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Tiszte|t Y ár osgazdálkodásĺ és Pénzii gyĺ Bizottság !

I. TényáIlás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az elmúIt időszakban a Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuáľosi Po|gármesteľi Hivata||loz az
alábbi közteri'ilet-haszná|ati hozzźtjtru|źs iránti kérelmek éľkeztek. A Pénzĺjgyi Ügyosĺály
tájékoztatása a|apján az a|ábbi kérelmezőknek közterĺilet-használati díjtartozźsanincs.

1.

Közterĺilet-h aszná|ő,kéľelmező: Lakatos József
(1083 Budapest Szigony u. 43.)

A kérelemben foglalt köztertilet-hasznźůat
icĺeje: 2015. május 0|. - f0|6. május 01.
Közteri'ilet-haszná|at cé|ja: mozgóárusítźs (virág, gyümölcs)
KözteľüIet-haszntůat helye: Mosonyi u. - Festetics u. - Kerepesi u.
Közterĺilęt-haszná|atnagysága: 1 m2
Közteľület-haszná|at dija: 6 306,-Ft/ Ilŕ/hó + 4p4
A kéľelemben foglalt díjťlzetés ĺitemezés: egy összegben

Megieg.yzés: Lakatos József (székhelye: 1083 Budapest Szigony u' 43.) 2015. mźrcius 25. napján
érkezett kérelmében je|ezte, hogy mozgóárusítás tevékenységet kíván folytatni, amelyhez kcĺzterüIet-
haszná|ati bozzájźru|ás megadását kérí. A Gazdá|kod,ási Ügyosztály javasolja a közterĺilet használati
ho zzáj źtrtl|ás me gadás át.

,,

Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: Táľsasház Gyulai P. u. 9.

A kérelemben foglalt kĺĺzterĺĺlet-haszná|at
ideje:
Közterti let-h asznáIat c é|j a:

Kĺjzterü let- h asznáIat helye :

KtizterüI et-h asználat nagy sága:
Kö zteľtilet-h asználat dij a:

Díj kiesés díjmentesség esetén :

(1085 Budapest, Gyulai P. u. 9.)

201 5. április f7' _ f0I5. május 22.
építési munkaterület
Gyulai t.u. 9.

34,51m'
4f0,-Ft/ m,/ nap + Áľe
382200,- Ft+ 4p4

Međegyzés: ATársashźz (székhelye: l085 Budapest, Gyulai P. u. 9.) tźjékoztatása szerint azépu|et
homlokzat felújítása történik, á||vźnyozás szükséges a munkálatok elvégzéséhez, ehhez dijmentesség
megadását kérik a Tisztelt Bizottságtól.



A Fővárosi onkormányzat źital meghirdetett ľÉn-noz városręhabilitációs ,,A'' jeliĺ _ Kĺiztertiletek
komplex megújítrása programjára, ,' Európa belv:ĺrosa II:,, a ,,Palotanegyed Kulturális
Viáĺosmegújítása'' című projekt tźrsasházi komponensére a Társasházi Pál|yázatokat Elbíráló
Munkacsoport7lf073. (Vľ.l5.) sz.hattrozat alapján a Tarsasház résztveszapá|yźzatban.
A Gazdálkodási ÜgyosaáIy javasolja a díjmentesség biztosításźú a tekintęttel a Rendelet 24. $ (1)
bekezdés b) és e) pontjában kĺizteriilet haszná|atihoruäĄźru|źs megadását.

3.

Megjegyzés: Május l-j" alkalmából a Magyar Szegénységellenes Alapítvány, a Közmunkás
Mozgalom a Jövőéľt csopoľťtal és a Társak a Teleki Téréľt Egyesülette| egyiittműködésben családi
programot szervęz,,Ktizmunkás Majális'' címmel, melyhez díjmentesség megadását kérik a Tisztelt
Bizottságtól.
Gazdźikodźlsi Ügyosĺály a Rendelet 24.$ (1) bekęzdés d) és e) pontja a|apján javasolja a díjmentesség
mesadását.

Közteľület-használó. kéľelmező :

A kérelemben foglalt közterület-haszĺlá],at
ideje:
Közterĺi let- haszná|at cé|j a:

Kö zterĺi I et-hasznáiat he lye :

Közteľü l et-h aszná|at nagy s ága
Kö zterü let-h aszná|at díj a:

Díjkiesés díjmentesség esetén:

4.

Közterĺilet-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben fog|alt közterület-hasznttlat
ideje:
Közterü let-haszná,|at célj a:
Közterület-haszná|athelye:
Kö zterü let-hasznźůat nagy s ága:
Közterti l et-haszná|at díj a:

Kĺĺzterület-h aszná|ő' kérelmez<í :

A kérelemben foglalt köztertilet-haszná|at
ideje:
Kö ztertilet-hasznáiat cé|j a:
Kö zterület-hasznáiat helye :

K tjzterĺilet-hasznéiat nagy s ága:
Kĺĺzterület-használat díj a:

Díjkiesés díjmentesség esetén:

Magyaľ Szegénysége||enes A|apítvány
(1073 Budapest, Erzsébet krt. 17.)

2015. május 01.
kulturális rendenény (Közmunkás MajáIis)
Teleki tér
100 m2

3|7,-Ft] m,/nap + ÁFA
3l 700.- Ft + 4p4

Extra Falcon Kft.
(l08! Rudapest Népszính áz u. f6.)

20l5. április 27. _f0I6. szeptember 30.
vendéglátó terasz
Néps?ínhaz u.26.
f0m"
Szezon: 2 078,- Ft/m2/hó

Sankó-Ep Kft (Eľőss Zoltán)
(1 1 7l Budap est, Zrínyi u. 2I7 .)

2015. ápľilis 22. _20|5. szeptember 30.
Epítési munkatertilet
Práter utca 57 .

66m2
420,- Ft/m2/nap 

.
4.490.640.- Ft + 4p4

Szezonon kívül.. 208,- Ft/m2/hó
A kérelemben foglalt díjťlzetés ütemezés: egyösszegben

MegjegYzés: Az Extra Falcon Kft. (székhelye: 1081 Budapest Népszínhráz u.26.) 2015. mźrcius l7'
napján érkęzeÍt kérelmében közterület-hasznźilatihozzźljáru|ástkér aTisĺelt Bizottságtól.
A Budapesti Rendĺír-főkapitányság VIII. keľtileti Rendőrkapitźĺnyság közlekedés, kĺjzrend és
kozbinonság szempontjálbő|, a Fővárosi Katasztrőfavédelmí lgazgatőság tíĺzvédelmi szempontból, a
Városfejlesztési és Főépitészi LJgyosná'|y Főépítészi koda városképi szempontból, a Hatósági
IJ gyosztá|y lgazgatási lroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást.
A Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a köztertilet-hasznáiatihozzájáru|ás megadását'



Megjegyzés: Eross Zoltán a Sankó-Ép Kft. (székhelye: l 17 l Budapes! Zrínyi u. f17 .) képviseletében
2015. április 14. napján kérelmébęn köaeľĺilet-használati hozzźtjárulźstkér díjmentességgel a Tisztelt
Bizottságtól.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1318ĺf0I4. (XII.12.) sámri hatźrozatával. a Pedrano
Constľuction Hungary Epítoipari Kft. (1082 Budapest, Práter u.29/A.) részéte f014. december 10.
napjától 2016. 

^augusztus 15. napjáig díjmentes közterĺilet-hasmźiatihozzźĄfuu|ást adott azérintett
tertiletre (fIfrÍŕ).
-A Pedrano Construction I{ungary Építőipari Kft. a Con'in Sótóny Progľom lĺcľctóbcn mcgvalósuló
építési munkáit végzi. A Corvin 4 e|nevezésu irođahtzat a 125-ös tĺjmbben építik. A jelenleg tires
telek kerítéssęl van korbe kerítve. A Práter utcában ajárdáńés az úttestbőI egy keskeny sávot keľítenek
el. A parkolás iĺ jelenleg tilos, ezért a forgalmi renden nem kell vźitomi. A gyalogosokat a túloldali
jźrdára át kell terelni. A veszélyt je|ző táb|ákat ki kell helyezni. A Bókay utcában kor|átozás
szükséges. Az építkezési palánk az úttestre kerĺ'il.
A CORVIN Ingatlanfejlesztési, Építő és Városrehabilitációs Zrt-ve| 2007. július 11-én kötött
Teleptilésrendezési Szerződés II. 5.7. bekezdése a|apjźn,,Az onkoľmányzat vá||a|ja, hogy a Corvin
Sétány Projekt Befektetési Teri.iletének beépítése és a meglévő épĺileteinek felújítása során (ideéŕve a
leendő sétány területét is) a Befektető vagy KsZ Yl4 kijelolt projekttáľsaság, vagy Befektető által
megnevezett projektcégnek, kivitelezőnek a Corvin Sétány Projektet érintő valamennyi munkálatra
kiterjedoen az érinteÍt közterületeken ingyenesen biaosít köztertĺlet-foglalást építési tevékenység
céIjźra, amennyiben Befektető, illetve az źńta|a megjelölt projektcég vagy kivitelező érvényes és
engedélyezett forgalomtechnikai tęrwel ľendelkezik.''

A kérelmezo a meglévo f\f m2 kĺizteriilet-haszná|atot kívánja további 66 m2 területtel kibővíteni,
melynek cé|ja a Pľáter u. 57. sz. elötti szakaszon ta|źihatő, gépészeti és távközlési vezetékek
megóvása, továbbá a megóváshoz szĺikséges elegendő balesetvédelmi távolság bíztosítása a vasbeton
szerkezetek épitéséhez kapcsolódó, építöipari gépek elhelyezéséhez(mixer, betonszivatýú, teherautó).

Gazdá|kodási Ügyosztály a Rendelet 24.$ (l) bekezdés a) és e) pontja a|apján javasolja a díjmentesség
megadását.

6.

Közteriilet-h aszná|ő, kéľęImező :

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

Kĺj ztertilet-h aszná| at he lye :

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

Díjkiesés, díj mentesség esetén
A kieső parkolás díja:
A kieső parkolás AFA taľtalma:

Magyaľoľszági Evangélikus Egyház
(1085 Budapest, ÜIlői űt24.)

2015. április 2f . -2015. június 30.
Epítési munkateriilet
Szentkiralyi utca 51.
2f1,5 m'
420,- Ft/m2/nap 

.
6.526.800,- Fr +AFA
2 845 9f0,-Ft
768 398,-Ft

Megjeg.vzés: A Magyarországi Evangélikus Egyház (székhelye: 1085 Budapest Ultoi tlt 24.) 2015,
április 20. napján érkezett kérelmében közteľület-haszná|atihozzájáĺulást kér a Tisztelt Bizottság!ó|,
díjmentességgel. A parkolás-tizemeltetési feladatot 2015. áryri|is 1-jétőĺ ellátó Kisfalu Kft. nyilatkozott
arrő|, hogy nem tudja áfuállalni a kieső parkolási dĺi AFA összegét, ezért javasoljuk a parkolási dfi
AFA taľtalmát megfizettetni.

Gazdáilkodási Ügyosztály a Rendelet 24.$ (l) bekezdés f) pontja a|apján javasolja a díjmentesség
megadását.



il. A beteľjesztés indoka

A beérkezett kérelmek elbírálása, valamint az e|őte4esztés tárryában a dĺjntés megfiozata| a Tisztelt
B izottság hatáskörébe taĺtoz1k'

ilI. A diintés célja, pénziigyi hatĺása

A döntés cé|jaabeérkezettkérelmek Tisĺelt Bizottság á|ta|hatźtridőben történő elbírálĺása.

A Hatźrozati javaslatban rész|etęzett módon az onkormanyzatot bevétel illeti meg, díjelengedésbőI
bcvótcl kicsósc száľmazik. AFA bcfi zctćsi kötclczettsése keletkezik.

Tervezett bevétel:
Lakatos József
Extra Falcon Kft.

Osszesen:

Dĺjelengedésből származó teľvezett bevétel kiesés:
Társasház Gyulai P. u' 9.
Magy ar,Szegénységellenes Alapítvány
Sankó-Ep Kft
Magyarországi Evangélikus Egyház
Osszesen:

Tervezeft ÁFA fi zetési kötelezęttség:
Magy ar or szági Evan gélikus Egyház

Osszesen:

38f 200,- Fr + AFA
31 700,- Ft + ÁFA
4 4g0 640,- r.t + Ápa

6 526 800,- Ft + ÁFA
11 431 430, - Ft + Áľł

768 398,-Ft

7ńR lq*.- E.ŕ

75 6'1f,- Ft + [P4
48f 680,- Ft + ÁFA

558 352, - Ft + ÁFA

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Józsefuáľosi onkormtnyzat tulajdonában lévő közteľĺiletek hasznátatárő| éshaszná|atának ľendjéről
szó|ő 18/2013. GV. 24.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. $-a értelmében a
közteľt.ilet-haszná|atta| _ hozzájárulással és elutasítással - kapcsolatos önkormiányzati hatősági
eljárásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint elsőfokon a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt. A Rendelet melléklete meghatírozza a közterület használatok utáni fizetendő díj
méľtékét.

A közteľĹilet-haszná|ati díjfizetés ütemezéséről a Ręndelet 18. $ (1) _{f)bekezdései az alábbíak szerint
rendelkeznek:

,,(l) A díjat a közterület-hasznźiati hozzájáru|ásban rolgzített idotartamľa és módon a jogosult köteles
előre egy összegben megfizetni.
(2) Taľtós (legalább hat hónapot meghaladó) köztertilet-haszná|at esetén a Bizottság a jogosult
kérelmére havontą negyedévente vagy félévente esedékes, eryenlő összegű díjfizetést megźl|Iapíthat,
amennyiben az esedékes díj 10.000 forintnál magasabb. Ezt a téný a kĺjztertilet-haszná|ati
hozzáj źtru|ásban rö gzíteni kell'

A kozterületi hasznáIati díjak csökkentéséről, elengedéséről a Rende|et 24' $ (1) bekezdése az
alábbiak szerint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján megállapított közterület-hasznáůati díjak korlátlanul csökkenthetőek
vagy elengedhetőek:

a. azonkormányzat érdekébenvégzettépítési, felújítási munkálatok végzése esetében;
b. a füváľosi, vagy önkormányzati pźńyánaton elnyert támogatásból tcirténő épület felújítások

esetében;
c. humanitárius és karitatív célok éľdekében végzett tevékenység esetében;



d. kulturáIis és környezetvédelmi célok éľdekébenvégzetttevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottság tlgy ítélri meg, hogy az Jőzsefvźros érdekeit

szo|gá|ja;
f. bejegyzett politikai páľtok' egyházak és társadalmi szeĺvezętek nem kereskedelmi célú

rendezvénye esetében;
g. oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztó témájú filmalkotások forgatása esetében;
h. a Filmtv. hatźilya alá nem taĺtoző alkotások forgatasa esetén, aho| az igénybeveendő teľi.ilet a

15 mf-t eléľő, de a20 mf-tmeg nem haladó területtĺ;
i. a Filmtv. hatá|ya alá nem tartoző alkotrások forgatása esetén, amelynek iđőtartama a

kérelmezett időponttól sámított 30 naptáľi napon beltil összességében nem haladja mega2
rraptáľi trapclt.''

,,f3/A.5 Annak a köztertilet-hasznźůőnak a kéľelmére, akinek bruttó 250.000 Ft-ot meghaladó összegíĺ,
Iejźrt hatźtridejii közteľiilet-használati díj tartozása Yan, a Bizottság rész\etfizętési megállapodás
kötését hagyhatja jóvá. A részletírzetésimegá|lapodás legfeljebb f4hőnaprasző|hat.,,
A Rendelet 8. $ l l. pontja szerint: nem adható köztęrĹilet-haszná|atihozzájáru|ás: ha ahozzájárulást
kérőnek közterület-hasznźiati dijtartozźsa van vagy a részletťlzetési megállapodásban rogzitett
részleteket három hónapot meghaladóan nem fizeti'

A Ręndelet 14. $ (3) bekezdés a) pontja a|Ęźn a közterĺilet-baszná|atihozzájfuu|ást vissza kell vonni,
akinek három hónapot meghaladó kozterület-haszná|ati ďijtartozása van és azt írásbe|i felszólítás
ellenére nyolc napon beltil nem fizeti meg.

Fentiek alapj án kéľem az a|ábbí határ ozati j avas |at e|fogad ását.

Hatírozatijavaslat

I.
..''.../f0Í5. (.... .) számú Városgazdálkodási és Pénzĺigyi bizottsági hatźrozat:

A VárosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság úry dönt, hogy közterület-használatihozzájárulast ad _
egyösszegben történő díjfizetéssel _ az a|ttbbiak szerint:

Közteľĺilet-haszntůő, kéľelmező: Lakatos JőzseÍ
(1083 Budapest Szigony u.43.)

Köztertilet-hasznáúatideje: 2015' május 0|.-f0|6' május 01.
Közterület-használat cé|ja: mozgóárusítás (virág, gyĺimölcs)
Közterület-használat helye: Mosonyi u. - Festetics u. - Kerepesi u.
Kozterület-haszná|atnagysága: I m2

Felelős: polgármester
Hatfuido: f0Í S.źtpri|is 24.

II.
.''..../2015. (''....) száműYárosgazdá|kodási és Pénzügyi bizottsági hatfuozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerülęt-használatihozzźtjáru|ást ad _
díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Kcjzterület-használ|ő,,kére|mezo: TáľsasházGyulaĺP. u.9.
(1085 Budapest, Gyulai P. u.9.)

Közteri'ilet-használat ideje: 20l5. április z7.-20|5.május22.
Közterület-hasznáůatcélja: építési munkatęľület
Köztertilet-haszná|at helye: Gyulai P. u' 9.
Közterülęt-haszná|atnagĺsága: 35 m,

Felelős: polgármester



Hatáľidő: 2015.álpr1|is 24.

ilr.
. ' '....lf015. (.. . . ..) sámú Y árosgazdźllkodási és Pénzĺigyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dön! hogy koĺerület-haszrálatihozz,źtjárulást ad -
díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Kĺizteľii|et-ha,sz,nálĺi, kérelmezĺi: Magyaľ Szegénysége|lenes Alapítvány
(1073 Budapest, Erzsébet krt. 17.)

Kozteľület-hasznáiatideje: 2015. május 01.
Kozterĺilet-használatcé|ja: kulturális rendezvény (Közmunkás majális)
Kĺjzterĺilet-haszná|at helye: Teleki tér
Köztertilet-hasznźiatnagysága: l00 m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015.źtpri|is f4.

IV.
. . ' . . . ./f0I5 . (. . . . . ) számú Y árosgazdźtlkodási és Pénztigyi bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-hasznáIatihozzźtjárulást ad _
egyösszegben torténo díjfizetéssel _ azalábbiak szerint:

Kĺjzteľület-hasznźůő. kérelmező: Extra Falcon l(ft.
( l 08 1 Budapest Népszínhź.z u. 26.)

KĺjzteľĹilet-használat ideje: 20l5. április f7. -f0|6. szeptember 30.
Közterület-haszr,á|atcé|ja: vendéglátó terasz
Kĺjztertilet-haszná|at helye: Népszínház u. 26.
Köztertilet-haszná|atnagystlga: f0 m,

Felelos: polgármester
Határidő: f0|5.źtpri|is 24.

v.
... ..../2015. (.. . . ..) szímri Yárosgazdźtlkodási és Pénztigyi bizottsági hatźrozat:

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterüIet-hasznźiatihozzájáru|ást ad _ díjmentességgel _ az a|źhbiak szeľint:

Kozterület-hasznáIő,kérelmező: Sankó-ÉpKft.(Eľőss Zottán)
( 1 1 7 l Budap est, Zrínyi u. f|7 .)

