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Tiszte|t Y ár osgazdá| kod ás ĺ és Pénzii gyi Bizottsá g !

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Az elmúlt idoszakban a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi Polgármesteľi Hivata|hoz az
alábbi közterĹilet-h aszná|ati bozzźýźru|ás iránti kérelmek érkeztek. A Pénzügyi Ugyosztály
tájékoztatása alapján az a|źtbbi kérelmezőknek közteriilet-használati dijtartozása nincs.

1.

Közterület-hasznáIő, kérelmező: Bedák Pá| egyéni vállalkozó
(1086 Budapest, Dobozi u.f7.I. em. 3.)

A kérelemben fogla|t köaerület-hasznźůat
ideje: 2Ol5.június |0._20I6.június l0.
K<jzterület-haszná|atcé|ja: mozgő árusítás (virág, zöldség-gytimölcs)
Közterület-hasznĺůathelye: Márkus Emília u. f-4., Blaha Lujza tér 3-5.,

Népszínház u 7., Népszínház u. l i., Festetics György.
u. 1.

Köztertilet-h aszllá|at nagysága: 1 m2

KözterĹilet-h aszná|at díja: 6 306,- Ftl mzl,hő + ÁFA
75.6'72,- Ft + AFA

Díjfizetés ütemezés: egyösszegben

Megiegyzés: Bedák Pá| (székhe|y: l086 Budapest, Dobozi u.27.) 2015. április 24. napján beérkezett
kérelmében közterület-hasznáůatihozzź|áru|ás megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól.
Tájékoztatom a Tíszte|t Bizottságot' hogy az ĺigyfél 2015. április f4. napján ugyanezen tartalommal
benýjtott már kérelmet, melyet a Bizottság a 472120|5. (V.13.) számű határozattpal elutasított a
követkęző indokolássa|: ,,Az Önkormányzat tulajdonában nagyszźtmű üres üzlethelyiség áll,
melyeknek hasznosítása előný é|vęz, továbbá két ostermelői piac is üzemel Józsęfuáros terĺ.iletén, ahol
nagy |étszámú vásárlókoztinség található, és kulturá|t körü|mények közott lehet árusító tevékenységet
folytatni. Tękintettel a fentięke a Gazdálkodási ÜgyosztáIy nem javasolja a közterület-használati
hozzź| áru|ás m e gadás át.''
Az ügyfelet éńesítetttik a Bizoľtság dontésérol, melyet követően 2015. május 22-én űjabb kérelmet
nyújtott be ugyanarra a közterületre,lgyanazon alapterĺilet vonatkozásában.
Tekintettel a Ket. 31. $ (l) bekezdésére (A hatóság az e|járást megszünteti, ha a 30. $ alapján a
kérelem érdemi vizsgá|at nélkii|i elutasításának lett volna he|ye, az elutasítási ok azonban az eIjárás
megindítását követoen jutott a hatóság tudomására) javasolt az e|járás megsztintetése.



2.
Köztertilet-használó, kérelmező : Fenstherm-West Kft.

( 1081 Budapest, Kun u. 4. fsz. 7 .)
A kérelemben foglalt közterĺilet-haszntiat
ideje: 20t5. május 26._2015. augusztus 31.
Kö ĺerü I et-h aszná|at c éIj a:
Köĺerĺilet-h asznźůat he|ye :

Kö zterü let-h aszná|at na gys ága :

Kö zterĺi I et- h asznáilat díj a:

Díj kiesés díj mentesség esetén :

A kieső parkolás díja:
A kieső parkolás AFA tartalma:

építési munkaterület
Kis Stĺĺció u. 9.
4l mz
1 parkolóhely
4f0,-Ft/ m"lnap + AFA
| 687 560,- Ft + AFA (4f0*98 nap*41 m')
l80 200,- Ft (2650*68 munkanap* l parkolóhely)
38 284,- Ft (68+563)

Megiegyzés: AzugyféI20l5. május 28. napján érkezett kéľelmében közterĹilet-haszná|atihozzáljátu|ás
megadását és díjmentességet kér a Tisztelt Bizottságtól. A Bizottság a 277lf015. ([I.30.) számú
határozatbanhozzájáru|t a közteriilethasznźiatźlhozf0|5. március 30. -f0|5. május 25. időtartamig,
az ugyfé| ennek hosszabbítását kérelmęzi.
Az onkorm ány zat á|ta| me ghirdetett KEOP -5 .5 .0 l N |f -20 If -o 12z
belül a Napraforgó ovoda, Százszorszép óvoda és a Józsefuáľosi
energia megtakarítást szolgáló kivitelezési munkálatait a Kft,. végzi.
ellátó Társaság ťlgy nyilatkozott, hogy nem tudja átvállalni a kieső
javasoljuk a parkolási dÜ AFA tarta|mát megfizettetni.
A Gazdá|kodási Ugyosĺály javasolja a dijmentesség
bekezdés b) és e) pontjában foglaltakra.

azonosító számú pä|yźnat keretein
Polgármesteri Hivatal épüIetének
A paľkolás.ü'.emeltetési feladatot
parkolási díj AFA összegét, ezéľt

biztosítását, tekintettel a Rendelet 24. $ (l)

3.
Közterü let-h asznźiő, ké relmező :

A kéręlęmben foglalt közterĺ'ilet-haszná|at
ideje:
K ö zterü l ęt-h aszná|at c é|j a:

Kö zterü let-h aszná|at he lye :

Köztertilet-h aszná|at narysága:
Közterĺi|et-használat díj a:

Díj kiesés díj mentesség esetén :

Kĺĺztertilet-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület-hasznźilat
ideje:
Köaerü l et- h aszná|at cé|j a:

Közteri'i letł aszná|at he lye :

Kö zterü l et- lr aszná|at n agy s ága:
K özterii let- h aszná|at dii a:

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

2015. május 26'_20|5.jűnius 30.
építési munkaterület
Tolnai Lajos u. 7-9. (Napraforgó ovoda)
44 m"
4f0,-Ft/ m,lnap.+ Áľa,
665 280,- Ft + AFA (420*36 nap*44 m')

orbán Róbert egyéni váIla|kozó
(f33 6 Dunavarsány, Ha|ász Z. u. 3 I.)

20l5. június 01.-z0|6.június 01'
Vendéglátó terasz
Nagy Fuvaros u.2/b.
17.5 m'
szezonon belül 2078'- pt/m2ho+Ára
szezonon kíviil: 208,- Ftlm2'hó + AFA
(2078* l8*6: 224 424,- Ft + ÁFA)

Megieeyzés: Az ügyfél 20l5. május f6. napján érkezetĺkéľe|mében kĺiĺerület-haszná|atibozzájáruIás
megadását és díjmentességet kér a Tisztelt Bizoĺságtól. A Bizottság 278lf0l5. (ilI.30.) számú
határozatbanhozzÍýáru|t a kozterü|etbaszná|atźthozf0|5. március 30. _f0|5. május f5. időtartamig,
az ugyfé| ennek hosszabbítását kérel mezi.
Az onkormányzat által meghirdetett KEOP-5.5,OlAl|f-2012-0|f2 azonosító számű pźt|yázatkeretein
belül a Napraforgó ovoda, Százszorszép ovoda és a Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal épületének
energia megtakarítást szolgáló kivitelezési munkálatait a Kft . v égzi.
A Gazdálkodási Ügyosztály javaso|ja a díjmentesség biĺosítáSát, tekintettel a Rende|et 24. $ (1)
bekezdés b) és e) pontjában foglaltakra.

4.



(208*18x6: fZ 464,- Ft + AFA)
f46 888,- Ft + AFA

A kérelemben fog|alt díjÍizetés ütemezés: havi

Megjeg.vzés: orbán Róbert egyéni vállalkozó (f336 Dunavarsány, Hal'źsz Z. u. 31'.) 20|5. ápri|is f9.
napján érkezett kérelmében kĺjzterület-haszná|atiÍlozzájźruIás megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól.
A Városfejlesztési és Főépítészi LJgyosztály Főépítészi lroda vrárosképi szempontból nem emel
kifogást, a Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a vendéglátó teraszt a keľeskedo csak az uz|et nyí|ászáĺőinak zárvatartásáva| üzemelteti.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatőságtiĺzvédelmi szempontból nem emel kifogást. A kérelmező,
csak akkor műkodtetheti a teraszt, amennyiben a Budapesti Rendőľ-főkapitányság VIII. kertileti
Rendőľkapitányság kĺizlekedés, kĺizrend és kozbiztonság szempontjából.
A Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a kĺjzteľület-használati hozzźtjźlru|źs megadását.

Meeieryzés: Vidák Kamilla Aľanka egyéni vá||a|kozo (1088 Budapest, Krúdy Gy.u. ll.) 2015.

március f4. napjźn érkezeÍt kéľelmében közterület-haszná|ati hozzájáruIźs megadása iránti kérelmet
nyrijtott be.
Az Ĺigyfél a Bizottságtól ugyanezen helyszínekre a 474ĺ2014. (V.05.) számú és az ezt módosító
95|120|4. (IX.OI.) számú határozatban 2014. május 5. -f0|4. augusztus 31. és 2015. febľuár |. -

20l5. augusztus 3 1 . idotartamra kapott hozzájáru|ást. Az ugyfé| vźitozat|an tartalommal kívánja ezen

tevékenységét tovább folyatni a kére|emben megjelölt időtaľtamban. Kérelmező a helyszínrajzon
megjelölt helyszíneken 3 óránkénti váltássa| tervezi a mozgó árusítást.

A Váľosfejlesztési és Főépítészi lJgyosztály Főépítészi Iroda városképi szempontból nem emel
kifogást, a Hatósági ÜgyosztáIy Ígazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a vendéglátó teraszt a kereskedő csak az uz|et nyí|źszáĺőinak záwa tartásźwa| i'izemelteti.
A Budapesti Rendőľ-fókapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság közlekedés, közrend és

közbiztonság szempontjából nem emelt kifogást, , a Fovárosi Katasztrófavédelmi lgazgatőság
tűzvédelmi szempontból nem emel kifogást.
A Gazdá|kodási Ügyosaály javasolja a kozterület-használati hozzájźru|ás megadását.

ŕoĺerti let.h aszná|ő,kére lmezó :

A kérelemben foglalt kozterület-haszná|at
ideje:
Közterület-használat célj a:

Közterü|et-h asznźiat helye :

Kö zterü let- h asznáIat nagy sága:
Kö zterü l et-h asznáIat díj a:

A kéręlemben foglalt díjfizetés iitemezés:

6.
Közterü let-h asznźiő, kérę|męző :

A kérelemben foglalt kozterület-haszná|at
ideje:
Köaerii I et-h aszná|at cé|j a:

Kö zteľti I et-h aszná|at helye :

Köĺerü let- h aszná|at nagysága :

Közterület-h asznźiat diia:

Vidák Kamilla egyéni vállalkozó
(1088 Budapest, Krudy Gy. u. 11.)

2015. szeptembeľ 0l. _ 2018. november 30.
Mozgóárusítás
Kĺúdy Gy.u., Lőrinc Pap tér, Mikszáth tér
1m'
6 306,- r.t/mzho+ÁpA
f45 g34Ft+ łpł (6 306 Ft x 1 m2 x 39 hó)
egyösszegben

ó-Bor-Mária Café Bt.
(l089 Budapest, Mária u. 5.)

20l5. június l0. -20l8. április 3ü.
Vendég|átó terasz
Mária u. 5.

f5 mz
Szezonon belĹi| 2078,- Ft/m2lhó+ÁFA
szezonon kívül: 208,- Ftlmzlhő + ÁFA
(2078*f5* 17: 883 l50,- Ft + Ápn,)
(208*25* 18:93 600,- Ft + AFA)
976 750.- Ft + AFA
haviA kérelemben fog|alt díjfizetés ütemezés:



Megiegyzés: ó Bo. Bt. (1089 Budapest, Mária u. 5.) 2015. május 04. napján érkezetlkérelmében
köaeriilet-haszná|atihozz,źĘáru|ás megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól.
A Városfejlesztési és Főépítészi Űgyosztály Főépítészi lroda váľosképi szempontból nem emel
kifogást. A Hatósági ĺJgyosztźily Igazgatási Iroda nem javasolja a k<iztertilet-haszná|ati hozzájźru|ás
megadását, tekintettel ana, hogy aMária u. 5. sz. alattitársashźztársasházkezelője azlJgyosnáLyhoz
panaszt nyújtott be a vendég|źLtő UZ|et zavaró, hangos miĺködése miatt, melyet a f0|5. május 30.
napj án tartott éj szakai hatósági ellenőrzés a|átámasnoft .

