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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés tarta|mának ľész|etes ismeľtetése

Az elmúlt időszakban a Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatalhoz
alábbi köztertilet-h aszntl'|ati hozzáiáru|ás iránti kérelmek érkeztek.

l.
Koztęrtilet-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt köztertilet használaÍ
ideje:
Kö zterti l et- h aszná|at c éIj a:

Köaerület-h asznáIat helye :

Kozterü l et-h aszná|at nagy s ága
Közterti let-h aszná|at díj a:

Díjkiesés díj mentesség esetén :

Tisztvise|őte|epi Plébánia
(székhely: 1089 Budapest, Bláthy ottő u.2f .)

2015' októbeľ 03.
Missziós Gyermeknap - egyéb rendezvény
Budapest VIII' kerület, Rezs<ĺ tér
(templom körüli zĺĺldterület)
12 000 m'
31.7,-FtJmzlnap+ ÁFA
3 804 000.- Ft +AFA

Megieg-yzés:
A Tisztviselőtelepi Plébánia 2015. szeptember 14. napján beérkezett kérelmében közterĺilet.h asznáĘati
hozzájáru|ás - teljes díjmentességgel történő- megadását kéri a Tiszte|t Bizottságtól tekintettel arľa,
hogy Missziós Gyermeknap keretében kulturá|is, karitatív, spoľt és játékos programokat kívánnak
rendezni a templom k<jri'ili zĺjldterületen. Az ügyfél első a|kalommal kérelmében nem jelölte meg
pontosan a használni kívánt közterület nagyságát, és a díjmentesség kérését sem, ezért az utóIagoi
egyeztetést követőęn keriilt pontosításľa. A Pénzügyi IJgyosztá|y tájékońatása a|ap1án a
kérelmezőknek kĺizterüIet-hasznźiati díjtaľtozása nincs.

Fentiek a|apjánGazdá|kodási ÜgyosztáIy javasolja a köaeriilet-használati hozzájárulásmegadását és a
díjmentesség biztosítását, tekintettel a Józsefvárosi onkormányzat tu|ajdonában Iévő köztertiletek
használatáról és haszná|atának rendjéľől szó|ó |8lf013. (rV. 24.) önkormányzati ľendelet
(továbbiakban: RendeleĐ 24. s (l) bekezdés c) és e) pontjában foglaltakra.

f.
Közterület-h asznźiő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterĺilet-

RózsaEP Keľeskedelmi és Szo|gáttató Kft.
(székhely: 4400 Nyíregyháza,Tunde u. I2')
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használat ideje:
Közterület-használat céli a:

Közteľü let-hasznáiat helye ( 1 ) :

Kozte rĺi l et- h aszná|at nagys ága :

Köztertilet-használat he|y e (f):

Köztcrülct.használat nagy.sága:

Kĺizterü l et-h asznál at dij a:

Díj kiesés díj mentesség esetén :

3.
Közterület- haszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt kcjzterület-
használat ideje:
Kö zterti let- haszná|at c éIj a:
Közteri'ilet-használat helye:
Kĺizterü l et-h aszná|at nagy sága:
Ko zterĺi l et-haszná|at dij a:

Kĺjzterĺil et-haszná|ati díj ĺĺsszesen :
A kérelemben foglalt díjfizetés ütemezés:

20 I 5. szeptember 2l . - f0l5 . november 09.
homlokzat felújítás - építési munkaterület

Megietyzés: A RózsaEP Kft. 2015. szeptember 16. napján beéľkezett kérelmében közterület-
használati hozzájáru|ás - teljes díjmentességgel torténő- megadását kéľte a Tisae|t Bizottságtól
homlokzat felújítási munkálatok céljából a fent említett terülęteken. Az épi.ilet jelen|eg az
oktatáSkutató és Fejlesztő Intézet kezelésében áll, terüIetének mintegy egyharmadán áz orsžź,gos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) működik. Az oktatáskutató és Fejleszto Intézet (oFI) a
KEOP-S.6.0 l12-f013-00|3 azonosítószámú ,,A Ti'indérpalota energiahatékonysági felújítása''
elnevezésű projekt keretébęn 512 l58 40l Ft összegű tálnogatást nyert. A projekt cé|jaazelöľegedett
műemléképület teljes felújításának első ütemeként az energiahatékonyság jelentős javítáśa az
energiatakarékossági szempontok messzemeno figyelembe vételével. A kivitelezés során megvalósul a
világítási és a fűtési rendszeľ, valamint a nyí|ászárők korszerűsítése, továbbá az épu|et napelemes
energiaellátó rendszerrel egészül ki.

Az ügyfél a fenti elnęvezésű projekt egyik nyertesę. A kivitęlezés során építészeti, épiiletgépészeti
munkák és világításkorszenĺsítés kivitelezése és napelemek telepítése a fe|adata.

Fentiek a|apján Gazdá|kodási Ügyosztály javasolja a közterület haszná|ati hozzźĘáru|ás megadását és a
díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra' Továbbá a
Gazdá|kodélsi ÜgyosztáIy javasolja a 2O|5. szeptember 2|. _ 2oI5. szeptěmber 27 . napjára vonatkozó
k<ĺzterület-haszná|at tudomásul vételét. A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása aIapján Jkérelmezoknek
közterület-h aszná|ati díi tartozása nincs.

Megieg.vzés: Kleczli Judit 20l5. júIius 23. napján beéľkezett kérelmében egyéb rendezvény cé|jthő1
közterület-haszná|ati hozzźĘárulás megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel urru, ĺogy
vendéglátó terasz ĺizemeltetésétkívánjavégezni a fent megjelöIt területęn. AzlJgyosztály a kérelern
beérkezését kovetően a Rendelet előírásainak megfelelően a kéľelmet továbbította a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kęrületi Rendőrkapitányság,
Városfejlesztési és Főépĺtészi ĺJgyosn.áIy Foépítész Iroda és Hatósági ,Ügyosztá|y 

Igazgatási Iroda
részére. A Pénz;ť'gyi ĺJgyosnźt|y táĘékoztatźsa a|apján a kéte|mezokńek köŹe;iilet-haszná|ati
díjtartozása nincs.

Budapest VIII. kertilet, Elnök u' l3. előtti járdán
36 m'

Budapest VIII. keľĺilet, Györffu I. u.2f-f4.
előtti járdán
36 rll'

4f0,-Ft/ m,ĺnap + ÁFA, 756'000,- pt +Ár.a/he|yszín
I 512 000,- Ft + 4p4

KIeczIi Judit egyéni válla|kozó
( l 084 Budapest, Népszínhźz u. 27 .)

2015. augusztus 0l. -2015. október 3l.
vendéglátó terasz elhelyezése
Bud^apest VIII. kerĺilet, Népszínházu.27 . (árdán)
3m'
szezonon belül: 2078.-Ftlmflhő + ÁFA
18 7O2,- Ft + AFA-(2078*3 m'*3 hó)
egyösszegben



I

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatőság ttĺzvédelmi szempontból nem emelt kifogást azza| a
kikötéssel, hogy az ügyfél konnyen mozdítható, nem rögzítetttárgyakathe|yez ki. A Városfejlesztési
és Főépítészi Ugyosnály Főépítész Iroda városképi szempontból nem emel kifogást. A Hatósági
Ugyosztály Igazgatási lroda kereskedelmi szempontból nem emęlt kifogást, amennyiben a vendéglátó
teľaszt a keľeskedő , csak az uzlet nyi|ászáróinak zárva tartásźtval üzemelteti.