Közterület-használat ideje: 2015. április f4. -f015. szeptember 30.
KözterĹilet-hasznáůat céIja: Epítési munkatertilet
Közterület-haszná|at helye: Práter utca 57.
Közteriilet-h aszná|at nagysága: 66m2

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5 .ápri|is 24 '

2. tudomásul veszi a Sankó-Ép Kft. közterü|et-haszná|atźń20I5. ápľilis 2f . napjátőt2015. április
' f3,napjáig.

Felelős: polgrármester
Határidő: f0|5.ápri|is f4.



W.
......./f015. (. ....) számú Váľosgazdátkodási és Pénzügyi bizottsĘi határozat:

A Városgazdálkodásiés Pénzĺigyi Bizottságúgy dönt, hory

1. közterület-haszná|atihozzĄjátru|źst ad - dijmentességgel _ azza|'hogy a kieső parkolrási d[i
ÁFA tartalmźLt (2o|5. ápľilis 22. _ 20|5.június 3ď.ý - .16-8 398,- Ěi :pt aMagyarországi
Evangélikus Egyházkóteles megťrzetni az onkormányzat részśre, az a|äbbiakszerint:

Közteľ0let-használó, kéľelmező: Magyarországi Evangélikus Egyház
(i085 Budapest, Ullői űt24.)
2015. április f4. _201.5.jinius 30.
Epítési munkateľĺilet

Közterület-hasznźůat helye: Szentkirályí utca 51.
K<jzteľiilet-hasznźůatnagysága: 22f m?

FeIelős:poIgármester
Határidő: f0|5.ápri|is24.

2. tudomásul veszi Magyarországi Evangélikus Egyház köZterĺilet-hasznáiatátf0I5. źryrilisf2.
napjától 20 1 5. április f4. ĺapjźig.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5.źtpri|is f4.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Gazdá|kodási Ügyoszĺály

A lakosság széles kĺjrét érintő dĺjntések esetén javas|ataakozzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20l5. április l7' \------._..--<š5
Pénzes Attila

ilgyosztÁ'|yvezető

Közterĺilet-használat idej e:

KöZterii let-h asznáúat cé|ja:

rÉszÍľpľľp : G pzo aĺrooÁsl Ücyos Z:r ALY

LBÍRI,ą.: Mncal ILDIKó ÜcyrNľÉzo 
ĺ

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉI.ľYELń.IEM IGÉN1YEL, IGAZ9LÁS: \ ,.i ĺ,,L !^, u,a- , 
ILt

Jocl roNľRow: fuj-.-żżż
El.l.pl.ĺonrzre:

\"-łtD.--r 
,

Dr. Bqllą Katalin
jegłzői kabinetvezető 

i

BETERIESZTÉSRE ALKALMAS :

'/\l

{wÁ^frŁ rl,^/ą 20fi ÁPR 21'
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livÁĺĺłcyľe' \Á \;
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ncvzo fu A VÁnoscazoÁrrooÁsl És PÉľzÜcyl BIZoTTSÁG ErNoxľ



Budapest Főváros VtlL keľiiletJózsefuárosi onkormányzat Poĺgármesteĺi HivataIa
Vagyongazdálkodási es Íizeme|tetési Ügyoszta|y
1082 Budapest
Barossutca63-67- 

K É R E L E M

Megjegyzés: Fenti adatok kaz!ése a kôzteriilet-használati kěrelmek elbírálasĺźhoz, a kôzteriitet.hasmálatok ellenőnéséhez
sziikségeseŁ Az adatokłt ą Polgđrmesteri Hívatal és a Józsefvárosi Kôzterĺilet-feliiglelet kezelik Jelen tĘélcaaalis a 20I I. evi CÁII.
tömérqen alapul'

Közteľiilet-hasnĺĺIatiĺlejezoli5iu" iqIi nó iglInaptól _ 201lłł.u" ĺEe hó ioi,linapis
(Tĺĺbbidőpont-heýsmesetĺn|eJu*listatmeĺlekelnj!) (. vp(.t.1 d ..^ o,(,
Kłizteľiilet-hasznĺí|atcelja. .....ľJ-o-üga..sY.Ĺ,r.9.(,.ł.cĺ..b......'..*'9..ł*-t9s.::'Rs'Ą.*.uł.b.Yos..r.V.i.räąv \')l $ J

äffi ľľľjffi* il -*"'Í: no.ul+ ! ., .Lt .. . Fes\ę-\* \ c ł . .. .tí.*{ep. es.;...'..

.-.- 
........(urcątĐ............számelőtti: jáľdĺán, úttester1 zcĺldterÍileten vagy-.........

Eryéb ( LEVELEńSr CÍM, amennyiben a fenti adatolrtóI eltéľ, stb):

".;zś.Éiuĺfr 
Gi?orsffiffi iiíiIľĺler

tt be!ííveI kitölten

I

i

Kérjíik a túIoldaIon jeIzett
a kěľelemnyomtatvdnyt

łnellékleteket csatolni, és
al áÍ rn i szíveskedjěk!.
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I
I'I
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A kéľe|mező tudomásul veszi, hogy

} a 1 8l20l3 . (Ív.z4)önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a közterület használatáéŕkÔae.
riilet-hasanálati díjat köteles fizétni,

} a közterületen bzáró|aga2|0ľ2a09.(w.29-) Korĺnányrendelet 12. $ (t) bekezdése alapjiín a redelet 5.
mellékletében meghatározott tęrmékęk árusíthatók.

A kére|emhez a kérelmezőnekaz alábbi mel|életeket kell csatolnia: (A csato|t mellékletet kérjĺik X-eI jelölni)

1. Á köuterületen folvtatni kítĺánt ]ásara fe| okirat másolatát:
. egyéni vállalkozás esetćn: váIlalk ozői ieazot'v áĺyt,
- sazdasźlsi táľsasás. eevéni cée esetén: 30 napnál nem ľésebbi céskivonatot. a|áíĺási címpéldánvĹ
- táľsadalmi és eevéb szervezetek esetébęn: a nvilvántartásba-vételi.iket isazoló okiratot.
- őstermelők esetén őstermelői ieazolványt.
f. Azigényelt terĺiletre vonatkozó helyszínt ábrázoló váz|atot, amelyen szerepelnie kell a kömyezi utcáknak
is. A vazlaton az igényelt teľiiletrek - a szĺikséges méľetekkel - úgy kell szeľepelnie, hogy annak nagysźrya,
elhelyezkedése egyértelműen megállapÍtható legyen (TERASZ' PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; a terasz, pavilon szélének az épiilet homl okzati fa|áÍó| és a jtlrda szélétől va.Ió távoĺsága., terasz
esetén annak az tizlehek a beiáratátll vali távolsása' amelyikhez tartoz1k: méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt épÍtrnény, létesĺtmény, berendezés mtĺszaki leírását és tuveiĘ.teraszkérelmekhez a
helvszín fotóidt is csatoĺni sziil<séyes. .ł."

5. Epítesi engedéIyhez kötÖx é.pítmény esetébenvagł építési múnluźlatokkal:t)sszefiiggő közterűIeŕhasznĺilat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazast és a.jogszqpáIyh'ąi|előírt ěsetekben a jogerős építésĺigłi ható-
s ósi enęedéIvt cs atolni sziłlcséses-
6. Közut igénybevétele esetén - a f. poĺtban foglalt helyszĺnrajzon tul - a vonatkozó helyszínt źbnzo|ćl
forgalomtechĺkai váaajzot" amely beszeľezhető a BKK Közuti Közlekedési [gazgatőság Közutkeze|ési Fő-
osztály' Forgalomtechnikai osztálván

Figyelmeztetésl
A hi&ĺy,alanl kitoltÖtt kére{elnłyonĺałąóĺ4l es a előírt mellék]etek csďo!ąsan tĺil, apcntas és eg,,értelniÍ heýneýakźruĄ va'
.lamínt 

o meglévő létestfuaĺyíotqa eleľlgedhaeilen a beľýjtott lrerelen erdemi elbbalasáłvz!

A közterüĺet-haszruílatoJ _ kiilönösen _ az alabbi jogszabályok szabáÄyozzźlr:
} ahelyi önkoľmányzatokóI szóló 1990. évitXV' ttirvény
} a JózseĘiárosi onkormĺínyzat tutąidonában lévö ki'zfertilďek hasanáIaľáról .és hasmálaľának ľen{iéľől sm|r |W013.

(Iv.24.) öt.lkormanyzati rendelet
} Józsefuaros KeľüIeti Építesi SabitynttróI szóLćl 66D0O7 .W.12) önkoľmányzati ľendęlet
} BudapesľiVárosrendezésiésÉpítésiKeretszabályztffi|smllő47tl998.(X.l5.)Föv.Kry.rendelet
} A reklrĺmok, reklámberenđezések és cégéľek elhelyezésének szabáiyalĺó| szóLő 55D013. CXII.20.) önkormiínyzati

rendelete

NY TLATKOZAT

jríró hatóság fęlé továbbításához ajogosultság megállapítasa és teljesítése céljából.

tő|tájékońatástkaptam_melyettudomasulvęttem_aze|jfuásmegindításánaknapjáról' azĺigyntezésihaüíľidő-
1ő1, az i.igyemre irányadó jogszabá|y rendelkezéseřől, jogaiĺľól és kötęIezettségemrőJ, továbbá kötelezettségęm
ęlmulasztásánal' jogkiivetkeanényeirö|' a hivatali elérhetőségľől.

lebbezési jogomról lemondok. Tudomasul veszem, hogy ezźita| az ĺigyemben hozotthatźrozat annak k.izlésekor
jogerőľe emeIkedik.

Budapest, f0t4. év.... hó.......... nap.
rÉnBnĺBziÁLÁfuÁsÁ



Mi nerua Téri nformatikai Rendszeľ
Budapest Fóváros Vlll' keľiilet JÓzsefuáľosi Önkormányzata

Méretarány:1900

A|éľkép tá|ékoztatÓ je|leg , másolata semmi|yen hivah|os e|järásban nem hasaná|hatÓ felI KésztiIt az á|lami a|apadatok felhaszná|ásával,
Engedélyszáma:

BudapesĘ 2015 március 25



Budapest Főváľos Vlll. kerü|et Józsefuármi Po|gármesteri Hivatal
Gaz.dálkodási Ügyosztály
1082 B.qdapest
Baross utca 6367.

K É R E L E M
a Józsefuárosi onkoľmányzat tulajdonában Iévő ktiz

a nyon,tątvány, oIvashatóan, nyomtatoltKérjiik

,,,,,.'].ľb.át.]l}*u.

|l H|llATÄLrľltnL1

I

7/ď ł
*:l

ePdÍŁ*.iiäš
..b.'eríive

Ąął4 8ť

,| ilĺ Yio,łüoil
Hdőszáĺna:W_,ru_W

/1 eic 55'/ /,t

E g yé n Í v áI I aI k ozás eseÍéóen:

Kérelrnezó neve: .......'....... .
Jóxefvároĺi ÖnEornfuznt PďglÁľĺĺtstcľi Bivłtelg

Adószama:

e]eĘľĺs.ĺpR.1.6'. '5'1'g;....'..SzĄmi.'.
la - aąĺl

Mellék|ct:

Á

osztály:
l-ĺ,''ł,n..).

Etőszám:

ó

Kćrjtik a túIoIdalon jelzett meIIěkIeteket csatoIni, és
a kěreIemnyomtatvđnyt aIáÍrni szíveskedjěk!
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A kéľelmező tudomásu| veszi' hogy
} a kéľelem benyújtása nem jogosítja fel a közteriilet hasanźiatára,
} a18/2013.(tv.24.)iinkonnányzatirenđelet17.s(l)bekezdéseszeľintakózterÍilethasaná|atźéÍtkozte-

rÍ.ilet-haszráIati dijat köteles fi zetní,

mellékletében me$latfuomtttermékek árusíthatók

Á kéľelęmhez a kére|mezőnek az a|ábbi melléletęket ké|t csato|nia: (A csatolt mellék|etet kérjük X-el jelölni)

ffit tevékenység gyakuľlásáľa fcljogosĺti egyszqq o\lrot masgletĺít:

- ecyéni vá]lalkozás esetén; vállalkozőĹ i+azo|váĺyL
. sazd"*á"i tá'sasás. esvéni cée esetén: 30 nannál nem ľégebbi cégkivonatoĹ aláírásí címpéldányr'
. tlĺrsaaalńi es egvéb š{er,łe7frtek esetében: a nyilvántarľásb
- ősteľmelĺĺk esetén ősteľmelöi isazolványt.

ĺź:zo|ővźz|atot,ameIyenszerepelniekellakÖrnyezőutcáknak
is, A vizLaion az igénye|t teľtiletnek - a szĺilséges méretekkel - úgy kell szerepehie, hogy armak nagyságą

elhelyezkedés. 
"gýe,t"l*ĺ"n 

megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,.

hosszúsága; a terasz, pavilon szélének az épÜlet homl o|qati fa|átó| és a járda szélétől való távolsága; terasz

esetén aĺnak az iizlefirek a beiĺĺĺatátó| va]i távolsága, amelyikhez taĺtozik; métęrben mérve).-
éĺy,beĺendezésműszaki|eĺrásátésterveit;teraszkérelmekheza

helyszín fotóiát is csatolni szĺil<séges-

eľület-használatihozzájáľulásmegújításaesetén-viírosképvédel-
mí szempontok fievelembevéte]e miatt - fényképfelvételt kell becsatolni, 

-

iés i munkálatokkal as s zeftiggő kozterület.hąsználat

esetében az építtetőtől kupott meghatoĺmazóst és a jogszabálýan előírt esetekben a jogerős építésiig,li ható-

s dsi enpedélvt cs atolni szziksépes.
ań foglutt helyszÍnrajzon tul _ a vonatkozó helyszínt źlbrźno|ó

forga1omteđhn kaí vázrajzot' amely beszerezÁeÍő a BKK Közúti Közlek edési IgazgaÍőság Kĺizutkezelési Fő.

osztálv' Forgalomtechnikai osztályán

Figyelmeztetés:
Á hlá,,,yt,1",*t ktöItott kére|enmyontauátly és az előírt mellé]ĺIetek sdolasan hil, a pontos és egłértelmű heýmeghataľozós, va-

laminĺ a meglé",,ő létesítľn&ryfotĘa eleĺgedhetetlen a baýjtott kźľelan qdeni eĺbíralásłźhoz!

A közteľiilet-hasmálatot _ kĺilönösęn _ az alábbi jogszabátyok snbäIyouźk:
} a heýi tinkoľmanyzablcról szoló 1990. évi tXV. törvény

} a Józsefvárosi onkoľmaĺryzat fuląjdonában tévő kt'źeriiletek has.arrálataľól és haszrrĺĺlauĺĺrak rendjérő| szr,tió l8Ż0l3.
(IV.24.) dnkorrnányzati rendelet

} JózsefulárosKertiletiÉpÍtésiSabalyzatÁrilszó1ri66n007.QflI.l2.)önkormányzafirendelet
ts Budapestí Viĺľosľendezesi és Építési Keľ etszabtllyzatól szőIó 47 ĺ|998.(X.l 5.) Főv. Kry. ľendelet

> A reklĺĺmok, reklámberendezesek és cégéľek elhelyezésének szabźůyairőlsziIó 5512013. (XII.20.) önkormányzati

rendelete

NY ILATšo ZAT

járó hatóság felé továbbíüísához ajogosultság megállapítĺása és teljesítése céljából.

tóI tájékoztatőst kaptam - melyět fudomásul vettem - az e|jäĺás megindításának napjáról, aztlgyiĺtézśsi határíd&

rő|, az igyemte iľrĺnyadó jogszabá|y reĺde|kezéseiről, jogaimróI és kötelezettségemrcĺl, továbbá kötelezettségem

elmulasztasának jogkövetke nnényeiĺő|, a hivatali eléľhetőségről.

l.6uo",;jogoňió].lemondok. íudomásul vęszem,hogy ezźilta| az tigyemben hozott@jgaĺ@ÝÜff|ĺsekoľ
jogeľőre.*ělt"air = i.Ę:'?F#.ä"j&ľ'.

'óě.zosgs.oĺaz
ąaosžäń: ĺz-s1m9.2.42

i
ĺ

I

I
I.-i

Budapest, f0ĺ5. éxď. łtő ..ĺ{... *^p.
rÉnrlnĺnzŐ ĺĺ'łÍnÁsł
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Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szeruezetek e.setében:

Káę|rnęzönevę:.Maglar Szegénységellenes Alapítvány'....'..... blefon:+36-3&29&8826

Kapcsolatlaftóüryintézĺneve: .Juhos Katalin...-..... ...-. te|efon: +3G3029L8826
i;t;T;._-

Srekheýe: io'. Jľ..irľj n"ly,"g'Budapest (u"ter). ...Erzsébet krl. s7ÁIĽ' |7.

Cégegzsk szÁrl Nyilvrłnbńasi szám: 7.Pk60u42006l17. ; ĺ|W0
Bankszáĺrrlaszama: Ĺtr.jlľlĺlĺił - i3Ejlĺ?j]iTjEl -
Adoszĺma: i]'-ďj]-i?i3l?j1ľ.j -i-I-I_ ĽE

0 0 0i0i0 0 0 0

Egyéni v ál I al kozás esetében :
Józĺefĺárosi Ônkoľmányzĺt Pďgáľmmŕeľi EivaÍrlt

({ľľffi5.ÁPł.0.Ł.. ''ffi;5ff5' 'u

Mcllék|et: .- iosz.tály:s lHľ"aa''. /.
Elđszá.m

Kérelĺnezőneve:

Adószáma:

MegjegyzéSł Fenti adatok közlése a közteriilet.hąszndlatĺ kérelmek eĺbíl.lźteisĺźhoz, a közlerüIet-használatok eltenőrzéséhez
szül<ségesek. Az adatokat a Polgĺźľnesteri ĺłivatal és a Józsefvórosi Közteriilet-feliigelet kezelĺIĺ Jelelz tĘékaztatas a 20I I ' evi CKI.
töměnyenalapul.

Közterii|et.haszlĺílatideje:201 iE é" i0-ií! hó iOi-ilrraptól -
(Több időponlt- helyszín eseten kériink lisĺít mellékelni!)

Közterĺilet-hasmrĺ|at cája: ku|turáli s ľendezvény (Közm un kas maj ál is)

Közleľület na5ĺsĘa: ..kb'' l 00........... *'
KözÚeľĺi|€{ helye: Budapes! VIII. keľület. Teleki térl ate|eki téri park terĺilete, színpad, színpad e|őtti rész
(RENDEZVENY TER) és hátsó bejárat (TINI SAROK).

Eryéb ( LEVELEZESI cÍnĄ amennýben a fenti adatolĺtó| eltéľ, stb.):

Május elĘe alkalmából a Magyaľ Szegénységellenes Alapítvány, a Közmunkás Mozga|om a Jö'vőért cso-
porttal, és a Társak a Te|eki Téréľt EĐĺesiilettel egyĺittmĺiködésben csa|ádi programot szeÍvez, közmunkás
majális címmel.

l:i l-::l-;-:fytisi.ev io,sino iolli napig

Kérjiłk a túloldalon jelzett mellékleteket csatolni, és
a k ě r e l e m ny o mt a-tv ó ny t ą.!á í.r n i s z ív e s k e d j é k !



-2-

A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
} a kére|em benyújtása nem jogosítja fel a közúenilet használatĺĺra,
} a l8/2013. (Ív.24.) önkormányzati rendelet l7. $ (l) bękezdése szerinta köaerii|et haszná|ataért közte-

rület-használati díjď ktite|es frzeu'li,
} a közÍeriileten kizáľólag a210ĺf009.(|X29') Kormányrendelet t2. $ (1) bekezdése alapjan a rendelet 5.

męlléklętében meghatarozott termékek árusÍthatók.

