItaz ál|ami alapadatok feIhaszná|ásáva|.

Engedé|y száma:

Budapest, 2017 június 22 i
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a Józsefváľosi Onkoľm ányzat tulajdonában lévő kéL6ffi hä szná|atáhoznyomtatvónyt olvashatóai, nyomtatott betűvel ii-ii-lt"ni i

Kéľjii.k- g ttiloIdalon jet'zett n,ę!lékleteket csatolni, ésa kérelemnyomtatványt aIáírn i szív",k;iiékt.
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A kérelmező tudomásul veszi' hogy
a kérelem benyijtása nem jogosítja fel a közterĺilethaszná|atźra,

a Józsefuárosi onkormanyzat tulajdonában lévő közteriiletek haszĺ.Lá|atáro| éshasnlźiatának rendjéről szóló

18/2013' (Iv.24.) onkońányzatirendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a közteľtilet hasznźůaÍźÉrt kÖzterulet-

haszrrálati díjat köteles ťlzetni,
a közteľiiletęnkizáró|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltétęleiľől szóló 2|0/f009. (Ix'29.)

Kormányrend ę|ęt !2. $ (l) bekezdése alapján a rénaęlet 5. męllékletében meghatározott termékek árusítha-

tók.

A kéľelemhe z a kére|mezőnek az atábbi melléleteket kell csatotnia: (A csatolt mellékletet kérjĺik X-el jetö|ni)

Figyelmeztetés:
A hiđľrytatarrul Jdfttntt trérelemnyomlatvuľly éł uz elliíľ,t ĺnettéHetek csatoląsĺhz tzll, a polltos és egértelmű hely,mcýaározás, ,,,a-

lamint a megla,ő tétesttĺnényfonja elengedhaetlen abenyijtott lterelem érdemi elbfuáląsóhoz!

A kdzterület-haszrrálatot _ ktilönösen _ az alábbi jogszabtlyokszabáIyozzźil<:

Maryarorszag helyi önkoľmĺänyzatairól szriló 2011. évi CL)ooO(. törvény

a ĺoäemĺľosI onĹormanyzat tulajdonában lévő kozteruletek haszrálataról és haszrálatanak ľendjéről sm\ó 18ľ20|3.

w .f4.) iinkormĺíľryzati rendelet

Józsefoĺáros reruleł Éprc siSzabźiyzat,áró|ŠZó|ő 66DoO7.w.|z') önkormanyzati rendelet

Budapesti Varosrendełsi és Építési Kere tszabźłyzatő| szo|ő 47 l|998'(X.l5.) Főv. Kry. rendelet

A reklámok, reklámbeľendezések és cégéreĹ elhelyezésének szabźiya'ľől szőló 55/f0|3. (XII.20.) iĺnkor-

mźnyzati rendeletę

NYILATKOZAT
Alulíľott, az á|ta|ambenyújtott közteľülęt-ha sznźůatikérelmem elbírálásának céljából houlÍidląlok személyes adataim

történő keze|éséhez,valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataima1 a Polgármesteri Hivatal az le-

járásban részt vęvő szakůatósági állásfog-lalásoř b"ké'e'" végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ngyntézőjé}ő| tájékonatást kapta1 -
amelyet tudomdsul vettem _ az eljarásmeginđításának napjáról, azigylntézési hatrĺridőről, az ügyemre iľányađó jog-

szabá|yi rendelkezésęl&l, jogaĺmról és kótęlezęttségeimľől' továbbá kötelezettségem elmulasztásanak jogkiĺvetkez.

ményeiről, valamint a hivata|i elérhetőségľől.

I(ik!@,hogy kérelmem teljesítése esetén a kíLzigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás általános szabályairÚl a

2,004. évi CXI,. ttĺľvćny 2004' Úvi CXL. töľvérry ĺs7n. $ (1) bekezđés b) pontia alapjan a fellebbezési jogomró| le-

monclok. rud,m,isut vesi'em, hogy ezältal az ügýemben hozrft hätáľozat annäk kozlésekcrľ jugcriilc elrlęlkędik.

...Lł.!l&*.t...Śono

rW
?q

1. A közterületen folytatni kívánt
ni vállalkozás esetén: vállalkozói i

ni cég esętén: 30 napnál nem aláírási

rtá*"dal'"i é" esvéb szervezetek eseteberrú nyilvántaľtásba-vételüket igazoló okiľatot'

- őstermelők esetén őstermelői i
azt üzemffihi/vendéglátó egység érvényes be.

ielentés köteles kereskedelmi tevékánység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a Mtĺköđési EłBed9lYt 
.

f.Azigényeltt"rul"n"uonutko,óheĺ@szerepelniekellakörnyezőutcáknak
is. A vázlaton azígéĺye|tteriiletnek - á szukséges méretękkęl - úgy kellszereł:t'*'h"cy uy.k',|?P!::cu,

är.a'"'ľää,.. äÁiĚř"jńĺen megállapítható legyen (TERASZ, pevĺ.oľ BsBrÉlĺ: annak szélessége,

hosszrisága; aterasz,pavilon s,é|én"iu,épüleihomtokzatifa|źLtő| és a jarda szélétől való tavolsága;terasz

esętén aňak az iizletnek a bejáľatától való tavolsága
sát és teľveit; teraszkérelmekhez ą

4. Meg1évő letesĺtmenyľ iítása esetén - városképvédel.

mi szeřrpĺllrtok flgyeleirrbevétele miatĹ féuykÚpfĺ;lvÚtult kr;ll becsatolrri. - -. - - - --

5. Epítési eng,edélyhez kotott epümeny ese[eoen vut)/ ePl.eěl IIluĺ,ŃqLuLv,

esetében az építtetőtől lĺi;apou ńeghatáfuaząst és aíogiząbáIyban előírt esetekben a jogerős építésüg,,i huló-

-__
.fl 

_ u vonatkozó helyszínt ábrázo|ó

forga1omtech nikaivánajzot, amely besżerezhető u sKK Közuti Közlekedési Ígazgatć:ság Közútkezelési ľ'Ó.

lY /\tf t A
Budapest,20.{..l:. évY! hó ./l.'.}.;. nap.

rÉnpr-ľĺBzo ĺ'I,ÁÍn,łs,ł