A Budapesti Rendőr-fókapitányság VIII. keľtileti Rendőľkapitányság f0|5. szeptembeľ 10. napján
érkezett vźiaszában közlekedés szempontjábóIkifogásolja a kitelepülés létrehozását.

Fentięk alapján Gazdá|kodási Ügyosĺály nem javasolja a közterület hasznáIati hozzájźru|ás
megadását.

4.
Közterü let-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közteľĺilet használat
ideje:
Kö zteľü let-h aszná|at c éIja:
Közterü let-h asznáIat he lye :

K ozterĺi let-h aszná|at nagy sága:
Közterü let-h asznáIat dija:
Közterü let-h aszná,|ati díj ö sszesen :

Díj kiesés díj mentesség esetén :

J.
KözteriiIet-h asznźiő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterĺilet hasznźiat
ideje:
K ö zterü let- h aszná|at c é|j a:

Közterti let-h asználat he lye :

K ö zterü l et-h aszná|at nagy s źtga:

K ö zterü l et-h asznéiat díi a:

PEDRANO Construction Hungary Epítőipaľi Kft.
(székhely: 1 082 Budapest, Práteľ u. 29 / a, fszt. 21.)

20l5. október 0l. - 2016. decęmber.31.
építési munkatertilet
Budapest VIII. kerĺilet, Práter u' 53.
122,5 m'
42O,-Ftlmf lnap+ ÁFA
23 608 6f0,- FI+ÁFA (420,-Ft* 123 m2 * 457 nap)
23.608.620,- Ft+4P4

Megieg.vzés:
A PEDRANO Construction Hungary Kft.2015, szeptember 11. napján beérkezett kére|mében
kozterület-haszná|atí hozzájárúźs - teljes díjmentességgel történő - megadását kéľi a Tisztelt
Bizottságtól tekintettel arra, hogy a Budapest VIII. kerület Práter u. 53. sz. alatti irodaházhoztartoző
parkolóház építési munkálatait kívánja végezni a fęnt megjelölt terĺileten. Az ngyťé| az épitési
munkatęrület járműfoľgalmi részét érintő munkálatokhoz szükséges BKK á|ta| kiadott
forgalomtechnikai tervvel rendelkezik, mely szerint nem érint parkolóhelyet az e|foglalt terüIet.
A Pénztigyi Ügyosztály tájékońatźsa alapján a kérelmezoknek közterület-használati díjtartozása nincs.

Fentiek a|apján Gazdálkodási ÜgyosztáIy javasolja a közterület hasznéllatihozzt$áru|ásmegadását és a
díjmentesség biĺosítását, tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakĺa.

Budapest VIII. kerület, Rłikk Sziláľd u.7. szám
a|atti Táľsasház
(1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 7.)

2015. október 0l. _ 2015. december 0l.
homlokzat felújítás
Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 7.
4 db parkolóhely
5280,- Fípaľkolóhe|ylnap (munkanapokon) és 420,-
Ftlm.lnap + AFA (munkaszĺineti napokon)

munkanapokon összesen : 7 |5 087 ,- Ft, + [p4 @ruttó
5280 Ft,- x 43 nap x 4 db. parkolóhely)
munkaszüneti napokon összese.n: 30f 400.- Ft + AFA
(netÍő 420 Ft,- x i 8 nap x 40 m,)

Díjkiesés díjmentesség esetén: I0I7 481,- Ft + 6p4
Megieg.vzés: A Budapest WII. kerÍilet, Rökk Szilárd u. J . szám alatti Társasház2015. szeptember 09.
napján érkęzetĹ kérelmében a közterĹilet-haszná|ati hozzájźru|ás _ dijmentességgel töľténő -



megadását kéri a Tisztęlt Bizottságtól tekintettel arra, hogy bár kérelmező fenti tertiletre vonatkozóan
a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 778lfol5. (vIÍ.27.) számú határozatában közterület-
haszná|atihozzájáru|átst kapott a fenti terÍiletre 2015. jrilius f,ĺ. _ 2015. szeptember 30. időtaľtamra,
azonban ez azidőtartam kevésnek bizonyult a kivitelezési munkálatok lebony.olítĺsához.
A kivitelezési munka elhúzódása miaĹI az ĺigyfelet hiánypótlásra hívtuk fel, melyben kéftük to|e az
építési ütemterv me llékletként történő benyúj tását.
A kivitelező benyújtotta az épitési ütemtervet, amely alapján indokolt lehęt a kéľelmęzett időtartam.

Tájékuz|.aĺ.orn a Tisztelt Bizottságot, hogy a kieso parkolási dij Áľ.A tatalm a I93 073,- Ft, ame|yet az
ü gyfel köteles me gfi zetni a hatźr ozatban megj elolt bankszáml aszámt a.
A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztaÍása alapján a kérelmezőknek kĺjzterĺilet-használ ati dijtartozása nincs.

A GazdáIkodási Ügyosztály javasolja a közterület-haszná|at megadását, és a Rendelet 2a.$ (1)
bekezdés e) pontja a|apján javasolja a díjmentesség biztosítását.

6.
Közterĺilet-h aszná|ő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület-
használat ideje:
Közterü let- h aszná'Iat c é|j a:

Kĺjzterti let-h aszná|at narysága:
Közterül et-h aszná|at helye :

Kö zteľi.i let- h aszná| at díj a:

Közterület-h aszníúat díia cisszesen:
Díj fizetés iitemezése:

Storcz Tamás egyéni vá||a|kozó
(1052 Budapest, Piarista u. 4. II.em.)

2015. október 02.- 20l8. október 02.
reklámtábla elhe|yezése
fm-
Budapest, VIII. kerület Futó u. 34.
3 |53,- Fím,/hó+AFA

2f.7 0|6,- Ft + AFA (3153,- Ft, * 2 m' * 36 hó)
egyosszegben

2f7 016,- Ft + [p4

227.016,- Fr + [p4

t93 073,-Ft

193 073,- Fr

3 804 000,- Ft +4P4
l 5i2 000,- Ft + ÁFA

Megiegyzés: Storcz Tamás e.v.2015. szeotember t1. napján beérkezett kéręlmében koztęľĹilet-
használatihozzájáru|ás megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól ľeklámtábla (cégér típusú világítótábla)
kihelyezése céljából. A Pénzĺ'igyi Ügyosztály tájékoztatása alapján a kérě,|mezóknek közterület-
használati d ijtaftozása nincs.

G azdá|ko dási Ügyosztály javasolj a a közterület -hasznźiatmegadását.

u. A beteľjesztés indoka

A beérkezett kérelmek elbírálása, valamint az e|őterjesztés tárgyáhan a döntés meghozata|aa Tisĺelt
B izotÍság hatásköľé be tartoz1k.

ilI. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés céIja a beérkezett kérelmek Tisztelt Bizottság źtllta|hatźrid,oben történő e|bíráIása.
Tervezett bevétel:
Storcz Tamás e.v.