A kérelemhez a kérelmuőnek az alábbi melléIeteket kell csatolnia: (A csatolt mellék|etet kérjük X.el jeliilnĺ)

l. A kłjzteriileten folvtatni kívánt tevékenvsée svakoľĺásfua felioeosító esyszenĺ okirat masolatát:
- ęeyéni váIlalkozas esetén: vállalkozói ieazolványl
- gazdasási társasás. eevéni cée ęsetén: 30 napnál nem résębbi céskivonatot, aláírasi címpéldányL
- társadalmi és egyéb szęrvezetek esetében: a nyilvlántaľtiłsba-véteItiket igazoló okiratot, x
. őstermęlők esetén őstermelői isazolvánvt.
2. Az igénye]t területre vonatkozĺí heIyszínt źlbrár;oIó váz|atot, amelyen szeľepelnie kell a környező utciíknak
is. A vázlaton az igényelt teriiletnek. a sztikséges méretekkel _ úgy kel| szerepelnie, hogy annak nagysĘa,
elhelyezkedése egyéľtelműen megál|apítható legyen (TERASZ' PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; atęrasz, pavilon szelének az épület homlokzati falától és ajárda szélétől való uĺvo|sága; teĺasz
ęsetén annak az ĺizletnek a beiĺáľatátó| va]i távolsáea. amelyikhez tartozik méterben mérve).

x

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés mĺiszaki lęĺrását és terveit; teraszkérelmekhez a
helyszín fotóiát is csatolni szükséses.
4. Meglévő létesítményľe vonatkozó ktĺzterĺi|et-haszná|atihozzájárulás megújítiĺsa esetén - városképvédel-
mi szempontok figyelęmbevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni'
5. Epítési engedélyhez kdtau építmény esetébenvagł építesi munkáIalokkal asszefiłggő kazrcriilet-hąsználat
eseÉben az építtetőtőI kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt eseĺekben a jogerős építésügłi hato-
sógi engedéIvt cs ątolni sziilrséses,
ó. Kt'złit igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon tú] - a vonatkozó he|ysánt ělbrázn|ő
foľgalomtechnikai vĺĺmajzot, amely beszeľezhető a BKK KÖzuti Ktiz|ękedési lgąz8atóság Közútkeze|ési FG
osztály. Forgalomtechnikai osztálván.

Figvelmeztetés:
A hidĺĺytalaľwl kitdlnt kźreJełnuyomtątvtiľ|y es u előĺrt nelléHeĺek csaoldsán túl, a ponns es egÉrtelm{i hefumeghatłirozás, va-
lamint a meglévő létesínnelyfotója elengedhetetlen a bełĺyĺűjloü lĺerelen erdeni elbiróIasá|loz!

A közferület-hasziĺĺlatot _ kii|önösen _ az aJáhbi jogszabályok szabályozzźl<:
} a Maryarorszag helý önkoľm än,1zaÍalĺó| smló 20 1 l. évi CL)ooO(. töľvény
P a Józsefvĺĺrosi oĺrkormányzat tulajdonában lévő kŐzeľĺiletek hasznźlatźró| es haszriĺL|atĺĺnak ľendjérĺĺI sm|ő |8D013. .

qv .u') önkormiĺnyzati rendelet
} Józsęfváľos Kerĺileti EpÍtesi Szabályzat.áró| szo|ő 66ľf007.QflI. l2.) tlnkormányzati ľendelet
} Budapestĺ Vlĺrosľendezęsi és EpÍtési KeĺetszabźtlyzaffilszÓIó 4.1ll998.(X. l 5.) Főv. Kry. rendelet

NYILÁ,TKoZA T

járó hatóság felé továbbításához a jogosultság megáIlapítása és teljesítése céIjábil.

t(5| tájékoztatźst kaptam _ melyet tudomĺisu| vęttsm - az eljárás megindításának napjáróI, az igyintéznsi hat,rĺridö- .

ľől,azügyemreirányadójogszabźůyrendelkezéseiról,jogaimróléskiitelezęttségemró|,továbbákt'telozęttségem''.'
elmu|asztłĺsánakjogkövetkezményeiĺő1,ahivatalielérhetőségről

Iebbezési jogomrol lemondok. Tudomásul veszem. hogy eń|ta| az ügyemben hozoĹthatározat annak ktizlésekor
jogerőre emę|kďik. 

:

i
I

I
I:.

Budapest, nals..ovđ no ..3.l,. n^p.



Magyar Szegénysége|ĺenes A|apÍľvány
1.073 Budapest, Erzsébet krt. 17.

Juhos Kata|in irodavezető
+36-30/298-8826

Budapest Főváros V|Iĺ. kerület
Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteri Hivata|a

Vagyongazdá|kodási és Üzemettetési Ügyosztáĺy
L082 Budapest
Baross utca 63-67.

Terü letfogI alási kérelem

me||éklet

Majá|ĺs és piknik a Te|ekitéren (csa|ádi program)

Május e|seje a|ka|mából a Magyar Szegénysége|lenes A|apítvány, a Ktizmunkás Mozgalom a Jovőért
csoportta|. és a Társak a Te|eki Térért Egyesülettel együttműködésben csa|ádi programot szervez,
Kiizmu nkás majális címme|.

A programon a gyereksarokban kézműves program Íesz, a színpadon a jó hangu|atot támogató zene
(fe|véte|ről, 1. fő DJ és technĺkus), a színpad előtti téren, pedig személyes beszé|getéseken keresztü|

kis asztalok mellett a |átogatók megismerkedhetnek a közfogĺa|koztatásban do|gozók é|etével,

lehetőségeikkel és közmunkások számára szó|ó szolgáĺtatásokkaĺ. Terjeszteni kĺvánjuk az a|apÍwány
önkéntesei á|tal szerkesztett új kiadványunkat, ame|y segít e|igazodni a szociá|is juttatások átalakult
rendszerében.

A rendezvény megvalósításához a parkban már meglévő építményeket (színpad, tinísarok)
használjunk' A program ideje a|att a vendégek a Kun utca és Népszínház utca sarkán |évő

vendéglátóipari egységek mosdóit haszná|hatják' A program bĺztosítására 4 Íő saját rendezőt
biztosítunk.

Tisztelette l:

.4t
/ałĺa
Juhos Katalin

;\

Magyar Szegénysége|lenes A|apítvány

i

I



Magya r SzegénységeIlenes A|apítvány
J'o73 Budapest, Erzsébet krt. ].7.

Juhos Katalin irodavezető
+36-30/298-8826

Budapest Főváros V|ll. kerület
Józsefuá rosí onkormányzat Poĺgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztály
1O82 Budapest
Baross utca 63-67.

KéreIem

Majá|ĺs és pĺknik a Te|eki téren (csa|ádi program)

Aĺu|írott, Juhos Katalin a Magyar Szegénysége||enes Alapítvány alkalmazottja kérem, hogy május 1.-én

biztosĺtsák a 8. kerlj|etĺTeleki té:.ingyenes haszná|atát 12:00 és 18:00 köz<jtt a Közmunkás majális

című program |ebonyo|ításához.

lndok|ás: A Magyar Szegénységel|enes Alapítvány egy a|acsony kĺi|tségvetésse| rendelkező kĺjzhasznú

szervezet, a Közmunkás majá|ls c. rendezvényt iinkéntesek segítségéve| szervezi és va|ósÍtja meg,

bevétele nem származik belőle. A rendezvény elsőd|eges célközĺinsége a he|yi ĺakosság, Ęy
e|sősorban közösségi célt szo|gá|.

Ke|t: Budapest, 2015. április 14.

Tisztelettel:

I

-4 l lĺ ĺt ĺl.. 
ĺĺĺĺn"s Ką,x"ył^

Juhos Katalin
Magyar Szegénysége||enes Alapítvány
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Fííľĺ{rosi Bíľĺiság
ĺ.363 I}uĺ}apesÍ^
fulĺrľltó u.27'
1. yk" 6a84{.ĺ?gq6ll.

VE
ľ1 Főrúrosi Bíľóság elľenclelí a Magyaľ Szegénysćgcllenes IIá'Iĺízat Alapĺtľány
elnevezésii a|npítván1.nak a 10040. sorszám alaít ttiľt,Étro nYíir'ánlartá:;ba r.ćielćĺ.

.Ą. bíľósĺĺg eg1.bcn az alapÍtván.v*t közhĺsznti Íolrozstt,*n kłjzhaszľĺú szen.czÉttć nlinősíti'

.Ąz- alapítr'ár). 'székhely-c: 1056 Budapesf, Vácí u' 70.

Az, alapírrlán'-v cćli a:

a 'ma*sřaroľszági szcgénysÉg mél-vséęének és kíteľjedtségéĺak csřikkenÍese.

e}sösoľban a ĺr:[:rp.ar Szegénységellcnes Íł'á|(lz,at nevet Yise|ô infclľrnáĺis

ear' iittĺĺrlÍktidós tevéken1'sé.gének Íĺ{mĺlgłttásáva|'

.Ąz alapítr,ány ceĺjánalĺ ľnegfeleló tevrĺkenysdg jellege: 'tzociális ľcr.ćkcn-r''ség

Az, alapítĺ.ánv ĺ'íprtsa: aIłpífvány

Áz łlapíh'ány: nyíIt

Áe *l ĺrpítr,,any.. vagyonfelirasz;rr;ilasałlak ĺl lnódja:
a cĺll óľĺIekěberr a tľljes vagyon Íe|hĺlsználható, amcl1,' páIľázatok kiÍľása, kuÍatśs
ĺjnanszíľoz:łsĺ, iĺsztłinĺlíj, szocĺĺilis segély lrifizetěse, cscti támĺłgatás ĺol1.ósĺĺás* és

teľrn.íszetb cli i j u ťt ĺ t á s nyuj tás a úťj á n tíirtenik.

Ą ľ- ĺrlap ĺtĺ'án}. łépvi sę]őj éne}ę neve; lakcíme l
Deĺík Agnes elnö-k

A;r itlaJ:Íi'i'álry kezľlti suerve iagiainak neve.
Dcák Agncs e|ą! iľelľl
Hiľály 'Irilia
Vłľga Jú.lít
Kovács Á
R<ina-Tas Ákos

.Ąz łrlapíiil ĺ.lkirai kelt.e: 200li. Ix" 20"

1Źtl'{i-r.
ł'tóiŕ|i
ľĘ'T}

:Í*.c$
\'šý

GV-, ES

lint





' .--í---.-'.--....- ':-',..'.-'.' - .-'] 
'...'-.."-'-]'::..--.-.. .'...^.''--'--..

Euctape$ F6váĺos VlI|: kerü|et Jó:seńľárosi lnkońányzat Polgamresteđ Hivata|a
Gazđátkodási Ügyosztáĺy
í082 Budanest
Baross utca 63-67,

KERELEM
a rÚrsefvőLrośi önkoľmánpat tulaidonában Iévő közterK é rj,i k a. ny o m t ą t v á.ny t o Iv asĺzat a a.đ,.i;ő-;-t "1i t t. t

Kłizeľtilet Ęłsága, ...'...3... . ....... m2ĺau

'j 201Ą Ä.PR 13.

..''.k,Í.', kl*.''.'.,-.

"äł
I6.zteľĺitet Ęłye;Ędapest, vltr. keriilet.

txěęsz.fi"ľ'lĐ* ... .. .. :.(tn,,, t*j1Ĺ..'.* .,u*. i**,' -** ;''*il ;;
Eryéb ( I.EVELE[É$ CÍMo amennyiben a fenÍi adaüúŕ.ól eltéľ, stb):

Kérj íik a túIo ldaloil jelzett
a, k é.r e I e m ny o mt atv ónyt

m9 !l.ě klęteket cs dto Ini,
aI áí rnÍ szívesnedjék ĺ, es

IĄa



A kéľelmező tudomásul veszi, hogy.- * - _' 
u ke'a.ń Ĺ.'yĺ:u'a"nen jogosítja fel a kÖziĺ:ľtilet használatárą

... ;;;;na1q..rĺ.it.ltinkornĺnyzaiirendelet6.$(l)bekezdéseszęrintaktiztęrülethasználatáértköŹeril.
let-használati dĺat kotcles Ezefui,

męllékletébęn ľĺeúď,Áĺomtt ýrmékek árusÍthďóŁ

Á kéľetemhez a tĺcreiiĺezoliek az a|ábbi i"üelóteľ"t kell csatolnia; (Á csatolt meltékletet kéľjük X-el jelölní)

Figvelmeztęté.s:
Á hieryfuIďan ĺiitöttott kérelałnyunĺavfuĺy és u előírtnelleHłŕe*, adol,úsol túI apattas és ega.telnű łdynegfudbaza, va-
.t,T,^ątaaĺei*-ĺt,",yfuái"aa*eildęttena.na,yĺ1tat,:baanbfuniďuraás,ákbz!

ĺr.köaeiÍijéĹ=ilasz0álafut-Ť(iiíiinÖsen - azaJÍhf;ijagszsil..?łtyoĺfu.g.p-ĺályoz4{'Ę 
.'"..' .. -'-. '' . '. . . :

P aheýi tinkormányzatotcól.góIó 1990. évíIxv. ttirvéĺl.y.i: . ...... .:'::^-. .
} a fővárcsi közEľĺiletek baslná]aľffil 6 ąkoaeĺiletok-áĺiiefl sJó 59/t?B.ł. (x zo) rry. ľĺrlęlęt . '.].. 

.

Ĺ;iJ';űfu;iłbĹffi)-''u'ĺa""zu" lévő köaeriĺetękłiasaĺa*ó' ás baszrálĺtának ĺeídj&öl:szrb 24DŇ9"

(v:i)tinľoľmayzaĺirendelď : ,i ,*:*'.lt
> io^"tĺrosľ."ĺĺéĺÉpiesĺśzabńtylamolszólo 66nffi,f$il.1z)94ĺľryađľendęl* . . \'

; ;říđ.i*đi,il-["đić'iĺ'płĺe'ir*.o^ĺay"66t uilĺąlltggt{x.15)Fôv.Kry.rendetet

NYILÁ:tJKozAT
i

jilil;ffi t"-"ábbĺt{'árhozajogosultsíg megáuÉ.pítása és teljesĺtésecéljából'

melyet tuđomĺsul vett.en : i ąia, megindításána,! napjárll' aziiryinfézési batáĺ.idóről, az1lryeĺre iľányadó

jogbzabáý ręnaenreJseiollogiĺ*ol eslkoteiezettiég'eĺĺről, továbbá kötelezettségen elmulasztásának jogkÖ-

n"]tt"^eíy"iľőI, ahívatalielerne,tĺsegrđl.

ffiu"'o,,$goň;ól bmôndok Tuđomásul veszem. h::gy ezÁ|tal az ĺtgyemben hozotthatáĺozat annak kijdésekor

jogerőre ęmelkedik.

1. Á közteľiileten folytatni lÍv1nĺ!
. eev'íni vóllalkożás esetén: vrĺllalkozói

esotéĺ 30 napnál nem

is cśatolnisrükséges. _

mi szeńpontok figyelęmbevétele miatr _ {ényképfelvételt i:ęll.bec-są!oln!.- - ' -. ' . .. -- -

bJju-lyen@łĚńňro.ny""oma'<
|' ^ .J|1.^A-^^ 

-s-^+.vxs| -.riw |re|l <zpľenejĺie. hopv anrlak nagvsága.ĺ;,L""il;í;;;ige"y.lt t.'ul"ĺ"'l. - á szilseges 
^ryl.s:",]: ę1,ľ':ľ':ľ''...ľ:ffio 

bory arnak nagyságą

elhelyez.kedese egyeŕehü;n'ugauupĺtluto Ęeľen 1toru'!'..ĺĺy'9\usľ'lľ.ľ:ľ,.*ľ^1"ľľ9j:""
ffiä"đ"J*i1;fiiil'7.ŕeo.ť.*epĺrcřnoĺiiokz*. ;älátóI rĺś ájfudasz.élétölvaló távolságą terasz

esetén. annak az uzlemet a uejtatetfl iďó.tĺv.o. nktez g{o1 .ik;.mÍJütľ1ľ9rve)' . , , , , .
td.fműsz'td ięhfát és ten'er; fľaszkérelmeIr}tą a

5.: Epítésž eng"délyhu kö@iä*talatol4"l ayzefusső lazuriilet-hąszluźlat

es.etében az epwettdl láp,i ő,il,*,n*ast és a|ogszab,źlyban előírt esetekben d jogerős éiftésngyi hat&

sáłiingedéIvtcs.atolńtśzařsěses. '- : : : ..: :: : :

ysĺnrajzon tĺĺl. l .1 ":ľľ:ľ. Ł"lľľľľľ*
forgalomtechnikai"áT"j;Ĺ- anety besLĺeďretö a BKK ĺ.ozĺti roaetedési Igazgatósag KÖzútkezelési Fö.

Budapest, 201E. évO{,hó 
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2015-c/'.21. opten Cegtár

Extľa Falcon Venĺléglátóipaľi Koľlátolt Felelősségű Táľsaság
(1081 Budapest, Népszínházutca 26. Íłildszint 2.) Adĺószám: f387589f-2.4f

cég kivon at 2a1 5.04'21..i időál|apotban

,ĺ Általanos adatok

C égsegyzékszćm: 01 09 98f449 (Hatályos)

Cégforma: Korl átolt felelősségű társaság

Alakulás dátuma: f0|2.0f .24,

Bejegyzés dátuma: f0|2.02'21,

2 A cég e|nevezése

2l1 Extľa Falcon Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségrĺ Társaság
Bejegyzés ke|tę' f0|2.02.27 -

Hatólyos: 20 I 2.02'27.' .'.

3 A cég rövidĺtett elnevezése

3/1 Extra Fďcon Kft.
Bejegyzéske|tę: fI|f '02.f7 '

I{ątdlvos: 20I2.02.27. - '..

5 A cĺóg székhelye
ď3 108l Budapest'Népszínházutcafí.fu|dszint2.

Változás íd őpontj a: z0 |3.05.f9 .

Bejegyzés ke|te; 20| 3.07. l 6'

Hatályos: 20] 3.05,29. -...

8 A tiársaság. szerződés (alapszabály' alapító okiľat, létesĺtö okirat) kelte

8/1 201f .0f .24.
Bej egyzés keltę: f01f .02'27 .

I-Iatályos: 20] 2.02.27. . ...

8/2 2013.02.26.
Be1egyzés ke|te: 20l 3.05. l 5.

HatáIyos: 20] 3.05.I5.. ...

8/3 2A]3-0s.29.
Bejegyzés ke|te: 20 l 3.07' l 6.

Hatáĺyos: 20] 3.07'l6. - ...

8/4 2013-09.24.
Bejegyzés kelte: 20l3. l 0.08'

Hatályos: 2a] 3.I0.08. - '''
8/5 20r4.0 r. r0.

Bejegyzés ke|te: f0I4.0f .01.

Haĺĺźlyos: 20 ] 4.02.a7. . ...

9 A cég tevékenységi köre(i)

9/5 56 t 0'08 Éttermí, mozgó vendéglátás (Főtevékenység)



2015.04.21- opten C€ltár

í3

Bej egyzés ke|tę: f0L3.02.| 1.

Hatályos: 20] 3'02.I I. - ...

9/6 731 1.08 Reklámügynöki tevékenység
Bejegyzés keltę: 201 3. 1 2.03.

Hatályos: 2013.]2.03. . ...

9n 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Bej egyzés kelte: f0 I 4.0 I.24.

Hatdlyos: 2014-01.24. - ...

A cégjegyzésre j ogosult(ak) adatai

13/3 Vesztényi Baĺá:s (an Zanaty Katalin) ĺ1gyvezető (vezető tisztsegviselő) 1076 Budapest'
Dózsa György út 68. 3 . em- 6.

Szĺiletés ideje: l 970'02.05'
Adóazonosíto jel: 8376553 l 86
A képviselet midja: Önálló.
A jogviszony kezdęte: 20L3.05.29.
Vá|tozás időpontja: faB.05.29.
Bejegyzés ke|te ; 2013.07.l6'

Hatĺźlyos: 20 1 3.05'29. - ...