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatőságtiĺzvédelmi szempontból nem emel kifogást.
A kérelmező, csak akkor mÍĺködtetheti a teraszt, amennyiben a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII.
kerĺileti Rendőrkapitányság kĺjzlekedés, közrend és közbiztonság szempontjából.
A GazdáIkodási Ügyosztźt|y a Hatósági Ügyosĺály állásfoglalása ellenére iavasolia a kĺjzterület-
használati hozzájáru|ás megadását, tekintettel ana, hogy új kitelepülésről van szó, azonban a
beérkezett panaszľa tekintettel, javasoljuk, hogy a kozterüleĹhasznźiati hozzźtjźru|źst 20|5. december
3l. napjáig adja meg a Bizottság.

7.
Közterület-haszná|o, kérelmezo: Somogyi Bé|a u. ff.szám alattĺ Táľsasház

(l085 Budapest, Somogyi Béla u.ff .)
A kérelemben foglalt kozterĺilet-haszná|at 20l5. június 08. _ 20l5. szeptember 30.
ideje: Allványozás, hom|okzat felújítás
Közterület-haszná|atcé|ja: Somogyi Bé|au.ff.
KözterĹilet-használat helye: 71,|0 mf
Kĺjzterület-haszná|atnarysága: 4f0,- Ft/mzlnap
Közterület-haszná|atdíja: 3 47.'l 600,-(4f0x l15 nap x72m2)

Díjkiesés díjmentesség esetén: 3 477 600,-
A kérelemben foglalt díjfizetés ütęmezés: egycisszegben

Megjegyzés: Társasház Somogyi Béla u. f2. (|085 Budapest, Somogyi Béla u. ff.)20|5. május 29.
napján érkezęít kérelmében k<jzterület-haszná|ati hozzźtjtru|ás megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól,
díjmentességge|. Az építési munka, amelyhez a társasház a közteriiletet igénybe kívánja venni, a
Budapest Főváros onkormányzata á|ta| EUB II. elnevezésű program vissza nem térítendő
támogatásából valósul meg.
A Gazdá|kodási Ügyosztály a Rendelet 24.$
megadását.

8.
Közterĺi let-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben fogla|t köztęrület haszná|at
ídeje:
Kĺjzterĺi let-h asznźiat cé|ja:
Közterü let-h aszntilat he lye :

Kcizterü let-h aszná|at n agysága:
KözterüIęt-h aszná|at díja:
Díj kiesés, díj mentesség esetén:

(1) bekezdés b) pontja alapján javasolja a dfimentesség

Megieg.yzés: Rendormúzeum (székhelye: l087 Budapest, Mosonyi u.5.) 2015. május l1. napján
érkezett kérelmében közteriilet-hasznźůati hozzáĘáru|ás megadását kéri a Tisztelt Bizottságtó|,
díjmentességge|. Az Emberi Erőfoľrások Minisztériuma szervezésében kertil megrendezésľe a
Múzeumok Ejszakája című rendezvény' amelyen a Rendőrmúzeum is részt veSZ a Mosonyi utca
Festetics Gy. u és a Lővásár u. kozötti szakaszán, A kérelmező a rendőľségi jármiiparkot szeretné
bemutatni. A program ingyenes.

A Gazdálkodási Ügyosztály a Rendelet 24.$ (1) bekezdés d) pontja a|apjánjavasolja a díjmentesség
megadását.

9.

Rendőrmúzeum
(1087 Budapest, Mosonyi u. 3.)

20l5. június,20.
Múzeumok Ejszakája
Mosonyi u. 5-9.
1500 m'
3|],-Ftlmzlnap,+ ÁFA
475 500,- Ft + 4p4



{-

20l5. június |9._f0I6. jrinius 30.

Megiegyzés:- 2015. május 29. napján érkezętt
kérelmében közterület-haszntt|atihozzájáru|ás megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól. A kérelmező a
helyszínľajzon megjelö|tNépszínházutca 9-11. sz. és aNépszínhtyutcaTeleki Lász|ő térfelőli vége
ktĺzötti szakaszon teruezi a mozső árusítást.
A GazdáIkodási Ügyosztály javasolja a kĺjzteľĺilet-haszná|atihozzźĄáru|ás megadását.

Köaerĺ'ilet-használó, kérelmező :

A kérelemben foglalt köĺęrület-hasznźiat
ideje:
Közterület-hasznáIat célj a:

Kö zter ü let-használat he lye :

Köaerü let-használat nagysága:
Köaerület-használat díia:

Díjfizetés ĺitemezés:

10.
Közteľii Iet-használó' kérelmező :

A kére|emben foglalt közterület-hasznźiat
ideje:
Közterü let-használat céIj a:

Közteľület-használat helye :

Közterĺilet-használat nagysága:
Közterü let-használat díj a:

A kérelemben fog|a|t dijfizetés iitemezés:

mozgő árusítás (virág, zöldség-gyümölcs)
Nép^színház u. 9- l l . -Teleki Lász|ő tér
1m'
6306,-Ft/mzlhó +ÁFA
78 8f5,- Ft + [P4
egyösszegben

Lahudky Kft.
(l l8l Budapest, Havanna utca f4. 4. em. 11.)

2015. április f7. _2015. október 30
Vendéglátó terasz
Déľi Miksa u. l-3.
12 m2

szezonon belül 207 8,- Ft/m2lhó+ÁFA
|24 680,- Ft + ÁFA (f0,'t8*|2*5)
havi

270 150 Ft + 4p4
245 934Ft+AFA
f46 888,- Pt + nPR
78 825,- Ft + {P4
|24 680,- rt + Ár.e
966 477,- Ft + ÁFA

Megiegyzés: Lahudky Kft. (1l8l Budapest, Havanna utca24.4. em. ll.) 2015. április 0l. napján
érkezett kérelmében köztertilet-használati hozzź!áru|ás megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól.
A Váľosfejlesztési és Főépítészi lJgyosztáIy Főépítészi lroda városképi szempontból nem emel
kifogást, a Hatósági lJgyosztá|y Lgazgatási Iroda kereskedelmi szempontból ném emelt kifogást,
amennyiben a vendéglátó teraszt a kereskedő csakazuz|etnyi|ászźrőinakzárvatartásźtval üzemelteti.
A Budapesti Rendőr-fókapitányság VIII. kerĺileti Rendőrkapitányság köz|ekedés, kozľend és
közbiĺonság szempontjából nem emelt kifogást, amennyiben a tęrasz a vendégek biztonságát
garantá|ő stabil, eros paľavánnal kertil köľbekerítésre, a Fővárosi Katasztrófavédelmi lgazgatőság
ttĺzvédelmi szempontbólnem emel kifogást, amennyiben könnyen mozdítható nem rögzíteÍttárgyakat
helyeznek ki.
Nincs szükség 20l5. április f7-to|f0L5.június 07-iga közterii|et-haszná|attudomásul véte|ére, mivel
a kérelmező kizárő|aga döntés után szeretné használni a közterĺiletet.
A Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a köaerĺilet -haszná|atihozzćĄáru|ás megadását.

II. A beterjesztés indoka

A beérkezett kérelmek ęlbírálása' valamint az e|oterjesztés tárgyában a döntés meghozata| a Tisaelt
B izottság hatáskörébe tartozik.

uI' A dtintés célja, pénziigyi hatása

A dontés cé|ja a beérkezett kérelmek Tisaelt Bizottság álta| határidoben történo e|bírálása.
Tervezett bevétel:
O Bor Bt.
Vidák Kamílla egyéni válla|kozó
orbán Róbert egyéni vállalkozórE
T ahudky Kft.
Osszesen:



Díielengedés. dĺjkiesés (bruttó)
Rendormrizeum 603.885,-
Fenstherm-West Kft. t80 200, (parkolási dii)

f .0f5.072,- Ft (köztertilet-használati díj)
838 555,- Ft (közteriilet-használati díj)

Társasház Somogyi Bé|au.2f. 4 4|6 55f,-Ft
Osszesen: I 064 264.- Ft

Tervezett ÁFA fizetési kötelezettség:
Fenstherm-West Kft. 38 284,- Ft

Osszesen: 38 284.- Ft

Iv. Jogszabá|yi kłirnyezet

A Józsefvárosi tnkormányzat tulajdonában lévo köaerĺilętek használatáróI és használatának rendjéről
szóló 18l20I3' (Iv. f4') önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) |f. $-a értelmében a
közteriilet-haszná|aÍÍa1 - hozzájáĺulással és elutasítással _ kapcsolatos cinkormányzati hatósági
eljárásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint elsőfokon a Yttrosgazdálkodási és PénzĹigyi
Bizottság dönt. A Rendelet mellék|ete meghatározza a közteľület használatok utáni fizetendő díj
mértékét.

A köĺerület-használati díjfizetés ütemezésérol a Rendelet 18. $ (1) Ąf)bekezdései az alábbiak szerint
rendelkeznek:

,,(l) A dijat a közterĺilet-haszná|atihozzt!źtrulásban rogzíteÍt időtaitamra és módon a jogosult köteles
előre egyciss zegben megfi zetni.
(2) Tartós (legalább lrat hónapot megha|adó) közterület.használat esetén a Bizottság a jogosult
kérelmére havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyen|o összegtĺ díjfizetést megállapíthat,
amennyiben az esedékes díj 10.000 forintnál magasabb. En' a Ényt a kĺizterület-haszná|ati
hozzájárulásban rogzíteni ke|l. 

!

A közterületi használati díjak csökkentéséről, elengedéséről a Rende|et 24. $ (1) bekezdése az
alábbiak szerint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján megá|lapított köztertilet-haszntiati díjak koľlátlanul csokkenthetoek
vagy elengedhetoek:

a. az onkormányzat érdekébenvégzettépítési, felújítási munkálatok végzése esetében;
b. a fóvárosi, vagy önkormányzati pá|yázaton elnyert támogatásból történo épület fe|újítások

esetében:
c. humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d. kulturális és környezetvédelmi célok érdękében végzett tevékenység esetében;
e. minden o|yan esetben' amikor a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Jőzsefutlros érdekeit

szo|gá|ja;
f' bejegyzett politikai pártok, egyhźnak és társadalmi szervęzetek nem kereskedelmi célú

rendezvénye esetében;
g. oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú filmalkotások forgatása esetében;
h. a Filmtv. hatá|ya a[á nem tartozo a|kotások forgatása esetén, aho| az igénybeveendő tertjlet a

15 mŻ-t elérő' de a2a m2-t meg nem haladó terü|etű;
i. a Filmfv. hatá|ya alá nem tartoző alkotások forgatása esetén, amelynek időtartama a

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

A Rendelet 9. $ (l) bekezdése szerint:,,Közterĺilet-haszná|atlhozzáĘáru|ás csak ideiglenes jelleggel-
meghatározott idotartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható, legfeljebb 3 évre; a
telepĹilésképi beje|entési eljárás során hozott döntésben engedéIyezett reklámberendezés elhelyezése
esetén legfe|jebb l0 évre.''

Fentiek ala pj án kéľem az a|ábbi határozati j avaslat e| fogadását.



Határozatijavaslat

I.
... . . '.lf0|5. (... . ..) szám,ű Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzí'igyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy Bedák Pál egyéni vállalkozó (1086 Bp.'
Dobozi u. 27.) mozgóárusítas céIjáľa kére|mére indult k<jaerület-haszná|ati hozzájálruliás megadása
tárgyú eljárást a Ket. 3 l. $ (l) bekezdéséľe tekintettel megszünteti.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015.iúnius 0B.

il.
... '. '.120|5. (. . . . . ) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźtrozat:

l. A Yźrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy ,kciĺerÍilet-haszrálati
hozzź|áru|ást ad - díjmentességge| - azza|, hogy a kieso parkolási díj AFA tartalmát (f015.
május 26. - f0|5. augusztus 3|. azaz 68 munkanap) . 38 284,- Ft-ot a Fenstherm-West Kft.
köteles megfizetni a kozterĺilet-haszná|atról szó|ó határozatban megjelölt szÁm|aszttmr\ aZ

alábbiak szerint:

Köztertilet-haszná|ő, kérelmezo: Fenstheľm-West Kft.
(1081 Budapest, Kun u. 4. fsz.7 .)

20 l 5. június 08. _ 20 l 5. augusztus 3 l .

építési munkaterület
Kis Stáció u. 9.

4l rń

Felelos: polgármester
Határidó: 2015. iúnius 08.

2. tudomásul veszi a Fenstherm-West Kft.. közterti|et hasznźiattú 2015. május f6 napjátő| 2015.
június 07 napjäig.

