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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivata|hoz az
a|ábbi - a Jőzsefvárosi onkormźnyzat tulajdonában lévő közterületek hasznźůatźról és használatának
rendjéľől sző|ő I8l20|3. (Iv.24') onkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti -

közterület-h asznźiati hozzź!źtru|ás iľánti kéľelmek érkeztek'

1.
Közteľület-haszná|ő, kéľelmező: SAMIR-KAMEL Kft.

(székhely: 1089 Budapest, Baross u. 12f . |l25.)

A kérelemben foglalt közterület-haszntiat 2017 . szeptembeľ 04. _ f0I7 . november 01 .

ideje:
Koztertilet-haszntiat cé|ja: vendéglátó terasz
Köztertilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. keľület, Nagyfuvaros u. f6. szám

előtti közterületen
Köztertilet-haszntůatnagysága: 5 m2

Közteľi'ilet-h aszntt|at díja. szezononbelül: 2 080,-Ftlmf lhó + ÁFA
Közteľület-h aszná|at díja összesen: 20 800,- Ft + ÁFA (2 080,- Ft * 5 m2 * f hő)

20 800,- Ft + AFA
Díjfizetés ütemezése: ery osszegben

Tén}uállás: A SAMIR.KAMEL Kft' 2017. augusztus 14. napján érkezetÍ. kérelmében kĺjzteľület.
hasznźĺ|atihozzájäru|ás - teljes díjfizetéssel történő _ megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel
arra,hogy vendéglátó terasz elhelyezése céljából kívtnja használni a fenti teľületet.
2017. auguszĺlls f8. napján lakossági panasz érkezett a Gazdálkodási Ügyosztźůyra arra vonatkozóan,
hogy az iiz|et szźlmos problémát vonz az amúgy is közbiĺonság szempontjából kritikus utcźlba, igy
kéri a lakosság, hogy egy esetleges közterület-hasznźt|atj kérelem esetén az onkormányzat ne adja
hozzáj áru|ttsát a kitel epüléshez.

Figyelemmel a Rendelet 12. $ (4) bekezdésére, amely szerint ahozzájáru|ás iránti kérelmek elbírálása
során figyelembe kell venni a lakossági panaszokat is, nem javasolt a köaeľület-haszná|ati
ho zzáj árul éts me gadás a.

Fentiekľe tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosztály nem javasolja a kcjzterület-hasznáIatl hozzájáru|ás
megadását.

2.
Közterület-h aszná|ő, kérelmezo: HC Epítő Kft.

(székhely: l094 Budapest, Bokréta u. l9.)
A kérelemben foglalt köztertilet haszná|at



Tényállás: A HC Epítő Kft. f0I7. augusztus f5. napján érkezett kérelmében közterület-haszná|ati
hozzájáru|ás - teljes díjfizetéssel toľténő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel ana,hogy
a Budapest VIII. kerĺilet, Nap u. l6. szám alatt épiilő társasház munkálatai céljából kívánja hasznźini a
fenti tertiletet.

Fentiekľe tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosztály javasolja - teljes díjfizetéssel - a kĺjzterület-hasznźiati
hozzźĺjáru|ás megadását azza|, horyĺ az épitési munkateľület 2017 . szeptember 0I, _ f0I7 . szeptember
03. napjára vonatkozó közterület-h asznźiat díj át kérelm ezó megťlzeti.

ideje:
K<jzteri'i let-h aszná|at cé|j a:

Közterület-h aszná|at helye :

Közterü let-h aszná|at nagy sága:
Közteľület-h aszná|at dii a:

Közteľĺilet-h asznźiat díj a <isszesen:
Díjfizetés ütemezése:

3.
Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt köztertĺlet-haszntńat
ideje:
Közteľü let-h asznźůat cé|j a:

Közterü let-h asznźiat he lve :

Kozterület-h asznźĺ|at nagysága :

Közterület-h aszntiat díi a:

Közteľtilet-h aszná|at díj a összesen :

Díjfizetés ütemezése:

4.
Köztertilet-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterĺ'ilet-haszná|at
ideje:
Kö zteľti let-h aszná|at c é|i a:

f0I7 . szeptember 01. - 2017 . szeptember 1 5.

építési munkaterület (felvonulási terulet)
Budapest VIII. keľület' Nap u' 16.

l db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m,)
2 650,- Ft/paľkolóhe|ylnap (munkanapokon, 440,-
Ftlóra/parkolóhely) és 420,- Ft/m"lnap + AFA
(munkaszüneti napokon és ajárda területén)
munkanapokon összesen: f2 953 ,- Ft + AFA (bruttó 2
650,. Ft,- x 11 munkanap x 1 db paľkolóhe|y, azazf9
150,- Ft)
munkaszüneti łapokon összesen: 16 800'- Ft + AFA
(420,- Ft*10 ry' 

*4 nap)
39 753,- Ft + AFA
egy összegben

GustoAľt Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Kľridy u. 6.)

2017. augus ztus f8. - 2017 . szeptember 3 0.
vendéglátó terasz és napernyő
Budapest VIII. kertilet, Kľúdy u. 6. szám elotti
közteľületen
51m2+35m2
vendéglátó teraszszezonon belül: 2 080,- Fťmzlhó +

AFA
napernyő: 82),-,Ft/m2hó + ÁFA
I34 780,- Ft + AFA (2 080'- Ft * 51 m, * 1 hó) +

(820,- Ft * 35 m. * l hó)
134 780,- Ft + AFA
egy összegben

Tisztviselőtelepi onkoľmány za,ti Egyesület
(székhely: 1089 Budapest, Bláthy ottó u. l5')

2016. szeptember 09.
Tisztviselőtelepi Bogrács- Fesztivál

Ténvállás: A GustoAľt Kft. 2017. augusztus 28. napjźn érkezett kérelmében közterület-hasznźiati
hozzájálru|źts _ teljes díjfizetéssel töľténő _ megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra,hogy
vendéglátó terasz és napeľnyő elhelyezése céljából kívánja használni a fenti teľületet.

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosĺály javasolja - teljes díjfizetéssel - a kozterület-haszná|ati
hozzźĘáru|ás megadását azza|, hogy a vendéglátő terasz és a napeľnyó f0I7. augusztus f8. - 20|7.
szeptember 03. napjára vonatkozó közteri'ilet-haszná|at díját kérelmező megťĺzeti.



Ténvállás: A Tisztviselőtelepi onkormányzati Egyesü|et 2017. augusztus 23. napján érkęzett
kérelmében közterület-hasznźiati hozzájtlru|äs - teljes díjmentességgel - megadását kéri a .l'isztelt

Bizottságtól tekintettel atra, hogy Tisztviselőtelepi Bogrács- Fesztivál elnevezésű programot
meglartása céljából kívánjahaszná|ni a fenti területet.

Fentiek a|apjźn a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a közterület-hasznźl|ątihozzźtjáru|źts megadását és
a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés d) pontjában foglaltakľa'

K özteľü let-h asznźĺ|at helye :

Kö zterü let-h asználat nagy sźłga:
Közterü let-h aszná|at díj a:

Díjkiesés, díj elengedés esetén:

3.
Köztertilet-h aszntiő, kérelmező :

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

Közteri'i let-h aszná|at helve :

Közterü let-h aszná|at nagy sága:
Közteľü let-h aszná|at dij a:

Közteľület-h aszná|at díja összesen:
Díj kiesés, díj elengedés esetén:

6.
Kö zterü let-h aszná|ő, kér e|mező :

A kérelemben foglalt kĺjzteľület-haszntiat
ideje:
Közterü let.h aszĺá|at c é|j a:

Kĺjzterület-h asznźiat helve :

Közterü l et-h aszntiat nagys ága :

Kö ztertilet-h aszná|at dij a:

Közterület-h aszná|at díia összesen:
Díjfizetés ütemezése:

Budape^st VIII. kerület' Bláthy ottó u. |ezźlrtszakasza
1440 m"
320,-Ft/mf /nap,+ ÁFA
460 800,- Ft + AFA (320,-Ft*1440 m',*1 nap)

Tényállás: A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 2017. augusztus 23. napján érkezett kérelmében
közterület-haszná|ati hozzájáru|ás _ teljes díjmentességgel - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel ana, hogy ,,Biztonság hete'' baleset-mege|őzési program megtartása céljából kívánja
használni a fenti teľtiletet. A teľületen díjmentes a parkolás'

Fentiek a|apjźn a Gazdá|kodási Ügyosztály javasolja a közteľület-hasznźůatihozzźljźru|ás megadását és
a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet 24. s (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltakľa.

BRFK YIII. keľiiletĺ Rendőľkapitányság
(székhely: 1084 Budapest, Víg u. 3ó.)

2017. szeptember 21.

,,Biztonság hete'' baleset-megelőzési pľogram
Budapest VIII. kerület, FIDO téľ Magdolna u. 55. _
Dobozi u. 15. közötti szakaszán elhelyezkedo
parkolóhelyek
140 m" (28 db parkolóhely)
320,-Ft/m'lnap + AFA
44 800,- Ft + AFA (320,- Ft*140 m',*1 nap)
44 800,- Ft + AFA

Fľesh & Healthy Kft.
( 1 076 Budapest, Garay utca f9-31. 3 / 5)

20l 7. július 19. _ 20 l 8. július 19.
árubemutató pult
Budapest VIII. kerület, Népszínház utca f7, szźm
előtti járdán
1m"
3790,-Ft/hőlnap + ÁFA
45 480,-r.t + Áľa (3790 Ft,- x 72 hőx 1 m2)
egy összegben

Tényállás: A Fresh & Healthy Kft. 2017. augusztus |6. napján érkezett fellebbezésében a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 600lf017 (VII.l9.) számihatározatának módosítását kéri,
az eredeti kéľelmében megjelölt 2m2 źrubemutató pult helyett 1m2 területet kíván használni
árubemutató pult kihelyezése céljából.



Az Ügyosztźiy beszerezte a Hatósági Ügyosztály lgazgatási Iroda állásfoglalását, mely keľeskedelmi
szempontból nem emel kifogást, tekintettel arra, hogy a Népszínház ltcában [évő üzletekre augusztus
hónapban lakossági panasz nem érkezett.
Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztá|y javasolja a kcjzterület.haszná|ati hozzźĘára|ás
megadását, az elsőfokú hatóság hatáĺozatának módosítását a Ket. 103. $ (2) bekezdéséľe tekintettel.

Tényállás: A Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 16. szźtm alatti Táľsasházf0t7. augusztus 23'
napján érkezett kérelmében közterület-haszná|ati hozzájáru|ás - teljes díjmentességgel történő -
megadását kéri a Tisaelt Bizottságtól tekintettel arľ:a, hogy a Budapest VIII. keľület, Somogyi Béla
utca 16. szźtm a|atti Táľsasház homlokzat felújítási munkálatai céljából kívánja haszná|ni a fenti
területet.

Kérelmező a közterületet-haszná|atot teljes díjmentességgel kéri tekintettel aľľa, hogy önkoľmányzati
támogatásban részesült a munka e|végzéséhez.

A Rendelet 24. s (1) bekezdés b) pontjának éľtelmében a Bizottság a megállapított közteľület-
haszĺźůati díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedheti a főváľosi, önkormányzati vagy állami
péůy źnaton elnyeľt támo gatásbó l történő épület felúj ítások esetében.

Tekintettel arta, hogy építési munkálatok esetén a közterületek nagyméľtékben károsodhatnak, igy a
Gazdá|kodási Ügyosztály a közteľület-használati hozzájárulás megadását teljes díjfizetés mellett
javasolja. A Társasház a Rendelet f6' $ (1) bekezdésben foglaltak alapján külön kérelemmel a
közterület-haszná|at díjának |00%-źLt visszaigényelheti, amennyiben a közterĺiletet az áftételekor
fennálló eredeti źń|apotában bocsátja az Önkoľmányzat rendelkezésére és ezt szakvélemény tttmasztja
a|á.

7.
Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A kéľelemben foglalt közterĹilet haszná|at
ideje:
Kö zterü let-h aszná|at c é|j a:

Közterti let-h aszná|at helye :

Közteľü l et-h aszná|at nagy s ága:
Közterü let-h aszná|at dij a:

Közterület-h asznźiat díj a összesen:
Díjkiesés, díj elengedés esetén :

8.
Koztertilet-h aszntiő, kérelmező :

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

Közteri'i let-h asznźúat he lve :

Közteľti let-h aszná|at nagy sźĺga:
Kozterü let-h aszn á1 at díj a:

Budapest VIII. keľüIet, Somogyi BéIa utca 16.
szám alatti Táľsasház
(székhely: l085 Budapest, Somogyi Bélautca 16.

2017. szeptember 13. -2017. november 12.

építési munkaterület (állvány)
Budapest VIII. kertilet, Somogyi Béla utca l6.
35 m. jźtrđa

420,-Ftlmzlnap'+ ÁFA
896 700,- Ft + AFA (420,- Ft*35m' *61 nap)
896 700,- Ft + AFA

Rekonstľukció Építőipaľi és Szolgáltató lfft.
(1133 Budapest, Hegedíĺs Gyula utca 88.)

f0I7. szeptember 01. -f0|7 ' októbeľ 30.
építési felvonulási terület
Budapest VIII. kertilet, Bródy Sándor utca25. szźtm
előtti közterület
1 db parkolóhely (l0 m2)
5 f80,- Ft/paľkolóhe|ylnap (munkanapokon, 5f8,-
Ft/őralparkolóhely) és 420,- Ftlm.lnap + AFA
(munkaszüneti napokon)
munkanapokon összesen: 170 457,- Ft + AFA (bľuttó
5 f80 Ft,- x 41 munkanap x l db parkolóhely) azaz
f16 480,- Ft)
munkaszüneti napokon összesen: 79 800,- Ft + AFA

ń,

,}\ĺ



Tényállás: A Rekonstrukció Kft. 2017. augusďusf8. napján érkezett kérelmében közterület-haszná|ati
hozzźĺjátu|ás - teljes díjfizetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy
építési felvonulási tertilet céljából kívánja használni a fenti kozterületet. A kérelmező 2017 ' évben
eddig a I44l20I7. (III.06.) számű,37412017, (V.08.) számű és a 598lf0l7. (VII.19.) számtl
határozaÍta| kapott közterület-haszná|atihozzájáru|ést építési felvonulási területľe, 2017. augusztus 3l.
napjáig. Kérelmező a Bľódy Sándor u.f5. sz. alatti társasházeme|etráépítési munkźúataitvégzi.

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja - teljes díjfizetéssel - a közteľÍilet-hasznźiati
ho zzź$ áru|ás me gadás át.

Közterület-h asznźiati díj összesen :

Díjfizetés ütemezése:

9.
Köztertilet-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület-haszná|at
ideje:
Kĺjzterü let-h aszná|at cé|j a:

Kozteľü let-h aszná|at helve :

Közterii let-h aszĺá|at nagy s ága:
Kö zterü l et-h asznźiat dij a:

Közterület-h aszná|at díj a összesen :

Díj kiesés, díj elengedés esetén:

10.
Köfeľület-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt köztertilet-hasznź]at
ideje:
Közteľü l et-h aszná|at cé|j a:

(nettő 420 Ft,- x,19 munkaszüneti nap x l 0 m,)
250 f57 ,- Ft + AFA
egy összegben

Budapest VIII. keľü|et, Fĺumei űt 14. szám alatti
Táľsasház
(székhely: 1081 Budapest, Fiumei út 14)

2017. auguszttts 17 . - f0I7. szeptember 17.

építési munkaterĺilet (homlokzat felúj ítás)
Budapest VIII. kerĺilet, Fiumei tÍ |4. _ Festetics utca
felöli homlokzat
f7 mr
4fo,-FtJ m,/,up + Ár,Ą
362 880,- Ft + AFA (4f0,- Ft*27 m"*32 nap)
362 880,- Fr + AFA

Czene Me|inda egyéni vállalkozĺí
(székhely:1085 Budapest, József kortft 7|-73 Fsz.
14tA.)

f077 . szeptember 08. -f0|7. decembeľ 31.
vi|ágitő cégér n ,

|Ąĺ
UV

Tényállás: A Budapest VIII. kerület, Fiumei űt |4. szám alatti Táľsasház 20|7 . augusztus 23. napján
érkezett kéręlmében _ teljes díjmentességgel _ kĺjzterülęt-haszná|ati hozzźýáru|és megadását kéri a
Tisztelt Bizottságtól tekintettel arľa, hogy homlokzat felújítási munkát végeznek.

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a6|Ilf0I7. (VII.19.) száműhatározatétban korábban
hozzájáru|t a fenti közteľület.hasznźůathozépítési felvonulási teľületre' 2017. augusztus 16' napjźig.

Kéľelmező a közteľületet-haszná|atot teljes díjmentességgel kéľi, tekintettel arra, hogy Fővárosi
onkormány zati támo gatásban ľészesü lt a mun ka e|v é gzéséhez.
A Rendelet 24. $ (1) bekezdés b) pontjának értelmében a BizoÍtság a megźi|apitott közterület-
hasznźiati díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedheti a fővárosi, cinkormányzati vagy źil'ami
p á|y ázaton elnyert támo gatásból történő épület fe|új ítások esetében.

Tekintettel ana, hogy építési munkálatok esetén a köztertiletek naryméľtékben káľosodhatnak, így a
Gazdá|kodási Ügyosztály a közteriilet-használati hozzájárulás megadását teljes díjfizetés mellett
javasolja' A Társasház a Rendelet f6. $ (1) bekezdésben foglaltak a|apján külön kérelemmel a
koztertilet-hasznźiat díjának 100%-át visszaigényelheti, amennyiben a közterületet az áwéte|ekor
fennálló eredeti źt||apotában bocsátja az onkormányzat rendelkezésére és eń szakvélemény tttmasztja
a|áĺ.



Tényállás: Czene Melinda egyéni vállalkozó 2017. augusztus 18. napján érkezett kérelmében
közteri.ilet-haszná|atihozzźĄáru|ás - teljes díjfizetéssel toľténő _ megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól
tekintettel arľa, hogy a Budapest VIII. keľület, Pál utca 7. szźlm a|atti vi|ágító cégér elhelyezése
céljából kívánja használni a fenti területet.

A Váľosépítészeti Iroda nem emelt kifogást azza| a kikötéssel, hogy a településkép védelméről szóló
2016' évi LXXIV' törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi építési szabá|yzat településképi
követelményeit, valamint az építészeti örökség helyi védelmérol szóló, a reklámok, reklámhordozók és

cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiľől, feltételeiről és tilalmáról szóló és a
településképi véleményezés, illetve a településképi bejelentési eljarás sajátos jogintézményekĺől szóló
önkormányzati rendeletet f0I7. szeptember 30-ig lehet alkalmazni. 2017. október 01-je utźn az
újonnan megalkotott településképi arculati kézikönyv és a teleptilésképi rendelet a|apjźn a koľábbi
településképi bejelentési eljárásban hozott igazolások felü|vizsgálatra kerülnek, ezért a teleptilésképi
bejelentési eljárást 2017. októbeľ 01-jétől számított 3 hónapon belül meg kell ismételni.

