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Tisztelt Y árosgazdátlkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taŕalmának ľészletes ĺsmertetése

Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIU. keriilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivata|hoz az
alábbi közterĺilet-h aszná|ati hozzźýáru|źs iranti kérelmek érkeztek.

1.

Közterület-használó, kére|mező: TáľsashĺŁ Kőfaľagó u. 10.
(1084 Budapest, Or u. 8.)

A kéľelemben fogla|t közteriilet-hasznáiat
ideje: f0|5. március 30. _ 2015. július 31.
Közteľület-használat célja: építési munkateriilet
Kĺjzterület-használat helye: Kőfaragó u. 10.

Kcizterĺilet-hasznáilatnagysága: 60 m,
Közterület-h asznźllrat díja: 4fo,- Ftt m,lnap + ÁFA
Dijkiesés díjmentesség esetén: 3 |24 800'- Ft + AFA

MeEliegyzés: Az tigyfél 2015. március 18. napjĺán érkezett kérelmében közteriilet-haszná|ati
hozztĘáru|ás megadását és díjmentességet kér a Tisztelt Bizottságtó|.
A Fővárosi onkormányzat áItal meghirdetett TÉR-KOZ váľosrehabilitációs ,,A'' jelű _ Közterĺiletek
komplex megújítása programjáľa, ,, Európa belváľosa II.'', a ,,Palotanegyed Kultuľális
Városmegújítása'' című projekt a|apján a l(őfaragó u. 10. Tĺáľsashźurésztveszapá|yázatban.
A Gazdálkodási ÜgyosztźÄy javasolja a dijmentesség biztosítasát, tekintettel a Rende|et 24. $ (1)
bekezdés b) és e) pontjában foglaltaka.

7

Koztertilet-használó, kérelmezĺĺ: Renovit Építőipaľi Kft.
(l102 Budapest, Hölgy u. 15.)

A kérelemben foglalt ktiĺeri'ilet-hasznźł|at
ideje: 2015. április 0v._2015.júIius 10.

Kĺjzterület-hasznáLat cé|ja: építési munkaterület
Közterĺilet-hasznźilat helve: Kisfaludv u. 9.

Kisfaludý u. l1.
Kisfaluđy u' 13.

Kĺjztertilet-haszná|atnagysága: 139,50 m2

Közterület-használat díja: 4\O,-Ftlm,lnap + ÁFA
Díjkiesés díjmentesség esetén: 5 586 000,- Ft + AFA
A kieső parkolás dija: l 065 300,- Ft
A kieső parkolás AFA tartalma: ff6 481,- Ft

deakne
Írógép
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Megjeryzés: Az ĺigyfé| f0|5. március |7. napján éľkezett kérelmében közteriilet-hasznźiati
hozzźĄźru|źls megadását és diimentességet kér a Tisztelt Bizottságtól.
A Kft. közbeszerzési ajánlattételi felhívás ,, Energiatakaréskossági Beľuhrízások Budapest Főváľos
Kormányhivata|ában |.,, elnevezésű, KEoP-5.6.0/|f-f0-20I3-00f0 azonosító sámú pá|yázat
keretében kivite|ezési munkák elvégzésére'' adott aján|atot a Budapest V[I., Kisfaludy u. II. sz' a|att
lévő kormányhivataliépület energetikai korszerűsítésére. A közbeszerzési eljárás nyeľtes ajźn|attevője
az ajźn|attételi felhívás f. részfe|adatźra.
A Józsefuárosi Parkolási-iizemeltetési Szolgálat (a parkolás-üzemeltetési feladatot 20l5. április t-jétől
a Kisfalu Kft. látja el), hogy nem tudja átvála|lni a kieső parkolási díj ÁFA összegé! ezért javasoljuk a
parkolási dii AFA tarta|mát megfizettetni.
A Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a díjmentesség biĺosítását, tekintettel a Rendelet 24. $ (l)
bekezdés b) és e) pontjában foglaltakľa.

3.
Közteľület-h asznźůő, kérelmező :

A kéľelemben foglalt közterület hasznźialr
ideje:
KözterĹi let-h asznáIat c éIja:
Kĺjzterül et- h aszntiat he lye :

K< jzterület-haszntiatnagysága:

Közterĺ.i let- h asznźiat díj a:
Dijkiesés díj mentesség esetén :

KözterüIet-használat célj a :

Közteľü let-h aszná|at he lye :

Közterü l et-h asznźůat nagysága :

Kci zteľü let-h aszná|at dij a:

Díjkiesés dfi mentesség esetén:

Ahomlokzat Kft.
í | | QÁ Ell|áąhocr. V i\zĺ|(l|A ilł )l1 \vo.'llvlgglvvĹL...]

20l5. április 0l. - 2015. április 17.
építési munkaterĺilet
Bókay J. u. 53.
31 m"
4z0,- Ft! m, l nap,+ Áľ.ĺ.
fzt 340.- Fr + AFA

építési munkaterület
Mikszáth Ká|mán tér l.
20 mz
4f0,- Ftl m,lnap + Ár.ł
I 400,- Fr + AFA

Megjegyzés: Az AhomlokzatKft.20l5. március 02-tő| 20l5. március 3l-ig aYárosgazdálkodási és
Pénziigyi Bizottság l57lf0|5. (Iĺ..f3.) sz. határozatźlval közterti|et-haszáná|ati hozzźĄárulást kapott
díjmentességel. A kĺĺzeterĺilet-haszźůati hozzźýáru|ás a |6-3|6/2015. sz. határozattal kiadásľa keľült.
Az ijgyfé| 20t5. március 17. naján érkezett kérelmében 20l5. április 0|.- 20|5. április |7. időszakła
vonatkozóan vá|tozat|an feltételek mellett közteri'ilet-Ilaszná|ati hozzźýáru|ás megadrását kéri a Tisztelt
Bizottságtól.
A Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a díjmentesség biĺosítását, tekintettel a Rendelet 24. $ (l)
bekezdés b) és e) pontjában foglaltakra.

4.
Közterü let-h aszntiő, kérelmező : Pázmány Péteľ Kato|ikus Egyetem Btĺ|csészet - és

Táľsadalomtudományi Kar
(2087 Piliscsaba, Eryetem u. 1.)

A kérelemben foglalt közterĺilet-használat
ideje: 20t5. március 30.

Megjeeyzés: Az ugyfé| 2015. március 23. napjálr érkezeÍt kérelmében közteľület-haszná|ati
hozzájáru|ás megadását és díjmentességet kér a Tisztelt Bizottságtól.
Az ipari alpinisták közremĺĺködéséve| tĺjrténő molinók kihelyezése miatt a járdaszakasz egy részét
szeretnék |ezámi.
A Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosĺály Főépítészi Irodája városképi szempontból nem emelt
kifogást.
A Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet 24. $ (1)
bekezdés e) pon$ában fogla|takra.



Megjeryzés: Az tigyfel f0|5. március f4. napján érkezett kérelmében kdzterület-hasznźiati
hozzźýźru|ás megadását és diimentességet kér a Tisztelt Bizottságtól.
Az tnkormányzat által meghirdetett KEOP-5.5.0ĺN|2-20|2-0|f2 azonosító szźtmű pźl|yázat keretein
beltil a Napľaforgó óvoda, Százszorszép óvoda és a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal épĹi|etének
energ iamegi akaĺ í*,ast sza\gźĺ|ő k iv ite lezési munkáIatait a Kft . végzi.
A Gazdátkodási Ügyosaály javasolja a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rende|et 24. $ (1)
bekezdés b) és e) pontjában foglaltakĺa.

5.
Közterti let-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt ktizterület-használlrat
ideje:
K<jaerii let- h aszntilat cé|j a:

Kĺjzterĺi let-h aszntilat helye :

K ö aerü l et-h aszntůat nagy sága:
Köĺerti let-h asznźú at díja:.
Dijkiesés dijmentesség esetén:

6.
Közterĺi let-h aszná|ő, kérelmezö :

A kérelemben foglalt közterület-haszná|at
ideje:
Kö zterü let- h asznźiat cé|ja:
Közterĺilet-h aszná|at helye:
Közterü I et- h asznáiat n agys ága :

Kö zterti I et- h asznźiat dij a:

Díj kiesés díj mentesség esetén :
A kieső parkolás díja:
A kieső parko|ás AFA tartalma:

7.
Közterü let-h aszná| ő, kére lmező :

A kérelemben foglalt kĺjaerület-hasznźia|
ideje:
Kozterület-használat célj a:

Kozterü | et-h aszná|at helye :

Kozterĺ'i l et- h aszná| at nagy sága:
Kö zteri'i let-h aszná|at díj a:

Díjkiesés díjmentesség esetén:

Fenstherm-West Kft.
(1081 Budapest, Kun u-4.fs2.7.)

f0|5. mźtrcius 30. _2015. május 25.
építési munkaterület
SzĹĺz u. f .(Százszorszép ovoda)
f0 mr
4fo,-Ft/ m,/nap,+ Áľe
478 800,- Ft + AFA

Fenstherm-West Kft.
(1081 Budapest, Kun u. 4. fsz.7 .)

20l5. máľcius 30. _20|5. május 25.
építési munkaterĺilet
Kis S.táció u. 9. (Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal)
4l m"
420,-Ftl m,lnap + łpa
9gl 540,_ Ft + AFA
201 400,- Ft
42 817.- Ft

Fenstheľm-West Kft.
(1081 Budapest, Kun u. 4. fsz.7.)

2015. márcíus 30. - f0|5. m{jus25.
építési munkaterület
Tolnai Lajos u. 7-9. (Napraforgó ovoda)
44 mz
4f0,-Ft/ m,lnap + Ápa
I 053 360,- Ft + AFA

Megiegyzés: Az ugyfé| 20lr5. március 24. napján érkezett kérelmében közterület-haszná|ati
hozzájźru|źls megadását és dijmenetsséget kér a Tisztelt Bizottságtól.
Az onkoľmányzat által meghiľdetett KEoP-5.5.o/NIf-f0|2-0If2 azonosító szÍmű páúyźnat keretein
belül a Napraforgó óvoda, Százszorszép ivoda és a Józsefuárosi Polgĺírmesteri Hivatal épiiletének
eneľgiamegtakarítást szolgáló kivitelezési munkálatait a Kft. végzi. A Józsefuárosi PaľkolásĹ
üzemeltetési Szolgálat előadta, hogy az ,intézmény nem tudja áNźlJra||ni a kieső parkolási díj ÁFA
összegét, ezéľt javasoljuk a parkolási dij AFA tartalmát megťrzettetni.
A Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a díjmentesség biĺosítását, tekintettel a Rendelet 24. $ (1)
bekezdés b) és e) pontjában fogla|takra.

Megieeyzés: Az ĺigyfél 20|5. március f4. napján érkezett kérelmében közteľtilet-hasznáiati
hozzájźlru|éts megadását és dfimenetsséget kér a Tisztelt Bizottságtól.
Az onkoľmányzat által meghirdetett KEoP'-5.5.olN|2.20|f-O|f2 azonosító szémű páIyźlzat keretein
belül a Napraforgó ovoda, Százszorszép ovoda és a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal épületének
eneľgiamegtakaľítást szolgáló kivitelezési munkálatait a Kft . végzi.



A Gazdálkodási Ügyosztály javasolja
bekezdés b) és e) pontjában foglaltakra.

8.
Közt ęrület-h asznáIó' kére|mező :

A kérelemben foglalt közerüIet-haszná|at
ideje:
Kö aerü let- h asznźiat cé|j a:

Köztertilet-h asznĺůat helye :

Kö aeri.i l et-h asznźúat narysá ga :

K ö aeri.i l et-h asznáIat díja:

A kéľelemben foglalt díjkedvezmény:
A kérelemhen fnole|t ĺIíiťlzetéę íifemezéę.

a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet 24. $ (1)

Blues&Gastro 20If . Kft.
(1082 Budapest, Kľúdy u. 6.)

2015. április 0l.-2016. március 3l.
vendéglátó terasz
Krúdy Gy. u. 6.
70 m'
szezon: 2 078,- Ft/m2/hó
Szezonon kívül: 208,- Ft/m2/hó
t0%
hevi

Megieg.vzés: Az iigyfél 20|5. március 24' napján érkezett kéľelmében kĺiztęrülęĹhaszntiati
hozzź|árulás meghosszabbítását kéri a Tisztę|t Bizottságtól. A Blues&Gastro 20|f. Kft. a
VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság a94fĺ20]4. (IX.Ol.) sz. határozatÍaikapotĺhozzájáruiást
vendéglátó teraszelhelyezése céljából f0|4. szepÍember 0l-jéto|f0|5. március 3l-ig.
A Pénzĺigyi LJgyoszttiy nyilvántartása a|apján a Blues&Gastro 20Tf. Kft- közterület-használatbóI
eredő tartozása2 4|3 77f ,-Ft,
Az ngyfé| kérelmet nýjtott be, a tartozás 24 egyenlő havi részletben torténő törlesztésére.Ebben az
esetben a Kft-nek havi l00 574,- Ft.ot ke|| az tnkormányzat részére megfizetnie.A részletfizetési
kedvezmény megadható a Rendelet 25 $-ában fogla|takľa tekintettel. A Gazdálkodási Ügyosztály a
Rendelet f3lA. $-ában foglalt"kľa tekintettel javasolja a díjtartozás kiegyenlítésére havonta esedékes,
egyenlő összegíĺ rész|etťlzetés és a közterülęt-használatihozzájárulás megadását.

9.
Kozterü let-h aszná|ő, kérelm ezo :

A kérelemben foglalt ktjztertilet-hasznáIat
ideje:
Kö zterü let- h asznźiat cé|j a:

Közterĺilet-h asznźĺ|at he lve :

Közterü I et-h aszná|at na gys ága :

Köztertilet-használat díi a:

Shamiko Kft.
(l092 Budapest, Ráday u. 3l.)

20l5. május 0|.-2016. április 30.
vendég|átó terasz
Krúdy Gy. u. 2-3.
Mikszáth tér 2.

15m2+9m,2
6fm2+15mz
szezon: 2 078'- Ft/m2/hó
Szezonon kívüI: 208'- Ft/m2/hó

A kérelemben fogla|t díjfizetés ütemezés: havi

Megjegyzés: Az i.igyfél f0I5' március 25. napján éľkezett kérelmében közteriilet-haszná|ati
hozzájáru|ás meghosszabbítását kéri a Tiszte|t Bizottságtól. A Shamiko Kft. a Városgazdálkodási és

Pénziigyi Bizottság a 464lf01f. (IV'25.)' a 46512012. (IV'25.)' a 46612012- (IV.25.)' a 46112012.
(IV.25.) sz. határozattal kapott hozzájáru|ást vendéglátó terasz elhelyezése cé|jábő| f0|2. május 0l-
jétol 20l5. ápriIis 3O-ig.
A Pénzügyi Ügyosĺá|y nyi|vántartása a|apján a Shamiko Kft. koztertilet-használatból eredő tartozása
5 484 981,- Fr.
Az iigyfé| kérelmet nyűjtott be a tarÍozás részletben történo kiegyenlítésére. A tartozás 24 havi
részletben torténő megfizetése esetén a Kft-nek havi 228 54l,- Ft-ot ke|| az onkormányzat részére
megfizetnie.
A Gazdálkodási Ügyosztály a Rende|et 23lA. $-ában fog|a|takra tekintettel javasolja a díjtartozźs
kiegyenlítésére havonta esedékes, egyenlo összegĹi részletfizetés és a k<jaerü|et-használati
hozzájáru|ás megadását.



10.
Kozterület-használó, kérelmezo: SKS P-Coľn Kft.

(2083 Solymáĺ,Mészégető u. 19.)
A kérelemben foglalt közterĺi|et-haszná|at
ideje: 2015. április 0|._f0|9. november 30.
Közteľület-haszná|atcé|ja: vendéglátó terasz
Koaeriilet-használat helye: Mikszath Kálmán tér 2.
Közteľĺilet-haszná|atnagysága: 34,3f m2

Köaeľĺilet-használat díja: Szezon: 2 078,. Ft/m2/hó
szezonon kívijl: 208,. Ft/m2/hó

A kérelemben foglalt díjfizetés ütemezés: havi

Megieg.yzés: Az ĺigyfel z0|5. máľcius 04. napján érkezett kérelmében közterĺilet-haszntilati
hozzájétuláls meghosszabbítását kéri a Tisztelt Bizottságtő|. Az SKS P-Corn Kft. a Városgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság 47|/f0|f ' (Iv.25.) sz. hatźrozata alapjan kapott hozzźýáru\źst vendéglátó tefasz
^|L^|-.^-!-^ ^!|2rL!| ĄAĺĄ _l.:..^ 

^1 
2A+A|.l.!| < :..:|:^ 2l.l :^r'rrrElyt'Zvst' U('UaUUI LvIL. |||dJuJ Vr-Jglur ZVrJ. 4PrrrlĎ Jv-rB.

A Pénzügyi Ügyosztály nyi|vántartása alapján a SKS P-Corn Kft. köZteriilet-használatból eredő

tartozása 573 805,- Ft.
Azngyfé| kérelmet nyújtott be, atartozás f4 egyen|ő havi részletben történő törleszéséľe.
Ebben az esetben a Kft-nek havi f3 909,- Ft-ot ke|I azonkormányzat részére megfizetnie.
A Gazdálkodási Ügyosztály a Rende|et 23/A. $-ában foglaltakľa tekintettel javasolja a díjtartozás
kiegyenlítésére havonta esedékes, egyenló összegű részletfizetés és a közterület-használati
hozzéĺjáru|ás megadását Tekintettel ana, hogy fentebb említett határozatta| f015. źryri|is 30-ig
rendeikezik érvéňyes közterü|et haszná|ati hozzźĄáru|ássa|, ezért a Gazdźl|kodrási Ügyosztźt|y 20|5.
május 01-től javasolja a kozterületi-haszná|atihozzÍĄźrulás megadását egy évref0|6. ápľilis 30-ig.

11.
Közter{ilet-haszná|ő, kérelmezo: SKS Caffe Kft.

(2083 Solymár, Mészégető u. l9.)
A kéľelemben foglalt közterü|et-haszntiat
ideje: 2015. április 0|. _fa19. november 30.

Közterület-használat célja: vendéglátó terasz
Közterĺilet-haszná|at helye: Mikszáth Kźimźľ^tér f .

Köztertilet-hasznźiatnagysága: |49,76 mz
10 m'

Közterület-használat díja: szezon: 2 078,- Ft/m2/hó
szezonon kíviil: 208,- Ft/m2/hó

A kérelemben foglalt dijfizetés titemezés: havi

Megieg.vzés: Az i'igyfél 2015. március 04. napján érkezett kérelmében kĺizterĺilet-haszná'Iati
hozzájźmlás meghosszabbítását kéri a Tisztelt Bizottságtő|. Az SKS Caffe Kft. a Városgazdálkodási
és Pénziigyi Bizottság 472lz01f ' GV.25.) sz. határozata a|apjźn kapott hozzájtru|ást vendéglátó terasz

elhelyezése céljából f0|2. május 0 l -jétől 20 l 5. ápľilis 3 0-ig.
A Gazdá|kodási Uryosaály a Rende|etf3lA. $-ában foglaltakĺa tekintettel javasolja a havi dijfizetés
és a kĺjztertilet-használati hozzájáru|ás megadását egy évre f016, március 3 1-ig.

