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Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľos onkoľmányzat Képviselő-testiĺ|etének
Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsága n ľ ,

/
Gazdá|kodźlsi Ügyosztály .y'> ,.....|..ĺsz. napirend ( -

ELoTERJEsZTÉs ę C'í
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. ápľilis 24-i ĺiléséľe

Táľgy: NyolcKöľTáľsasbázkeze|őKftktizteľület-használatikéľelménekelbíľálása
Előterjesztő: Pénzes Attila ügyosztályvezető
Készítette: Boľos Gábor Szabolcs ugyintéző
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni'
A döntés elfogadásáh oz egyszeríi szavazattobbség szükséges.
Melléklet: kérelem és kapcsolódó iratok

Tisztelt Y ár osgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. kerĺ'ilet Józsefuáľosi Polgáľmesteri Hivata|hoz az
alábbi közteľtilet-haszná|ati hozzájáru|ás iránti kérelmek érkeztek. A Pénzugyi Ügyosztály
tájékoztatása a|apjźtn az a|ábbi kérelmezőnek közterület-hasznźiati díjtartozása nincs.

1.

Közterület-hasznáIő, kérelmező: Nyolc Ktiľ Táľsasházkeze|őIšÍt.
(l088 Budapest Krúdy Gy. u. f ' fsz. |.)

A kérelemben foglalt közterület-haszntilat
ideje: 2015. április f7 ' _2015. június 30.
Közterület-haszná|at cé|ja: Epítési munkaterület, á||ványozźs
Közteľület-hasznźiat helye: Kľúdy Gyula u. 4. és 6, szźlm
Közterület-hasznźĺ|atnagysága: 66 m,
K<jzterület-haszná|atdija: 4f\,-Ftlm,lnap + Ár.,ą
Díjkiesés, díjmentesség esetén: l 801 800.- Ft + ÁFA

Megieg'vzés: Nyolc K<ir Taľsashźzkeze|ó Kft. 2015. 04. 2f' napján érkezett kérelmében kéréssel
fordult a Tisztelt Bizottsághoz, ame|yben a közteľĺilet-használati hozzźtjárulás megadását kéri
díjmentességgel. Az építési munkálatok az Eurőpa Belvárosa Progľam II. elnevezésű pľojekt
keretében, vissza nem téľítendő támogatásból valósulnak meg. A Gazdálkodási Ügyosztá,|y javaso|ja a
díjmentes közterület haszná|ati hozzź|áru|ás megadását tekintettel a Rendelet 24. $ (t) bekezdés b)
pontj ában foglaltakľa.

n. A beteľjesztés indoka

A beérkezett kérelmek elbírálása, valamint az e|őterjesztés tárgyźhan a döntés meghozata| a Tisztelt
B izottság hatáskörébe tartozik.

ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása

A dĺjntés cé|ja abeérkezettkérelmek Tisztelt Bizottság á|ta1határidőben töľténő elbíráIása.

A Határozati javaslatban részIetezett módon az Onkormányzatnak díjelengedésből bevétel kiesése
származ1k'

Díj elen gedésből származó tervezett bevétel kiesés :
Nyolc Kör Társasházkeze|őKft. 1 801 800.- Ft + AFA
osszesen: 1 801 800.- Ft + ÁFA



rv. Jogszabályi ktirnyezet

A Józsefuárosi onkormányzattulajdonában lévő közterületek haszná|atárő| és hasmálatának rendjéről
szó|ő I8lf013. (rV. 24.) onkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $-a éľtelmében a
közterület-használatta| - hozzájźlrulással és elutasítással - kapcsolatos önkormźlnyzati hatósági
eljárásban a hivatkozott rendeletbenrogzítettek szerint elsőfokon aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatirozza a kozteru|et hasznźiatok utáni fizetendó díj
méľtékét'

A közterület-haszná|ati díjfizetés titemezéséľől a Rendelet 18. $ (1) Ą2)bekezdései azalábbiak szerint
rendelkeznek:

,,(1) A dijat a kĺjĺerület-használatihozzájára|ásban ľögzített időtartamľa és módon a jogosult köteles
előre egy összegben megfizetni.
(2) Tartós (legalább hat hónapot meghaladó) közterület-haszná|at esetén a Bizottság a jogosult
kéľelmére havonta, negyedévente vagJ félévente esedékes' egyenlő összegű díjfizetést megállapíthat,
amennyiben az esedékes díj 10'000 forintnál magasabb. Ezt a téný a közterület-hasznáiati
hozzź! áru|źtsban rö gzíteni kell.

A közteľületi haszná|ati díjak csökkentéséről, elengedéséről a Rendeletf4. s (l) bekezdés b) pontja
szerint: ,,A Rendelet 2. melléklete alapján megállapított köztertilet-haszná|ati díjak korlátlanul
csökkenthetőek vagy elengedhetőek: b) fővárosi, vagy önkormányzatipá|yánaton elnyert támogatásból
történő épület felúj ítások esetében;''

Fentiek alapj án kéľem az a|ábbi határozati j avaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

L
......'lf0|5.( . ) száműYárosgazđálkodási

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
díjmentességgel - az a|ábbi üryben:

K özterü let- h aszná|ő. kér e|mezo :

Köztertilet-használat idej e :

Kö zteľĺilet-h aszná|at c é|j a:

Köztęrület-h asznáIat helye :

Közterü let-h aszná|at nagy sága..

és Pénztigyi bizottsági határozat:

úgy dönt, hogy kozterület-használati

Nyolc Kö ľ Táľsashánkeze|ő IľÍt.
(1088 Budapest Krúdy Gy' u. 2. fsz.
20l5. április 27. -2015. június 30'
Epítési munkaterület
Krúdy Gyula utca 4. és 6. szám
66m'

hozzájźlru|ást ad -

r.)

Felelős: polgármester
Határidő: f015. ápri|is f4'

A dontés végrehajtását végzó szervezeti egység: Gazdá|kodźtsi Ügyosztály

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

.4J+-->

Pénzes Attila
igyosztźiyvezető

Budapest, 20|5. ápri|is f3.
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(Több idóponĹ- hel;lszín eseten kénink listát mellékelĺLil)

KfizteľüÍet-hasznĺĺlaÍ célja: építési tevékenység, utcai homIokzat fclújítása.'...-.....'....'

Közteľĺitet rra$'sága: 65.54 nl2,,dtl

Közferĺilet he|.vs: Ru<lapest, VIII. keľĺilet Kľtid-v utca
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Eg}éb ( LE\IELEZESI CLĘ alnenn.l.iben a Í.enfi adato|ú(ĺl eltér' stb.):

Levelezési cím: ii1'olc Kłiľ Táľsasházkezc|ő Kft' (1088 Budapest, Krírdy u' 2. fsz' l.)

E-mailcím : irođa@1nyolckoľ.hu
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Nyilatkozat

A|u|ĺľoĹ|. PUsl[Ú5 Krisft|nä,

anyjaneve: .....-

hozzá1őru|ok, hogy a Krúdy utca 6' társasház homIokzatfelúJÍtá5ához haszná|t anyagoknak és
gépeknek a kiviteIezést végző válĺaĺkozó a KrÚdy utca 4. társasház e|őtt depóniát (me|lék|et
szerint) hozzon |étre az onkormányzattó| a Blues & Gastro 2012 Kft. (Cg'0].-o9-961941, 1o8B
Budapest, Krridy utca 6') á|taI kite|epÜ|ésre bérbevett terü|eten,

Budopest, ż'c>/( ' Öq L Ł, ľí!ĺ.ĺcli .3; Üĺls1ĺr: 2;\?',2 |<ř,:.I

l (tt},l l.łilĺlll1.';sl,
ii ľli..|.'. (jr^,iił; L::;a c'

ĄL!üszĺ!r:: :.i:łĺ; l ;ĺ.i':.2.ĺz

Posztós Krisztina
B|ues&Gastro 2012 Kft. Ügyvezetćí

E|őtt.jnk, mint tanúk előtt:
Néo. I= NéV.t

i:e i....,ť,.-'.'.

Aľáírás:

Lakcím:

A|áírás:
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Budapest ľ]őr'áľos VIIĺ' keľü|et Józsefr'árosĺ onkoľnrányzat ľm0.

ĺlagv* o n gaĺdli I tłod Łs í ć s tjłun <, ! ĺ e tĺj si |ĺ g; o s:t tź ly

Budapest
Baross u. 63-67.
i 082

Tisztelt Vagyongazdálkodási és Üzenrleltetési Üg'ł.osztál-v i

A Józsefváĺosi oukurneuiy.zat tulajdonában lér,(i közĺeľiiletek haszlalataľÓl ćs használatának
ľendjéĺól szóló 18l20l3. (tv.24.) iinkorľnán1zati rendelet 24. $ (1) bekezdésátek b.) pontja alapjirĺr

kéľjiik,

llogy a lĺłizteľiilet.Iraszrrálat díiát elengednĺ szír,esked.ienek. iekít}tetíel arrłą hog-v az építési
munka. amelyhez a lĺfu.sa\ház a közteľĹĺ]etet igénybe kívánja ven'rri a Budapest ľ.ĺjváros
Ônkoľmányzata álial ĘUB I[. elner'czésii progľarh r'issza netn tćľítendő támogatásából valósrrl neg.

BuĺItlpest, 20l5. ćĺpľilis 23

Buđapest ViiI'
Képv.: N'ĺ.olc

Tokai Geľgely
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i)6-virltiző: Szriĺ;nliľryirrĺ1 }iocsiĺ; l}clrtĺí-ĺ
J'clct.{lĺr: 45-ł?.l 57

i."ĺ-ĺĺt'ł;] : sĺ-ętrto l x.'yiĺĺ*iĺ:@sa'łŠťĺviiľĺ>s.hu

äjátgľl iir"i;ĺly C1,uia utciĺ íi, $íźlft łtłątĺi l"ĺkĺićpĺilłł' *ĺťái h,J.iYIi$kfĺrĺńllĺlk ĺcl*jít'tiĺĺ:

ś{iĺ\7.ť}7..'é$

tclĺ:piĺ}ćĺkd'gli h*jtł1ĺĺr{ósi ei.!íĺr;1shałl

3{ľ*ĺ1y G5*ta utsa 6. lľáľsx*hńĺ bqielentő Ĺ:Złi\ż*fł1: kôľeĺrnći.c. 2{}t5' f.ľbru;íľ 4-ĺjll iĺ,lciult
teiepĹilósképi bejelentćsi eljáľäsban, a ł(ľúĺty {i-v*ula ĺ:tea 6. szálx alĺttti {3í:6$? tl::sľ.}
lakóóptiitt utcxí horc.lĺlkzłtánalĺ feĺrijítĺĺ*a ĺáľgyban beny*'jtoit doŁun.iĺ;nĺációt
ál"vízsgáŁtal,n és a íeni lneg|ciłilt ćpíĺesi t*i.ĺ!kłľ-v.sóg rĺ!{v[561 Éuđ+mľl*tl| 1'esľcl}l nz alábłli
kikłitósg*}ĺ

az ćpĺttetó a hoirrlokzat vćgső s;z-inczr.s* előtt köteles ir Ł.cľťrlc{ĺ Íöćpítćss:zcl hc!1ĺszilli
sf ínegye.ż,ĺętésŁ taľtani"

ĺ teiepü}ési.;épĺ bejelĺ:r:tési e]-iál.ár: soľári kíaĺicíĺ igazoiás a kĹizl*sĺiĺl szĺirirÍtott ó hĺtllagiig
éĺĺ'ćnyas.