Felelos: polgármester
Határido: 2015. június 08.

IIr.
... . '..lfU|5. (. . ...) számű Városgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági haÍźrozat:

1. A YárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺizteľület-használati
hozzźýáru|ást ad - díjmentességgel - az a|ábbi tigyben:

Köztertjlet-haszná|ő. kére|męző: Fenstheľm-West Kft.
(1081 Budapest, Kun u. 4. fsz.7.)

Ktizterü|et-használat ideje: 20l5. június 08. - 2015. június 30.
KözterĹilet-hasznáIat célja: építési munkaterti|et
Közterület-használat helye: Tolnai Lajos u. 7-9.
Közteľii|et-haszná|at nagysága: 44 m'

Felelős: polgárrnester
Határido: 20l5. iúnius 08.

Közterü let-használat idej e:

Köztertilet-h aszná|at cé|ja:
Közterü lęt-használat helye :

Ko zterü l et-h asznáIat nagy s ága:



f . tudomásul veszi a Fęnstherm-West Kft. kĺizterĺilet hasznźúatát 2015. május f6. nap1źtó|2015.
június 01. napjźńg.

Felelős: po|gármester
Határidő: 20l5. június 08.

IV.
',.. ...lf0|5. (. . . . ..) száműYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Váľosgazdá|kodási és Pénzĺ'igyi Bizottság ligy dönt, hogy kĺĺaerület-használati hozzź|źrulást ad -
díj mente s sé g gel - az a|źlbbiak szerint :

Köztertilet-haszná|ő,kérelmező: orbánRóbeľtegyénivállalkozó
(2336 Duĺavarsány' Ha|ász Z. u. 3| .)

Koztęrület-használat ideje: 2015. jrinius 08. -2016. június 0l.
Közterület-használat célja: Vendéglátó terasz
Közteriilet-használat helye: Nagyfuvaros u. 2/b.

KcjzterÍilet-haszná|atnagysága: l8 m.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. iúnius 08.

v.
.......lf015.(......) számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köaerület-használati hozzź|árulást ad

teljes ha'''i díjfizetésse| az a|źhbiak szerint:

Közteri'ilet-haszná|ő,kéľelmező: VidákKamillaegyénivál|a|kozó
(1088 Budapest, Krúdy Gy. u. 1l.

Kozterület-használat ideje: 20l5. szeptember 0I. - 20l8.november 30.
KözteľĹilet-használat célja: Mozgóárusítás
Közterület-használat helye: Krúdy Gy. u., Lőrinc Pap tér, Mikszáth tér
Közterület-haszná|atnagysága: l m"

Felelős: polgármester
Határido: 20l5június 08.

vr.
.......lf0|5. (......) számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyibizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság r1gy dönt, hogy közterĹilet-használati hozzájárulást ad

teljes díjfizetésse| az alábbiak szerint:

Közterĺ'ilet-haszná|ó. kérelmező: ó-Bor-Máľia Café Bt.
( l089 Budapest. Mária u. 5.)

Köaeľület-haszná|atideje: 20l5. jrinius 10.-2015. december3l.
Közterülerhasználat célja: Vendéglátó terasz
Közterĺilet-haszná|at helye: Mária u. 5.

. 
Közterület.használat nagysága: 25 mz

Felelős: polgárrnester
Hatáľidő: 20l5június 08.



\rIL
.'. .. ..lfĺ | 5 . (. . . .' . ) Számli Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy kozterĺi|et-használati hozzájárulrást ad -
díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

K<jzterület-használó. kérelmeztĺ:

Közterü let-használat idej e:

Kĺjzterĺilęt-használat célj a :

Kĺjzterĺilet-használat helye :

Közterület-használat nagysága:

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. iúnius 08

VIII.
'....../f0I5. (....'.) számú Városgazdálkodásiés Pénzĺ'igyibizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-használati hozzájárulast ad
díj mentességgel _ az alábbiak szerint:

Közteriilet-használó. kérelmező :

Köztertilet-használat idej e :

K<izterü lęt-használat célj a:

Köztęrĺilet-h aszntiat helye :

Kö zterii let-haszná|at nagy s ága:

Somogyi Béla u. 2f. szám alatti Társasház
( l 085 Budapest, Somoryi Bé|a u. 22.)
2015..június 08. _ 20l5. szeptember 30.
Ep ítés i munkater[ile t - ái|v ány ozź,s

Somogyi Bé|au.22.
7f m'

20l5. június 19._2016. június 30.

mozgő árusítás (virag, zöldség-gytimo lcs)
Nép^színház u. 9-1 l. -Teleki Lász|ő tér
lm'

Rendőľmúzeum
(1087 Budapest, Mosonyi u. 5.)
2015. június.20.
Múzeumok Ejszakája
Mosonyi u. 5-9.
1500 m'

Felelos:
Határidő:

rx.
.....'./f0|5. (.....') számú Városgazdálkodási és Pénztigyi bizottsági határozat:

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy köaeńi|et-használati hozzájáru|ást ad -
teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közteriilet-hasznáIó. kére| mező:

Köztertilet-haszná|at idej e :

Ktĺzterü l et-haszná| at c é|j a:

Közter ii let- haszná|at he lye :

Közterü | eĹh aszná|at nagysága :

polgármester
20l5. június 08

polgármester
20 l 5. június 08

Felelos:
Határidő:

x.
.....'.ĺ20|5. (. ....) számú Városgazdálkodási és Pénzíigyi bizottságihatározaÍ:

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy köĺerüIet.használati hozzájárulást ad -
lravi díj fizetésse l - az a|ábbiak szerint:

KözterĹi let-használó' kére l mező : Lahudky kft.
( 1 I 81 Budapest, Havanna 24.)



Közterület-használat ideje: 20l5. június 08. _ 2015. október 30.
Közterület-hasznźilat célja.. Vendéglátó terasz
Közteriilet.haszná|at helye: Déri Miksa u. 1-3.

Közterület-haszná|atnagysága: If m2

Felęlos: polgármester
Határidő: 20l5. június 08

A döntés végrehajtását végző szeryezeti erység: Gazdálkodási Ügyosztály

A |akosság szé|ęs kĺĺrét érinto döntések eseténjavaslata akozzététę| midjára: t

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon Á ,//1 ()
Budapest,20l5. jrinius 1. /'? f'\-

dr. Hencz Adrienn
ügyosztályvezeto

KÉSZĺTETTE : GĺzoÁl-rooÁsl Ücyos ZT 
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Budapest Főváros V|l|. kerü|et Józsefľárosi Polgármesteri Hivata|
GazdáIkodási Ügyosztály
1082 fuboes'!
Baross utca 63-57.

É R E L E M

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

Kéręlmező neve: telefon:

I|Íegjegyzés: F,enti adatok közlése a közteriilet.hasznalati kźrelmek elbírólásához, a közterület-használatok ellenőľzéséheż.

s,,ilőěg";t,' .4z adatolat a Polgármesteri Hivatal és a Józsefvárosi Közteriźlet-J.elüglelet kezelik. Jeten iáiéknztatas a )ol ĺ at cnl'
lölvé'ryvnaląrul.

'ł..ĺ.":.:.l..* 
; s I

KözÍeńllet helve: Bu.ĺan:st. VliI. iĺcľÍilet..

4.

^Z0J}, 
MŕJ,Z^i'

sa,. (ô1..t \,t . |'''! }o.'l' €..,',
sion :.$C-o.Q}... Ga .ť*L'...'... .''..'.

M ag án szem éIyek esetében :

ľ-ć,reiirrezőller'c: .....''.......... telefon:
j--.r i ' i - ''

: : : l" i :-*i--"1 i^"i-i
Sziletésilreýe:....... ideje: i-.- i...i"" j eu i : j ľ'o i--i_' naP,anyjaneve:.

- t,':.,(

K é.rj ii k c r ĺĺ !łi ĺ dł Í ĺł ĺt j ĺ: l złtt
ű k ér t:!'e ffin ),Ú ftriĺ;ív áuyt

m e I Ié k Í e t e k el cs ato I tt i,' ĺ!s
g [á Í r n i s zí,l, e s, k e?tj'é k !.,",
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A kérelmező tudomásul veszi, hog5ĺ
} a kérelem benyujtasa nem jogosítja fęl a ktizterülethasznźůatára,
} al8/20l3.(IV.24.)önkormányzatirendeletl7.s(t)bekezdéseszęrintaköztęrtilęthaszĺá|atáértkoztę-

rĺilęt-haszrrálati díjat köteles fizetni,

mellékletében meghatározott termékęk árusíthatók.

A kéľe|emhez a kérelmezłínek az a|ábbi melléIeteket kell csatolnia: (A csato|t me|lékletet kérjük X-el jeltilni)

- őstermęlĺĺk e.setén őstęĺmelői i
f. Az ígén.valt ter'iiletlę vonatkoz'j lreiyszĺnt źhräzo|ó váz'|atot, amelycn szerepelnie kell a környező utcáknak
is. A vázlaton az igényelt teriiletnek - a szi.ikséges mérętekkel - úgy kell szerepelnie, hogy aľurak nagysága,

elhelyezkedése egyérteiműen megállapítlrató legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hosszúsága; ateÍ&sz,pavilonszélénekazépu|ethomlokzatifalátólésajárdaszélétőlvalótávolsága;terasz
esetén almak az izletnek a való tá amel méterben mérve
3. Az elhelyezni kívállt építmény, létesítmény, berendezés műszaki lęĹľását és terveit; teraszkérelmekhez ą

is csatolni
4. Meglévő létesítményre vonatkozó köztęľĺilet-használati hozzź!źlĺu|ás megújítása esetén - városképvédel-
mi szenrpontok tisvelęmbevételę miatt _ fęnvképfelvételt kell becsatolni.
J. engedélyhez katdt építmény esetébenvagł építési munkálątokkal összefiiggő közteriilet-használat
esetłlben uz ćpíttetőĺőĺ kapott meghatulmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügłí ható-

csątolni

9 Łrl!!Łlglgir lcm r. ecľnik-ai śłs_44!yég.-

Fi.ť y uI nl ezĺĺ:.1 ĺ!ĺs.
A hian1lkłlcullli kitćitł,ll'Aé:.elcttlr.vorníaivÚłt,,, ě-e az eiőĺł.t mel!éłjeĺek aatalásan tú!, c pantos és egyértelmű hefumeýatározús, va-

ia'mint a meglćvłi i,itesímény Jiłĺłija eleng.edheĺetlen a benyújtott kérelem érderui elbíráląsához!

.í:..kłĺen.jlgi.|:a;.i1ŕ!at.lt * kiilŕiffjsełl - ĺtz alál...bi jogszabályok snhá|.vazzźú:.:
)' a helyi ülilioľlľlányzato!ĺÚl szcrló 1990. évi I.)iV. törvéĺry
} a. József..áĺosi GnŁ.orľĺanyaet tulajdonában lévó közterĺiletek hasarĺíIatilľól és haszrrĺĺrlatának rend.|éről szÓló 182013'

(N .21.) ilľkomráry,zati rendelęt
} JózseiVaľos Keriileti EpítesiSzĺhźtyntaroIszóIő 66/2007.(Xlt'l2) iinkormźnyzatlrende|et
} Budapesti\'ĺĺľosrendezesiésEpítésiKeľeĹszabá|yratő|sza|ő47ĺ1998.6'.15.)Fiĺv.Kry.rendelet
}' A l'ekĺá.n:ok, re!:láinberendez:ések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól sző|ó 55/2013. (xII.20.) önkormányzati

rendelete

NYILATKOZAT

), Alr'tlírotÍ |ar=uź.l1iĺýszemélyes és.különleges adaÍairn (hoxzáta:tozőitn szemé|ycs aciatai; a kei:c|éséhez és az ęi.

;áro lr.łlć'lá2' ľř;ié,'i,'.rállbításáho.z, a jogosultság ĺnegál,lapítása és teljesíĺtlse céljábóI.

től tájélĺoztatást kaptain _ rnel;,'et tudomásul vettem - az e|járás megindításának napjáról, az ügyintćzćsí hatrĺridő-
rőI, az tigyelnĺe iľán;,ĺđó jogszabá|y rencielkezésęirol, jogaimról ós l(ötelezęttségemről, továbbá kötęIezettségem

elmulasztásának jogkövetLeanényeiľo|, a hivatali elérhetőségrő|.

lębbezési jogomról lemondok' Tuds'!és!rJ$Z9!q , hogy ezźital az ĺigyemben hozott határozat annak közlésekor
jogerőre emclkedik'

6. Közut igénybevétele esętén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon túl _

forgalomtechnlkat vánajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti l.'iizlekedési

,,.t"' .:-,,1
Bľ;.capcsÍ.. ]ĺl1''. ŕ:rti';] ho ..ĺ.'.'1.. na1i.