Osszesent

Kieső ÁFA tartalom:
Budapest VIII. kerĺilet, Rökk Szi|árd u.7. szám alatti Társasház

Osszesen:

Díj kiesés. díj elen gedés :
Tisztviselőtelepi Plébánia
RózsaEP Kereskedelmi és Szolsáltató Kft'



PEDRANO Construction Hungary Epítőipari Kft.
Budapest VIII. kerĺilet, Rökk Szilárd u.7 . szĺlm a|attiTársasház

Osszesen:

23 608 6fO,-F|+AFA
I O|7 481,- Ft + ÁFA

29 942l07,- Ft + ÁFA

tv. Jogszabályi köľnyezet

A Józsefuárosi onkormányzattulajdonában lévo közterületek haszná|atárő] és használatának rendjéről
sző|ó 1812013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rende\et) \f . $-a értelmében a
köĺerület-haszná|atta| _ hozzájárulással és elutasítással - kapcsolatos önkormányzati hatósági
eljárásban a hivatkozott rendelętben rcigzítettek szerint elsőfokon a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt. A Rendelęt melléklete meghatározza a koztertilet használatok utáni fizetendő díi
mértékét.

A köztertilet-használati díjfizetés ütemezéséről a Rendelet l8. $ (l) - (2) bekezdései az alábbiak
szerint rendelkeznek:

,,(l) A díjat a közterüleĹhaszná|atihozzźljáru|ásban rogzített időtartamra és módon a jogosult köteles
elore egyösszegben megfi zetni.
(2) Taĺtós (legalább hat hónapot meghaladó) közterület-használat ęsetén a Bizottság a jogosult
kérelmére lravonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlo osszegű díjÍizetést megál|apíthat,
amennyiben az esedékes díj 10.000 forintnál magasabb. Ezt a téný a kĺjzterĺilet-haszná|aÍi
hozzájáru|ásban rcigzíteni kell.

A közterü|eti hasznáIati díjak csökkentéséről, elengedéséről a Rendelet 24. $ (1) bękezdése az a|ábbiak
szerint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete a|apján megállapított közteľület-használlati díjak korlátlanul csökkentlretőek
vagy elengedhetőek:

a. az onkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatok végzése esetében;
b. a fovárosi, vagy onkormányzati pá|yázaton elnyeľt támogatásból töľténő épület fe|újítások

esetében;
c' lrumanitárius és kaľitatív célok érdekében végzetttevékenység esetében;
d. kulturális és környezetvédelmi célok éľdekébenvégzelttevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikoľ a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Jőzsefváros érdekeit

szo|gá|ja1'
f. bejegyzett politikai pártok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendezvénye esetében;
g. oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú filmalkotások forgatása esetében;
h. a Filmtv. hatźůya alá nęm tartoző alkotások forgatása esetén, aho| az igénybeveendő terület a

15 mL-t elérő, de a20 mf-t meg nem ha|adó területű;
i. a Filmtv. hatá|ya aIá nem tartoző alkotasok forgatása esetén, amelynek időtartama a

kérelmezett időponttól számított 30 naptári napon beltil összességében nem haladja mega2
naptári napot.''

A Rendelet 9. $ (l) bekezdése szerint: ,,Kcizterület-haszná|atihozzájárulás csak ideiglenes jelleggel -
meghatźrozott időtaľtamra vagy meghatározott fęltétel bekĺĺvetkeztéig _ adható, Iegfeljebb 3 évre; a
településképi bejelentési e|járás soľán hozott dontésben engedé|yezett reklámberendezés elhelyezése
esetén legfeljebb 10 évre.''

Fentiek a|apján kérem az a|ábbi határozatijavaslat elfogadását.



Határozatijavas|at

I. A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterü l et-h asznál ati hozzái źlr ulást ad _

Fęlelos: poIgármester
Határídő: 2015. szeptember 28.

II. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l . közterület-használati hozzájáru|ást ad - teljes díjmentessé gge| - az alábbiak szerint:

teljes díjmentességgel - az a|źhbiak szeľint:

Kĺjztertilet-h asznźilő. kéľellnęző :

A koztertilęt használat ideje:
K cĺzterü let-h aszná|at c é|j a:

Közterĺilet-h asznáIat helye :

KöaęrtileĹh aszná|at nagysága :

Tisztvise|őtelepĺ P|ébánia
(szókhcly: l089 Budapest, Blóthy ottó u. 22.)
2015. október 03.
Missziós Gyermeknap - egyéb rendezvény
Budapest VIII. kerĺilet, Rezső tér
(templom^ körĹili zöIdterüIet)
12 000 m'

RózsaEP Keľeskedelmi és Szolgáttató Kft.
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Tünde u. |2.)

2015. szeptember 28. -2015. november 09.
homlokzat felújítáS - építési munkateľĺilet

Budapest VIII. kerĺilet, EInök u. 13. előtti járdán
36 m'

Budapest VIII. kerület, Györfý I. u.22-24.
előttijárdán
36 m'

Kleczli Judit e. v.
(székhely: 1084 Budapest, Népszínház u. f7 .)
20l5. augusztus 01. _f0|5. október 3l.
vendéglátó terasz elhelyezése

Közterü let-haszná|ő, kére Imező :

A közterület-használat idej e :

Közterĺilet-használat céli a:

Közteriilet-használat helye :

Közterü let-haszná|at nagysága :

Kozterii l et-haszná|at helye :

Kĺizterti l et-h aszná|at nagy s ága:

Köztertilet-használó' kérelmező :

A közterület-használat ideje:
Közterület-használat célj a:

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 28'

2. tudomásul veszi a RózsaÉP Kft' Budapest VIII. kerĺilet, Elnök u. |3' szám e|őtti jźrdaés Budapest
VIII. kerület' Györfý I u. 22-24. szám előtti járda területére vonatkoző, a homlokzat felrijĺtes
megvalósítása céljából igénybe vett közteri'ilet-használatźLt2015. szeptember 2| -f0|5' szeptember 27.
napjáig szóIó időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. szeptember 28.

III. A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapesti Rendor-fokapitányság
VI[I. kerületi Rendőrkapitányság 2015. szeptember 10. napján érkezett véleményét figyelembe vévó
n em ad kö zte r i'i let-h aszná|ati hozzźti źr u| ást az a|ábbiak s zer i nt :



Iv. A Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság ligy dönt, hogy köĺerület-használ atíhozzájźrulást ad
- teljes díjmentességge| - az alábbiak szerint:

Kö zteľtĺ let-h aszná,|at he lye :

Kö zteri'i let-h aszná|at na gys ága :

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. szeptembeľ 28.

Köaerülęt-h aszná|ő, kérelmező :

A közteľĹilet használat ideje:
Kö zterü let-h aszná|at c é|j a:
Közterü let-h aszná|at he lye :

Köĺerĺi let-h aszntiat n agys ága :

Felelos: polgármester
Határido: 20 l 5. szeptember 28.