Fentiekľe tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztźůy akozterület-használatihozzájźrulás megadását_ előre
egy összegben töľténő díjfizetéssel történő - 2017 . szeptember 30. napjáig javasolja.

Közterület-h aszntĺ|at helve :

Közterület-h asznźiat narysága:
Kö zterület-h aszná|at dij a:

Közterület-h aszná|at díi a összesen:
Díjfizetés ütemezése:

11.
Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület-haszná|at
ideje:
Kö zterület-h asznźiat cé|j a:

Közterület-h asznźiat helve :

Kö zterület-h asznźiat nagy s ága:-

Közterület-h aszná|at díj a:

K özterület-h asznźiat cé|j a:

Közteľĺi let-h aszĺá|at he lye :

Köztertilet-h asznźiat nagy s ága:-

Kö ztertilet-h asznźůat díi a:

Közteriilet-h aszná|ati díj összesen :

Díjkiesés, díjelengedés esetén:

Budapest VIII. kerĺilet, Pál utca 7. szám előtti
kozterületen
1m2
3 150,- Ft/mL/hő+Ápe.
12 600,- Ft + AFA (3 150,- Ft,- x 4hónap x 1db)
egy cisszegben

Budapest VIII. keľĺilet, Bľódy Sándoľ utca 19.

szám alatti Táľsasház
(1088 Budapest, Bródy Sándor utca 19

2017 . szeptember 13. - 201 8. május 3 1 .

építési felvonulási teľület (anyagmozgatólift, mobil
wc)
Budapest VIII. keľület, Bródy Sándor utca 19. sztlm
előtti köZteľtilet
8m2
4fO,-Ftlmzlnap,+ ÁFA
876 960,- Ft + ÁFA (42o,-Ft,- xf6l nap x 8 m2)

építési konténer
Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 19. szám
előttikoĺerület
16 mr
3300,- Ftldblnap + Áľa
I7f2 600,- Ft + AFA (3300,- Ft,- x26l nap x 2db)
2 5gg 560,- Ft + ÁFA
2 599 560.- Ft + AFA

Tényállás: A Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 19. szám a|atÍi Társasház 2017. augusztus23.
napján érkezett kéľelmében közterület-haszntilati hozzájáru|źs - teljes díjmentességgel torténő -
megadását kérte a Tisztęlt Bizottságtól tekintettel arra. hogy az emę|etráépítési munkálatokhoz
szükséges építési felvonulási terĺilet céljából kívánja használni a fenti közteľületet.

A kérelmező kéri a Tisĺelt Bizottságot, hogy a konténert ahźn e|őttijárda öböl díszburkolatos ľészén

helyezhesse el tekintette| arra, hogy a kivitelezési munka miatt a járdát mindenképen le kell zámi és
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így aPa|ota negyedben nem történne paľkolóhely kiesést. A burkolatot oSB lapok elhelyezésével kell
óvni a munkálatok alatt.
A használni kívánt köĺertileteĺ Zdb köztéľipad és 7 db parkolás gátló polleľ keľiilne
ideiglenes eltávolításra.
Kérelmező a közterületet-hasznźiatot teljes díjmentességgel kéri, tekintettel ana, hogy Fővárosi
onkormány zati tátmo gatásban ré sze sült a munka e|v é gzé séhez.
A Rendelet 24. $ (1) bekezdés b) pontjának értelmében a Bizottság a megá||apított közterület-
haszná|ati díjat korlátlanul cstjkkentheti vagy elengedheti a fővárosi, önkoľmányzati vagy állami
pźiyäzaton elnyeľt támogatásból torténő épület felúj ítások esetében.

Tekintettel ana, hogy építési munkálatok esetén a köztertiletek nagymértékben károsodhatnak, így a
Gazdálkodási Ügyosztály a köztertilet-használati hoz:zźýttrulás megadását teljes díjfizetés mellett
javasolja. A Táľsasház a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak a|apján külön kéľelemmel a
közterü|et-haszná|at dijának I00%-át visszaigényelheti' amennyiben a köZterületet az áwételekoľ
fennálló eredeti állapotában bocsátja az Onkormányzat rendelkezéséľe és ezt szakvélemény támasztja
alá. Továbbá javasolj a a 2 db köztéri pad és 7 db parkolás gátló polleľ kivételének
engedélyezését, azzal, hogy a közteriilet-hasznáIat lejĺíľtakor a końeriletet (polleľekkel,
köztérí padokkal) az eređeti állapotban bocsátja az onkormányzat ľendelkezéséte'

12.
Közteriilet-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület-haszná|at
ideje:
Kö zterü let-h aszná|at c é|j a:

Közterti let-h aszná|at helve :

Kö zterü let-h aszná|at nagy sága:
K özterti l et-h asznźůat díj a:

Közterület-h aszná|at díj a osszesen :

Díj kiesés, díj elengedés esetén :

Eötvtis Lóľánd Tudományos Egyetem
(1053 Budapest, Egyetem tér 1-3)

f017 . szeptember 01 -f017 . szeptember 30.
építési munkaterület (homlokzati á||v ány)
Budapest VIII. kerület, Rigó utca l6. szám előtti
játdáy
44 m'
4f0,-Ft/mz/nap.+ ÁFA
554 4OO,- Ft + ÁFA (nettő 420 Ft,- x 30 napx 44 m2)

554 400,- Ft + AFA

Tényállás: A Budapest VIII' kerĺilet, Eötvös Lóľánd Tudományos Egyetem 2017. augusztus 30. napján
érkezeÍt kérelmében közteľiilet-hasznźůati hozzájźru|źls _ teljes díjmentességgel történő _ megadását
kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel ana, hogy a Budapest VIII. kerĺilet, Rigó utca 16' szźtm a|aÍti
éptĺlet homlokzat fe|i|itásához kapcsolódó építési munkateriilet (homlokzati állvány) céljából kivánja
használni a fenti terÍiletet.

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 607lf0l7. (VII'19') számű batźlrozatźtban korábban
hozzájáru|t a fenti közterület-haszntiathoz 2017. augusztlls 3I. napjáig.

A kérelmező érvényes BKK Forgalomtechnikai teľvet nyújtott be a kérelem mellé.

Kérelmező a kĺjzterületet-használatot teljes díjmentességgel kéri tekintettel aľľa, hogy önkoľmányzati
támogatásban részestilt a munka e|végzéséhez.

A Rendelet 24. s (1) bekezdés b) pontjának éľtelmében a Bizottság a megá||apitott kozterület-
hasznźt|ati díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedheti a fóvárosi, ĺinkormányzati vagy ti|ami
pá|y tnaton elnyert tám o gatásból töľténő épület felúj ítások esetében.

Tekintettel arra, hogy építési munkálatok esetén a közterületek nagyméľtékben károsodhatnak, így a
Gazdá|kodási Ügyosaá|y a kozterület-használati hozzźtjárulás megadását teljes díjfizetés mellett
javasolja. A Társasház a Rendelet f6. $ (1) bekezdésben foglaltak a|apján ktilön kérelemmel a
kozteľület-haszná|at díjának 100%-át visszaigényelheti, amennyiben a közterületęt az átvételekoľ



fennálló eredeti állapotában bocsátja az Onkormányzat rendelkezéséľe és ezt szakvélemény támasńja
a|á.

13.
Közteľü let-h asznźĺ|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt kĺjzterület-haszná|at
ideje:
Közterĺilet-h aszná|at c é|j a:

Kö zterület-h aszná|at helve :

Kö zteľü let-h aszná|at nagy s ttga:
Kö zteľĺi let.h aszná|at dij a:

Közterület-h asznźiat díj a összesen:
Díj kiesés, díj elengedés esetén:

Tényállás: A Turay [da Színház Közhasznú
kérelmében közerĺilet-h asznźůati hozzź$źrúás
Bizottságtól tekintettel arra, hogy ,,Tündér
kívánja használni a fenti teľületet.

Tuľay Ida SzínházKözhasznú NonpľoÍit Kft.
(székhely: 1089 Budapest' Kálvária t& 6.)

2017. szeptember 09.

,,Tündéľ ta|á|koző,, kulturális ľendezvény
Budapest VIII. kerület, Ká|vária tér előtti
közterületen
900 m2

32O,-FtJmzlnap'+ ÁFA
288 000,- Ft + AFA (320,- Ft*900 m'*1 nap)
288 000,- Fr + AFA

Nonproťlt Kft, 2017. augusztus f9. napján érkezett

- teljes díjmentességgel - megadását kéľi a Tisztelt
ta|á|koző,, kulturális rendezvény megtartása céljából

Fentiek a|apjźn a Gazdálkodási Ügyosĺály javasolja a kĺjzterület-haszná|atihozzájáru|ás megadását és
a díjmentesség biĺosítását, tekintettel a Rendelet 24. $ (l) bekezdés d) és e) pontjában foglaltakľa.

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

III. A döntés célja' pénzügyi hatása
A döntés cé|ja abeérkezett kéľelmek Bizottság tita|hatátidőben töľténő elbíľálása.

Tervezett bevétel:
GustoArt Kft.
Fľesh & Healthy Kft.
Czene Melinda egyéni vállalkozó
Osszesen:

Somogyi Béla utca 76. szźtm a|attiTársasház
Rekonstrukció Epítőipaľi és Szolgáltató Kft.
Fiumei tú |4. szám a|attiTársasház
Bródy Sándor utca 19. szźtm a|atti Társasház
Eötvös Lőránd Tudományos Egyetem
Osszesen:

Díjkiesés. díielengedés:
Tisztviselőtelepi onkorm ány zati Egyesü let
BRFK VIII. kerĹileti Rendoľkap itányság
Tuľay ldaSzinház Kĺjzhasznú Nonprofit Kft.
Osszesen:

134 780,- Ft + AFA
45 48o,- Ft + ÁFA
If 600,- Ft + AFA

I9f 860,. Ft + ÁFA

39 753,- r.t + Áľ,ł
896 7o0,- ľt + Ár.a.
f50 257,- Ft + ÁFA
362 880,- Ft + ÁFA

2 599 560,- Ft + AFA
554 400,- Ft + ÁFA

4 703 550,- Ft + ÁFA

460 800,- Fr + AFA
44 8o0,- rt + Ár.ł

288 000,- ľ.t + Ára
7g3 600,- Ft + ÁFA

Iv. Jogszabá|yi kiiľnyezet
A Rendelet 12. $-a értelmében a közterület-haszná|atta| _hozzájátrulással és elutasítással - kapcsolatos
önkormányzati hatósági eljáľásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint elsőfokon a
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Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatfuozza a köztera|et
használatok utáni ťlzetendő díj ménékét.
A közterĹilet-haszná|ati díjfizetés ütemezéséről a Rendelet 18. $ (1) _ (f) bekezdései az alábbiak
szeľint rendelkeznek:
,, (1) A díjat a kĺjzterület-használati hozzójárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult köteles
e l őr e e glö s s z e gb en me gfizetni.
(2) Tartós (legaldbb hat hónapot meghaladó) koztertilerhasznáIat esetén a Bizottsdg a jogosult
kérelmére havonta, negyedévente vag,l félévente esedékes, egyenlő osszeý díjfizetést mególlapíthat,
amennyiben az esedékes díj 10.000 forintnál magasabb. Ezt a tényt a közterület-haszndlati
hozzój árulós b an r o gzít eni ke lI.,,
A közterületi használati díjak csökkentéséről, elengedéséről a Rendelet 24. $ (1) bękezdése az a|źtbbiak
szerint rendelkezik:
,,A Rendelet 2' melléklete alapján megállapított közterület-használati díjak korlátlanul csokkenthetőek
vagy elengedhetőek:

a. az onkormányzat érdekében végzett épíĺési, felújítdsi munkdlatokvégzése esetében;
b' a főváľosi, vag1ł önkormónyzati pályázaton eĺnyert tómogatósból trténő épület felújítások

esetében;
c. humanitórius és karitatív célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
d' kulturális és kĺ)rnyezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgy ítéli meg, hogl az Józsefvóros érdekeit

szolgóIja;

"f. bejegłzett politikai pártok, egłhózak és társadąImi szemezetek nem keľeskedelmi célú
rendezvénye esetében;

g. oktatási, tudomónyos vagł ismeretterjesztő témójúfilmalkotasokforgatósa esetében;
h. a Filmtv. hatálya aĺó nem tartozó alkotdsokforgatasa esetén, ahol az igénybeveendő terület a

15 m2-t eĺérő, de a 20 m2-t meg nem haladó területű;
i. ą Filmtv' hatálya aló nem tartozó alkotósok forgatása esetén, amelynek időtartama a

kérelmezett időponttól szdmított 30 naptári napon belül összességében nem haladja meg a 2
naptóri napot.,,

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,Kozterület-használati hozzójárulas csak ideiglenes jelleggel -
meghatározott időtartamra vagl meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható, Iegfeljebb 3 évre; a
telepüIéskepi bejelentési eljórás sordn hozott dontésben engedéIyezett reklámberendezés elhelyezése
esetén legfeljebb 10 évre.,,
A Rendelet 26.$ (1) bekezdése szerint: ,l Bizottság az építési, szerelési tevékenység végzésére kért
kozterijlet-hasznólati hozzájárulósban meghatározott díj 100%-át a használó kérelmére utóIag külon
döntésével yisszatéríti, vagy a kozterület-hasznáĺati díjat elengedi, amennyiben a hasznóIó a
hozzójárulásban meghatározott idő elteltét követő 5 munkanapon belül a kozterüIetet az átvételekor

fennáIló eredeti állapotában bocsdtja az onkormónyzat rendelkezésére, és ezt szakvéIemény tdmasztja
aIó. Amennyiben a használó személye eltér az ingatlan tulajdonosátóI, úg,l kozos kéľelem alapján van
lehetőség a visszatérítésről vagł az elengedésről szóló dontés meghozatalara.,'

A Ket. 103. $ (f) bekezdés szerint.. ,,A hatósóg a fellebbezés esetĺźn a nem jogszabálysértő dontést
akkor is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltalcrlak megfelelően módosíthatja, ha a
kérelemben foglaltakkal egletért, feltéve, hog1l az ügłben nincs ellenérdekĺi üg1,,féI.',

F enti ek a|apj án kérem az a|ábbi hatátr ozati j avas l at elfo gadását.

Határozatijavaslat

I. Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy nem ad közterület-haszná|ati
hozzáj źlru|ást az a| ábbi ak szer int :

Kĺjzteľület-hasznźiő, kérelmező: SAMIR-KAMEL Kft.
(székhely: 1089 Budapest, Baľoss u.IŻf. Ilf5')



Közterület-használat ideje: 20|7. szeptember 04. -2017. november 01.
Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterü|et-haszntiathelye: Budapest VIII. kerület, Nagyfuvaros u. 26. szám

előtti kĺjzterületen
Közterület-haszntt|atnagysága: 5 m2

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|7. szeptember 04.

n. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület.haszná|atihozzájźtru|ást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _
az a|ábbiak szeľint:

Köztertilet-haszná|ő,kérelmező: HC Epítő Kft.
(székhely: 1094 Budapest, Bokľéta u. 19.)

Közterĺilet-használat ideje: 2017 , szeptembeľ 04. _ f0I7 . szeptember 15.

Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkateľtilet (felvonulási tertilet)
Közterület-hasznźůat helye: Budapest VIII. kerület, Nap u. 16.

Közterület-haszntĺ|atnagysźlga: 1 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m,)

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. szepteĺnber 04.

2' a HC Építő Kft. építési munkaterület céljából igénybe veťt közterü|et-haszná|at díjat2017.
szeptember 0| . _ 20|7 . szeptember 03 . napjára vonatkozóan fizesse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7 ' szeptembeľ 04.
ilI. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. közteľület-hasznźiatihozzájáru|ást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel -
az a|źtbbiak szerint:

Közterület-hasznźiő, kérelmező: GustoAľt I(ft.
(székhely: 1088 Budapest, Krúdy u. 6.)

KözteľĹilet-használat ideje: f017 . szeptember 04. _ 20|7 . szeptember 30.
Közteľület-haszná|atcé|ja: vendéglátó terasz és napeľnyő
K<izterület-hasznźĺ|athelye: Budapest VIII. keľület, Kĺúdy u. 6. szám előtti

közterületen
Közterület-hasznźúatnagysága: 5l + 35 m2

Felelős: polgármester
Határidő: f017. szeptember 04.

f. a GustoArt Kft. vendég|átő terasz és napernyo e|he|yezése céljából igénybe vett
koĺerület-hasznt,Jat ďijat f0|7. augusztus 28. - f0I7 ' szeptember 03. napjára vonatkozó
fizesse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7. szeptember 04.

IV. A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺ'ilet-hasznźiati
hozzájáru|ttst ad _ teljes díjmentesség biĺosításź*a| _ az a|źbbiak szerint:
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Közterület-haszná|ó, kérelmező: Tisztviselőtelepĺ onkoľmányzati Egyesület

Köztertilet-használat idej e:
Köĺertilet-h asznä|at c é|j a:
Közerület-h asznźůat helye :

Közterület-h asznä|at nagy sága:

(székhely: 1089 Budapest, Bláthy ottó u. 15.)
f0I7. szeptember 09.
Tisztvi selőtelepi Bogľács-Fesztivál
Budapest VIII. kerület, Bláthy ottó u. |ezärtszakasza
1440 m'

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. szeptember 04.

v. A Yárosgazđttlkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dtint, hogy közterület-hasznźiati
hozzájáru|átst ad - teljes díjmentesség biztosításáva| _ az alábbiak szerint:

Koztertilet-hasznä|ő, kérelmező: BRFK VIII. keľiiletĺ Rendőľkapitányság
(székhely: 1084 Budapest, Víg u. 36.)

A köĺerület-használat ideje: f0I7 . szeptember fI.
Közterület-hasznźiat cé|ja: ,,Biztonság hete'' baleset-megelőzési program
Köztertilet-hasznźúathelye: Budapest VIII. kerület, FIDO téľ Magdolna u. 55. _

Dobozi u' 15. közötti szakaszán elhelyezkedő
parkolóhelyek

Köztertilet-haszná|at nagysága: I40 m. (28 db parkolóhely)

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7. szeptember 04.

vI. A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úry dönt, hogy elsőfokú hatásköľében eljárva
hozott 600120|7 ' (VII'i9.) számű hatźlrozatát a jogorvoslati eljárás során az alábbiak szerint
módosítja:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi BizoÍÍságúgy dont, hogy

1. köztertilet-hasznźiatihozztýźru|ást ad - előre egy osszegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közteľület-haszná|ó, kéľelmező: Fľesh & Healthy Kft.
( 1 076 Budapest, Garay utca f9-3 L 3 1 5)

KözteľĹilet-használat ideje: f0I7 . szeptember 04 - 2018. július 19..