: r"'' {

a vonatkozó helyszínt ábrźĺzo|ő
Igazgatoság Kĺizutkęzę lés i Fő-

kívĺánt tevékenvsés svakorlásáľa Í.elioeos ító e gyszeni o kiĺat máso latät:
,éni váIialkozás ęsctén: vállalkozói i

ęsetén: 30 napnál nem aláírási címpé
- társadalmi és szervęzętek esetében: a nvilvántartásba-vételiiket

.(litt.0l,l.,ł E;',c A L Á Í B.ÁsA
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Egyén i vál I aI kozás eseŕéôen.'

Ado;záma:

:_ j nap: anl]a ncve:...............-........

Megjegyzés: Fenti ąliałaił kozlésc ą käiĺefi|e,.haŚnáiati *iĺellĺelĺ eihíráIćgđhoz' a ĺ:iii,erijigt-hüszą,ź!ąĺok el!enđrzésź!rcz
szüŕsĺlgesek. Áz cdatokat a .Pe|gźą$ieľí !Ii|'d!d! lir ô Jółefvárosi Kizreľiilel-/Llijgviel k!:tlik .leiłn łujéłuztalo a ŻIi! I. úi CX!I'
ĺdĺeĺĺ7łlz alwuĹ

Köztcrü|et.lnszná|atideje:20l:l:ićv :i; 
': 

hó i.ii.lnaptó] - 20ji'\' Áý

(I.obb időponĺ; ltel-rszin e.seten kertlú lisnt lnelléke|ni!)

Közteltileĺhasznłíl:rt célja: ....'.:: i'.-ŕ..'.''ĺ].:j:.:.:..''ĺ.:ji il.i.:" í ,'it-.'-: r/- -i r _j::. .j::': ,
. ĺ.''' '.. ' .--. ..}.--i '.

. . .. . . . - ' '. '. '...(lÉca ĺer)....)::::...sám előri: járdál. ťlttes.cn. zöltlteľileien \ag!' . . . '' .

Egób ( LE\'ELEZESI CIľ[, amenĺłibcn a fenti adatoktríl eltéľ' sft}.):

i;. .
li ! 

"; 
hO

i-u t:t; I ii ij napis

lĹérjiik o ttjIoldatołl jeIźeĺt
a |i ć r e l e m n y or,,ť tt Ívúnj:t

mellĺ!kletekeí csaÍalni, és
a I á Í r n i s ?,[v es keđj é k !



Á liilrclmcz,ô ttrdÔtnńsuI veszi' hogy
> a kérelem benyť:jrésa aem jogosiĺja iel t kôZtsriilet használatára'
} aISiŻoIj.iIV.2,i.)ön.\ormáĺyzaiirelrieleil?'s(l)bekezdésoszeÍintekiiztĆrületi]asziiá:atáé!.ikôzi3-

ľ'!!et-haszruĺIati diiat kĹśteles Í.!zeini'

> akÖíerijlelerikiziĺólaga210/2009.(tX.29')Kcnnányrendelet12.*sil)beiĺezĺ3ásealap.iánareĺĺle]oi5'
nrellékietéb(-:: mcghäÉrczo:: ťcn:!śkok árusilhatók.

Á kěľeĺemheu a kéľelmezónek az alábbi mellćlcteket kcll tsitolni]ä: (Ä csatolr mellékletťt kcrjii k x-el J1lölnĺ)

oľlására ft szeru

i 3. ĺzelhelyezní kíväntépítmĆny. létssítEré:!!', berendeźfs míis:äki lcírásáttis lcn,€ii:,?řŁ"]
I heh,szln {a!ĺjĺĺit is c.ĺg|olhi s:tjkésq'
l 4. Meglévó léiesĺtn:,śn;rc r,oĺatko7ć kđztcrüleĹhaszłálaii lrozzájáruIás megítjíiása eseĺén -

ó. Kö7ri1 igén},bcvctelc es.tén _ a 2. túl-avonatliozóhe
í'ol'galonltechni.xaí r.ázrajzor, anrtl.v beszerez}etö a BKx Köziit]i Köztekedési ĺgaz4atósäg Ktĺáťkezelési ľ-ó.

i os;ruílr-.. Forp'clomiecluiikai oszrálváĺ.

Fiĺlve!mezieiés:
s na,,ltĺiá,ui kłoltlt kérelenĺľonlał*űtt Ą ĺ;z eiőíłr nłe !!éłieĺek c,sałlL!ąsĺłl nj], ą w,|r6 ć.s eĐ:óľtď,nű hein:eghtĺł|ł o:ĺu. l,<r

lunłl! u mĘúrő ltilesíĺlnźn1' jbtojc; elen'qe,{ivieleĺt u beryťiio|i kěrelen ćĺdeui elhiľ,jlásáitt!

,{ k,iacriilcĺ;hasa/lkliĺrĺ:- kiĺl(tnoscĺ - az alíi:l;ŕ jogĺzĺhĺilyok szĺbIilyoz:ák:
} a hel'ĺ'i onkoro;an1'zĺrtokól vóĺó i9s. óv!ĹX}'. ĺon.dn;.
} a Jrixeň'árosi onkoIrnán)'zrt fuIajdonáb.rn lévő köáeĺilletek hasmäaĺíiml es haszlálaĺarak rcĺcjéłóI saĺló t8.,301}.

(IV'1.ł') t'nko;má)yz8ii rc!]delet

> Józ.ęĺ!áms Keĺiiletĺ Építési Sz2báL\.ŕfiáml szóio 66ĺ20(17.tXtl.l2') önkrrĺmanyzati;vrdeltr
} Buĺlapest! Viĺ:osrcn<leasi és Épĺt*ĺ Kr.ctw:bályzató| sz-óló 4zi998.(K l5') ľ.óv. Kgi. ĺcncelct

ż A reklámok' reklänlberelldezések és cégěľe[ elhelyezlséĺeJĺ szabályairól szíló 55i20i3. (XtI,20.) Önkoľmányzati

lsrtdelei*

NYIĹATKoz'ĄT

> Aiuliĺofi !ro:'7;ijéĘ:bk' sz.enélyes és külónleges adatalm (hÔzátartozôim szcméiyes aciaĺaĺ) a kezeiéséilez és z e].

jáIó ha(oság iblé rovábbíiásához ajo**osuĺtság megállapiása és reljesĺtése céijábóI.

i Kéreimem ben}rujÍásakcl 2 PolgáĺE:esĺer: Hivaml l;.aglongazriálkodasi és Üzenleĺtetési l,g-vosĺál-ľ iig/intézöjé.
tő] tájćkoutatás: kep:ain - ulei}-et tucomásÜl vetten] - az eljĺirris meginditasänak ľapjäĺól. az üg],łltézési hatirĺdő-

rĹíl. az ilgYel;ľe irányado jogszailáły reĺĺielkezéseirői,;ogalmĺól és kötclezęttségcrnĺő|' továbbá ki:elezetisége::i

rdn:ulĺlszĺásáliak jogkiivetkezménveiii;. e hiYaľaii eléľh3töségrŐi-

> Kii9|e41e.21. i1i-:3;; |ĺéľelnrem i.eljfsiĺése eseién a 2004' evi CXl.' tv. 7.-2'iÁ. $ ili hĺkezdés 5) łontja alapjírn a Íěl-

ilbbezlísĺ jogomról ;eĺnclĺ<ilrk- :i:'Joníis:llvČszťllr. ho1:y ľz;i|ľal af ii{'Ýcl]lbeĺ hozoft l:atśrozai arlnak k.iziéseko.

iĺ.terÓĺe e:rrelkeĺĺ ik.

Budapest. 2Ü15' éť.i:;. Itó .......... nap.
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rÉgnĹ$ĺn.zo -tĺiýn'ł-s'.l

'l:łtŕ
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l. ..\ k.í'.iL.rülcieĐ lblviatni kĺvánt

esertén: 30 naDtál nenr régebbi céekivonatot.
. tíľsađaiai és egyéb szeľvezeľek esetében; a nyilr,ántańásba-vételĺ]ket
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-

{TŁĺbb it!(ĺ5xlnt.- |re|y'szín ese'télr kériĺnk listĺĺt meiiékeůli!)

Kiizĺcl'iilct-hi$zná|at céIja: . .':}:.:.:iĺ:.i...í.'..,...' j.i.
..-:.i,

Köztctii lct nagysága: ..''.'''..'..'.. . . ....'.' m,;.ot'

Köz'teľiilt.t hĺłl:..e: Bu.Japeĺ viII. ker;|et. ' -.:-:,.!. i':';i':... .łć:łĺ.:ĺ....::..ĺ...}::. ..... -. ... ,.. '-

'......'.... ...,ĺutc..t"4..::.:.i': ',,ĺ,nc]ćini: já:ĺlíil\ ilüeŚteľl. zô'ldteńileten !"s;..
Es,ćb ( LEVEr,I'-zEsI Ci]r',1 anlennyiben a fentĺ a<Iatoktť)l cltéř, stb.):

!ż .|ap i
śj-...' i

'!|,Iegjegy"zĺis: !.eli:i ada:ĺ:}i kł;zjĺise u kj:itľiiĺeripsz!lđi,!i kłrłĄntk c!b!ĺĺi!łsĺ1ilc.' ł ii,.tę|!iĺębhas?ryilclok e!!tnĺięźsiht:

Kćrjiik a ĺúloIdulon jeIz!tt
a ké rě l e łil fl.|,0 lż,! tlĺv tź tt),t

nĺe I l'é kl eÍe k e Í cs ft t u l tĺ i, és
a l á i rn i s íí l, e s k e ĺIj é k !
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Ą kére]luező ĺudomá9ul veszÍ. hogy
} a kślęleln benytljtása nenrjogÔsítja íel a közterelet lrítsątrálaĺářą
} a l8',2í}l3. ílv. 24'i lnkoľI:lál-vz.ati ĺetrdel€t i?' $ (l) bekezdese szerĺnt a kĎzteriilei hĺšzná]aláéí kíiae-

ľĺlot-hnsreĺĺluti ĺ!!'i6ĺ I(ött.lc! l.i,Jctni'
> e ,k.iáerĹileten kŁłolag aŻ}Đ!?a09.(|X'f9.) Ko:illán1ĺendeiet l?. $ ( l) bekezĺlése alapjáĺ: a rendejet 5.

ruciiékletéł;en :ĺegliatáIozoĺt tťImékek źĹĘsĺłlraĺók.

.Ą. kĺiľelenlhez a kérclnez6nck łz llábbi mclléIcteket kell csĺtolnia: (.Ą csatolt mcllékletcĺ'kéřjiiľ x.cljclôlni)

i ĺ. Á köaeriileten'bh.tatnĺ kívánt ľe ir okiľat

:'-e-*:eJ]4]t!!gz4:-n:91é!.\ig3 jľpz'.gi-,s.g39l:ś$!-
- (raz.dsäsí iźrsasác. ec\.é'nĺ Ĺ.śś! esetén; -iĺ.} napĺál nenr régebbi cér
. táľsadalnri és

i . ĺjsżermelĺik łseté:t őstennejóí ieazclválvt.
: ?. Áz- igény'e|t terĹi|en.e Vonatkozó hel)sziĺt á.brázojó Yĺiziaĺt.rt' anrelyen szerePe|nie kell a kĹirnyeziĺ uicákrtak

i is. .Ą 
"áz]aion 

az. igé:lyeli teti]ieinek. a sziíkséges nléretekke| - úgy keil szerepelnie. hog), ĺ::nak nłgysága. i

i elhelyazie<íése i'.gyúĺtel:::Írcn ĺregál|apíi|ratii lcgyen (TF'R,ĄSZ. PÁ\'II-ON ESETE}ĺ: annak széIessége, ;
ji:osszusága:ateľasąpatilonszéIänekazć!]ülethoniok".aĺifa|átolésajaĺdaszćlćtő! vaĺóüĺvolsága:terasz 

:

es€té|r 'ikhez artozik métorben ;né

J. Áz elirely"ezni kí\'iini,épĺiltéry.. śn1.' berendezćs ĺniiszäki leíÉsát és 1erleit:
ís Ĺ:salÚifri

íĺĺnéĺ.vľe viua1kozo koz.ĺe.'ĺ!leĺ.hasłlĺilatĺ l:oz:ĺłjÉĺttláĺ ĺnegujĺ!ása

ikaĺ osziálr'án'

Figyelme.;'teŕéś;:
.ihiályla!anu!i-iĺo!ĺ)!ÍIłl.ł!tłla:ĺłituł,,ál,yésĺ:eĺőhĺnze!ItikieĺtkĺsĺđoIĺźstbinii,|1po]ibsćsĘ':értelDiíihehłnełĺłú:lrű.;,ł-
ĺłnlinl a:nsg!!,,ł,ílźlasiĺnĺéł4'ji''liijn dengełihe!e;Iłlz ĺi il''lł4l!iĺĺÍt kiľekn é',t!łni ell.,ĺľiiasáhlz!