Közterü l et-h aszná|ó. kére lmező :

A közterület hasznáIat ideje:
Közte rĺi let- h aszná|at c éIj a:

Köaeriilet-h aszná|at he lye :

Kö zterĹilet- h aszná| at nagys á ga :

Közterület-h aszná|ó, kére lmező :

A kĺjzteri.ilet használat ideje:
Közterü let- h aszná|at céIj a:

Közteľiilet-h aszná|at helye :

Kcj zterii I et- h aszná|at nagy s ága:
Dijfizetés iitemezése:

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. szeptember 28.

Budapest VIII. kerüIęt, Népszínhá z u. 27 . Qárđán)
3m'

v. A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy

l. közteri'i|eĹhaszná|atihozzájáru|ást ad - teljes díjmentesség ge| - azalábbiak szerint:

Fe|elos: polgármester
Határidő: f0|5. szeptember 28

2. a kieso parkolási díj źfa 1arta|mát (20|5. október 0l-tol 2015. december O1.ig, azaz 43
munkanap), 193 073,- Ft -ot a Budapest VIII. kerĺilet, Rökk Szilárd u. 7. szám a|atti Társasház köteles
megfizetni a kozteľi'ilet-hasznáIatrő| szóIó határozatbanmegjelölt bankszámlaszámra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2075. szeptember 28.

vI. A Yárosgazdállkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterüIet-használ atihozzájárulást ad
_ teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

PEDRÁNO Construction Hungary Építőipaľi Kft.
(1082 Budapest, Práter u.f9la,fszt. f|.)
20l5. októbeľ 0l. - 20l6. decembeľ 3l.
építési munkatęrület
Budap^est VIII. kerület, Práter u. 53.
123 m'

Budapest VIII. keľiilet, Rökk Szi|áľd u. 7. szá'm
alatti Társasház
(1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 7.)
2015' október 0l. _2015. december 0l.
homlokzat felú'iítás
Budapest VIII' kerület, Rökk Szi|árd u. 7.
4 db parkolóhely

Stoľcz Tamás e.v.
(1052 Budapest, Piarista u.4. II.em.)
20l5. október 0f. - 2018. október 02.
ReklámtábIa elhelyezése
Burlapest VIII. keľĺilet, Futó u. 34.
fm'
egyösszegben



A dĺjntés végrehajtását végzo szęrvezeti egység: Gazdá|kodási Üg1ľosztály

A lakosság szélęs köľét érintő döntések eseténjav aslata akozzététe|módjára:
nem indoko|t hirdetőtáblán honlapon / / -/ .

Budapest, 2015. szeptember 21. / '/ '/
// / (--'

dr. Hencz Adrienn
ugyosztŕilyvczctő

xÉszÍrprľp: GezoÁlrooÁsI ÜcyoszrÁly
LpÍnra; NAGY KATALN Éve, BoRos GÁ.aon SzasoLcs
PÉNZÜGYI FEDEZETET IcÉNypI-/Npv IGÉNYEL. IGAZoLAs: .bO,/ łu( /; a.v{,-

zorrsec ELNoKE



Eudapestióvłos v|l|. keÍüIetJ(iaefuéíosi QnkomáR}řat Po}gámesteíi HiYataÉ
vtsgyongądátkodźsi és Üzemeltetósi Ügygsztá|y
í082 B0daEest
Bä.oss ltcô 63.67.
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E g yén i v áI I al kozás es etéb e n :



N;,-onrtaĺás

Minerva TérinÍoľmatikai Rendszer
Budapest Főváľos Vlll. keĺiilet Józsefuárosi onkoľmányzata

ĺ.viěĺetaĺánv:1 0c
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Budap€stFőtárcs vĺlĺ' ke|úiel Jöšoŕvárcsí PolgálT€steŕ HiYeEI
GądálkTdsi Ugy6fłá:y
118? głqBDes!
3arossutca8:l.67.RÉ,BELEM

a ,}úrstĺyliĺ uĺi Öłkur llrálrtat tulajrluľdbaĺ IÉt6 k{',Ĺ{cľlilt,ĺ lruszuńląĺ*htlz
šżżjil]: ! n,ł;il|łô!|!:.Ŕy| ,,!''|sholJai. :ly,a4!ŕłě!í htrű\'.ĺ kitiiĺ!c,1!

i-
: GazdasáEÍ táĺsaságok, egyéni cég, társadalmi és egyébszervezeŕekeseŕéberrj i

I! Ke.tl*ezń ręue: tŁózsaŕ)P Kľt ĺeĺelb:.:: t}6i42-45r-Ü80 i!,
ífupcsoJaŤ^rĺto ii:T.ülićxi n.cvc: Petľó ĺsh án 1glelłm: 06/J0 298-5{3ĺ

Szekltl;e: inz: : 4 : t c 
. 
o . l."ly."g **yíreg'v-háza (tI- ta): Tünĺte u. v:łm: |2

Cě.jc5zľk sz'Ęl\Íärr!:*ĺtjsi szín:. -.|:.9?. 9|'11ĺ'i .
Bzulks:ai:nia.sálna: : 0:9 :.t ĺ' .h l ..ít:0 0 0 0.0 ł 8 _'ĺ,j ĺ +.o:łj.o,.ĺ

Aĺ'!'äv:t:n: I , '' n s 3 ?.] ] ''l 5

i Egyéni váIlalkozás eseŕében'.

Kćĺcimer-r-i neie:

I':il<cĺlne: isz.:

Vĺilielkozc :lvilvĺ'.nĺiľüłsi szarna:

.Ądószjrna:

J]ankválnlaválu
I

--.--....-l

KcírLknt:y'ó lrcve: .

Ip]'icíme: irv-:]

Sziiletilśí he|'ve:. . .

!Lit:.|ľj:., .

h(i . ], -' nap'aľt},jaĺleve:..........''....

}Ítg'!t31łźł^:ŕ?ii!!.ż,!4!<i*iłjł:!ri3!özíeł|:i!!í^|iźśz,łíi;í!íi!łĺ|ľllil:łi,.!|:ri!łs,Jĺlł:,yži;ni!i:!.żk.zí.?ĺ!iÍe
ľ!!.;sb.'!!bš!ai!.ri:ćiit1'iÍżł:..iš.^š'iiLžii'tłs!!!'iz!;!źÔ!ĺi!Ijí!}i'ĄjEi/Ôit':!i,.[!łł;łJ!ž!(ia=cłÍłiłlżźł!
ł.!B;.,:,;:tiť,;lil:zeiiiałi!;,,!!!;i!!i'ŠĄ!ł'!ie!k:ŕýij,ł!|.tł,#i,!;i,.!'ic:ćr:ťłŁ!ł::ź\riłý,.śó'2łjÍ!'ü.!cXÍ!'

KiÍnerüictjlasználatiĺ|eje:20l i.ĺo .9l ho.2ĺ]nąptói -- 20li.í:.dv.t.i]hó l0 9. naprg

(Tobb időponĺ:- helyszin esctćn k.rxiĺr'k Iiĺár mol|ćkelnĺ!)