12.
Közterület-használó, kéľe|mező: Lumen Laboľ Kft.

(l088 Budapest, Mikszáthtér 2.)

KözteľüIet-használat ideje: 20l5. június 0l -20l8. május 3l.
Közterület-használat célja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|at helye: Mikszáth tér f-3.
Közteriilet-haszná|atnagysága: 40 m2

Közterület-használat díja: szezon: 2 078,- Ft/m2/hó
Szezonon kívül: 208,- Ft/m2/hó

A kérelemben foglalt díjfizetés Ĺitemezés: havi



Megieg},zés: Az ügyfel f0I5. március 04. napján érkezett kérelmében közterület-hasznáIati
hozzájániźls meghosszabbításźt. kéri a Tisaelt Bizottságtól. Az Lumen Labor Kft. a 797/L0|3.
(VII.15.) sz. hatźroza|Ía| kapott engedé|ý vendéglátó terasz elhelyezése céljából 20|2. jtilius Zf-tő|
2015. május 31-ig.
A Pénzügyi Ügyosztály nyi|vántartźlsa alapján a Lumen Labor Kft.-nek nincs köztertilet-hasznáIatból
eredő tartozása.
A Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a havi díjfizetés és a köĺerület-haszná|ati hozzźtjáru|ás
megadását ery évre 2016. május 3|-ig.

13.
Közteriilct-hosznóló, kórclmcző: onÍsh l(ft.

(l06l Buapest Andrássy út45.)
A kérelęmben foglalt közterü|et használat
ideje: 2015. április 0|,-20115. szeptember 30.
KözterüIet-hasznźůat cé|ja: vendéglátó terasz
K<jzterület-hasznźĺ|at helye: ľ'álvin térlMúzeum .,itcaŻ.

Közterület-h asznźl|at nagysága: 18 m2

Közterület-hasznźtlat díja: szezon: 2 078,- Ft/m2/hó+ÁFA
szezonon kívül: 208,- Ft/łn2/hó

Megjeg.vzés: Az ugyÍé| 2015. februfu 02. napján érkezeÍt kéľelmében vendéglátó terasz kihelyezésére
vonatkozó hozzź|áru|źtst kér a Tisĺelt Bizottságtól.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIil. keriileti Rendőrkapítányság közlekedés, közrend és
közbinonsźtg szempontjźtből, a Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosnźúy Főépítészi lroda városképi
szempontból, a Hatósági ÜgyosztáIy Igazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást.
A Gazdálkodási Üryosztály javasolja a közterÍilet-használati hozzźljáru|ás megadását.

14.
Közterület-hasznáúő, kére|mezó: zupeľ Jelen Kft.

(1085 Budapest Blaha Lujzatér 1-2.)
A kéľe|emben foglalt közterület hasznźiat
ideje: 20 l 5. április 0I .- 20|6 ' október 3 l .

Közteľület-hasznźúat cé|ja: vendéglátó terasz
Köztertilet-hasznéůathelye: Márkus Emília u.24.
Közteľület-haszná|atnagysága: ff,05 m2

Közterület-hasznźiatdija: szezon: 2 078,- Ft/m2/hó+AFA
szezonon kívĺ)t : 2 0 8,. Ft/m2 /ha + Áp,ą

Meďeeyzés: Az iigyfél f0|5. mércius 02' napján érkezett kérelmében vendéglátó terasz kihelyezéséľe
vonatkozó hozzźýźtrulrźtst kér a Tisaelt Bizottságtól azza|, hogy a terasz l50 cm-re növelt szélességű
legyen.
Jelenleg az ugyfé| rendelkezik közterü|et-hasznźiati hozzájźnu|źssa| f0|4. november O|-jétőI 2017 '

október 31-ig, a közteľület-haszná|at nagysága 17 m,. Az tigyfél ezen alapteri'iletet kívánja
szélességében fél méterrel nĺjvelniajelenlegi l méterről20l5. április 01. napjától. A jtrda szélessége
3 méter, igy a gyaLogos forgalomnak rende|kezésére áll i,5 méter.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. keri'ileti Rendorkapitányság közlekedés, kĺjzľend és
közbiztonsćtg szempontjából nem emelt kifogást, amennyiben a terasz a vendégek biztonságát
garantá|ő stabil paravánnal kerĺi| bekerítésre. A Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály Főépítészi
lroda városkćpi szempontból nem emelt kifogást
A Gazdá|kodási Ügyosáály javasolja a kĺjzterület-haszná|atihozz,źljáru|ás megadását.

15.
Közterület-haszná|ő, kérelmező: Benkovics Zsolt

(10l2 Budapest Márvány v'.|.)
A kérelemben foglalt közterület használat
ideje: 2015. április 0|.-f016' április 0l.
Közteľület-haszná|at cé|ja: vendéglátó teľasz
Közterület-haszná|at helye: Teleki Lálsz|ő tér 5.
K<jztertilet-haszná|atnagysága: 16 m2



Közterü let-h asznźiat d íj a: szezon: 2 078,- Ft/n2/hó+ÁFA
s zezonon kívül : 2 08, -Ft/mz /ha + Áną

Medeg.yzés: AzugyféI20l5. február l0. napján érkęzett kérelmében vendég|átó terasz kihe|yezesére
vonatkozó hozz,ź$áru|źst kér a Tisztelt Bizottságtól.
A Budapesti Rendőr-fókapitányság VIII. kertileti Rendőrkapitányság közlekedés' kĺjzrend és
közbiztonság szempontjából nem emelt kifogást, amennyiben a terasz a vendégek biztonságát
garantá|ő stabil paravánnal kertil bekerítésre. A Hatósági |Jgyosztźiy Igazgatźsi Iroda kereskędelmi
szempontból nem emelt kifogást. A Városfejlesĺési és Főépítészi lJgyosnály Főépítészi lľoda
váľosképi szempontból nem emelt kifogást, amennyiben a terasz kialakításźná| a 1,0 méter magas
oldalhatáľoló szeľkezetet biztosítják.
A Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a kĺĺzterület-használati hozzttjźm|ás megadását.

Megjeryzés: Az ugyfé| f015. januźtr f6. napjźn érkezett kérelmében vendéglátó terasz kihelyezérés
vonatkozó hozzájźru|źtst kér a Tisztelt Bizottságtól.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerĺileti Rendőrkapitányság közlekedés, közľend és

közbiztonság szempontj ttből., a Fővárosi Katasztrőfavéde|mi Igazgatőság tĺizvédelmi szempontból, a
Hatósági LJgyosztá|y lgazgatźsi lroda kereskedelmi szempontból, a Városfej|esztési és Főépítészi
Ugyosztá|y Főépítészi Iľoda (többszori hiánypőtlás után) városképi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben ateraszkialakításánáĺ a l,0 méter magas o|dalhatároló szerkezetet biĺosítják.
A Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a kozteľület-használati hozzźtjáru|ás megadását.

16.
Közterület-h aszná]rő, kérelmezó:

A kéľelemben foglalt közterület használat
ideje:
K ĺĺzteľÍi let-h aszná|at c éĺj a:

Közterü let-h aszntúat helye :

Közterü l et-h aszntiat nagy sága:
Közterĺ'i I et-h asznźúat díia:

17.
Közterület-h aszná|ő, kérelmező:

A kérelemben foglalt közteľiiłet használat
ideje:
Kĺi zterti let-h asznźúat c é|j a:

Kĺjzterü let- h aszná|at he lye :

Közterĺi let- h aszná|at nagy sága:.

Kö zterü let-h asznźůat díja:

Bonum TV KH.NP. Kft.
/ŕ1nQo El||,{ońact Eląrncc 'l l ?7 (/l \
\ r vul puuBlJvrrt vqrvro

2015. március 0l.- 2015. október 01.
vendéglátó teľasz
Horánszky utca 20.
f7 m"
szezon.. 2 078'- Ft/m2/hó+ÁFA
s ze zonon kívül : 2 0 8' - Ft/nt2 /hó + Á p'ą

Fecske Presszó Kft.
(1f2| Budapest Kőéľberki út l3.)

20l5. május 0l.- 20l8. április 30.
vendéglátó terasz
Baross u. 10.

70 mz
Szezon: 2 07B,- Ft/m2/hó+ÁFA
szezonon kívül : 2 08' - Ft/m2 /ha + Árd

Meďeąvzés: A Fecske Presszó Kft. 20l5. április 0l-jétol _ 20|5. április 30-ig kapott közterĺilet-
haszná|ati hozzátjáru|ást a Városgazdálkodási és Pérrzüryi Bizottság 468l20|f. (rV.25.) sz.
hatźrozatával vendéglátó terasz elhelyezésére atavaszi-nyári-őszi szezonÍa. Az tlgyfé| 20l4. december
08. napján érkezett kérelmében vendéglátó terasz kihelyezésére vonatkozó hozzź|źru|ást kéľt a
Bizottságtól. Ezt követően 2015. március f5. napján módosított kérelmet nyújtott be a teľasz
elhelyezéséľe vonatkozóan, és a k<jz|ekedés zavarta|an biztosítása, a terasz kĺiľbejárhatósága
érdekében ateraszelhelyezését megvá|toztaľta oly módon, hogy a Kálvin tér irźnyába eltolásra kerĺi|.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság vIII. keľületi Rendőrkapitányság közlekedés, kĺizrend és

közbiztonság, a Váľosfejlesztési és Főépítészi IJgyosnály Foépítészi Iroda városképi szempontból
nem emelt kifogást.
A GazdáIkodási Ügyosztály javasolja a köZterület-használati hozzttjáru|ás megadását.



Me4egyzés: Az ugyfé| 2015. február f4. napján érkezett kérelmében viĘládák kihelyezésérae
vonatkozó hozzájáru|źst kért, melyet a Bizottság I83lf0I5. (m.02.) számú hatźrozatáva|
engedé|yezeťt. A haĹározat kézbesítését követően az ugyfé| megkereste Ügyosztályunkat és előadta,
hogy a kérelmében tévesen jelölte meg a közterület-haszná|at nagyságźú (f7 m7), valójában 4,56 mz-t
haszná|.
Fentiek miatt a Gazdő|v^,1ł,.; ťĺ-,^.-+ĺ|., ja.''asol.ja a 1'g3/fa1'5. (III.02.) számú bizottsági határazat
módosítását.

IL A beteľjesztés indoka

A beérkezett kérelmek elbírálása, valamint az előterjesztés tárgyálban a döntés meghozata|a a
B izottság hatáskĺjrébe taľtozik.

III. A döntés célja, pénzĺĺgyi hatása

A döntés cé|ja abeérkezett kérelmek határidőben történő elbírálása.

Amennyiben a Bizottság támogatja az,Ügyosztály javaslatait abban az esetben az onkormányzatnak
bevétel illeti m€g, díjelengedésből bevétel kiesése származík, Árn befizetési köte|ezettsége
keletkezík.

Tervezett bevétel:

18.
Közterület-h aszntiő, kérelmező:

A kérelemben foglalt kĺizterület hasznáiat
ideje:
Közterii l et-h asznáĺat cé|ja:
Köaeľület-h aszná|at h elye :

Köaerül et-h asználat nagy s ágal-
Köaerü let-h asznźiat díj a:

Blues& Gas tro f012. KJÍt.
Shamiko Kft.
SKS P-Corn Kft.
SKS Caffe Kft.
Lumen Laboľ Kft.
Onish Kft.
Szupeľ Je|en Kft.
Benkovics Zsolt
Bonum TV. KH. NP.
Fecske Pľesszó
Nyolcpipa Bt.

Osszesen:

Dĺi elengedésbo l származó tervezett bevétel kiesés :
Társasház Kőfaragó u. 10.
Renovit Epítőipaľi Kft.
Ahomlokzat Kft.
Pázmány Péteľ Katolikus Egyetem
BöIcsészet - és Társadalomtudományi Kar
Fenstheľm-West Kft.
Fenstheľm-West Kft.
Fenstheľm-West Kft.

Összesen:

Nyolcpĺpa Bt.
(l06l Budapest, Jókai tér 8.)

20|5. március 02.- 2016. március 0l.
virźry|áda' szemetes elhelyezése
Leonaľdo Da Vinci u. 23.
4,56 mz

il7,- Ft/m?/nap

864 l08,- Ft + ÁFA
l 385 3l6,- Ft + Ápa
472 780,- Ft + ÁFA
f |94 560,- Ft + ÁFA
548 640,- Ft + ÁFA
|g0 764,- Ft + ÁFA
58O 6f4,- Ft + ÁFA
Ltg 456,- Ft + [p4
fgl762,- Ft + ÁFA
2 880 360,- ľt + łr.a
578 525,- Ft + AFA

t0 f06 895,- Ft + Áľa.

3 If4 800,- Ft + ÁFA
5 586 000,- Ft + ÁFA
f2| 340,- Ft + ÁFA

8 400,- Ft + ÁFA
478 800,- Ft + ÁFA
98| 540,- Ft + ÁFA
1 053 360,- Ft + ÁFA

1'|' 454 240, - Ft + Áľa



Renovit Epítőipaľi Kft.
Fenstheľm-West Kft.

Összesen:

226 481,-Ft
4f 817,- Ft

269 f98,-Ft

fV. Jogszabályi ktiľnyezet

A Józsefuárosi Önkormźtnyzattulajdonában lévő közterületek használataró| éshasznźiattlnak rendjéľól
sző|ő |8/2013. (IV. 24.) önkormtnyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $-a éľtelmében a
k<jzteľület-hasznźńatta| - hozzźtjźtulással és elutasítással - kapcsolatos cĺnkormányzati hatósági
eljárásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint e|sőfokon a Városgazdálkodási és Pénzüryi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatźrozza a k<jzteľület használatok utáni fizetendő dij
méľtékét.

Á. LäzĺcrÍilct.h'zęzłő|cti díifizetős'i1tetĺezé".éľő! : Renĺlelef ! 8 E í!-\ J2.! hekezĄés.ei. zz' ą!ábbiak szerintl r rwálvl ulvL-rIoJZrlGląLr

rendelkeznęk:

,,(l) A dijat a közterület-hasznźiatihozzájźru|ásban rögzített időtartamra és módon a jogosu|t köteles
előre egy összegben megfizetni.
(2) Tartós (legalább hat hónapot meghaladó) közterülęt-hasznźiat esetén a Bizottság a jogosult
kérelmére havontą negyedévente vagy felévente esedékes, egyenlő ĺisszegű díjfizetést megá|lapíthat,

amennyiben az esedékes dij 10.000 forintnál magasabb. Ezt a téný a koztertilet-haszná|ati
hozztĄ áru|źtsban ro gzíteni kel l.

A közteri'ileti hasznźt\ati díjak csökkentéséről' elengedéséľől a Rendelet 24. s (1) bekezdése az
alábbiak szerint rendelkezik:
,'A Rendelet 2. melléklete alapján megállapított közterület-haszná|ati dijak korlátlanul csökkenthetóek
vagy elengedhetőek:

a. az onkormányzat érdekében végzett építési, felújítáSi munkálatok végzése esetében;

b. a fővárosi, vagy ĺinkoľmźnyzati pźńyázaton elnyert támogatásbó| történő épület felújítások
esetében;

c. humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d. kulturá|is és környezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikoľ a BizotÍság úgy ítéli meg, hogy az Jőzsefvttros érdekeit

szo|gźůja;'
f. bejegyzett politikai pártok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

ľendezvénye esetében;
g. oktatási, tudományos vagy ismeľetterjesztő témájú filmalkotások forgatása esetében;

h. a Filmtv. hatźt|ya alá nem tartoző aĺkotások forgatása esetén, aho| az igénybeveendő terü|et a

L5 mf-t eléró, de af0 mf-t meg nem haladó terülehĺ;
i. a Filmtv ' hatźt|ya alá nem tartoző alkotások forgatása esetén, amelynek időtaľtama a

kérelmezett időponttól számított 30 naptári napon belüI összességében nem haladja meg a 2
naptári napot.''

,,23ĺA.g Annak a közterĺilet-használónak a kérelmére, akinek bruttó 250.000 Ft-ot meghaladó <isszegű,

lejáľt haüáridejíĺ köaerület-használati díj tarIozása van' a Bizottság rész|etfizetési megállapodás
kötéSét hagyhatjajóvá. A ľészletfizetési megállapodás legfeljebb 24hőnapra szólhat.''
A Rendelet 8. $ l1. pontja szerint: nem adható közteľület-haszntilatihozzájźru|ás: ha ahozzź!árulást
kérőnek köaerüIet-használati díjtaĺtozása van vagy a rész|etfizetési megáIlapodásban rögzített
részleteket három hónapot meghaladóan nem fizeti.

A Rendelet 14. $ (3) bekezdés a) pontja a|apján a kozterĺ.ilet-haszná|atihozzź|áĺu|ást vissza ke|l vonni
akinek három hónapot meghaladó kĺjzterület-haszná|ati díjtartozása van és azt írásbeli felszólítás
ellenére nyolc napon belü| nem fizeti meg.

Fen tiek alapj án ké ľem az a|álĎbi határ ozati j avaslat elfogad ását.



Határozatijavaslat,L
.......l2o|5. ('. . ...) számú Vĺárosgazdálkodási és Pénzĺigyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺizteriilet-használati hozzájźtu|ást ad _
díjmentességgel _ az a|źbbí tigyben:

Kĺjzterület-haszná|ő, kére|mező: Táľsasház Kőfaragó u. 10.
(1084 Budapest Or u. 8.)

Közterület-használat ideje: 20 l 5. március 30. - 2015. július 3 l .

KözterĹilet-használat célja: építési munkaterĺilet
Közteriilet-haszná|at helye: Kőfaragó u. l0.
Közterület-hasznéiatnagysága: 60 m.

Felelős: polgármester
Fiatáľiđő: 20i5. március 30.

II.
... ....ĺ2015. (.. . .. .) szźlműYźtosgazÁźůkodási és Pénzügyi bizottsági hattrozat:

A Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság rigy dönt, hogy kĺizteri'ilet-használati hozzájźrulást ad -
dijmentességgel _ az a|átbbi ügyben:

Közteľület-hasznźt|ő, kérelmezó: Renovit Építőĺpaľi Kft.
(l l02 Budapest, Hĺilgy u. 15.)

Közterĺĺlet-hasznáIat ideje: 2015. április 07._2015. július l0.
Közteľület-használat célja: építési munkatertilet
Közteľtilet-hasznźůat helye: Kisfaludy u. 9.