A cég statisztikai számJe|e

20/1 23875892-5610-l 13-01.

Bejegyzés kelte:20|2.0f 'f7 '

HatáIyos: 20 1 2,02.27. - ...

A cég adoszáma
21/2 2381s892-24f .

Adószám statusza: érvényes adószĺím
Státusz kezdete: f01f .02.27 .

Változĺís időpontja: 201 3'0],24.
B ej e gyzés ke|te: f0 1 3 .07 .f 4.

Hatályos: 20 I 3.07.24' -,..

A cég pénzforga|mi je|zőszáma

3A3 11708001-2057280640000000
. oTPBudapesti r., VIII. Józsefkrt' (1085 Budapest, József kĺt. 33.; 0l l0 041585)

A számla nyitási dátuma: 20l5.0 l.1 3.

Bej egyzés kelte: 20l 5.0 l .l 9.

Hatályos: 2015'0l -I9. - .'.

A bÍrósági végľehaitás adatai

33/1 Avégrehajtáselrendelésének ídópontja: 20|3.08.2..l'
A végrehajtás ĺigyszáma: 1 3 |7 480905
A végrehajtást elrendęlo megnevezése: NAV Kelet-budapesti Adóigazgatósága
Hátralékkeze|ési osáály 3.

A végrehajtás megkezdéséről szó|ó értesítés kiállításának időpontja: 20|4'09,0f -

20

21

32

33

Bejegyzés kę|tę. 20| 4.09.02.

Hatáĺyos: 20I4.09.02. - -..

45 A cég eIektľonikus e|érhetősége

4il2 Emaíl:drunkęn'falcon@gmaíl.com
Y źitozás idĺípontja: f0 | 3.09 .24'

ľrtF:/fĺWłĺ.opj.eĄ,htl4oadpsge.php?desFcÍTVcKNY&|?.ng=&cid=fťl0ggłp4498dahľnnap=2í&datłnnha=04sdattlĺtev=2015cr
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Be.; egyzés keltę: 20 l3. 1 0.08.

Hatályos: 20l3'09-24. - '..

49 A cég cégjeg1zékszámai
49/1 01 09 982449

Vezetve a(z) Fóvarosi Tcirvényszék Cégbírósága nyilvántartásaban.
Bejegyzés kę|te: f0|2'Đ2.27 .

HątáIvos: 20 ] 2.02.27. -,..

Gégformától fiiggő adatok

1(09) A táľsaság tagjainak adatai

1(0qn Kohler Marią (an; Jahn Eva) 1063 Budapest, Szinyei Męrse utca |6.3. em.Z.

1(0s)/8

Sztilętés ideje: 198 l.06.02.
A tagsági jogv iszony kezdete: 2013 '05 .z9 .

Vĺĺ']tozás idĺĺpontja: 20 |3'05.29'
Bejegyzés keltę: 20l 3.07. 1 ó.

Hatályos: 20 ] 3.05.29' - ..'

Vesztényi Balázs (an Zanaty Katalin) 1076 Budapest, Dózsa György út 68. 3. em. 6.
Sailetés ídeje. 197 0.02.05.
A tagsági jogviszony kezdete: 20|3 .05.29 .

Változás id őpontja: zÜ I 3.05,29,
Bejegyzes kęlte; 20l3'07' 16.

Hatólyos: 20] 3.a5.29. - ...

1(09)/9 HenkCsaba(an:GlavinaJudit) 1l31Budapest,Vĺĺlegényutca4'4'|hź!z'1.em.16'
Sziilętés ideje: l 976.08. 12.
A tagsági jogviszony kezdetę. 2013.09.f4.
Y á|tozás időpontja; 20 1 3.09 .2 4.
Bejegyzés kelte: 20 l 3. l 0.08.

Hanźĺyos: 201j.09.24. . ...

97 Pénzügyi modu|

2073. év

Beszámo|ási időszak 2013.01.01. -

2013.12.3r.

20t2.év 201|.év 2010. év 2009. év

fĺlf .02.27. - Nincs Nincs Nincs
201f .12.31. adat. adat. adat.

eFt eFt eFt eFt

0 Nincs Nincs Nĺncs
adat. adat - adat.

- ]-0j- Nincs Níncs Nincs
adat- adat- adat.

- ].01 Níncs Nincs Nincs
adat- adat. adat-

- 101 Nincs Nincs Níncs
adat. adat- adat.

- 101- Nincs Nincs Nincs
adat. ađat. adat.

Ertékesĺtés nettó
árbevétęIe

Üzemi eredmény

Adózás előtti eredmény

Mérleg szerinti
eredmény

Adizott eredmény

eFt

6 093

-3 633

-3 633

-3 638

-3 638

. hüpý^.Vt^ĄM,oplen'lT'iloacpage.php?d€sÍ-cTTVCKN|Y&!aŕg=&đc=0.l49o82ł49ĺ1datumnapÉ21&dafu..'lhú*048delumerr=20J5&corcęreoľ-đef* . .3/4,'. .



?015.M.21 opteí'cegtá

Befektetett eszközok

Forgóeszközok

Aktív időbeli
elhatarolások

Saját töke

Céltartalékok

Kötelezettségek

Passziy idobęli
elhatarolások

Pénziigyi mutatók

Eladósodottság foka O

EIadósodottság
mértéke . Bonitás O
Árbevétel anányos

eredmény % O
Likviditási gyorsmta @

Létszám: 5 ň

0 Nincs
adat.

429 Nincs
adat -

0 N.incs
adat.

399 Nincs
adat.

0 Nincs
adat.

0 Nincs
adat -

30 Nincs
adat -

Níncs Nincs
adat. adat.
Níncs Nincs
adat- adat.
Níncs Nincs
adat. adat.
Nincs Nincs
adat. adat.
Níncs Nincs
ađat. adat.
Nincs Nincs
adat- adat.
Nincs Níncs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat - adat.
Nincs Nĺncs
adat. adat.
Nincs Nincs
adat. adat.
Ninca Nincs
adat. adat.

0

56't

0

-3 239

0

J /l_b

90

6.55 0,00 Nincs
adat -

-1,15 0,00 Nincs
adat.

-59,7t Nincs adat- Nincs
adat.

0,07 Nincs adat- Nincs
adat.

Az adatok az opten Kfr. Gqtár rendszeréből származnak,
amely cégek esetén a Gégközlönyben megielent hivatalos adatokat tarta|mazza'

más szervežetek esetén egyéb fórrásbóĺ száÍmaző hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés i dőpontja 2a1 5.04.21 a9:57

Utotsó feld ol gozott C égköz|öny megj elenési dátuma: 201 5.M.18.
Adatbazis utolsó aktualizálási dátuma: 20ĺ5.04.2í 09:19

.http:/i\,v\ryW.opten.hr'r/loadpege.php?.cestscTTVcKNY&łaĺg=&cid=010998?4{98datumn2pĘ21&datwnľp-B{ltciat[řne.l=20í5&cor'deÍ=ofdgF. 4!Ą'



ł, 
. +"\.

ź:

ĺł
łi

i
;...

Ł
T
ľ'i
7ĺ-
,'ú'

M

#

w.|É

:r;

íl
ä
F
ll
ř
x
11

:;Liiĺłilł,$i1i:ĺřłi.üiĚ.E..lis!äíĺňi'.Ęäíl

ĺ3ĺ'*ap.stFőr.líľosVtll.tĺerii|etJózsptváĺcsi iiltkrrlrrlí'łĺtyÍftt ĺ)(}1$ĺiłľíi..!(3$ĺt!l.ĺ F!ĺvätflĺa ĺ .,,.,.1, .,.** *. ĺ
Vagyoľlgazdá|koc|ási ĺlls ilzellltr|totósi Ügyosztá|y .' ĺ,i.i.ił, ',łli"ĺi : ł.. I
1082 Ęu(|-qÍ)est l, l:.. iiíiiii i,.1 ! ł Í i: ĺ:. l
Baľoss utÖa 63-67. . , "-", ' 

I

K E R. E L t M l"tt- 
''=''"'-'"-''1il:i--*t"t'"i

a.ĺó.ĺsefváľosi (}ł|ĺoľľrrlil|l|?.,iłt ĺ|r|1.li(loĺrń[lan |íjvú|ĺđĺ,tĺ:rťttĺlĺ ĺĺ*łłľĺiłikrľŕrtroĺ
ÚitilQłľüłĺĺ'| ł:!ĺ,a-łłłiĺ,.ł,lli' lr|.t)lr!rI!fu!t |,,'liil,.yr l.llł:ł

Gazdaságiŕaílsaságot egyénŕ ŕ\ńg, tárftaďäÍtfif ós egýébsáęťvěaetł,k sssľéfi#ní
l(ćtclnrez.a neve: Eľijss ZÔltán

Kapcsoiĺĺĺuĺó [ig5,i''16* ľler'q ĺ,iľĺiss 7,o|Íi\,1
:l:l | |

.Szćl<llc|'r.c: irsz.: i''' . 
.' 

]. |nl.vsc11: lltlĺ|irpĺ;.ĺ|

C]ĺlgic.*r.z-ók sz;inť Nyilr,iintĺr(ĺisi .ctjiĺll: 0 l .'0?^liĺí:i()(l7

l]anlĺszilm |asz.ĺinla: l 09 l B00 | 
* 0ü0000'1i5" $ 20 700ĺ1 8

. .)il'.|.r'ĺl'lll iĺ..'.'Ąc|t1ls;,ĺĺrltlr: |.ąit|:l .. ':^ . a'.

í kĺĺtÍílsľ;i iĺ'iĺ.ĺl;:ĺ'l l.ĺi*ĺĺ.Íhiu'iĺli(iBłJ"0*,77

1[l5 ,ąP$ i f; icięĺtrn: it}iťilt.ĺ"íiíi??

(r.' tÉr }ffiPsęy5 {ĺł,..lUýę{łť'..Lił łę*ĺĺĺĺláÍ.árrĺlpĺ*ĺ,ľj łĺ'čĺtĺe|'ĺł
(il',pĺ11;ĺ;',:::1.' 

. --,|á.ilo.';i',ii;, 
;;,-'l l' i=ľľ ' ' '; ' "-" 

ł1

';['Lůil,.l i.i''i,. 'i"'::-:i ]:=-.::::.:_:.::.:. .: :.:.. : :;: :::1;i::: .,

I
I

i

I
I

i

I

I

i

I

t_

(i;lĺ.:lill l

,1i/jit1r

ÍW a g á n sz em é ĺ ye k eseŕében..

l(ćicĺllicző tler,e:

ĺił\.i]r}.|i'!! ll|Íi)rtĹ 
"9 l

I(iizĺel.ii|cĺ-Ilĺszitĺrĺĺ..l{ jelc.ie: ?0l 
: 
3. u" 

; 
il: "i : hť) ii jffi,,o;'t.il

.,ĺi'Ź]il'!l;,,....

("li,ibb iĺĺťĺ1lĺ'llt.- hcl5.sz[ll ese{óĺł kú.iinĺĺ |istirt ĺi'lĺl||ókłĺllił!)

}'üizÍcu'ĺiĺęĺ:Łĺ|$xÍlii}źlt cólja: li.pítćsi lutlllkater.ii|cl. .. lttixcľ llilt1Jl$Ziva{{yŕr lllĺlgłil|ĺsĺĺhĺi:l.

l{ijĺÍcľiilcĺ nĺtg*vsĺĺgn: 6ŕl nt-ťiĺ|b

|,{ĺ]iz|cl'ti ltÍ lt cllr.ł:: l'łtlľlĺĺllcst" V J 1| . kcľiĺIcĺ Il ľĺĺłcľ t|.

ĺ,g.:ĺl,1ľ'Iiv,,,.o,,io,ĺĺiĺ'-ľľ;IJ;j;ř#'ľľ;.jT*.;'ff" 
zxjĺtl(cľĺil+ĺĺ;rl \.i:tg.\ź '

Íi tĺ ĺ'j ił
ĺÍ

k ű tútłĺilĺtIott jełĺetŕ
k é ľ łľ l e m n ľ o łłr ŕ * Ív ĺí n y ľ

Íł'ł e l ĺ é k ł ĺł ĺ e łĺ ĺł t ĺ:s ĺtĺ ĺt l n
ď-é*ľat ̂ f í íľ e s k s ď,i ě k t

i, ě,s



'..:

i
tli

'i

3
j-i

*
ĺi

ä

T

$

Ą lĺcľcl l n czíĺ i ttĺlollliis tľ I r.csz-iř ltog.Y

. a kćľciclll br:lri.újtása llcĺľt 'itlgtlsi{.jłl lłi ĺ kiiłltľl.iilĺ;l IliI:;l'iiĺila{ńľll.

i als/2Ĺ]l.i.(łV.2,1.iÔnkonniÍnyzĺll.i rľIir|ctĺ:tl?.Ę(l)l''chr'l'ĺ|Ú:;*ĺiĺ$|.i|liĹt !ĺfiztĺ:rÍ!ĺiiĺ lÍłi1izitĺilíĺlĺięľi ĺi.iill'ľ.

ľii lc ĺ- h'ĺrszn á ĺ ił t ĺ d iia ĺ k öt* ĺ e-ĺ iĺ zu tl l i,

> a kijf-teľiilctetlkirÁľÓ|tt11,a 2l0l20ĺl9"(lX.29..) Kuľn.lĺrĺiyľĺłľrt|clet l2. $ (ll lĺ*kęĺĺĺdĺq ĺrĺĺpjétlt ä'ľľ;,iĺli'lij[ťt :í.

nlcllćl<IetÚlĺcn n,ieghĺtĺŕrľtrĺoĺ1 ľtll.mékek úl.i'ĺsiľhattjk'

,.t'lĺúľctĺrnhezi1kéľelI}iczőllĺlkĺzĺllĺĺ[rbiĺuĺl1li:le{ľketkcllcsntĺllľli.,l-:iĄc'\ĺtt(}ĺíĺĺt1l|łlitcĺtt!łóľ.[{ik

í-,,\' t+ć'''\ Ĺi.;;iiii'|;:J;ł;llä ľ p
i's.,Ąvtizla[ĺlllaZi|rćltvČ|1(ťľ('il1t|lck-iĺ'sz-iiitsĺiilĺ:linlcl.ĺ.:ľĺlĺ|i.::|-ijĺlyĺĺcll
t:|llcĺ!.czkĺ:ĺliiseci:.-\,ćt,tr:|lrlĺicnlllegiiĺ|ĺ1rĺĺ|r;tiii|cĺlyľll(.l.|:|i;\1śl'
llrlssz-úsiĺgit:itel.ĺ|s7.1liIr.íIĺlll:;zúlćllclĺuzť'1liilc't|toln|okĺ.rl,iĺirli'lťĺ|ĺĺl;

ľ!gY'ql l nl cz..i ĺ:1 Ć$i
,I ĺ,ih,.!,k,l,,,,,l iiłĺillôĺĺ k,!l.e!t.l

|ĺłnlĺllĺĺlnlt,gĺł.1,ĺ'ľi!úlctĺllłlűl,l.l'.ĺil!ĺijłlłlaľl,ĺl.ľĺi!ĺł!ł:ĺ!ĺ''nll!.,ĺlľł|:iłlĺilrĺktil,ęĺĺ:łĺl

,\ Jĺĺ':zter.Ĺilot.hilsz-ltĺi ĺi:iiĺ.l[' ̂ , liĹi|önöse'r *' az alĺrblłijĺtglszĺti/rb,olt szĺtlrń [ľoz'r'ĺ1k:
ž a.1\4iłg,;'łrrriIsz*ĺig ĺlull1.i Ürtlĺĺil'lilányzĺtzlilĺllĺ ĺzĺi[o2.0ll. ćvi Ĺ:l.'XX.X.|"X' tĺĺlvÚll-v.

i ĺl .lĺiz;ĺ't\ársi ()lrkol.lnłill.tl l

(:lY.:]'.i. ) iillkor.lrlĺirryz.łrti ľcnĺ!ľlrlt'
i. .jiizxe ľr,iuos |(ęľĺilęti ť:.ľíĺrisi Słttlál),zlrtlil.ťll :;z-o|<i ('óliil(J?,(Xl'l. t:ł;) iiĺrlĺĺ:l''lĺl(ilL'yr',aĺi ľłliĺ|t]t:ĺ

i. lj]uĺlll1:lelsĺi Viitrsręlltlľz.i:łi ćs li1líĺćsi Ktrci:;ztrllál.yzaĺt.ó| i;z,li|ń ťĺ')Tl9qĺi.('Y'l "5.) l|iir'' t{gF t:cirĺ'|olęĺ

N Y !!.,.rt'lľ Kĺ)iaĄ 1

'[ťrľí: 
hĺrttirĺig ltlĺ: ĺtll,ťib|.líĺńsĺilroz a jłlgosu|ĺ.rág lncp1/rIiapí1ńŠil ć..i tclic$ĺtćst,l cćliiĺbĺ)I.

}. ľ(ćl.rlIulc.llr hľlr1..ť1jĺĺ):;ĺrli n

ĺill ĺ'ťr jckĺlz-tĺ{ást |(aptin] l ľ

ľŕi1'ĺziigycrrrľcliľĺiiĺyĺĺ,|ťl.irrg:łzabĺiĺyľcĺrĺlĺl||ĺcz.iscit.&ĺ,iclgłtíntľTlćskötĺ:ĺęr-ęttsć1;clnl.
c |ĺll ĺl ĺĺsztítsiil1ĺlĺ .|ogĺĺiivuLirt:zrnć'ĺi1,ĺ:iľĺ5 ĺ, ĺl ľtívam li cllđľhet6sé11ľ{i|.

>lŚil."i:l.ll.-|l'-o'ltl,hĺlg.v|ĺłiľĺ:|lttetlltel.iĺnsitésĺ::<ĺsutcilla](]().ćvĺ
lcllbr;,ĺsi.jogolrlr.ĺl|lcnloltiĺok..!.u^d"qu*.t'i,tl*vęsf.,Q]!,hł*\łezńltaĺazĺl*yŕl1bg|lhozĺ:tthaĺ,áľoz
.ił llr.'.l.(1l.ľ ľllle | |ĺcĺl i [.

*liľ'{K0"l:p KFT
1 
,!7'l sudape$t, zľínyi Łł. ä.t 7.
Acĺl$äáľR : 1 4Ü1 #1 4Ż-t4f

rdiĺřt u'.M nr.(.}'d t"Áĺlrot $Á
liuĺla1ĺexĺ,20I5 év á1lľilis. hĺi ls nap-



:ĺ xl-q#Ji.;e.lF
.b:ąmffi 2:*'9*.s*g#

t

.ńiLż.i {.)
t#: ...Í
:g

l '>.
.6ť-

ŕ.t\ł.
ri

. ,^, vl
t

il L'isy lrn're 
"ĺittÜ

i
đż
|*:

-^i
>;

',. ffi.-.1"łl
ĽJ

Ét
;e!
Ęĺ.-ś

{fi
lÜ}

$!