KözterĹilet-haszná|at cé|ja: áľubemutató pult
Köztertilet-haszná|at helye: Budapest VIII. keľület, NépszínházutcaZ7. szátm

e|őttijárdán
Közterület-h aszná|at nagysága: 1 m'

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f017. szeptember 04.

f. a Fresh & Healthy Kft. árubemutató pult elhelyezése céljából igénybe vett kĺjzterület-
haszná|at díjat 2017 'július l 9. _ 20|7 . szeptember 03 . napjára vonatkozó fizesse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7. szeptember 04.

VIII. A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterülęt-haszná|ati
hozzájźru|ást ad - előľe egy összegben történo teljes díjťlzetéssel - az a|ábbiak szerint:

AIlt
Wĺ
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Közterü1et-hasznźiő,kérelmező: Budapest VIII. keľĺileto Somogyi Béla utca 16.
szám a|atti Táľsasház
(székhely: 1 085 Budapest, Somogyi Béla uÍca | 6.

KözterĹilet-használat ideje: f0I7. szeptember 13. _f0|7. november 12.

Közterület-hasznźiat cé|ja: építési munkaterület (állvány)
Közeľület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 16.
Kĺjzteri'ilet-haszntiatnagysága: 35 m' járđa
Közterĺ'ilet-haszná'|at díja: 420,-Ftlm"/nap + AFA

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I7. szeptember 04.

VIII. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. kozterĹilet-hasznźúatihozzź|ttru|ást ad - előre egy összegben tĺjľténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint

Közterület-haszná|ő,kérelmező: Rekonstľukció tĺpítőipaľi és Szolgáltató Kft.
(1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 88.)

A kérelemben foglalt köĺertilet-hasznźiat
ideje: 2017 . szeptembeľ 04. _ f0I7 . október 30.
Kozteľület-haszná|at cé|ja: építési felvonulási terület
Közterĺilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerĺilet, Bródy Sándor utca25. szám

előtti közerület
Közterület-hasznźt|atnagysága.. 1 dbpaľkolóhely(10m2)

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 ' szeptember 04'

f . a Rekonstľukció Építőipari és Szo|gá|tatő Kft' építési munkaterÍilet céljából igénybe vett
közterĺilet-hasznáiat dijatf}|7 , szeptember 0I - 2017. szeptember 03. napja kozötti idoszakľa
vonatkozóan fizesse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 ' szeptember 04.

Ix. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteľület-haszntůatihozzájáru|ást ad _ előre egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint

Kozteľület-haszntiő, kérelmező: Budapest VIII. keľĺilet, x.iumei út 14. szám alatti
Táľsasház
(székhely: l081 Budapest, Fiumei iń 14)

KtizterĹilet-haszná|atideje: 2017. szeptember 04. -f0I7. szeptembeľ 17.

Közterĺ'ilet-haszntůat cé|ja: építéSi munkaterület (homlokzat fel'ijítás)
Kĺizteľület-haszntł|at helye: Budapest VIII. kerület, Fiumei ii |4. - Festetics utca

fel<ili homlokzat
Kozterület-haszná|atnagysága: f7 m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I7. szeptember 04.
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2. a Budapest VIII. kertilet, Fiumei tú |4. sztłm a|attí Tźtrsashán építési munkaterület céljából
igénybe vett közterü|et-haszná|at dijat 2017. augusztus I7. - 2017. szeptember 03. napja
közötti időszakĺa vonatkozóan fizesse mes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201'7. szeptember 04.

x. A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterület-hasznźiati
hozzćĘźłru|ást ad _ előre egy összegben történo teljes díjfizetéssel - az a|źlbbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Czene Melinda egyéni vállalkozó
(székhely:1085 Budapest, József körút 71.73 Fsz.
14ĺA.)

Közterület-használat ideje: 2017. szeptember 08. _f017. szeptember 30.
Közterület-hasznźiat célja: világító cégér
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. keriilet, Pál utca 7, szám előtti

közterületen
Közteľtilet-haszná|atnagysźtga: 7 m2

Felelős: polgármester
Határidő: f01'7. szeptember 04.

xI. A Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|ati
hozzájźlru|źlst ad _ előľe egy összegben tĺjľténő teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szeľint:

K<jzterület-haszná|ő, kérelmező: Budapest VIII. keľiilet, Bľódy Sándoľ utca 19.
szám a|atti Táľsasház
(1088 Budapest, Bródy Sándor utca 19

Közterület-használat ideje: 2077 . szeptember 13. _f0I8' május 31'
Közterĺilet-haszná|atcé|ja: építési felvonulási terület (anyagmozgatólift, mobil

wc)
Kozteri'ilet-hasznźiat helye: Budapest VIII. keľület, Bľódy Sándor ltca 19. szźtm

előtti kozterület
Közterĺilet-hasznźl|atnagysága: 8 m2

KözterĹilet-haszná|at cé|ja: építési konténer
K<jzterület-haszná|at helye: Budapest VIII. keľület, Bľódy Sándoľ utca |9' szám

elótti közterület
Kozterület-haszná|atnagysága: 16 m2

Felelős: polgármester
Hatźtridő: 2017. szeptember 04'
xII. AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-haszná|atihozzźýáru|ást ad _ előre egy összegben toľténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint

Közterület-haszná|ő,kére|mező: Eiitviis Lóránd Tudományos Egyetem
(1053 Budapest, Egyetem tér 1-3)

Közterület-használat ideje: 20|7. szeptember 04 _2011. szeptember 30'
Közterĺilet-hasznźiat cé|ja: építési munkateľület (homlokzati á||vźny)
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Rigó utca 16. szám előtti

járdáy
Közteľt'ilet-haszná1atnagysága: 44 m,
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Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f0I7. szeptember 04.

f. a Budapest VIII. keľület' Eötvös Lóľánd Tudományos Egyetem építési munkaterület céljából
igénybe vett közterület-használat dijat2017. szeptember 01. - f0|7. szeptember 03. napja
közotti időszakra vonatkozóan fizesse meg.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f017. szeptember 04.

XIII. A Yárosgazdźllkodási és Pénzugyi Bizottság tryy dönt, hogy köztertilet-hasznźiati
hozzájźlru|ást ad _ teljes díjmentesség biztosításáva| - az alábbiak szerint:

Kozteľület-h aszná|ő, kérelmező :

A k<jzterület-használat ideje:
Köztertilet-h aszná|at cé|j a:

Köaerület-h aszná|at helve :

Közterti let-h asznźiat nagy s ága:

Budapest, 2017. augusztus 3 1.

Turay Ida Színház Ktizhasznú NonpľoÍit l(ft.
(székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 6.)

2077. szeptember 09.

,,Tündér ta|źńkoző,, kulturális rendezvény
Budapest VIII' kerület, KáJrvária tér előtti
közteriileten
900 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. szeptembeľ 04.

A döntés v é gr ebajtását v é gzó szew ezeti e gy s é g : G azdá|ko dás i Ü gyo s ztály

A lakosság széles korét érintó döntések esetén javas|ataakozzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

dr. Hencz Adľienn

KÉszÍrprrB: GezoÁrrooÁsl Ücyos zT 

^LyLoÍRr,ą.: GYuRrcz,ą. RĺvóNł És Bonos GÁson SZABoLCS Ücyn'lrÉzor
PÉxzÜcylFEDEZETETIGÉNYEL,IGAZoLÁs: Łuit^l
JocI KoNTRoLL: tr,.{r,r-.
EI-I.BrĺoRrzrB:

BETERJESZTÉsR.e hlrelves : JóvÁHacyra:

A VÁnoscazoÁl-<ooÁsI
DaNeoa-fuvĺÁN

YI BIZoTTSÁGELNOKE
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Budapést Föváros Vlll. kerü|et Józsefuárosi Polgármesteń HivatalGazdá|kodási Ügyosztá|y
í082 Budaoest
Eaross utca 63-67.

Kiizteľtiletheľye: Budapest, utr. kertilet.... ł;*.e.:..f-H..V.*6.ý..s.......
........tł..:t.a.t...................(utcą ta),2.?.,x,ĺoĺrclöti: járúán, úüesteą zilđterti1eten vas/.........
Megiesrzes ( Egyéb tény, köľĺilmény, LE\ľELEZ,ÉsI cÍn4ilnyĺben a fenti adatoktĺil eltéľ, stb):

K é r j ii ko !, !ľ j :,j.:! :.: -j,1 } e t | ľ,. I l,é k l.e t e k eŕ c s a t o l n í, é sa ké relemny omta-tvónyt á l áí
fr
|l . ł

ť[\ĺ /(,'tu
Ĺ;

aIáÍrni szíveskedjékt



-2-

A kéľelmező tudomásu| veszi, hogy
a kérelem benyújtiĺsa nem jogosítja fel a közteriil etbasmá|atźra,
a Józsefuárosi onkorľrĺínyzat tulajdonában lévö közteriiletek haszrálatáról és hasanálatának rendjéről szóló
|8/20|3. (Iv . 24.) önkorľrányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közteľiilet haszná|atáértközteriilet-
hasaálati diiat köteles fizeüri,
a közteruleten lr'lz.árő|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|o/2}o9, (Ix.29.)
Kormányrenđelet 12. $ (1) bekezdése alapján a renđđlet 5. ňeilékletében meghatározott termékek ĺĺrusÍtha-
tók.

A kérelemhez a kére|mez,linek az alábbi me|léleteket ke|l csatolnia: (A csatolt mel|ék|etet kérjiik X-el jeliilni)

1. A közteriileten folytatni kívánt feljogosító egyszerrl okirat másolatát:
i vállalkozás esetén: vállalkozói

esetén: 30 napnál nem ivonatot. aláÍrási cím
- táľsadaImi és egyéb szervezetek eseté
- óstennelök esetén östermelöi i
- vendéglátó terasz létesítése eseté
ĺelentég köteles kereskedelmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a Miiködési Ensedélvt

esetén annak az tŁletnek a bei

2. Az igényelt teľiilete uo*tt

:1ľĽľ -:?é:y:ft:eľiileürcl-(.- a'sziikséges méĺetekkel - ĺry ŕ.n szerepelnie, hory annaĹ nagyságą
elhelyezkedése eryéľtelnten megállapítható leryen (TERASZ, pavnoŃ ÉšBrÉiĺ. áíul.llJl",.eg",
hosszúsága; atetasz, pavilon szélének az épĺilet homlokzati ľalátol es ajárdaszélétöl való távolsága ;terasz

Az 9lh1lezri kívánt épímény, |étesitnén
yszín fotój łźt is csatolni szülrséęes.

4.. Meglévő létesítményre vonatkozó k
mi s'zempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell be"csatolni.
5. Fpítési engedélýez kötött építmény 

"seesetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és ajogszabátybąn előírt esetekbeň č|ogerős építésłgłi ható-

q. Közit igénybevétele.esetén _ a 2
forgalomtechnikaivázajzot, amely besżereżletö a.BKK Közuti lčo"l"k"đé,i lgazgatóságKö-zútkezelési Fő.

F'ievelmeztetés:
A hifurytdąnn kinkat kérelemĺtyomtđvdra es u etőírt metléHetek qaolĺźsĺźn fiil, a poľltos és egÉn4mű hetymeghaáľozás, va-lanint a neglbő létesítméľtyfonja elagedłatetbn a berĺylźjtott trłelen érdemi elbűľdtdsdhoz!

A közteriilet-hasznĺálatot - ktilönösen _ azalźlobi jogszabályok szabźlyozzźk:

MagarorszĄheýi önkormányzatairól szóló 2011. évi cDoo(D(. törvénv
a Józsefvĺíľosi onkonnányzat futajdonában lévl köztertiletek nasaalateľoí és baszrálatáĺlak rendjéről szoló l820t3.
$V.2a.) önkormányzati ĺendelet
Józsefuáros KertiletiÉpítési Szabályzatárólszś|ó 66Doo7.QilI.l2.) önkomrányzati rendelet
Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatótszó|ó 47/|bg8.(X.15.) Föv. K*l. rendelet
A rekliĺmok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szólo 55ĺ20|3. CXII.20.) önkor.mányzati renđelete

NYILATKOZAT
AlulÍrott, azálta|ambenyújtott közteľiilet-használati kérelĺnem elbírálásának céljából hozzlúidrutokszemélyes adataimtöľténö kezeléséhez, vallmint ahhou,bogy az így fudomásra jutott személye' uđut.ĺ.äňHlgło*steri Hivatal az le-járásban részt vevó szakhatósági ailasfoglalások-bekérése vegett tovĺubítsá az illetékes natosafiát< ľerc.
Kére]ĺnem benyujtásakor a Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézöjétöl tájékoztatást kaptam -amelyet tudomdsul vette]&_ az e\árás megindításának.napjáról, -ĺígynte,é'l hłaridor-ol, az ügyemre irĺányadó jog-
szabá|yi rendelkezéselaöl, jogaimľól és kötelezettsegeimrđ| továbbřkotelezettségem elmulasztásáĺlak jogkövetkez-
ményeiĺől, valamint a hivatali elérhetöségľől.

{y:?u;^, hogy kérelneľľteljesítése esetén a kĺĄęazs9tásihatósági eljárás és szolgáltatás általános szabźiyaiĺó| a2004. évi C)(L. törvény 2004. évi CXL. töľvény z:ił. 5 (l) bekezd?s b) pontja alapján a fellebbezési jogomról te-mondok. Tudomlźsul veszem,hogy ezá|ta|* us,"-u"gf6i6$łtrfu"Ét'#- Ĺoae'iiäí"i.'o'e emekeđik.

ĺ089 Bp., Baross u, 
,ł22. ffi\'

Asa: ĺ'|63449ĺ.242Budapest, zo :(j?. ĺ, Ú8nĺ 1,k., o^n.

rÉnuľrnzo,łI,ÁÍnÁsl.,

Mą0



ľffiąĚffiä
F.ővár osi Katasztrrí favéd elmů lgazgatő s áę
KözĘppesti Kataszfuófavédelmi Kírendeltség

II.1081 Buđapest Dologhráz urca 3.; B: 1443 Budapes! Pf.: 154.
TeL (36-1) a59-2324; Fax (36-1) 459.2a57; ę-mait fl<i.kozeppest@katved.gov.hu

.^í ŕ-Łloaao,,v-
Tárgv:Szám.: 35 l 50/937 5 -2/2017 .tůt. szahai véleĺrrény ą lludapest, VIII.

ker[let Nag1ńrvaros u 26. sz előtti
köztertil et hasaralat ügyében
16-1385/2017.
Nagy DánieltÍĺ.hdgy.
4s9-2300/94216
f ki.kozępest@katved. gov.hu

Budapest Főváros VIII. keriilct
ró zs efv ór o s P o !łÍ.rry e st er i Eiv atal a
G azd,ů.lko ďi sí Ugl o s ztáĄl
dĺ Hehcz Aďrienn ü,glosztóIyvezető reszére!

B-udapest
Baross tt.63-67.
1082

Éľtesítem, hogy a Samř-Kamel Kft. Budapest, VItr. kerület Nagyfuvaľos u. 26. sz. eiőtti 5 nr2
nagysá$i köztertilet hasŻnálata ügyében a Kirenđeltségtin}rhöz kiilđôtt kerebnet megvizsgáltam' a
helyszínt 20L7. augusztus 

?o-^megtekintette,m, 
amel5.re az alábbi szakmai véleľiéný adom:

A Buđapes! VIII. kerüIet Nagyfrrvaros u. 26. sz. előtti 5 m2 naryságú közterület haszaźlatźÉ a
beĺrýjtott iratpk es a helyszÍni szernlén tapasztaLtzk alapjrín ĺizvédelmi szempontbóI abbarl az
esetben nem kifogasolom' ha kizrłrólag egy ember által könnyen mozdíthątó nenr rögzített tfugyakat
(széket asztalok, stb') helyeznek ki.

A fenti szalcmai vélemény nem minősiil szakhatósági állasfoglalasnak.

Kérem.szakrnai véleményem szíves tudomĺásul vételét.

Budapest 2017. augusżtus 24.
Keszitt 2 pld-ban

ľ'apják:
1. Budapest Főváros vIľ. keĺtlĺet Józsęfraĺos Polgármesteľi Hivatala

r'\ Gazdálkodási Ug'osztáľy (l08äBp.' Bąross utca ó3ó?.)

ę ilat&ár

1$]I ÄĺJü t $.

fu^*

h at lí s ú g i o s ztlt lyv ezető
ruü4



'i rl i.':

Gazďálkodási tigyosztáty

dr. Hencz Adrienn
ĺi gyo sztályv ezető r észér e

Helvben

X 1082 Budapest, Baĺoss l' 63-67.
wwwjozsefuaľos.hu

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!

BUDÁPEsT FovÁRos VIII. KERÜLET
JizsrľvÁRosĺ

PolcÁnuBsTERI HIvATAL

HaľosÁcl ÜcyoszrÁly

lcezca,rÁsI IRoDÁ

IJgyintézől: dr. Szabó Kata Karolina
Telefon: 459-2171
Email: szabok@ ozsefuaros.hu
Hivsz.: 16-138512017.

T árgy z közteriilet-foglalási kérelem
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Hivatkozássa]hozzźnk érkezett megkereséséte az alábbi állásfoglalást adjuk:

Samiľ-Kamel Kft.

Budapest WII. keľület, Nagyfuvaľos utca26. 5 m2 vendég|átő terasz

Q0Í7 . szeptember 04. _ 20Ĺ7 . novembeľ 01. ktiziitt)

részére a kozerĹilethasznáIatba adását a fenti időszakban a ,,IoI<ÉsZ'' 10.$ (3) bekezdésében
rogzítettek betaľtása mellett kereskedelmi szempontból nem kifogásoljuk,

az a|ábbi kikłitéssel:

a vendéglátó teraszt a keľeskedő csak az iiz|et nyí|ászárólinak zárva tartásáva|
üzemeltetheti.

A Samir-Kamel Kft. 137l20I0 szám a|att szeľepelhatósági nyilvríntaľtásunkban _,,KAMEL
ÉľľBnpv'' elnevezéssel 1084 Budapest_Nagyfuväros utca 26. szźrn a|atti üzlet
tekintetében. Az üzlet nyitva taľtási ideje: hétfo-péntek. 7.00 - 22.00 szombat-vasáľnap: 8.00
-22.00.

Józsefuĺíľos Keriileti Építési SzabáIyzatától szóló 6612007.CXII.I2.) ok. ľendelet 1rórÉsz)
10.$ (3) bekezdése értelmében:

,,(3 ) Vendé g|źńő ter asz elhelyezése
a) Vendéglátó terasz kcizteruleten vagy kozhaszĺá|at céIjfua átadott magánteľĹileten csak

abban az esetben létesíthető, ha:
. a gya|ogos sáv szélessége _ a bińonsági- és berendezési sávok megtaľtásával -

legalább 1,5 m;
. a gyalogos sáv szélessége az źrkád' ďatt is legalább 1,5 méteľ és
o a terasz legfeljebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb méľetiÍ terasz esetében

legalább 1,5 méteľ széles felületen a k<iľüljárhatőságbiĺosítható.
b) Terasz oldalai 1,0 méteľnél magasabb szerkezetrel nem határolhatók le.