Jeleu tcl.epuĺesképi ĺĺöntĺlsemłlrc! szetrrbeil t BuĺIapest Fóvárrrs \:1]I. koľiilet Jizsef.".áĺos
Onkornár:yzat Kéo'iiselö.iesĹiiletćlrez iehet fellcbbgzlri Í'.l łitvételtöl szárnĺtoĺt 15 Ęapor1
belül'
l{'łizos: tulajdĺlnt óľir::tő mťłdosítás* eseté.:,i a tulajdonostálĺ;ak hozzájáľulása sziikséges. Jelen
teleptilésŁćpi i gazolłis pł} gáryogi i gć:i;it ;rerrr ĺiôn'ĺ el.

A ĺe1epĺi1éskÉpi eijáĺás soĺdł ĺncghozott igaz,.rlástran fogla1tak mcgszcgć-le esción
ĺe1ep*léskćpi kijÍelezr.si e1jáĺás iclŁrlyĺatása ĺelrdęlheió el. A k.łiteĺęzęłtsógck megszegćse és
v€gľe nem hłljtása esetóĺl 50 0Ü0 ťĺlrintig tcrjerlć bírság k.iszabiĺsa renĺieihctć' c1.

I ľ{ Đ{}fi{}LÁs

Á Kľiid1, G-vuia rltca (i. bcjci,:ntő sze}1.rfet' a 2'6.ő3/fÍ}|5 ůg1,ĺĺaisĺánlú kśĺelfiéb*;r az
ó'pítits Łd.llyefet alakítĺisáĺó] és vćłleimóľłíl szó|a,:.í}97. ívi ÍXXVllt. töľł,ény 30lD.$-a' a
tel;püićsÍqiesz'iési koncepciÓrói' a;ł. íntegľáll teiepÍilćsĺejiesztési stiatćgiáĺól es a'

ĺeiepülósrendezćsi csĺkíjzokľól. valaruint egyes iclepĺilćsľeni!ĺ:zési sajáĺos

1!íjl]3i:łlł*,lr:,iJal,:l:,-:í,}.Ĺ.1'..|ęi+'łl:lij:.i:}??jš.: .E.ĺ:aii:p+l;3a:ĺ,:6;:łrs.ic,:sciut.łl'r:;.'",."rłił::;eĺ"rc:'i.'ui

,J^".y''š#7'Wwłffiffi,
.'- LĘ1ĄEľľ{JĹy

ĺpĺjsĺ:nnÁľ &
ť;u ĺ<ĺ: ĺąĺotĺľ'J YZĄ] $;
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F{łváros V]lI' keiiilei. Józscfválosí Ünkłtrĺárryzat Kć1r.;iscio-testĺllĺ:ŁćllcŁ Ltz 4pítůsüggvel
összefĘgő egyes heĺyi i)rikĺlľm*nJzłlli ĺlak)siigi ľijár;isok ĺi+ĺletes gĺabli|.vlriľłt! -tzĺil<i

sif(}:3, {ĺĺ.,l Ü') ö*kor"máłyzaLi ľcntieĺ*t "\}'l\-a łIzrpjĺil:l ĺclłpťllóskłpí bcjglĆni:ęĺit rśtt
hrtóságornhĺ:z, a B..rĺlapesi, Ví11' ]<ĺlľĹiiei. Kĺriĺiv {i..ĺu1a uĺca {!. szirĺĺ aiłrľĺi lakóćpiilłĺ ritcai

hoĺ:lokzatának Íbl,lijítlisáľa voiriitkĺrz(latl'"

.Ą nrelĺékĺ:lĺ teľvclokuĺne*ĺáciirt és i:rrĺralł iĺĺ*lićklĺltcít íiir,ĺzsgálvĺ J1.!cĺĺ'i|}lť1ĺtĺ.(}łta':,.:, iĺlg1ĺ łĺ
rilegl.ele! a żeiepĺi.1csíeiiesĺĺćsí konoepĺ:iĺiĺ<i}' ir;: iniogľált teiepulćrfrlilovĺ'tôsĺ siĺaÍćgiźrľĺlli ĺ:s a

te1epĺiĺésre::ĺ1*zési egzkłly.łlkľĺil, Vaiäniitr!' cgye$ .ie}epiiĺćsĺenĺleľ'ćsĺ sa.játĺ.rs

jogintłzmći:yekrćl .łzóló -71'4l?^łI2. (Xl' Ń'j í(tĺrĺ. ľeilđeiĺ;t ?.}.'ł i2}"(3j bckilzĺlłisób*.
valamiriĺ a !:}xĺai;est Fővťrĺ't'ls V!ĺt, keĺiileĺ Jĺiz$$ť!áľ()s! Ônkłlnĺźllry;ła9 Képr'iseiťl.
testiijet,Ůnôł. az ćpítć.s'ji;g;.el iĺ:;szcfiigg(ĺ *gycs hĺĺlyi Ônkoľmányzati hatć:srigi ĺ:ĺ'ĺiiľŕlsok

ľészjetes szabá}yiĺiĺó! szoló 5.ĘQl3. {tt.t0') őnkoĺĺniur1.ĺati r*llĺlŁ'leĺ l. ltlei]ókletóbeł
śł:g1aŁaknak'

;\z épitćsi tęr,ékell-vség a JózseÍ\.ártrs Kcľüĺeĺi Építćsi Szabályzatárvl (jŐKÉ'sz) suóló
6$j2ro7. (xil,12.) iĺr,:koľmán.ĺeati ĺcliciĺ;lcťLtcn ébglaltłknah a' kik'otés teĺjesíicsć'vpl megÍblel,
vaiemülĺ a teiepĹiĺasképĺ:e lileszkeiĺiiĺ. ĺrzóľi a' ľe.ĺrĺĺelkező ľćszł:*n ĺbglalĺłrk szerinti
kikĺiiÉssel az rĺpítĺisi iłvókenysógeĺ lu<loltrŕlsul t/osf-em.

i\ ľeĺrĺlelkezö łév-J.len ioglaiĺ'akĺak nĺegi'elł'io telepii}ěsképĺ bejeientósi eljáĺósi:aIr hozoĺĺ:
ígazolzisrlm af építęii kö::r3czei alĺrkítilsirrai ds véĺ.1ę1méľł[ szó}a i99?^ eví LXXYlll.
toĺr'óny {a továbbiakbľ.ĺr: ijÍv.} 3ÜĺT}' $ {l) bekezĺleséir a1a1:t*.

,Ą. ĺęlleb.bezćsi jclglui ĺeĺrdelk.ezés az Etr.' 30lD. oĺ (3) bekercćsórr ćs .lz ápítéĺĺigg.y.ĺ:l

ossze1iĺggő eg;vcs irelyi önkomállyz:ałi haĺó.łágí ĺ:ijárá:;ok r-ĺjszlctes szabirlyaiĺól szolć:

5ĺ2rý.3 ' {II'i 0,) tinkomťln1zaĺi ĺeĺdclei i 3it..$-n, łr dŕjnĺésboľr ťogloltĺk negszegćsór6l szilćl
ľendelkezes az'Eiv. 3,JlD'.$ (4i bckczdćsĺln alapul'

iJlioitÜest- jL]; ) ' ĺsi.}i.uaľ U}

li.-lô]jär;clĺsĺ:.ĺa',aĺsllŁ3.ćj'...Řiłíłł:ĺJĺi.ĺ1?::ĹÝ.;.ĺi'rlaĺi:rs1g;ntes:"ęl@jĺ',7.<gí.äR:-j1r'*1vŕýlic:słí'?ę:'i'u 
i

, :.^ r i:,,1/ i;f',
'..:''.' ! !ĺ|ĺ 

. ;;,ij .

dr. I(ďcsís *,jĺté' 
:

. trols/ľlilssĺľŕ i ): i
. .. '. 

': . i','!i'j;j,Ł-.-
'. li'.i.' 

".. ......'..:ĺ uij
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Álľĺrĺxos nnľnei,xpźffbř, |.i,:.l

Á. BLDAPEST FoVÁRos JoZsEFvARoSI ÖNKoR.\,ĹĄ\aZAT @p., YIII. Baĺoss..l.
63-67.), a Bp. YIIT. 1896. tulajdoni lapon 36ó07.brsĺ' aJaft felvett, terĺnészetben a
BudapesŁ \'!F.. Krudv Gvr:Ia rl. 6. sz. alatt, 667 m2 teníletű Budapest Főľáros
Józsefuáľosi Onkormányĺat tutajdonńbau álló házingaĺlaai az l993' é,ń L)CXYĺI].I.ł. és
ĺródosítására kiadott l994' évi ľvIII- t'opénybe:l a bérlok rászére birĺositott.ĺéte!i ios
aiapiáa

A./ Kłiziis fulajdonri iĺgatlanrészek:

I. Telek (667 m2) tenilete' .| ł ::. . .;1;" |::,''

i ,|Xgef!:śt
I

--t,-
Ulĺ/ '

il. Udl'ar l19.30ĺn2 alapte$lettel, és téĺburiiolattaj
i

m' Alapozás. Íö és váĺaszíďa.! kéményet nĺĺtóiĺ, oiiléreľ. ; -+í] L:!ĺ ','2t

TARsAsłłł^zzÄ
a1apít1a.

Ar,ássashźa tröklakasai a jelen alapító okřat rendelkezéseinek megfelelően, mínt
orokiakasot és nera lahás céljáĺa szolgáló helviségek a kczcĺs tulajdonban maĺadó telet
éplületĺészet berendezések es felszeĺe|ések kozos hasmäatanak a jogával a vevők
személý tulajdoaába ken:lnek a"?Ą]' hogy a mindenkori tulajdoĺostársa.k egyĺiás kÖzôtti
jogviszonyát az |977 . év.i 1 1. ĺr- rendelkezései es az ďapító okľatban foglätak az alábbiak
szeńnt szabiĺJyozzá. k.

II.

f-.'....-; Í

ĺn. l.łĺa-. i



1Y todénrek' kozbensiĺ i'ĺ;<ijrl..tit i;uĺkcllĺ:i :lélkul' zäĺół'oĺ]éĺ:'crirkoĺa*al eg1.üt..-

A.z ś-li]let tctoszeľkťzťtĆ. iłĺ.:zćssei. iléjazattai, es bádcgos sz'erkezettel és szeĺe!-

vćn-vekk,ei eg,r'Üit

Az épĺilel vrlágítc u(iv3rĺl: ] i, j'ś ::l: eiilptaĺ.iiefiel'

.Ąf ép|'il.t közös tuiajd.;liü i:l.retos szeĺkezeteí'

Az épulet }ijĺsö honlio.tzatai iábazaĺĺal, és báĺiogos szerkezettel ęyiit' és a kozos

rulajdoni helyiségek vakciaid' és buĺkolatai.