Kisfaludy u. I I

Kisfaludy u. 13.
Közterület-hasznźt|atnagysága: 139,50 m2

139,50 m2

azza|, hogy a kieső parko|ási díj ÁFA furta|mźlt (f015. április o7 . _ f0|5 .jlilisu 10.) . -ff6 48|,-
Ft -ot a Renovit Epítőipari Kft. köteles megfizetni a Józsefuáľosi Parkolás-tizemeltetési Szo|gá|at
Sbeľbank MagĺarorszÍlg Zrt. áńtal. vezetett 14100309-9fI|f249-03000007 számú szám|źtjára
(2015.04.0l-jétől a paĺkolás tizemeltetési feladat e||źttő aKisfalu Kft.).

Fęlelős: polgármester
Határidő: 2015. március 30.

IIL
......./f015. (......) szÁmű Váľosgazdá|kodási és Pénztigyibizottsági|lattrozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad -
d ij mentességgel - az a|źlbbi üryben :

Kĺjzterület-haszná|ó. kére|męző: Ahomlokzat Kft.
(l l86 Budapest, Közdűlő i|t24.)

Közteľület haszná|at ideje: 2015. április 01. - 2015. április 17.
Közteriilethaszná|at céIja: építési munkaterület
Közterület-haszná|at helye: Bókay J. u. 53.
Közteľĺilet-hasznźt|atnagysága: 3l m2

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. március 30.
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rv.
.......lf0I5. (.....') sámú Városgaz/álkodási és Pénzügyibizottsági hatźtrozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺiaerület-használati hozzź!árulást ad -
díjmentességgel _ az a|álbbi ĺigyben:

Közterület-haszntilő, kéľelmező: Pázmány Péteľ Katolikus Egyetem Biilcsészet _ és

Táľsadalomtudományĺ Kaľ
(2087 Piliscsaba, Egyetem u. l.)

Közterület-használat ideje: 2015. március 30.
KözterüIet-használat célja: építési munkaterĺilet
Közteriilet-haszntiat helye: Mikszĺth Kálmán tér l.
KĺizteľĹilet-h asznát|atnagysága: f0 fiŕ

Felelős: polgármester
Lr^+Á-iÁA, .í\ĺ < 

-:.^:.'^ 
2í\I r4t4t |uU. źv t J. llląlwluö Jv.

v.
..'....120|5. (......) számú Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsźłgihatźlrozat:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-használati hozzájárulást ad _
díj mentességge l - az a|źtbbi ügyben :

Közterĺ'ilet-hasznźńő. kérelmezó: Fenstherm-West Kft.
(1081 Budapest, Kun u. 4. fsz.7.)

Közterület-használat ideje: 20l5. máľcius 30. - 2015. májusf5.
Közteriilet-hasznźńat cé|ja: építési munkateľület
Közteri.ilet-haszná|athelye: Szuzu.f .

Kcizterület.hasznźt|atnagysága: f0 mz

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. március 30.

vI.
......./f0I5. (......) szźtműYźrosgazdá'lkodási és Pénztigyi bizottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzíigyi Bizottság úgy dĺint, hogy .közteri'ilet-haszná|ati hozzź|árulást ad -
d ij mentes ségge l - az a|ábbi tigyben :

Köztertilet-használó. kérelmező: Fenstheľm-West Kft.
(1081 Budapest, Kun u. 4. fsz.7 .)

Kĺĺĺerület-használat ideje: 20l5. március 30. _ 20l5. május 25.
Közterĺilet-hasznáůat cé|ja: építési munkaterület
Közterĺilet-hasznźúathelye: Kis Stáció u. 9.

Közteľület-haszná|atnagysága: 4| m2

azza|,hogy a kieső parkolási díj ÁFA tarta|mźłt(f0|5. március 30. _20t5. május 25.) . -4z 817,-Ft,-
Ft--ot a Fenstherm-West Kft.köteles megfizetni a Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat
Sberbank Magyarorszĺg Zrt. áIta| vezetett |4|00309-9f1|ff49-03000007 számú szám|źĄára

(20l5.04.01 -jéto| a parkolĺás iizemeltetési fe|adat el|átó a Kisfalu Kft.).

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. március 30.
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vil.
......./20|5. (.. ....) számú Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodasi és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy ktizteriilet-használatihozzź$árulást ad -
díjmentességgel _ az alźtbbi ügyben:

Közterĺ.ilet-használó. kérelmező: Fenstheľm-West Kft.
(1081 Budapest, Kun u.4. fsz.7.)

KözterĹilet-használat ideje: 2015. március 30. - 2015. május 25.
K<iaeriilet-hasznźiat cé|ja: építési munkateľĺilet
Kĺjzterület-haszná|at helye: Tolnai Lajos u.7.9.
Közterĺ.ilet.hasznźůat nagysága: 44 m,
Közteľül et-h asznźúat díj a:

Felelős: polgármester
ĺI.+A-i.lA. 1nl < *Á.^:''. 2Írl l4Ląl luv. zv ł J. ||r4rvruĐ Jv.

vIII.
'......ĺ20|5. (....'.) számű VárosgazdálkodásiésPénzügyi bizottságihatározat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźę úgy dönt, hogy

l. a Blues&Gastľo f012. Kft.. (székhely: 1082 Budapest, Krúdy u. 6.) kérelmére, a 20|3' évi
közterület-hasznźiati díjtartozźs kiegyenlítésére részletfizetési megállapodas kdtését jővá hagyja, az
alábbi feltételekkel:

a) f4 havi egyenlő összegű ĺész|etfizetés, az,az havi bruttó l00 574,- Ft,
b) rész|etfizetés kezdete:2015. ápľilis hó,
c) részletek fizetésihatĺĺrideje: minden hó l0. napja.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. március 30'

f . kozteru|et-használati hozzájźru|ást ad _ havi dijfizetéssel _ az alźbbi ügyben:

Közterület-használó. kérelmezo: Blues&Gastro 201f.KÍt.
(l082 Budapest, Kľudy u. 6.)

Közteľület-használat ideje: 2015. április 0|._f0I6. március 31.
Köztert'ilet-haszná|atcélja: vendéglátó terasz
KöZterĺilet-haszná|at helye: Kľúdy Gy. u. 6.

Ktiĺeľület-hasznát|atnagysága: 70 m2

A kérelemben foglalt dijkedvezmény: |a %

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. március 30.

Ix.
.......ĺf0|5. (......) számú Városgazdálkodási és Pénzi'igyibizottságihatźtrozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint' hogy

1. az Shamiko Kft. (székhe|y: |092 Budapest, Ráday u. 3l.) kérelmére, a közterü|et-haszná|ati
díjtartozás kiegyenlítésére rész|eÍfizetési megállapodás kötését .ióvá hagyja, az alábbi
feltételekkel:

a) f4 havi egyenlő cisszegű rész|etťlzeté\ azaz havi bľuttó 2f8 54|,- Ft,
b) rész|etťtzetés kezdete: 20l5. május hó,
c) részletek ťtzetési határideje: minden hó l0. napja.
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Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. március 30.

f . közterület-hasznźiatihozzÍĄźm|ást ad _ havi díjfizetésse| _ az a|ábbi ügyben:

KözterĹilet-hasznźiő. kérelmező: Shamiko Kft.
(l092 Budapest Ráday u.3l.)

Közterü|et-használat ideje: 20l5. május 0|. _f0|6. április 30.

Közteriilet-használat célja: vendéglátó terasz
Közterĺilet.haszná|athelye: Krridy Gy.u.f-3.

Mikszath téľ 2.

Közterület-hasznźt|atnagysága: 15 m2 + 9 m2

6fm2+15mz
Felelős: po|gáľmester
Határidő: 2015. március 30.

x.
. . . ....ĺ20| 5 . (. . . . . . ) számú Városgazdálkodási és Pénzĺigyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgv dĺint' hoĺv

1. a SKS P.Corn Kft. (székhely:2083 Solymár, Mészégető u. 19.) kérelmére, a közterület-
használati dijtartozás kiegyen|ítésére részletfizetési megállapodás kötését jővá hagyja, az
alábbi feltételekkel:

a) f4havi egyenlő osszegű rész|etfizetés,azazhavi bruttó f3 909,-Ft,
b) részletfizetés kezdete: 2015. április hó,
c) rész|etek ťlzetési hatáľideje: minden hó 10. napja.

Felelős: polgármester
Határidó: 20l5. március 30.

2. közterÍilet-haszná|atihonájárúást ad _ havi díjfizetéssel _ az a|źtbbi tigyben:

Ktizterĺ'ilet.haszná|ő. kérelmező: SKS P.Coľn Kft.
(2083 Solymźr,Mészégető u. 19')

Közteľĺilet-használat ideje: 20l5. május 0|.-f0I6. március 31.
KözterüIet-haszná'|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közteľület.hasznźiathelye: Mikszáth Kźůmántérf.
Köztertilet-hasznźiatnagysága: 34,32 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 30.

xr.
. ....../f0|5. (.. . . ..) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottságí határozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigryi Bizottság úgy dont, hogry köáerĺ'ilet-használati hozzájźtrulást ad -
havi díjfizetéssel _ az a|ttbbi ügyben:

Közterület-hasznźiő. kérelmező: SKS Caffe Kft.
(2083 Solymfu,Mészégető u. l9')

Közteľület-használat ideje: 20l5. május 0|. _f0|6. április 30.
Közterü|et-haszná|at cé|ja: vendéglźttő terasz
Közterület-hasznźůat helye: Mikszáth Ktúmźtn tér 2.

Kcjzterület-h aszntiatnagysága: 149,76 mf
l0 m'
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Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. máĺcius 30.

xn.
.......ĺ2015. (......) száműYáttosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodasi és Pénzíigyi Bizottság úgy dönt, hory közterĺilet.használatihozzájárulást ad _
havi díjťlzetéssel _ aza|áhbi üryben:

KözteľÍilet-hasmáló. kérelmező: Lumen Laboľ Kft.
(l088 Budapest, Mikszáth tér 2.)

KöZteľület-használat ideje: 2015. június 01 - 20l6. május 31.
Köztertilet-hasznźiatcé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|athelye: Mikszáth térf-3.
Közterĺ'ilet-haszná|atnagysága: 40 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. március 30.

xIII.
.....'./f015. (......) számri Yárosgazdá|kodásiés Pénziigyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság rigy dönt, hogy közteriilet-használ atihozzájárulást ad _
eryösszegben történő díjfizetéssel _ az alźlbbi i'igyben:

Közterület-használó. kérelmező.. onish Kft.
(1061 Budapest, Andrássy út 45.)

Köztertilet-használat ideje: 20l5. április 0l. _ 20l5. szeptember 30.
Ktizterĺilet-használatcé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźńat he|ye: Kálvin térlłvĺúzeum utca2.
Közterület-használat nag1ĺsága: 18 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. március 30.

xrv.
.. . . . ../f0| 5. (. . . . . . ) szĺmú Y źtosgazdátlkodási és Pénziigyi bizottsági hatfuozat:

A Yárosgazdátlkodási és Pénziigyi Bizottság űgy dcint, hogy a 986/f0|4. (IX.15.) szźtmtl
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság á|ta| hozot7határozatot az a|ábbiak szerint módosítja:

KözterüIet-haszntiő, kérelmező: Szupeľ Jelen Kft.
(l085 Buapest' Blaha Lujzatér |-2.)

Köaeľiilet-használat ideje: 20 1 5. áp^ri|is 01 . _ f017. október 3 1 .

ĺizterület-használat nagysága: ff,05 m.

Felelős: po|gármester
Hatáľidő: 20l5. március 30.

xv.
.......lf015. (.'.'..) számű Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úry dönt' hogy kozterület-használatihozzźĄánllást ad _
erycissze gben töľténő d íj fi zetéssel _ az a|źtbbi Ü gyben :

Közteri.ilet-használó. kéľelmező: Benkovics Zsolt
(l012 Budapest, Márvány U.7.)

Közterĺilet-haszná|atideje: 2015. április 0|._2016. április 0l.
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Kĺjaerĺ'ilet-hasznźiatcé|ja: vendéglátó tetasz
Közterület-hasznźiathelye: Teleki László tér 5.
Közteľület-hasznźiatnagysága: 16 m2

Felelős: polgrármester
Határidő: 2015. március 30.

xvI.
......./2015, (. . . ...) szamú Yźlrosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság rigy dtint hogy köztcľiilct-használatihozzź|árulást ad _
eryösszegben történö díjfizetésse| _ az a|ttbbi iigyben:

Koztertilet-használó. kérelmező: Bonum Tv KH.NP. Kft.

\. Ą4^-'i'!^+L^^--Át.+ :J^:^. !'"9ľ Ł:*ľ:'ľ' "il"'': Y^:::,')I\\JZLęIu|tr!-ll.1Dzrrara1ru9J9. LwIJ.ąPLl|Lbvl.-LvLJ.UNlvuÝr vi.

Közteľület-hasznźúatcé|ja: vendéglátó terasz
Köĺeľület-hasznźiat helye: Horánszky u. 20.
Koĺerület-hasznźilatnagysága: 27 m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 30.

XVII.
. . . .. ..lf} | 5. (. . . . . . ) sz'źmű Y árosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dĺint, hogy köztertilet-használati hozzájárulást ad -
egyösszegben töľténő díjfizetéssel _ az aIábbi ügyben:

Köztertilet-hasznźńő, kérelmező: Fecske Presszó. Kft.
(1086 Budapest, Baľoss utca lfl. 5ĺ|.)

Közteriilet-haszná|at ideje: 20l5. május 0l. - 20l8. ápľilis 30.

Közteľĺilet-hasznáůat cé|ja: vendéglátó terasz
Koaeľület-hasznźiathelye: Baľoss u. l0.
Kĺjztertilet-hasznźt|atnagysága: 70 m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. március 30.

XVIII.
... ,.../f015. (... ...) számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úry dönt, hogy a 183lf015. (III.02.) számú hatźrozatot az
alábbiak szerint módosítja:

Köĺerület-hasznźilő, kérelmęző: Nyolcpipa Bt.
(l06l Budapest, Jókaitér 8.)

Közterület-használat ideje: 2015. mfucius 02. _ 2016. március 0l.
Közterület-haszná|at cé|ja: Virágládák, Szemetes
Közterület-haszná|at helye: Leonardo Da Vinci u. 23.
Közterület-h aszntt|atnagysága: 5 m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f075. március 30.
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A döntés végĺehajtását végző szervezeti egység: Gazđálkodási Üryosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. máľcius 25.

xÉszÍrprľB: GazoÁlrooÁsĺ ÜcYos zT 
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Budapest Fővátre VI||. kerii|et Józseńĺárosi Önkormányzat Polgármesteri HÍv#|a
Gazdálkodási Ügyosztáty
1082 Budapest
Barossutca63s7. 

K É R E L E M
.' 

^Józsefváľosĺ 
Ônkoľmányzat tulajdonában lévő közteľĺilet hasznĺĺtatáhozKérjük a nyomtątványt oIvashatóai, nyomlatott betűvel ittatteni!

ł
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Megjegyzés:, Fenti adatok kiizlěse a lqjzterúIet.használati kerelmek elbínźIlźsához a közteriilet-hayzruźIatok ellenőrzésěhu
szúIcégesek Az adatokat a Polgarmesteri Hivątal és a Józsefiárosi KözteruIet-felÍigelet lęzelik lebn tĄ!élcoĺatźs a 20I I. évi C)il,
torvěn1nn alqul'.
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Budapest Fővárosi VIII. keľiilet
Józsefu árosi on koľm ányzat
Polgármesteľi Hivatala

-Gazdálko dásĺ Ügyosztály
Pénzes Attila ĺiryosztályv ezető részér e

Budapest
Baross u.63-67
i082

Tisztelt Ügyosztáýezető Úr!

Mint a Bp. VIil. ker. Kőťaragó u' 10. szam ďatti tźrsashéa közös képviselője kérem, hogy a

táĺsashźn - mint a Budapest Főváľosi Vaľosrehabilitációs Keľet keretében az ,, Európa

BelvaľosąProgram II., a Palotanegyeđ Kultunĺlis Vrírosmegujítasď' cÍmiĺ pľojekt partnere -
'a mellékelt díjmentes közterĹiiet használati kérelmét jivahagyni, valamint az engeđéIyt,

megadni szíveskedjen.

Budapest, 2014-A3-rc
. .'íl,á.x;sÍ i']..'']..l.. '.,tT

Tisztelettel: :.. 
ga"/.Ĺ{lkG:l4]łji:

Üisz.:RT- s lal2015.
Üint Holczinger Jánosné
Tĺ{ľry: teľĺiletfoglďĺási kérelem
Hív. szf;m:,','ŕltlsi 
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Melléklet: Kérelem közterÍilet haszĺá)athoz

RÉĄtTÉĄ}.| rÁnsns HÁz KEztLő l RoDA

inÍo@kisfa|u'ĺozsefuaľos'hu . www.kisfa|u.hu
t084 Budapest, óľ u. 8. . Tel.: 333-l ||6,477ł852 . Fatc 303.0638, 314-l200

Adószám: la857l |9.f-4f . Cégiegyzék szám: Cg. 0 l .09-2654ó3
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A megá||ási tl|e|omra vonatkozÓ táblát a
|ezárás e|ótt 48.ôrával ke|| klhelyezni a pontos

idöta rtam meg határozásáva l Í

Cím:

Kivitelezó

IervezÖ:

Forgalomkcrlátozási tęrv
eDulet ľelulrtas

^Takáts 
Ĺilla' Karr.sz.:01-E09O/]KE'.T

/ zLĄ łą.,t:: Rsz.: F-l

Renovit Épĺtóipari Kfi'., 1 l02 Budapest, HÖIgy utca l5

Bp. VIII.' Kisfďuđy utca l l.

Dátum: 2015'02.25

Méretarrány; 1:500



MUŠZÁKI LEIRÁS

A jelen kiviteii tervdokumentćslő a Buđapest VIIL, Kísfaludy utca 1l. sz. ďaĺÍi Ęü|et
felújításával, kapcsolatos közterületfoglďás ideigle,n'es ťoľgďomkorlátozasi tewéttartalmazza

A munkrálatok alatt a Kisfaludy utca 11. sz. előtt 32,50 métahosszban ajráľđa es a parkolósáv
keľiil leaárásra, Á jármiivek ktizle'kedésére 3,0 nréter biztosíthato az úttgstbóI, azonban a
fulo]dďon történő megállĺást is meg kell tiltani. A gyatogosokat a hilo]đali jáĺdá13 kell
átiranyítani'
Á lezaľás időtaĺama alatt megáĺlrási tilďmat keil eheľ}đelni a terven jeĺölt móđon, mely
tźblákat a|eztlĺás ęlőtt 48 órával kell a pontos időtartam rnegielöIése meliett kíhelye,ai.
A hetyszínrajz tuta|mazza a teriileten jelenleg éľvényben lévő forgalmí rendet, meglév$
közuti j elzőtźhĺakaÍ'.
Az ďkďmazott ideiglenes jeIzőtáhlákat a KRESZ előíľásaiuak megfelelóen kell kíhelyezrrí
úgy, hogy azok sötetbeD, rossz látiásí viszonyok között is lathatók leryenek. Fényvisszaverő
foliával ellátott jelzőtablakat kell alkaĺm32pi.
A kivitelezés ideje alatt a forgalomkoriátozási teľvnek megfelelö lrel1ekre keli kitiizľri a for-
galomkoľIátozásra frgyelmeztető jeLzőtabLá'kaL A terv a hely52io kitáblázásával foglatkozik,
etttíl eitemi csak az illetékes hatóságok kĹilön hozzájáľulásával lehetseges.
A mmkateniletet minden esetben védtjkorláttal keĺl k<jľülvenni és sargan villogó lámpával
megr'ilágíiani.
A munkak befejezését kĺjvetően az eredeti forgalomszab ályozäst QebőtÁb|a,útburkolati jelek,
stb.) haladéktalanul vissza kell allítani, illetve életbe kelliéptetli!