459-2100

Ą9



c) A teraszok téliesítésének, esővédővel való ellátásának megoldását az épület
megjelenítéséhez történő megfelelő illeszkedés érdekében be kell mutatni aZ
önkoľmányzati főépítész e|őtt, illetve annak hiányában az il|etékes tervtanács előtt,
melynek állásfoglalását csatolnikę|| az, (e|vi) építési engeclély iľánti kérelemhez,,,

A megállapodásba javasoljuk belefoglalrri, lrogy a kereskedelmi tevékenységét a
kereskedelemről szőlrő 2005. évi CLXIV. törvény előírásainak betarttsával foiytathatja,
továbbá, hogy a vendéglátó teraszon a zeneszolgá|tatás tilos, ill. tevékenységiikkel a lakosĺíg
nyugalmát nem zavarhatják (zaj, szag, nyitva tartás, rcndezvények, stb.) illetve hogy az
esetlegesen felmęrĹĺlő panaszok elkerülése éľdekében a vendéglátő terasú. csak 10.00 őrźúő|
üzemeltetheti.

Budapest, 2017. 08.22.

Tisztclettel:
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Budapest Főváros VIII. kerĺilet
Józsefvárosĺ Onkoľm ányzat
Polgármesteri llivatala

Gazdálkodásĺ Üryosztály

dľ. IIeincz Adrienn
ĺigyosztályvezető

Helyben

Iktatószĺĺm: 26-730120|7

v gy,ntezĺ: Lőnĺczyllé Ze|inkaSzilvia
Telefon: 459-2-526

e.mail: ze|inkasz@jozsefuaľos.hu

Iáľg: Samir-Kamel Kft. közterÍilet használati kérelme - Nagyfuvaros utca 26. szőm előtt
tęraaz

Hiv. szóm: ] 6.] 385/2017.

Tĺsztelt Üryosztályvezető Asszony!

Köszönettel vettem tfure;ľr térnában tett megkeresését. A Józsefuaľos Kerületi Építési
SzabźiyzatárőI szőIő 6612007.(XIľr.|z.) rendelet (JóKÉSZ) 10.$ (3) bekezdése szabźiyozza a
teĺaszok elhelyezését.

Fentiek alapjan megállapítom, hogy a közterület-haszná|at engedé|yezhető. Felhívom
figyelmét, hogy a jelölt helyen csak mobil bűtorzathelyezhető el, ún. ''dobogó'' nem, mivel az
ott lévő elektľomos helýségeket meg kell fudni közelíteni.

Tájékoztatom, hogy amennýben napernyőt, reklámtáblát, cégfeliratot, cég&., klíma kültéri
egységet helyeznek el, településképi bej elentési eljaľás lefolytatása sztikséges.

Felhívom a figyelmét, továbbá hogy a telętiléskę védelméről sző|ő 20|6. évi Lxxrv.
törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjźln a helý epítési szabźiyzat településképi követelményeit,
valamint az é:pítészeti örökség helý védelméról szóló, a ręklĺámok, reklámhordozók és
cégerek elhelyezésének, a|ka|mazásĺínak követelményeiről, feltételeiről és tilalmráľól szóló, és
a teleptiléskęi véleményezési, illetve a telęiiléskęi bejelentési eljĺírás sajátos
jogintézményelaől szóló önkormányzati rendeletet 201^7. szeptember 30-ig lehet alkalmazni.
2017. októbeľ 1. utźn az újonnan megalkotott településkęi arculati kézikönyv és a
telepiilésképi ľendelet alapjćn a korábbi telepiilésképi bejelentési eljárasban hozott igazolások
feliilüzsgálasra keľtilnek, ezért a teraszta, napemyőkľe valamint a cégfeliľatľa,
ręklámtáblákra, klíma kültéri egységekľe vonatkozó telepĺilésképi b9ję19ĺtési eljáľást 2017.
október 1-étő1 szźnritott 3 hónapon belül meg kell ismételni . ' ' ,... . ''

Budapest, 20t7. augusztus 23.

M 1082 Budapest, Baross u.63-6'1.8 459-2100
wrľw.iozsefuaros.hu

Uđvözlettel: 
'' .:.
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OPTEN Kft. > Cégkivonat f0I7.08. 14-i hatállyal 1. oldal, összesen:5 oldal

MegjeIenítés

Közzététe|i i nÍormáció megje|enítése: Nem

sAM IR.KAMEL KorlátoIt Fe|elősségŰ Társaság
(1089 Budapest, Baross utca 122.1. em.25.) Aóószám: 14bg44g1.2.42

Cégkivonat 20 ĺ 7.08. 1 4.-i időéi|apotban

ÁlľłlÁnos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 09 9í2851 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|áto|t fele|ősségÚ társaság

Alaku|ás dátuma: 2009.01 .22'

Bejegyzés dátuma: 2009.02.05.

A cÉG ELNEVEZÉSE

u2 SAM|R-KAMEL Kor|átolt Fe|e|ősségĹĺ Társaság
Bejegyzés kelte: 2009. 02.05.

Hatályos: 2009.02.05, - .',

A cÉG novloírsľT ELNEVEZÉSE

3/2 SAMIR-KAMEL Kft.

Bejegyzés kelte: 2009. 02.05.

Hatályos: 2009.02.05' - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/2 í089 Budapest. Baľoss utca í22. í. em.25.
Vá|tozás időpontja: 2016.1 1.1o.
Bejegyzés ke|te: 2016.1 1 .21 .

HatáIyos: 201 6.1 1.1 0. - ...

A TÁRsAsÁG!szERzóDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPĺTo oKtRAT, Éľesíľó oKlRAT) KELTE
8/1 20a9.01.22.

Bejegyzés ke|te: 2009. 02. 05.

Hatályos: 2009.02.05. - ...

8/2 2010.02.05.
Bejegyzés ke|te: 201 0.02. 1 0.

Hatályos: 201 0,02. 1 0. - ...

8/3 2010.12.14.
Bejegyzés ke|te: 20 1 0' 1 2. 17 .

Hatályos: 201 0.1 2.17. -''.

,v
2017.08.14 n

8/4
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2O|7.08. 14-i hatá||va| 2. oldal, <isszesen: 5 oldal

2016.11.10.
Bejegyzés ke|te: 20.ĺ6. 1 1.21.

Hatályos: 2016.11 ,21 , - ...

9 A cÉG TEVÉKENYSÉG! KöRE(!)

9/19 56.ĺ0'08Éttermi,mozgivendéglátás(Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 20,| 3.02. 1 7.

Hatályos: 201 3.02.17, - ...

í1 AcÉGJEGYZETTróxÉĺe
11/2 Összesen:5 000 o00 HUF

Vá|tozás idĺĺpontja: 201 0.12.17 .

Bejegyzés ke|te: 20 1 O. 12.17 .

Hatályos: 201 0.1 2.1 7. - ...

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGosuLT(Atq ADATAI

13/4 Hanna Samir Kame| (an= Zainahom Fataqll s ugyvezető (vezető tisztségvise|ő)
23ĺ6 Ttikö|. Pozsonyi utca 7. fszt.4.
SzÜletés ĺdeje: 1 973.08.06.
Adóazonosító je|: 83893 357 51

A képviselet modja: tná||ó.

A jogviszony kezdete: Z00g.O1.ZZ.
Vá|tozás időpontja: 2013.02.07 .

Bejegyzés kelte: 201 3.06.03.

Hatályos: 201 3.02.07. - ...

20 A cÉG sTAT|szTlKA!SáMJELE

20/1 14634491-5610_1 ,13_01.

Bejegyzés ke|te: 2009. 02.05.

Hatályos: 2009.02.05. - ...

2ĺ AcÉGADószÁMA

21/3 14634491-242.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2009.o1.26.
Vá|tozás időpontja: 201 5.1 o.23.
Bejegyzés ke|te: 2016.03.25'

Hatályos: 2015.10.23' - ...

32 A cÉG PÉNzFoRGALlvt| JELzlszÁMA
342 1fi08001_21355044_OOOOOOOO

oTP Budapestĺr., V||l. József krt. (1o85 Budapest, Jizsef krt.33.; o,ĺ 1o 041585)
A szám|a nyitási dátuma: 2016.11'o3'
Bejegyzés kelte: 2016. 1 1.07.

Hatályos: 201 6.1 1.07. - ...

45 A cÉG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETóSÉGE

45/3

Ę

f,

,f,ĺ
vhttps ://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas/O I 099 lzg 5 1 2017.08.14.



OPTEN Kft. D Cégkivonat 2017.08. 14-i hatáI|va| 3. oldal, összesęn: 5 oldal

Kézbesítési cím: samirkame|kft @gmail.com
Vá|tozás ĺdőpontja: 2016.1 1.10.
Bejegyzés ke|te: 2016'1 1.21.

Hatályos: 201 6.1 1.1 0. - ...

A cÉG cÉGJEGYzÉrszÁułl
49/1 01 09 91285í

Vezetve a(z) Fővárosi Törvényszék Cég bírósá ga nyi|vánta rtásá ban.
Bejegyzés ke|te: 2009. 02. 05.

Hatályos: 2009.02,05. - ...

Cégformától függő adatok

í A rÁnsnsÁc TAGJAINAK ADATA|
(0e)

1(09y3 Hanna Samir Kamel (an=ZainahomFaraq| * 23ĺ6 TököI. Pozsonyi utca 7.

SzÜ|etés ideje: 1 973.08.06.
A tagsági jogviszony kezdete: 2009.o1.22.
Vá|tozás időpontja: 2013.02.07 .

Bejegyzés ke|te: 201 3.06.03.

Hatályos: 201 3.02.07. - ...

97 PÉNzÜGYl MoDUL

20í6. év 2015.év 2014.év 2013.év 2012.év

Beszámolási 20'ĺ6.01.0,ĺ. 2o15.o1.o1.
időszak

2016.12.3',1. 2015.12.31.

2014.01.01. 2013.01.01. 2012.01.01.

2014.12.31. 2013.12.31. 2012.12.31.

eFt

10 979

eFt

7 657

eFt

5 545

eFt

3 453

-2971 -11643

-2 971 -11 684

-2 980 -11691

-2 980 -11 691

s 846 2921

eFt

4 132

-10 677

-10 677

-'t0 678

-10 685

7 184

Értékesítés nettó

árbevéteIe

Üzemieredmény -7 254 -7 999

Adózás e|őtti -7 254 -7 999
eredmény

Mérleg szerinti Nincs adat. -8 o14
eredmény

Adózott -7 276 -8 o14
eredmény

Eszkozok 6125 Tg13
összesen

Befektetett 2231 ZZ31
eszkozok

http s : //www. opten. hďcegtaľ/cegkivonat-nyomt atas/ 0 I 09 9 128 5 |

2231 2231 2107

i
.h /uv
,r-

2017.08.14.



OPTEN Kft. > Cégkivonat f017.08. 14-i hatal|yal 4, o|dal, összesen: 5 oldal

Forgóeszközok

Pénzeszkozok

Aktív időbeIi

elhatárolások

Saját tőke

Cé|tarta|ékok

KöteIezettségek

Rovid lejáratú

koteIezettségek

Hosszú lejáratÚ

köteIezettségek

Passzív időbeIi

elhatáro|ások

Pénzůigyi mutatók

Eladósodottság

foka O

EIadTsodottság

méńéke - Bonitás

o
ÁrbevéteI

arányos

eredmény % O

Likviditási

gyorsráta O

Létszám: 2fő

127 HIRDETMÉNYEK

-66,27 -104,66 -53,74

0,00 0,04

-338,58 -259,59

-52776

0

58 901

58 901

0

0

9,62

-1,12

5 582

24

0

-45 500

0

53 313

53 313

0

0

6,82

-1,17

3 615

q

0

-37 486

0

43 332

43 332

0

0

7,41

-1,16

-34 506

0

37 427

37 427

0

0

12,81

-.ĺ,08

5 077

69

0

-18 308

0

25 115

25 115

0

377

3,50

-1,37

690

182

0

3 894

106

0

0,02 0,02 0,20

CégközIony
Év: 2009. Kötet: 08. o|dal: .

Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2009. 02. 05.

A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság' Cg.01-09-9,ĺ2851/6 szám

VEGzÉs
A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság a(z) SAMlR-KAMEL Kor|áto|t Felelősségű
Társaság (1170 Budapest, Árkádos utca 4.; adiszáma 14634491-142) cégÜgyben a
kére|mező 2009. február 5. napján érkezett isméte|t bejegyzési kére|mének he|yt ad és a
Fóvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.01.09-91285114. sorszámú végzését hatá|yon
kívü| helyezi.

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

Budapest, 2009. február 5.

https : /iwww. opten. hrr/c egt,ar l cegkivon a Í-nyom-tata s/0 l 0 9 9 1 2 8 5 1 2017.08,14 9Q



Budapest Főváros M|l. keľület Józsetrĺárosi PolgáÍmesteri Hi'/atalGazdálkodási [igyosztłály
ĺ082 Budaoest
Eaross utca 63-67.
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-2-
A kéľe|mező tudomásul veszi, hogy

a kéľelem benyújĹása nem jogosítja fel a kiizteriil ethasználatna,
a Józsefuiĺrosi onkonnĺĺnyzat tulajdonában tévő közteriiletek használatáról és hasmálatának rendjéről szóló18/20|3. (Iv. 2!) önko-ľmĺínyzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közteľĺilet hasmá|atáértközteľĺilet-basmálati díjat köteles fizeuri,
a közteľiileten kizrĺrólag a kereskedelmi twékenységek végzésének feltételeirót szőIő 210/2009. (tx.29.)Konnány.ende|et |2. $ (1) bekezdése alapján u 

'*đ""l.t 
5. ňellékletében meghatározott teľmékek łárusítha-tók.

A kéľelemhez a kéľe|mező nek az alábbi me|léleteket ke|l csato|nia: (A csatolt mellékletet kéľj ük X-et jelöIni)

A hůźftytąlanu] kitöItött líéTeteftIÍlyomtđvárry 8 az előin meltéHaek csaolóslźn hil, a poľtÍos es egłénelmű heĺymeghadrozás, va.laniru ameglévő laesttľnertyfotója etmgedheulen abeľvnźjtott lrłetem aaen enĺra,ĺs,źhozl
A közterülęt-hasznrálatot _ kiilö,ndsen _ az alĺ{bbi jogszabályok srahił|yoz.śi<:

_ lt{ugyuru'*zág hcýi tillkollĺányzataiľól szóló ż0l l. évi cDoo(DĹ tiirvény
a Józsefrrĺrosi Önkormányzattulajdonában lévő kiizteriiletęk haszrráIaĺáľól és hasaáIatának rendjéről szó|ó |8D0|3,(N 24.) önkorrnányzati rendelet
Józsefulíros reniletiÉptésis?bályzlfuó|szń|ó 662ctrl7.Qil.l2.) önkormányzati rendelet
Budapesti Vĺírosrendezesi és ÉpftesiKaetszab|yzatóls,ilo ąlltgg8.(x.l5)-Főv. K5l. ľendeletA reklámok, reklámbeľendezések és cégéľeĹ ehelyezésének szabáÄyafuót 

",tfu 
ssĺzol3. (xII.20.) önkor-mźnyzati ľendelete

NYILATKOZAT
Alulíroą az á|ta|am benyújtott közteľĺilet-has ná|atikérelmem elbÍrálásanak céljából hozz,óídrulokszemélyes adataimtörténő kezeléséheą valamint ahh97,\ory -így tudomásraiutott .,"ńely"s adataimat a Polgárnesteľi Hivatal az le-járásban ľészt vevő szakhatósági áIlásfo|íaHsoř-bekérése'ą*n,;äĹí;sa az illetékes hatóságok felé.
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1. A köztełiileten folytaĺri kívánt
vállalkozĺs esetén: vállalkozóil

* 
"u* "."tnor 

to ouoout o"*@
szervezetek esetében: a nyilvĺntaľtĺĺsuä-veteiĺitet

- ősteľmelők esetén ősteľmelői
-vendéglátóteraszlé
jęlentés köteles kereskedelni tevékenvséo heieleĺféqéĺ iaązn|Aá^l^'*^.Ł--dokumeltumo t v agy a Mĺĺködési2.Azigényeltt.ru

lh*J;""J1lľłľ:*:1ľ:::ľĽ::1\;:.::5ľ9::-9ľ:"sł: l*š:l:"**elnie, hogy annak nagyságąelhelyezJ<edése egyéľtelĺnrÍen megłĺllapítható lfo,"o (TERASZ' řłvľ.öfrřšľ'ři*; 
"t]íffiffiÍ*äľ.hosszúsága; aterasz,pavilon 

2zĺ|enel<azepuletĺomiok-tl đától;; uie,auszélétől vďó távolság a;terasz
s"Í;é! ľ";ł * o.Jik; méterben mćrvc ).M:h:Iv.?T!k',futéviĺ''

yląín fotój dt is cs atolni sziiksépes.
4. Meglévő létesíbnénŕe
4i lzeppontok figyelembevétete miatt - fényképfelvételt kell b.;ffiol'ü.5.tpítési""9"déb
esetében az építtetőtőI kapott meghatalmazóst és ajogizabdlybo, 

"laĺi esetekben a jogerős építésiigi ható.s ógi engedélvt cs atolni sziilcs éoes
6. Közut igénybevétele.
foľgalomtechnikaiváaajzot,amely besżeľezhető a BKK Közuti lło'l"k"ae,i IgazgatőságKözutkezelési Fő-osztály, Foľgalomtechnikai oszta|yán.

rÉnnr,ľĺľzo.łlÁÍnÁsł

Budapest, 20..k. év.Ü.x no..}h.. oąp'
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2017 ' 08.29-i hatállyal 1. oldal. ĺisszesen: 12 oldal

MegjeIenítés

Kozzététe|i i nÍormáci o megje|enítése : Nem

HC Építő Korlátolt Fele|ősségű Társaság
(1094 Budapest, Bokréta utca 19.) Adószám: 13792590.2-43

Cégkivon at 2017 .08.29.-i időáIlapotban

ĺ ÁlrłlÁNosADAToK
Cégjegyzékszám: 01 09 956818 (Hatályos)

Cégforma: Kor|átolt feleIosségű társaság

A|aku|ás dátuma: 2006'08.08.

Bejegyzés dátuma: 2006.09.21.

2 AcÉG ELNEVEZÉSE

2/2 HC Építő Kor|áto|t Fe|elősségű Társaság

Vá|tozás időpontja: 201 4.07 .25.

Bejegyzés ke|te: 201 4. 08.06.

Hatályos: 201 4.07.25. - .,.

3 A cÉG RoVIDĺTETT ELNEVEZÉSE

3/2 HC ÉpítcíKft.
Vá|tozás időpontja: 2014'07 '25.
Bejegyzés ke|te: 201 4.08.06.

Hatályos: 201 4.07.25. - ...

5 A cÉG SZÉKHELYE

5/2 1094 Budapest. Bokréta utca í9.
Vá|tozás időpontja: 201 1.01.24.

Bejegyzés ke|te: 201 1.03.01.

Hatályos: 201 1.01.24. - ...