Áz épuiet kiiisö n.*lśszáići. śs a kczÓs tulajdoní terulętek' nýItĺszőĺoi.

YizuapésíelszáliŐvezetdkeiis-zułcgibekotéstólakulonrulajdoniille:őség
águezeićkig, vag,v a kr:!(l:': r'.:1ejdc:iu viziĺáig.

Csatcĺna alap és e;ro.,.ez!tćk 3 küiön ir:la.;ccni illeróség ágvtzetćkéíg.

Elekiĺoĺios há|ozałaz."rtcai ĺ.ákoTéstől a kriLlÓn tulajdoĺu iitetőségek fog,vasz.
-J'*e'ďĺi 

a kozÔs i.,"''.arutu hel1iségek elektromos há,]ózata ćs beĺende-

zési táLĺg-vai.

GázvezetékazutcalrŁkötęstoiakültntula.jdoniilletöségíogyasxäsméĺ,iiéig.

Az epĺilet lépcsohŁa i0$'?2 m3 alapteĺiile:tel.

Az épiilet kapuď.1ą i0,84 m2 aĺapĺeniiettel.

Áz épület fuggőfoi-vosói {I' eĺn''Iĺ. en:.'fi I. em.) 1 21,4 1 m? aiaptęrúlettęI.

Az épuiet elóteĺei S0,7-ł n: alapteriilefiel

' Az épület közos WC-i 23,.{c ĺl2 alapterulettel

Píncei gépészet heiyiség (v:ziĺa) 5,95 m? alapten:leľtel

Az épület pincei kozlekecíói, ós táĺolóĺ, 1L15,53 m2 a'lapterulettel'

Padlástér 485,84 m! alapierĹjienel.

' ivÍiĺdazcn táľg-Yak mei-vek niĺ:csenek a rrrlajdonosok kulon rulajdonában és a fenti

ponĺokban fęĺsoľo't eei.*!"i'".ę, epii:nenŕészek,.íelszerelesek, beĺendezések' stb.

kegészitesére és íe.1tesztesere vło.egl'ou kozös célokra, kozosha|Áĺozaĺai és kÓzts

tĺlĹ"g.n beszereztetek, vsgy a jovobeĺ beszereztetĺi foglak

vil
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u.!

á kozös tillajion t0 000/ ĺ {i D{^}Ü esz.ĺngi hán;';ldboi áLl. i\ XX., szlimmlil jelzet.t iárolók a

jelenleg kialdtr:]t hasznĺijaii jogi:l.I kerűl;:ek a ru|i'.-iioĺosok kcizos ruiaj<lonäba'

1l

KtiIÚu ĺul.tj dĺ; ľ ú i n gll tIil nuk ľtlsą.li'<i lásĺl :

.I.ermészeżben megoszíVl itz egy-es tuia'ldcnostársak küion ťuiajcĺonába kerulnek, ĺ::ii:t
táĺsas-háztulajdoni ĺiietőségilk alkotóĺésze - a lĺÔzos tulajdoĺiban ĺnaĺadó
l'a gy*o nĺés zek k ö zos bi ĺro k] ás án ak, h as znál ar áĺ ak 

.1 
o gával . az eg'}"es i á ľsas h áz.

orok.lakások és neĺn la.kás céijáĺa szolgáJó hel1.íségek' azok [arrozéka!.ia'I. ,

felszeĺeiéseivel. az a]ábbia.k szennt'

A joZSEFv,ĄRoSI o}iKoR'\ĺÁ]'ĺYZÁ'I.-oĺ lileti a teĺ:v.eken i.száľnmal jeiölt U-1.jelii
nem lĺrlľáscélu helyiségcscpoĺt (ĺizlet), ĺĺeĺv 2 db eladótéĺbői, iroriából, mühelybői.
közlekedôi-.ői, ra.tĺalbó!. ejőtćlbu1l, lVC.ciit ieai:onyhÁbói áI1 145'17 (laS) m2
alaptertjlettel, a ŕc zza tĺĺtozó koz'Ôs t'.: !e;ĺíi.,llban lévő rćszekbol 869/1 000 0

háĺ1.adrész'

A ]OZSEF.VAROSI o\KoR\.LL\-ŕZAT.oI ijleti a terveken 2'szá.rnnraljeloll Ü.2.
je}ü nem laháscélu hel,visógcsoport (iizlet). mely 2 cib fogyasztótéĺből' 2 db

közlekedőből' konyhából' 2 db rrosogaróbói, e}őkésżtőből' 3 db Wc-bői' előtérböi,
raktaĺból' zuhaĺyozóból áIl l14'92 (r15) m2 alapterülettel' ahozzá taÍ.ozó kÔzós
tulajdonban lévő részekbő! 685i 10000 hányadrész.

Ą JozSEFvÁRoSI ÖNKoR\ńNYZAT-oI ilĺetĺ a terveken 3.számmal jeloĺt Ü-3.
je}ii nerr lakáscélu helyĺség {ľaktÁľ)' 3,90 (4) m2 alaptenileĺel, a hozzá tarioza
kozös rulajdonban lér'ó ĺésiekbőI 23i10000 hiányadrész.

' 
Ý^^^FF' 

' 
j ň 

^^' 
Á\ F,ś' JoZSEFvÁRosI ÜNKofu\ĹA}i-ízAT-ot illeti a tervękęn 4'számmď jeiölt fszt. 1'

ajtószáĺnu' 2 db szcbából' ejőszobábó1, hall-bol, konyhából' ka:nrábó], fiirdőszobából
á1ló örłjldaŁás 11.,ĺ7 íi2) m2 ďapterulettęi. ehozzá ia:iozo kozts tulajdonban iér,ő
rśsze.kből 429/10ľ]0Ü hányacirész'

A J0ZSEFYÁRoSI oNKoRN,,ĺANYZł\]'-ot illeu a terveken 5. számmal jeJölt fszt.
1/A. ajtoszámu, szobábói, hall-ból, konyhából, fijĺĺlőszobából ájló łirłÍkJahás 33'69
(3a) m2 ďapteniĺertel, ahozzá tartoz.ó kÔzös tulajdonbaĺ Ié.łö ĺeszekből 20llt00ĺ}0
hĄłvąr|ré<l

A JoZsEFv.ĄE.oSI Ö1\KofuVÁs}ZAT.ot illeti a ierveken 6. számmal;elölt Íszt. 2"
ajtószámu' szobábói, konyhäbôl, Frĺdőszobából álló örłiklakjs 21,39 Ą2Ą) nf
ďapteniletiel" ahozzá tartozo kozos fulajdcnbał lévo rćszekbol 14ó110000
hányadrész,

á. JOZSEFV.ĄROSI oNKofuM.{N-ŕZAT-ot iileri a tel 
"-cken 

7. szálnrral jelolt' ťszt. 3.
ajtószámu, szobäbol. ko;lyi:ából, fiirĺiős:zobáboi, wc-b,5l aiió öroklakas 28'56 (29) rł2
alacteíilettel. a hoz-zi t:ĺĺozó kŐzös n:ĺa;ĺ!onban lévó iészekbcl I71i10000
háĺvacirész.

?.1

3.ł

4.i

6.i



8',j A' JoZSEFvi\Rosl (J\KOI{N,I..r:\}'Zĺ\T-ot illeĺi a teľłeken 8. száĺnmal' jelolt ĺszt.

3/a. ajĺószánru, sz-obiibói' icnyiläbol, Kaĺ:.rá'bil, ra.ktárbol álló łjrłjlllĺrkĺĺs 30'd6 (30)

m2 ajaoteĺijletĺ'eĺ, ir i':ĺi;;zi ląrozti koztls tl.lia.1rlonban lévo ĺészek'cól 132/l0000

hán-va,jrész-

g 'j Ä JoZSEFvAÍloSl O.\i{ORl'ĺ.\\\.Z.Ą"ľ-oĺ illeti a terveken 9" számmai jelöit fszt.

4. ajtőszźmu,2 ib szobábói" kon,vhábói, fuĺcoszobából á1ló öriiklalĺ.ís 41'4ó (41) m2

a.lapĺeroietĺe|. a hozzá iartozó közÖs rulajdonban lévő reszekbő! 248/10000

háĺyadrész.

l0.l .Ą JoZsEIv.ĄRoSi C}bł1(oR]VĺAi\YZ.ĄT-ot i]ieti a terveken lo. számmal jelólt ľsgt.

Sla. ajtószámu, szobábil, halj.bói. konyhäiról, íÚrdőszobábót, wc-böl á]ló iiľökla}uís

ś,Ą; ęą m2 alapien.iiett el, a hcĺ-ző' tartozó közos rulajdonbaĺ lévö részekboi

2o0/10000 hányedićsz

1}.1 Á. JoZSEFVĄRoS: iji,'ĺKÜRi\'ĺĄl'j}-Z.rJ.-c: illeti a terveken l1. szánma] jelölt Íszt.

5. ajtoszäinu, 2 szc.ĺäbci, elosze.bábói. ke.nyhábol, furdć'szobábóI. lvc-ből ál1ó

łiľöiJakás 67,45 (67) ln2 alaptsn1lefie,L,ĺhozzź'ĺanozó l.:özĺls ĺ.,:lajdonbar lél'o

ĺészekből 403i 100ü0 háĺ1adrész.

Lf.| A'JoZSEFVÁRoSI oNJ<oR1vĹŁ\YZAT.ot ilieti a t€Ív.eken 12. számmď jelôlt Lem.-_ 
6. ajtószámu,3 db szobábói' 1 <tb félszobábót' hďl-ból' elöszobából, konyhábó}'

furáôszobából, wc-bói' ailá łirłikla}uĺs 112,68 (113) m2 alaptenilette|, abozztl

taÍtozókozostulajđonbanlévőreszekből673110000haĺlyadĺesz.

13.| A']oZsEFVÁR"osI oNKoRMA*r\ľYZAT-ot ilieti a tenęken l3.szamrnal jeiölt l.em.

1. ďjtószämu,1 db szobából, 1 db ťélszobábóĺ, konyhából, fiľ<ĺőszobábol alló

öröklalĺ:ĺs 33p9 t34) m2 alapterulette|, ahozzä taĺtozó kozÔs tulajdonban iévó

részekből 203/10000 hányadrész'

14.i A JoZSEF\íÁROSí O'NKoR\.ńNYZAT-oI illeii a ierveken 14. számmal jelolt

I.em.8.a1tószáĺĺu,2dbszobá.łói.e!oszobábó1,konyhából,fuĺĺtőszobábó|,
kozlekeáóbói wc-ből álió örö1clakás 49,?0 (50) m2 alapteľjlettel, ahozzźtaŔczó

közos tulajĺionban lévo részekből ?97 ĺl0$o0 hányadrész,

l5',/ A JoZSEFVARoSI oNKofu\ĹĄNYZ,\T.oĺ illeti a terłeken 15. számmal je|olt Ĺem.