Kiizteriitet.h*ználat cétja: i'lonriokzaÍi álIvány él;ĺtése, h'Ümlckzat íelú.iítás céĺ!ából.

Kórclcmmel érinĺett köetcřiitct nag'sága: t Ł n.l2,'d.l

Közĺľrü|et hel5,e: B'.:ĺ!aprust, Vlĺl. keÍĺllel tj:B.ik (UtĹ.! tĺr,l :j szm-e{!t5-$!Jiĺĺ!, tittese:l zölđĺeľíiletęn é.ĺ

Btlĺĺapesĺ VIIi. keriilei CyörĺTÝ [śi\.án {gtc'g.:éĺ) 23.24 s.:ám e|öĺi:..!!i!{1, úttesttn' Zô|dteľii!ťien

}ĺcgie5'.zŕs ( E5éb ĺtíny. kiľiilmény, LEl'ELEzÉsI CÍitt amenn1'iben ł fenti adaĺokól eltór. stb.):

- Á Fe|ú-iítási nruniĺákaĺ ein1.ert páiyázat míiszaki Łńa|n':a ftiati keti elkészíleni' \.ĺe!lékeltsn c.:atolit:k a
szsrzőiésL ami eĺap!ár: káľ!ük a cří|mentssség'et igazol;ii.

ĺ{ďľjük n tĺjIoldaĺon jeĺ:eĺt
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.{ kérelntcĺ'ó tndor.itsul \.eszL hog\. .

a \iire;gn }'Jłvú.itása len.icl.ĺi':síĺja íťi e kiiŻli}ľB:ethesz::á!eĺára.
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' . .( ĺek|áiĺt.ł.' ieii|áłibeĺelldez;sck ús cdg:śrok el|:ľĺyezéséĺ:k szabáĺ1'eĺrói szó!ó 5jž0ĺ.1. ixĺt.zĹ1.i iinkcr.
lilányl:ati ĺel:dcIeic

. liYlt,Jt].KozĄT
AluIílgtt' a2 áiĹalalĺl bctvújioĹi .:iii?,lgíĹile!-.Łaszníij3.ti kśľ:!nleĺl eibłiĺlásá nak cr|j^ba| ho:.Íl!!irulok sf.cňil)íes ocataĺíl
'iôIićnö i<eze]ésdl:ez. ''.alaminĺ ahhcz' hogy az ie;l iildcJmäsla jí:oťd s7-cmél1..łs adaĘimot a Potgámeste:i ĺ{ivau j cz lc.
jiĺľísl'ar} iésá r€'/e sffrkhatôsigi állźsĺoglaiásĺ:k bekérése YćgeÍ řová}bĺ''sfl a7 í]letÉk.s hatósá-eok ieĺé.

H.éreimem beflyújtí.ítkor a Po::áriuesíeri Hjvatal Gudĺili.cdási Ü.ĺ..vosztély ĺlg!-ilrÍézójéiö! ríijéksaäüísr kĺtP.an .
.!.i\e|y.Ĺlrilĺi2Ž!?tilil| |.(Ra|ł) * az. ri.jí:ĺć.<;llcg!nćĺiásáĺak ĺalLáiól, az iis}isiézśs; ha|ári{ii:iról, aĺ' ĺgyem:e iráĺyailr1jo3-
szař.'di}.i rendeĺkzęi:eb,.i|. jogaiiliĺó] és kt\ioli.Zr.ttsigeimrii]. lccábilá koteiezeäśś'gśn] :imr:iasztásának jogkövetĹcz.
lnćn1.ĺiró}'veiminta|livrieiieiśĺht:'ŕĺségrĺ1i.

kiiuto,,t"*, i]osy* kśľr:!!lit:l :ťiiÜsíi.51 üjťićł r kôzígíiznaiilsi iaĺósígí ellírás:s szoIsíí]ml:ís .i:iĺiiiros szĺĺ-'ii;.9í:'jů
2004' ćýi CxL- .i)r'..ćřy 2$01. dvĺ C}ii-. iĹ'\lTén:] ?jlp.- $ (li bekcz.,Jĺí:; b) pĺlnr.;a aiapjłln t |eilei;hezésí.!ĺ:gonirłil !r'
ťĺ..ordok. ?.rilł?1,ri'ľŕ. ľi.';ť'ł. ht--ł}.. 3f ŕ.ĺtä| ä7, üs}'|:ĺ:ihen ji o;t,Gi hatÉrołł: anna]< łő;ićse kor.!,cgľl.iiĺ ľ vnrElkľdik, \

Buĺlapest. ?{|l5, év i)! br! |4 q:lp' . ..:. j...,.i. :' .!:,,,,.... ,': ..

i ;, :.... i 
.].',.)' 

.ijÉilĚ-i,rĺ ĺ:zi {iáĺRis,l
.. !i....1.i:i.:; : r:i.,,i:::rj



!:iłi ĺt,{i-{ i.ur,ľ
-?c,3o

,l .łf ĺ il..,-ľJ tt/'{^-y:}
v.intĺKozÁsl szľRzoDÉs !í^^jíü,í,"'3

amely letĺejt}tt egsrłszÍ.óI az

oktaÍáskutaŕó és FejleszÍö Inŕózet

Székhelye: l l43, Budapest, Szobĺánc rĺtca 6.8.

adószám: 1 5325f2a -2- 4f
beĺkszámlxzám: l 0032000-0 i ? 44f.n.a0}aa0a0

képviselő: Dr' Kaposí József ŕŕiigazgaĹŕ:

niinĹ Megrendeló {a továbbiakban: l\ĺcgrcnĺlclő ĺ'agy AjáłIłtkéľő)

nrásrészľĺjl

nózxaÉľ Kcrcskedelrĺi és Szolgáltató Korláŕolt Felelősségű ,ľáľsaság 
írrjviĺjíi,Jtt

elneręzés: Rózsaep Kft.)

székhcl."* 4400 Nyíregyháza. Tünde u' 12.

képviseli: Darida oIir'ćr

cegjegyzékszám: i 5-09.0647ó?

adószáĺn: 1 14988.1 4 -2. l 5

bankszámlaszám: I 09 1 80ĺ] 1 -00000048.721,10006

mínt Vállalkozó (a továbbiakban: YáIlaIkozó)

(a Megrendelö és a Vállalkozó a továbbiakban eg.tiĺt: Felek, vagy Szerződő F.elek)

között az alulírott napon és hely'en az alábbi feltételek meliett:

ELŐz:vĺÉ:\::Y

l. Szerződó Felek rögzítik' hogy Yállaikozó a Megren<leiő által indított,,.Ą'Klo|-5.6.0l'12.
2013.0013 azonosító szlmŕ ,.T{ĺn.dérpalota eneľgiahatékonysági 

-ielíťiĺása'' 
projskć

keretében építészeti, épiiletgépészeii munkak es vilĺgĺtáskoľs'.n].i,ité, 
-kivitelezésc 

ćs
ryqe]emek telepítése (.'íĺatáryaras kivitelezési 

''"'z,ódés)'' 
elnevezésli közbeszerz.ési

eljrĺľás 1. sz. reszének 20 l Sjúnius l ! -én kĺhiľdeĺett n}€řtese.