8 A TÁRSASÁGIszERzŐDÉs (ALAPSZABÁLY, ALAPíTo oKlRAT, lÉľesíĺi oKlRAT) KELTE

8/1 2006.08.08.

Bejegyzés ke|te: 2006.09.21.

Hatályos: 2006.09.21. - ...

8/2 2006.08.28.

Bejegyzés ke|te: 2006.09.21.

Hatályos: 2006'09.21. - .,.

8/3 2011.01.24.

Bejegyzés ke|te: 201 1.03.01.

Hatályos: 201 1.03.01. - ...

https ://www. opten.hu/c egtar I cegkivonat-nyomtatas/O909O 1283 |
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2017.08.}g-ihatáI|ya|

8/5

2011.07.18.
Bejegyzés ke|te: 201 1.07 .26.

Hatályos: 2011.07.26. - .'.

2013.08.3í.
Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 0.,1 4.

Hatályos: 201 3.1 0.1 4. - ...

2014.07.25.
Bejegyzés ke|te: 2014.08.06.

Hatályos: 201 4.08'06. - ...

2014.10.10.

Bejegyzés ke|te: 20 1 4.1 0.20.

Hatályos: 2014.10.20. - '..

2016.06.23.

Bejegyzés ke|te: 20 1 6.07 .25.

Hatályos: 201 6.07.25. - ...

8/6

A cÉG TEVÉKENYSÉG! KoRE(|)

9/184 4120,08 Lakó- és nem |akó épü|et építése (Főtevékenység)

9/185

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.21 .

Hatályos: 2013.02.21. - ...

1 61 0'08 FĹĺrészárugyártás

Bejegyzés ke|Íe: 20 1 3,02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

2312, 08 Síküveg továbbfeIdoIgozása

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

2361,o8 Építési betontermék gyártása

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

2362, 08 Építési gipsztermék gyártása

Bejegyzés ke|Íe: 20,| 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

2363'08 E|óre kevert beton gyártása

Bejegyzés ke|te: 2013.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

2364,08 Habarcsgyáńás
Bejegyzés ke|te: 2013.02.21 .

Hatályos: 2013.02'21. - ...

2365'08 Szá|erósítésű cement gyártása

Bejegyzés ke|te: 2013.02'21 .

Hatályos: 201 3'02.21. - ...

9/1 86

9/1 87

9/188

9/189

9/191

9/192

2. o|dal, ĺisszesen: 12 olda|

8/4

8fi

8/8

9/190

ś4
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2017.08. 29-i hatáIlyal

9/193

2369'08 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 2013'02.21. - ..'

2561'0B Fémfe|ü|et-keze|és

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

2824,08 Gépi meghajtásÚ hordozhati kézi szerszámgép gyártása

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

31 02,08 KonyhabÚtorgyáńás
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 2013.02.21' - ...

31 o3,o8 Ágybetét gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.21.

HatáIyos: 2013.02.21. - ...

41 1 0'0B Épü|etépítési projekt szervezése
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21'

Hatályos: 201 3.02.21. - .,.

43 1 3'08 Talajmintavéte|, próbafúrás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02,21. -',.

4322, 08 Y iz-, gáz-, fű tés-, |é g kon d ĺcio ná ló-sze re | és

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 2013.02'21. - ...

4329, 08 Egyéb épü|etgépészeti szere|és

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

4331.08 Vako|ás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

4332, 08 Épü |etaszta |os-sze rkezet szere|ése

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

4333'08 Pad|ó-. faIburko|ás

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.2.ĺ.

HatáIyos: 201 3'02.21. - ...

4334.08 Festés, üvegezés
Bejegyzés ke|Íe: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. -'.,

4399'08 Egyéb speciá|is szaképítés m. n. s'

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ..'

9/194

9/195

9/196

9/1 97

9/198

9/199

9/201

9/202

9/203

9/204

9/205

3. oldal' összesen: 12 oIđaI
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OPTEN Kft. ) Céskivonat 2017.08. 29-i hatźú|ya| 4. oldal. összesen: 12 olda|

9/207

4612,08 A|apanyag, üzemanyag Ügynokĺ nagykereskedeIme

Bejegyzés kelte: 20,ĺ 3.02,21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

4613'08 Fa-, építési anyag ügynoki nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ..,

4614,08 Gép, hajó, repÜ|ogép Ügynoki nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 2013.02.21. . .,.

4615'08 Bútor, háztartási áru, fémáru Ügynöki nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

461 8,08 Egyéb termék Ügynoki nagykereskedeIme

Bejegyzés ke|te: 2013.02.21 .

Hatályos: 2013,02.21- - ...

4619'08 Vegyes termékkörĺĺ ügynöki nagykereskede|em

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02'21. - ...

4652,08 E|ektronikus, híradás-technikai berendezés, és a|katrészei nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 3.02.21.

Hatályos: 201 3.02,21. - ...

4662, 08 Szerszá mgép-n agykereskedeIem

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. -'..

4663'08 Bányászati-, építőipari gép nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02,21. - ...

4669'08 Egyéb m. n. s. gép, berendezés nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 2013'02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - .'.

467 2, 08 Fém-, érc.nagykereskede|em

Bejegyzés ke|te: 201 3.02'21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

4673'08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskede|em

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.21.

Hatályos: 201 3'02.21. - ...

467 4, 08 Fémáru, szere|vény, fĹitési berendezés na gykereskede| me

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 2013.02.21. . ...

4676.08 Egyéb terme|ési célÚ termék nagykereskedelme

Bejegyzés ke|te: 20 1 3'02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21' - .'.

9/208

9/209

9/210

9/211

9/212

9/213

9/214

9/215

9/216

9/217

9/218

9/219

9/206

J,,,ĺ
(3
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2011 .08.29-i hatállyal

9/221

467 7, 08 H u | |adék.nagykereskedeIem

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

4690.08 Vegyestermékkörű nagykereskedeIem
Bejegyzés ke|te: 201 3.02.21 .

Hatályos: 2013.02.21. - '..

47 52, 08 Vasáru-, festék., Üveg-kiskereskedeIem

Bejegyzés ke|te: 20,| 3.02.21 .

Hatályos: 2013.02.21. . ...

4939,08 M. n. s' egyéb szárazfö|di szemé|yszál|ítás
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

5221, 08 Szárazfö|d i szá| | ítást kiegész ítő szo |g á|tatás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

5629.08 Egyéb vendég|átás

Bejegyzés ke|te: 2013.02.21 .

Hatályos: 2013.02.21. - ...

6810'08 Saját tu|ajdonú ingat|an adásvéte|e

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 2013'02.21. - ...

6820'08 Saját tu|ajdonÚ, bére|t ingatlan bérbeadása, üzeme|tetése

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. -'..

683.ĺ'08 lngat|anÜgynoki tevékenység

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 2013.02.21. - ...

7 120, 08 Műszaki vizsgálat, e|emzés

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

1 623'08 ÉpĹi |etaszta |os-ipa ri termék gyá rtása

Bejegyzés ke|te: 201 3'02.21 .

Hatályos: 2013'02.21. - ...

1624,08 Táro|i fatermék gyártása

Bejegyzés ke|te: 2013.02.21 .

Hatályos: 201 3'02.21. - ...

2319.08 Műszaki, egyéb Üvegtermék gyártása

Bejegyzés ke|te: 20,| 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

251 1, 08 Fémszerkezet gyártása

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 2013.02.21. - ...

9/222

9/225

9/226

9/227

9/228

9/229

9/220

5. oldal. ĺisszesen: |2 oIđaI

9/230

9/231

9/232

9/233

,W
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2017.08' zg-ihatá|Iya|

9/235

2512,08 Fém épÜ|ete|em gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02'21. -'..

2562, 08 Fémmegmunká|ás
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

2821, 08 FĹitőberendezés, kemence gyártása

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.o2.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

2822,08 Eme|ő-, anyagmozgató gép gyártása

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

2825, 08 Nem h áztartási h Úto, |égá | |apot-sz abá|y ozó gyá ńása

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 2013.02.21. - ...

2829,08 M' n. s. egyéb á|talános rende|tetésű gép gyártása

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. -,'.

2849, 08 Egyéb szerszámgép gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.21'

Hatályos: 201 3.02.21. - .,.

2899.08 M. n. s. egyéb speciá|is gép gyártása

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

31 01'08 |rodabÚtor gyáńása

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

3109.08 Egyéb bútor gyártása

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 2013.02.21, . ...

431 í'08 Bontás

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - .'.

4312, 08 Építési terÜ|et e|őkészĺtése
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. -'..

439.ĺ .08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 2013.02'21. - ...

4211,o8 Út, autópálya építése
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 2013.02.21' - .''

9/236

9/237

9/238

9/239

9/240

9/241

9/242

9/243

9/244

9/234

6. oldal. összesen: 12 olda|

9/245

9/246

9/247
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2017.08.Zg-íhatź.JIyal

9/251

4291,08 Vízi |étesítmény építése
Bejegyzés ke|te: 2013.02.21 .

Hatályos: 2013.02.21. - ...

4321, 08 Vi| |anyszere|és

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. -'.'

4339.08 Egyéb befejező építés m. n. s.

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

451 1'08 Szemé|ygépjármĹi-, konnyűgépjármű kereskede|em

Bejegyzés ke|te: 2013.02.21 .

Hatályos: 201 3'02.21. - ...

453.ĺ'08 Gépjá rm Ĺĺal katrész-nagy kereskedeIem

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 2013.02.21. - ...

4532, 08 Gépjá rm űaI katrész-kiskereskedeIem

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 2013'02.21. - ...

467 5, 08 Vegyi áru nagykereskedelme

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 2013.02.21. - ...

4941, 08 KözÚti áruszá||ítás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 2013.02,21. - ...

6832'08 | ngat|an keze|és

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

77 32,08 Építőipari gép ko|csonzése

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.2,|'

Hatályos: 2013.02.21. - ...

731 1'08 Rek|ámügynöki tevékenység
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.21 .

Hatályos: 2013.02.21' - ,..

7490'08 M. n. s' egyéb szakmai, tudományos, mĺĺszakitevékenység
Bejegyzés ke|te: 20,| 3.02.21 .

Hatályos: 201 3.02.21. - ...

4778,08 Egyéb m. n. s. Új áru kiskereskede|me

Bejegyzés ke|Íe: 2013.02.21 .

Hatályos: 2013.02.21. - ...

2841, 08 Fémmegmu nkálo szerszámgép gyártása

Vá|tozás ĺdőpontja: 2016.03.21 .

Bejegyzés ke|te: 201 6.04.04.

Hatályos: 201 6.03.21. - ...

9/252

9/255

9/256

9/257

9/258

9/259

9/260

9/282

9/248

7. oldal, cisszesen: 12 olđal
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OPTEN Kft. ) Céekivonat 20|7 .08' 29-i hatállval 8. oldal. cisszesen: 12 oldal

7 1 1 2, 08 M érnoki tevékenység, mĹĺszaki tanácsad ás
Vá|tozás ĺdopontja: 2016.03.21.

Bejegyzés ke|te: 2016.04.04.

Hatályos: 201 6.03.21. - ...

11 AcÉGJEGYZETTrŐxÉĺe

1 1/1 tsszesen:3 000 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 2006.09.21 .

Hatályos: 2006.09.21. - ...

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATAI

13/5 Bakos Míklós (an: Péter Sarolta) $ ugyvezető (vezető tisztségvise|ő) 4028

Debrecen. Kút utca 70.

SzĹi|etés ideje: 1 976.09. 1 3.

Adóazonosító je|: 8400670,ĺ 83

A hite|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az ügyvéd á|tale||enjegyzetta|áírás-mĺnta

benyÚjtásra kerü|t'

A képvise|et módja: oná|li.
A jogvĺszony kezdete: 2011.07.18'
Vá|tozás idopontja: 201 4.07 .25.
Bejegyzés ke|te: 2014.08.06.

Hatályos: 201 4.07'25. - ...

14 A KONWVTZSGALO(K) ADATAI

14/5 t09 09 00278í đ * ] FA|R-CoNTRoL Adótanácsadi és Könyvvĺzsgá|i Kor|áto|t

Fe|e|ősségĹi Társaság HU 4027 Debrecen, Szabó Lőrinc utca 33.

Dr. Ertsevné dr. Tóth Mária ían= Mo|nár Mária| s 10í4 Budapest. Úri utca 34. !.

em.3.
A jogviszony kezdete: 2016.07.01.
A jogviszony vége: 2021.07.01.
Vá|tozás ĺdopontja: 2016.06'23.
Bejegyzés ke|te: 20 1 6.07 .25.

Hatályos: 201 6.06'23. . ...

A cÉG sTATlszT|KA| SZÁMJELE

20/6 13792590-4120-113-01.

Bejegyzés kelte: 201 1.06.02.

Hatályos: 2011.06.02. - ...

A cÉG ADószÁMA

21/3 13792590-243.
HUí 3792590.

Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2006.08. 14.

Vá|tozás ĺdőpontja: 2o1 1.01.24.

Bejegyzés ke|te: 201 1.07.26.

Hatályos: 2011.01.24. - ...

20

21

đ

ł\ĺ
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32 A cÉG PÉNZFoRGALMI JELzŐszÁuł
3U5

32r7

348

3410

32/1 1

32/12

9. oldal. összesen: 12 oldal

1 0300002-1 0291 083-4902001 6

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

A szám|a nyitási dátuma: 2006.10.17.

Bejegyzés ke|te: 201 1.03.31.

HatáIyos: 201 1.03.31. - ...

1 0300002-1 0291 083-49020047

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

A szám|a nyitási dátuma: 2010.03.29.
Bejegyzés ke|te: 201 1.03.31.

Hatályos: 201 1.03.31. - ...

1 0300002-1 029't 08349 020054
MKB Bank zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 0.ĺ 10 040952)

A számla nyĺtási dátuma: 2010.07.23.
Bejegyzés kelte: 201 1.03.31.

Hatályos: 2011.03.31. - ...

1 091 800 1 -000001 1 4-21 140004

UniCredit Bank Hungary Zrt. Head office ('ĺ054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; 01 10

041 348)

A számla nyitási dátuma: 2012.01.05.

Bejegyzés ke|te: 201 2.01.06.

Hatályos: 201 2.01.06. - ...

1 091 8001 -000001 14-21140183

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

041348)
A szám|a nyitási dátuma: 2015.04.21.

Bejegyzés ke|te: 201 5'04'23.

Hatályos: 2015,04.23. - '..

1 091 8001 -000001 1 4-21 140190

UniCredit Bank Hungary Zrt. Head office (,ĺ054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; 01 10

041348)
A szám|a nyitásĺ dátuma: 2015.04.28.

Bejegyzés ke|te: 201 5.04.30.

Hatályos: 201 5.04.30. - ...

1 091 8001-000001 14-21140200

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

041348)
A szám|a nyitásĺ dátuma: 2015.05.11.
Bejegyzés ke|te: 201 5.05..ĺ 3.

Hatályos: 201 5.05'1 3. - ...

34 ABIZTOSITASI INTEZKEDES ADATAI

A biztosítási intézkedés idopontja: 2016.11.02.

Az intézkedés Ügyszáma: 1.Vh'.0900ĺ5312016112

Az intézkedést e|rende|ő bíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíroság.

Az intézkedést eIrende|ó hatóság: Debreceni Torvényszék

3%9

34/1
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10. oldal, összesen: 12 oldalOPTEN Kft. ) Cégkivonat 2017. 08.29-ihatáI|ya|

Az intézkedésró| szó|ó határozat ke|te : 2016.11.02.

Vá|tozás időpontja: 201 6.1 1 .o2.

Bejegyzés kelte: 201 6. 1 2.1 5.

Hatályos: 201 6.1 1.02. - ..,

45 A cÉG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETŐSÉGE

Kézbesítési cím: titkarsag@hcepito. hu

Vá|tozás időpontja: 2o1 4.07 .25.

Bejegyzés ke|te: 201 4.08.06.

Hatályos: 201 4.07.25. - ...

49 A cÉG cÉGJEcYzÉrszÁĺvlłl

49/2

09 09 0't2831

Vezefue a(z) Debreceni Törvényszék Cégbírisága nyi|vántartásában.

Bejegyzés ke|te: 2006.09.21.

Hatályos: 2006.09.21. - ...

0't 09 956818
Vezetve a(z) Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyi|vántańásában.

Bejegyzés ke|te: 201 1.03.01.

Hatályos: 2011.03.01. - ...

Cégformától fÜggő adatok

í A TARSASAG TAGJA|NAK ADATA!
(0e)

1(0e)/3

1(0ey4

97 PÉNzÜGYl MoDUL

20í6. év 2015.év 2014.év 20,13. év 2012.év

49/1

09]1o !00503 € & ] Szinorg Universa| Vagyonkeze|ő ZártkörŰen MĹĺkodó

Részvénytársaság 4025 Debrecen, Sĺmonffy utca 34-36.

Szavazati jog mértéke mi nos ített tobbség Ĺ1 befo|yást biztosít.

A tagsági jogviszony kezdete: 2013.08.31.

Változás időpontja: 201 3.08.31.

Bejegyzés kelte: 201 3. 1 0. 1 4.

Hatályos: 201 3.08.31. - ...

Bakos Míklós (an: Péter Sarolta) * 4028 Debrecen. Kút utca 70.

Szü|etés ideje: 1976.09.13'

A tagsági jogviszony kezdete: 2014.10'10.

Változás időpontja: 2014.10.10.
Bejegyzés ke|te: 20 1 4. 1 0.20.

Hatályos: 201 4.1 0.1 0' - ...

fr
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Beszámolási
időszak

Ertékesítés netto

árbevéteIe

eFt

678 404

Üzemieredmény 3716

Adózás előtti 6 665

eredmény

Mérleg szerintĺ Nincs adat.

eredmény

Adózott 5 261

eredmény

Eszkozök 800757
osszesen

Befektetett 78 020

eszközok

ForgoeszközÖk

Pénzeszkozok

Aktív ĺdőbeIi

eIhatáro|ások

Saját tóke

Cé|tartalékok

Kotelezettségek

Rövid |ejáratÚ

koteIezettségek

Hosszú |ejáratÚ

koteIezettségek

Passzĺv idóbe|i

eIhatáro|ások

Pénzügyi mutatók

Eladósodottság
foka O

EIadósodottság

méńéke - Bonitás

o
ÁrbevéteI

arányos

eredmény % O

Likviditási

gyorsráta O

718 622

414 284

4 115

498 585

20 354

279 896

182736

97 160

1 922

0,35

0,56

11. oldal, összesen: 12olda|

2016.01.01. 2015.01.01 . 2014.01.01. 2013.0.ĺ.01. 2012.01.01.