Forealomkorlátozásboz s'zĺikséges eszközöt
Rözűti jelzőtóbĺ!źk:
l\' táb|źkat az ŕlt szegé|yétol 0,5 méÍeĺľe kell ethelyezni rigy, hogy atáb|a alsó széĺe a ja,rđz
szintjétö| minimum 2,00 méterre le5,en.
Kor!átok:
Az l'Ász 201'90ĺ1988 szęrinti piros-fehéľ sávozásĘ a kiviteIező ner,énet telephelyének fel-
tiintetésével. A jelzőiámpźk', ite|zj,rő deszkák, korláÍok Íartasáľa szolgáló o,źlopát szintén
piros - fehér sávozasúak.

B-ÁĹEs F T- rs MaNĺaVBDELEM

Minden munkateniIetet védőkoľláĺal és világítással keli el1átni.
A munkatertjletet úgy kell előjeleani és megvilágítani, hogy az rossz látasi viszonyok között
és éjszaka is láńbatő leryen.

TEłWZőI IWILATKŻZAT
Ezen terv az érĺ'ényes szabványoknak, előÍnásoknak, kiilönôsen a 2/7984, (t29') KM-BM
szám.is" valamint az 511987. (V.31,) KM.BM számú egliÍttes ľendeletekkel módosított
1./1975, (il-s.) KPM-BM szĺáĺnri ľendeletben (I(RESZ) es a ?aľ:984 Cxil.zl,) KM szrĺrnú
renđelstb en foglaltaloak megfelel.

2Q75.fębĺaar26.

Ť:- 'ĺćś.ądą
Takáts Li17a

Kam.sz.:0ls090/Iđ.T



RENOVIT ÉpÍľÔľĺru rrr.
H-ll02 BUDAPEST X. Hölgyu. 15.

TeL (06-l) 216-7 5'12,276-7 67 5

TeVFax: (06-l) 21 5 -3 4L4

renovit@ręnovit.hu

Budapcst FővrĹľos VItr. kcľülct
Józsefr árośi onkorrnrínyzat
Polgármesteri Hivatala
Y agyongazdálkodási és Üzemeltetesi Ügyosztály
Miľgai Bľigĺtta ľészére

Buđapest
Baross tt. 63-67.
1082

Kérjfü az igéĺyeĺt köztęrĹilet
szíveskedjenek.
A hívatkozott fotgalomtechnikai - korlátozási
kihelyezéséről tarsaságunk gondoskodik.
A közteriiletľől, kömyezetérő| az ígénybevétel

Ugyul.téző:
Tarąv: KözterĹilet hasmálat
és đíjmentességi kérelem
Bp.VIII., Kisfaludy u.1 1.

hasnlźĺ|atot a munkavégzéshez díimentesen biztosítani

teľvlapon szereplő jelzótźhltl<, jelzések

előtt fotót készítiink' és kérelniinkhöz

Tiszteit Mirgai Brigitta!

TźrsasźlgaŃ bzbeszerzési a]ánla ,,Energiatakaľékossági Beľuházások Budapest
Főváros Koľmányhĺvatalában 1.'' elnevezésiŁ KEOP-5.6.0/I2-20-2013-0020 azonosító
számú pźůyázat keretében kivitelezési munkak elvégzésére adatt aján7atot a Budapest VIII.'
Kĺsfaludy u. 11. sz. alatti lrormdnvhivatali épület energetikei korszerĹĺsítésére.
A pźńyźľat során tá:sasásunk nyerte el a kivitelezési munkźLt a fęrLt hívatkozott felhívrís 2.
részfęĺadataként.
Csatoljuk a Budapest Fővaľos Kormanyhivatďa ajanlatok elbírálási ügyiĺatát, ennek 10.

olda|őn a 11'. iontban /2. részfę|adat/ jelölve van társaságunk mint nyeľtes pályĺázó /zöld
szíĺmel kięmelve/'
A kivitelezéshez közter[ĺlet használat igénybevétele sztikséges az éptilet utcai homlokzatźnak
állványozásí, anyagszátlítrási stb. feladatainak elvégzéséhez, a mellékelt 1051/698-2/20|5.
számú, BKK llozrĺ;jáĺlf,átsával ellátott forgalomkor|ätozźsí tervęn fęltüntetottek sz.eĺint.

csatoljuk.
Az engedélyezett tervekből, műleírasból 2-2 példźný szíveskedjenek résztinkľe biztosítani.
Kedv ern elbírálĺásukb an bizv a

Budapest, 2015. március 9.

M-eJlé1ĺ1etek:
3 pid foĺgďomkorlátozasi terv és miĺszaki leírrís
3 pld közteľület használati terv
1 pld kéreleĺn nyomtatviĺny
1 plđ cégkivonat
{pld fotó

ugyvezető



YŁ\StĄ]Ą^.b)/ u, /ÍĄ.

Ą, DbHtr,rGssécEt- Egaä LH,d't,-/
tř'Ett, TĺE Dütłnęc'acĺ(rrlsĺ ffi.

Ł. c'ś{oeł.r'pt,Ň o

? Ll-^đ i a.l,ę.t r lllaÉl'r. ll httJa .-l-r-lt17\3l Y|rrf 

-*,/Ąýšír

4. A r1iltł|łA, eLłł.1ggÚsér.,g|Ĺ Do Uł).

r'tIEüŕt|'tHA.
Buu ĄPtff tĐé,v^I,oB wPH^l|t/-

HturtrAs^
Łoąľ^FEaą ahłElr'
E?,€D utp' F,Ý!!DÍESľ vl uľe-t2Hr'

DEtÜ oę'ipírlą| Ąa otl,kł-,

Ąą ?ol.Jt ,Ąt-A7To

5. %tbnatŮ 4dto É?Fąl
bł{s.ou.4?.



RENovI T Épíťóipaľi Koľl átolt Fele 1ő s s égíí Társ as á g

GrcL Buđapest, Hölgy utca 15. fszt.) Ađőszőlm: I0787I33-f-4f

Cégkivonat 201 5.03. u.-i időáIllapotban

ĺ' Általános adatok

o Cégiegyzékszím:0l 09 169554 (Hatlílyos)

r Cégforma: Korlátolt felelősségű tírsaság

r Alakulás dátuma: L992.09.30.

o Bejeryzés dáhrma: 1992.1|.20.

2 A cé'g elnevezése

zl RENoVIT Építőipaĺi Korlátott Felelősségű Táľsaság

Hatólyos: ]992.09.30. -..'

3 A cég rłividített elnevezése

3/I RENOVIT Kft
HatĺźIyos: 1992'09.30. _ '..

5 Á. ceg székhelye

5/3 1102 Budapest' Hölgy utca 15. fszt.

Változás időpontja: 2oo9.09.0l'

Bejegyzés kelte: 2009.09'25.

Hanźlyos : 2009.09.0 1. _ .'.

6 A cég te|ephe|ye(i)

6Il Lo97 Budapest, Kén utca 6.

Bejegyzes kelte: 2009.09.25.

Hatdlyos: 2009-09.25. - ...

8 A táľsasági szerzőiles(ďapszabáty, ďapÍtó okirat |était6 okirat) kelie

8t1 7992.09.30.

Hatdlyos: 1992.09.30. -,..
8tf 1992,12.17.

Hafuźlyos: I992.I2.1]. - ...

8ĺ3 1992,12.17.

Halźlyos: 1992.12. 17' _..,

8ĺ4 1992'|f'30'

Hatuilyos: 1992.12.30. -...
8ĺ5 1,993'09.07.

Hanlyos: 1993.09.07. -.--

8t6 7993.0%4.

Hątólyos: I99j,09'30, - '..



8n p94.09.19.

Haaźlyos: 1994.09.19. _...

8/8 1995.09.05.

Hatályos: 1995.09.05' _ .'.

8/9 1996.04.30.

Hatólyos: I996.M.30. - ..'
8/10 1997.06.Ô1.

Hatdlyos: [997.M.OI- -...
8/11 1999.10.08.

Hatđlyos: 2000.0I,]8. _ ...

8172 2005.05.24.

Hatályos :' 2005.06. I 0. _ ..'

aI3 2007.rf.fg.

Bejegyzés kelte: 2008.02.05.

Hauźlyos: 2a08.02.05. _ ..'
ol1 l 

^^|^ ^ť ^?oI t+ zvLv.vJ.z),
Bejegyzés keite: 20l0.06. 1 5'

Hatályos: 2010'06.I5. _ '.'
8tI5 20rf .u7.16.

B ej egyzés ke|te: 20I2.08.f3.

Hatćlyos: 20] 2.08.23' _...

8ĺ16 20|2.||.30.
Bejegyzés kelte: 20 l 2. 12.06.

Hanźlyos: 2012. Iz.M. -...

9 Á cég tevékenységi kłiľe(i)

9ĺ155 4120,08 Lakó- és nem lakó épület építése (Főtevékenység)

B ej egyzés keIte'. 20|3.af .20.

Hat'lźly os : 20 I 3.02.20. _ ...

9||56 236|,08 Épírási betontermék gyártása

B ej egyzés kettei 20 13.v).zo'

Hatá.lyos : 20 1 3.02'20. _ ...

9/|57 2362,08 Építesi gipsztermék gyá,rtása

B ej egyzés ke|te: 20 | 3,a.20'
HatóIyos : 20 I 3,02.20. - .''

9ĺ|58 2369,08 Egyéb beton., gipsz-, cementtermék gy:írtása

Bejegyzés kelte.. 20|3 .02.20 '

Hauźlyos : 20 l 3.02.20. _ ...

91 159 23.1 0, 08 Kőmegmunlĺálás

B ejegyzé s kelte:. 2o|3.o2'20.

HauźIyos : 20 l 3.02.20. - ...

9l |60 25|1, 08 Fémszerkezet gyáĺtő,sa

Bej egyzés ke|te: 2oĹ3.o2.2o.

Hatćlyo s : 20 I 3.02.20. - ..'
9/|61 25t2' 08 Fém épületelem gyártása

Bejegyzés kelte: 201 3.02.20'

HatáIyo s : 20 I 3.02.20. _ ...

9| 162 2550, 08 Fémalakítás, porkohászat

B ej egyzés kette: ?113.02.20.



Hatóĺyos: 201 3.02.20. _ .-.

9 l | 63 25 6L' 08 Fémfelület-kezelés

Bejegyzés kelte; 20 1 3.02.20'

Hatdlyos: 2013.02.20. - ...

9 l Lg 2562, 08 Fémmegmunkálás

Bejegyzés kelte: 201 3.02.20'

Ilatłźĺyos : 20 l 3.02.20. - ...

9t |65 27 12, 08 Áĺamelosaó, -szabályozó késziilék gyártása

B ej egyzés kelte: 20L3.o2'20,

HatáIyos: 20]3.02.20. . .'.
9/166 3rc|,o8 Irodabútor gyártása

Bejegyzés kelte: 2013.02.20.

Hatályos: 2013.02.20. - .,.

9 l 1 67 3 lo2, 08 Konyhabútorgyáĺtás

B ej egy zés ke|te: 20 |3.0f .f0.

Haĺłilyos: 20I j.02.20, _ ...

9/1ó8 3109'08 Egyéb bútorgyártása

Bej egyzés ke|te.. z0 |3 .02.20,

HauźIyos: 20] 3.02.?0. _','

9 ĺ 1 69 41 l 0' 08 Épütetépítési Proj ekt szervezése

B ej egyzés keĺte.' 20 1 3,0f .2o.

H at,ńĺyos : 20 l 3.02.2a. _ ...

9l|.7o 42l|,08 Út, autópálya építése

B ej egy zés kelte : f0 1' 3.02.20.

HalźIyos: 20 1 3.02.20. - .,'

9 t 17 1 4f21, 08 Folyadék szállítasáĺa'szolgáló közmű építése

Bejegyzés kelt e: 2o13.of .2o.

HalźIyos : 20 I 3'02.20. - ..,

9l|,72 4f22,08 Elektľomos, híradás-technikai céltĺ köz-mű építése

Beje gy zés kelÍei 20 |3'02.zo,

Hatólyos: 2013'02'20, _ .,.

9l|.|3 4291,08 Vízi létesítmény építése

B ejegy zés kelĺe 20 |3'o2'20.

HatóIyos: 201 3,02'20' _ ...

9ll74 4299,08 Egyéb m. n. s. építés

B ej egyzés ke\te:. 20 13 .02.'20.

I:l anlyos : 20 I 3.02-20 - - ...

9ĺ175 431|,08 Bontás

B ej egyzés kęItę: 2013.0f .2o'

HatáIyos : 20 l 3,02.20. _ .'.

gt176 431f,o8 Építési terĺilet előkészítése

B ej egyzés keIte: fo13.a2.?-0.

HatlźIyo s : 20 t 3.02.20. - ...

9t|.].| 43|3, 08 Talajmintavétel, próbafiirás

B ejegy zés ke|te: 20 | 3.02.20.

Hatólyos: 20I j.02.20. _..'

9 ĺ |7 8 4321, 08 Villanyszeľelés

Bejegy zés kelte: 20 1 3.02.20.



Hafuźlyos: 20I 3.02.20. - ...

917.79 4322, 08 Yíz-, gźn-, fűtés-, Iégkondicionáló-szerelés

B ej egyzés ke|te: 2013.o2'2o.

HatóIyos: 2013.02.20. _ .'.
gl18a Ę29'08 Egyéb épületgépészeti szerelés

Bejegyzés ke|te: 2013.02.20.

HatóIyos: 20 13.02.20. _ ...

9ĺ18L 4331'08 Vakolás

B ejegy z'ľ;s kelte:, 20 | 3.O2 -20.

HatóIyos: 20 I 3.02.20. - ...

9ĺ |82 433f, 08 ÉpüIetasztalos-szerkezet szerelése

B ej egy zés kelte: 20 |3 .02'2a'

Hatdlyo s : 20 I 3.02.20. - .. -

91183 4333,08 Padló-, falburkolás

Bejegyzés ke|Le.. fo |3 .02.20.

Hatályos: 20I 3.02.20. _ ...

9||84 4334,08 Festés, üvegezés

B ej egyzés kelte: 2o1 3 .0f .fo.

Hatdlyos: 2013.02.20. - ...

91185 4339,08 Egyéb befejező építés m. n. s.

B ej egy z,és ke|te.. fo13.oz.2o.

Hatóĺyos: 20l3.02.20. _ 
'..

9l 186 439|' 08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

B ej egyzés kelte:. 20 13 .0f .fo.
Hatályos: 20] 3.02.20. -...

91187 4399,08 Egyéb speciális szaképítés m' n' s.

B ej egyzés ke1te.. źo73.o2.20.

Hanlyos: 2013.02.20. -...
9ĺ|88 467 2, 08 Fém., érc-nagykereskedelem

B ej egy zés kelte: 2o 13,o2.2o.

Hanźlyos: 20]3.02'20. _ '.'

9|189 4673, 08 Fa-, építôanyag-, szaniteriáru-nagykereskedelem

B ej egyzés ke|te: 2o 13.o2.20.

Hatilyos: 2013.02.20- - ...

9ĺ|9o 4674,08 Fémáru, szerelvény, ffitési beľendezés nagykeľeskedelme

B ej egyzés ke|te: 20 |3'0f ,20.

Hatólyos: 20I 3.02.20. _...

9ĺ19 1 47 5f, 08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskďelem

B ej egyzés ke|te: 2o|3.02.?0.

Hatđlyos : 20 I 3.02.20. - ...

9/192 6399,08 M. n. s. egyéb információs szolgáitatás

B ej egyzés kelte : 20 B.a2.20.

Hatdlyos: 2013.02.20. - ...

g / |9 3 6621, 08 Kockázatértékelés, k iíĺszakéĺés

B ej egy zés ke|te: 2013.0?'20'

HatłźIyos: 20I3.02.20. _ .'.

9/194 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

B ejegy zés ke|te: 2o | 3.02.20.



I

Hatólyos: 2aI3.02.20. - ..-

9ĺĺ95 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingat|an bérbeadása, üzemeltetése

Bejegyzés keltc 20l3.o2.2o.

Hatólyo s : 20 I 3,02.20. - ...

9/196 683 1'08 Ingatlanügynöki tevékenység

Bejegy zés ke|Íe,. fo13 -o2.2o.

Haĺłilyo,s: 2013'(,2,20 _, ,

g t 1g7 6832, 08 Ingat|ankezelés

B Ąegy zés kelte: f0 L3.o2.2o.

H at.łiĺy os : 20 I 3.02'20. _ ...

9/l 98 71 1 1'o8 Építészmérnoki tevékenység

Bej egyzés ke|te: 20 1 3 .02'f0.

Haĺóĺyos: 2013.02.20. _ ...

9l|99 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki lanácsadás

Bejegy zés kelte: 20 l 3.02.20.

Hauźĺyos: 20 1 3.02.20' - ...

9ĺ2ú .I1zo'08 Műszaki vizs5á|at. elemz-és

B ej egy zés kelte,. f0 t3 .o2.20.

HatłźIyos: 20 ] 3.02.20. _ ...

glfoĺ ,7490,08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos' műszaki tevékenység

Bej egyzés ke|te: f0| 3.0f .f0.

Haĺriĺyos: 20 1 3.02.20' _ ...

9t2of ..ĺ.ĺ32,08 Építőipari gép kölcsönzése

B ej egy zés ke|tez f0 |3 .o2.20.

Hatlźlyos: 20 l 3.02.20. _ ...

9l2o3 .1739,08 Egyéb gép' tiárgyi eszköz kö|csönzése
'Bej egyzés ke|te: 20 | 3.0f .f0.

Hatĺźlyos: 2013.02,20. - ...

9/204 8020'08 Biztonsági rendszeĺ szolgáltatís

Bejegyzés kelte: 20 l 3.02.20'

Halólyos: 20I 3.02.20. -.'.
9/205 81 10'08 Épíunényiizemeltetés

Bejegyzes kelte: 201 3.02.20.

Hatłilyos: 2013'02.20. _ .'.

gt?o6 8|z1' 08 Általános épulettakarítás

Bej egy zés ke|te.. 2o|3.o2.20.