2. Á jelen Szerződés eĺváixehaĺgtlan részét kégczi a Líegrenđelő ktĺzbeszerzési eliáĺását
megindíłó ajáĺ.lattételi ťellrivása és annak dokumeniációja (l. sz' nlellékleź), az.asĺa a
Vállaikozo által adott aiánlaĹ{?. sz. meiléklet), a tedesítéši biaosítékot igazoíä okiľat 13.sz. nreiléklet), a Váĺlalkozo á]tal köłött ťelelősségbiztosítást :gazoĺó* okirat i4. sz.
mellékleij, amely dokunreniułrok' azok csatolása nélkul ĺs a jelen iáIialkozási sz.elz<idés
elválaszthaiatlarr részét képezik és nrely dokumentumekball Íbglďtak kötik a Szerzőcő
Fęleket.

4".
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5.

8.

AsZERzoĐEs TÁR.GY'{

Váilalkozi a jeieł szorződés szerjn1 elvzillatja a foÍegĺenĺlelô l089. Budapest. Köĺ1*.es
Kálmátl kĺjľúi 40. .-.zímú telephely.én eihelyezkedő Tiindérpalota ćpületćnek az !' számil
rneĺlék].e.iben, konkétan af annak részéĺ képezo feladatléírásbaĺr és Hviieli
tewdokumentációban és kiviteli iiterĺterv meghat&ozott valamcĺnyi építeszeti feladat
tełesítését. A Vállaltrĺozó kijelenti, hogy lr{egĺendelőnak a kó"beif'erzési eliáÍás
dokrrnrentĺíciójában szereplő műszaki tartalmú e,lvárásait, valarĺint a tenęket teties
egészében ismeri

Az el'",égzendő Íbladatok nregnevezése:

l. rész: építészeii rrułkrik

A kivitelezési te',ékcnység vagy énítésĹszerelési rnuuka pontos megnevezése, vonatkozc
kö.'.etelmények (rnennyiségi és niinćĺségi nrutatók); mĺjszaki ten.iokun:eniáció szcĺint
A tefiesités helye/építési lnunkateľiilet: l089 Budapesĺ, Kiin.yľes Kálnán köńt 40'

i'Ielyrajzi száni: j8493

Vállalkozó a jeierl szerzrĺdés aláíĺásával visszavonhatatlallui kijelenti és szavatol aeén,
fi6gy a Megrendelő ál.ial részéĺę áiadott ĺlckunlentáció és tervdokumentum teljes, azok
a|ap1á,.l a jclen szerziĺdés tárgyát képező beruház.ás teljes egészében hatáľídóben és l'
osztál}ú minöségben megvalósí1hatĺ5.

TELJESĺTÉSI IĹ\TÁRIDO

Szeĺződő Felck híba. és hiánymentes teljesíté'-.i hatańdőként 2015. ok1óber ĺró 3l . napiát
jctölik meg. Szeĺzódő Felek a ĺnunkaieĺĺilet átadiĺsának napját 2015. június hó 29.-é.ben
haiźaaz'zík meg' amely napĺ:n Megrendető köteles ĺĺaani, vallaltôzó pedÍg köteles
átrlenn a munkateľüIetei az ajaÍ}la|ában meghatározott kivitelezési' titenrezési tęn. szcrilrt.

Ą Vállatkozĺ} jogosult a jelen Szerzôdésben kiköti'tt teljésĺtési hatráridő e!ótt is teljesíteni,
eľĺl,l 3 (háĺoIn} munkanappď koĺábban köteles a lvíegľendci<it éľ1esiteni.

A munkatśrületnek a N{egrendelő általi kśsedelmes átadása esetén a kivitelezes rész. és
befejezesi határidői a késedelein idejével nreghosszabbocrra.Ł. Nemjelenti a lvtegrendelő
késedelnrét és íg,r' nem eredményezi a hataridők meghosszabbĺtását, ha a Megňde6 a
munkaicrúletet azért netn tudja a Váĺlaĺkoző rész.étę átadni, méft azt a váIlďkđzó a ielen
szerződés 5. pontja sz-erint időpontban nem veszi át, iiletvg af át!.élelt megtagadjä., az
árvćteiĺe nem jelenik meg.

VÁLĹ.'{ĹKoz{iI DÍJ

Szerzijdó Felek a sz.crződcs ĺíľg1'rít képczó munkák źiA\áíLyźLłLs egył)sszegű díjáÍ nettćJ
230'0ó5'724,.ľ: .| 

^ř^ 
(azaz ne|ĺó kétszázhaľmincmillió hatva.rět".*, ňét.zá1u.,-on

négy fu.rinÍ + ALA] össz'egbeĺ^hatAľozzÁk mcg. Szerzóĺiő !'elek megláJ|apo<inak abban.
hog1'. a száľrlazásnál az áitaiános foľgalmi adórói szóló ŻÖ{.\.!' évi CXx\,.d, tölvénv l42.

er



!-a szeľint jáľnak el' Ý.állalkozĺl tudornásul ',eszi, hogy a jelen szerződés l. pontjábanncvcsített kłjzbeszęrzési aĺjá:ĺsba.rr a Megľcncelő .ĺtJ megkotött rĺop.-s.e ,o,iii|-zaĺi-0013 azouosító száľrťl Tánogatási szeĺźőđés 9. sz. Altaiános Szeĺzödćsj Feltételekrnelléĺ]ete -3.I.2. polriiában r{igziteĹr c!óírasoł řĺínyaclóair ajeien szcrzőđésre is ŕbrt-Ĺĺlott.,iiä 
"lőlcg 

kapcsán' 
-

9. A jelen szeĺzödés szeľinti váĺlalkozóí.dij fix átalĺínyáľas vlĺllalkozói díj, amely ĺnagábanfo'glolio a. beruházás elvégzé.séhezsztikséges valamónnyi költséget. ĺ.;"i v]ilłto,o 
"*.tekintetĺel a vállalknzói díjoll íelül 

"g'żu 
a1ut, kłiliseget ..ä*ĺlý=n 

';;;;; 
'.'.j ogcsu1t a lv{egĺcndelóvel szemben éľén y-esíteni,

l0' Pót. és ellnaradó ĺnunka elszánolása

i0.1. Pótmur*a: a Polgáli Törv.ćn;ĺIę6lnyy1ajl szó|6 20\3, ér'i V. iön,én' 6; ?44'$' i2,.pontjában meghatáIozott nunka, valamínt a szerzőcĺéskiités áIapjáĺ kcpez.cĺdclkrlnrcaiációban nem szcľeplcĺ, kiilön lnegľendelt munkatétel.
IĐ.2. Třjbbletmunka: Polgari Törr'érlykön1ĺľőI szóIó 2013. évi \r. t<iľvény 6:244'$. it)pontjában lncghatározott munka. valarnint a szcrzóĺićskotos aiapját kěpeződokrĺnentációban kirnutatharóan szeĺeplő, cle a sz.erződésese árban.ivállJkczói

ĺ1íiban) tig,v-elenbe nen vcti tétcl.

l0.3' A Szerzódő Felek a. szeľzőĺĺćsben meghatáĺozoti rĺunka kapcsán főszabá|vkent apót;nunkákat kizárjáł'. Ez aĺóĺ kivételt képezhet.łek azol. -...t.l,,-u*-"lnł.,",n utenęk' seln a terv'dokunlentácíó, sem a heiyszínĺ bejárás alapiĺn-semä.l,ĺJs""aao.
sem a Vállalkozó e\őtt nenr voltak ismeĺek. Á tómunka -l.äa.ř';
tartalékkereibő l tĺirténik.