,Ą k('iŕeľiiler-hżťiaá|aiot - kiilĺÍlłisell .. az aizĺbbijĺ:gszzŁlál1+k sizbáiytlzzé.k:
} ahel'ri öl:konnánl.vzatckóI szólo l990. ćvi LXV. tÖn,ćn;.''

Ż a Józ'sefváľosi Öl:konnányzat rułajdcnál:an twö kozt-eli|ť!ťk hasmäiatáťói és hlrszná|ĺri:ł'nak ruľljeĺĺil szóli 18,20i'i.

(]Y']"1.,) öl)koilná!!) zrti lcnĺlr'jci
ż JÔael\,ĺłros'Kerületĺ ĺipirésiSzabĺilyzaairui sz-tllÖ 6óžüű7.íXtl.lZ') (i*kormĺiĺl!'73F rer)Gelel

ż Bldaposi Váĺtlsľndczćsi ćs EpítŮsĺ Kcrtszabál)zt.ói sz-o!ó +7ĺ 998.(X.15.j }.$v. Ksŕ' rgncclei

} A rekiánlok, re*|ám5eĺen,jezések es cégélek elhel1ezésének sz*báiy.airól sztiló 55i2Tl3. (XII.20J irnkuĺ*Ényzati
rť3.l('letę

N- Yl ĹATKoz}tT

) Áiuĺĺrort hęeĺ.ĺijĺĺjiii.o-k személ;'es és kii:ö!,:!eses aiaiaĺm (hozzi.a.lozóim szenćiyes 3đ3iäi) a kez-clćsćhez ćs az cI-

jáIó hatÓság felé továl)bíiásáIh1z ajog05uliság ir;cgáilapĺtása és ĺeljesĺiése céjiábói.

} Kérel*em bs4;,rrjlásaior a. Pillgámresteri Hivatĺl Vag'r,ongazdälkodlásí és Üzsmeitetesi iigy"osztály ijg-Y..hĺézĹi.ii-

töt iájékoŽ1aíást kalrtan] _ n3i)'.e. iildolrllisui veĺ:elr - ĺz eljĺirĺls megi;ldíiásáŕaŁ n3Íĺĺról. az iišyílttezési baiáÍĺd('-

ľiil, az ĺi3yemre iĺ:iny-adó jogszabáĺ1'. retĺlelkezéseiĺő|' .iogaimrcl é! i((itei,.jzettsć-genro]. továbbá köre:ezeĺlséEenl

eiĺn ulasziásának .i l)-ckö\.ťtk?7'tlén-vť i;(!;. a I:ir.ara l i eićľhJĺősC{gÍöl.

} Kiltlenlanl. hrlg:;'keĺel:i;trl: ie}jcsitł:.t: ťsťićÍ a ].ĺ}Ü.i' ćvi CXĺ'.' rv. 7jä. $ (i)'ociczĺjćs b} 1:onĺ.ji: alailiál: a Łl.
:.-i'bezésĺ jtlgonľcI ierrlcl:ctlk. iu-ś!!i!]j1-r+-'r.ť-s!:qj]. l:ĺ'l51'. ezĺiltal eZ üg)ťIÍrL'9Í ilazci: haiäioza: íłn::ak küzlÉsśkoľ
iL1Eiľô.e .::]ť:kcći!(-

I3uĺlapcsĺ. 20 Í5. c'. .;;: t'o ...-.;i:;' nirp'

;i
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,.t.lÁĺn,,ísl cĺrĺľÉroai'ĺ y

Al''rlÍľclti Nĺrgy ĺstľán szĺi|eťett ľ'ł:tg'v Isťván (llllllĽD anýa treve:

' szírn alatri ĺakos. rnint a FESSTHEĺ{I!ĺ.
1YEST Korláťott Fetełősségíi Táľsas.ág {riĺvi<|Ített cógnév: F?;ięS1-ŁĺEI{l{-\vEsT

K'ľt', székhelr,e: 1081 BudapesÝ, ř{'un utca 4. fszt.7. szánr) iiľyvetetője a cćgľĺ

akiĺćnt jeg;,zetll' ľiog),a cég elŕiírt ei'(ilryclmoÍt vagy nyo:.lltiltott cóq.ęzÔi'elge alá. ill,.l:ve

ťĺ;lé a nevemet az alábbi alźĺíľiisĺllaľľial egyezoelr önállóan iroľn.

-4
'" '"1::* ':--t1 '"-'=;...;?:-?í .'. ..,.'' ?/....

Nagy Istvĺin

Kirái-vn.: doktĺ:r Papp ltđikc kňziegyzô
330í) i:iger. \'iiltrsĺ.al Út 3.
.|el..,Fa>; 

: i 3 6) 3 1 l -ó ] 8 l (.-1 Ĺ;) -< : 6 - 592. *.n.lłli l : lrilai yllelŹ4''łrokk' liu

L)g.vszá:ł : 330 l 2/H11 477i?ĺJ 1 4.

Alu[ĺľo:r köz.icglzilhei-vettes ĺźtI}ťisílonr. lrog1; --.---

liagyIsľvánszii|ci'cttiYagyIstvrin-]lri'.ianevD
zźrĺl: ĺilatt! lłlkos. łiki sĺernél;,aztrlrtrsságät és tllag}-ar

ĺi[ianlpĺ:lgáľság1irilszĺlt:lťlszelnćl-vłtzo:lclsitiigazolr'iln;,,ťrva1,ĺnĺgIakcíni'éĺ
.GzĺitlrúIaIicín:c.L4a:ł-ĺl|őiaĺér.;Ligiigazcrĺv'ánl.ĺir,ĺrliguĺ.tllĺa'ezjaz,aláíĺási
cÍnpěldżn1.-l cliĺtiem saját kezĺileg ítĺa aiá.

Á'z iig-vťél ątdtrinásirl '',ettc a kozjegyzöhel.vet(es ĺájćkclzĺatásáĺ ł kôzjegyzők.r.il szłiiĺi

i99l. ćl.í Xl''I. :öľvćn1.. t22. }ł (:)-íl0) bekczdć:;e ibcn tbglaltafu{|. vagi,is a

szĺ:nréiYazonosserg on-|!ne ellenŕirzćsćrc vtrtraĺl<ozó rcrlrÍę[kezéselĺrôl'.--.------...---.-..

Eger.20l4' (keiiőez'er-tizennćgy') ćv jrilit-t hó 3I. {h:łľnrinccg.vi napjđn

#'1,*É}*.t

#

.ii-.i-----.'v--;' _---

l)oktor IJoza Btľlrĺľ:r
K iiĺ..i egĺ: ző Ii e i1, e ĺtes



ÜPTI-i:l* Kft' >l - FL;NSTI'iER:.'1-WEST Kťr.

ľłIegjelenĺtés

Kózzéiéie|i infoľrnáció megjeleniiáse:

{ ÁLTALÁNoS ADAToK

Cégiegyzék.szán: 3í C9 989C74 (Hatáiycs)

Cégforrna; Koriáto|i íeIeItsségli tá.saság

Alakuiás cátunla: 1 993.03-1C'

Bejegyzés dátufia: 1 994.02.0.l'

A cÉG ELNEvÉzÉsE

a4 FENSTHERM.WESTKor|áioitÍeielöSsěgtiTálSaSág
Vá|iozás idopon:ja: 2a1 Ą.a5'Żs.
Bejegyzés kelte: 20í4'0ô.25.

HatáIyos: 20i4.05.29' - ,..

A cEG RÔV|DíTETT ELNEVEzÉsE

3/2 FENSTĺJERM-WEST Kft'

Váiiczás idĺipontja: 2c1 4,Ü5.2s'

Bejegyzés kelte: 20i4.0ô.25.

Hatályos: 2014.05.29. - ''.

A cÉG SZÉKHELYE

5/4 1081 B-uo-ąpls.t'_Ku!r-u!9a^4=l9.Lf.
Vá{tozás ĺdóponija: 20,13.04.01.

Bejegyzés keIte: 2Ü13-06.2C.

Hatá!!,os: 20i3.a1'01. - '.'

A cÉG F|ÔKTELEPE(|)

7/5 H-u*?E9!_Vác-9gányi!.ktll-'
Vá:tozás időponija: 2c1,ĺ.c8..{ 5.

Bej3gyzés ke|te: 2Ü1 j.cg-05'

t1atá{yos: 20 1 1. 08.1 5. . ..'

7i9 Lłtj_Ł3.9.0*F-rłŁęsa!gĽy"t.|gĄEdLc-ĺa.
Változás ldopcni;a' 2o:'2.0ô',i8'
Bejegyzés kelte; 2Cí2.c7. 1 8'

Haiályos: 20i 2.c6' 1 8' -'..

7,l 1 c l-ł!!-ł9-9.Q'.t'Jz'ęs.é-b-oĺ'Ł H e.r-béľa_u-?..ĺ20ł9i]'s. b r*.J
Vá|iozäS !dőpĐniia- 2c1f .Đ6'18'

BejegyZéS kei:e; 2.j.ĺ2-37' i8
Hetálycs: 2c1 2'Cô.i 8' - ...

ľ9.1

l ' o!ĺlal. összesen: i' l olđai

ąę_élÍ!áso\.ę!Ĺe'LLésę

lrĺtp:ł.ĺłrł^'v.tri..letl.ltll,cegtz:rĺ,ce*{kir.ollat-n'vlllnlatasiĺfl{)902i(Lí1 ]0l.5.íJ6.tj, i .



()P'l'ĺ:-N .{í.t. ;> - FE\-STHERiv.J-1VEST K ft . i. olclai. $sszeseJr: i I oi<ĺal

7il 1 l.l.U-g.3-s.9 F-.uzęEabony-F|gĘár"lé-Ug2s-3gl1?-bLs.z},
Vá;tozás idöpontja: 2012.05.,1 8.

Bąegyzés ke;te: 2ci2.07,1 8.

Hatáiyos: 2Ű1 2.06,7 8. -'..

7/12 HU 2000 Szeĺ'Ĺę$tś}' K6zúzó u_t93.-7-.

Vältozäs ĺdöpontja: 201 4.a5.29.

Eejegyzés keÍte: 20í4.06.25.

hatályos: 2014.05.23' . ...

s A TÁRsAsÁGI szERZoDÉs (ALAPszABÁLY, AtAPĺTo oK|RÄT, LÉTEsĺTo oKlRÁT) KELTE
8/1 1993,03.1C

Hatá:,y'os: 19%.a3'1 a. - ...

8/2 1993j223,

l-latályos: 1 993. 1 2,23. . ...

8/3 1998.Ú7 '2Ą'

l1aÍályas: 1 998.1 1'1 9' . ...

8/4 I998.1't.10.

l1a!ályos: 1 9 -o8. 1 i.1 9. .'''
8/5 1 9g8. 1 

-|. í6'
l1atól|yos: 199-a.ai'c5, - ...

8/6 2000.01.17.

Hatôlyos: 20a0'02.24. -''.
8rt 2Ücí.03.09.

l-iatáIyos: 20C1.03.29. - ...

8/8 2.1C3.A3.21.

l:atźlĺyos: 20c3'04. 1 5' - ...

8/9 2CC3.C8.;9.

naiáĺycs: 2C$.a9.1 7. -'..

8/10 2003.c9.1c,

ĺ1atáiycs:2a03'i0. í5. - ...

8/1 I 2003.C9.sC.

iiatáiycs: 2C03-,1 1.03. . .'.

8/12 23e4 'iÜ.12'

!-í atéiycs: 2001. i 0. 25, - ..'

8/13 25C4jt0Ź5.

I-atáiycs: 2001.i 1.1 E. -'.'

8/14 23C8.C6.27 .

Váĺiof ás iciöpcrtia. 23ł8.Cô.27,
8ejeg./zés keit3: 2D38.C7'29'

hażćlyos: 2C0E.a6.27' - .'

gii 5 2CCs 09 C2

ĐejegYzés kelt3: 2u1c9' 1ů'55'

htĺp::;'l.'.'ł.1",..6'1ell.hru.ce-qtar/cegk iĺ'txrai-lryornĺaĺasl! 009,Đ2 1 054 2015.06.01.



opTĺ.x Kjt. > . FDNsTi:iER'Í-wtsT KÍi 3. oldal. össz-i]st';l: 1i olctill

8/1 6

8/i7

8/1 I

8/1 I

8i20

8/21

8i22

8/23

'Íl atéi,Jos: 2aa9. 1 a. 0 3' - ...