Hatdlyos: 201 3.02.20. -...
91207 81ff,o8 Egyéb épiilet-' ipaÍi takarítás

B ejegy zés ke1te: f0 | 3 .0f .20,

Hatdlyos: 20 I 3.02.20. - ...

9lz08 8|29'08 Egyéb takarítás

Bejegyzss kelte: 2013 .02-24 .

Haĺólyos : 20 ] 3'02.20. - ...

9 l2Ü9 81'30, 08 Złjldterület-kezelés

Bejegyzé s ke|tę; f0 |3'of .20.

Haĺłilyos : 20 I 3.02.2a. _ ...

%fla 4.7 19, 08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

Bejegyzés kelte: 20 l 3.02.20.



Hatátyos: 20I 3.02.20. _ ...

91211 469a, 08 Vegyesteľmékkcirű nagykeĺeskďelem
B ej egyzés ke|tę: 20 |3.of .2o.

Hatĺźlyos: 20 I 3.02.20. _ ...

9/f1f 42|3,08 ľlíd, alagút építése

Bejegyzés kelte: 2013.02.20.

Hatólyos: 201 3.02.20, _ ..'

9/f13 47 53: 08 Takaĺó, s7.őnye1, fal-, padlóburkoló kiskeĺeskedelĺne

Bej egyzé s ke|te: 2ol3.a2.20.

Hatlźlyos: 2013.02.20. _ ...

9/214 4.759,08 Bútoą világítási eszköz, egyébháztartási cikkkiskeĺeskedelme
B ďyegy zés kelte: 20 13'02.20.

HatlźIyos : 20 l 3'02.20. _ ...

91215 4643, 08 Elektronikus háztattźĺsicikk nagykereskedelme

Bejegyzés kelte: 20 l 3.02.20.

Íiatáiyos: 20iJ.ai.20. _ ...

9/2|6 4647, 08 Britor, szőnyeg, világítóbeľendezés nagykereskedelme

Bej egyzés kelte: 201 3,of .f0.

Hatólyos: 201 3,02.20. _...

10 A lnŕíkłidés l.lefejezĺísének időpontja

7o|l HatáĺozaÍlan.

Hatólyos: 1992.09.30' _ ...

11 A cég jeryzett Íőkéje

11lz Pénzbellhozzájárulrőls: 46 043 000 HUF
Nempénzbeli hozzájárolás: l9 l37 000 HUF

Osszesen: 65 180 000 HUF
Hatlźlyos: 1993.09.07. _ ...

13 A cégiegyzésre jogosult(ak) adatai

|316 lvicsicsné Konuźromy Éva @n'. Csery Maĺgit) tigyvezető (vezntő tisztségviselő) l118 Budapest, Vitlányi |it 55/65. D.
ép.

Sztiletés ideje: 1954.|2.27 .

Adóazonosító j e|: 83213 6/161 6

A képviselet módja: rinálló.

A jogviszony kezdete: f012.12.01.

Változás időpontja: 2072.Lf '0 |.

B ej egyzés ke|te:, 20 lf ,1 2.o 6.

Hatályos: 20IZ.I2.0I' _ .,.

14 A könyvvizsgáló(k) adatai

|4l8 [o1 09 467329 ] INDEX-AUDIT Ktinywizsgďó és Könyvelő Kft.IłU 1046 Budapest, Krilső.Szilágyi rít 60. 2. em.

Jusztus István (an: Balázs Emma Sára) f11,2Yeĺesegyház, Kökény utca 3.

A j ogviszony kezdete: 2O\2.AT .16.

A jogviszony vé,ge: 20 |7 .05.31.

Vál tozás időpontja: 20|2.07'| 6'

B eje gy zés ke|te:. 20|2.08.23'



Hatólyos: 2012.07.16. _ '.'

16 Átahlĺulás folytán létrejiitt cég eseÍében a jogelőd cég(ek) adatai

16/1 tol 01 oo3517 ] RENOVIT Építőipari Vállalat.

Hat ólyos : l 992.09. 3.0. _ ...

?.0 A' cég statisztikai számjele

20t3 ro7 87 133 4120-1 13-Ol.

Bejegyzés ke]te; 2008'02. 14.

Hatdlyos: 2008.02. 14. - ...

fl. A'cégađószáma

2u5 1078'1133-2-42.

HU10787133.

Adószám státusza: érvényes adószÁm

Státusz kezdete: l 992.10.01.

ý áltozás időpontj a: fo13.0f .26,

Bejegyzes kelte: 20 I 3.03.06.

Hatályos: 201 3.02.26. _...

3? !ł' cég pénzforgalmÍ jelzőszźtma

32t 1 7200t008-001486s3-00 100008

Raiffeisen Bank ZrĹ Budapesti Fiók (1054 Budapest, Akadémia u. 6.; 0l l0 M104f)

A szám|a nyitási dátuma: l995.06.07.

Hatólyos: 2002.0I.30. _ ...

Cégfoľmától függő adatok

1(09) A táľsaság tagiainak adatai

1'(09)120 Kovócs Imre (an: Szádóczkĺ Margit) t l 16 Budapest, Fegyvernek utca 56-58'

Szĺiletés ideje: 1945.04.03.

A tagsági jogviszony kezdete: 1992'09.30.

VáItozás időpontja: 2012'07 '|6,
B ejegy zes keltę: 20 12.08.23.

Haaźlyos : 20 1 2.07. I 6. _ ...

|(09)12| Pétery Gyiirgy (an: Nagy llona) l l2l Budapest, Hangya utca l 0.

Születés ideje: |9 52.05.29.

A tagsági jogviszony kezđete: |992.a9 30.

Y áltozás idôpontja: 2012'07 '16'
B ej egyzes keltę:. foĹf .08.23.

Hattźly os : 20 I 2.07. I 6. - ...

t(09)t?2 [01 09 466018 ] Pétery és Tĺársai Épíńipaĺi Kereskedelmi és Szolgáltató Koĺlátolt Felelősségű Tĺánaság HU 1118

Budapest, Vil|ányi ú|t55ĺ65, 'D'. éP.

SzavazaLi jog mértéke mhősített többségű befolyást biztosít.

A tagsági jogviszony kezdete: |996.M.3o.

Változás időponda: 20 |2,.07 .1'6.

B ejegy zes kelte: 2Ol?.08.23.

HatlźIyos: 20I2.07.16. _ ...
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e Elutasító és kijavító végzések

Cégk<izlöny

Év :2005. Kcitet:46. oldal; 03459.

Ez a ktizlemény a 2M5/46 kazlanyben, 103459. oldabn jelent meg.

Fővólosi Bírósóg 0I 09 169554

RENOVIT Építőipari Korlátolt Fetelósségű Táľsaság (1097

Budapest, Gubacsi út 10/B.; ÍL0787|33-2431>

A bíróság a(z) 2005.06. 10.én hozottvégzését hivatalbóI az

alábbiak szerint javítja (egészíti) ki:

I ( 09 )' Ĺo| 09 46601 8] Pé tery és Tđrsai Epítőipari, Szolgdltatĺi és

Rereskedelmi Kft. HU l l18 Budapest, Villányi u. 55/65. ''D'ép
Törölve: 2005. 06. 10-i hatállyal.

A táĺsaság iĺányítősátbiztosító befolyásolás fajtája: közvetlen

irányítást biztosító befolyás.

t01 09 46601 8 | P étery és Tlirs ai Epítőipari, S zolgóltató és

Kereskedelmi Kft. HU l l18 Budapest, Vitláný u. 55/65. ''D'' ép.

Hatályos; 2005. 06. l0-től.

Bejegyezve: 2005. 09. 0-.

Az adatok az opten Kft. Cégtár rendszerébôl származnak, amely cégek esetén a Cégközlönyben megielent hivatďos adatokat
tartatmazza, más szervczetek esetén egyéb fonásból származó hivatalos és gyííjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja 2oL5.o3.f4 09:23
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 2015.03.21.

Adatbázis utďsó aktualizálási dátrrma: f015.o3.24 08:48



Budapeś Főváros V|lt. keđtet Józsefv.áfosi onkoĺmánpat Polgármesteri Hiviita|a
Vagyöngazdálkodási és Üzeme|tetési ĺigyosuüá]y
1082 Ęglbees!Barossutca63.67.KÉRELEM

a Józsefváľosi onkormín1zat tulajdonr{ban lévő közteľüIet
Kérjük a nyomtatvány! olvashatóaí, 4yomtt,tott bet űveI kÍtölteni!

Gazdasägi társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szeruezetek esetében:

K&elmezőneĺle: ..áłj.9.Li.+.9.!ł.ąAĹ....*TJ. telďorľ,

K4csolđďtótis/inÍézőneve: :..$.1.3.'9.9.,3:ł9....'tŚ-B..ęg.....'......... tdďoü;

Srelđrelye:i'*'i'ĺi,,ĺiticina)ryí$...3t,ĺ.łĄT.ę..áT'''.....'..(u,tĐ:..ľ.ąt}.{:*g....d.-'-......úffi-?.Ą.,.

ąlĺry!.zfu. ńIT,lNyilvárĺaľtási #lĺx. . 9 Ą:.9.9. ĺ..'s. 9.3 C.1 ŕ
Banlsám]aszaĺna /l Á a Á 8io ĺ !s "t 

!.. oioiolo (.,

Adśsńľra. iÁ
.l

t\ Łirĺ3 io J

Ą o Ô a\ air,
"t- lv 3

Egyé n i v áI I al koz ás esetébe n :

f -r-r-T-r-l--T--l
Vďalkozónyilvántaľtasisńtl1t' i i I i l i I i

AdószáÍnä m
Baĺcszamlaszłrna

pĺesj"gyzis: Fenti adatok közléle a lrőzterijlet-hasznólati kérelmek elbírálasához a kôżtenilel-hasznóIank elbnőnéséh,a

onłšěs";á, Áz adatolĺąt a Polgźrmesbrt Hivatal és a lózsefuárosi Kőztelůlet.felűgleIet lłeelik Jelat lźjdłodatós a 20I I. evi ffiI.
tönp.ya,alapuL

Ktizteľĺilet-hasalátatidejezol Ę * inTłl ou [finantól
cľöbb időpont,. helyszÍn eset&r kériink listát mellékehi)

2o1E. ev.|.đ7l no ZE ]*n,'

IfiizteľŤIethelye: Budąpest vltr. kenllet'......3.q\.}łj1Í.....}..''ł-..ł'9. '...ýÍt^
. .' .'' . .'.(utcą ter)' .''.5...3... szam előti: tltt€st€rŁ zĺl&aíĺleten vary ....'.....

Kéľjiik il túlotdaton jel?ett m9!l-ěkl-eteke't csatolni, és
" o kér ele mny o,nta-tv ányt a I á í r n i sIíve s ke dj é k !



AHOMLOKZAT KFT.
Te|efonszám: +36 1297 33 13

Mobil: +36 304364305
E-mail: info@ahomlokzat.hu

Budapest Fővaros VItr. kerület
Józs efü áro si Ónkormáĺlyzat
1082 Budapest, Baross !.63-67.

Táľgy: Kéľelem

z@trl.ffiľltr Ti3(ą ä7lfrĘdĺĚlňl
ngĺĺrÄs.nrÚlírfu .vÉoEĺEilt

shomlokzol.hu

Tisztelt Onkormanyzat !

Ke'Jĺik az epťł|et eliĺlti jźrda, épület mellett kb. 1 m hasrnźiatamiatt a közterüIet használatí díj
elengedését, illetve csökJ<entését ugyanis nem s7iikséges a gyalogosforgalom elteľelése.
Továbbá kéritik a kozteľĺilet használati díi eleneedését= mive! az I. sz. Gve.nnekgv. owászatí--- - J ----- ---eJ - AJ -'---'-

Klinika táĺnogatásban részesĹĺl Buđapest Főviáĺos Önkorm źľryzata źital,

Budapest, 201 5. március 16.

Üdvözlettel: í]] -Ą - Ą
WH#*RJ

ťlgyvezető

*,L

l 186 Budapest' Közdtilő út 24.

MKIKszán: I lÁ1768l' CĘiegyzé,ks7Án: Q|A9-933696
Adószám: |2422E09-243, Baakszánlasám: Fomís Takaĺékszôvđkezď' 7290w7 5.103084,I I









AHOMLOKZATEpítőipariKivitelezőésSzotgáItatőKorlátolt
Felelősségíí Táľsaság

( 1 1 86 Budapest, Közdíí|ő űt z4.) Adőszám: L242280g-2-43

Cégkivonat 2015.03 .?A..iÍdőáIlapotban
1 Általános adatok

r Cégĺegyznkszáĺn:01 09 933696 (Hatályos)

. Céďoľma: Korlátolt felelôsségű társaság

r Aiakuiás dátuma: 20[o.o1.25'
o Bejegyzés dáfuma: 2o1l0.o2.u.

2 A^cége|nevezćse

zl AHOMLOKZAT Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelôsségű Társaság
Bejegyzés kelte: 201 0.02.04.

Hatdlyos: 2010.02.04. -...

3 A cégľłivÍdítette|nevezése

3/1 AHoMLoKZAľKft.
Bejegyzés kelte: 20t 0,02.04.

Haaźlyos : 20 1 0-02.04, _ .'.

5 A cég székhelye

5ĺ2 1186 Budapest" R.jzdfrtől3t}4'
VríItozás időpontja; 201 3.01'09.
Bej egyzés kę]te,. 2o13.02.1 9.

Hatłźlyos: 201 3.0I.09. _ ...

8 A Írírcasági szeľződés (alapszabá|y, a|apító okira! |étesítő okiľat) kelte

8/1 2010-01.25.

Bejegyzés kelte: 2010.02.04.

Hatđlyos: 20I 0.02,04. - ...

8ĺ2 20|3.o1.o9.

Bejegyzés kelte: 201 3.02' 1 9.

Hatólyos: 20I3.02.]9' - ...

9 Ä cég tevékenységi köľe(i)

9ĺ2 4399,08 Egyéb speciáiis szaképítés m. n. s. (Főtevékenység)

Bejegyzés kelte: 20 l 3.02- 1 5.

HaÍúlyos: 20I 3.02. ] 5. _...

Í1 A cég jegizett tokéje

11ĺ1 Összesen: 200oo00HUF Bejegyzéske|te:20|0.a.04.



Hakźlyos : 20 l 0.02.04. _ ...

13 A cégiegľzésľe jogosult(ak) adatai

7313 Hercsel Erik (as:Rák KláÍa Máda) ĺigyvezető (vezető tisztségviselő) 8230 Balatonfiiĺed' Békę utca 9.

Születés ideje:. ĺ962.04.24.

Adóazonosító jel: 8348 l 12650

A hiteles cégaláírásí nyilatkozat vagy azxgyv{.d ráItď ellenjegyzett aláíri.ás-minta benyújtrásra került'

A képviselet módja: önálló.

A jogviszony kezdete: 2010.01 .25.

Változás időpontja: 2013.01.09.

Bejegyzés keIte: 20|3,0f .79.

Hatđĺyos: 20 1 3.0l'09. _ ..'

|3ĺ4 Bąbcsán Gábor (an: Mezei Anna) ügyvezető (vezető tisztségviselő) }CťllÉÍd,Bazsatőzsautca7.

Születés ideje: 1962.o3.19'

Adóazonosító j el:. 8347 7 5f5 59

A híteles cégaláírási nyilatkozat va1y az iigyvéd által ellenjegyzen aláírás-minta benyújtásĺa került.

A képviselet módja: önálló.

A jogviszony kezdete'. 2010.01.25.

Y áLtozás Ídőpontja: 20 13.0 1.09.

Bejegyzés kelte: 201 3.02. l 9'

Hatĺźlyos: 20I3.0I.09. _ ...

20 A cég statisztikai számjele

fÜt t 12422809 -4399-113-01.

B ej egyzés ke|te: f0 7o.o2.0 4'

H atályo s : 20 1 0.02.04. _ ...

fl A cég adószáma

21t2 12422809-2-43.

HU12422809.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete : 2010.02.M.

Y á|tozás időpontj a : zarc,02.0 4.

Bejegyzés kelte : f0 l3.01.f2.

Hatĺźlyos: 2010,02'04. _ ''.

32 A, cégpénzforga|mi je|zőszźlma

32 ĺ l 7 f90o07 5- 1 030847 1 -00000000

Forrás Takarékszövetkezet (8000 Székesfehérvár, Vörösmaĺty téĺ 1.;19 02 000338)

A számla nyitási dátuma: f0|0.Í).04.

Bejegyzés kelte: 20 l 0'02' 1 0.

Hanilyos: 2010.02.10. - ...

3U 4 l l't r80 48-20000208-00000000

OTP Budapesti r., Delta Üzletház (|183 Budapest, ulői út 440.; 01 t0 041585)

,Pĺ szź.m|a nyitási dáfuma: 20|2'07 .7-0.

Bejegyzés kelte: f0',2.07 .23.

HatlźIyos: 2012.07.23. _ ...

45 A' cégelektľonikus e|érhetősége



4511 E mail: info @ahomlokzat.hu

Bejegyzés kelte: 20 l 0.02.04.

Halđlyos: 20l0.02.a, _ .,,

49 A cég cégiegyzékszámai

49t7 0t09933696
Yezeĺłe a(z) Főváĺosi Törvényszék Cégbíľósága nyilvántartrásában.

Bejegyzés kelte: 20l0.02'04'

Hatĺźlyos : 20 I 0.02.04, _ ...

CégfoľmátóI fiiggő adatok
1(09) A üírsaság tagiainak adatai

1(09)/3 Hercsel Eńk (an: Rák KIáľa Mária) 8230 Balatonfiired, Béke utca 9.

Születés ideje: 1 962,0 4'24.

Szavazati jog rnéĺéke minősíten többsegű befolyá-ct biztosít.
A tagsági jogviszony kezdete : 2010.01.25.

VáItozás időpontja: 20l 3.01'09.

Bejegyzés kelte: f0 | 3.02.19.

Hatdlyos: 2013.01.09. - ...

1(09)/4 Babcsdn Gdbor (an,. Mezei Anna) 2CBOÉrd,Bazsarózsaltca7,
Születés ideje: l962.03. l9'
A tagságí jogviszony kezdete : 2010.0|.25,

Y á|tozás időpontja: 20 1 3.01.09.

Bej egyzés kelte: 2al3.02.7 9.

Hattilyo s : 20 I 3.0 l -09. - ...