10.4. Szeĺzĺídö Fęlek a tartalékkeľet méńékét az egyösszegű átatány.ĺĺľ SYo-,łtb,an, azaznettó l I.503.286
kéĹszázn.ł.olcvanlr*,|l,nl* ŕŕf,.!äí'.l"ľ.*ľ;ffää1''u ölszázllál:amezet

l0.5..Ą. taĺtalékkeĺet ie.hére csak pótmunlĺa számolható e;. tr'bbleĺnunlia ne*rszĺĺnolhaió el' többlťtmunka eltenértékére a Váĺlalkozó 
"-* 

i"Íh.t Ęé'uu".-
10.6. A pótĺnunka elszámolása az ajánlatban szereplô arry.agok' munkanemek eseten

legtěljebb az ajánIaĺi'egységĺiĺa}ikal, egyéb eseíben u iĚnć V'n |,ogra;..szerinĺajánlati áĺképzési tényezőkĺĺel rcinélrńet' a Megrendelô műszaki .]leoó." attĺigazolva.

10'7' Vita esetén mérnłjki szakteÍtileten tevékenykedó igazs.rígiigyi szakértĺi bevouhaĺ),
amelynek kiiltségét a Szerződ<i Felek közősen üselik.

l0'8. Pót- és elniaradó munke, aiaz aYálta\kazó álĹrl haüiľidőre el nem végzerĺ nrunkafelmeĺiilése esetén az atább,iak szerlnt kell eljĺími:

e Viĺlalkozó a munka feimeĺiiiéséi, elmaľadó munka esetén az- elnaĺadt muĺxaeivégzÁsének halÁ.idejét kör,ető 5 munkairapon beliil köteles ĺ'*'ĺ.ą *
szük.séges munka pontos meglelöIésér'el kikatńtáini a kőltsćgekJ, JJ;"d"i 

"V1egrendelő rnüszaki ellenőrének.

ł a műszakĺ elienőĺ a kézhezvételt kövcrt1 -s munkenapon belüi t.elülvizsgálją

:1*i'-^s".111ľ 
ii.rvĺĹia a tételes kłit|.ségvetésr. ĺ-s aonteiĺrollĺá;il;j!&;äj.

a valialKozot.

A,_i))>/ -



ü pćĹmunka elvégzéséhez..sziŁkséges tétetes költsćgelszámolás alapjá:l
lnegleltilt össz.eggel a ĺartaléL-Ęelet őśszege csökken. az lharadó *u''t.ĺĺuoi
nő.

a. ŕěimcnĺió és rĺegrendelt pó'munkát Vállalkozó haĺa,Jéktalanul köteles
elĺ,ćgezni. Á pótnrunka ellenérÍékét' i\{egĺende|ô a tartalékkeret ierhére ÍizeÍi ki
a.,Yállaĺkczónak. .Ą póÍmunka elszámolása _ aĺI'rak eivígz,ésétkövęĺőcrr - a
sikeres ľnĺiszaki áhdás-áfuételi eljárás alapján kiźiilított szaĺ;Ebail történik,

az eImaĺadő mirr"kák dtját, illeĹve a kapcsĺllłidó ałyagköitséget a Megĺendelő ateijesĺás báľmel,v ĺázisában jogcsuít a Válla]Ĺožó száĺn1źjźLva|- szemben
beszámíÍani. il'ľen bcszámítás eseién a taĺtalékkeret nen nő.

FIZETÉSI FELTETELE'I(

ĺ1.A jelen szerzőciésbgn ľögzj1g1i vállaikczói <!d megÍizetése a Budapest, 20l3. l2.19-én
nlegkötĎtt KEoP.5.6.0,/l2.2013-0013 azonosíió szánrú Tarnogatási szeĺzčdésbeĺ fogtaltszáilítói finĺulslrozási..rcndszeľben, a .Iámĺlgafási 

szeizódésben meghatríľozon
sz-abályozís szeritlt :örténik.

l2. Á' jelen' szerződés keretében Megľendelő a Vállalkozó által szabál,'.szeńen kiállított és ajelen szerzÖdésben meghatározott valamennyi melléklettel fetszerelt -va|ameľnyiszĺlkséges dok'umentutliot--.számlát, teljesítés igazolással haladéktaĺanu,I ama;a 
" 

ie'ti t.pontba]l neYesíletĽ szerződés.szerínti támoga1ónďl (továbbiakban. ra,noäato),_-uzuz
}riemzeti Fejlesaési Minisaérium (101 t Bujapest. Fł u' 4a-50.),,.."iyläaĹug9.'
követóen kéáezv.ételétol szímított 30 napon beltil átutalá-"sal .gy.ĺĺti kí;váli.fu"'"
UniCreĺii: Baĺłĺál vezetett 109l800l-00c00048'7214000ó szá-ńri szrálnlájára torteno
teljesítésscl. A 30 napos határidőbe nem sámítatrak rl.l. 

" 
rróp.s.iđiä-.zor!-äou

azonosító számú Tňmogatási sz-eľzódés 9. sz. A]talĺáĺos Szelző<!ósi Feltételek 
'ďé.kl"t.30. oldal 3.5. pontjának 3. ľnondaÉban jeĺtilt időtaĺamok, A vrillalkozói JĺĹJlĹ"".ĺ".

keriil't az esetlegesen felmeľĺĺlt kötbér iisszege.

13. ĺ\ Ir{cgľcn<ĺe|ő ĺészsztxnLinílst biaosít az alábbiak szerint: eqJ/ előleg.. és egy.l'égszĺámla
hen1újĺására van lehetőség.