9' apószámu, 2 szobából, konyľlábol, fiirćőszobábói, Wc-!9'.ail9 łirłĺklakás 41'09

(4|i ÍĹ1atapierulercl, ahozzá tartozó közös tulajdonban lévö részekből 245110000

hányaĺirész.

l6-l A JoZSEFv.{RosI oNKofu\LA.NYZÄT.aĺ illeti ateĺ.v'ei<en 16' száĺrmal jeloltl.em.

10/A. ajlószámu, szcbábói, hali-bol' konybából. kozlekedőbői, furdószobából á[ó

öröklalĺás34,1,0(34)nr2alapteĺüiettei,,ahozzär'utozóközösruiajdonban1évo
részekbói 204/10000 

.ĺánvadlész'



f

|1./ Á jozSEFV'ĄI{Osi ĺ.}\K0il.\ĺ..!N\.Z.c.T_ot iiletí a teľveken }7. számnral -ieici: I.eni
lÜ. a-;tószámu, 2 sz.li'uii,.tii. .:)iisĺĺ';i:ii[:ĺii. lia]i.bći, tárolóbó1' iiirdőszobá.irói, \\ĺC-bijI
á}la örókĺĺk:ís ii.j1 íi;\ lĺl} lill:i;ĺcĺúiertel, a hozzá tartozo kozos ĺ.:la;donbĺ-n lćvo
része]rŁől 462i 1 Ü{i{)!} ł:iil:i.:: <j :.l.i,:

t8.i .\ jOZSEFV;\R()))l ĺl\K( jíi]1 l.ji]i\'Z".r]..ot ilieti a leĺveken 1S.szánnlal .;eloir
ĺI'elrr. l1. aj[oszáilirl. ] ĺ'!b s:.:i:ł:ibói. eiószobábóĺ. konyhából, kal:lĺá!:ói,
iijrdószobából, á]ló łjrdkllkĺs :s..ĺ9 (7s) m3 aiapĺerülelte|. ahozzź' iaĺozó kozos
tula1donbał lévo re:izekbći 46!)l 1 0iJĹl0 hányadĺész.

L9.l A JoZsEFvÁRo*cI o\KoRI.Í.ĺ,l'iYZl.T.ot illetí a tervęken 19, számmal jelölt
I'em.1liA. ajtószáĺntl, i <ib szobából' 1 cíb íélszobából, konyhából, kamrából át!ó
öröklalĺ:ĺs 39-86 ('ł0) m2 aiaaľeítietlel, a hozzá taÍÍoző kôzÔs tuĺajdonban iévó
ĺészekből 238l100()0 hán';aciĺész.

20.l .\ JOZSEFVARC]l, l í).\K()i)t). i.\}j'.l 7'.Ą'i'-ot illetĺ a ter.;eken ]0. szämnal jeiöit u.
enl. tr2. ajĺoszámu. i iib 'iu:ł);iŁl..;i' l ti; iójsz.cbából, álló łirök}łlĺ:ĺs 35.3t (36) nl?
alaĐter.rieitei, a kł! :..''s lul;':jdĺ:r.i':.ii.: iávć ĺószekbői 2t4l10000 háni'.aĺlľész.

?1.l A joZSEFvÄj{cSl O.\K0fu\,íÄ\YZAT.ot iileti a tel-ýeke' 21. számnral jelolt
II.eĺn. .ĺ3. ajtoszámu, 2 db szobából, konyhából, kamľából, ĺaktáľból ál}o öľłiklakás
5f'3z í52) m2 a'Iapterüleĺtel' a kozcs rulajdonban lél'ő részekböl 312/10000
hán1adresz'

22./ A JoZSEFvARoSi oNKofu\4.ANYZAT.ot ĺl}eĹi a terveken 22. száĺrĺnaljelőlt
ü.em. 14. ajtósľámu- 2 db szobából, konybábóI, kamrából ájló öröklakás 43169 {44)
m2 alapterüĺettel, a kizcs tulajdor.ban lél''ő ľeszekbóI 261,/1Ü000 haayadĺész.

f3./ A JOZSEFVÁROS] oNKoRI,íÁN\'ZAT-ot ii]eti a terł'eken ?3. sámna] jelőĺt
E.em. 15/A. ajtószilĺ,:u, szobábtll' hail-bci, konyhából, fuĺdőszo.oábói á.llo öľti}ĺlatľás
35'95 (36) m2 alanteRiieťiel" a kozcs |.liajdonban Iévó részekből 2t5l,iÜ000
hányadresz.

f4,/ 
^JozsĹFv.Łąosi 

lNKoKVĺfu\YZÁ'T-ot illed a ĺerveken !4. számmaljeloit
II.em. 15. aitószänlri, 2 db szobábói' eiőszobából, konyhából, ĺürdőszobából, lvc-ből
á1ló öľôklakás 78.J7 (78) m2 alapteruleĺel, a közôs rulajdonbaĺ lévö ĺészekbóI
469/ĺ000(} háĺryadr.ész'

z5.ĺ ĄJOZSEFVÁROSI ONKOŁ\,íÁ}CY.ZÄ,T-oI iljed a terveken 25' szŕĺmmal jelólt
Třĺ.ęp. Í6. ajtószľ.mu, 2 db szobábói. e|őszobából, konyhábóI, fur<iőszobából,
kamĺábót álló öľölĺjąkás 81'10 (B1) m2 aiaptenĺeťtei, a közos rlia;donban lév<i
ĺészekből 4E4'l1 0000 ha.nyadĺész'

26./ 
^]0ZĺEFVAROSI 

ONKOR}I'ĄNYZAT-OT il]eti a ten,eken ?ó. számmal jeĺôlt
IIĺ.em. 1óiA' ajtii:;;.:liri.-l, sz-obábói. haii-b<il, konyhából, furdřjsz.obából álló ĺĺrök]akĺs
35'74 (36) tn2 3jeĺ:.niieÍel' a kÔzos t.łle.jdcnban 1évö részekbői 2l3ĺ'10000
hányadrész'
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ü'l nJoZsEFvARO.ji ()):K()1{).l.\\\.ZJ.'ĺ..ut illcti a teĺ-veken 27. számĺnai jeiőIt

ITI.em' l?. ajtószáĺlirr' l cb s:łĺli:ĺij:cl, : db lélszobából, konyhá.bói, fr.lĺdőszobából állc

örölĺIĺrlĺ:is 35.55 {ii,) nl2 rii:ľll:riiie,.iel, ĺ. ktizts tulejdonban ldvó része]ĺből

2 I 21 10000 hán-vai.ii e.;z

28.l Ą joZsEFVŁ\.Ĺ]sĺ t.}i:K(')li:|íj\);-:'źj.\T-ot illeti a ten,eken 23' szánÍnai jeiólĺ

IĹt.em. l8. ajtószáĺnu, : ĺi.o s:lĺ-lbábói, kon'vhából, kamĺából, wc.'Đól álió ôrłiklakás

53,12 (53) rn2 alaFielrjlťtiťl' :: közi)s ĺulajdon'oan Iévo részekból 317i 10000

hänyadrész.

29.i Ą ]lZsEFvÁRosI o1\KoRLĺ|ĺYZ.ĄT.ot iileti a terv'eken 29. száĺnnral jeiőlt lil.em.

19. aitósziá'.nu, 2 db sz.obáL,ói. konyhábóĺ. lcamrából á]ló öľłildakás 44'64 (45) m2

alapárułeĺel, a !ioz':á taĺtozo kczcs ľliajĺlonbaĺ lél'ó ĺészekből 261/t0o00 háLrryadĺesz.

30;'AJoZSEFł.Ánosĺ0).;KCiilĺ,\\YZA]..ot illeri ateľvekeĺ -l0' számmal jeloit

fű'em' 20/.\. ajtôsz.lu.l.ltt' sz()bflr{l!, nail.bói' kon,vhábót, ff.;ĺdószooá5ći á]ló iiröL]akás

36'36 (3ó) m2 aia,:-rtĺ..ilt.liĺł'I. r ]:ĺ:,:.::łi: r.tr.iczó kozös tuiajdonban lévo ĺészekbol

217i10000 hányadres;:.

31.i A JoZsEFvÁRoSI ONKOfu\ĺA.\iYZ,ĄT-ot illeti a terveken 31. szammal jelôlt
'[tr.em.20. ajtószáĺnu. 2 cib szcbából, előszobábóI, konyhából, fi,iĺdőszob.ából, wc-ből

áülól łĺrökta|ľás 7E,9i {79) m2 aiapteruletel., ahozzźĺtaĺozó kozos rulajdonban lévő

ĺészekbőt 4?1il0000 hányaclrész.

A jeien aiapitó okirat 31 db aibetéteI taľtalmaz

C./Azegvesalbetétekai:loteriileténeklĺiszámításáravonatkozó
előĺľásoIĺ

.Ą hel1iségek alaptertilete me3álłap!ĺásánál a vakolt falsikolc kozott a padlósäłt lelętt egy

nétei malasságůan mén adatokbói szä.nított terüleuészt, a beépített s-7ekÍények

ďapteruleiéą ułu-int a neĺrr lďĺás celjára szoigá.1ó he|ýségekhez csatlakozó

kíĺakarzekĺények alapteni! et ét i<el i i g.vel embe venni.

A tulajdoru hányad meghatłczásánal figyelenbe vehető haszĺlos a]aptęńiĺet kiszámĺiásánźr]

- a loggiáknal és zart eĺkślyeknél 0,5-os
. a !đilön rulajdoni táĺoióknä 0,3-as

szorzo aikalĺnazásával kelĺ a téĺylclges aiapterülethez képest 3zok alapteljletét sz-áĺnítasba

Az eĺkól,vek alapreniletél l itĺłĺloĺ;: hänyađ szĹnitŕsnáJ ĺigyeimen kľlul keil hag,r.rr'



ĺ 1i.