97 Pénziigyi modul

a
B@śrnolÁs| ldő%k

Éiŕkąśítár ffi ó árbcvćlc'c
Üzemicrednény
Ádózás ć|óÚi đÉdmćny
MćŕI.E śf.ńí(i đ.ińćDy
Adózotl cÍ€dmćły
Bcfckqcn 6.tóz6k
FoÍtóěs7'kôżit
Akďv id6b.ti clhĺt{'olások
sôjí( ĺókc
cć|bn.lé}ok
KöGlcZlBć8cŁ
PašżJv id6b.|i Glbätjrclá$k
PćíztlE/l EUts(ók
E|ad6sdonsát fokú i
Eladó9đoĹd8 Ećíćk. -Bônitás i
Á'bcvćEt ÜáDy64dmény Í' i
Lilviditási ýoBrłta i
I.ćlĺzĺm: l 5 Í6

20|3'ćý n|Léý ?0||'6Ý 2o!o.ćv 2009.óÝ
20I 3.0l.0l. - 20 13' l 2-3 l. 20 | 2.0l.0 |. - 20t2l2.3l. 20| l.ol.ol' - 2ol l.r23t. 2olo.ol.25. - 2oto. l2.3 l' Nĺĺe uat.ďl .R cFl .R cPl

8012| 56653 ó0525 8l l45 Nincladot.
4 3z| | 491 l 95o 7 644 Nincs sdłL
4 |.|o 384 2 oot ? 6D Nincś adat.3153 2Sr I ?95 6 555 Nin6 ddaL411 25t l?95 6555 NiNadlL
5 45o 3962 19n 3 t6O Nine adau47.l|o 392|? 25TN z'77o Nircrídat.2|52 6 r o NiŃdat.

14 103 t0 60l to 350 I 555 NiD6 rdar.0 0 o o Niocsadá(.
36 ó55 3|f95 t96ü, l8 3lo NiE Éd.L
4 554 I rE4 S4l 65 NiD6rdrr.

0'ót NiDs.dat.
2,|4 NiÉ ádal.
8'0E NiNadąt.
|29 l,liŃadal

0.65
t,9l
251

0J3
2,95
0,44
t,56

0.66
2,fi

r.69

Az adatok az opten Kft' Cégtrár rendszeréből szárrfraznak. amely cégek esetén a Cégközlönyben megjelent hivatalos adatokat
taÍtalmazza, más szeľvezetek eserén egyéb fonásból származó hivatalos és gyűjtött fuformációk láthatók.

Lekérdezés ídőpontja 20| 5.a3'24 Ü9.24
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megielenési dáhrma: 2015'03.21.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 201 5.o3.24 08:48



a Józsefváľosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület hasznáIatához
Kěrj.úk a nyo^;;i.;Ż-;-yt_;l-;;;ĺ,atóaž, nyo,,1 tatott betíível kitölteni!,

Budapest Főváros V1||. kerü|ď JózseÍnárcsi Önkormányzat PolgáľmesteÍi Hivatala

vagyöngądá|kodási és ÜzemelteÉsi Ügyosztá|y
ío824!!3pE!
Barossutca63.67. 

K É R É L E M

@ikko,lé',a|a)zteriilet.łuszĺaźlatikerelňekeIbírólasőhoz,aközterijIet-hasznáIatokelIenőrzéséhez
,,ĺiläag"šn;, Ázadatol.atdPoĘármesteriHivatalésaJózsefvlźrosiKbzterilerfeliigeletkezelikJelentĄjéIaztalźsa201I.eviOilI-
törťeryenalapt'

KřizÍeriilet.hasznĺĺIatideje:zol E év m hó ĺ]lojnaptóI - 201E' e' ioiTi ľ,o ffi napĺg

(ľiibb időpont- helyszín esđen kéľünk listát melleke|ni!)

Köáeľület-hasaľĺIat cetja: A Főépítészi koda által jóváharyott molinók ipari alpinisták közreműkiidésével

tcĺľtén6 kihetyezéso mia.tt a járdaszzkasz|eztrásaszeĺelési munkák idejére.

Közteriitď nagĺs Ęaz f0 m2

Kiizteľü|eÍ helye: Budapest, VIII. keľi.ileÍ Mikszáth Kálmán tér (utca, tęľ) l . vźm előfii jáIdÁr\ és RevícĄ urca

vége (éptitet saľka) eĺőüi jrfudan

Eryéb ( LEvEĹEzEsI CÍ}Ą amennýben a fentÍ adaÚoktól eltér' stb):

P äujmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társada|omtudományi Kar

Dékáni Hivatal

1088 Budapest Mikszíth Kálmán tér l.

GazdaságÍ társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szeruezetek esetében:

Káęłmező nevq Páznány Páer KaÍolilus Egetľn Bdlcsesret €s Tásadalomtudornáĺľyi Kac tęĺefuu OGl -235-3030

Kapcsolafiaíto.irysaög": Kemény Mária; teleftn:a6-30-2|1-8f55;e-mai|: kemeny.maľia@btk.ppke.hu

Srekheýe: ĺ'o' i2 i 
0 

i 
8 

i 
7 i helyseg: Piliscsaba (u,tá): Egyetem utca vÁm: |.

Intézményi azonosító: F I7 9 633

gankszáÍnlaszárna. i 
1 

i 
1 ) 0i4i6 0 0i0 4 0i0

I
0i0 0 0 0 0

Adósuámä ili8 0
I

3i4i2

0 7 0i2 4

Egyéni váIlalkozás esetében :

Káe|rnezönevq telefon:

Barikszfonlmzáma
ii

I

I

I

I

!

Kěrjiik & tťłlotdalon jeI-zett mę!t-ékl.eteket csűtolní, és
& kěre lem.ny omta'tvlú-nyt aI áí rn i szíves kedj ěk !



BUDAPEST Flv,łnos
vltr. KERÜLET

JlzsrpvÁRosl tľxonpĺÁnyzĺr

12,l2415.s2.
tervtanácsi vélemény

Milrszóth Kólmán tér ]' sz. ,I,tti Pó:,:őxĘ;#,L,,ikus Egłetem reklám elhelyzési
knncepcióteme

tźrgyźtban

Helyszín: Budapest VilI., Baro.s^s u. 63-ó5. III. em. 306 tátgya|ő
Időpont: 2015. mĺáĺcius l0. 150
Tęrvtanácsi tagok: Fernezelý Geľgely DLA Íöépítész, Kolba MiháIy, M. Milténý Miklós

A Tervtanács hatiírozatképes volt.
Tervező: KeményMária

A. tervęző ismeľtette aPéľzrĺlźny Péteľ Katolikus Egyeteĺn reklám elhelyezési koncepcióteľvét.
Az epůlet strukturájahoz illeszkedő fiiggőleges és vízsántes sávos molinó elhelyezesével
kívanják hirdetní az egyetemet. A tervtanács jelezte, hogy a fiiggőteges reklł{mmotinók
huzamosabb időrą az erkélyen csak koľlátozottan, a helý reklĺímrendelet szďnt
rendezvények idejen helyezhetőek el.

A Tervtanács a reklám elhelyezési koncęció teĺrret az. ęlľrąngzptt v4ęĺĺrényekeJ eeńft
tłímogatta.

Budapest, 201 5. máľcius 16.

'qTlr



ft&on..pÁznĺÁľy
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t{il:r- zotri 
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Pázmány Péteľ Katolíkus Egyetem
Bölcsészet- és Táľsađalomtud.ományí Kaľ

Dékán

2087. Piliscs aba, Egy etem utca 1. (Pf.l.)
T el: 26 / 577406 F a:<: f6 / 37Ł570

Intézményi azonosító : Fl7 9 633

Budapest, 2015. mttrcius 20.

Buđapest Főváľos VIII. keriilet
Jĺízsefu áros i Önkorm ányzat
Gazdálkodásĺ Üryosztály

n......' l,1.?|. Í !--.|! !!_-.--L!|--.._^^Z -,.-.rcIlztss l|f[lta Laszlo utyusztaryvęzę]U uI.

részére

Tłíĺgy: Kérelęm a Józsefváľosi onkoľmrínyzat tulajdonában lévő közteľĺĺlet hasznáiatźůloz

Tisztęlt Ügyosztályv ezető Úr|.

A Pźľ;móny Péter Katolikus Egyetem BöIcsészet- és Tĺársadďomtudomanyi Kua áIta|

benylrjtott településképi bejelentési eljaľás koncepciótewét a Józsefvaľosi Tervtanács 2015.

marcius 10-én jóvahagyta. Ezúton kéIjiik a terv 1' pontjában foglalt (a Reviczky utca felöli

oldalon és a Mikszáth Krĺlmán térre néző oldďon elhelyezendő) két daĺab molinó

kihelyezéséhez szĺikség tertiletfoglalási engedély ügyintézésének díjmentességét, b|sznn a

jardaszakasz Lezźtrása nagyon ľövid _ néhany óľás _ időtaĺamot ölel fel, illetvę a közlekedést

érdemben nern akadályozza, továbbá az okaaz épiilet * ezáůtal a keriilet _ látképenek javíüását

cé7ző, a Józsefuarosi Teľvtanács által is jóvahagyott munka elvégzése.

Tisztclettcl:

Q6r
Máté

dékán
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Pazmány Péter Katolikus Egyeteĺn
Bolcsészet. és Társadalomtudománvi Kaľ

KÉRELEM
a Józsefvárosi onko rm á nyzat tutaj doná ba n lévő kiizteľĺi let haszná|atá h oz

Melléklet - Helyszínfotó és |átványterv



Kihelyezendő molinó grafikai teľve

nyomtatandó méret:

Mikszáth téri oldal:
szélesseg: 1300 mm
magasság: 7500 mm

Revicky utcai oldal:
szélesség: 1250 mm
magasság: 7500 mm



Budapest Főváros Vl||. kerÜ|et Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteń Hivata|a
Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztály
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

KÉRELEM
a Józsefvárosi On ko rm ány zat tu|aj d onában lévő ktizterÍilet ffi,łKérjük ą nyomtatványt olvashatóałí, nyom!atott betűvel ĺkita! teni!

Ł-q--

Kapcsolafiartó tiryintéżí neve: .. .: . ]:..:-: )- . . . . ľ. . .l=.=
Sze!ĺhelye: *. [EFilj hdysęg: *ľs=S
Cég]węś,k szźfrýNyilvantaÍtasi -*-.. . ..9 1 - .9. 9. . . .9tr.ęIt

ĺÚ Ąiat9 V:c 7
Ą .(i6iŁ!5 Ą

Bankszírnlaszáma

Adószama:

Egyéni vállalkozás esetében :

Adószáma:

tęlefon:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-hasznóląti kérelmek etbírálĺistźhoz, ą közterijlet-haszruźlatok ellenőrzéséhez
szükségesek Áz ądatoltąt a Polgármesteri Hivatal és a Józsefiórost Közterület-feliłglelet kezelik Jelenlźjékołaaźs ą 20t I. evi CKI.
töllléľĺyen alapul.

Ktĺzteľiilet-hasznátat ideje: 201 5j u" ĽTś hó re naptól _ 201iG' ev D_lE ľlo ffi napĺg

(ľĺibb időpont- helyszín esetor keriink lisĺát mellékelni)

Kiizteľület-használat.ory",.*.1.|}5tta-.*=ľeľ.*-ł.#Z#TśE=hĄs
Ktizteľĺitet narysĺĘa: ...........== . ...... m, / db

Ktizteľület he.|ye: Budapest, VuI. kertilet. . . .. .

gjłŁ /.-L-^L!-\ Z.=:.:-.
Eryéb ( LEvELEzEsI cIM, amennyiben a fenti adatoktól eltéľ, stb):

Kérjiik a túloldalon jelzett
a kéreIemnyomtatvúnyt

mę !l-é k lęt e k et csato lni,
al áí rn Í szíveskedjěk!. es



-2-

A kérelmező tudomásu| veszi, hogy
} a kérelem benyújtasa nemjogosítja fęl a közterülethaszĺá|atáĺa,
} a 18/2013 . (Iv.24.) önkormányzati ręndelęt 17. $ (1) bękęzdése szerint a közterület haszlä|attĺértkilztę-

riilęt-használati díjat kötelęS fizetni,
} a köztęrtilęten kizárólaga2|0/2009'(IX.29.) Kormányrendęlet 12. $ (l) bekezdése alapjan a ręnđelet 5.

mellékletébe n' me ghatźr ozott tęrmékek árusíthatók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbi mellé|eteket ke|l csatolnia: (A csato|t mellék|etet kérjiik X-el jeliilni)

l. A k<jztertiletęn folytatni kívánt tevékęnység gyakorlásríra feliogosítő eg-1szeril okirat másolatát:
- eevéni vállalkozás ęsętén: vá||a|kozői igazolványt,
- gazdasági társaság' egyéni cég esetén: 30 napnál nemrégębbi cégkivonatot a|áfuási címpéldanÉ
- üĺrsadalmi és eeyéb szewezetękesętében: anyilvźntartásba-vétęlükęt isazo|ó okiĺatot,
- őstęrmelők esetén őstermelői isazolvánYt.
f. Azigényelt terĺiletre vonatkozó helyszínt źtbrázo|őváz|atot, amelyen szerepelnie kell a kömyező utcáknak
is. A vázlaton azigéĺyelt teríiletrrek. a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkeđése egyértelmĺĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; a teÍasz, pavilon szélének az épĺilet homlokzati falától és a jźrda szélétől való tavolsága; tęrasz
esętén arrnak az uz\ętlęk abęiáratátő| való üívolsása. amelvil*rez tartozik méterbęn mérve).
3. Az elhelyęzrukíváĺt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez ą
helvszín fotóiát is csatolni szükséges.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közterület-haszĺźiatíhozzájáru|ás megújítása ęsetén - városképvédel-
mi szemoontok fisvęlembęvétele miatt - fęnvképfelvétęlt kell becsatol'ni.
5. Epítési engedélyhez karctt építnény esetébenvagł építési munkálątokkal osszefiiggő közterület-hąsználat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmązóst és ajogszabályban előírt esetekben ajogerős építésügłi ható-
s ási enęedélvt cs atolni szijlrs éges.

6. Közut igénybevételę esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon tul - a vonatkozó helyszínt álbrázo|ő

forgalomtechnikai vtnrajzot, amely beszęrezhető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatőság Közutkezelési Fő.
osztály' Forgalomtechnikai osztályán.

Figve|meztetés:
A hiłiľtytalanul kjtokott Mrelemĺtyomtatvány es u előírt melléHetek csatolĺźstl fiil, a pontos es egłértelnű heĄlmeghatarozás, va-
lamint a meglevő létesítmérĺyfotója elerlgedhetetlen a berĺyújtott lrerelem érdemi elbíľáIasához!

A köztenilęt-használatot - kiilönösen _ az a|ábbi jogszabályok szabźůyozzźk:
} a Mag5mĺorszaghe|ýönkorrnanyzatairól szoló 201l. évi CDoo(D(' törvény
} a Józsefurárosi onkormanyzat futajdonaban lévő köztęrtilętek hasznrálataról és haszrnlatanak ľendjoől szćió I8ĺ2O|3.

w .24.) önkorrnanyzati rendelęt
} Józsęfuaros Kerĺileti ÉpíÉ si Szabátyzat,źrő| szőIő 66ĺ2007.QüI.12') önkonnanyzati rendęlet
} Budapesti Vrárosreĺrdezesi es Epítési Koebzabźlyzatőlsző|ő 47ĺI998.(x.15.) Főv' Kgy. rendęlęt

NYILATKOZAT

jaró hatóság felé továbbítłísához a jogosultság megállapítĺása és teljesítése céljából.

tőltájékoztatźlst kaptam - melyet tudomasul vettem - az eljárás megindíĺásának napjáról, az ügyintézési hataridő-
rő1', az ügyemre irrányadó jogszabáIy rendelkęzéseiről, jogaiĺnĺól és kötelęzettségemről, továbbá kötelezettségem
elmulasztásának jogkövetkezményeiről, a hivatali elérhetőségről.

lebbęzési jogomĺól lemondok. Tudomásul veszem, hogy ezáItal az ügyemben hozott hatźnozat annak közlésekor
jogerőre emęlkędik.

Budapest, 201n ovs;no .ľt... oup.
xÉnplľĺľzŐ łlÁÍrułs'ą.
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ř}uĺI:l1lesÜ F'ííváros, VĺI}. keľ. ĺ}ĺrlg:ĺľľresteľi Hĺvata|
ĺ i}82-Budapest, Baĺoss u. ó3-67-
Pénzes ,4ĺtilu łir ľészére
Íj-n.lłli I : p*nzesa@rtalzs'efu *ros" ľĺr.ĺ

TaľkŻ: KćľeI*ľl

i'i:;:ĺ ł: i! ź'>ć ĺłzts Aĺ ĺiÍ ĺ,:t tłľ !

CćgĹink, ĺi i;eĺlsth.ernr.\Ąresl. ľ''ti. {iÜ$ĺ-ł3r'lĺlapest,. Kĺm u.4' ŕ's:ĺĺ" 7.) nyeŕe ei a K[!{jF-
5".í.{iílŁllf.2$.i2-{}i:? azĺĺ:osÍt'ó stámťĺ pál1:ázlĺĺ lleretćn ĺ:eliiĺ a *rrĺia;rest- Jĺizseĺ.ťáľĺrs
ĺ}o}g;lrniesĺeľi [,lil'eťaj. ){agiĺ*filĺgĺi Or.łlĺ!a- Sĺ':ĺ;:szł:rs;:ćp iivĺłĺlil Ćĺ Váľilnk l{á<l {iuoĺ.ja
t:ĺreľgrlaĺnegtĺĺĺĺĺ*lĺást sľ*I gĺłłĺl !ł.iľitel*zćsí mł'łní:áĺirlEił"

ĺ{özĹeľtilct fbglalási kćľcĺmĹinket luai 11a|)(]ll Łrcaĺltulĺ {Jĺiök ĺbiĺi' a ĺ]KK.til! bećľkez*ĺt
sz.ĺ.rk vsj cnrí.n-v*k kcł e gyťÍtt 

"

ĺ\ľľs} a k'ćľćss,łĺ fbľduĺunk {ji.:Łij:,-. hi,;g;' a kiviteiezćs sĺiĺaĺ.l siĺtĺksĺ:g*ssĺi vá}* ĺ".ozt*ľiile ek*
cć gii irk ĺeszéľe díj nreĺl ťeseľ' s ;łíveskeĺl j eĺl Łl ĺ;ĺíosÍ ĺirĺĺí.

ĺ{ÉľiĹik a đĹinrentessigi kérelmĺink pĺłr':itív elbírálásáĺ es tárnogatásĺĺti

ł}ĺ:ĺlapesĺ, 2*l5. máľ:ius 24.

Wffi'

ijĺiviir.lettel.
F É'N sT H ä Rt.,Ą-W EST i(.FT

io8i 9udapgBt' Kq1;lřä"ä. '
i ?):!;ĺ, ,,, ''-
.-
Nog-' Ístván f ,,.

iig1;veľ.ctő
řt*st}:elĺ:r.\1Ęst KÍ1'

teĺlstherľľr-LĄles{ Kft. 3390 FÜzesabo*y, ii*ľŁ'éría út 2.

|eĺef*ĺl: +.3s 542 377, Fax: +3ŕí 542 585 .E.m;:?ł: wcsí@ŕens*gíQÍ.ĄĹq$Í.l].u', Web:wuviłľ.íensthe rmvľest.hLł
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łI,ÁÍnÁsl cÍivĺpÉI,oÁNy

Alulíľott Nagy István sziiletett Nagy István (Egeľ, L967. ápľitis I4., anyja neve:
Molnár llona) 3300 Egeĺ, Kertalja utca l/B. szám alatti lakos, mint a FENSTHERM.
wEsT Korlátolt Felelősségíĺ Táľsaság (ľövidített cégnév: FENSTHERM-yE5T
Kft., székhelye: t081 Budapest, Kun utca 4. fszt. 7. szám) ĺigyvezetője a céget
akként jegyzem, hogy a cÓg e|őírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá, illetve
ťolé a nevemet az a|ábbí aláírásomma| egyezóen iinállóan írom.