2C10.03.,{3.

Válĺczás iićcontja: 2c1 3,c3. i 3,

BejegyzéS ke|te: 2c1 0'C4.c1 -

Hatáĺycs: 2a1 0.G3.1 8. .''.

2ü1c.0Á..19.

vä|iozáS id5pontja: 2010.04.,ĺ 9'

Bejegyzés kelte: 2C1c.c5.1 1 -

Ha!áiyas: 2u 0.a4.1 9. - ...

2c1 1 .Ü3.ci.
Váliozäs idŐpontja: 201 i 'c3.01'
Bejeg.vzés kełte: 201 1.03.2 i.

hatáiyos: 2a1 1.o3.01. - -..

201 1 .05.1 0.

Vá|:ozás időpcntja: 201 1 .05. 10'

Bejegyzés keĺte: 201 1 '05' ĺ 3.

t.la!ŕllyos: 2ú1.a5.1a. - '..

20i 1.0s'.ĺ5.

Váliozäs idöpontja: 201 1.06.'i 5

Bejegyzés ke|te: 201 1.07.05.

l-iatályos: 201 1'c6' 1 5. - .''

201 1 .C8.15.

Vá|tozás idopcntja: 2011 'c8.15
Bejegyzés ke|te: 2c1 j 'c9.c6'

|íaiáiyos: 2c11 .a8.1 5' . . ''

201 í.09,3c.
Váliozás idöpontja: 2c'í 1'09.30

Be,ieg)jzés ke|!'e: ic11.i1 ,o2

haiáiyos: 2ai 1.a9,3c' .'.'

2a12.Đ1.a2.'

Váĺtozás idoDonija: 2012.3 1'C2

Bejegyzés kelie: 2012'C2,C6.

,latáĺyos: 2012'01'02' - ''.

2cĺ2.05' J 8'

Be,jegyzés {-|ie: 2012'c7.i 8'

Haĺáiyos. 2C12.07'i 8. . .''

2C1?.1a'Ż4.
RoianĺzÁ< i5||r.)ń1, 11 Ąc

Haiáiyos: 2c12' 1 1 -c5' - ..

2C1 3-Ü3-27'

3eiegi.zés k3ĺ.e: 2Ú! 3'c5.2ô

iia!é:fos: 2ai 3.0ô'20. - .'

8/24

8/25

8i26

6/27

hiij)],,,.,w\.'1\'.oĐten.ij,}cegĺáIlcegkivĹ]nat-l'lt:oJnĹarasl,ĺ 0090] ! [].j4 20l 5'06'Đ 1



Oł)TF:N Kii. ;i - FENSTHERM-\łEs,| Ki.t'

9 AcÉG
9/1 25

9t126

9/i 27

9/128

9/129

9/13C

9n 31

9ti32

9/133

9i135

9/135

9i1 37

2ti1.cs.29,
Bejeg;'l265 ke;ie; 2c 1 4.cô.25.

lia!éJycs: 2a1 4.06.25- . . '.

TEVEKENYSÉGĺ KÔRE(Đ

4.ĺ20'c8 Lako. és nem :akó ě5i]|et éDĺtéSe (Főtevékenység}

Bejeg:ĺzes ke|ie; 2ci 3'c2',:6.

iźatáiyas. 2a13.02'1ô. . '..

4i 10'c8 Epüleiépítési pĺojeki szeĺvezése
Bejegyzés kelie: 2C'ĺ 3.02-i6.

Iiatáĺ,los: 2c i 3.a2' 1 ô. - ...

4322'08 Viz.. Eáz-' ítjtés-, légkondicionáió-Szeíé|és
Bejegyzés kelie: 2CÍ 3.02. 1 6.

Ha!áIyos: 201 3.02. 1 5. - ...

a329'08 Egyéb ěpł!eigépśszeti szerelěs
Bejegyzés kelte: 2c.ĺ 3'c2. 1 5'

rlatáIyos: 20 1 3.a2. 1 6. . ...

4331'08 Vakoĺäs

Bejegyzěs kelte: 201 3.02.1 6.

Hetályos: 2a1 3.02.1 6. . ...

4332.0B EpÚlstasziaIos.szerkezet szeÍelese
Bejegyzés kelte: 2c1 3.02.1 6-

Hatályas: 20i3.02.1ő. . '''
4333'c8 Padlc-, Íaibuľkoiás

Bejegyzés kelte: 2c1 3.02- 1 6'

l.1etáiyos: 2a13.02.16. - .'

4334.08 Festés. üVegezés
Bejegyzés keĺte: 201 3'C2.1 5.

Ha!áiyas: 2a1 3' 02.1 5. . .'.

4ô..3'c8 Fa-. épĺtési enya9 ügynÖki ĺag'/kereskedelrne
Bejegyzés k3lte: 2c 1 3.c2.1 6.

ha!élyas'. 2c13'02'15. . ...

45íE'08 Egyéb ieiínék ugynökĺ nagykereskede|me

Bejegyzés k3!te. 2c 1 3.c2.1 6.

Hai,áiyos: 2013'c2'16. - ..'

4642'08 Ruházat. iáb.oe|! nagykeĺeskedelrne
Bejegl.zés keita: 2c1 3'02. 1 6.

H3tályos: 201 3'02.1 6. -'''
4673.c8 Fa.' écítoanyag-, szaciteIáíU..agykereskecĺeiem
3ejegyzés keite: 2c1 3.02. 1 ô

Hata!.,łos' 2C13 C2 i 6' - '

682Ü,.a Saját tuie;Ciołú. béíe:t i1gatIan bérbeeiäsa. łzerneĺtetéS?
Bejeg;,133 ke{ie: 2C 1 -1. 02. 1 0.

4. rrldgl. összesen: i i oĺĺtal

l)ĺtp:/'.Ą''.ť\ł.(}ptg1:.fiu,,ceg1łrj'celk ir'trnat.l)'.:onlt"itasi l o090? 1' 0-'4 2ui5.06.01



OPTEN Kft. ĺ . FF}iS'T.}ĺEfu\',ĺ'ĺ1jEsT Kĺi

iia!źlycs: 2c13.Ű2.16. - ...

4674'c8 Fśmäíu' szereĺvěr.v. f ül.ési beľencezés ne gyke ĺeskedeirre
Be;egyzás ke|te: 2D1 3'02..ĺ6.

Hzżélycs: 2c1 3.C2'1 6. - ..'

3i148 4ô72.0eFém..érc.nagykereskeielem
Bejegyzés kelte: 201 3.G2. 16,

Hetálycs: 2a1 3.32' 1 5. - ...

9/152 Ą752,08Vasáĺu.. íesték'.ü./eg-kiskeresk'edeĺem
Bejegyzés ke|t=: 23i 3,02.1 6.

h?ŕálio-s; 2a13'02. '16. - ...

9/'ĺ53 4778.08 Eg.véb m- n. s' új źÍu kĺskeÍeskec.3lrĘe

9/i 54

9/156

9,i145

5. oldai. ĺjsszesen: i i olĺiai

Bejegyzés kejte: 2C1 3.C2. i 6'

ľ.laÍáiyos: 2C1 3'02.1 6. . ...

4759.G8 BútoÍ, 9;ĺágĺtäSi eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskédeäłre
Bejeg1ĺzés ke;:e: 2013.02.16.

ha!áiyos: 2a1 3. a2' 1 5. - ...

25ô 1'08 FémÍeiü|et.kezeĺés
Bejegyzés keiie: 201 3.02'1 6.

Hatályos: 2u 3'a2.1 6. -'''
9/157 4ô-c0'C8VegyesteímékkÔrü nagykeleskede:em

9/,ĺ 58

Bejegyzés keŕie: 2C,l 3.02. 1 5'

hatáIyos: 2il 3.a2. 1 5' . .''

4659'08 Egyáb m. n' s' gép. berendezés nagykeieskedelme
Bejegyzés i(eĺie: 20.1 3'02.16.

Hatáiyos: 2c1 3.,2 1 6. - ..'

9/i59 2433'38 Hĺdegen hajlĺtott acél;dcrn gyáriása
Beigeyzés kelte: 23? 3.c2. i 6.

Ha!ályas: 201 3'02.1 6. - .''

9/i 60 251 1.c8 Fémszerk3zel g.ýártása

Bejegyzés ke|te: 2c 1 3'02. 1 6'

Haiáiyos: 201 3.C2.16' .'.'

9/161 2512.c8 Fem epüietelen gyćrtása
Bejeg.vzés keite.' zaft .Đ2'16.

Hatályas: 2a13'c2'15. . ...

9/162 2562.Đ8Férn.ne3muľ:káiás

Be;eg'yzás keite' 201 3.02, 1 5.

Heńiyos. 2C1 3.c2.1 5' - ...

9i163 4299.0ô Eg.veĺ m, R. s- épĺtés
Bejegizés ke;te: 2c13 02'.ĺô'

HetáÍ.ýas.' 2c13.C2.is' - '..

9/1ô4 431'Í'08 Bcr'iás
B6jegľrós k.ôítô: 2ł1 3'02' 1 ô

ria!áiyas: 201 3.02. 1 e- . .'.

i-lľÍ".:'tń\'q'.opte'l:'itiĺlceglat:',ceRkii'0!lat-t)]'(!inĺatasi,I i)0902l 0 j4 ]0: -i.0ó'Đl.



OPTBN Kň-'i - F.ENS-ITI8RI,í-WI-.:S1. KÍ!. 6. oldal' osszesen: I 1 olĺĺal

9/1 65 43'!2.36 53ítáSi teru]et €lökészítése
Bejegyzěs ke:te: 2c'l 3.32'1ô.

haićilyos: 2013.c2.1ô, . '..

9ĺ1ô6 4321'Ü8Viilanyszereĺés

Bejegyzés keite: 201 3.02. 16.

ł1aÍá!yos: fa13.02.'í6' - .'.

9/167 4339.c8 Eg.Véb beÍjező épités m' n. s.

Bejegyzé.s k3;te: 201 3.02.'ĺ6'

ĺ1atálios: 2c1 3.02' 1 6. -',,

9/168 439í'08Tetôítc'és'ietcszerkeze!épĺtés
BeieÔY7És a"|te. ? o i3.Ü2.16.

|:a!áiyos: 2013.02.1ô' - ...

9i169 4399'0a Egyeb speciális szakéDítés m. n. s.

Bejegyzés ke|ĺe: 201 3.02.'í 6'

Hatályos: 2c13.02.16. - ..'

9/172 7729.08 Egyéb szen:élyi használatÚ' hááartäsi cĺkk kólcsÔnzéSe
Bejegyzés kelłe: 201 3.02.1 6'

lia!áiyos: 2Đ13'02'16. - .''

9l178 2223'08 ľúüanyag építóanyag gyáriása
Bejegyzés kelte: 2ci 3.02'i 6.

HaÍályos: 2a13.02'16. . .'.

9/179 681J'08 Saját tÜ|ajccni ingatian adásvélelg
Bejegyzés k=ite: 20i 3.02' 1 6.

/:aťályos. 20.ĺ 3,02.1 6. . .''

A MUKÖDÉS BEFEJEzÉsÉNEK lDoPoNTJA

10/1 hatáÍofat|an

l-iatályos: 1993'03'1o. - ',.

A cÉG JEGYZETT ToKÉJE

1i/1 isszesen: 1.1i CÜt C{rÜ ::!ji;

Vá|tozäs ĺdópontja: 2o':o.a5 l 1,

Bejegyzés ke|te: 201 0.05' 1 í '

Ha!éiyos: 2a10.C5.1 1. - '..

A cÉGJEGYZÉSRE JocosULT(AK) ADATÁ}

13n1 
N.?g'y !ÉtuęĘ.|$-:ll4.olŁár^.|-l.o.nil W ĺ.gyvezete ivezetr tisztségviseĺo) q!9-0--E'.!.ęr'

K94ą|ja u-l-/B'.