4ZJNGĄ3!iN }'Yi'.r:l[-ri'-Li]i".l-!'í)N ĺTKozi REN DE

A Budapesr Fóváĺos Jozseĺi.aicsl Ünkci;l:äĺ,;,ĺzat Polgáľrnestsri Hvataĺ. kéri a FővriĺosiKeruietek FÔldhivatala Ingarlr.n n.vli.',ánlziĺäsj es Foldminősitesi osalłlyától, hogy a
lľ::h=ľi'jdon alapítását a Fc]dh;vatí! az ingatlan nyilvántartasba . aŻ7/|97f .)űI.3 ĺ./ ]l{Eil,í. sz. rendelei j3-jó ri .e éĺreiĺnébei - jegyezzebe' Ennek *.łn ny',* *.g u
láľľhT toľzs|apjáq ĺna;d a, ĺt |e'ezet ..\ 

'. pon1ában fo!ďtaenak;;adá* 
" 
to'o,iulajdonban maĺadő telket' épiĺ;llén1' lészekeĺ. berendeziseket ęs ĺeisz]eĺelesJ"i .gy...o" utársasház toĺzs!ap.1án,

*íq u,l].ibjezet B./ pontjili::'.:: iŁi:.:ri:li ctĺcs ł!ĺok]akäsokat vagy egyébl nem lakás céiíä-aszolgáó heiyiségeket a ki.;:ł:; iil]::-.lłjĺ:i'+:::': :l:lĺildo vagyonboi 
'lgĺř.tJlán';;;i.J:"onájló iĺgatlan.iĺéni ĺijnl.j.ĺ,;: i::i'iá::l::::iĺ:.,: -l:i:łijn lapokon 36ó07/NI..től 36607/..|,i3i'hrsz.-ig az hgatÍan nyiI vĺiĺt;::ĺ:isńi,:iĺi

A Budapest Főváĺos Józsefo'arosi tnkonnáni,.zat Polgármesteri Hivatal. kéri' hory aFoldhívatalaz egľes társashá.z.ĺ kĺĺoniapokan n'l'á#*;;;áńa.ä",Jäi.,iä;đonjogor a,1ĽT!b,d^,Ítássai egvidejűíeg a Budapest }.áváľos Jó"*í;;;iÖ;;oään''o,,u.o*u
.;egyezze be.

Ą lĺilon tulajdonként kialĺlkitcn oĺok]akások ri.':lajdonosaíĺak eg1'más kozottijogvĺszonyatezen alapító okiĺat további fejezerei szabá]yozzak

l'/ A tťlr'ĺashóznłIajdon e Đłse,!ť

Á. táĺsasházban lévó iakaso-ł:' heiyrsśgek a iuiajdonostársa} kulon.kutön hĺajdonábanvannak /társashá2-oľoŚ]aj<ási .Ą-z ép u tet azon ľeszei' továbbá''ol. . u...nJl, J..ąťelszereléseĘ ameiyek nincsene* ]<ü!t.n ruiajcĺonuun. a n.,rłaonoil;řä;*;la3oonábaĺvaĺnak. .Ą fuIajdonostá-sał !lĺ]i:Ôs rtia;doníba.ĺl van'a telek is'

IY.



.Ą lársesháe-c!rö|:lakäs',)'; l. l :.;c+.

hányaĺjd:ii egyl.l:i onä:Ü i:l*l'li i:ln
eszmei hányada egyséuľi !:ľi:.:z.
tl r!;riĺinoĺ árlr lir'zni

:
:es-

7.,! i b i r ĺ c !: ! ą s' h a s.:l ĹLĹi :,'. !.::] š!Ś jł'!:'Ĺžj il * !

.Ą nrJajconostáĺsat 3 táÍsirshilz-oĺökiaj<ásĺa,,l:clirségclď ĺle-l-.ilľ.'; a i:noklás' ha.. ''j3r ť"
Íendelkezés joga' é.fulajdorrosiáĺs a kulon luil.1doníval a k:c,' tuia.do"l.o'i". . '' r.'.
ľ.llajdonra vonatkozó hanyacdal eg1ł'l:.:' szabac!än ľendelke::eĺ ;;iJ.g."ĺ.'"
ne5erhelheti. Elők kozoĺii ruiejdon átr.:hazás iadásverel, s] jj.t\'ćkczŁ' ,.6,;., '. ,Jés
ęsetében a jogutcdot a ';i:geio.J jo3ll iilerík ;l:eg és koteieze:*iŕ'.:'Ĺ.i 

'.,i.,álĺŁ 
-

tuiajconátruhá.zás esętćt.-r.:: a iši':k ĺi]:gi iiĹ'íll 
'eÍ]dezcĺt, 

a:á:sś..:iŻ:^*ĺs.en."l ̂  :bt'l:
feĺnájló la:-iazásokéÍI it:'. :iĺĺiii;:ii:ij ĺ!-ĺ r .,,.:...i! !.'1:.lťteĺ11ĺegese:. ř (.[' ----v-o..

A iu!a,iĺion'iog vśdeimebl:;.. ili:iir<i--.lk ii: j:.ĺiĺ-lnĺis:áĺs onáĺjól:l l^' i.clié:,.het.

3.,ĺ Á kĺjztjs ĺulajdonbałl ĺey!17!-efu łpĺlleaé;:ęL !lĺ}pt!sép-h!'.słna!a1g

Az épülethee ta.rtozó telek és e kÖzos tuíajĺionba;l áI|ó épuleres.:ek birtoklásáĺa .r
hasana]aĺáĺa - ajogszabá!.vok és hatóságr ĺencielkezések kereteĺ 1626[. u ĺ.luic...u'.a'*'. .tnindegyike jogosult, e 1ogát azonban eg.v'ik sem gy_akorolhaga 

" 
tł;uoi.klogä*l .=s.y

jogos éĺdekeinek séreimdre'

Á..tulajdonostársak koz.g,vűlesl rÖbbsegi hatii.ozaťa| ettoi eit*ĺoli;g is megáilapoi;}ćo* \telekrész ragy valamel,v- épüietĺész kizáréiagos használaa n.* . |11o6ii"6]o[6'o,;. 
'vag,vonrészek .közös tuia'ldĺrri 3eiIegén,

A tul'a;cionosráĺsak abbał is megáilapodhaĺ:ak, iiletclleg a kĺiz1tr rilés olvan hatáĺ..''Jiot i..

|:áll' ha vďa.ki tula.iił>ni ha::i;aĺlál.me.ghajacó ieĺekĺésa *g1 ,;;ilä; i^'. ..
kizáró'lagosan, a tobbletĺla.sznäiat aĺänyáĹan a tÖbbi tulajdo"Ň..,;;;;;ä;"ä' :izet,l,'

Amennýben kozös tulajdonü épüleĺ Í.e]szeĺeiési ĺáĺgyai kĹilÔn ttli3jdgnu ingailolr .tven
lelv9i:kednek eI, vag,w azon kereszĹ'ji kczeliĺhetőeŕmeg az lngíłlajl rulaidonosa. :!3san:\l|\. 

'koteles jav:ússa!, felu.1iĺással, oó.Jassa.ĺ, osszeiiiggórnu,'kálutokl,u,;;!ää'; l.rĺtén.r 
\

bejutást bizĺositani, és a munká'iatokat tlinri'

ł',/ Epítke:és

.Ą.t'lajdonos!äfsak jogcstlitak - a szilkse',les ř:atcśsági engedéiyel lliĺokában - a
tr.laidonukban äló orokiaiłasbirĺ .I:ei1.lségt,eł; epítJsi munkät Y..ilez.'ri. Ąnę;1n11|.ĺí1 äi
épídcezés ;łás ortUa.tá.s. i:eln iaká.: cĺi;áia szo; jáló l.:ci,v:seg ĺcĺ.,1g1ię1g55z;; ;.'..'., liálatil
valeĺrei',.:ulajdonosrár;;i:ĺ:i;; śĺĺ:1ekći-:,ag..u ł ľi.zos l.',:aicic.rb.,. ĺĺ.'o r.aEvonĺes.'..k áli;i;,'..



éĺintenć' a n..tli.'kĺ csa|: .:..

;llłrnka eseteben csai.: a i.;''
ł óf';''f F| | :iníti-łzÁc''1iĺ'l.

:i,iiagár,'1elenĺosi]n éilnIť: ;'''
i]nlei.v jzôtobbsćggel ĺiĺi ;'
Kĺ;z-Ôs tula.1dcnbaĺ épĺtí: .. ,

rnłtnka a kôzcs n;la;io:i l:,

ónĺté<i mltnřa ŕri ři.liôn ĺ.'l
-J "--'" _., 

',

o]<jrat ĺnóciositá:sátlcz :i :.':i'.

.\ n:iĺl.iconostárse-k koĺĺ]
V'ia;.i]!nt u tĺ "7.g1ĺoi ..::
Vxuv ňPüÍÔ'lff á|Áĺlił i;]

5.| Á kozrjs tula-idonban !:j::.,. ĺĺ!ł'|,'^t"!:l!ł42s;7!'.beľendezések'Jelszere!ések'
ĺenntaricl.Eúval kerbentĺiriii': ).1l].:'ij- ĺiilłĺqĺiĺ'rĺlí:ljĺiLkltspsęL:aekg

')..:.irĺ1 liil,').:.;lĺ.:i:;ozzájĺlľ.;Ii:sźr,ai, kozÖs tulajdont ćrinrti
: .'ĺ.' ii :l ll ;'.' :i l..'l i. i asá.;cl végeáeto' Ämenn,viben a
' : l; : ; ĺl..i l :ĺ l;i :|i:' łjizíe'..etci t tesz, Vag,v- a kozos tu ! aj ĺ'! cn

.';--l ::,:ill i.':::':ki.ĺ!li xiizg.-.ii!śst koteles csszehíl:;l.
'...:-..,. ] :: 

j 
:...'':.: ;..: iľicl'

]' i:.;.;-:'.::j il,i :.i;..:ilnostírs i:eleeqyezésJvel i ehel' l.{ł' ĺL

.: -l.r:ij: ;i.: ĺi:rĺ:lto okirattôl eitérően válioztat, vaq.l 3f
''.:. zi:lllĺi. ::;: ::l:lpĺtó okiĺatot nódositani !ĺeli' Az alapĺtó
: :i ĺ si.ii<':::1' ir zin 3r: h aiáÍozela, ; óváhagyása sziikséges. 1

:.i: :.: iteíias3 és ĺizeł:eiietési kô:tsége:eek.
i: .:..:'. iu jzjdo n b arl 1 ćvłĺ va5."*o ntár3y 9 iI t j sĺi:-i l
.'':::.i.:ásálóĺ gcndoskocini keii'

itr. r..riajdonostársak a.z aixĹ)iĺ'] .ii;i.':l i:. ĺĺ1ei:cie:lck Á./ ponqában felsoroii teiek,
építmĺ|nyĺészet berendtzések es Í!]szeĺeiések ĺbnntartasávai ľxaľbantaĺtäs, t.elújítaśi jaíó
koltséget ĺuiajcíoni hárl-vacuk szeĺlĺi visel:k. A l.liajdonostáĺsak a feiújít,lsi munkák
ĺedezetének biztosításrĺĺa ĺ'eiú;ilásĺ a'lapot képez-ek. Ą fetújĺ'asi alap rnéľtékét a kozgyulés
haĺźgazza meg, a mérték megáĺIapĺiására Vone|kofó jogszz,bá|y fig,velembeveteiével.

A táĺsasházzal kaccsoiatos esr',éb kozos kiaĺiesck ĺkezelési, íizemeltetési koltség, kozĺizemi
díja.kĺ' a tulajdonostársakat ľulajdcnl hán.vacĺuk aĺŁ'ryában terhelik. A kozgtr{lés rł;bbségí
hatáĺozatta] eľ'ől ęitéĺoen lendelkeĺhet.