2016.12.31. 2015.12.31-. 2014.12.31-. 2013.12.31-. 2012.12.31.

eFt

1922270

198 317

193 283

52 659

182 659

953 257

74 231

875 992

679 860

3 034

493 324

20 236

434 208

353 155

81 053

5 489

0,46

0,88

eFt

1 338 510

93242

98 260

I 942

90 942

'1 034 605

77 899

953 934

670 510

2772

440 665

6 635

584 836

511 177

73 659

2469

0,57

'1,33

eFt

1 763 456

eFt

1 322 883

150 600 77 991

156 332 85 449

149 402 82 595

149 402 82 595

707 075 987 334

72011 61 720

633 000 920 859

342665 303 658

2064 4755

431 724 282321

'10 881 8104

263781 693 347

204564 652181

59217 41 166

689 3 562

0,37 0,70

0,78

3,68 2,47

0,61 2,46

9,50 6,79 8,47 6,24

1,32

ń

yĄl
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Létszám: 18 fő

í27 H|RDETMÉNYEK

EIutasító és kijavíto végzések
CégkozIony
Év: 2006. Kotet: 44. o|da|: 097450.

Ez a kozlem,ény a 2006/44 kozlonyben, 097450. oldalon jelent meg.

HajdĹl-Bihar MegyeiBĺróság 09 09 012831

HUNÉP capital.Bau Beľuházó és Fővá!|alkozó Kor|átolt
Felelősségĺĺ Társaság (4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36.;

[1 3792590-2-0e])

A bíriság a(z) 2006.09' 21-én hozott végzését az a|ábbiak szerint
javítja (egészíti) ki:

7. 1094 Budapest lX, Viola utca 36.

Törö|ve: 2006. 09. 21.

1094 Budapest, Vio|a utca 34. A. ép' fszt. ,ĺ.

Bejegyezve: 2006. 09. 21.

9.4521,03 ÉpÜ|et, híd, a|agút, közmĹj, vezeték építése
(főtevékenység).

7 420, 03 Mérnoki tevékenység, tanácsadás.

Torö|ve: 2006. 09.21-

7 420, 03 Mérnöki tevékenység, tanácsadás (főtevé kenység).

4521,03 ÉpÜ|et, híd, a|agút, kozmű, vezetéképítése.
Bejegyezve: 2006. 09. 21.

2006. 10.03.

Az adatok az OPTEN Kft. cégtár rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a
Gégköz|önyben megjelent hivatalos adatokat tartalmaza, más szervezetek esetén egyéb

forrásbó! származó hivatalos és gyíijtött információk !áthatók.

Lekérdezés időpontja : 2017 .08.29 09 : 23

Utolsó feld ol gozott Cég közlöny m egje|en és i dátu m a: 2017 .08.24.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2017.08.29 08:44

OPTEN Kft.O

20|].O8.2g Ę4
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Budapest Fővá.ľos Vl|ĺ' kerületJózsefĺárosi Po|gármesteri Hivatal .l ,.,..,'.', 
'! i ii.: ;] ,.' i'

Gazdá|kodási Ugyosztá|y <,> ĺ '.i ;.. i'l.]: ;. :. ]

1082 Budapest ] l l iq'i,n' ?)łi<:h / l:>,ĺr :Barossutca63-67. |II :-* '";-'-; '{1 ).:...
K É R E L E .l,t '', .':siĺl,,=,,iďE3ł=...'.*'.*...'..'.

a J őzsefv árosi onko ľm ány zat tutaj d onában lévő közteľület használatához
Kérjiik a nyomtatvónyt olvashatóai, nyomtatott betűvel kitölteni!

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

Kérelĺnezonevę' .....'.......f..Ll:ľ.|L'...
Kapcsolattaľtóüryintézoneve' ........$y}h... ...(..a.'E:tA'.'... telefon: ....Y!|}.
e-mail cím: ..........'9#ł\" *ł.HI@. t'nĺł*[.". Ś 9Yl. .

0i0 o OiO I

Magánszemélyek esetében :

Kérelĺnezoneve: ..'.............. telefon:

e-mail cím:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése ą kłizteriilet-használąti kerelmek elbínilósához, valamint a közteriilet-hasznólati hozzójĺź-
rulásbanfoglaltąk ellenőrzéséhez sztikségesek' Az adątokat a Polgórmesteri Hivatal Gazdĺźlkodasi, illene Köztertilerfel'tigleleti
Üg1losztólya kezelik e ir{ormaciós onľendctlrezési jogról és u információszabadságról szóló 20] 1. évi CilI' törvéľzy atapján

Közterĺilet-hasznĺáIatideje:zol i*i* l'1fi nu ..fe naptól _ fl:.fr.eu iä:g:- hó lsloj *pĺg
(Több időpont,- helyszÍn esetén kéľĺink lĺ,tut 

'"lpľ"l,,ĺr;
Közteľület-h asznáilatcé[ia: ..............yę.ľŁÉ.ľ$ś.....':-e.-B^s.ą. 

' '.'''''F-.l
Kéľelemme| éľintett kiizteľület narysága' . .. ... } .i. . ....'... m, / db

Kłir.feľii|eÍ helye: Buclapest, Vm. keńilet. ..ĘL\}.pľ. . cY. .... '.Lĺ..... , "ś'...Ą
..'.(utcątéd......9l..száľnelótti: járdan, úttesteĺ1 zcildterĹileten vag1 ..

Megiesrzés ( Eryéb tény, ktiľĺilmény, LEVELEzÉsl cÍu, amennýben a fenti adatoktól eltéľ, stb):

.....i.:.i. "'-- " -''ii'.: .' " "'
Kérjiit a túloldalon jelzett..' a. kérelemnyomtatvdnyt

m9!lékleÍękeÍ' csatoIni, és
al áí rn i s zíves keďj ék!.

Jvw
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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
a kéľelęm benyújtása nem jogosítja fel a közterĺilethaszná|atára,
a Józsefuárosi onkormanyzat fulajdonában lévő közterületek hasmá|atárő| és haszlálatának rendjéről szóló
|8/2013. (Iv.24.) önkormányzati rendęlet 17. $ (1) bekezdése szeľint a közteriilet hasuĺá|atáért ktjzteľiilet-
haszná|ati đíj at köteles ťtzetĺi,
a kozteľtiletęn kizáró|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésénęk feltételeiľől szóló 2|0/2009, (IX'29')
Kormányrendelet 12. $ (l) bekezdése alapján a rendęlet 5. mellékletében meghatĺĺrozott teľmékek arusítha-
tók.

A kéľe|emhez a kére|mezonek az alábbi melléleteket kel| csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-el jeltilni)

1. A ktizterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feliogosító egyszerÍĺ okirat másolatát:
- egvéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt,
- sazďasási tĺĺrsasás. esvéni céE esetén: 30 napnál nem réeebbi cégkivonatot. a|áirási címpéldimyt.
. tĺíľsadalmi és esvéb szervęzetek esetében: aĺyi|vántartźlsba.vételiiket ieazolő okiľatot,
. őstęrmęlők esetén őstęrmęlői ieazolvánYt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az aztijzemeltetni kívánó keľeskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-

ielentés köteles kereskedelmi tevékenység beielentését ieazolrő dokumęntumot vagy a Mĺĺködési Engedélyt
2. Azigéĺyelt teľĺiletľe vonatkozó helyszínt źbrázo|ő váz|atot, amelyen szerepelnie kell a ktirnyező utcaknak
is. A vázlaton azigénye|t tertĺletnek - a szükséges méľetekkel - úgy kell szerepehlie, hogy annak nagysága,
elhelyezkeđése egyértelmúen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; a tęrasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és a jfuda szélétől való távolsága; terasz
esetén annak az tuletnek abeitĺratátó| való távolsága, amelyikhez 1.artozik]' méterben mérvę).

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, beľęnđezés miiszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez q

helvszín fotóiát is csatolni sziikséęes.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteľiilet-haszntiatihozzźĄźru|ás megújítása esetén - varosképvédel-
mi szemoontok fisvelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. }I,pítési engedélyhez katott építmény esetében vagł építési munkdlątokkąl összefüggő kozterület-használąt
esetĺźben az építtetőtől kapott meghatalmązást és a jogszabálybąn előírt esetekben a jogerős építésiigłi ható-
s ápi ensedéIyt cs ątolni sziilrs éges'

6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínĺajzon tul - a vonatkozó helyszínt źtbrázolő

foľgalomtechnikaivźmajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési lgazgatóság Közutkezelési Fő.
osztálv. Foľsalomtechnikai osztálván'

FieyeImeztetés:
A hiárrytalanul kitöltött lĺerelemnyomtąÍvőny es az etőíľt meltéHetek csaolclsłl tul, a pontos es egłértelmíĺ helymeýatarozas, va-

laminÍ a meglevő létesítrnéľlyfotója elengedhetetlen a beľtyĺújtott lrźreleĺn erdemi elbíráląsáhaz!

A közterület-hasznalatot - ktilĺinösen _ azalrźhbi jogszabrályok szabźtllyozzák:

Magyarországhelyi önkoľmĺínyzatalró| sm|ó 2011. évi CL)ooO(. törvény
a Józsęfurĺrosi onkoľmrĺnyzat tulajdonaban lévő köztęrtiletek hasmálatźró| és hasmĺílaüírrak rendjéről smlrő |8D0I3,
(Ív .24.) önkormIĺnyzati ľendęlęt

Józsefuaros Keľiileti ÉpÍtésiSzaba|yzatźró|sző|ó 66D007 '(ru'.n) önkoľmrínyzađ ľendelęt

Budapesti Varosľendezesi és Epítési Keretszabá|yzatő|szs|o 47/|998.CX.l5.) Főv. Kry. rendelet

A reklámok, ľeklámberendezésęk és cégérek elhelyezésének szabźůyalĺől szóló 55/f0|3. (XII.20.) önkor-
mányzati ręndelete

NYILATKOZAT
Alulíľott, az źltalam benyújtott kÖzteľiilęt-hasnláIati kérelmem elbírálásának céljából hozzdidrulok személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteľi Hivatal az le-
járásban részt vevő szakÍratósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakor a Polgĺĺrmesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály Llgy:ľrtézójétóll tátjékoztatást kaptam -
amelyet tudomúsul vettem - az eLjźlrźs megindításának napjaról, azigylntézési hatrĺridőről, az ügyemľe irányadó jog-

szabáIyi ľęndellĺezósekről, jogaimľól ćs kötclczcttsćgcimľől, továbbĺí kötclczcttsćgcm clmulasztĺísĺĺnak jogkövetlĺez-

ményeiľől, valamint a hivatali eléľhetőségľől.

Kii@, hogy kéľelmem teljesítése ęsetén a közigazgatási hatósági eljárás és szo|gáItatás általános szabźiyalĺőI a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. ttlrvény 73lA, s (1) bekezdés b) pontja alapjrán a fellebbezési jogomról le-
mondok. Tudomdsul veszem,hogy ezáLtal az iigyemben hozott hatarozat aĺnak közlésekor jogerőľe emelkedik.

10t8Bp.
Aen aBudapest, 7Ú.4.ł''. ov í;t,nĺ .'.ä..'up.

3s7. 10(ł

Kft.

Aľ?
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OPTEN Kft. > Céskivonat 2017.08.zg-ihatá|Iva| 1. oldal, összesen: 6 oldal

Megjelenítés

Közzététe|i i nformáció megjelenítése: Nem v

GustoArt Korlátolt Felelősségű Társaság
(1088 Budapest, Krúdy utca 6. a|.) Adószám: 25990180-2-42

Cégkivon a| 2017 .08'29.-i időállapotban

ĺ ÁlľnlÁNosADAToK

' cégjegyzékszám: 01 09 300346 (Hatályos)

Cégforma: Kor|átolt feIe|ősségű társaság

A|aku|ás dátuma: 2017 .06.27 .

Bejegyzés dátuma: 2017 .06.29.

A cÉG ELNEVEZÉSE

a1 GustoArt Kor|áto|t Fe|e|ósségű Társaság

Bejegyzés ke|te: 20 1 7. 06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. -''.

A cÉG RoVIDĺTETT ELNEVEZÉSE

3/1 GustoArt Kft.

Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - ..'

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 1088 Budapest. Krúdy utca 6. al.

Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29' -,'.

A TÁRsAsÁG|szERzŐDÉs (ALAPszABÁLY, ALAPíTo oKIRAT, lÉľesíri oKtRAT) KELTE

8/1 2017.06.27.

Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. -,'.

A cÉG TEVÉKENYsÉcl xöne1l1

9/1 5629'08 Egyéb vendég|átás (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - ...

9/2 107,ĺ'08 Kenyér; Íriss pékáru gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

Hatályos: 201 7'06.29' - ...

9/3

http s ://www. opten. hu/c e gtar l ce gkívonat-nyomt atas l 0 I 093 003 4 6
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2017.08'29-ihatáI|ya|

9/10

1 085'08 Készétel gyártása

Bejegyzés ke|te: 20.ĺ 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - ...

1089.08 M. n. s. egyéb éle|miszer gyártása

Bejegyzés kelte: 201 7.06.29.

HatáIyos: 201 7'06.29. - ...

3299'08 Egyéb m. n. s feldo|gozóiparitevékenység
Bejegyzés ke|te: 20í 7.06.29.

Hatályos: 2017.06.29. - .'.

47 11,08 ÉleImiszer jel|egű bo|ti Vegyes kiskereskedeIem

Bejegyzés ke|te: 20 1 7.06.29.

Hatályos: 2017.06'29. - ...

4721, 08 Zö|dség' gyümö|cs kiskereskedeIme

Bejegyzés ke|te: 20 1 7. 06.29.

Hatályos: 2017'06.29. . .'.

47 22, 08 HÚs-, húsáru kiskereskede|me

Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - ...

47 23' 08 Hal kiskereskedelme
Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - ..,

47 24, 08 Kenyé r-, pékáru-, édesség-kiske reskedeIem

Bejegyzés ke|te: 20 1 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - .'.

47 25' 08 ltal-kiskereskedelem

Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - ...

47 26, 08 Dohányáru-kiskereskedeIem
Bejegyzés kelte: 201 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - .'.

4729, 08 Egyéb é|eImĺszer-kiskereskedeIem

Bejegyzés ke|te: 20 1 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - ...

4778,08 Egyéb m. n. s. újáru kiskereskede|me

Bejegyzés kelte: 201 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - ...

4781,08 É|eImiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskede|me

Bejegyzés ke|te: 20 1 7. 06.29.

Hatályos: 2017.06.29. - ...

4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskede|em

Bejegyzés ke|te: 20 17 .06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - ...

9/11

9/12

9/13

9/1 4

9/15

9/16

2. oldal. összesen: 6 oldal

9/4

9/5

9/6

9n

9/8

9/9

tĹ
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OPTEN Kft. ) Céskivonat 2017.08.29-ihatáIlva|

9/17

9/18

9/19

9/20

9/21

9/22

9/23

9/24

9/25

9/26

9/27

9/28

9/29

9/30

3. oldal' összesen: 6 oldal

561 o,o8 Éttermi, mozgi vendéglátás

Bejegyzés kelte: 201 7.06.29.

Hatályos: 2017.06.29. - ...

562 1'08 Rendezvényi étkeztetés
Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

Hatályos: 2017.06.29. - ...

5630.08 ltaIszoIgáltatás

Bejegyzés ke|te: 2017 .06.29.

Hatályos: 201 7.06'29. - ...

6810'08 Saját tulajdonú ingat|an adásvéte|e

Bejegyzés ke|te: 20.1 7.06.29.

Hatályos: 2017.06.29. - ..'

6820'08 Saját tu|ajdonÚ, bére|t ingatlan bérbeadása, üzeme|tetése

Bejegyzés ke|Íe: 2017 .06.29.

Hatályos: 2017.06.29. - ..'

70,ĺ0'08 Üz|etvezetés

Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - .'.

7 021,08 PR, kommunikáció

Bejegyzés ke|te: 201 7.06'29.

Hatályos: 201 7.06.29. - ...

7 022, 08 Üz|etvite|ĺ, egyéb vezetési tanácsadás

Bejegyzés ke|te: 201 7. 06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - ...

7 112,08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Bejegyzés kelte: 201 7.06.29.

Hatályos: 2017.06.29. - ...

7 3,| 1, 08 Rek|ámÜgynöki tevékenység

Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - ...

7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszakitevékenység

Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - ...

8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő Üz|etiszo|gá|tatás

Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

Hatályos: 2017.06'29. - ...

8520'08 A|apfokÚ oktatás

Bejegyzés ke|te: 2017 .06'29'

Hatályos: 2017.06.29. - ...

853,l'oB Á|ta|ános kozépfokÚ oktatás

Bejegyzés ke|te: 20 1 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - ...

,hľ
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2017.08.zg-ihatáI|ya| 4. oldal, összesen: 6 oldal

9/31 8532'08 Szakmai középfokÚ oktatás

Bejegyzés kelte: 201 7.06.29.

Hatályos: 201 7'06,29. - ...

9/32 8541'08 Fe|so szintĹi, nem fe|sőfokÚ oktatás

Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

HatáIyos: 201 7.06.29. - ...

9/33 8559'08 M. n. s. egyéb oktatás

Bejegyzés kelte: 201 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - ...

9/34 8560'08 oktatást kĺegészítő tevékenység
Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

Hatályos: 2017.06.29. - ...

A cÉG JEGYZETT TóKÉJE

11/1 Összesen:3 000 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06'29. . ...

A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

13/1 llivári CecÍtia Judit @n= Papp Mária Judit| $ ugyvezető (vezető tisztségvise|o)

1173 Budapest.516 utca í8.
SzÜ|etés ideje: 1981 .02.20.

Adóazonosító jel: 841 6881219
A hĺte|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az ügyvéd á|taI e||enjegyzett a|áírás-minta

benyÚjtásra kerÜlt.

A képvise|et módja: oná||i.

A jogviszony kezdete: 2017.06.27.

Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

Hatályos: 2017.06.29. - ...

A cÉG sTATtszTIKAI SZÁMJELE

20/1 25990180-5629-113-01.
Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29' - ...

A cÉG ADószÁMA

21/1 25990180-2-42.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 2017 .06.28.

Bejegyzés ke|te: 201 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALMI JELzósáuł
32/1 10918001-00000094-98480002

UniCredit Bank Hungary Zĺt. Head office (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; 01 í 0

041348)

11

í3
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OPTEN Kft. )) Cégkivonat 2017. 08.zg-ihatá||yal 5. oldal" összesen: 6 olđal

A szám|a nyitási dátuma: 2017.06.29.

Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 7.07.06.

HatáIyos: 201 7.07.06. - .'.

3a2 22222222-350í4843-00000000
országos Fizetési Szo|gá|tató zÍt. (1124 Budapest, Csőrsz utca 41.; 01 10 047548)

A szám|a nyitási dátuma: 2017 .08.16.

Bejegyzés ke|te: 20í 7. 08.23.

Hatályos: 2017.08.23. . ...

A cÉG ELEKTRoNlKUs ELÉRHETósÉGE

45/1 Kézbesítésicím: gustoartkft@gmail.com

Bejegyzés ke|te: 201 7. 06.29.

Hatályos: 201 7.06.29. - ...

A cÉG cÉGJ EcYzÉxszÁrvlnl

49/1 01 09 300346
Vezetve a(z) F óv árosi Torvényszék Cég b írósága nyi lvántartásában.

Bejegyzés kelte: 20 1 7. 06.29.

Hatályos: 201 7.06'29' - ...