Szĺj|eiés ideje: 19ô7 c4,14.
Adóazcnosiió je:: 33ô627 1 064
A képv;selet nroc.ja: cnál|ó'

Á jogvisfonv i(efcete: 2u1'n8 15'
Bejegyzés ke:t=' 2C12'u17 18'

Haiái,ras' 2C12.c7 '1 8. . ' '.

i..:ĺ.:i::ĺ'"."'ĺr.'rł.irplen.hu;'cegĺaľlceĺkir..oni:t-n} onliarasi ĺ i}090] l0::1

í0

11

2Ĺ} i-5.06.0 i
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oi,T t'{ Kfľ. > - FĘN,S1.HijRI.í-\1:EST Kft. 7. olćal. össz*sęo: l l oldał

i1/2?
,{łss_Ĺé-s:lĹ€..s_ĺał{-tą,''ľ1'á'-rjé] tl ugyvezetĺ (vezetc tisztségvise|Ől 37oo

.6azuq!aIej!a' M!!s*zäth K u 7. fszL3.
SzÚieiěs ideje: ? 9fi0'09.05'
Acćazcncsĺió jet. a3421 32341
A képvise|et midja: oFá||ó.

A jogviszoni'. kezcÍete: 201 2.c6'1 8.

väliozäs ;dópantj a.. fa12'Đ5.1 8.

Bejeg.v"zés keite: 201 2. 07, í 8.

fiaŕáĹycs,. 2ü 2.aô.1 8- - ..'

13122 |::f
B áto rn é R á cz Juc-iĹ.G.ĺL KolgsJ|J!!ąĘ3} | &i gg y1'323.6 it,ezełö tisztségviseio) 970Qx".i-ąę''p.ą-r- 

'ł 
ĺ.z'

sztlietés ideje: 1 957.07, 12.

Adóazonosítc jeĺ: 8367í62i 37

A képvise:et nródja: önálĺó.
A jogviszony kezdeie: 201 2.06.1 8.

Vá|tozäs időpontja. 2o1 2'Đô,1 8.

Bejegyzés ke|te: 20.! 2' 07' i 8.

Hatalyos: 2012.06.1A. - ...

A KoNYWlZsGÁt-ó1r1 łoarłl
14/1 

C-'-s-!z-madi Gvörgy^.k.n;'-K9lt]&lĘl(d-l ffi rzgoeęsrÁ.d*.'V-.é.9.sęy-.tŁ9'
A jogViszon)i kezdeÍe: 2u4'a5'29.
A jcgviszony vége: 2019.05.28.
VäItczás időpontja. 2o1 4'a5.2?.
Be,jegyzés ke|te: 201 4.06'25'

Hatá!,!os: 2014.a5.29. - ...

A cÉG sTAT|sZTlKAl SZÁMJELE

20/5 1115254A-412C-113-01.

Đe'i.gyzés ke|ie.' 2Đ 1 2.,J7 .23'

HaÍályos: 201 2.07.23' - .''

A cEG ADóSáMA

21/4 111ô254cł42,
HU1 1 i62540.

Adoszám státusze: éivényes adosfán,'}

siŹtusz kezdete: .1 9g3,c-". 1 0'

Vá;tczáS :dcoontja: 201 2.o? .2a.

3elegyzés keI:e: 20í 2.09' 1 c.

Hatáiyas:2012'C7.20' - . '

A cÉG PÉNZFoRGALM| JELZosáMA
32i1 "ic.1.1_153;-35013536-C0CG000C

K&;i Ban( ZiÍ' 35C Egeĺ í33ÜC E'eeÍ. 3aíkaczy u' 3': 3i 1C J41aą.j
p. Sza...n|a i:yliäsi cátu.na: 1933.32'f2'

|-'ziá!fcs- 2aC2-C1'30. - '

32/4

20

32

i.:11n: jl',w\1:t.Y.opie:l.llu,,ceguľicegkir'on,łt-n1'ir;:riatłs''l00902 l 054 2015.06.01.



45

49

OPTIiN Kft.. >r - FEI{STI{ER:\.{-WEST Kli 8. clldal' összesen: i 1 olcIal

1 04035c74s555456-505'ĺ 1 0.ĺ 4
K&H Bank Zrt' 350 Eger (3300 Egeí, Barko9zy u' 3.; 0í 10 041043)
A szán.lia n:ŕitási dáiuĺna: 20cg.11..,i0.

Bejegyzés ke:ie. 2i]09.1 1.13.

Hatáiyas: 2c09.11 .13. - .'.

A cÉG ELEKTRoNlKUs ELÉRHETósÉGE

45/1 Ernaĺĺ:inŕo@feJ19th.9I!0Ľcs!h!
t./á|iozás időoontja: 2014.05'29.
Bejegyzés ke|te: 20 1 4'c6.25.

Hatályos. 20i 4'35'29. - ...

A cÉG CÉGJEGYZÉKSZÁMAl

49n 01 09 989C74
Vezetve a(z) Fóväĺosi Ton.ényszék Cégbírosága nyi:väntaĺ.łásában

Bejegyzěs ke!te: 20.! 2.07,.ĺ 8.

Haiá!,!Ôs: 2e1 2' 07' 1 8. - .'.

Cégfoĺmától fÜggó adatok

í A TÁRsAsÁG TAGJAĺNAK ADATA|

{0e}

4 /na|/.l ą1(Uv)/1Đ 
Geĺeac-séĹ.Qsap..é.ĺan:N.ągy'J-qd!t}E ĺ<t,ĺĺe;cĺ cím:DEô3.179obeńslieusenR.-
vťaEneÍ StÍ í3'
Szü|etés ideje: ] 9ô2'08.08.
Kézbesĺtésĺ megbĺzctt: DÍ. Zvala lstvän (an: Bortély ibolya) 'gjqp-Es'eÍ-sEéĹhguyj
!!ga*2łl.
Szavazati jcg máńéke meghaIadja 50%-ot.

A tegsági jogvĺszony kezdeie: 2a12.10.24.

VáltczáS időponija: 2C12. 1 0'24.

Bejegyzés ke|te: 2c12. '1 1.Ü5'

Hatáiyas: 2012.10.24. - ...

1(09y16 
&ést.-ôĺ3ĺP-9é kni.!{ęeęj-&éiąl Ei tgoo sqe-r.1.v.é.qy.rśt_t49.a 10.
Szü|etés idele: i 996.01. 14'

A tagság! joEr.iszony kezcete: 2ci 3. í'1.1 8.

Vä!tozás időpontja: 20.:4.05.29'

Be,|egyzěs ke|te: 2J.ĺ 4.06'25.

HatáiyDs: 201 4.05.29. . ..

3 KozosTULÁJDoNÚ Üzĺ-rĺRÉszruLAJDoNosAINAKADATAI
(0s)

?ĺnQ|/1 Í;i
ďggy_lvcÍaseląn;.Męz-e-i'R9!ą LĚj .ł3 q'q'Es-eĺ,'' ll.ą g.v łét u.ĺp a ]'Q.

SzÉIetés icje]ej i 996.0..' 1 4.

it[ĺir:l.',r.t'..vrr..+i.ltcn.ir.-r'lces tarlcegkir,onat-ll], rlm::rĺasl'l 00902 l0'<4 20: 5.06.01



()PTE.]\ KÍ.ĺ. l> - FF)NSTI'IER\{-WEST K'11. 9. i]ldal. összesen: i 1 oldai

A iegsägĺ jogviszony k€zdeie: 2013'1i .18.
Váitozäs ĺ.jcponija: 2C 1 4.Đ5.2s.

Bejegyzés kel|e: 2c14'3s'25.

ffeláýos: 2a1 4.a5.2g' - ...

3{09)/2 
klskgru-N?gyJsfĺ3n-Ĺg!;.Męąe-ĹĘ9ką ffi .s.o'9-q.ts,ęľ.-N*ąsyl9Ĺ-u!9El.0.
SzÜletés ideje: i 997.05. í 0.

K:skorú tcrvényes képt',isg16i.. Nagyné Mezei Réka {ac: Csák Judit Verora) .3-9.'89-'ts.e-L

lÝasy-rél.u-tc-a- lg.
A tagsági ;ogvĺszoí:y kezdetej 2Ű13.11 'i8.
Váiiczás idólonija: 2ci 4.c5'29.
Bejegyzés keĺte: 2c14'06.25

ĺ1atályos: 201 4.,5.29. . .''

j!í1ąl/j r:i:;
Kis"i'pI.u*MsyVjt7é./y-Ĺąn; lVęzęj Réśą} iš! 3log-Esęľ.-NagyÍlit utca 10.
Szi]|etés :deje: 1 999.02'0ô.
Klskorú tö*-ényes képvise|ôje: Nagyné iúszei Réka (an: csák Jucił Veroi!a} 33qpfsę'|.
jýégyré.ilłtc-ąl0"

A tagsági jog'ĺiszoĺ'ý k3zcete: 2c13.1 1.18.

Vá|tozás idősoni;a: 20 1 4.05.2-o.

Bejegyzés ke|te: 2cí 4. 06'25.

Hatáiyos: 20i Ąa5.29. ....

s7 PÉNZÜGY| MoDUL

zg14. 2013. év 2012,év 2011. év 20{0. év
ěv

Beszámolási N:ncs 2013'ci.cj.. 2012.Gi.01. - 2011'01'c1.. 201o-0,ĺ.01. -
idcĺszak adat' 2C13'12'31' 2'312.12.31' 2c11.12.31. 23ic.12'31.

eFt eFt eFi eFt eFt

É.iěkesités neiłć Nincs 2762o54 3 J95 985 5 563 743 3 829 4i8
äľbevśtele edat.

Üzemĺ eredmény Nincs 157 780 187 s22 303 28s 1i4 375
adat.

Adófás elotti Nincs 78322 94 396 2357ô2 8G 627
eredrnény adat,

lĺéĺieg szerini! Nincs 75 e97 87 12s 22374ô 74 9-?8

eredlj,!ény acat.

Adczoit eiedmény Nincs 75 997 87 12s f23 74ő 7Ą E7s
acai.

Befe(:ete:t N;ncs 1 c2ł3C2 1 cis 495 ôCi 3ô2 2.l8 164

ôszkĐfrk edat.

icígoeszktzok Niłcs 2 82ô 7.c 2 449 139 2 i8s .ĺ53 353 977

A<iĺv :cjöbeli }.l.rlcs ôC0 9 5B8 1 c69 306
e|haiáÍoláSok adat.

lrttp:,Jirłw''ĺ.op!en.i.tĺiccglarĺci:gki','clla1-ir1'illn..ir:as,,1 00902 I ł--ĺ1 201i.06.01



()P IEN Kri' Đ . FENSTi-]ERM.WES.I Kft. ÍÜ. oldď. ossze;en: i i o]o.a]

s2jái tóke Nincs i 3i7 19 ł- 941 zcc 481 373 260 32s
aciai.

CéltaÉalékckNĺncsc0Ú0

Kotelezettségek N:ncs 2821 67s 233e 11? 22ÔE70g 90s 3c9
adat.

Passzív idóbeli Nincs 8 736 109 955 4 106 5 8cs
elhatáro|ások acat.

Pénziigyi mutatók

E|adós.cottság l.jincs 0.73 c'6a 0'82 c.75
Ícka o eżet.

E|adosodottság Nincs 2,77 2.51 4'56 3,10

Ínértéke - Boniiás adai'
Ú.

Áíbevéieĺ aIányos Nincs 2,75 2,31 4,a2 1'96

eredmény % G odai.

Likvidiiás; Nĺncs 0'79 1'c4 0,s6 0'93
gyorsĺáta rĐ ädai.

Létszám: 13C fo

127 H|RDETMÉNYEK

Eluiasĺtó és kijavító Végzések

Cegközltny
Ev : 1998. Kttet: 44' o|öa|:44332.

Heves łv4egyei tstĺ.ćség 1G 09 021a51

''NM TEcHNIKs'' Keľeskedelmi és szo|gáltató Kor|áto|t Fe.
|elósségti Társaság (3300 EgeÍ, szarvaskől u' .ĺ8.)

A bíľcsäg az 1994. 01 . 1 Í -ěn :rozctl Végzését hivaialbó; az aiá-hbi-

ak szeÍint javítja {egéSzĺĺi) ki:

i3. lfj. Nagy lstván ügyvezetc 33c0 EgeÍ, Szarvasko! u' 18.

Hatżĺ:jcs: 1993. 03. 13-tő|.

Bejegyezve: 1938' 1c. 0ô.

Az ađatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszerébô| származnak, amely cégek esetén a
Cégközlönyben meg.ie|ent hivata|os adatokat tarta|mazza' más szervezetek esetén egyéb

forrásból származo hivata|os és gyűjtött információk |áthatók.