Łť}
*-ł
rr*

Pĺ*teĺ" u't' o

t; Ť;.6

Fd
rffi
--L*
ffi
v
tr\t"d
L*

)olł )

sff

x
t**

ť}*

*
ĹJ

l[} j.

iŕ1 l
l.łJ il-"E I

l-l
I

| ł'Í1

ln
t

n :>*"
li r.{i
|| .ąJ

l:r{}
' ŕT}i,ĺ.*
Ĺ:-,..-','-



SANKó-ÉP Építőipaľi KeľesJ<'eclelmi és Szĺllgírltatĺi I{oľIírtcllt l]elelŕíssđ:i1Ĺí
.ľál.sztstĺg

(I L7 1 B tlcĺape st, Zr írryi ĺltca fI 7 . ) Adtis r'á:ľn l 4() l 9 | Łf.?_Ą.f

Céglĺĺvo *aÉ Ź{} ĺ 5.$4. ľ 5. -Í Íĺlíĺlĺ l lit 1lĺlťhĺt ĺl

l íl{ĺtIĺttrĺl.:^ :rtlzltĺlk

" Cégjcgyzćksz.:ĺnr: 0l 09 ĺj$.50(17 (|lĺĺĺílyo.s)

. Cégfoľlna: I(oľl ĺĺtolt Í c Ic lőssílgíí { ĺ ľsĺrsií1ł

" Álirktlleĺs tlziĺtrtrla: 2007.08. | 0.

o l3c jcg1,z-ér^ tlĺĺtttllra: 2007.08.?"1 '

,>' ,Ą t:rig cĺttcr.cztĺ'st:

zĺl snNrci.ll,}) Ij1líĺii1lirr.i l(clr:s|ĺĺ:ĺjt:Illli t.:r. .Sz,ĺl|ĺl;ĺ|tĺrtt,l |(ĺlr.Ilito|ĺ |;c:ll:liisstł:.íí 
,}.łil.sllsĺi1'l

I}cjegyzós kelĺc: 2(X)7.()ł].2.7'

J'Iąlál.lyls: 2007.08.27. ...

;3 .Ą c(lt ľŕivĺĺlíĺctI cĺn0Y(l7.(íĎ.(l

3/l S^NKÓ-ÉP Kft'
Bejegyzćs kcJ te: 2007.()ĺi.27.

I.l a ĺci l yo't : 2007'08.27' "- .'.

:i i\ t:ĺig.szĺil<hĺll.r.ľ

5/f | |7 | ĺ}rltĺapesĺ. Zl.íĺl1,i 111g.1 l17.

Víltozzis itl(ipĺlrrtia: 20 | 4' |2, I $.

|]Lr.ie8yzé's |<eĺtc: 2()l .5.0 ĺ .2ti.

I.ltlĺúl1'ĺls: 20l4.l2.l6' -- ',.

7 Á t:rig íiĺí|rÍclr:1lĺ:(i)

1l| |-|\] ĺi64ĺi ĺJalĺrtĺlĺt|lcľo.sz|úľ. ls|ĺĺlĺil rltr:il ?,|.

Viĺ | toz-iis iĺĺíí1tĺtllt.i ir : 2 0 | 3.()(l. | 0'

l}cir:gyzćs k(:l(o: 2() | 3.()6' I 7,

I'l ĺl l ĺi l 1,ĺl'';. 20 I.}.0ó. l 0''- ...

ĺ.l ;\ ĺlir.sllszigi sz.cl'zííĺ]tis (ĺlllr1lszĺ|l;ilr', :r|:lpĺ(ĺĺ ĺllĺÍl.;rĺ, lĺ!ĺĺ:síl'łi tlkiľ:rĺ.) lĺclĺ.t:

t]/| 2007.oli. ĺ().

llc.icil1,ztls |ĺ'c:ltĺ:: 20()?-()ĺi'27'

l: l t,l ĺ ri I \,ĺls : 2007'0łi.27. _ ...

8/2 20 t()-0 r .10.

lJc.iĺ:gyz,tĺs kclĺc: 20 l ().0?.()5'

ĺ.Iĺttúll,tl.t.' lo 10.02.05',.'

8/l 20 | z.l | .26.

IJciĺ1ryztlr^ kt:lĺc: ż0l 2' I l .30.



il

!:i

ľIalĺi.lytls: 20 I 2' 1 l..j(). . ...

Eltt 2013.06.t0.

Bejegyz-és kclto: 20 |3.()(l. l7.

IJtl ĺcÍ lyos: 20 ] .]. 0(l. ] 7. .- .'.

8i5 20r4.06.16.

Bejegyzés kc|{c; 20 l 4.08'2ti.

I-ł u ĺ till' o.r : 20 l 4. 0 łi.2 8. -. ...

8/6 fO\4.ĺ2.|6.
Bc.ie1lyzćs kelĺc: 20 l .5.() l .2lt.

I.Iaĺĺíl'l,o'ĺ. 20l 5.0 ] .28. '- ...

;\ cću ÍevćkcIlr'sćgi liiiľtl(i)

9 / 3 4 | 20, 08 I',a|<ĺi- ćs rlclll lĺtktl ć;>ii Ict c1líĺ ćs<: (I;ííĺ ĺ:l,ćkr:l lr,sr!11)

13c jegyzćs |ĺcltc: 20 |3.()2-2().

I.l aĺál'l'tls : 20 ].].02.20. ... .'.

9/4 494I'0l] l((jzŕrti íľusz;iIlíĺiĺs
I}c.';cgyz.ćs kc|ĺc: 2() l.].().5.i) | '

I'l u ĺ ú l.l,o,^. 2() l .1, 0.5' 2 l .

()/ 5 432|' ()8 Vi llalrysz'or.clć.s

I)cjeg1.zćs lĺclĺc: 2() l.i.()"5.2 | .

I'] ł t?í ll'tl',ł.' 20 l.1'()..5.2 l. .- .

9/() Ą2ĺ l'08 Ur. i|t|tŕ)pííl),ĺt ć|)í(ťrs(:

I} e.jc111,z.f 5^ kcItc; 2() l 3.()7.()'Í'.

Il1tĺú'Iyos: 2() 1 3,07.0,{' .- ...

9/7 ('ĺt I 0' 08 .Sa.jłit tuIlriĺ|olrri illglt{ lirĺl itĺlii.svciĺcIt:

l3e.jcgyzćs kcttc: 20 I3.()7'0,i,

I-I ą tťi I -l,o ł^,. 20 l.1.07. 0!ĺ' . .'..

9/8 45| l'0{i Szclľrćlyilć'1liiirrrlĺI., kiĺrrrryĺĺ;1ćp.iliľlllíí kcľt:s|ictlc|t:t|l .

13c.jegyz.rir- kclrc: 20 | 4.Oti.05.

I.I a t til 1.ĺl,,i : 20 l 4,0ći. 0'5. .. ...

l\ t:cíg.iegyztlĺĺ' Íiĺl<tiic

| |/| Ĺ)s^szr.scn: 3 (XX) 000 ľ||,Jĺ". l}t:jL...lyzú.s kc:lĺt:: iz00?.0s'27.

I.I a l ű| 1w't.' 2007.08.?.7.',,.

l\ cĺlgitlgr'zćsrt .irt1;osu l ĺ(a lĺ ) irĺlaĺĺli

|3ĺt1Il\,é,,;Sĺillĺloľ(ltn:l)oľtil<(')'s.l:ľz.sĺíllĺ:ĺ)íiĺt\,r,t"z'r'ĺő(vcfr.:líí

Sz.tilctćs ít1r' jc: l 9óĺi.07.27.

Aĺlĺ5aztxlosítĺ5'iel : S.}7()974'./,.ĺ()

A hiĺĺ:lcs c:tĺgĺ|iííl'í.si llyil:ltkozĺtĺ vĺul), ;lz (iĺ,lYvć<| ĺĺ|ĺa| ĆlIcli( gyZ-rĺl :rľ:íĺr'lis.rtlirtllt ln:ll\llí.ĺtí\|..l l-('l.(ilt.

Ą ({pvist:'lct nl<5tl.iĺ : ()llĺíl|ó.

A .jĺrgviszorly kc7.(lclc; ..LO 
| ?.. | |.Ž6.

Ví|tozĺís iĺlő;;ollĺ.jir: 20l'{.0ó. | íl.

l:}cicgyz-tls kcltc: 20 ĺ 4 'Oti.2Íi.

I'I ĺ l l t'1 l |tls : 20 l'..ĺ,()()' l ó. . - ...

ĺ 4 Á |tłill.l,r.r,ih'^giil(í(k) |l(J:| |.1lí

tl

t?



l.

zl

|4/| Glłbĺłll1,illćtlt.I.tiĺIlIlĺllta(illl:I'Icllvcsi llĺlrl;r)l')-I-i|}tli'|il1lc.st,.Szr:lltĺ'.;isz.l.itiĺSS. Il'crrl.5.
Á.iogviszcrny kczclcĺc: 20 l 4.0(i. l ó.

A jogviszony r'ógc: 2() l 7.0(l. l (l'

V:íl toz-ás idíĺponÍja: f0 | Ą.Ml. | 6.

Bejcg1'z-ćs keĺĺc: 20 l 4.08.2ll.

IIaĺ ťilyo.t : 20 l 4'06' I (l' - .'.

Á cć.r; siirtir^zĺ.Íl<irĺ sz.ítlujĺ:lc

2o/2 Í 4019|424|20-| I3.0|.

l}cjegyzés kelĺe.: 200ĺ!.0 | . l 9.

I'IaĺtÍ.l1oł^: 2008.01.0]. * ...

Á cćg aĺ|ósz,ĺilrlĺt

2l/3 140t()t42-2-4f.

I'IUr4019t42.

Áĺlószłĺr.'l stiíttlsz-:L: ćI'vćlt1,g;; it(ĺ(is.Zźi|]'i

.SĺiitLrsz kczĺjctc: 2007.0ĺł. I (l'

Vií| ĺozírs íclőpollt j;r: 20 | 5-() |']]().

I}cjc1ryz-ćs kcItc: 2() l.5.() ĺ.]i()..

ľ]aláIyoł^.' 20 1 -'.0 I,.]0. . .,.

.}Ž .Ą c:cig 1l c<lizítlľgĺl I lu i .itl| z(ĺszlĺllla

32/ 5 ] 07 00543 -492627 í\2.5 | | 0(|$05

ClIJ I]alrlĺ Zľt- I(őbírlyĺri li(lk (| |()1,l t}tlĺ|lr;lcst, l(ŕjl.ijsi (.]s. s. ĺiĺ (i.:{)l lt) ()4 ĺ()ĺ)4)

A szĺĺItlIit Ilyitiísi tlÍttlnlĺr: 20()9'07. l.5.

Bejcgyzlis keltc: 2009.07.2 ĺ.

II a l ĺi l1vl'r : 2009.07'2 ]. _ ...

32/.1 | 01 00543-492621 Í,f-5(XXX}(n.5

CIBBartkZlĺ.T((íbĺĺlryzri Íiŕtk(|l02 Iltlĺĺ:t;lĺ:st, l(ŕjľíisi Ĺ]s'.S.riĺ (i.:()| ĺ0()4 l()()4)

A sziírnlĺt llyit1ĺsi ĺiiítunllr: 20l0.0 t .29.

Bcjegyzćs |(clĺe: 20 l 0.02'02.

].I n l ĺi I'l,tls.. 2() l 0.02.02' ... .,'

32D | 09 |B0() |-0000(X)ĺi5-ĺt2()700()ll

(Jlli(]l.erlitl}anlĺl.Itrll11al.yZl.t. I'lcĺrt| OÍ'lit:c(|()5.lIlrrt|;r;x:s|,Szĺt|rittIsĺĺ1-,.|ć'.5.(i'; ()ĺ |()(}.||3.{s)

A sz-iĺlnla llyiĺiísi ĺl:ĺttrllln: 20| 2'()ŕi, |.5.

Rc.jc1t1,zćs kc|to: 2(.) l 2.0ŕl.25.

I'ł ĺl lĺíl vos : 20 l 2.0ő.2.,. .' .,,

32/ | 0 ĺ Í]?-0 ]3 -|2-0(\Q22| 2.] -400 l 00 | 8

|rI'lI] 13ĺrnk 7.r|.|'|p. tl.48 l.:i(ik (|()tllĺ }3rrĺlĺr1lt:st, t.,l|íji lĺl 4ĺi.; ()| |(} (),ł545')

ĺ\ sziĺnl la tl-y i tźisi (lłíttl |ll.l : 20 t 4,0Ą.?|)'

l]c.iLlĺly7.ć.s kcItc: 20 l 4.04 '.l0,

Iĺa ĺ ĺiĺ,ftl.t - 20 1 4.0,t..}0. .- ..'

:|2 / | I | 8203332.0Ó()2 2| 2.7 -59()20Ü | 
-5

l';lllJ I]irllk 7,ľt.||3p. Ü'4łi Fiók (l()8..ł l}rlĺĺirllt:sl, ijIlíji lil 48.; r)| |()()4.5,159)

A szĺĺ lll Ia llyi tĺísi t|łíĺtl ĺrlir : 2() l.ł..().'l. 29.

I}c jc1lyzcls lĺc|ĺc: 20 ĺ4.M..}().

I.ĺ u l ĺí ĺ yl.t.. 20 l 4,()4'.70. _''.

45 Á ĺrĺg t:|clttľorlílĺus ľ|ól.hcfíísćgc



Ą.5 12 E. |l]ai | ;'sir|lkoc|) G) gtl.l ĺli |.c:olll

VĺiIloz.ĺis it|őporlt.ilr: ?() |z. | | .?.6.

l}cjcgyzćs kcltc: 20l2. I l..](}.

IJatĺíIvos: 20l2. 1 1.2(l. _...

Ą5ĺ3 E nlai|: sallkĺrc1r@gllrail'coltt

Vĺĺltozĺĺs irlĺi1lorl(ia: 20 I 4.0(l' t (l'

I}c.iegyzćs kel(c: 20 | 4.0t|.2s.

I]uĺtíI),ĺls: 20 l 4.0(i. l (j. - ...

49 Á cćg cćgicgyzćĺĺsz,iirullĺ

,l9lI 0109 885067

Vczeĺr'c ĺt(z) Fííl,ziľosi .ľí'iľvtilrysz.ĺll< 
Cí11llíĺrisĺĺ.l1:l ĺlJli|\t:iIl|:lIĺ:ísjibłll)'

l}ejcgyzćs kcl tc: 2()()7.0ĺł'2?'

I.] u ĺ ú l vl,r'' 2( X)7.()ł}. 27. -. ...

Cćgĺilľnrĺi ĺ.ĺĺi ĺiti g gíí :l(Iźl ĺ'ol(

l((}9},\ ĺlir.sĺtsĺig tltgilrirtlr}ĺ aĺí:rtlti

|(()9)/3 Ilyé'ĺ Sdlulllľ (irll: I)oľtik Cs. I],ľz-l.úl'lt:ĺ) | l(i? ĺ3rlĺ|lr1x:sĺ, l,(i{(:t|(c tĺl(:a

Sztilctćs itlc.ic: l ĺ)íiĺi.()7.27.

Á titgsłigi jĺ'lgr.iszorll, lĺczcle te.: 2()ĺ)7.()ĺ{. l0'
V ít l t ĺ.lz-iĺ.s i tl(í 1loll ĺ. j it : 

.f0 
| 2. | | .26.

l.}cjr:gyz.ćs kc}(tl: 2() l2. l | .30.

I]ĺlĺĺílvrt. 2()l2. 1 1'2ő . '.'

|7 I)tlllzĺigvi rlloĺlrlI

Is

o f(|ĺ.l. ĺĺ
|lcł'ti||ü||ĺsii.l.;s7:ll( :ł(lt]'|r|.ol.')Ull.t2..||' ]łll:|Jlt'(l|

.l|ĺ
|1irćIl|!ilĺí ĺť(ń ĺ(bťťćtť|(. 9Il) 

'Jsĺiz(ĺli cÍc.|ilŕĺy t{ ł.)ł

^d(i?í\ 
c|ńt|i c|cdnlŕ|ly !||.l||,l

h'ĺćĺ|cll śzctiil|i ..i.!illćĺ' :|o ítĺ(
/\(lí'fo( ct('dolÉil} :0 {Nń

'l.ícl(ťt.t 
í\7lil7ii': |5? 5]\:ł

|łl.l!ĺc\/iö/{ill .ĺ|| {l'ts

^}ĺĺť 
i(l.ĺ,.|i cĺhrlí|otíril( l{ l

Ď^:ü:il ltllc tlĺl 9.Śs
cú|tí|ĺx|ćkilt ](l ll;]
K.xťlśfl:llrti!:t J5J )t'{|
lliiszíľ i.|ó|'c|i clhíl;i'o|.ĺrok .|||.lll!

ĺ'ŕ|l7|ĺĺ:!.ĺ |DDIríl'k
l:|:|'ĺtiro!ĺot|síf, Ít'kí; {|.b.l

'ilĺ(ôĺ(|ĺ|uilsliĺ 
ilÚk'ki . l}'il'i(;ií i :l.15

Á|tr:\lk(l qliĺ'FN ť|ť'ltrtćłt q. i ,.|..'!(|

|,ikYi(li|;iŚi L:}tIsĺítł i tl'N{
I.((rríu|: ít{ í|i

.]||ł2. ć!
'il|]'|:!'|! ;ł)|ttlt.o|

,:t:r

?1'; !lS
;!i s.l('
]ĺl łl,'(
tt 810
ĺu f1|i

tsu sli
)tt, iih

t;n

fil| ĺ7:l

1ĺ] 
'í;lin lt5

rl.7.l
ĺ.]|7

:'.11,

l,lll

,!|||ü. tt
l('l0.lrl.ill. lillll.ll..tl.

' l{
ri..{ Xls
llstl
l.rti I

i í'l
.i í'|'l

| :F, Ü i.|
|',) n,

il
1:; .10.)

|ł ][o
l{'x ?l )

il,7r
{.sí|
||'ł1
ĺ|..'.)

)0ĺ'. t.ľ
:i8ĺ/'|l|.'ll' )lĺĺ|'l''.||'

ľl1
soil ĺ| ĺ:|

.i.l ň{'|

'ĺ' il|r
łit l||j
'ti lt,i.
!ir' aili

t{{ i0!
il

ł' úĺ|'
ĺi liĺ'ł

la.l l)t
l.t:i r

(.1
.r.tl
),lr'
| '|ĺ|

:|l| |'.tť
ł,| I.l].||'

(|ł
s'Á i Jí|
)i tt)

ĺ ]''
ni H:!:1

1)N:iĺl|
(l

íli ło!
(l] íI l

ll)(l'1.'r I
ts ]|Í

||.hĄ

ł'N0
0.:iy
t.:łl

(;lľ(alltlĺtZz.n,l)}iíss7.()ľ\,c7'(:{Ć|ĺt:sĺ:.tćllc1lyć|lĺilľr:isllĺi

I..cl|<tiIr|t:ztis iĺ|íí1lĺ.llldir :)0 l .5.()'|. | 5 l ():.ł l

l.ItoIsri |.clt|ĺll11tlz.o(t Crĺlikiĺzli)ll1. tltc1l.jr:Iclrćsi tlĺíĺttnla: :)(} | .5.{)4, | 4 .

Áĺĺ;rtlr:ĺz.is trĺĺlIsĺi ĺtlĺttrirliz.ĺi|;isi rĺítultl:t:2()|5.()..l.ĺ5 ĺ():2(i



^l,ÁĺI'{Ás 
N,ĺtN,I'^.

Az SANI(Ó-Éľ lcĺi. (ĺI7ĺ Btrĺ|a1lĺ:s{', Zľítl1,i lr[ł-ll 2l7.) ctlgio;l'vz.úsc a|ĺ|ĺćllt tťil.tćtli[ĺ, Ilĺip;1,
T|1'ĺi* 5,.''uoľ (alr: Poľtik Cs. I]ľ;lsć.bet' la|ĺhell.c' lĺĺ52. |}ucĺĺl1lcĺ;ĺ, I)ť>ĺcl.lĺĺl rrĺ.cĺl .}ĺl.), lllitlt- ll
.I.áľsa"^ág 

Ĺigyvezr:t(iic, ĺ tálta.>-ĺłg clöllyĺlrlltll. luÍo|)1l;lt()ĺl' vĺ|ĺ])l íľ()tt tlĺ.lt,c aIti nť-\,(ĺ tjt1liIlóäl)
az alĺĺbbĺak szeľillt íl.ja:

|| l ĺ
({'...-,i:t :.:. t--' ,..r- . l,.r-t

.)