Kiľályné doktor Papp Ildikó közjegyző
3300 Egeľ, Városfal út 3'
Tel.lFax: (36) 311-638 / (36) 516-592, e-mail:kiralyne@mokk.hu

Ugyszám: 330L2ĺ}ĺ./147 7 ĺ2014.

Alulírott közjegyzohelyettes tanúsítom, hogy -.---- --!--.-:---..l--.t--..-.--i.j.
Nagy István született Nugy István (Egeľ, 1967 , ápľilis I4.' anyja neve: Molnár llona)
3300 Eger, Kertalja utca l/B. szám alatti lakos, aki személyazonosságát és magyar
állampolgárságttt a 505704HA számú szeméLyazonosító iga4o|vźnyával, míg lakcímét
a 655249Kl- sz,źLmí lakcímet igazo|ő hatósági igaza|ványáua| igazo|ta, ezit. az a|áírźĺsi
címp él dányt előttem sajźt kezule g írt a aIá. _ _ _ - --.r .-]- -- | |. : - -

Azugyfé| tudomásul vettę a kizjegyzőhelyettes tájékoztatźlsát a közjegyzokro| szól'ó

|991, ćvi XLI. törvény I2?. $ (2).(ĺ0) bekezdéseiben foglaltakól, vagyis a

szeméIy azonoss ág on- l ine e l lenőrzé séľę vonatkozó ręndelkęzés ekľőI. ---E ?? -:-- J-

Egeľ, 2014. (kettőezer-tizennégy) év jrĺtius hó 31. (harmincegy) napján

-l___--ro
Doktbľ Boza Baľbara

Nagy István

K:őzjegyzőhelyettes





Budapest Főváros Mll. kerü|etJózsefvárosi Önkormányzat Po|gármesteń Hivatala
Vagyongazdálkodási és Üzeme|tetési Ügyosztá|y
1082 Budapest
Barossutca63.67. 

K É R E L E M
a J őzsefv árosi O n ko rm ány zat tulaj d o nában lévő közteľület basznái{áhozKérjtik a nyomtąĺványt oIvashątóai, nyomtatott betűve! lĺitatteni!

ďożĄ3 5t

esetében:

Adósáma:

telefon:

nap, anyJa neve:... .. .... .. .

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírtźkźsĺźhoz, a közteriilet-hasznólątok ellenőrzéséhez
sziil<ségesek. Az adatoknt a Polgármesteri Hivatal és a Józsefvĺźrosi Ki)zterület-feliigłelet lcezelik Jeten tájéIrożatłźs a 20I I. evi CilI.
töruéryenalapul.

Kiizteľĺitet-hasznĺĺ|at idej ez 2OI $ifu ilii.l hó $Ej naptól 201ff. ev iOFj no ffi nanis

(tdbb időpont. helyszín eseten keriink listat mellékplni!)

KözteľÍitet-hasznáIat.éIj"....*PlČf, rs**S,-ĺk-{*.jP.5.Ł..4=:tr..s*=
z+Á

Közüerĺilet naryĘa: .........'....:. ). . ...... m" l db

Közteľĺilet helye Budape$, Vm. keĺrila. . . ... .

Jlłg šI7Ę\ô q
:. 

........'í9eąter).....Y.:.szamelőtti: jáIdfu' úttesten' ajldteriilďen vagy.....'''.

Eryéb ( LEvELEnsI cIM' amennyiben a fenti adatoktól eltéľ, stb):

Kérjiik a túloldalon jelzett
a kérelemnyomtatvónyt

m9 !l-é k le t e k et cs at o l n i,
a I á í r n i s z,íveske d j é k !,

ot--'đ-96o7t
t' o .Ą iv1 )

es



-2-

A kérelmező tudomásul veszi' hogy
} a kérelem benyújtasa nem jogosítja fel a közteriilethaszná|atźra,
} a l8/2013.(Iv'z4.) önkormányzatirendęlet 17. $ (l)bekezdéseszerintaközteriilethaszĺtiatáértkozte-

rülęt-használati díjat ktĺtelęs fizetni,
} a kozterülętęĺ|rjzźrő|aga210ĺ2009.(IX.29.) Kormányrendelet l2. $ (1) bekezdése a|apjźn a ręndęlet 5.

melléklętéb en me platźr ozott tęrmékek árusíthatók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az a|ábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt me|lékletet kérjĺik X-e| jelölni)

1. A koztertiletęn folvtatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító ęgyszeriĺ okirat másolatát:
- ęgyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazo|ványt,
- eazdasási társaság. ęgyéni cég ęsetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldiínyt,
- tarsadalmi és egyéb szęrvezetęk esetében: a nyi|vźntartźlsba.vételtikęt igazo|ő okiratot,
- őstermęlők ęsętén őstęrmelói iqazolványt.
2. Az igéĺyelt területrę vonatkozó helyszínt á.ŕlrázo|ó váz|atot, amelyen szerepelnie kell a kömyező utcáł<nak

is. A vázlaton azigéĺye\t területnek - a szi'ikséges mérętekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelmĺĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; a tęrasz, pavilon szélénęk az épület homlokzati falától és a járda széIéto| való tavolsága; tęÍasz
ęsętén annak az üzletnek abęláratźtőIvaló távolsága, amelýkhez taĺtozik; méterbęn mérve).

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, bęrendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez a

helvszín fotóiót is csątolni szĺjl<séses.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteriilet-használati hozzájáruIás megújítása esetén _ városképvédel-
mi szemDontok figyelembęvételę miatt - fényképfęlvéteIt kell bęcsatolni.
5. Epítési engedéIyhez kotott építmény esetében vagl építési munkálątokkąl Ôsszefiiggő kozteriilet-hąsználąt
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésiigłi ható-

s őę i en ęe délvt cs atolni s ziłls ĺźęes.

6. Közűt igénybevétele esętén - a 2. pontban foglalt helyszíĺľajzon ĺrl - a vonatkozó helyszínt ábrázo|6

forgalomtechnikai vázrajzot, amely beszerezhętő a BKK Közuti Közlekedési Igazgatősźry Közutkeze1ési Fő.
osztalv. Forgalomtechnikai osztályán.

Figyelmeztetés:
A hiĺźnytalamłl kitoltott Mrelemrtyomtątvoly es az előírt melléHetek csatolásőn t,il, ą ponÍos es egłértelmű helymeghatarozas, va-

tamint a meglévő létesítłnérlyfotója elengedhetetlen a benyújtott kérelem érdemi elbíľá]asához!

Aközterület.használatot - ktilónösen _ aza|źĺbbi jogszabályok szabźlyozzźk:
} a Maryaĺorszag.hĄi önkornrrányzaairól szoló 2011. éü CDoo(D(. törvény

} a' Józsefvĺárosi onkormanyzat fulajdonában lévő köztsrtiletek használatráról és használatanak rendjéről szolő |8/2013.

w .24.) önkormrán1zati ręndęlet
} Józsęfuiáĺos Kerüleđ Építési SzabĺályzataľóIszőLó 6612007.w,.Iz.) önkormanyzatirendęlet
} Budapesti Városrendezesi és Építesi Keres zabźiyzat:őir sző|ő 47 l 1998 .(X. l 5 .) Főv. Kgy. renđelet

NYILATKOZAT

jaró hatóság felé továbbíüásához ajogosultság megállapítása és teljesítése céljából.

to|tajékoztatźtst kaptam _ melyet tudomásul vettem _ az e|járás megindítrĺsának napjaróI, az ĺigyintézési hatańđő-
rol, az ügyemĺe irányadó jogszabźiy rendęlkezéseiről, jogaimróI és kötęlezęttségemĺől, továbbá kotelezettségem
ęlmulaszüĺsának jogkövetke zményekő|, a hivatalí elérhetćĺségről.

lebbezési jogomrót lęmondok. Tudomásul veszem,hogy ezálta|az ügyemben hozotthatározat annak közlésekor
jogerőre emęlkędik.

Buđapest, zo,.T. e,CL,no .4.Í..... o"p.
rÉnplľĺBzi.łI,ÁÍruka
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9ĺ179 68L0,08 Saját tulajdonrĺ ingatląn adásvétele

Bejegyzés kelte: 2oĺ.3 32.|6.

Hatĺźlyos: 20] 3.02.16. _ ...

r0 A Ířííködés befejezésének iőpontja

l0/l határozatlan

Hatdlyos: 1993.03.10. -...

11 A cég jegyzett6kéje

||ĺ4 Összesen: 14l 000 0o0 HUF Váttozás iőponda: 2010.05.l l.
Bejegyzés kelĺc: 2010.05.l l.

Hauilyos: 2010.05,1I. - ...

13 A cégiegyzésre jogosult(ak) adatai

|3ĺ2| Nagy Isndn (an: Molnríĺ llona) ügyvezető (veze6 tiszségvise|ő) 3300 Eger, Kertalja u l/B.
Sztiletés idĄe: |967 .M.14.
Adóazonosító je|: 83 66f7 |064
A kénvisc|et mĺ1r|ie. ŕinál|Á

A jogviszony kezdere: 201 1.08. I 5.

Bejegyzés kelte: 2012.07. l 8.

Hatdlyos: 201 2.07. I 8. - ...

13ĺ22 Kiss LíszIó (an: Slakta Mríľia) tigyvezető (vezető tiszségviselő) 3700 Kazincbaĺcika, Mikszáth K u 7. fszt. 3.
Szĺiletés ideje: l 960.09.05.

Adóazonosító je|: 83 42| 52340

A képviselet módja: önálló.

A jogviszony kezdete: 201 2.06. I 8.

Változás időpontja: 2012.06. l 8.

B ejogyzés kę|tę: 2olf .07 . |8.

Hatĺźlyos: 20 l 2.06. I 8. _ ...

|3ĺf3 Bĺźtorné R'tźcz ]udit (an: Kokas Julianna) ügyvezető (vezető tisztségviselő) 3700 Kazincbarciką, Csalogány u 77.
Születés ideje:' t967 .o7 .|2.

Adóazonosító j;e|: 8367 |62|3|7

A képviselet módja: öniílló.

A jogviszony k€zdete: 20|2.06.|8.

Változrís idôpontja: 2012.06.|8.

Bejegyzés kcltę: 20 |2.o7 .|8,

HatłźIyos: 2012-06.I8. _ ...

14 A könywizsgá|ó(k) adatai

|4|| Csizmądi György (an: Kottlár Matitd) 2700 Cegléd, Vecsey út 9'
A jogviszony kezdere: 2014.05.29.

A jogviszony uége: f0|9.05.28.

V:iltozás időpontja: 20 I4.o5.29.

Bejegyzés kelte: 2014.06.25.

Hattźlyos: 20 I 4.0 5.29. _ ...

20 A' cég statisztikai számje|e

20ĺ5 | | I6f54M120-l t3-0t.

Bejeg'yzéq ke|rei z0 |2.o7,23.

Hatłźlyos: 20 ] 2,07.23. _ ...



2| A' cég adĺószáma

2Lĺ4 |||62540-2,42

HUI t 162540.

Adószłí'm státuszą: érvényes adószám

Státusz kezdete: 1993.03. l0.
Változís időpontja: 2o|2.o7 .20.

B ejegy zés kelte: 20 I 2.09. I 0.

Hatdlyo s : 20 12,07.2A- - .- -

32 A cég pénzforgalmi le|ńszáma

3U I LM035A7-35013536-00000000

K&H Bank 7ĺt.350Egeĺ (3300 Egeą Baĺkóczy u. 3.; 0l t0 04t043)
A számla nyitási dátuma: |999.02.f2.

Hatdlyos: 2ffi2.01.30. -...
32ĺ 4 |Mo35O7 -4gs55456-505 t l0l4

K&H Bank zÍt.35o Eger (33fi) Egeľ, Barkoczy u. 3.; 01 l0 04t043)
A számla nyiuísi dátuma: 2009.I t.l0.
D^:.--.-:^ l'-tr-' Ą,1JM i r iĄuUJaByútĎ ÄE|Lg. Zu''.l l' lJ.

Hąttílyos: 2009. I I. I 3. - ...

45 A cég elektronĺkus elérhető-sége

45ĺ l E mai|: info@fensthermwest'hu

VĺíItozás időpontja: 20t4.05.f9.

B ejegyzés ke|te : ?o | 4.o6.25.

Hatdlyos: 201 4.05.29. -...

49 A cég cégiegyzékszámai

49ĺ| ol 09 989074

Yezętve a(z) Fóvrírosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántaÍtásában.

Bejegyzés kelte: 20 t 2.07. t 8.

Írafutyos : 20 I 2.07- I8. -...

Cé'gfoľmátót fiiggő adatok
1(09) A tálsaság tagiďnak adaĺai

t(09yl5 Gérencsér Csaba (an Nagy ludit) Ktitftldi cím: DE ó3179 obertshausen R'-.Wagner Sn 13.
Születés idejo: l962.08.08.

Kézbesítési megbízott: Dr.Zvaralstván (an: BortéIy lbo|ya) 3300 Egeą Széchenľi utqa 7A.
Szavazati jog mértéke meghďadja SOvo-ol'.

A tagsági jogviszony kezdete :' 20 |?.|O.24.

Változás időpontja: z0|z. | 0.f4.

BejegyzÉs kelte: 20t2.l l.05'

IIatólyos : 20 12. I 0.24. - .'.
l(09yl6 Nagy Natasa (an: Mezci Réka) 3300 Egor, Nagyrét utca l0.

Születés ideje: t996.0l.14.

A tagsági jogviszony kezdete: 2013. t 1. l8.
Váttoziĺs időponda: f01'4.05.zg.

.Bejegyzés kel te: 20 1 4.06.25.

Hatdlyos : 201 4,05.29. -...



3(09) Ktiziis ĺulajrluIrú üzletrész tulajdollosairrak adatai

3(09yl Nagy Natasa (an: Mezei Réka) 3300 Egeą Nagyrét utca l0.

Születés ideje: 1996.0l.14.

A tagsági jogviszony kczdeĺe: 20t3. l l. l 8.

Változás időpontj a: 2011 4.o5.f9.

Bejegyzés kelte: 2ol4.06.25.

H atĺźIyo s : 20 I 4-05.29. _ ...

3(o9)ĺf ktskorlĺ Nagy Istvón(an:.Mczci Réka) 3300 Eger, Nagyrét utca l0.
Szĺiletés ideje: 1997.05. l0.

Kiskoní törvényes képviselője: Nagyné Mezei Réka (an: Csrík Judit Verona) 33CĐ E.ger, Nagyrét utca l0
A tagságijogviszony kezdete: 20l3. l l. 18.

VĺíItozás időpontja: 2al4.05.29.

Bejegyzés kelte: 20 14.06.25.

Ilatólyos: 20l4.05'29. _ ..,

3(09)/3 kiskorú Nagy Miłuźĺy (an: Mezei Réka) 330o Eger, Nagyrét utca l0'
Születés ideje: l999.02.06

Kiskoni törvényes képvisebjc: Nagyné Mczei Réka (an: Csák Judit Vcrona) 3300 Eger, Nagyrćt utca 10.

A tagsági jogviszony kczdete: 20l3. l l. l8.

Viíltozás időponda: f0 | 4'05.f9.

B ejegyzés ke|te: fo | 4.06.f5.

IIatĺilyos: 20I4.05.29. _ ...

97 PénzügyÍ modu|
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. tlutasító és kijavító vćgzcgek

Cétköz|tiny

Év : 1998. Köteľ 44. aWaJ4433f.

Itreves Megyei Bíníság I0 09 021054

,J.Ilví TECHMKS'. Kereskedelmi és Szolgá|tätó Korlátolt Fe'
|etősségű Társaság (3300 Egeą Szarvaskői u. l 8.)

A bíróság az 1994. 0t. l I.én hozott végzéséthivatalhj| az a]ábbi-

ak szeđntjavítja (egészíti) ki:

13. Ifi. Nagy knónÜrgyvezeí 3300 Eger, Szarvaskői u. 18.



Hatá|yos: 1993. 03' lO-től.

Bejegyezve: 1998. 10. 06.

Az adatok az opten Kft. Cégtráĺ rendszeĺéből származnak, amely cégek esetén a Cégközlönyben megielent hivatalos adatokat
ĹuÍa|mazza, más szervezetek esetén egyéb forrĺásbó| származőhivatďos és gyűjtött inform7ciók |áthatók.

Í'e'kéĺdezés időponda 20|5.03.24 |3:l I
Utolsó fe|dolgozott Cégközlöny megielenási dánlma: 20| 5.03.2l.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: ?0|5.03.24 |2:t4



Budapest Főváros V|t|. kerti|et Józsefuárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdá|kodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztály
1082 Budapest
Barossutca63-67. 

K É' R E L E M

j.rJZltiĺtillul ľi''.-.. ĺ ''

2Ą'

ii|15 MÁRĺl ? Í.

a Józsefváľosi Önkoľm ányzat tulaidonában lévő közteľiilet hffiKérjúk a nyomtatványr olvashatóai, nyomta!ott betűvel itöIteni!

töruényenalapul.

Ktizterület-használatideje: 201 ifi év ;o!5.! hó !6O.i naptól fol.fr.el, io-ffi no ffi napĺg

zildterületen vagy .........

Adósáma:

M ag án szeméIyek esetében :

Kéĺelmezőneve: ................. telefoĺl:

Megjegyzés: Fenti adaĺok közlése a kijzterüIet-haszruźlati kérelmek elbírĺźltźstźhoz, a közterület-használątok ellenőrzéséhez
szül<ségesek Az adatokat a Polgórmesteri Hivatal és a Józsefiórosi Közteriileŕfelügelet lcezetik Jekn tójéIoaauis a 20I ], evi CilI.

Rérjiik a túloldalon jeIzett m9!l-ékl-eteket csatolni, ésa ké r elemny o mta-tványt a l á í r n i s zív e s ke ďj é k !.



-2-

A kérelmező tudomásu| veszi, hogy
} a kéręlem benýjtása nem jogosítja fęl a közęrii| ethaszná|atáĺa,

} al8/2013.(Iv.}4.)önkormányzatirendelęt17.$(1)bekęzdéseszęrintaköztęrülęthaszná|atáértkozte-
rĹilet-haszrrálati díjat köteles fi zetni,

} a köztęrületeĺ|rjzźrőIag a210lf009.(IX.29.) Kormányĺendelet 12. $ (1) bękęzdése alapjan a rendęlet 5.

męllékletében me ýatfu ozoLt termékek árusíthatók.