Lekérdezés ĺdőpontja: 201 5.06.01 16l.24

Utołsó feIdolgozott Cégköz|öny megjelenési dáturna : 201 5.05.30.
Adatbázis uto|só aktualĺzálási dátuma: 2015.06.01 í5:36

http:,'i.'lrvrv.rl;riťt1. iliii'cesłai'j'ccgkívonł: t-nriĺ..trrta.tasl1 0íJ9Üj l íJ5 4 20 i 5.06.01 .
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Eudapest Fôváffi Viit. keřĺilet Jóefvércsi önkománrEt Poĺgámesteđ Hivataĺa . 

i
vagyffigadáikodásiés Üzemelbtési Ügy6ztá|y .!i.':: i :'],: ć t' i1o8zBudaoest ':i);.: ii:i Ĺ'j i
Balossutca53-67. 

K É R E L E M .''Ě.ůľ:;.ä'ľ'. :

a Józsefľáľosĺ (}nkoľmánYzat tulaiĺtonában léviĺ lťdztciĺircrTäsrňäIeráfi'ou-*_-..
I: ź |j Í !š ô ł! o ln ! 4 ! ? á r,i í r i ý a si u l ĺi a i. n9 oil l ł7 łi I b c í úv e ĺ ki l ě I ! ł n i !

Adoszánra:

:|Íegjegy"zés: Fłliĺi ąĺi<:ĺł!ł Lě'!ćŚ! | 'łö:!ełt}ie!-hąszłiálł!i kćľeln:łk ellli.áltisĺiiiaz' ! k!i.i!ľii!e!-j!ě':nóiłĺo!'. eilenĺ5rzés,lhez
szĹ;]Lrégesek !':GdaíĐ.!:4tą?hlg.lntęsĺeľij:!il'łl!ł!éscJó:sefi<iřosiKi)j!eÍi!el-!e!łg7e!elkezłĺiLJelen!ójćkErdíLźÍa20l]'énCY|I
liłtérytualwul. ..ł . ;

Kii'ríeľiilct-hłsználat idcjc: 20l i:.,l ul, łĺ no Ił{ ] naptot _ :o l ?:l. ĺv
(lbbb idópont'- hel3,-sán asetéĺ kénink |isľát łnellékelnil)

Ktizteriilet-hlrsznállrtc'elja:...j....j..:'.''...'':....l..i..!'i.'...{.:

Kłiaerülct nagi.s aa. .......:| ;.......-....'... n.,.,,.!b

Eg'éb ( ŁE1'EI,EZÉSI CÍł'ĺ, an'enn1iben a tenti a<|atoktót e|Íéą stlr.):

.:|l,7.ź .'.".'y|i,, 7,,'," - ""-""" ""'

EćrjüA ĺl ĺĺiloldtlIołt jr!ĺí'eil
ĺt k é ľ eI e łĺt t'ł' )'0 Íttt fl Í |; d n'}: t

ffiellćkIeĺeket csfi tollli, és
ał áí r n i s ĺ'íĺ,a s k e d,j ék !



- z-

,Ą kćrelmezí tudonfuul r.eszĺ. lro5ĺ
} a kéiele:n beny*:rĺsa'nen jog.lsítja lbl a közterĹilet llaszlŕ.:atiĹT'

> a1s'20i,3.iĺV.24i;Ĺ;;Äŕtiiesđelet1;-'$(l)bekez.iiiseszeíinteköai'Íĺile!hasz]ál.tŻśľlkÓzle-
ĺJier.lnszléiati ĺJíjat köieles fizeĺnÍ'

P a köŹteÍiiletEn kiJĺiu! 
" 

u loemó'ĺĺ.x'zy.) Konlláilyrcndeieĺ I2. Š (ĺ) bekczđése alapjáĺ a rendelet 5.

mellékietében meglBuá.tÖzoE telTéke:{ árusí{haiók.

ä' kéretemhez ä kérclnrezőBek az aIábbi ne|Iéletcket kell csato!nĺa: (A s3to}t mcllékletet kérjĺik X-e| je|0lni}

:a tt n:tásclaĹźi
I -Ą kozteÍiiIetel ío !r.tśtn!l!!án!
- esltńi válialkczás esetéli: vá

annak az üz-]ętnek íi
í ĺáľhelyeznĺ kivánt ćpítnlćny,

tĚ{EĄqi tá.*ąŕg:,'ł''i 
"'.g :"''.l 30 T"-ij'rľ

IláI;
] rśsgg!! -c,g!Ľglaiot'.ąlá:rĺst 

c] mpetual) i.

3fiásba.véieĺijkc: ĺgazQlo o.(uaiÜr' .-.
Iłstermeiikeseténŕisielrrrelb;;gg!o!vŹĺil!!.-- -__i.;.-r,-::T;-:::n.:
#;i?ľ"o-*='lffi;é;ffi*ĺzó iielyszjnt ábrázo!ó vŕúlútoĺ' *-.;.'','eľ;'.p1i.ľtr!Eg:::'1ľ.* i i

! b 
" 

#iJ;;lg-ényeit rerĺilenlek. a szuksćges méretekkel - Úg;, k;l';'-itlť''1*|h';"il::':ľ'iď-' : i

: l]-ľjälľJiJł;;ffiffi.."'äh;ĺń;;-g}""ifiĺľĺ*ĺĺ:ľ9)ľ]j;l,lŘľ"'lxlŤ;l,.j;.' i

;:::ľ':'ä;;;".:.ip"-iĹ". '.ĺrit"i.--Jl*ďńonliolz"ti ľjá.ó|é:1'ĺ:11::ťľ::',::'ľ'.ľ""u'ga; 
terasz

laló amclyikhez taĺoziĘ. tľter!g]Ln9ĺ5ł.

HHm,1Ĺ*t klirłenln.^Ĺ}Dl!ätváłry a e e!őílt ł:c!!ék!etek ĺ:sĺ:lo'lct.słfu nji, c pon.os ós ąl,ćrĺelnlű helvrrcýdttĺzits.l.*

;;';;';;,"**^;ĺi^ĺ,,'i,,yi*íĺn a-sedherłłIella ba4lijĺoĺĺ kérc!eni &ĺ1eni eibíra]asá]úz!

A köaeĺiiĺet-lia-sa1á|ítÜt - kijl.jnôsen - az alábbĺjogszabályok szłbályoz;..k:

} a iiel,vi önkormiinyzltokóI szÓĺo 1990. éVĺ t.x}'. iiiŘ.úny

} a jĺixefvúrosi G'konnĺn1',zĺ ir,i";ionĺuno t"o kiiaeruletek ha.rn:álaiíról ćs iraszlálĺának rendjéľoi sz.ó)ó lS!0l3.

(V.24.) iinkoĺnállyz.rĺi mndeiet

> io^"ĺ';J"' r"ĺi;ď Épftési S7äbíiyzaĺárol sziló 66,.?0o?.(XI'Í. !2.) ôľkonlrłn1za.i relldeiet

i b1iń*,í ná'"'."na"iĺ=i c' ÉpĺtJś ŕercrsaixlyatol s'ólo.ł7ll998.(.x.l5,) Fov,.-t{s.11!9|e]-.". 
^..

} A rgklánlok' reľlĺ,ut,",.no".jJ.."i ii.ę.:'"i, 
"il'"ly"z.ésének 

szlbilyaiĺôt szć'!ó 55',20l3. (Xĺl.20') .'nkoÍ:nányŁą.i

rendeiete

NYIl,ÁTKOzÁ'T

} Alulíĺots ilozzáii|niiok szeinślyes és iđlönleges adataim-(hoz zżtaý'o'LĐi|| szeĺnćIy'es aĺIatai) a kezclćséhc;ł ćs az el.

ja,Jńorc'E ĺ":e :o"ĺubĺtásáhĺz ajogosultság megáliapítása és leuesíićsé céłából.

) Kéĺel.nenr bory'ĺjtásakoĺ a Polgćmestrĺi liivatal VagyougazcálkoLĺási és Üzcnleitctśsi Üg),-osĺál}. ü3yintézöjé-

iöl tájékozľaiíist k.p,*,.. _ u,"Ĺ'ě].i".i.*ń.;i;..;;' _-- 
"ĺarás 

megiĺdításának:lapjáról, az ti.t1inzézési hatá:iĺjö-

roi. äz üg,v-ei],irc íl.án}-ado.ĺog;;;'bď....*i.il..*.'"ĺ'e t, iogäil:ll.ílt i1š kłitelez.ritsćgenröl. iovábbá iibieIeze-ségem

eimulasziásĺnak jogkôvetiez.li:é;lyeřöl. a h ivata!i eIérhetčlsćgrőI.

>Krjslęĺil-slE,hog;,kćre)nteinieliesi|ésease:ćga200.ĺ.ćviCX]'..tr,.7-ll."\,$(1!bckez'désb)potlt:aalap.jáliĺĺb]-
le.obezésĺ jog<llĺrlil :"*.,''.l.,ľl'.ffi'lésul-Ygý.É*, hÖgy eZálial az' iigvel:lĚen hozo. lr2iźilozai am'ak kÔzIdsgkoĺ

jogerőĺr. erl:oikecik.

rJRB.i:Y'{ĺ1 iilj{
,'.1 tĺn'::;':dlnr..l,nĺł:''

] ] a::ísll.-::osr ł. j]
.',',.',,iilĺíý..pa:i'';+s-;. ;.l

.... }í...ĺ]l,t *'..!tf.ŕ!+.le..Š.r:Í.l<t=s

ĺiÉngl-'rĺRżo,ł.i.Á ĺďrssButIapest,2Ül-ĺ' év .'.. hó .i'.'l'... lIap.



- '- J..' ii{Íĺái ĺ{]ii.!.!!í:ii:'i]í: pe !éżŕ!..

i:lc.i!. az 
"íďlcĺi 

akií*ttüi ;]!cgĆgY'ŕ.-Źik

Ąz okiĺatok Ôg-Y-.zőségŕĹ igazokrĺn:

aláiíĺás
?: 

"t 't:
li.jł?l'.ÍÁ'láíľási cĺmpéldány

oľbán Róbeľt (születésĺ nevam: oľbán Róbeĺt' szülęttem:
s7tsÍtL

napjan, anyám neve:O
ĺátti luto, kijelentem, hogy az orban '61 Sütóipari. Kereskedelmi 

'és 
Szolgáltató

Koriáto1t F.eie1osségű ľársaság /széklrelye: 2336 Dunavarsány, Ha|äsz Lajosné u'

33'l képviselő.ieként a társaság cégét akként jegyzem, hogy az előírt, előnyomotÍ

.,ugy *lonyo,t,tatott cégnév aiíonállóan aláíĺom teljes neveneÍ az a!ábbĺak szeri,nt,

minden korlátozás nélkĺil.

Ráckeve,2'007.

\
t\(_ \\

oĺ}'.. s.--....\-*'*-;-
orban Róbeľt

ügyvez,ető

ts

&
s,,,. Darrkó Patľícia Közjegyziii ĺrodája

F'l-2-00 Ráck'ei.e, Ady E. u. l.

Tel./fax: 0ó.24-5 19-550, 06-24-5 l 955 l

e-uai|: <i1:atricia1@inviĺel.tlu

Üg,vsztln:: ĺ0.0 j: /2007.

j. -\.-
i'. r.,. i l'-:i?"( ., '{řJ.f* --łźĄ.'.---ďŕ 

Dankó Patrĺcitt
közjegyz.ö

!-
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Budapest FóváÍos V|ll. kerüleÉ JöEeńfárosi Polgám6teri HiEEl
Gudáĺkodási Ügyosziáĺy

.r{r"- .) j I

ľ.tí.i' l. *. iii'<s 1211;1iÍ082 Budapest
Baaoss stca 63-67

KÉRELEM'.'j:,
a'Iĺiĺ.scfvárosi ÖnkorInányzat tula.i ĺJoná ĺran lévíí közterĺiiet
ofiíé!\'śIý! a,it ts!ła:żałi.,\.,ćł ! żĺl:I bé íKtĺ.iliź i1 Ę1.ofiíé!\'ś,|.|.. łjtiisĺĺalżałi'. a.,,cnríżíÚ!! ,eÍłułí ii!ôĺ.tEi!

MagánszeméIyek eseÍéńen j

Kérellnezó nr-re:

tl

napto| _ ':ol lľ:' a' ii i : hó :i;.ĺ . napis

hóľ.iiik a ÍúłolĺluIon jĺ,Íze!ĺ
ű k ĺj.r c ĺ e łn l! ľ o,,1i ł t v đ n y ĺ

,neI Ié kIalakeĺ csaÍolni' és
a l á ĺ rn i s lí,e s k e ĺIi é k !



4.

llri

-f-

A kliľe|rRÚző tudomĺłsill l,tszi-. hoĺŁY
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Í3n(!ťItiĆ

ti Y l'l,.ĄTK()Z^.t.
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