Az alĺłíl-ĺis nlegĹör.tćnĺĺi{ ĺjs cl.ccicĺ'isć1:,Ĺ:t. r,alalrlilll łz, ĺrIiiíl.ńĺll.ii l'łi|ĺi 'jĺ.lg'ĺi.srlĺislĺ2'ol (lrlilrt ĺr ícll(.i
'l-ĺil.sasĺ.ig lrĺtesí((ĺ cli<iľt'LĹ Illtic|ĺl.sít'iísĺĺt' .szcľlĺcsztŕi ćs ĺ:Ilĺ:lljĺ:gyz-ĺĺ ilg1'vrĺĺJ) clli:ll.jĺ:11.yz,i:stlttlIltcl
igazolollr:

AIttlíl.oIt, I)l. 'I'tlIĺat:s l.risz|ĺi .lĺiz.',.tlí. (|02íJ l}rrdtlIlt::;l' ()ľ.sĺi Lltca .5,f-:jĺĺ') lltit ll l-łtlĺ|;.r;ii:sĺi
Üg1,vćcli l<arlraľĺt iil{al llyilr,ĺ.tlltflľl'ott (lti.i.l ĺl) ĺ1gyvćĺl t:Ilcll.it:111,zćs(;lltlllcl l,allúsí(ĺirll, Ilĺl1'l'v ĺl
ĺtnĹi a|łĺíľ/lsí lliirlt1rt II]lćc a.1''.;.,r.(aĺl: l)ĺlrli|ĺ Ĺ]s;' l'il .szclrut. Ilt|<|lĺ;|.yt:: ||(i2 |..}rlĺ.|ir1tcst, [)t,:tľl.|ĺt:
utcir 38.)' aki s-Zclllćlyazonĺrssĺĺ11liĺ' ĺ't lćsz.r-:t1l|'t:' bc:lllt'lĺ';tĺ'ĺlIt () |0ĺj95l,Ą sz.ĺĺľrlti .570|.|l(i\l\,i
jgazoll,tinIlya|, lalĺoílllé:t az, ()|ĺllltinyílĺlt|a ĺiĺĺĺll kiiiIlíĺĺ.ltt l07 Iŕ:5\'l, sziilllú ltt|ĺc:ílllcĺ ígĺlz.ĺl|ĺ1l
liató>^ági ígazolrlirlltlYtll i11azĺi|(a, c]ŕĺ(('.-.'lll ĺl |l]ili |li'llX)n sĺlitit kĺ:z(iIcg íl.ĺĺr alĺi.

- --* ^*-::-"'
ł-......-..:.'.l-l:;;i;;.".;.: -... ..-)

I(észítotenl és c|lcn.iegyzelll Bucltr1lclst'ciIl 20lĺl. szclltclrlllcľ 09'
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Bp. Vll|. ker. Práteľ utca
Ooľvĺn 4 iradaház é pĺt*se

kő ztęrtl loÍ-'f o.sĺg l á s

FoRGÁł-olBlKoRt-ÁTozÁ 9l TERV

Mfiszakł lęlrás

Jelenlegi áĺlapot

A tervezett épület a Bókay utca _ Fľáter utÔä . szĺí]ony ĺltcá tönrbbelr ta|átható. 0él íelő| a lneÜĺéVćí

gya|ogosá1jáľó hatáľol1a. Á práter uÍca az érintett sz.äkĺiszon kétiľányrl rnel|ékutcĺ'ł, Ąu épiĺk$zÓs ťílótt

ňinoĺ.tt o|äaľon megáilási tilalom van. A seakasz kozepén jelzóĺáb|a nćik(iĺi gyoĺog(1$"átkt?lohÔ|yet fo$tn(tĺlk

fe|. Az úttest 6.4 .n .'é|u"' .|elonleg a jiiľria is az ťrĺtestho| B0 ĺ;nl - a zęL;ra ĺä* ł,ł Sr-ĺgony Urcíł kÖZÓtt * tĺpitĺ:tli

teru|et. ezér1 veszé|yt ielzo táblákat he|yeztelĺ ki. A gvalclgĺlsclkat a munkateľiiĺęt ket v{łgť,ĺi í ĺ(r|olcla'|ijńľí]ńľł'

tere|ték' A Szigoliy utca az építkezés rńe||eiti szakaizoir egyiľťlnyri ĺľrel|ékii{. 5.2 lĺ ĺĺłjłlĺĺĺi tjlĺositt:|. lJijr.ko|á1s

łr jobb olclalon Ie|retséges'

A telllezetl állapot leÍrása

A Corvin 4 e|nevezésÚ irodahäzat a 125-os tönllrben épĺtik. Az épĺtkozés kĺiv*tlęĺlzo fázigĺĄl.lĺlĺt ai ĺ)lťltr:l tĺĺcł.li

iĺeg|évŐ eIkor|átozás kiterjesztésére van szĹiksóg. A ĺncllril tĺerĺĺéssel kialakĺtoĺt ľ"ĺlunkalęriilľĺt 22 ľl hogĺiz'l.ĺ.

Az elkor|átozás me||ett 3.ź m szé|es sáv lnaľad szaľraĺlon, eeóľt az éľĺn[ett tits;ĺaRĺłsľ"t t.lgyiľťinytisĺtottuk' A
nreglóvő ĺdeig|erres táblák egy része ĺelhaszná|hatÖ, másik részét |e ke|| takarni. n 9ľa|9ĺł'1ĺ1k tclvłibbľa tĺ .ll
t{'ilđda|i jáľdán koz|ekeonetňäx. A foľga|oin az egyetetnei k(jrÜlhatárolÓ utĺ;ákĺrtl koľiilli$|i ki ilł egyĺľťłnyťl

szakaszt. minimális k'erü|ovo|.
Az e|korjátozás a Szigony utcai ftldvĺsszatÖ|tesis se(|ksógos. utána éz elĺőaÖ ĺdoig|ones'ál|ĺlpĺltot kĺsl|

visszaál|ítani. A késtjbňiek-ben a gzigony Utcai o|dä|on is kiaĺakĺtanak toriJ|etet a loronycĺaľrłknak. i|lotve a

ĺnixeľeknek, betonpumpánat<, dę ae a tellĺen beĺÜl, a rneglćvo kerĺtós vona|ńig. Ez gen.l a g),a|O$oĺi' som a
ktizÚti forga|om számára nem jelent koľĺátozást.

MulkavécleIem

A munkaieľü|etet szabvánýos e|koľlátozo.elemekke| hBĺ! kÖľl)ękęrĺte'ni És a ĺorgalom Íe|ó eső vógpontjťĺ1 młg
ke|l viĺágítani. Anreľrnyiben az építés sfĹinětel (ĺnunkaiclÖ végével, vägy $['y9't} Ök.łlliatt) kĺi*hiztntlt{l$ł

olĺokbol?s a járműkciźlekedés biżtonsága éľdekében a muř]ksgéppket es egyéb, a'forga|rrrat akđdátyĺlz(t
jármĹiveket foiga|omment.e's ĺerüieten retĺ olhe|yełni. Ha a forga|nri ne.!vÍ:9!ľlggĺlváľla,.akkor ĺĺ tęryę.aett
jeĺeések e|helyózésén tLi| intáŹkedni ketl keĺ!ően kioktatott és fe|szoľelt jelzööľ fe|áĺĺĺ{á$áľť}| is.

A kivite|ezés idejére vonatkozl, rĺíseĺetes, téte[o'ę nrLltrkävétĺę|řni, hiätfrnságlBt!'niĘai. oqýli1óg;, *:
|ĺöľnyezetvéde|mi 

.elóírásokät, 
Vatamiat az MV$Z elóĺľägoĺ<ban }ĺldoĺgozoĺĺ ĺntéxkęe|éłekęt a kĺvitsle?.ón6k

ke|| etkészíten i e és betaľtásukat g||enőľlznie.

TERVEull NYILATK0äAT

"ľeĺv geán : 7::'.ę'12g f lí}1 lli

l*v)
(3) 

Tgkáts Ĺilla
MK;oĺ-$0sl,1xÉ-l(

Alu|íľott Takáts Lilĺa kĺje|*ntern, hogy ä Íenti forga|oľrkorĺátoeäsi tęľv az éľvéĺiyes elóĺľásolĺtlaĺĺ, a

2/1984.(|.2s.) KM'BM sz.áľĺlú' va|amint.az 5/1087.(V'31') KM.BM BŻáľn:ú 9gy!t!0ł ľanđo|etęĺlckoĺmódogJtoiť

111975.il|.5.), KPM'BM számú ręndęĺetbęn (KRE$Z) és á 20/19s4. (Xlr'2.l;} KM sľáľnťt ĺęnde|ctben

ÍoglaItakn ak m egife|el.

Buc|apest' Ź01 5. ápľi|is
$ÁłiKÓ"Ép KFT"

' lĺJ*ľ.ľľ.ľiĺĺ *'łľ** 
{äa ł

E$T0N-TEAľťĺ Teĺveeő, Épftő és Ksísskedŕ|Int l{ťt.

Fą 1025 But|*1pÉgt, t]$atárkđ ťłl' 7t. Eł og,ĺo 949"B3s1 @ estonleunt(püBeĺľtaĺĺ.hu @ urrn".o.tonta.1m.hu
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1171 Eudape$t, Ľľĺnyi tłt[a 2t7

Adószám: 1401'91.42.f-47"

Te|: 061.347 Ü'751; Fax:0'61-3Ą7 Ű75ł

Józsefvárosi tĺlkornlányzat
Vá ro sga zd á | koĺjils ĺ és pé ĺlziigyĺ lr iz ĺ:tt:;ńy,a

(1082 Buc{apest Baross Lr.63-67.i

Iar"ey- Kére|cm a köztertlIet ľlaszná|ati ĺ|íj c|e ngĺ.clćsćľiĺ|

.IĺszteIt CĺmzettI

ASankó-ÉpKft.(:]J'71"t1tlcla;lĺ:ĺti1ľĺllyitl.ll/.Aclĺi:;;:;iĺ
.].2'5tiinl|.lszĺ:ĺkĺ:zetépÍ[őjc,ko/{,ęľi.ilĺl||l;ĺĺzll;ilĺtti|ĺtĺlĺl|iilľ1
'|ĺjzstlĺvárosonkorlnány;latáltozłrLiuĺliłpr,:st.V|ll.kcľĹilc1.ĺll.átĺi:ru.5'/.ĺ;zillľlĺ::iťlt'timĺłtĺ|tilv
[<ĺĹe rjesztóserle I kapcsĺrla tban.

Kitcľjcsztésťlnkcéĺjaaĺlľłiteľtrtĺ:a57'.lĺztinrc|ćjtti5zakals;:tlĺ1t;rĺĺrlhitĺ'ĺl.p;úp*ĺ1ľl.iť:st;ivkijzlŕ:łi
ĺĺle{łóvása.továbbáanlegóváslroz:;ziikł;ógeselĺł11ĺ:n/olraĺe:ĺcl;rlĺiclĺ:ln.riĺílvĺ:|ĺ;áiĺlĺĺłtĺlĺĺ1'íŠi.ii|Vł]-1łi.!ĺ(]'ĺ.l
szerkezetek építésóhez l<apcso|ĺicĺĺi, Épí1őipari gépclk eIlrľ.:|yĺ:zĺi..;ĺihr'z (l1li:<ĺ.t, llĺ'.tĺirl:i;łiv.lIlyti'

l.e|icľa utcl)'

Ą ĺĺleg|ó,vő kozterület hasz.naí|atľrt óĺ; a hĺlzzátaľľ{lzÓ foľBa|ĺrľĺlkrrľlńtoi:ĺi:;[ (ĹitłYiľatsľánl 16.Í'5Í$lZÜx4)

a Pedľano Construction Hun6ał:y ŕpí.tőĺparĺ Kft. (:l"0s2 Bttĺ.ĺĺpĺilst l)ľĺitcĺ'r,l,2ĺ.l,/Á.) ľt:lłĺlelkCIr.l.4ľĹjľlkľľ:

bocsájtotta, ĺ\ kiterjesztéshez szĹiksi:gns nrtiĺĺosĺtott foľga|omtľ:chnikai l,ĺ''ivet ĺ;ĺ.igÜnlĺ tüŕVoJłtĚtl,(l.

Tisztelettel kérjük a l(c}zterüĺst kĺte{esztĺ!sĺ5t és a kózttľĹiĺetiďíj oĺĺlntr1et{éĺđt, |livł;il-kĺ:zva i:l l,ĺ'lĺlľlrliĺ,l

ConstruČtiÓ|rl"|uĺlgaľyĺipĺľőĺpaľiKtt,ľłsrŕ*ľe!:i:-t"ositol't,aCĺlrvĺn4|rclc|aĺip(iĺł;t]ĺ',)lítiimtlkivit|ĺl;ĺĺ1sĺĺľĺl
r.! ľr' ŕ; n V e s p ro j e lĺ t kecív c ztn ĺł nye k lr ĺ z t ĺr s ĺt ii sii v a {.

l(órcIlrrĺjll|<c1' a PerJľarlĺ: Coľlstrlrctiol'l l"'ĺr'lll1;aľy Ěpítőipar'i KÍt. tLtr:tĺ"lIllás;ĺva| ĺĺr tiirnoĺi.ltiisĺivaI llyújtot'ľr.rk

be.

l(ćľĺĺ|rrlĹ]irrk p0ZitiV eIbírá|ásáball trízvi;ľ vÍr.jLrk válaszĺĺkzrl' s/'Nl{Ů.[t) l(ĺ;T
ĺ-ĺ 7] BriĺJapľ.l5i, f;1[rryi u. |}^1T.

;:reĺTsz'ĺj}n:: 1 'ĺ Ĺ1 1 ä 1 4Ź-Ź..4ľ

Ĺĺuľ1apest 20 ].5.04. 1"5.

Tĺsĺ"1ĺł l*tttll:
[ĺ.ĺ-5:"ł* Zĺrĺtiĺn



1.1.71. Budapest, Zrínyi utca f 1.7

Acĺószá nr : t4o19 1,42-f-4f
Tel: 061-347 Ű75L; Fax:061--347 0752

MEGFI'A.ľA.!-,MAZAľi

Altllírott IIyćs Sirndĺlľ lllillĺ' tl $iltll|ĺĺi-Iĺp ľ(|'ĺ.. ( ||1| l}ttcla1lcsĺ. 
,/..ľíl'lyi 

utctt 2l'l, Áll1,iĺ
llcvc: I]oľtik C.s. l]ľzsébct, SzĹitctclĺ: Il'cĺlrt:lĺ-la |9(,8'07.,27) ĺigyvr:zcĺiiiĺ: lllĺt:g|lelaIll'lilz()|)l |iľr.ĺss

Lą>|tzill-t (szĹiI: Mohiĺcs. 19,|7'l2.l(l.' ĺ.rll1,iĺl llt:r,c: l;}lltllllĺlllľl l':,l.z-sć:llu:ĺ', ĺĺ'l[<cíl'll:7700 It4ohii'cl;.

I,igct utca 33 ) , hogv a l}Llĺ1a1;cst ll.őr,ĺíllrts VIlI. l(cľ. .lt,lzscĺ\,liľtl.si ()llk'ĺtl.lllĺill\,zaĺ

l)o lgilľllęstcľj i.Iír,a'ĺ.ĺl l. Vĺgvĺ.llrĺ]ĺtzclírlĺt ĺlĺl ĺĺsi c,)s ĹJ;ĺt:lllcltĺ.ĺui:li Ü ll.l.ĺl:;zĺłi l],llń | lĺt;,;:ĺcľii Icĺ

ĺbglalás ügybcn cIit1ľioll.

A lrl cglrata 1 ni zl ás r' i s s z'a r,ĺl ll ii s i g é ľ v cl l l y cs .

Buclapest, 2015.04.15

meghataIl"nazĺ1 nrcghatallľlazott
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Budapest Főváros Vĺ|I. keriiĺet JóBeŕváiosi o8kmántät Polgármes{eri Hivatä|a
vagyongudálkodási és Üzemelietąsi ÜgyÓsżály
ĺ082 Budapest
Ear*sÜtca63-67 

K É n E L E ,M

?ll1Ą ÁP* :t;i
u". g"&l.y., 

ĺ'' =ę'li 
",

Megjegyzés: ŕ-enĺi ądaĺok közlése ą ł.o2leri'lie!.Ilreznáiati lgtĺeirek elbírá!ásdhoz a iňZ,eriilet-hgqználaĺok ellenőąéséhez
szíiksđgesek AjądetokLtąPoi4ámeśtcriHivatąl é5ąJóz|ęj'ýáťosiKözterilel-Íeliigyeler,kęzę|ikJelen,újéIcoźltása]0!]'^iCml.
lönéĺg'ed aiapu!.

Kłiáerüiet-has.zná|at.iĺIeje:201i:.i* ľE nil 1,iíinaptól _ zolpl.ev i-!ĺ-iľ,o PT'i nuplg

(Több időpont. helyszín esetén kériiĺk tistát mellékeĺni !)

Kłizteriilet-hasznátatcéIja: Műemlék épiileť homIokzati feĺújĺtása érdekében homIokzati áIIvány ŕelállítása
ós felvonulásí terüiot..'..'.....''.'

Közterület nag5,sága' .. Ž$='ĺ1 1 s .. ..'...' m2l'db

Köztcľütet helye: BudapeE VIII. kerület Üllői út 24. Szentkirályi utcai szzkasza, valamint mellette a Szent-
királyí (utcątér) -51'. számelŐtti: jáĺdlĺĺr. úüesteą złjldteriileten vasl .......''.....'.'....

Egyéb (LE\ryI.BzÉSI CÍM, amennýben a fenti adatoktó| eltér" stb):

Levelezési cím: 1205' Máĺtírok útja 75.

Az épületegyüttes nrűem!éki védęlem alatt ájl, ezérthiva1kozta a Budapest Főváros VIII. kerület'JózseĹ
városi onkormányząt K{pvisető-testületének a,Józsefuáĺosi Önko'rmányzat tuląjdqnában Iévő kôzterüĺe-
tek használatáról és lraszná|atának rendjóról'' szo|ő 18/2013. (rV 24.) önkormányzati rendelete 33$/c ponĺ
jára. kérj i]k a közteriilei.'használati díj fizetése alóli melltesség megadását.

Kérj Ioldaloll jeIzeÍt ntelIékleteket cŚatolni, és
eĺ?,tlyonta.tványt a I á Í r n i szíves keĺIj é k !

iik a Íú
a kérel

a 'Józsefvárosi Onkormányzat tulajđonában |évő közteľiilef Wżnźlźtáh".ŕn_w
6 n),'o|ilÍatĺáns'l oItashalóai, ayodIa!ott belí|.l kitölten i !



BudapestFoýáIos VlĺI. kgfÜtetJóEefvárosíonkománrät PolgámesÍeríHivata |a ; 
' '.' ''''.::l ''ĺ:l:.*rĘí.nť'*ili:v.'JlJ.i

Vagyongedátkodási és l]zemeltetési Ügyosźź|y '. ,j Aiť, i trĐ ? íi ĺ1o82Budaoest ..}.|.:'.,T':'^, *ľ, I..'.Ť].i ĺi:s.:i'Ř''l'*9i!.,;.".,''...'' i
BafossÚtca63{7 

K É n E L E M '.ý'?EĘý-*&'&ĺ,',',!
a Jrízsefvárosi oĺkpľmán,vzat tulajdonában levó közterület haszná|áíábőł

Ké řj Iik ą n)!oliIôlvá ny i oIý d s hdlódŕ' n,om tątol, be !.űve l ki lôir en i'!

M agánszemélyek esetében :

Kéľęlinęrc neve:
. i'l-i-:--lL.aKcIme:ĺsz:l i I i i

Szĺiletęsi hęl:ę:.. - 
-....

talafnn.

.. - -.... -. -szźnt...'..

nap, anyja neve: . .