ő, l o rok ttzĺtłsok kö l ĺsé słlLi".ź''Ii.)'.ł..i'J.

á kuton ruiajđonban léĺ.ii i;rr;si.:i ...1.;;; .i';:;ir i:i'!ťV beľeniezéseinek' t'eiszęĺetésśvei,
kaĺbantarĺásával, Í.elujíĺasár.ai. pcLi;lsĺľ;ai' i*ĺiĺrĺaĺ^lásával jaĺó koltségek az oľÔklalĺäs
,,'hel.vrséý ĺnindenkori n.l !aj<ion,--'sĺir ierheiik'

Ha a lakiásbéĺIeti. béĺleti Ye.gy eg'Yťb :rgsza[rá"]y'Jk sgves karbantaflasi' pótiasi vagy eg'v_éb
kotelezerséget a lakás ,'hdyiséq,.'b.:rłojének. használójának tsÍhére á]lepítanak meg' ezek
tei.iesítéséérĺ a tobbl rulaidonos!áĺs |biś ,.rz orokiakás ihelyséý mindenkoľi tuiajĺlonosa
i.ele]ős abbaĺr az esetben. ha a.z éĺl;.ltl, illetcleg be1blyásolja rnäs öĺoklakás Aeĺ1.iségi. yagy
kczÔs ruiajdonban !évc epüleiĺész. i;eĺenrjezés ĺrilapotát.

i{a az érdekeli iuiajdonĺ;siars ĺolcie;:iĺsł-irel ::eĺ:l te)jesĺtl ćs az a többi ľulajdonostáĺs
*ĺdekét séĺj. a. szůksé-a'Ł]; li]iťíkÜ.ij:].:łľl ir;ł iĺ.:ĺ':kęji ľ;lajdonostáĺs tęrhére és kolaégére e
közos képv4se]Li Í]lggĺenť1i



ĺ ĺ Eéł;łźp!;ľ<ĺ-ĺ;ił'.,., .

.\ kčzos kÔlĺségek Ł;izlo:.''- '. :: :.'
l:ag.v'ságát'(.;seí.ĺ{"l.-í:ssiiŁIij.' .'' ]':
kĺ.izgyűićs áita| :::egaíjar:::.1 '. 1: :l
}:épvlselő köteies a szük::r..' . ':: '..: 

','.i.

iuiajdonostáĺsai kaĺnattl;:c ; -'' :,. ...:''' 1,' 1 ; :,:.'

Bárr,:rel},ik äliajcioĺostźrsnli 1 :;:í:i.isi].Ył;oí alorir) kozos koltség tartozásáćĺ atula;donostáĺs.jogutodja - r.:ĺ.!i. kĺ':zi;i::,lĺl*tutórilas esJiében - a vo'it tulajĺlonosĺ;ĺľssaiegy.etemiegesen Íělei ós.

.Ą.ki a kozÔs koltsigeker. :i

eső ĺészł 3 l:ónaoon tji i:..
!ĺi;jáĺa a Fclchi..'aaiba, .l'
lcse.\k, kćszlónz befi zeĺĺ.

8 ! A ÍórsąsházkTzśjssě 
#*!:.'.:':. .: !ź!. :.iłíi.i:l.jť

A ".á'nashrízkozösség ĺig1'eiben a iulaj<ionostársak kozgyűlése, itleĺőleg a közös képr,rseio,vagy az intézőbizottság cĹo;:t' .\. kozgliilés számv.ĺzsgäó oooi'i.ĺgoil3"aiäoĺ". ,ł
itä'ľ"Tä. 

bizoruág a kozÔs kc.lr,iielot ellenorzi es egyébb Íěi;J;ď;;'*,L

.Ą-kozg!t'iés haiźroz:
a. a kozös tula1donban j::'"=;:ľ::; il)ilit'tľeszek' 5erendezéset felszeĺelések, karbałta.tásáĺól- az tngarlan, épűlet ťel{itĺ::;.l: ĺ.,:.

o. a3 ćves ienĺben. költség.',ei,'.;.i;: 
':;.ł*itĺ:tározĺitt kaĺbantaĺtásrol' a ktzos kotelezettsésekváil ďásáľói, a lĺcjzÖ.s bel.c i.: :..' 1 .. : ;,..ii.. ĺl j.áio'*,,

l."'*:-^jasiol,"b.Jdä",... :.. ..i:ilĺ'ćl. *,*.l+t.,*egéläľL)nosiáľsak 
áĺtal eszkolenJđ 

.

" :l::áTäff:.',eze.t ossz. rťi :.iť:lt(i33:) nreghalaĺió munkák eĺvégezie:éséĺői, illeiőleg az

d. a felrijitasi alap képzéséĺcl' es ł::ll:lł ::.:eftékćÍoi'

e. az építkezésről. ha azok ĺ.:irzti,illćsi ĺĺljĺllést igényelnek'

f. az alapító okŕat móciositás.r.ir.i

'g. a közos rulajdon megszlirjtťi.::;i]ľ.Ĺ|.

h' az egész ingatĺan eii cĺegeli l :'' ;,'l.. l i, ii,i,.iterl.:eiésé:,o i.

' ?,j:*",-*ťlok és'haiósii,l: l.'... :.::].'':::l'iei: keletrl i<c)zctt B kozos nrjaidcnbalieJio epüictrśszek binox];ř'' '. :..,...'...i,.l.,,r;l. ji-i'..'.""'l."iĺioi"'äńäi."1o,o,
tulajdonbalr jévo telek \.:it. ' : ' :.: .::iľie ]lil'sŹÍlosiiasáľói



k. a,kozös,iĺep.',lsejĺi ältaj ĺil!lli.;:
eiÍogacasaÍol.

(. l i j;ť ! i.1 i i::; és e|sá nro iás ĺ,fei r:l en tv.ényl

l. azo.król azegyéb kć:.désĺ!:li;i..i;:lei;..:iui a koĺg;'.ű'lés sa-iá: hltáskorben fenntan-

A kozgy'űlést - szrikségilez k.eľesĺ'.::c t.;en't= legajább egyszer - a kozös kćoüselo híł]aossze. .Ą k<izgryűlés osszeĺríväsäl - Łnttrs okboi-- ua'""řŕŕt"ĺ.;aá"ä"ä'".Ĺ.*"n 
'ą

ľ'}"j:H- 
teijesítése eseién a so;:g.v*iliési a uiajdonosĺáĺ,,L< í:.a atJ'.e;í'.'' szeméIy

A kÔzgyi]lés hatuozz| !ĺepessegéhtz a í:igĺ.ionostársak - ula1doni hánye<Juk aĺ:ínyábanszáľnitoľt. legaiább 2/3-áĺakjel*lićĺe szukséges' a.azahatźoo,u. ĺ.ĺpi.,eg.t n.* uszeméIyek száĺną harren a ulajccni hänyad sleńnt tet] m"gaĺupĺtaoí .łĹ?,g:h',e,.n utulajdonostárs meghatďn,l:ąottaĺ is képlrieltelheti magát. A meghatalmazást irasba kellfoglďłi és a kÖzgyúIés elncĺkének átaáni.

Ha kozg1tilés határozatképĺeien voit. 8 napon beiul a megisméĺelt kozg1rĺtés a megjeientekszámára ł'a.ló te.kiĺtęt néikui. a korábbi kÖigylilés napireňiěĺe 
'ĺ''on 'íísy^iiei<ĺntetéuenhatáĺozatképes. Erre a közg;'ulęsi mesilj'išán,,énesitésbeni fel keII hivĺu azérdekeltekfrgyelmét.

Á' koz-ľyu!ćs ,na-,Áĺazata:ĺ 
szotobbsé:*gel i.lazza . kivéve' lia a táĺsasházról szólo |977.éw1|.rvĺ., l'leźőleg a jele n alapitó ckiĺai eitci e itéróe:l rendelĹeźk. 

'\ '';;*;;J"8 ; '

fu lajdon ostáĺsakat tu l aj doĺ-li h án;',a ciu i: a'ĺ ány áb aĺt ĺň, *.g.

Sza:'sazat egyen]clség eseteĺ] a Ęľ*.. álta.i a ľ.llajdonostáĺsaŁ kozúi esetenként Ýáj8sztctteln ok szavazata dönt. A kozgyujéiióI 
; egyző k ołyvä tal u"'"ini. í Ä;;ffi ,;;futelesłesére egy, i.lietoleg ket tulaj{ío;o;Iaĺsat káil i"rr.*'. Á haráĺozatokat ŕásba kellfogia.lnĺ. A hataĺozat hozzátéteićná.t *oo;a' 

" 
l.áffiles áIlapitja meg.

E gyhangu határozat. m ĺn den Ĺu)aj donostá rs horzájáľulása - szüfu éges:

a,! az alapitö ckiĺat mócosiiásához.

b,., a rencies gazciáJ.kodás koret n.ietha.ĺa<jcl klldásokboz' az ingat|an feiujitásáboz, azegész ingada'rĺ énĺ':ló écltkgl.jshez.

e' / a köza s n,ll aj co n fi l e 9:5':t'uitelésęit e í.

i



<1.i azegeszineailan nl ..

ila a kozgr,-iiiés ilittáio;::'
a kisebbsćg jogos drde i: ''

:l:egáliapiĺ.isa iĺánt - a i'''
irila.lconcstáĺs a birosái: -

gáiofa' A birósáe azoni..

. 
A határozat meghoza1ai l..
kezdetét. A kÓzos képl'.,..
haladékta]anul kÔteles ł.:.'.

A tevéken.vségévei .1áĺc .. -.
meg.

9 ! .1}p:a;ie2:ĺ:isś.:śŻ

..:.:.1::. .':., .]:: . ':.': 
,iĺ9F:ió okjĺlt ĺe;:deikefésćt sérti, rIletóiege

'')|'. 'l..1,1 ' l::.'::,'..:,' :i iat, aha:.ározat én'én;ralenségének'ii :i,]:]]:. ,,.::.i:;l;..' ';.:Ĺłritoil óo napon belüi - bárrneIvik
;:: .;::.: l. . ;-.':;. .:: ':tárfu a Łaláĺozat végĺeiiz5tását nec'l
1.-] i .; i :t': |: i i ::ĺll.li' l-. i : esetben fel.ĘJggesaŁe:í,

.l.! ]í;:.ť);':ii 'rs |:i)iťi.)".ťltségęt - l-lg}Tendeĺ a kozgyülés ailapitla

A közos Ügyek ütelére łl.i.:';5 |ęi,"'.'"1..:i .,as.u :;ltézó bizoľtságoü kejl vá.lasaani- A közosképüselőt a kozgyulés sfa;.rŻafĺobbséuuci v-Jasaja- A kčzg1nilés baĺá5kóíébe nem !ä.tou'
ľsy*k!:: a kozos képrrseii <1!nĺ A ŕozos képüielő a két řĺizgyülJ' l.J"änĺlaoszakóĺ akozgtrtrlésnek kötelęs bes;:ii:.:iolni. A Ł.ozos kejviselőt a kozrytli-Á bá*'jk.;;*ahivhada.