EURoPA| EGYEDI AzoNosĺTo

60/1 EuripaiEgyediAzonosító:HUoccSZ.O1.09-300346

Hatályos: 201 7.06.29. - ...

Cégformától fiiggő adatok

í A TÁRsAsÁG TAGJAINAKADATAI
(0e)

1pg)n Toró Attila (an:. Gá| Erzsébet| s 2330 Dunaharaszti' Kazinczv Ferenc utca 16.

Szii|etés idĄe: 197 0.07 .17,

A tagsági jogviszony kezdete: 2017.06.27.

Bejegyzés ke|te: 20.t 7.06.29.

Hatályos: 201 7.06.29' - ...

Az adatok az OPTEN Kft. cégtáľ rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a

Cégközlönyben megjelent hivata|os adatokat tańalmazza, más szervezetek esetén egyéb
forrásból származó hivatalos és gyÍijtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 2017.08.29 09:1 9

Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 2017.08.24.
Adatbázis utolsó aktua|izá|ási dátuma: 2017.08.29 08:44

ń
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BUDAPEST FĺĺvÁnos VIII. xEnÜlBr
JÚzsľľvÁľtrsl

PolcÁnnĺpsTERI HIvATAL

HłrosÁcI ÜcyoszľÁly

lcĺ.zce.rÁsl IRoDA
I

1

ĺ

" _J

Iktatószám z 0 5 -2306 lfj 17
|Jgyintézőz dr. Szabó Kata Kaľolina
Telefon: 459-2171
Ema il : szab ok@j ozsefu aro s. hu
HÍvsz.:16-1'3I0l20I7

T á ľgy : kd zteľtilet haszná|ati kérelem

Gazdátkodási Ügyosztá|y

dľ. Hencz Adrienn
iigyo sztályv ezető r észér e

Helyben

Tisztelt Ügyosztályv ezető Asszony!

Hivatkozassalhozzźnkéľkezett megkeľesésére azalábbi állásfoglalást adjuk:

Gustoaľt Kft.

Budapest VIII. keľĺilet, Krúdy Gy. u. 6. 51 m2 teraszés 35 m2 napeľnyő

(2017. augusztus 28.- 2017. szeptembeľ 30.)

részéte a közteľtilet haszná|atba adását kereskedelmi szempontból nem kifogásoljuk, az
alábbi kiktitéssel:

. A kereskedőnek bejelentési kotelezettsége van a kereskedelmi tevékenyég helye szerinti
jegłző felé (jelen esetben kereskedelmi hatóságomfelé), továbbó az az üzĺetek éjszakai
nyitvatartási rendjérőĺ szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
onkormdnyzat Képviselő-testületének 28/20]7. (I/I.15.) önkormdnyzati rendelete
alapjáll a teľaszt 22,00 óľa után nem tal.thatja nyitva.

Gustoaľt Kft. fenti címĺe vonatkozóan hatósági nyilvántaľtásunkban nem szerepel.

Ennek hianyában a tevékenység nem folytatható.

Budapest, 2017.08.29.

Tisztelettel:

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



Budapest Fővńľos YIIL keľület
Józsefváľosĺ onko rm ányzat
Polgáľmesteľi Hivatala

Gazdálkodási Üryosztály

dr. Heĺncz Adľĺenn
üryosztályvczctő

Hebten

t: Gustoaľt Kft. közteľület
napernyő

Hiv. szám: 1 6-] 43 3/20 I 7.

ľŐÉpĺľÉsz

I
I

Iktatószĺám: 26-767/2017

Ügyintéző: Lőťrĺczyné Ze|inkaSzilvia
Telefon: 459-2-526

e-mail: zelhkasz@jozsefuaros.hu

haszĺźtlati kérelme : Krudy utca 6. szám előtt terasz és

BUDAPEsTFŐvÁnos
VIII. KERTILET

JlzspľvÁnosI Ôľronľĺłľyzłr
PoLGÁRMESTERI HIVATALA

Tisztelt Ügyoľztá|yvezetö Aśľzony!

Köszönettel vettem táEeY témában tett megkeresését. A Józsefuaľos KeľĹileti Építési
Szabźiyzatáról szóló 6612007.(xII.12.) rendelet 1lorÉsz; 10.$ (3) bekezdése szabźiyozza a
teraszok elhelyezését.

Fentiek alapján megállapítom, hogy a közteľĹilet-haszĺźiat engedélyezhető. Felhívom
figýelmét, hogy a jetölt helyen csak mobil btiorzathelyezhető el, ún. ''dobogó'' nem, mivel az
ott lévő elektromos helýségeket meg kell tudni közelíteni.

Tź|ékoztatom, hogy amennýben napeľnyőt, reklĺímtáblźłt, cégfe|iratot, cégffi., klíma kültéri
egységet helyeznek el, telęiiléskęi bejelentési eljarás lefolytatása szükséges.

Felhívom a figyelmét, továbbá hogy a telepĺiléskép védelméről szóló 20|6. évi LxxN.
tiirvény 14. $ (2) bekezđése alapján a helý építési szabźiyzat telepiilésképi követelményeit,
valamint az epitészeti öľökség helý védelméröl szóló, a rekliĺmok, reklámhordozók és
cégérek elhelyezésének, alkalmazásanak követelményeiről, feltételeiról és tilalmĺłról szóló, és

a településképi véleményezési, illetve a településképi bejelentési eljarás sajátos
jogintézményekľöl szóló önkormanyzati ľendeletet 20|7. szętember 30-ig lehet alkalmazni.
2017. október 1. után az újonnan megalkotott településképi arculati kézikönyv és a
településképi ľendelet alapjan a korábbi településképi bejelentési eljĺĺľásban hozott igazolasok
fclĺilüzsgólĺísra kcrülnck, czffi. a teraszra, napenryŐkr.c valar-rriut a cégfeliľatľa,
reklĺĺmtáblákra, klíma kültéri egységekre vonatkozó településképi bejelentési eljárást 20|7.
október 1-étő1 számitott 3 hónapon beliil meg kell ismételni. .:

E tĺluz lluclapcst, llaross u. ó3-ó7. 8 459-2100
www,iozsęfuaros'hu

Budapest, 2017. augusztus 29. Üdvözlettel:

A-A
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B{"IDAPESTI RENDoR-ľorapĺľÁnys,ą.c
VIII' Keriilęti Renđőrkapitányság

Rendészeri osztálv

Ügyszám: 0 1 080/562- 99 /2017 . á|t' Táľgy: szakhatósági állásfog|alás
Ugyintéző: Boros Attila Balázs ĺ. hdgy.
TęL.: 477 -37.00 / 48- 1,f4
Email : boľosab@budapest.police.hu
Hiv. szĺám: 16^1433/f01,7,

dľ. trIencz Adľienn
iigyosztályvezető

Buĺlapest Fővaros VIII' kerülęt
Józsefu áľosi onkormányzat
Pol gáľmesteľi Hivatala

ĺ,.ĺiGazdálkodasi U gyosztály

B--u..đ.ap-es-t

Baross utca 63-67.
r08f

Tĺsztelt dr. I{encz Adrĺenn!

Tájékoztatom, hogy a fenti számon hatóságomhoz érkezett megkeresésben foglaltakat
megüzsgáltam, melynek során az alábbiakat állapítottam meg:

A Gustoaľt Kft. kóľęlmet nyújtott bę a Józsefvaľosi onkormtnyzat tulajdonában lévő koztęrület
használatárlroz, melyben kitelepülósének errgedólyezését k&tę 2017. augusztus 28. naptól _ 201,7 '

szeptembeľ 30. napig a Budapest VII,I' kęriilet, Kľudy Gyula utca 6. száĺn ęlőtt a járđän 51

négyzetméter terüleťĹĺ vendéglátó teraszÍa, valamint 35 négyzetméter napeľnyőre.

A fenti helyszínen kozbiztonsttgi ós kozlekedési szempontból a kitelepülés ellen hatóságorn
kifogást nem emel.

Budapest, 2017 augusztus 28.

ľ ľ. alezľeđes

Címl 1084 BudapestVíg u. 36,,l43l Bp. Pf.:161
Telefon: 47 7 -31 00; F ax: 4'7'l -3'7 24, 48-401

e-mail: 08rk@budapest.police.hu

RzŚNEo 3'9(].8]'?(0l08c-5353'443ó.Btj.tF:RJ-ó62ł932íj(i-j0l:549657I..ll!-535j.44?7)

HllKK: Ügyek szalaf2i0ójli I dąrcb:

Afl,
rhĺU\

K)>/^

osztálwezető
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Budapest Főváros MIl. kerü|et Józsefuárosi Po|gármesteń Hivata|
Gazdá|kodási Ügyosztály
ĺ082 Budapest
Baross utca 63-67.

KÉRELEM
,.; -; ł L ^ -.a^J-ózsefvárosionkoľmányzattulajdonábanlévőközteľülethaszná|atáthozKérjük a nyomĺa,yányt olvashatoan, nyomtatott bett,łi- ittöIteni!

M a g á n sze m é lyek eseŕében..

I:kcÍme: i^". --r--ifJ belyseg: . . ....:_:.. .:.-.-::.': . . . . ..... 
:.. 

.:-.;' (LL,

Megjegyzés!Fentiadatokközléseakizteri)let-hasznólatikźrelmekelbírálósdhoz,valamint,affi
hozzájórulás'ban foglaltak ellenőrzéséhez szülrségesek Az adatokat a Polgźrmesteri Hivatal Gazdálkodási, itletve Közterijlet-
feliigeleti tJgsłosztálya kezelik e inforlruźciós anraaalraaĺpgra es e irforněciósabadságról szóló 20 I t . an ffiI. ti;rleny atapjón

Ktizteľiilet-haszlálatidejez2u7.u't* hó ĽĽinaptól 
_ 20ü1-i.eu iďitno ffi napis

(Több időponq- helyszÍn eseteĺr keriink listĺt mellékelni)

Köztcľiilet.haszlálat célja: Tisztvisclĺrtelepi Bogľács-Fesztivál

Kérelemmel éľintett kłizteriilet narysága: |440 m2

Kiizteľĺilet helye: Budapest, VIII. keriileg Bláthy ottó utca \ezárÍ, szakasza

.. '...(urcą rcr)............szĺm előtti: jráĺdan' úttesten, zoldteriileten vagy ..........
Megiegzes ( Eryéb tény, ktiľii|rnény, LEVELEz'rsl cÍv1 amennýben a fenti adatoktról eltéľ, stb.):

Levelezési cím: Reiner Gábor, l089 Budapest, Reguly Antalu. 49.

Tekintettel arra, hogy nonprofit közosségi rendezvényről van szó, kérjtik, hogy a közterület haszrálati díjat
elengeđni szíveskedjenek.

T

tl

.lhĺ
UV
-ĺ-]

Kérjiik 9 t,ĺ,IoIdalon jelzett mę!lékleteket csatolni, ésa kérelemnyomtatvónyt aIáírni szíveskedjékt
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy

- a kérelem benýjtása nem jogosítja fel a közterÍ.i1ethaszná|atára,
a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közterületęk hasznźůatárő| és használatának ren jéről szóló
18/2013. (Iv. f4.) cinkormányzati rendęlet 17' s (l) bekezdése szęrint a köztertilet használatáért ktizteľület-
használati díjat köteles ťlzetni,

- a közterĹileten kizarólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeircil szóIó 2|Oĺ2OO9. (IX.29.)
Kormányrende|et 12. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatiĺrozott termékek árusítha-
tók.

A kéľelemhez akére|mezőnek az a|ábbi melléIeteket kell csatolnĺa: (A csatolt mellékletet kéľjük X-eI jeltitni)

1. A közterülctcn folytatni kívánt tcvćkcnysćg gyakoľlásáĺa ľcliug'usítrj ęp'vszerÍl rrkiraĹ másolatát:
- egyéni vál lalkozá s esetén: v źi|a|kozői igazo|v áĺý,
- gazđasági társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a|áirasicímpéldáńú.
- társadal4i és egyéb szervezetek esetében: anyi|vántartásba-vételüket ieazoló okiratot. x
- őstermelők ęsetén őstermelői igazolványt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztuzemęltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-

-igleqtés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentését igazolő dokumentumotva{y aMűkĺjdési Ensedélvt
2. Azigénye|t tęrületre vonatkozó helyszínt źtbrźľ'ol.ő vźlz|atot, amelyen szerepelnie kell a kömyező utcáknak
is. A vázlaton az igénye|t területnek - a sziikséges lnéreĺekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelmúen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: arurak szélessége,
hossztisága; atęÍasz,pavilon szélének azépi|ethomlokzati falától és ajárdaszélétől való tlĺvolsága;teÍasz
esetén annak az üzletnek a bejáratától való távolsága, amelyikhez tartozik méterben mérve). X
3. Az elhelyeznikivánt építmény, létesítĺnény, berendezés miĺszaki lęírását és terveit; teraszkérelmekhez ą
helyszín fotój át is csątolni szüI<séges.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó köztertilet-hasznáIatihozzźtjLáľulás megújĺtása ęsetén - varosképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kötött építmény esetében vagl építési munkálatokkal tisszefiggő lôzterület-hąsználat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazóst és ajogszabályban előírt esetekben ajogerős építésügyi ható-
sági engedélyt csato lni szülrséges.
6. Közút igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszíĺľajzon ttil _ a vonatkozó helyszínt ábrázo|ő
forgalomtechníkai vázrajzot, amely bęszerezhető a BKK Közúti Közlekedési Igazgatósźry Közutkezelési Fő-
osztä|y, Forgalomtechnikai osztályán.

Figve|meztetés:
A hilźrtytalarul kitćjltĺjtĺ Mrelemnyomtatvaĺly és az előírt melléHetek csatolasón ĺul, a pontos es egÉrtelmű helyrneghatarozas, va-
lamint a meglévő létesítményfotója elerlgedhetalen a berlyújtotĺ kéretem érdełni etbírátásához!

A kcizteriilet-hasmiílatot _ ktilönösen _ az alábbi jogszabźÄyokszabźlyozzźfuc

Magyarcrszág helyi tinkĺĺ.rlráryza|a'iĺű| szli|íl 2(ll l ćvi CLlÖil{LT. törvćny
a Józsefulĺrosi Önkorrrĺínyzat tulajdonában lévő közteriiletek hasnÁ|at,Áró|és haszrálatának rendjéről sző|ő |8D0|3.
w .24.) önkormanyzati rendelet

- Józsefuíros Kertileti ÉpítesiSzabályzatźrőIuó|ő 66/2OO7.(x[.12.) önkornr.ĺnyzati rendelet_ Budapesti Városrendezesi és Építési Keretszabátyzatól s ző|ćl47lI998.@'.l5.) Főv. Kgy. rendelet
A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szótó 55120|3. (XII.20.) önkor-
mányzati rendeletę

NYILATKOZAT
Alulírott, az á|ta|am benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából houltiáľalok személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomasra jutott személyes adataimat a Polgĺírmesteri Hivatal az le-
jrĺrásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyťrjtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási LJgyosztźiy ügyintézőjétőI ttiékoztatast kaptam -
amelyet tudomásul vettem _ az eljárás megindíĺĺsának napjáról, az igyintézési hatáńdőről, az igyemre irányadó jog-
szabályi rendelkezésekről, jogaimról és kötęlezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásłínak jogkövetkez-
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről.

[ii@, hogy kérelmem teljesítése ęsetén a kiizigazgatási hatósági eljárás és szo|gá|tatás áItalános szabtl|yairő| a
2004. évi CXL. törvény' 2004. éví CXL. t<irvóny 73iA. $ (1) bekezdés b) pontja alapjrĺrr a felleblrezésijogoruól le-
mondok. Tudomásal veszem,hogy ezźitaI az tigyemben hozotthatározat annak közlésekorĘĘ 

"'n.lfi{ĺt./t 
^ 
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Budapest' 2017 .év auguszfus hó 1' nap.
xnnnlľĺBzo ĺI,ÁÍrre'se
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ĺ ĺ őzseÍv ár osí onkormán1zat tul aj donában |évő kłĺzterĺĺIet haszná latáhozKérjük a n.,om!atýiźr,yt cl!yašIatodn, n,yomt.ą,to,!t bet.tivel kitöII,eni!

Adószama:

Mag á n szem éIyek eseŕéb.en..

I(áęlmezjneve:......'....'... .i j.t.. j. telefoľ

IĺkcÍme:*"'i:i:ĺJj helpég:....,.;.:;:.-;:;_....(.LLęłj.......'...,.'.'...,'......szaIrľ........em./ajtó* í..;-.;-.l-i ĺ_l'-l i-..;*.;Sdilďesíheýa........ .'..ídeje; Ł..i_.i*ij é" i-i--l n0 i i l nap'any.aneve:........'...''.'...

Megjegyzés: Fenti adatok közlćse a kőzterülebhlasinálari kérelnle!ł ,hła*ĺno,, vąLaminĺ a ii*nk,Ę;,6ĺ;il=ń.,í
t11!,ůsban,(sl1tltak.elł'enőrz,źséhe7 szüIłsegęsek' Az adatokat.o Polgármesteri Hĺvatąt Gązdalkodási, ĺlten,|e kőzteriileĺ-feliig:eleti.L'9.Ĺl9.|wl.I
Ug:oszlálya keselik tz ił{omláci.ĺ5s ônrarlellłezesĺjogol es e iąfonnÍci,iutlbuĺbĺigrut szótó 20ĺj' é.vi CXII, lanĺło,;^;^'
Kiizteľtilet-hasznĺítatÍdeje:zol ffi u" 

ĺ'.9..j5i nu Ĺ]Łinaptól 
_ 201ffi,,e' 

|q-.i$ ho ,flTfi *vis
(Több időpont'- heýszÍn eseten k€ĺlink lisüít mellékelni!)

Közteľéilet-használat cęljalľ.I}ĺaŕaqe-..} H.ńľ ''ľ*Łł,..l'..- .Ą-Ł,#!łý,il.l','.1u,*ry'-.u*

Kéľeleľrmel éľĺntett kii eľĺilet nagnĺga' ....'...-19......'. ' m2ldb Ý,O,]&i;A,
Kiizfeľĺilethely'e Budaoe|, VIII. kerĹiletĺ1nĺyd.olu.^ .(...5'.'äę6- !'\d#.u..l}'ł"*1 .,ĺ.ł5..rłÁ,l*li..ĺ.ľl'Du.v. ďd^6;
94.,.4Äi\',t. 

|.?*.,l*l" 
nľĄ*1|'.*, t"ľ1'......'....,oá'r előtti: jádán úttesten' zdldteĺii]eten vagy ..