Megjegyzés: Fenti ądatok köz!ése ą ködleřüĺe!-hđszzáiąĺi kereimek elb,tiiź!ésłźhoz' a kozÍeľúle!-hąszPnidĺök élienőEéséhez
sz,:j.I]5ég(:se,- AzadaioiarąPoigćrme\ter!'Hivata!ésa.IózseftárosiKtjżtbrúleí-Íei.i.gleietkezelikJelentajél:oda!^ą2a!I.:ęvĺCfrI.
löru.éml cląu!.

Kijzteríilet-használatideje:20i rł * i.i--4] to ;zl{ naptĺl - 201.l' 3.l. e" ít6.j no i.j.fi n"p;g

(TÓbb időpon!- belysźn esetén kérünk listát mellékelnil)

Közterii]et-hasznáatcéljai Műemlék épüiet homlokzati felújítása érdekében homlokzati állváry felállítása
és feIvonuĺási teríilet......''........

Közterii|et nagysága: .'.. ;..ł.:.'.':!.......' nr./db

Közteľiilethel've: Budapcs1 ViIl. kenilet Üllői út 24. Szentkirályi utcai szakasza, Ýalalnint mellefte a Szent-
kiráIyi (utca'ĺér) 5l. száĺnelóüi: iárdál úttesten, znldterilleten vary....'....''....-...'

Egléb ( ĹEVBLEZESI CĺiĘ amennyib€n a fenti'adatoktó| eltér,sÍb):

Levelezési cím: L205. Mártírok útja 75.

Az épületegytiftes műęmléki véde]elĺ alątt áll, ezérthivatkozv_a a Budapest Fővrárcs VIiI. keľület József-

''.áros'i Onkorrnányz,at Képviselĺĺ-testiileiének a 
',Józsefuárosi 

tnkonirányzat tulajdonábaĺ lévő ktlzteľü[e-
tek haszriálaüíról és használatanak rendjéről'' Śzóió 1 8/20 l 3 ' (tV.24) önkoľm áĺyzati renđeIete 33 $/c pont-
jára' kéĺjÜk a köz,terüIeíj-baszná|atí dij ťĺzetése alóli mentesség megadását.

Kérjiik a túloId.aĺo,x jelzett m9!I.ékleteket csatoIni, és. a kéreIemnyomta.ivdnyt aIáírni szíveskeďjék!
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\,iAG\,,ĄRORSzÁGl E\',ŁNGÉLtKUs ECYi{ÁZ
orságcl ircca - !,gazgatősíg

Kńner cyěIgY orságm iĺoďaĘazgaió

tc85 Buda!'e€t' Üllői íi. i.í.
Tc!.: (+Jó) 1ĺ183,2f@. Fa* (ĺ.56) !i4%.3'51

E-naij' cĺozagos@luĺhetn.hu; 5y-orgy.krtreĺ@iuth<an.hu . HonlaP, htP./oręage.luthcľm.hł

Dátum:

[ięatószám:

Budape.^,
2015. ápńlis ĺ6.
oU 58.|ĺ|].015

ME GItATÄĹM AZ^s

A-lulírott Kráner György; - a lelki.ismereti es vallásszabadság jogárói, valamht az ěgyhźLzak,

vallásfelekezetek és valiási közösségekjogállá.sríról szóló 20iI. évi CCVI. ton,ény (a továbbiakban: Ehfv-)

mel.ĺékletében meghatározottak a|apján, az országgvĹiĺés által eiismert magyarországi egyházként ?.z Emberi

Eróíoĺľások Minisztérirrma á|ta| 3lf\Lf. sz' alatt nyilvántartásba vett _ Magyarországi Frangélikus Egýház
(.i 085 Budapest, Üll0í ĺt zł.; képviselője, úgyis, mint az oIszágos lrocla ŕodaígazgatója

Sudár
szęrnely\ LEa a 1085 Budapest,

Ülĺoĺ@Z:3676.?)ĹrgatlanhomlokzŹt-Tďlr7ŕiäśem'kapcsoIódóSzentkiĺályi
utcai köaenilet-foglalás iigyében a Budapest Főváros VIII' kerület Józsefiárosi onkoĺľuĺnyzatnźi e|játjon'
jognyilatkozatot tegyen aMagyarországi Evangélii.us EgyMz, mint tuiajdonos nevében.

Budapest, 201 5. ápnlis 16.

Etőĺttink, mint tanúk elótt:

l., Név: eA a Á, i i'Ĺ.Te ą 2., Név: 7?-i 7 Ą ą 1|a.€-t 
i-L.4 r! k

l.akik:

Szen..

Ĺákik

-J diäolJ

Szem. ig.

meghatalmazom



ÁLlĺÍRAsI CÍłľ Éĺ,ł'ĺNv

az eg|ház kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatotÍ. ę|ĺevezÉ,se ďá vagy ftilé
nevemet önáIlóan az aJźlbbíak szerínt íĺom:

ffiľlä'.ffił'T-ľ;
i085 Budapest^ Utlői itt24.) arszĘos iľoda igazgatója az egy.házat akként képviselem' hogy

.i 
^Ł1dl^g.ffi--

'" " ".'.''..-.........J\\.r\-.....
Kľámeľ Gýörgy

DĹ spe,Iúgh KatĺIit kězjegti
1073 Budapesi, EraébeÍ LłI' 29. II! 23/Á
Telefon : 32 i -8 1 é6, Te lefon[c: 32 l -8a94

1 ÍÜ81 tW L8f 6 lfQĺ 4' ü g.yszá m
T nev

Az ĺigyfél ťudomasul vette aközjegyzói tájékoĺatásÍ. aközjegyzőI<ĺőj szóló 1991. évi )c-I.
törvény |2f. s Q)-Gq bekezdéseiben foglaltakól' továbbá aközjegyzőheýettes tájékoztatta
a szeméIyazonosság ellenőĺzésével érintętt felęt az eLlenőrzés céljráról' módjáľól és
tartďmaĺól' a közjegyzői közremĺík<idés ĺľlegiagadasának kötelezettségéről és a 122. $ (8)
bekezdésében megielölt bejeleĺrtési kötelezettségéről, vďamint az ellęnőĺzés során megisľneľt
adatok kezelés érő|. .__-__-
Keit Budapesten,f0L4. (kettőezer-tizenĺleg:yedik) év május hó 05.

ł-]i.ł*iĺ.łs ít+s a tiiicidalc"-i



EMBER] ERoFoRBÁsoK

'\ĄIN|ýZTÉzuU.\LĄEcYHÁZl l..ooF.oN,j.CITS És xĺrcsoieĺĺaąrÁsI pÓoszľÁiv

ľĺ::atószám : 2Ż17 -7 t f0 L 5 IEKN'E o Ü-g.vintéző: Bagi Hajnďka

KIVONAT

A Magysronzági Evaneétrikus Egybáz, mint az onzággy{lés által eĺismeĺ és az egyháznąal^ va,ó
kapcsolattaĺ'iás koordinációjáéĺt felc]ős minisxeĺ által nyilvántartasba vett beveł' egyház, z
lelkismeĺeđ és val!ásszaba,jság jogáról, valaĺnht az eg-vházďr' vallásfelekezetek ćs vallási közössések
jogállásfuói sziló fafi. évi CCVI. törvény (a továbbiakbaĺ: Ehť.r.) 17. $-ában n:eghatároJotĺ
mini54gri nyilvánia:íásban a ki'ĺonat kiál!íiásánaknapjánaz aiábbi adatoŁkal szeĺepei:

A beł.ett egyhŁ nyilváltaĺtási szżma: ĐÜłŰ3/2a12
A be\'ett eg.vház ner,e: Msg.vaĺoľszági Evangélikus Egyhĺíz
A bevcit egybaz székheiye: iÜ85 Btdapest, Ülloĺ ĺt zł.
A bevett eg}'hźłz képvise!ójének neve: Gáncs Féteľ
A bevett egyház képviseiőjénak iakcíme
Kęr'iselet gyakorl:ásáĺak ĺnódja: iĺĺá
A bevett egyház képviseiójének neve: Fĺ Talnís
A beľett eryház képviselőjének lakci
Képviseiel gyakoĺlásanák ríódja: öBáuó
A bevett eg1,hŁ képviselo.'!ének neu.'e: SzeEgÉIÉ
Á bevett egyház képviselőjének iakcínie:
Képüseiet gyakorlásáĺak móđja: öeátrló

EMMI utasíĺás alapján
az emberi erófonasok ĺninís:łtere nevében eĺiáľva

ii:;"ł'":eIT,ĺ;il:ł;j,'.iiĘ:ď'ffi
Kép'uiselet gy.aÉorlásáoak nódj

ä iöą :äľĘ řiiiäłffi ĺ;lkffiTlre* *u

Kepviselet gyakoriásáĺiak módj

A kivolatot az Ehtv' i7.ĺ8. $-ai éÍteimébętr a Mag1.aĺorsági Evargélii':us Egyhż képvlseletében
eljáró Kákay lśtván áItal 20 1 2 . janl:,áĺ 2ĺ-éĺbenyijtott bejelentés alapjal n1ĺlvántartásba vetĺ adatokat
ta'ĺtrlmazó miniszteri nyilvźłBtaŕásnak e kivonat:kiiłdlnáhyozasa napján fennálló á1ĺapotánďĺ'megfeleIô
adattartalolo figyelembe vételé.vei, az egyhźni elismeIeśiól és az egyhźzi jogi szeĺiél.vek jogáI!źsái:ak
és rrlükődésének sajátr;s szabályairói sżóló 29512013. (VII' 29.} Korm. ľendeleĺ l5, $. a aląojár adtan
ki.

Budaoest, 20l5. ĺnáĺcĺus 30.

Az Eńbeľi Eľőfonások Miniszrériuma Szeĺvęzeti és Müködési szĄbá|yz4tź.íő|',ś'ą'lő j3/2014 (lX.,ĺ6.)
. ,'. '' 

' :t,

Cí;:r: !,jji Bllĺ!e;:c::;,Ąkalił:::!a r:ĺr:a.j. l.ei:: jś l ?..j5 i?0C. i:tr:
ü- Ő;a i !: i; ic(9<; uriii.-zr.i. iłl



\.ÍAcYAąORSZÁGi .r.aNcÉt,ixus tĹ;Y ij.ÁŻ
oŕ.'ágoś Iĺtrea - Építési, lngaülňg).t és 

'VúěnÍéki 
OszŁátí

Ficżĺe llcľ.a osżályĺezeté
r08j BuđapšŁ Ü]!óií! f+.
Tci.: (+-16) |HŻ9'Żo33
E.nail: ilom.iaeié@ĺutheęa.hc
IJoniap' h;ę'l/ôs:agor. l9ůcsł.tir/os*ďyoVcĹ]iwi-inptiługľĹe g-nluemiekżb*aly

Bldapest Fövaros Kormany'hivatąláĺak Kultutális
Ą' .-1 .UfoKsegveúelÍu rrooaja

Tasnáđyné Xovács BorbáIa lnűemléki felĺigelő
TészéÍe

ĺ 051 RllrlansÍ V ker Sĺs tl ,| Q IT em

Dát':rn: Budapest, 20i5. jmuár 02

ĺkta.ósźtn:
uE}]nrezo:

Teleiblszźm:

E-mail:

ľ3Eo-Ĺ|01/20l5:

Ficreŕe llona

06-1129-ZA-33
06-20-824-'1t-00
ilona fi crere@luthenn.hu

Táreq 1085 Budapest, Ultői út 24. épiilet (ŕIrsz:35767) Evangélikus Központ
eDeIgetikai felújítási munl'áinak megkezdése

Tisztelt Tasnádyné Kovács Borbála!

Telefonos jelzésünket ezúton megismételvę szeretnénk hívatalosan bejelellteni, hogy a
taľgybani széláláz épiilettink enelgetikai felújítasát a BP-5D/001/00807-4/2013. száĺnú
tiĺökségvédelĺni engedély a|apjáĺ az eiektromos háIózat napelenck fogadásáĺa alkalmassá
tételének biztosítása érdekében történő átalakítasávaI a mai ĺnppa! niegkezdtük-

'Az épületben működő irodák, szerkesztóség, könľesbolt' [evé[tár, könyvtár, Iakások
kiköltözése 20l 4.december 1 9-ig megtörtént.

A hornIokzat utólagos hőszigetelćse, horn'lokzati nyíÍászásők felújítása, tetőn
napkollęlđorok elhe|yezése, gépészeti és elektromos rendszer felújítása aközbeszenesi eljarrísban
nyertes kivitelez,óvel nregkötöľt szerzódés alapján fol;'tatód ik'

.-.:íí:..i.'.:

ĺĺJ*ĺ |*sĺ.,l. 
ĺ.l:'

i.;r ).'ij.FiĺitiYe*;\ 1].l
Ktj szön ettel : 

ili ĺ''i{.j:'Ę; juł'. í: j
: łíT,'ť.ťr]'].:::ři 

.'J;

" i ^ '.t,-",:\,i'.:Í.|. '- ń. }
7|-i,LĄ Í'l^!
I

ÁK.g'.c* ' Jeĺ5. a,ť.o3,

Ficzerę llona
osńá|1vezető

Budapest FórŹÍos K o,ntnuhtła,.aĺu 0
tl KelEleti Építćsgqyí ď;- 

.* 
il

0ĺöksÉ9ľédeImi HivźlaY"-.',,,''
ĺ 05í BLdapesl, sas ulce 19.

ĺ3€8 BudgFglt, Pf.; e05.

ą\+t'W'Y
i
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-+ť*!Ęo}'zĺĺ
_+ ł6ŕ I*
-> G'.ađĺ.l,}
_: TTłUrĺą',

3UDÁ.ĺ,EST FovliR.o:ł
KnRĺ\,i ÁNYHĺVÁTÁł Á

!í- K;rutsrĺ épiĺssc:r.l És 'oRóKsEcvĚDEĹHt ts|!^TÁLl

oRr{s3GvĚDEr.V! oszT; LY

A dóľ'tés jcgeĺós és végĺeha!tható.

Táľgy; Budapest vlB'. k€rĺl|et' [i|lői út 24 -
szentk!řá|yi u. 5í. Szám a|atti, 3s767 he|yreiu!
számú ingaüen.
E'ĺangélikus közpenÉ épÜleiegyÜit€sének
energe|ikai ťelújítási munkáinak (hoF}lokzat
utoĺagos höszigete|ése, homlckzatĺ nyilászárók
Íelújĺtása, tetĺjn napkol|ektcrok eĺhelyezése,
gěpészeti és e|eklÍcmcs rendszer lelÚiítása!
ôrökségvédeÍmĺ ei!geděly iíánti kéreiem {]o}'e.
Í\łĺ]emiék! tözsszáin: 1 6326

Meĺlékĺet: -
l-íiv. szám: -

{igyiratszárĺ: BPéÜ/o0í/008o?<l2013.
Ugyintéző: T' Kovács Borbála
TeleÍon: 0e-1-354-29:50i242
E-rnaiĺ: kovzcs'borba|a@05k'\.bíkh.gov.hu
ETBRazomsÍtó: 291300011231
ĚTDR irabŹotrosĺtó: iR-coos1 1 86'ĺ i201 3

Ügyfétneve: lńagyaĺorsrágiEvaĺ5élikusEgyhä
ÜgyÍé| cínre: 1c85 Búdapest. Üliői Út 24.

Budapest Fóváros Koľmányhivataĺa V. Kerĺiľeti Épĺtésügy| És Cľtikségvédslmi HivatŕlÍa
(e to!źbbiakban Hivatali hatásk{'ľéEen el.iáĺva a tárgyi inEátlailra vonatkozó közig3zga.tási haii5ági
tigyben meghozom az alábbi

ĺ.łÁTÁRouAToT

A Ma-.cyarországí Evangélikus Egyľ!áz {í085 Budapest, Ulĺó' ĺjt 24.' á toýábbĺakban Építteiő)
kÉre|rhéÍe;

a Budapest v1|ĺ. kerĺjleÍ, r]ľoĺ ĺt'zł - sz€ntkínátyi u. 51. suám alaiti' 36Í67 hełyÍajzi számĺj - az
Építtetđ futajdonában ĺévó, kivett irödaház mÚVe|éśi ágú, az ĘLMÚ Hátózati Kft. Vpz€rékjcgávaĺ lerhelt
í.876 m,terÚ|etú ingadaĺon - Magyař Evangé|ikus Egyház országos Székháza múem|éki Véde|em
alaľt áiló épĺitetegyłittesének

eftergetikaĺ korszerĺjsÍtésĺ mirnkáiřa (hoÍn|oĺĺzat Utólagi]s hósżgel€|ése. homlokŽaÜ nyí|á;szärók
átatäkíiásá, feĺÚjíiása, cseréje, tetőn napkoliektor'ok é|he|yez.śe' gépészeii és e]ektľomos rendszeř
íelújíiźsa) VÖnatkozlan - a becsétoĺt, a NéméÍh Csabd ok|. épĺtésaŤérnök.(Éĺ-cĺ.słĺoiĺz1 es az
A|tematíy Energia Centrum KÍt. átĺa| 2012 december hóban kés. ĺtgtr épÍtés.zeii.mriszakĺ
te^.dokEmôĎtációban. va|arrĺini a mr]szaki ĺeírásokbań Íog|aitak szerinĺ -

a? örökségvédelľni en gedé|yt E.iegadoľn.



Oldal: 2 / 6

Áz 'ůróhségvéde|m! eagedé(yeľt| fěltéteieĺ esj Í.gyelemťe'hĺyásal a következěk

1 . A hÖŕĺllokfati ielÜlgt€k vegl.ggąs .sziÍ|ét - a kiviteleŹés éktuális ldôsuąkában - a hetysziňerr
felhoľdott mĺnľđfeĺiiletek śegítségévet kelĺ kiváĺasztáni, a múem|ék.féĺÍigyeló közřeműkö.
désével.

2. A szentkĺřáĺyi ĺ'tca|, téghsávokkal tagolt homloŁ'zatri épűleÉen a4 új vakolat csak olyan
vaštagságĺi |eheĹ hogy ä téglafe|ĺlletek min.5 mm.rei a vako't fetiiletek e|é ugoľianiik

3. ÁŽ új nyílásżárók, valamint a gépábzetÍ és elektľomos ŕendśzer, kivíteĺi teřveÍt be ket! nyúj.
ta,nř Hi'y.ata|omhoz e|őzetes jóvábagyás céljából'

4. Ä kivitelezés te|jeg ldejé'e tervdz6ĺ ńĺjvézetést keĺĺ bĺzlosítäni.

5. ęf éz örükségvédelmi engedéý nem mentesíti az Építtetőt az épíiési tevékenység
megkezdéséhez szükséges más łlatćsági enšedélyek. nyilatkozätok . vagy hozzájáĺu|ásck
rneEszeEésének kltełezet1sége aiól, velemint af éPĺtési munkávaĺ kapcsolatos polgáii iogi
igáryt nem dont e|.

6. Ěpítési tevéŁ.enységei végezni - ha jogszabäĺy eliérően nem íendélkezĺk - csak a jogeřős
oĺck3égvédelmi engedélynek' tot.ábbá a nozzá ładozó, 'jóváh3g'ýott engec.él.vezési záradékkal
e|látoĚ ľnűsfaki terýdokumentácĺóban fogIaliaknak ľnegfdelö9n szabac'

7. .|eĺen engedé|ýöĺ o'oksÉgvédelĘ]i engedélyköteles levékenységek tekintelében eitérni csak az
eltérésekre Vonatkozö úiabb oĺcksé9VédeImi engedély b!rtokában Iehet-

8. AJ öröksegvéde|rni engedé|y e határozat végrehajalatóvá Vá|ásátct számĺtctt egy év után
haiályát vesztĺ, kivéVe, ha az engedé|yeżet| tevékenységet megkezdték, és két éven belijl a
mÜnkäk beíejezését bejo|entették-

9. Felhivom az ÉpÍttető fpyeĺmět ana, hogy amennýben ez engedétyhez kötött tevékenygéget
engedély né|kul vagy atĺo| dltéĺő módon végai. i||etve a védettá n1łi|vánított, vagľ/ e tÖrvény
erejénél Ícgva védelem ąlail' á|ló ku|turális Öľökseg e|emeit joge}ienesen megsemmĺsítit vagy
megĺongálja. il|etve a védett ku|iuráĺis Örókségi eĺemet kôte|ezettségéhek e|mÚĺasaásávé|
Veszélyeztelĺ, 0rökségvédekni bírságga| (a továbbiakben: bÍÍság) keĺt st4tani.