A közĺis képüselő köte|e: a társas;ie.: egósz er.i gazdalkodasaról terveą költsé*vetest,illetőleg a gazdźłko dásí t r 1 ę!3 ; ę;aę5 gyö i'eisz ŕ.rn cjást késziteni.
Az elszámoiásnak magäŁ::ĺ keil ĺtlgialni ĺz csszes ber,ételt, és kiadast a táĺsasháż egésze ésa.z eryes tulajdonostársai '.,:szcłv!aláoan. a.:i elszáľnoi*t 

" 
t.ĺ"gy.ĺe''ĺ.]iř"řĺog.a.iu.

Ennek keĺetében fe] keii l'liľJĺll ĺz egyes be.;eteli ĺbnlĺsotat, rulajdonostáĺsak által befizeteľthozzájźĺn:lásak összegé r :.ł' ..s"t 1 e ges lu i Í! eerćst. ! 
jletőleg iťánw.

A kozös képlrselő ..észr.;.- .. i::iýii|'i; .]iitl'lĺ'sl..Úli ir |:ôzg1tilés duäzast állapithat meg' Á kozosképüseiő dijazźsát és i.:ć:.,.;' .:l'i.lsr:il l,: ĺłrsa;hiĺz *oli.ég,rte,en.k teĺhérä tetrmegíenteni.A kozos kép.,iselö iraĺá:;i'l:'I,:i;: :aíiĹ::.:iš. i:l.';jonosen aiözos rulajdonba,r ajto ttĺia...,.i"t'épitĺnényrészek, berenĺĺť.:gsľk. ĺ.ei;;:giľi,:sel: i.enni.altásával, ńil;"foiä läo".ol.to,
ľffifJääÍ:Ä1r:.l::.,...li 

ibivó miĺĺiazon ĺgyek intJesf,;"'*-i".oi.*les saját

A kĺ;zos képviselő;og.:.sriit :i kłĺzgyii|ás liltal n:egJlatározott mértékben és osszeg erejéig:

a.ĺ az éves koitségvetesł;l:r j.eir,eĺ.i ;rlun.i-ái: kĺr'ltelęzése soráĺ ĺelmeeniit. lndokolt, cle aIeľr'ez€ľt tsszegei :-nťJ',:l:tiadl] ĺlci. és ĺobblermunkák engedéIyezésére' uJu.**..

b.;, a váĺa'Jan, de Íbltéij.:.::"' :;r--i.iisťť..s nťm tÉĺVezeftmunkák elvégeaetésére,

Ą kczos képüselö koĺĺ;.' '. ;;:lll15;;i;'..jl1; ': iaisz:shŁ e.-eészát énntő pénzüg.i kcteiezeitségeĺteljesitéséĺői /lĺözüzenl: :; l':.' j.ii .il



Akczos képr'lselô kötrl' . '.'. -li.ĺ:::ĺi.'.j'.;l.l:.':4.]ľ:l:i a kozösséget megiĺietö koveteidsek
beszedésérő| goncios.kt'. :. :

:ji:ir::.. :.:l';'l!:il:i ...ĺiiitást eiľĺłgar.lĺi riĺm koiel*s' Kivánsásait
:-.::.!:: t,':|.\:l i'ĺ'.:;;ssćg érdekeivel ĺe;^ĺ eIlenkez.nek' a
!.:i..-..]i].;ĺ J:íťji .i :'.liajd.onostárs panĺlszával a közgv-:iés eié

'.] i i.' ji :.J:,:i: J(i.stl : l': egvätoziaihatja.

A kozös képr'iselő kotĺ:cs ;. :i:.l:1Í;:iicil.;i):{ji iaegicclévenként, félévenként/ évenkćn: ]ezámĺ
es a számadásoiĺat ígazĺlirl ,]i(i.3rÔkiií i r.:cĺrkinigs és esetleges leĺnásolás vége..t a
tuĺajcionostáĺsak, iilető!c::. :.:a il iäĺsłshŁ kôzgyÚiése számi.izsgaló bizottsálot vá]aszt,a
szá.m r'izsgáló bizotĺsá g ĺ..n.: c j k er:eseĺc b o usátan ĺ

^A száunadásnak Íěl kel; ':.:..jÍl:. :Ĺ.;i ĺ:l;;.:.:> i:.-'.'ĺ..ici:ket és kÍad;ásokat. A bęvételi ťor:ásokat
kulônosen a fulajdcno:.:::....i, 'ti::li h.:li..:c:ĺ;: i:ĺl,''.ł:ĺ;ánilás ôsszegét és az ezękbol fennäjó
hátraiókot. továbbá a l':.: ;'' '' i, : . '..:';ít::.! '.]:

Ąszáĺladásck jóváhal. iJ.l i:'.' ji i'i).:. ] i:j.) 'li;-:it iészéĺe a felmenľv'ény mega'Jiĺsatárgyába.+
a mincen évben legkés..'i.;. ;::::ĺ:;l.:: ;:.' .;,lľélg r;iłg1a.Ítandó kozgi,rilésiataĺiz.
A kÔz<ls képüselő a táĺsixĺla'zkozisscget hafmaciik személye.k.kái szemben, valaĺnlnt a
biróságok, hatoságok ôg ĺlas szeľłek elön kép:rrseli.

A kozos képüsető . a táĺsashĹ'kÔzösse.t ü-eyeibeĺ eljarva - a tulajdonostáĺsatrĺ nevében
;ogokat szeĺezhet és koľe]ezęttségeĺĺet vájiaiirat Ą közos képviseíő emlitettjogkoĺének
korlátozása haľmadik sze nr éi yekkei szem ben ir atájytalan.

.Ą kozős képviseiő képiłsei; a ľźĺsasházkoz.Ôsseget z.z atapitó okiĺatban, va]a'ŤĹnr a
ktizgyulési hatáĺozatbaĺ ĺ:iegálĺapltcĺ: kÔteĺezenségét nem teĺjesĺtó tul"jdonostiĺĺs ellen
inditoĺt birósági eljrłrás'lan. ;ova'obá akkoĺ !s. ha vaiameiýi< tulajdonost-áĺs a.kozg}'üIesl
hatź.gozaĺ érvén1teĺensé*le;,ieł nreuäj]apitasa :rá'nt inditott pen. Á kozos képłiselä a
koz8:yúlćs feihata]maze.s*'.iij a ieor-:.ęliĺttei ügy-véc! munka.kozosséget is megbizlrat.

Ha a táĺsashł: ľráďelü;lr.:i*t. l.i ĺr|i;;:lr:ĺ.z-oitaĺ aiĺ:a]maz, młrĺkiíltatója a táĺsasház és ą
kozös képüseiő g1'akorci;:l a ĺnunkáĺiatc; 

'logokat.Ha a kozgyĺlés lntéz<j btzĺ:ĺt:saE.ot va|ilsa. a kozcs képr,rselőt megJlető.1cgok, iiletőleg ótteĺhelő kotelezetťségek iiz iĺ':tézö bjz.'l..tisaqĺ:i is él-telemszenien iĺanyadók.-
Az intéző bízottságot az einok kdp'rsejl

Io.1 E?éb' rełzde ĺktzg ;g!

.Ą kozös kér:tąselo äf r.': .;
azonban ĺilegialĺsatja .. .

iehetoséghez képest tt:.: ''
ŕbrciulhr.t, a'neiv a közi ., .

Á tá'ĺsashríz.ulajcíon me'nszu!.l.ťlťsĺi
szervhez.
A raĺsashztiuiajĺĺonĺa .r'l: l()l': ...: ii
szabá,J,vozoĺ k.éĺĺl ésekbt ĺ': lt i): i t:il.l

iic i.el! ]eiei:tenl az ingat.lannflvanĺaĺtást r,ezető

;l l::, -bs;!. va]aĺnjrĺt az a|apito clk.iĺatba.Il nem
.':i.. tĺ':.' ktjn:ĺv rendelkezései az iĺźľiyadők'
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opten Cégtar 1. oldal, osszęsen:5 oldal

Nyo|c Kö ľ Társ ashź.zkezelő Koľlátolt F'elelősségíí Társasá g
(1088 Budapest' Kľrĺdy Gyula utcaf. fiildszint 1.) Adószímz 24197425-2.42

cégt<i rténet 201 2',. 2.06. és 201 5.04.23. között

Általános adatok
Cégsegyzékszám: 01 09 995156 (Hatályos)

Cégforma: Korlátolt felelősségu tarsaság

Alakulás dátuma: 2012.12.06.

Bejegyzés dátuma: 2012.|f .17.

A cég elnevezése
2/1 Nyolc Kör TársashĺŁkezęlő Korlátolt Felelősségű Táľsaság

Bejegyzés kelte: 20|2.12.17 .

Hatályos: 20 I 2' l2. I7. - ...

A cég r<ividített e|nevezése

3/1 Nyolc Kör Kft'
Bejegyzés kelrte: 20|2.12.|7 .

Hatályos : 201 2. ]2. ] 7' - ...

A cég székhelye
5/1 1085 Budapest, Mária utca 6. fszt.

Változas időpontja (törlés): 20|4.10.27 .

Bej egyzés ke|te: 20 |2'12.|.7 .

Törlés keltę: 20|4.|1.1|.

Haíályos : 20 l 2. I 2. 1 7. . 2a I 4, I a.27.

5/2 1088 Budapest, Kľúdy Gyula utca 2. ftildszint l.
Y á|tozźs időpontj a; 20 | 4.| 0.27,
Bejegyzés kęIte: 2014.l 1. 1 1.

Hatályos: 20 ] 4. l 0.27. - ..'

A cég telephe|ye(!)

6/1 1085 Budapest, Mária utca2.
Y á|tozźls időpontja (törlés): 2014.10.27 .

Bejegyzés kę|tę: 2012.|2.|7 .

Törlés kelte: 2014.||.||.
Hatályos : 20 1 2. 1 2. 1 7' - 20 I 4, ] 0,27.

6/2 1085 Budapest, Máľia utca 6. fiildszint
Y á|tozás időpontja: 20| 4.|0.27 .

Bejegyzés kęlte: 2014.l 1.l l.
HatáIyos: 20]4.I0.27' - ...

A társasági szerződés (alapszabály' alapító okirat, |étesítő okirat) kelte

8/1 2012.12.06.
Bejegyzés keltę: 20|f '12.17 .

Hatályos: 20 ] 2. I 2. 1 7' - ..'

8/2 2013.04.22.
Bejegyzés ke|tę: 20|3'05.24.

Hatályos: 20I3.05.24. - ...

B/3 2013.07.t5.
Bejegyzés kęlte: 20 1 3.08.0 l.

Hatályos: 20 ] 3.08.0 I. -',.
B/4



opten Cégtttr 2. olđa|' ĺjsszesen: 5 oldal

2014.10.t5.
Bejegyzés kelte: 2014. l l.1 l.