A kérelemhez a kéľelmezőnek az atábbi mellé|eteket kell csatolnia: (A csatolt me|lékletet kérjĺik X-el jelölni)

- ga,d^sásitÄrsaság, egyéni cég esetén:30 napnál ne
- arsaaámi és ęeyéb szęrvezętęk esetében: a nýlvantartlísbą:vételtikęt iga"oló oki*tot
- őstermelők ęsetén őstermelői igazolványt.
2. A" 

'cé"y"'t 
t".ü'"tre vonatkozó helyszínt ábrázoLo váz|atot, amelyen szerepelnie kell a kĺirnyező utcáknak

is. A vázlaton az igényelt teriĺletnek - a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelĺrie, hogy annak nagysága,

elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hosszúsága; a teÍasz, pavilon szélénęk az épület homlokzati falától és a járda szélétől való tavolsága:, teÍasz

esetén annak aziz|ętnękabęiáĺatátőIvaló távolsága, amelyil*rez tartozik; méLęrben mérve).

s. A" ďľ."ly"'"i kívánt építmény, létesítmény, berendezés miĺszaki lęírását és terveit; teraszkérelmekhez a

helvszín fotóiát is csatolni sziikséses.

@vonatkozóköztęrület-hasznáIatihozzäjáruilźlsmegújításaesętén_városképvéđeĹ
mi szempontok fieyelembęvétęle miatt - fényképfelvételt kell becsatolni 

-

ś:Epítsl 
""g"déIyh* 

katott építmény esetében vagł építési munkáIatokkal asszefiłggő kozterijlet-használat

esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és ajogszabályban előírt esetekben ajogerős építésügłi ható-

s dsi ensedélvt cs atolni szüks éges.

@ęsetén_a2.pontbanfogla1thelyszíĺľajzonĺrl-avonatkozóhelyszíntábrázoIő
forgalomtechnikai vázĺajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési lgazgatőság Közutkezelési Fő-
osztálv. Forsalomtechnikai osztalyán.

FigveImeztetés:
,ą' nryao*t anlbt laźrelemryomtatvłźľty és qz előírt melléHetek csątoląsąn tul, a pontos és egłértelmű helymeýattozas, va-

lamint a meglevő tétesítnérĺyíotója elengedhetetkn a beľtyújtott lceľelem érdemi elbírá]ásához!

A köztenilet-haszrrálatot _ ktilönösen - az alábbi jogszabźiyok szabá|yozzźk:

} a Magyarorság.heýí önkorĺľínyzaairól szo|ó 20II. évi CDoo(D(. törvény

} a Józsefuarosi onkormanyzat tulajdonábaĺl lévő kozteriilętek hasalálatláĺól és haszĺľálatának ĺendjeről szćiő |8ĺ20|3'

(Ív .24.) önkormanyzati rsndelet
} Józsefuaĺos Kerĺileti ÉpítésiSzabźtyzaÍźrő|sm|ő 66ĺ2N7.@'.|2.) onkományzati ręndelet

} Budapesti Varosrendezesi és Építęsi Kerętszab áIyzatő| sz6|ő 47 / |998 .(XJs') Fóv. Kgy. rendęlęt

NYILATKOZAT

járó hatóság felé továbbíuásához ajogosultság megállapítása és teljesítése cé|jábő|.

t(l| tźĘékoztatÄst kaptam _ melyet íldomásul vęttęm - az. eljárás meginĺlításán ak napjáről, azigýntézési haĺáridő-

ro1., az ügyemĺe irányadó jogszabály ręndelkęzéseiről, jogaimľól és kötelezettségeĺnĺől, továbbá k<itelezettségem

elmulasztiísának jogkövetkezményeiről, a hivatali elérhetőségről.

lebbezési jogomról lemondok. Tudomásul veszem, hogy ezáltal az ügyemben hozott hatiírozat annak közlésekor
jogerőre emelkędik.

ĺ)

t/0\-/ \Budapest,2ot.f c"P;no .4-.on .

xÉntlľĺpzi ALÁÍRÁsA
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arÁÍnÁsl cÍmpplnÁľy

Alulíľott Nagy István született Nagy István (Egeľ, 1967' ápľilis L4., aĺyja neve:

Molnáľ llona) 3300 Eger, Kertalja utca 1/B. szám alatti lakos, mint a FF"'NSTHERM-
wEsT Koľtátolt Felelősségĺĺ Táľsaság (ľtividített cégnév: FENSTHERM-WEST
Kft.' székhelye: 1081 Budapest, Kun utca 4. fszt. 7. szám) íigyvezetője a ceget

akként jegyzem, hogy a cég előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg ę a|á, illetve
flolé a nevemet az alábbi aláírásomma| egyezően tinállóan íľom.

Nagy Isfván

Királyné doktor Papp Ildikó közjegyző
3300 Eger, Városfal út 3.

Tel./Fax: (36) 311-638 I (36) 516-59f, e-mail:kiralyne@mokk.hu

IJ gy szám: 330lf ĺHl L47 7 / 20| 4.

Alulírott kozjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy -------------..-!- l-..---.-----J.--

Nagy István született Nagy István (Egęr, 1967, április 14., anyja neTŕe: Molnár llona)
3300 Eger, Kertalja utca l/B. szám alatti lakos, aki személyazonosságát és magyat

állampolgtrságźtt a 505704HA számű szeméIyazonosító ígazo|ványával, míg lakcímét
a 655249I{L számti lakcímet igazo|ő hatósági igazalványáva| igazo|ta, ezt az a|áírźsj
címpéldányt előttem saj źt kezúleg írta aIá. - -,- - - -. -- j;- --- ! r.--

Az ügyfél tudomásr.ll vette a kłozjegy'zóhelyettes tĄiékoztatźlsát a közje gyzőWőt szóló
I99|, óvi XLL törvény |zf. $ (2)-(10) bekezdéseiben foglaltalľól, vagyis a

szeméLyazonosságon-lineellenőrzésérevonatkozórendę1kezésekľő|.--...--.---

Eger, 201'4. (kettőezer-tizennégy) év jr'ilius hó 31. (harmincegy) napján

,'.. i

.i i
.ti

e.---Q",--i------
Doktoľ Boza Baľbara':

Kőzje:gyzőn-elyet.tes





FENS THERM.WES T Korlátolt Felelősségű Társ as ág
(1081 Budapest, Kun utca 4. fszt.7.) Adószátm: 11162540-2-42

Cégkivonat 20 15.0 3.24.-i időállapotban

t Áltĺános adatok

o Cé&iegyzékszőĺn: o| 09 989074 (Hatályos)

o Cégforma: Korlátolt fe|elősségű társaság

o Alakulás dátuma: 1993.03.l0.

o Bejegyzés dátuma: |994.02.0|.

Ż A cég elnevezése

2/4 FENSTTIERM.WEST Korlátolt Fe|elősségű Trírsaság

Változás időponda: 2o|4.o5.29.

Bejegyzés kelte: 20 l4.06.25.

Hatđlyos: 201 4.05.29. _ .'.

3 A cég rövidített elnevezése

3/2 FENSTI{ERM.WEST Kft.
Viíltozás időponda: 201 4.05.29.

B ejegyzés ke|te: 20| 4.M.25.

Hatdlyos: 2014.05.29. - -..

5 A cég székhĄe

5/4 l08l Budapest Kun utca 4. fszt. 7.

Változás időpontja: 201 3.04.0l.

Bejogyzés kelte: 20 1 3.06.20.

Hatályos: 20] 3.u.u' _ ...

7 A' cég fióktelepe(i)

7i5 HU 26o0Yác, Csányi L krt. ll.
Változás időpontja: 201 1.08. l 5.

Bejegyzés ke|te: 201 1.09.06.

Hantlyos: 201 1.08,1 5. - ...

719 ľlU 3390 Fĺizesabony, Hunyadi u 72.

Változĺís időpontja: 2012.06.|8.

B ejegyzés ke|te: 2o12.07, t8.

Hatdlyos : 20 12.06. 1 8. - . ;.

7i 10 HU 3390 Fiizesabony, Herbária u 2, 8638t 13 hĺsz.).

Vríltozás időpontja: 2012.06. 1 8.

Bejegyzés kelte: 2012.07' l E.

Hatilyos: 2012.M.18, -...



7ĺ|| HĺJ 3390 Füzesabony, Herbáńa uf .(2638ĺ|2hrsz.).

Változás időpontj a: zoÍf .06.18.

Bejegyzés kelte: 20l 2.07. l 8.

Hatólyos: 20 I 2,06. l 8. _ ...

7 l 12 HÍJ 20ffi Szentendĺe' Kőz(lző urca 7 .

Változĺ{s időpond a: 2014.05.29 .

Bejęgyzés kette: 201 4.06,25.

HatóIyos: 20]4.05.29. _...

8 A társasági szeľzĺdes (alapszabály, alapĺĺó okiraĹ, létcsíúí ukiľat) ke|te

8/l 1993.03.10.

Hatólyos: I 993'03' I0. _ ...

8t2 1993.12.23.

HatóIyos: ]993. ]2.23. _ ...

8ĺ3 |998.07.24.

Hatĺźlyos: 1998.I ].19. _ ...

8/4 1998.11.10.

HatóIyos: 1998.I ].l9. _ .'.

8/5 1998.11.16.

HatóIyos : ] 999.0 l.05. - ...

8/6 2000.01.17.

Hatdlyos: 2000.02.24. - ...

Sfr 2001.03.09.

Hatólyos: 200I '03.29. _ ...

818 2;003.03.2r.

Hatdlyos: 208.A.15. - ---

8/9 2003.08.19.

Hanilyos: 2003.09. 17. -...
8/10 2003.09.10.

Hatłilyos : 2003. I 0. l 5. _ ...

8/u 2003.09.30.

Hatólyos: 20o3.l 1.03. _...

8tL2 Z0m.l0.lz.
Hatdlyos: 20AJ0.25. -...

8ll3 2A04.10.25,

HaiÍlyos: 2M4.] I.18, _ ...

8n4 2008.06.27.

Változás időpontja: 2ao8.06.?7 .

Bejegyzés kelte: 2008.07.29.

HatłźIyos : 2008.06.27. - ...

8tL5 2009.W:O?.

Bejegyzés kelte: 2009. 10.05.

HatóIy os : 2009: l 0.05. - ...

8/r6 2010.03.18.

Változĺís idópontja: 2ol 0.03. t 8.

Bejegyzés kelte: 2010.04.0l.

Hatályos: 20]0.03. 18: _...



8Ą't 20to.M.19.

ViíItozás időpontj a: 20 |o.M.|9.

Bejegyzés kelte: 2010.05.l l.
Hatólyos: 2010.u' 19. _...

8/18 20ĺl.03.0l.
Vĺáltozás időpontja: 201 l.03.0l.
Bejegyzés kelte: 201 l.03.2l.

Hatólyos: 20I I.03.0I. _...

8/19 2011.05.10.

Változás időpontja: 20l l.05. l0.

Bejegyzés kelte: 201 1.05.l8.

Hatdlyos: 201 1.05. 10. -...
8ĺ20 folL.o6.|5.

Vríltozrís időpontja: 20t l.06. 15.

Bejegyzés kelte: 20 1 l.07.05.

Hatólyos: 201 ].06. I 5. _...

E/2r 2011.08.!5.

Változás időponda: 201 1.08' 15.

Bejegyzés kelte: 20l l.09.06.

Hatólyos: 20] ].08.I5. _...

8t22 201r.09.30.

Változás időpontja: 20l l.09.30.

Bejegyzés kelte: 20l l.l l .02.

Hatđlyos: 20I ] '09.30. _...

8lf3 2012.01.02.

Változás időpontja: 2o1f .o|.02.

Bej egyzés ke|te: 20 | 2.02.06.

Hatólyos: 20]2.0].02. _ ...

8124 2012.06.18.

Bejegyzés kelte: 201 2.07. 1 8.

HaaÍlyos: 20I2.07' ]8' _...

8ĺ25 20|2.|0.24.

Bejegyzés kelte: 2ol2.t 1'.05.

Hatdlyos: 2012.1L05. - ..,

8ĺ26 20|3.03.27.

Bejegyzés kelte: 201 3.06.20.

Hatdlyos: 201 3.M.20:' ...

8127 20t4.05.29.

Bejegyzés kelte 2a|4.06.25.

Hafuźlyos : 20 I 4.06.2 5. _ ...

9 A cégtevékenységi köre(Í)

9tÍ25 4|20,08 Lakó- és nem lakó épület építése (ľĺítevékenység)

Bejegyzés kelte: 2013.02. 16.

HatóIyos: 2013'02.16. _...

9t 126 4tIO, 08 Épĺiletépítési projekt szervezése

Bejegyzés keltę: 20l 3.02. 16.

Hauźlyos: 20] 3.02, 16, _ ...



9 ĺ 127 432f, 08 Y íz-, gáz-, ff tés-, Iégkondicionáló.szerelés

Bejegyzés kelte: 20l3.02. l 6.

Hanźlyo s : 20 ] 3.02. 1 6. _ ...

9llz8 4329, 08 Egyéb épiiletgépészeti szerelés

Bejegyzés kelte: 20l 3.02. l 6.

HatlźIyos : 20l 3.02. I 6. _ ...

9llz9 433I,08 Vakolás

Bejegyzés kelte: 2013.02. 16.

Hatĺilyos : 20 I 3.02. ] 6. _ ...

g ĺ L3o 4332, 08 Épületasztďos-szerkezet szerelése

Bejegyzés kelte: 20l 3.02. l6.

Hatólyos : 20 I 3.02. I 6. _ ...

9lI3| 4333,08 Padló-, falburkolás

Bejegyzés kelte: 201 3.02. 1 6.

HatóIyos : 20 1 j.02. l 6. - .'.

9l|3f 4334'08 Festés, tĺvegezés

Bejegyzés kelte: 20l 3.02. 16.

Hatólyos: 20l 3'02. I6. _ ...

gt|33 46ĺ3,08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

Bejegyzés kelte: 201 3.02. 16.

Hatályos : 201 3.02. l 6. _ ..'

9/135 4618'08 Egyéb termék iigynöki nagykereskedelme

Bejegyzés kelte: 20l 3.02. l 6.

Hatólyos: 20 I 3.02. I 6. _ ..'

9 ĺ L36 4642, 08 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme

Bejegyzés kelte: 201 3.02. 16.

HatáIyos: 20I 3.02. l 6. _ ...

9 t L3.| 467 3, 08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

Bejegyzés kelte: 20l3.02' l6.

Hatĺilyos: 2013.02.16. _ '..

gt|42 6820,08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Bejegyzés kelte: 2013.02. l 6.

Hatólyos: 20I 3.02. 1 6. _ ..'

g ĺ L45 467 4, 08 Fémáru, szerelvény, ffitési berendezés nagykereskedelme

Bejegyzés kelte: 201 3.02. 1 6.

HatlźIyos : 20 1 3.02. ] 6. _ ..'

9 t I48 467 2, 08 Fém-, érc-nagykereskedelem

Bejegyzés kelte: 20|3.02.16.

Hatólyos: 201 3.02. ]6. - ...

9ĺI5f 47 52, 08 Vasáru., festék-, üveg-kiskereskedelem

Bejegyzés kelte: 2013.02. 16.

Hatłilyos : 20 l 3.02. 1 6. _ ...

9ĺ1,53 4778,08 Egyéb m. n. s. új ĺíru kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 201 3.02. l 6.

HatĺźIyos: 20I 3.02. ]6. _ ...

gt154 475'g,08 Brítor, világítrísi ęszköz, egyébháztartási cikk kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 201 3.02. l 6.

Hatdlyos: 201 3.02. 16. - .-.



9| |56 2561, 08 Fémfe|tilet-kezelés

B ejegyzés ke|te: 20 | 3.02.| 6.

Hatdlyos: 201 3.02. I 6- - ...

9ĺ I57 4690, 08 Vegyestermékkörri nagykereskedelem

B ejegyzés ke|te: 20 t 3.02. | 6.

Hatályos: 20I 3.02. 16. _...

9||58 4669,08 Egyéb m. n. s. gép, berenrlezés nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 20 1 3.02. l 6.

Hatdlyos: 201 3.02.16. - ...

9ĺ|59 2433,08 Hidegen hajlított acélidom gyártźsa
Bejegyzés kelte: 20l 3.02. l6.

Hatólyos: 20 ] 3.02. I 6. _ ...

9 ĺ 160 25 Ll, 08 Fémszerkezet gyártása

Bej egyzés ke|te: 20| 3.o2. | 6.

Hatályos: 20] 3.02.]6. _ ...

9ĺ161 25L2,08 Fém épületelem gyiĺrtása
D.:^-.'-A^ |.^|.-. Ą^1. ^^ a/DýJý6J Lęě Ägllt. ZVl J.UZ. l o.

Hatólyos : 20 ] 3.02. I 6. _ ...

9 ĺ 162 2,56f, 08 FémmegmunkáIás

B ejegy zés ke|te: 201 3.0f .|6.

Hatdlyos: 201 3.02. 16. -...
91163 4299,08 Egyéb m. n' s. építés

Bejegyzés kelte: 20t 3.02. ĺ 6.

Hatĺilyos : 20 ] 3.02. 1 6. _ ...

9/1u 4311'08 Bontás

B ejegyzés ke|te: 2013.02. | 6.

Hatólyos: 20] 3.02.]6. _ ...

9ĺ|65 4312,08 Épftési terület előkészítése

Bejegyzés kelte: 20l3.02'16.

Hatdlyos: 2013.02.16. - ...

9/ 166 432|, 08 Villanyszerelés

B ejegyzés ke|Íe: 2o|3.02.t 6'

Hatólyos: 20I 3.02.16. _ ...

9ĺ167 4339,08 Egyéb befejezś építés m. n. s.

Bejegyzés kelte: 2013.02.16.

Hatĺźlyos : 201 3.02. I 6. _ ...

9 ĺ 168 439 1, 08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

B ej egyzés ke|te: 20 13.02.| 6.

Hatĺilyos: 2013.02.I6. _ ...

91169 4399,08 Egyéb speciális szaképítés m. n. s.

Bejegyzés ke|te: 20|3.0?.|6.

Hatólyos: 20I 3.02. I 6. _,..

9ĺ|72 7729,08 Egyéb személyi használanĺ, hlŁtartási cikk kölcsönzése
B ej egyzés ke|te: 2o 13.o2.| 6.

Hatdlyos: 201 3.02. I 6. - ...

91 17 8 z2z3, 08 Műanyag építőanyag gyáĺtÁsa

B ejegy zés kę|te: 20 1 3.02.| 6.

Hatĺźlyos: 20I3.02.]6. _ 
'..
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MegjegyzéS! Fenti adatok közlése a közterülerhasznólati kérelmek elbírálásához, a közterijlet-hasznólatok ellenőrzéséhez
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