í0. Bíľsággal sÚjthaló az, akí ajĐgszabá|Y áĺia| g|őĺŕt béjě|éntéŚi.köteĺézettségének nern tesz elegét.

Íĺ. Az öľĺikségvéde|mi engďéty alapjän végzętt,munkák beféjezését ÉPĺttetônek a Hĺvatá|hoż 8
napon be!ül be ke|| jé|en!en|e. A bejeĺentéshez fot{iłdrkumentáđót. t'ovábbá är eĺvégfett
tevékenységek és e lébei'tt áĺiapot rógzĺtését taÍta|mazó megła|ósulási dokumentációt keĺ|
me|ĺékeIni.

1f, Ha ez építési munka \'égzése során terméqeti,éľték' építészeti vagy regészeti eń|ék, illetóIeg
az építménnye| kapcsolatos képzómüľészeti aĺkotáŚ kćiü| eló, a kiütelezó kcĺte|es aá az
épĺĺésüsl hatósághoz, va|amint řnás hatásköiTe| rendeĺkező hatósághoż hä|adéktaianu|
belelenteni, és a le|ÔhBlyet a hatóságŕ intézkecjésĺg érintetĺenÜI hagyni.

13. Épĺttetót a kÜ|ön jogszabáiyban meghatározott i||etékes épitésfelügyetetĺ hatpšág ĺészĘre
tÓriénő előzetes bejelenŕési köte|ezettség nem terfieli.

Hätärozatom e|Ign - a kéżhezvételt6t számĺtott 15 napon. bsĺül - 5.00B FÍ,. feĺ|ebbezési i|iéték eĺőzétes
megfizetését követ.óen Budapest Fóváĺos Kormányhivata|a Építésiigyi és öľötségvédelmi
Hívata|áńoz cl-ľnzett ('|056 BHep€st' Váci rj.62€4. szám). de Hi\ratalom Öľöks'égvédelmi
osztá|yánál (,ĺ 051 Budapesl' Sas u. 19') e|őierjesztett felleb'bezéssel tehet é|ni.

A feĺĺebbezési illeték megfizelésének rnóđja a kövďkgzô:

A teliebbezés benyÚjtáŚa esetén az ilĺeiékęt ez elĺárás megĺndĺtÉisát megelôzôen' készpéni-átutslási
męgbízássa| Budapest Fôváros Koĺmán.yhivatäla Magyar ÁI|amkíncstámáĺ' vezétett ĺo032oo0-
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01012,í07-000c0000 szám|aszámú e|jáĺási il|etěP.bevéte|i s,än|ąáía, Vagy Budapesl
ľ.ormoĺyhivotc|u hózipónrtóróbo |ĺécrpénzrcl keJ| mcgifirctni. l(észPénz.ślgtĘĺási
nzetés esętéfi az e$árási i!ĺeték E|óz€tes megfizetésé.t ai eĄárás mę8lndĺtásakłr aŻ áiuta|áEi
eľíogeĺlásáról szĺiĺĺi ný|a|kozat ,násnĺatáva| a jogorvosĺatĺ kÉrelemhBz lórtánö cô3totaaíVal kelĺ
Atuĺa|ás esetéh a koáemény Íovatban Íe[ keĺl tűnietni az éÍtntett úgyíľai szánát-

,4 íeĺĺebbezésĺa nyih.a álló időben, a vonatkozó iratanyaE Hĺ''đtalom Öiökségvédelmi osztályán (1051
Budapest. Sas u. 19.), ügyíélfogadási id5ben (héĺfón: í36 óráió'|. 166 óráig, szeIdán: 96 órétót - í660
óĺáig, az épÜ|et Il. emeĺeĺén) inegteklnthětö.

A fe|lebbezést e|ektronikus trton benyúj|ani nem ĺehet'

A felĺebbezés benyujtásának a cöntés iogeÍöľe emeĺkedésére és \€gřehajthatoságáía h?|aszto halá!ya
van.

lľ{DoKoLÁs

Építtetó Hrvatalomnáĺ eli'|efjesztelĺ kéíe|méÍe a tárgýoan megie|oli Ügyben öiökségvéde|mí hatrsági
engedélyezési eljáíés !ndu|t.

A Budapest V||l. keĺÜlet. Ültói rit zł -szełikĺľá|).i U.5í. Szém alati, 3€767 helyralzĺ szárnú inaätién 32
e9yes ĺnEat|en3k mtiemiÉkké n\ĺ!IvánításáÍóĺ, valamĺnI mÜemléki je|entőségű tert]!etté nýilvánĺtásáró|'
ll|etve rnúemléki t,ścetiségének megszÚ!.-telésérťii szóIó 53i2Đ,ĺ1. (Vll|.25.) NEFÍvll rendeĺet 51. $
aĺapíán 16326-os tÔrzssfám alati {azoncsító: 1 1 993. 1 87c3' 18702} mÚem|éki véceler'il a|an á|ĺ.

ÚÍĺai & zą. szám aiatti épület (azoncsíió i 18702}: Épĺl!! korábbi alapokaą az 187a'es évekhen, mai
Íarinájźt Euzzi Bódog IeNei szeint nyerte. A'z épulet kéteneleies' kontyoli:teteju' v aĺ,akban kiépĺieit
sarokház, FéIRoríVes záíadćku k,apun.r'Ítása a fohonlokzät széles kÚzépĺizali$ának ba! olda|án
helyezkeciik el. Vele szimmelrikusaÚ átetlenben, a rizalit jobb oldô!án ugyencsak fé|k.,rii,es záíadékli
ĺaltükoĺben kiseÔö ay'ó !äthato. Az éptiłet szentkiráI!/i utcai hoĺnlokzata szintén kłjzéprize!.tos, de'
rövidebb a ĺóhomtokzalné!. A két homĺokzat heg''esśzcgÍ Íaĺálkozásánáĺ, az utćasa.Kon az épijlet #ĺka
.egy téngetynyi széĺességöen le van netszve' A pitasrteiekkél tagot oÍdatťa(r kapualj eÍső szakaszát
śzegmensdoaga, másodlĺĺ sza,teszát csehbottozat; hafinádií7 /?ossfa,bö szakászělt hevedetekket tagolt
szegfiensdoBga boltozet ťedi. A2 épüIet holrilokzatáről a máŚodĺk vilĄghábarut köl1e!ően iéÝeÍték a
Vak.olatdiszekét, maid kiataklto;lták a ma'is láthało je,tegtęlen hoilakzatot.

'szentkiÍályi u.5l. szám alatti épü}et'(azohosÍtó:18703): HĺsÍorizála słiĺ.Js5an epűl! Frinďjek tmĺé
'tęNeĺ Śzerifti 190ďban. Az épĺjléÍ tóhoĺĺl!ökzatĺ héttengeryes ekendezéštj, egyes tengełyekben
ikeíabĺakakka!, ille|,,e az eiső emelettó| a sokszögÚ, hárah|oldaiir saraker1łéty helyeżkedik ei- A
homlobatÔt teglasá,Jokkal tagoit, vakol! ĺa!íelrjlettet kěpezték id. A homlokzet kÖzéprizatÍtjának
középtengelyében' a kepu {,ötótt a nyolcszÖg háŕom olda]áVa! záródó zá|teĺkéIy, a fopálJény ťölrtt,
szintén középen o@mia! helyezkedik el-

Á kéielmet és melfékleteit inegÝizsgálva a ktivetkaz6ket áttapítottam meg:

A kulÍulális or<lkseg védeiméÍó| szilg 200ĺ, évi Lxiv. tôrvény (a tor,ábbiakban Kt'tv.) 63. s i3}
bekezdésében meghatározották Íigye|emb€véteĺéve| a régészeü ěrôkség éS a mtiem|ékĺ értek
r'éde|méve! kaposotatos szabátyokó| szôilő 3á3I2o12. (xtĺ. 2o.} Korc. rendetbt' (a. továbbłäkban
393t2a1'?. R3.$.(4}bekezdésÉnekcJ, d),h),,j)és,/pontÍaśzéíinĺainlięľ.niéketéĺintóterĺezettépítési
munka ef öröksegvéde|mi'hettiság engedéíyéhez kötött épĺtésj levékenyśégék kö!-ěbe {artozĺk.

A 34r2b12. R' 3. o {4} bekezdésenék c}, d), h), j} és ł pontia a kóVetkező'képpen sżabáĺyoż:

i3' s (Jĺ) Á mÚemlékei, ěnnú alébbi teĺékenységekhez ťjĺékĺégyédelmi engedéÍy sŽÜkséges, fu az (5)
bekezdés el|éróen nem rendelkezlk:
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e) kĺilsó és belsó buŕ,Qlat. diszĺiraźny ÍeiÚjÍtésa, áta|ePjtása, etheíyezése,'eltávalÍtása, cseřéje, átszÍr,e.
zése:
ą ép,uetgépészeti és elektloĘĺoś re\dszer elhelyezése, áte\akĺtása, CseÍéje, eltávolíÍésa;
hi haÍftlokzäti vag'v bełs6 feĺ ki,ĺÚlĺót vagy őe!ü]ró!'régzett utólagas ho., vägy taiajigdvesség eíleni szjge.

jJ kijtsó' beisc nyílászáló cseĺte, fe!újĺtása;
l) éptiÍet bánnely Rü|só felulelén rekłámtábĺa, ĺeĺdám, felkat, disz, szeĺelvény, gépészeti egység, napkol-
leł<tar, napelem elhefýezése, cŚeréie' átahkĺtása, bontása (eĺiá'ĺo!ĺtása), eltakaräsa"'

A 393l?B12. R. 6' s {í } és (2l bekezdései a kô\'elkezőképPen rendelkeznek:

"6. s i1} 4z Óroksegvédelmi heloság az öńkségĺédelmĺ engedělyezési eljéÍźsa saĺán a 3. rne!|ékĺetben
meghatározaÍ! szempontoŕi alapján vĺzsgá|ía, hcEy a Íeruezett tevékenység rneg{elel-e a Kłji|:-b.łft és az
e refl deletben meghetá.azolt kovetelmé nyeknek

Í2) Az Örökséqvéde|mi engedélyezési eljáťásban a tényáíIás |isztázása édekében helyszíni szem!é! keli
|ar'Í'ani.,

Af DÍöksegvéde{mi engedé|y iráilt. kéreĺei]i és annak me|lékletei a 3g3l701f. R. 5. $ {3i bekezdésében
eIöííaknak megáIlapíthatian rnegĺei.|.

A Hivata| i||eiékes műemiék.felilgye|ő}e a ĺárgyi ĺngatJanon 201-1. ncvember 20.án helyszĺni szern|ét
t2no-tt, amelyen megál|apításia keÍult' ilcay e lervezett építési munkát ngnr kezdiék meg, valanint a
1árgý ľnunkák e!végzésének örókség\,éđeImi SzemPontbol nincs akadäĺ:ĺa'

A 3s3/2$12. R. 3. számÚ me||éktetének B. oontia szeÍĺnt az Ö'rÔkségvédelmi hatóság eliáĺásában
t:izsgáIandó' ide Vonatkozó szempon1ok a következók:

,,3' mgiléklet a 3932012' (Xll.20.) Keĺĺĺl. ĺendelethez
Az CĺltkséwédeIni hatóság hatisé'Ei és szakhatósági eĺjárásában vżsgálafidó szenpgntok
ĺv' A múemIéken megĺ,alósuto tevékénységÍe innyu{o eljárásokben:
1. Mincjen esetben vizsgá|andó, hogy ô tervézelt tevékenység
,ĺ.1. teljesiti-e a múenléki éĺték anyagĺ valóśáEában tÓrténő megóĺzésének elapp.oveí'einÉnyét:
i '2' tĺszteÍelbel taítja-e a maem!ěk toĺiéneti; kulÍisrális értékének e|sftlegességéĺ á je,enko r hasznátati
kovetelmé nye in ek kie(égilés,e soĺán ; toÝábbá
1.3' a műefitéki étéket kello mér1ékbeo és häelesen'érvényre juttaija.e.
2' A múenlékek ĺunkcĺojáva!'kapasoĺálosił ulzsgłilandó, 'hogy a muem|éki ingattanon, épiiletben Végy
épitményben teNezeft runkeió az eĺedeti, i\etve a ielenlegi funkcŕshoz képes|
2.1' nem méĺ|attan.e á nuenlék rruĺtura|is; törtéReti éiékéhéz:
2.2. elhelyezése (kialakÍĺása) neínJár.é' a Íĺi.üeĺiléki értékek śÍityós veszéĺyezÍetéséveĺ; tgvábbá
23. a hasznélat nem okoz.e akár RôzÝellehilJ, akár kołĺeťłe mĺiem!ék.i éĺÍékcsökkerlési; ě|tékve'sztést.
3. Múemĺékeket éintó bea',latkozások kÖi1'beĐ flgyeĺembe kell venni, hogy
3.1. rnúefij!éken múeinléki ér1ékket bĺtó épüie' épÍtmény, épÜ!et', 'il/iet,/e épiÍ'ményńsz něftr bonthetó ei,
bontás a,KÖtv: 15. s p) bekezdésébeÍÍ foglaIí esetekben kivéieiesen engedélyezhetó, ťýnety eseiekber'
8z éngedéIyezésre benyújtoÍt dokumentáa!ób1n fogIaltaknak igazolniuk keĺt a icgszabĄtyi tôÝéte|mé.
nye k ne k v a !ó meg f e!élé st;

3.2- múemlékhez tóI1éĺjő hozzáépÍtés' raépítés, i\etve mÚem\ék ingetlanán Új éprffiéRy, épĺtményresz
épí|ése kü!Ônösen akkor engedélyeziletó, ha a terÝezett beavatkozás a műemléki é1ék Íenntaftásához
elengedhefetlentll szłjkségés (szełkezeti megerősiÍés' védoépütet), azoflban csak an:niak méĺÍékéig,
.hogy az Ú.! építmény' ép{lményrész ne véŚżétyězlessé a megtěvó é,té,I,'ek Íennmaradását, éNéhyeŚulé.
sá!, ŕ}ĺťěl9ssé9éł;

3.3. múemIék egésfét vagy jelentós hányédát éir,tő át]ilekitás łĹilölrśisefl ak!,'or engedéýezhetö, ha a
niÍJem!éki éńékek íenn|aŔása ézt indoko!}a, addig 3 néiékig, hoEy az élalakiiés ne (.és:é/J€flesse a
megiévé eitékek !!éťi<apcsoteÍok, tôRegôlakíIás. ÍelrileÍek klaĺakításe, dísfltések) éNéńyesÚ!és!ét, hite.
/esiŕgéí;.
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3.4. múenléI',eken az eglmást kÔyełó egyes beevatl<ozóso( (éte|aq,jtás) đtszeađóđó
jáĺhatfiak a ĺnueÍn!ék hiteiesséEének csokkentéséÝe/' nem veszélyezlethelik éÍ|éIl,einek
3.5. egyenéÍtékli beavatkozásck Íehetősége esetén a hozzájáťu!ás megadása során e!önyben
szesíteni a trisszaťotdíÍhetó rłegoldásokaL
4. llúemlékek eser,ében vizsEáIandó, hogy az épület.enerEelikai hatékonysago! javíió, e megÚju!ő eneÍ.
gia alkalr,ezására,' illefue äz akadálymentesítésre iíánýuĺó beavatkozások ôśszhangbań vannak.e a mĺj.
e mléki éftékek me górzésének el sôdggességéýe/, biztosItják'e annl? éNényesü!é'sé!.
5. ĺ.lúemték alkoterészének, Iaĺtozékának javftása tegy korszeĺĺÍsíłése soÍáÍł
5''! ' eińdĺegesen ô 4' s g) fukezdése szeriht kell eljárni; azok eltájvoliżása csak klvételes esetĎen enge.
délyezheti, ha ez mégis elkeülhetetlen, és az a.ioĺJ młjem!é?.ben nem biztosítotl vagy biztosiíhalo á
megönése;
5'2. aíra ke!ĺ ltrekedni, hogy azok helyébe azonos koru és jeltegű lč>l1énetĺ építőenyagok keĺÜłjerek.,'

A kéĺe|em és me||ék|etei megállapĺthatlan e KötV. éS a 393i2B06. R. 3. számu me||ék|el B. ponijábän
fent idézett íendeikezésekngk megíe|e|nek. ezéń eŻ rrÖkségvéce|mi engedé|Í ĺe|eir haié.ozatoÍn
ręno.elkezö részěben megadtam.

Á határozatom rendelkefo íészében ismeńetett fe|tételeket' Íigyelemĺelhívásokat. á|ia!ános eĺöířásckat a
Köta'. és äz épĺiett kônyefet alakításáról és Véde|méľôĺ szolo 199?. évi L)Ĺ{Vr|l' ĺőrvény (Étv.i.
Va|amlni e 393ĺ2006. R' és az á3íioipari kiütelezési ievékenységriĺ szóló í9í12Đ09' {|X. 15.) Korm.
rendelet eIć.írěsai a!apján tettem.

Határozatcmat a KěĹ ľ1. s {Í) bekEzdése alapján hoztam meg.

A íe|}ebbuési jogcl a KeĹ 98. s (í } es (4) bekezdése éĺte|mében biztosílotiam.

A fe|lebbezés e|oteíiesz.Ĺésére rendelkezésre áiló hatáĺidöt a KeĹ 99. s {í} bei(ezciése hatářozŹe meg.

A fetĺebbezési i|ĺełék mértékéi az |ť.ý. 2s. s (2} bekezdes€ a|apiän áĺ|apítofram rneg'

A felłe5bezés benyújtásának a dontés jogerĆĺĺe emeĺkedésére és végřehajthatoságáĺa hátäszto hatá|yát
a !(eŁ 101. s {i } i}ekezc.ésą nondia ki.

A ľĺiÝatal dcntési haiáskÓře és i||etékesságe aKď21' s (1) bekezdés ôJ,pontján' ä 393j20í2. R.2. s
{íi bekezdés aJ pontián, ĺ||etve az ĺtt m€gie!öĺt í. számri mellék|et 20. soľéban: a fóváľosi És megyei
koÍmányhivatälokró|, va|amint e ťôVárosi és meEyei kormányhivatalok kietakításá'v.a| és a teÍüĺeti
integłáoíóval Ôsszefuggó iöFJénymódcsításoköĺ szi1|ó' ,?0'l0. éví CXX\.|. törvény (Khtv')
5. s (2] bekezdésén, a iárási (íóváIosí keřüĺeti) hiveta|rk|ól szóló zt&l?01z' M|. .ĺ3-) Korm' rendetet
'ĺ. s (2) bekefdésén. z' $ (1} bekezdésének:cj:pbntján.4: s (,Í} b'ekézdéśén aläbu|.

Budapest, 2cÍ3- december 3.

Az ÉtDR Íflds4Íbe fôgżbn iEtlŹ|

miffjenben m€{aJJB5 híeJ6f3$bl'
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Pamuki Ré}i6
hivata'vezető nevében és megbĺzásából

okťutay M'kĺóś
^^-rÁĺ..^-^!:u*lcIyvg4gĹV

A 6. o|dal 3 tsP.5Úl0Đ1/cĐ807<t20í3' számú hatáÍ@atom éĺtesi|e:tjeit tartajma:.'a
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