Megiegyzés ( Eryéb tóny, körĺilnény, LEVELEZESI CÍNĄ amennyiben a fenti adatoktĺíl eltéľ, st|t.):

Kéľjtik- r tůloldalon jel.zett ĺn9!l.ékt9teket csatoInt, ésa kéreIerunyomtatvúnyt ąÍ é,í,rn i słíveske(tjék!
:

ai
ľl"
Wĺ j

(l t\,1 lv Y.1\ -ł-.)l
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A kérelmező tudomásul veszĺo hogy
a kéľelenr be4y!j1{5ą nenr jogosíg.a fel a közterĺilet használatára.
a Józsefvárosi onkormányzat tulajdorrában lévő közterületek |laszĺáIatáróles használatának rendjéľől szóló
18j20l3. (IV. 24.) önkoľmányzati rendelet 17' {i (1) bekezdése szerint a közteľĺilet használatáát 

-köztenilet-

használati đíjat koteles fizetni,
a kózterĹileten kizĺírólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének ťeltételeiľől sző1ő fI0ĺ2O09. (Ix.29.)
Kor.ĺrállyrerrdelet i2' $ (1) bekezdése alapján a rendelęt 5. mellékletében meghatáľozott tęrmékek árusítha-
tók

A kérelemhez a kérelmezőnęk az alábbi melléleteket kell csatĺllnia: (A csatolt nreJ|ékletet kérjĺik X-eI jeliĺIni)

mondok. Tudołnĺźsul ułsłenl,hogy ezá|ta| az iigyemben hozott hatáľozaľ arńak Ĺoz1esekor jogerőrc emelkedik.

1. A k<5zterüleĺen fotytaÍni kív4nt tevékc'nység gyakorlasára feliososító esvszenĺ olcĺraimłs.,t"ŕ"ŕ
- eg}łéni vállalkozas esetén: r'állalkozói igazolványt,
. 8azoasa$ raľsasa8' e8Yenl ceg-esetełi 30 napnáI qęm ré€ebbi cégkivonatot, aláírási cínrpéldáir)'Ĺ
- tíľsąÉalľ'l és egyéb szerve?-qte. k esęté9en: a nyilván iaĺ
- ő.steľ.melők esetén őstermelői ígaaolvrytyt.
- vendéglátó tęrasz létesítésę esetén' u' u'ĺ tĺż"'*
jeleiĺtés köteles keľeskęđelmi tqvékenység bejelentését isazo|ó dokumerrfumot vasva Mfüöđési,EnoeĺléJrrĺ
2. Az igényeit tęriiletre vonalkozó helyszí utcáknak
is. A vááaton az igéĺyeIt.tęriĺlenrek. a szĺikséges mérętekkel - úgy kell szerepelnie, hogy anna.k nagysága.
9lhetyezkedése egyértelnrĺĺeĺ nre€áttapíthatólegyen (TERASZ, PAVILON rsmÉN: ainakszeĺesiese,-
hqsgzúsága; a tęrasu, pavilon s'zéIénekaz épĺĺIet homloJ<zati fálától és a járđa szélétĺjl való iávolságą; terasz
esętén annak az üŻĺetnok á bejáiátátóI való tá']v:ďsága, aÍĺielýikłlęi taŕozift; méterben rnérve). Y'

s. Az ęltrelyęzil 'hlvaff épĺtmćnŁ letesíťmény, beĺeĺdĘzás ĺnilszaki leírását és terveit; te,aszkérelmekńe, a
helyszín fotóját is csątol n i I zĺikśéges.
4.. M€glevci letesitmenyľe yonatkozó köäerĹilet-hasznźiatt hozzájáru|ás nregújításá ;.ętén:Tfi&Ěpvćd--_eL
mi síęunpo.ntok fi gyelęmbevétďe miatt _ fény'lsépfęlvétglt ke}l becsélotni.
}. Łpftesl. engedelyhez koĺott epiĺmenl* esetében vag1ł építestmunkálątokkąĺ rjsszefug?ő kč)zteľiihet-haęńc1ii
esetében az ěpíttetőtőI kapott meghatalmazást és ajogizabáIyban előĺrt esetelłĺei ijige,is.ajĺitsig;i nata-
sági en?edéIyt cstaolni sziikséges.

!. Közt1t ięéł.ľ:Ve]lle eseĽén * a 2. pontban roelatt hetyśz
forgalomtechn*ai váat,Ązot, 4mr1y beszeręzhető a BKK Közriti.Kőzlekedési lgazgató.ság Közútkezelési Fő-
oszüĺIy, Forgalomtecbnikai osztá]yán'

Fieyél$eztbťés:
Á hiíńłyaląnul kitĺikiin.kćreIemnyomtatvany es az ekíÍľt mellékletek csaĺalagan tuĺ, a ponĺos es egy,ćrtęlmű heĄnrcghatciľota,x va-
161nin7 ą 7n:ęglaó l,iłesínlény fotoja elengedhetetlen a be.nyýjtott kéreĺen ěrdemi etbílđIástihozl 

Ť

A kĺiaeriilcĽ.hasznalatot - kiilönösen - az alábbi jogszabályok szab ályonÁk:

- Magyaroĺszág he'lyí <inkormányaairc|szoló 20l t. éví clňoilX' törvény
a Józsefvarosi onkoľman'5zat tuĺajdonában lévćĺ közteÍüleiek hasznríłatáról és hasanĺiĺaÍrĺn.ak rendjérôĺ vótó |8/2OI3'
(tV.24.) Qnkormányzatĺ rendelet
Józsefvaros Kęľiileđ ÉpÍnsi Szabályzatarót szaLó 6; ĺ2,0Q7 .@I. 1 2') örlkoľmanpa'ti rendelet
Budapesti Városreĺrdeześi és Epítesi KeretszabáłyJařól s:zolś 4T|998.(X.ls.)'Fcĺv. Kgy. ĺondele1
Á réklámok, ĺęl<lámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól szđ!ő 55ĺf0|3. (XII.20.) önkor-
mányzati ľendelete

NYILÁTKqZAT
AlulírotĘ az általambenýjtott közterĹilet-használati kérelmem elbírálásának céljáből hocztiidĺuhakszemélyes adataim
tdrténő kezeléséhez, valaminť ahhoz, hogy az így tudornásľa jutott személyes uđataĺrĺtTfiEffiesterj Hivatal az le-
járásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bękérése végett továbbítsa ąz illetékes hatósálok felé.

Kérelmem benýjtásakor a Polgáľmesteľi Hir,atal GazdáIkodási Ugyosztály iigyilltézőjétőI tájékoztatást kapam -anc|yet tadomáśul vettetn, - az e'!áľás megindításának napjáľól, az ügyintézĘsi határidőrBt, - iigy.,*. irányadó jog-
szabályí ľendelkezésekľcit, jogainrról és kóÍelezettségeimről, továbbá kotelezettségenr elmulasjásának jogk<ivetkez-
néĺryeiľőI, valaĺninÍ ą hivatali elérĺret'őségről.

.Kiielentęn, hogy kérelmem teljesítése ęsetén a kozigazgatási hatóságí eljáĺás és szoigáltatĺás áltatános szabályairőI a
2004' ěvi cxl-. törvéíy 2004. évi CXL. törvény 73lA. .$ (l) bekezđés b) ponqja alapian a felle.bbezési;ogoo,,ol l9.
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BUDĄPESTI RrNĐoR-FoxeplľÁľĺsa.o
VIII. Keľtileti Rendőrkapitányság

Re'ldészęti osaáIv

Ügyszám: ol 080/1 12.1U2O17 . źL|t. T.árgy; közteľÍi|et használatĺ kérelem
Ugyintéz(5: Boros Attila Balázs r. hdgy.
Tel.,: 477 -37 -0a ĺ 48-1f4
Email: boŕosab@budapest.po1ice.hu

dr. řIencz Adrienn
figyosztĺł-ývezető

Budapest Főváľos VIII' keľület
Józsefuaľosí onkonnanyzat
Pol gárnresteri Hivatala
G azđáLko đás i Ügyo sztáty

Eud;pp*t
Baľoss utca 63.ó7.
1082

Tísztelt dľ. Hencz AdrÍęnn!

T'aj:ékoztatom' .h9ey a oĺszágos,Rendőr-Íőkapitanyság B'ďesetmegelőzési Bizottsága és a MABISZ
közĺjs szervezésében f017. szeptembeľében ľ.enđezi meg a 'iBiztonság ľ[ete'' bJeset.megelőzésí
pľogľamjá! melyĺrek kapcsárr Hatóságunk az ą|ábbi ko'toĺilet haśzĺá1atĺáhöz..'tjľi uä onat
hozz.äjźlru,lasát:

A ĺęnđezvény,2,a77. szęptetnbeĺ 21-én keľül megľendezésre a Buđąpe51 VIII. keriĺ|eJben a ''FiDot'
téręn a Józsefuaľosi Szociális Szo}gáltató és Gyermekjóléti Kcĺzľont Családsegítő Kb'ąpoĺtjának
!gti|e1én. A pĺogram tervek szerint a feĺrti napon 09:00-16:00-igĺ*rrt, rnety,'"-żso-300.általĺános
iskolás gyermeket váĺunk. Ezen feliil tötb taľsszerv (a Kenilęti Rendőrkapiťányságon tril a
Polgárőrség, Közterĺiĺet-felrigyelet, BRFK FBB, FKF.Zlt,.MAB-I5Z, BKK, ńK\i óýszleovárosi
Katasztrőfavéde]mi Igagatőság s.t'b.) is bemutatót kívrĺn tafiarli, mel1'nek sonín a ttizoltÓiág egyik
j{ľmiÍve is jelen lenne, melyet a gyeľekek megtekinthetnek, abba betilhetrręk.

A. renđezvény megtaľtásźhoz elengeđhetetlen, hogy a résztv€vő szeryok bemutatásľa kerülő
jáľľłtívei a helyszín közelébetr.tudjanak me.gállni" így a fenti napon és időben a 'Budapest VIľ'
kęrĺilet, Magdolna utca 55. számtól (a Magdolna utca . Fiumei út keľesztezőđésétől) a Dobozi utca
15. számig a téľ felőli olđalon az úttest jobb szélén kb. 22 db (par.koló) személygépkocsi áltai
e|fogĺalt teľĹll et h asználatźú kéľj tik.

Cím.: l084 Budapest Víg u. 36.,143 j Bp' Pf': l6l
Teiefon: 4'l 7 -37 00- F ax-, 47 7 :37 24, 48-40 I

e-nrail: O8rk@buđapestpolíce.hu

Rfs!igo .J90.8?'2 (01 080-5348jD55.BUJERJ-óó].ł]ós6:.59E5]9ó5;.FFl -53.ł8,.l11ö)

H||KK: i)slek sráłrgp5B65l: l dua|r:
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Jelęn kérelerrrlrez csatoltan megkiildjiik a ,lkoztertilet haszntĺ|atźtról szóló kérelem''
formanyonrtatváný, valamint a helyszlnrajzot.

Kérem amennyiben a jogszabtůy lehetővé teszi, térítésmentesen engedélyemi szjveskedjerr a fenti
teriilet h;asznźńatźú a ľendezvény eredrnényes 1 ebonyolítása érdekében.

Amerrnyiben jelen kéľelmünk kedvezően keriil elbírálásra, felvesszük a kapcsolatot a BRFK
Közlekedésľendészeti Főosztályával, hogy a rendezvélryt nege|őzően lráľom nappal ',megállni
tilos'' mobiÍ jelzotźhlźt helyezzen ki.

A rendezvény kozelgő időpontjára tekintettel kéľem a donJésük mielőbbi kozlését, melyet
elektroníkus úton Boros Attila BaLázs ľ. hadnagy /borosab@budapest.po1ice'hu./ részére
m egktildeni szíveskedjenek'

Segítségüket előre is köszönöm!

Buđapesto 2017 augusztus 23.

Rzsl*Eo.s.90.8?: (0 | 080'5jJ8.'ą955-BUJE&I.(tó:.}3ójó2.'|JE5J9ó5?FFl.5]ł$.jl2Jó)

urlKKl'(!g}ek suátnáí:joóJl: l drńb:
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2017. 08. 29. Nyomtatás

Minerva Térinfoľmatikai Rendszer
Budapest Főváros Vlll. kerüIet Józsefuárosi onkormányzata

Méretarány:1237

A térkép tájékoztató je||egú, máso|ata semmilyen hivata|os e|iárásban nem haszná|ható fe|! Készü|t az á||ami a|apadatok fe|haszná|ásával.

Engedéĺy száma:

Budapest, 2017 augusztus 29

"fu'L 
uthttp://minubi01 /minerva/bpSker/ajaxploVajaxplot. php



Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testĺilęte
Budapest
Baľoss úca63-67
1082

T ár gy : Jogorvoslati kéľelem

Tiszelt Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺilete!

Hivatkozva aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabźůyairő| szőlő 2004.
évi CXL. törvény 98. szakaszában foglaltakra, amely szerint azugyfé| az elsőfokú hatfuozat
ellen fellębbezhet, a fellebbezési jog nincs meghatźtrozott jogcímhez kötve, fellebbezrri
bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett séľelmesnek tĄa , va|amint az

Alaptörvény xxvm cikk (7) bekezdésében foglaltakľa, amely szerint mindenkinek joga van
ahhoz, hogy jogorvoslattal é|jeĺaz olyan közigazgatási dtjntés ellen, amely jogát vagy jogos

érdekét sérti, a Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság áůta|20|7. jrĺlius 19.én
keletkezett, de csak 2017.08.09.én kézbesített, Soós Gyiiľgy várg6ęffigąqi'äę-ľ.'P.$?ĺ!'ę6i*;i
Bizottság elniike áItal kĺadmányozott, Gyuľĺcza Ramóna iigyintéző által készíffis6ló*uiĺ
|13212017 ügyĺratszámíI, 600l20t7 számú hatírozatot

lľtsiłJľí llÍvatah

Ĺ'.e-.í

megfellebbezem.

Döntéstiket egyrészt arra a|apozzĺák, hogy a Közterületek rendelte
szabźl|yait a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő köztertiletek hasnlä|atá
hasznźúatźnakrendjéről szóló 18/2013 (Iv.24.) önkormányzati ľendelet 8$ 6. pontja

kimondja, hogy,,Nem adható k<izterüleĹhasználati hozz{i,áľu1lćts olyan tevékenység
gyakorlására, amely környezetre káros hatással lenne, kozbiztonságotvagy azegészséget
veszélyeztetĺé.,,

Üzlettink egy minden hatósági engedéllyel rendelkező zöldség-gyümĺjlcs árusításával
foglalkozó vegyesbolt. Az általunk végzettkereskedelmi tevékenység, a kornyezetľe káros

hatĺással nincs, színes gyĺimiilcsĺikből és zöldségekből ál1ó kirakatunk az ÍŁlethelység
környezetéľe csak pozitiv hatással van, a közbiztonságot vagy az egészséget pedig a legkisebb
métékben sem sérti. Így a 8$ 6. pontjára való hivatkozástindokolatlannak találom.

Hivatkoznak továbbá a rendelet 12$ (4) bekezdésére mi szerint ,,Ahozzájźtrulás iránti

kéľelmek elbírálása soľán figyelembe kell venni az épitésigyi szabályokat, szabéiyzatokat, a

váľosrendezési terveket, városképi, miĺemlékvédelmi, esĺétikai, környezetvédelmi,
koztisztasági, idegenforgalmi kulturális szempontokat, előírásokat, lakossági panaszokat,

szakmai állásfoglalásokat, továbbá a közremiĺködők által előírt követelményeket.''
Inďoklásukban kifejtik, hogy a Népszínház utcában lévő iizletek műkodésével kapcsolatban
számos panaszt kaptak, legtöbbet a közterületen történő hangoskodás miatt.

Üzletĺink rendeltetésszeríienmfüödik és ennél fogva, közerületen való hangoskodás, illetve a

lakosok nyugalmát séľtő tevékenység nem történik. Az efféle panaszok véleményem szerint

osztály:

i 
-.tl':}'t {ŕj]U5j Ftil.GÉi]ÍĺĺE3TŁRĺ |i|v tí ĺ'::i
i2ąiii1żĺ .!ŰL,i 
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aZutcźLbarl elhelyezkedő kocsmák, vendéglĺík és ktilfoldi állampolgárok által látogatott

intemetkávézók tevékenységével kapcsolatos an érkezett nagyszźtmbaĺ onökhoz.

Mellékletben csatolom az áLtalamigényelt k<iztertilet rajzźi. A terület méretét

kompromisszum készen a korábban igényelt 2 ný-rőL,1 rď-re változtatom. A teľület egy

mobil bemutató állvány elhelyezéséľe szolgálna, amelyen színes zöldségek és gyümölcsök

kęrülnének elhelyezésre. Az źil'vźny üzletĺink rendeĺtętésszerahasznźllatat és ktilső
megjelenését segítené, azutcaképet pedig inkább javítaná, mintsem rontaná.

Ezhtonkérem hatiározatuk megváitoztatását és az źůta|am igényelt immáron 1 m' nagyságú

köZterületłlasznźiatánakengedélyénekmegadását.

Köszönettel:
nĺ

Ą }'|.l /

á*.h&.b'lffi- -/
Basa László

Fresh & Healthy KFT.

Budapest, 2017..rtźłlľ,' iC,
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BUDAPEST FovÁRos VIII. KERÜLET

JózsBnvÁRosl
PoLGÁRMEsTERI HIVÁTAL

HłrósÁcl ÜcyoszĺÁly

lcn.zcĺrÁsl IRoDA

IJ gyiratszálm : 05-23 05 /2017
Ugyintéző: clr. Szabó Kata Kaľolina
Telefon: 459-2171
Em ail : szab ok@j ozsefu aľo s.hu
Hivsz.:16-II32lf0L7.

T ár gy z k<jztenilet-fo glalási kéľelem

Gazdálkodási Ügyosztály

dľ. Hencz Adrienn
ii gyo sztá lyv ezető r észér e

Helyben

Tisztelt tigyosztáývezető Asszony!

Hivatkozássa|hozzánk érkezett megkereséséte az alábbi állásfoglalást adjuk:

Fresh & Healthy Kft.
Budapest VIII. keľület, NépszÍnházutca27. 1 m2 áľubemutató pult

(2017. szeptember 04. _2017. december 31. kiizött)

részére a köztertĺlethasznáIatba adásźń a fenti időszakban a ,,JoI<ÉsZ'' 10.$ (3) bekezdésében
rogzitettek betartása mellett kereskedelmi szempontból nem kifogásoljulĺ', tekintette| ana,
hogy a Népszínhríz utcában lévő Ĺizletekľe auguszťus hónapban lakossági panasznem érkezett
hatóságunkhoz.

A Fresh & Healthy KÍt. 72I9l20I7 szám aIatt szerepel hatósági nyilvĺíntartásunkban _
,,Zĺildség-Gytimölcs Vegyesbolt'' elnevezésset _ 1081 Budapest NépszínhlŁ utca27. szám
ďatti ĺilet tekintetében. Az iizlet nyitva taľtási ideje: hétfő-péntek: 07.00-20.00 óľa, szombat:
08.00- 1 8.00 óľa, vasĺírnap: zźlrva.

A megállapođásba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevékenységét a
kereskedelemľől szóló 2005. évi CLXN. törvény előírásainak betartásával folytathatja.

Budapest, f017.08.29.

Tisztelettel:

B 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67, @ 459-2|00
www.iozsęfvaros.hu
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