Hatályos: 20]4.1I.1I. - ...

9 A cég tevékenységi köre(i)

6832'08 Ingatlankezelés (Főtevékenység)
Bej egyzés ke|te: 20 12.|2.|7,

Hatályos: 20I2.l2.I7. - .,.

8 12 1'08 Általános épülettakaľítás
B ej egyzés kę|tę: 20 |2.|2. 17 .

Hatályos : 20 I 2. I 2' I 7. - ..,

683 l'08 Ingatlaniigynöki tevékenység
Bejegyzés ke|te: 20 |2'|2.|7 .

Hatályos : 20 ] 2. I 2. I 7. - ...

8 l l 0'08 Épĺtményüzemeltetés
Bejegyzés ke|te: 20|2.|2.|7 .

HatáIyos : 20 1 2, t2. l 7. - .,.

4.7 52, 08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedęlem
Bejegyzés ke|te: 20l'2.|2,17 .

Hatályos : 20 I 2. I2. I 7. - ...

6920,08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakéľtői tevékenység
Bejegyzés kę|tę: 20|2.|2.17 .

Hatályos : 20 I 2. I 2, I 7, - ...
,7 

022, 08 ÜzletvitęIi, egy éb v ezetési tanácsadás
Bej egyzés ke|te: 2012.|2.I,1 .

Hatálvos: 20I 2. ] 2. I 7. - ...

11 A cégjegyzetttőkéje
1 1/1 Osszesen:500 000 HUF

Y álÍozźs időpontja (törlés): 2014'| |.|1 .

B eje gy zés kę|tę: 20 |2. |2. |7'
Törlés kelte: 20|4.||.||.

Hatályos: 20I2'I2.I7' - 20]4,I ].I ],

Összesen: 3 000 000 HUF

Y á|toztls időpontj a: 20 | 4.| 1 .| I.
Bejegyzés kelte: 20 14. l l. 1 l'

Hatályos: 20]4'I I.I ]. -..,

11/2

í3 A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai

13/2

Győri János Mthály (an: Kondacs Judit) üryvezető (vezető tisztségviselő) 1085 Budapest, Maľia
utca 5. fsn.3.
Születés ideje: l 957.04.09.
A dóazonosító je|: 8329 7 0247 2
A hitęIęs cégaláírási nyL|atkozatvag; az iigyvéd által ellenjegyzętta|álrás-minta benyújtásra
kerĺ'ilt.
A képviselet módja: iinálló'
A jogviszony kezdete: 2012.12.06.
Bejegyzés ke|te: 2012,12.17 .

Hatályos : 20 I 2. I 2. I 7. -''.
Tokai Gergety (an: Szabó Eva) iigyvezető (vezető tisztségviselő) l085 Budapest, József körut 49'
fszt.1.
Születés iďeje: 1977 .|0.20.
Adóazonosító je|: 840469 4869
A hiteles céga|áirásinyi|atkozatvagy azügyvéd által ellenjegyzettaláirás-minta benyújtásľa
került.
A képviselet módja: önálló.
A jogviszony kezdete: 2012.12.06.
Y áItozás időpontja (ttirlés): 20|4.|0.27 .

9/1

9/2

9/3

9/4

9/5

9/6

9/7

1 s/1

http://www.opten.hu,/loaĺlpage'php?dęst:CTCl|}IY&lang=&ciĺl='01099951'56&,đatlJ..'''-20'1504.23.



opten Cégtát 3. oldal, cisszesen: 5 oldal

20

21

B ej egyzés kę|te: 20 12. |2' |7 .

Törlés kelte: 20|4.||.1|.
Hatályos : 20 I 2. 1 2' I 7. - 20 I 4. I 0.27.

13/3 Kľeczinger István Szabolcs (an:. Gyiĺngyösi Katalin Gabriella) ügyvezető (vezetó tisztségviselő)
1085 Budapest, József körut 49. fszt. |.
Születés ideje: 1976.04.03.
Adóazonosító je|: 8399045268
A hitęlęs céga|áÍrásinyi|atkozatYagy az ügyvéđ által ellenjegyzęIía|áírás-minta benyújtásra
kerĺilt.
A képviselet módja: tinálló.
A jogviszony kezdete: 20 I 3.08.0 1 -

Y źútozźs időpontja; 20 l 3.08.0 1.

Bejegyzés kelte: 20 l3.08.0l.

Hatĺźlyos: 201 3,08.0 I. -,'.

13/4 Tokai Gergely (an: Szabó Eva) ugyvezető (vezető tisĺségviselő) l l l9 Budapest, Fęhérvári út
l33. 1. ęm.27.
Sziiletés íđeje: 1977 .|0.20'
Adóazonosító jel.: 840469 4869
A hitelęs cégaláÍrási nyĹ|atkozat ya1y az ügyvéd által ellenjegyzęIt a|źrás-minta benyújtásra
kerü|t.
A képviselet módja: tinálló.
A jogviszony kezdete: 2012.12.06.
Változás időpontj a: 20 1 4.|0.| 5.

Bejegyzés kelte: 2014. l 1' l 1.

Hatályos: 20 l4. 10. ] 5. - ...

A cég statisztikai számjele
20/1 2419742s-6832-ll3-01.

Bejegyzés kę|te: 2012'|2.|7.

Hatályos : 20 12. 12' I 7. - .'.

A cég adószáma
21/1 f419742s-2-42.

HU24197425.
Adószám stáťusza: érvényes adósám
Státusz kezdęte: 20 |2.|2.07 .

Bejegyzés kę|tę: 20|2.72.|7 .

Hatĺźlyos : 20 1 2. I 2. I 7. - ...

A cég pénzforgalmi je|zőszáma

341 11708001-20568308-00000000
oTP Budapesti r., V[I. József kĺ. (1085 Budapest, József kľt. 33.; 01 10 04l585)
A szźlmlanyitási dáfuma: 20|3.01.03.
Bejegyzés kęltę: 20 1 3.0 l.07.

HatáIyos: 20I3'0I '07. - ...

A cé9 elektronikus elérhetősége
45/1 E mail: iľoda@nyolckor.hu

Y źl|tozás időpontj a: 20 | 4.| 0.| 5.

Bejegyzés kelte: 20 14. l l. l l.
Hatályos: 20]4.]0.I5. - '''

A cég cégjegyzékszámai
49/1 01 09 99srs6

Vezętve a(z) Fővrárosi Törvényszék Cégblrósága nyilvántartásában.
Bejegyzés keIte: 20 |2.|2. |7 .

Hatályos : 20 I 2' I 2' 1 7. - ...

Cégformátó| füg gő adatok
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opten Cégtar 4. oldal. cisszesen: 5 oldal

A társaság tagjainak adatai

1(09y1 Győri János Mihály (an: Kondacs Judit) 1085 Budapest, Mária utca 5. fszt' 3.
Sziiletés ideje: 1 957.04.09.
A tagsági jogviszony kezđetę: 20|2.|2.06.
Bejegyzés kelte: 20|2.|2.17 .

Hatályos: 20I2.12']7. - ...

1(0g)/2 Tokai Gcrgety (an: Sarbó Éva) 1085 Budapoot, Józgef körut Ą9. fant. |.
Szülętés i,Jeje: |97 7 .ĺ0.20.
A tagsági jogviszony kezdetę: 20|2.12.06.
YáItozźs időpontja (tiirlés): 2014.|0.27 .

B ejegy zés kę|tę: f0 |2.|2. |7 .

Töľlés kelte: 20|4.1I.II.
Hatályos : 20 1 2. 12, I 7. - 20 ] 4. ] 0.27.

1(09y3 Kreczinger Isnán Sząbolcs (an: Gyöngyösi Katalin Gabriella) l085 Budapest, Józsęf körut 49.
fszt.1.
Sztiletés ideje: 1 976.04.03.
A tagsági jogviszony kezdete: 20|2.|2.06.
Bejegyzés kę|te: 20|2.|2.|7 .

Hatólyos: 2012.I2.17. - '.'
1(09)/4 Tokai Gergely (an: Szabó Éva) l t l9 Budapest, Fehérvári út l33. |. em.27.

Sziiletés iđeje: |91 7 .10.f0.
A tagsági jogviszony kezÄete: 20|2.12.|1 .

Y á|tozźs időpontja: 2014.|0. | 5.
Bejegyzés kęlte: 2014.l l'l 1.

Hatályos : 20 ] 4, I0. ] 5. . ...

97 Pénzügyi modul

Beszámo|ási időszak

A .,,
EneKesrtes neno
árbęvétele

Forgóeszközök

Aktív időbęli
elhatáro1ások

saját tőke

Céltartalékok

Kötelezettségek

Passzív időbęli
ęlhatároliĺsok

f0t3.élł 20t2.év
2013.01.01. - 2012.01.07.-
f013.12.31. 2012.12.3r.

201|. év 2010. év 2009. év

Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.

ęFt eFt ęFt
Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.
Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.
Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.
Nincs Nincs Nincs
adat. ađat ' adat.
Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.
Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.
Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.
Níncs Nincs Nincs
adat. adat. adat.
Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.
Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.
Nincs Nincs Níncs
adat. adat. adat.
Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.

eFt

29 840

5 937

0

764

0

6 060

0

ęFt

0

Üzemieredmény 72 428 - 723

Adózás ęlőtti ęredmény ĺ2 429 _ l23

Mérleg szeľinti eľedmény 386 _ 722

Adőzot.eredmény 11 186 _ l23

Befektętętt eszközök BB7 0

378

378

http:/1wwv.opÍen.hl/loa'dpage.php?ĺięst:CTC1INY&Iang=&ciĺĺ=O109995|56edaÍu '. .f015.Q'4.23'



opten Cégtźr 5. oldal" összęsen: 5 oldal

Pénzügyi mutatók

Eladósodottság foka O

Eladósodottság mértéke -
Bonitás O
Árbevétel arányos
eľedmény % O
Likviditási gyorsráta O

Létszám: 4 fő

0,89

'7 A?

37,49

0,98

0,00

0,00

Nincs adat.

Nincs adat.

Nincs Nincs
adat. adat.
Nincs Nincs
adat. adat.
Nincs Nincs
adat. adat.
Nincs Nincs
adat. adat.

N incs
adat .

Nincs
^l^+au4L.

Nincs
adat .

Ni ncs
adat .

Az adatok az opten Kft. Gégtár rendszerébőlszármaznak'
amely cégek esetén a Cégköztönyben megjelent hivatalos adatokat tarta|mazza,

más szervezetek esetén egyéb forrásból származő hivatalos és gyűjtött információk |áthatók.

Lekérdezés időpontja 20í5.04.23 09;03
Utolsó feld olgozott Cég közIöny megje lenés i dátu ma : 201 5.04.21.

Adatbázis utolsó a ktua l izálási dátuma : 20,| 5.04.23 08:42

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest:CTCTNY&lang:&cid:010999J156&datu... 2015.04.23.