Nyertes ajáĺlattevó ĺcljesítesét Ąánlatkéró írásban igazolja, A te|jesítés íľasbeli igazoĺása
az a|apja (rész.)sz*mia nyertes ajánlattevő áltaĺi kibo;sátásának. l,lyertc* 

";íĺut'""o(ĺész)telicsítésónek elleriorzésére Ajánlatkérônek l0 (tĺz) nap fll ĺándelkeJÁérą és
ameĺľryiben nyeÍes ajánlaftevő (ľész)ieljesítése |ényeges hibátđl mentes, az.ellenórzesre
lenđelkezósĺe áljó hatríridót kövciő. kót munkanapon-belül Ajĺĺnlatkéľő ktit.i.,-ny"ĺ".
aj ánlaĽtevő irészjteljesítését írásball ígażo!r.i-

Á szárn]ák beťogadasa es^!lepve.n]ĺ1{99 teljesíĺési igazotĺĺs kiállítása meĺlett, a nyeľtes
ajánlattevóként szęrzôdö fél áttal kiáIlított sz;imla ellenáben, a P'k. ĺ:r:o.' j 1ĺ;p1bekezdésekherĺ. illet'ĺ'e alvállalkoz-ó igénybevétele esetén a Kbt' l30. $ (s) bekĺidese
alapján' a 306ĺ20i1.iXII. ?-l.) Ko.:ĺn' rendelgĺ 14. s ilj bekezdéseíneŕni.!ĺa.ioi", u
Tánrogatási Szerződéshez igazĺdóan, a iVĺegrendeló áltaĹ igaeolĺ telcsítésř kô'łő.",
átutalással száĺIítői kifrzeĺéssel- keriil kicgyóillítésĺe, v'atamint a rtĹ tio. ĺĺi;-1.1bekezdésekbea foglaitak szerint bankj átutaĺássai töŕénik (,.Szĺiiitói kiÍizetés,').
.Ą.,řániatkćr'5 hivatkclzik az adózás ĺcrldjéroi szóló tön.ény {2003. ĺü xcľ' tcĺlĺn;,j íil.ł
$-ra, valaĺninĺ a 4i20i i. (I, 28.; Koľĺl' r+ncicletre a2Đc7-20i3 prograinozĹsi iĺJośźakb"n



{iz Európai Regionális F.ej|esztési A'lapból, az Durópai Szociális Alapból és a Kohézić.sÁlapból -sz;ĺľrnazó tĺłmogałások fel}raszlrź]ásának rcndiéröl.
Á.z i:lszimcüás es a kífizetés pér*.neme a foľint.

l4. A írirrogatási inteľzitas: i00,00000 %.

15. lvĺcgrelrdelii z 4ĺ2011. (I. 28.) Komr. renĺlelet 57ń. $ (l) bekezdése alapján szĺłIlitóifrnanszíĺozás alkalmazása esetén a szerződésben ktitetes iiĺosÍtallí a szÁliłti. rcszere aszerződés elszámolható összege 3aýio-ának nlegfeie|ő mśrjékű szállítói előleg
ténylésének lehetĺĺségét. Ajánlatkérő kíkoti a szeĺzőäé' 

"ioł'*ír.uiäe','ääj'.t ro,ĺ"."és az igényeĺt szátt|ítói, előleg' kiilönbö1e1é1'e jutó tiĺrnogatrás összegének megfeleló
mérfékű. a Konnány curópai uniós foriások |elhasználásĺval-k"p".olu.oůĺ-n|ĺíhatósági
Íěladato.k ellátásriĺa kijelölt tagia iavár.a szóló, a Kbt. 126. $ 1r') Ł,e'.kezřese szerlntíbiztosíték-nyújtás kötelezeĹtségét. A gazdasági rársaság uogy,,uę,ónt szenęzet szállĺtócégiegyzésre jogosult vezetŕi tisztségviselójćnek ...agy -iegalaĹb 

50%-os k<ĺzvetlentulajdonrésszel rendcĺkezo ĺulajdonosáilak' vágy egyĺttissn iegaiább 50%-os közveĺĺentula.idorľésszel lendelkezó,iermé.szetes szernélý mlžido'.osainai' t.'"',eg'.ĺiňlĺ,.. ,.g}.garanciaszerr,ezet által vállalt kezesség, valaminĺ iz ĺĺt. gz, $ (l) bcřezdése szeríntíĺlllaní kez.cssóg is elfogacihatćl a szállitói e!őleg biaosítékaként.
ló.Vállalkozó tudomásul v9s1j' |osľ 

,az. irányító hatóság a szállítói előleg kífizetését
fiiggctĺen' az iráslyítő hatóság áĺfaĺ nregbízoĺ rnűszaki eiIenőľ ellenorzgsghez-kotheti. .l.zell'enőrzés megállapításai a Vátĺalkozórá nézv'e kötelezö eľovel bímak.

1?. r\ szerződés ieljesíiésének elmaraĺlásával kapcsolatos igények bizÍcsíiékaként a nyertesajánlafievö kötcles a szerződés szerínti, taralékkeľei és áia nélkĺi sámĺottcllenszolgáltatĺís S%-ának.megiělclő (teljesiĽési) biĺosítékot nyújĹani 1a r<ĺt. iiá. 5 1z1bekezdése .szerint). A biaosítékot a šzelződés hatályba lépesekoľ.kell megrendelóĺendclkezésére bocsátani. Árnenĺyiben nyeľtes ajĺinlalt""ő ilaa;;.i. l.ĺuj"-il.o,.ly
biaosítékot rendeikezésľe-bo91ltanl, úgy an az äjĺrlatkéro l"ĺ"g.*'-ĺiň*l.ĺnä.,ĺ*ĺl
vezetett i 0c32000.0! 7442? 7 -0ÜĐ00000 szláĺnú szłĺnlájaĺa kell utaln].

ĺ8. Vállalkozó a bĺĺosítékot a szátlĺtói eló,|'eg - kiÍlön előlegbekéró okiratban ttirťénĺi -igénylésóvel kötslcs kĹizv€tlenri] a Táĺnogaió részéĺe benyújtani . ĺĺ"gi..a-iĺ."eĺdqĺ
éľtesítése nellett. Szíllítói-eĺőIcg kizzĺĺólag a Támogatl által ĺendeĺkezésľe bocsátottokirat minta eÍapjĺiĺ bcrrýjtott biztosíték ei]enébt9n folyósĺtható' Vátlalkozú udomásu]veszi, hogy szeľződésszegó maBatarľása eseiében a bíztosítékot u řä*og".áloso'ur'
azonnali hatáliyal lehírni.

19. Yállalkozó tudomásui ĺ'eszi és 
'egyben eiismeri. hogy szerződésszegésnek ĺninösĺĺi

kĺilcjnĺjserr, de nęn kizáróĺegosan, ha VáIlalkoz-ó:

. ellen a Cégkôzl<inybe1 k!1étett ĺnóđon csőd-, ťelszĺárnoiási. végelszríluolási, törlési,
vag;.,onrendezési eljáłĺs, indrrlt.vag; végrehajtási. adosságiend"ezesĺ eĺ.!ai,łs 

-ňlen'e

egyéb megszriłtetésľe irányrrió eljárás incul;r 30 napot megheladó időre k<iztartozóvá r'álik:. 1 szcrzÔdés (rész)tcljesítésćt hatáĺidőben ne'Il j<ezr)i meg, vagy annak(rćsz)teljesítúsével .- érdeŁkörében feĺrleľüit okból - ha1van nopo. tE..a"t"?ĺu" łg. érdekktjrében feimerĺiĺt,,okból ktjvetkezik be a projek meghiúsulrísát -uugy iu,tos
akadályoŕatását előidéző köĺiilmény;

. részśľöl, vagy harmadik szemćly ľészérői ny-újtctt biz-.osítćk megszíirrik, negsemmisül
virgy él.tékt egyébkćni számofteĺÔen csökken. ćs rncgfelelŐ.íj u,'to*ĺĺđ-íugy. 

''



énékcsiĺkkcnésnck ľnegfclelti további biaosĺték n}.-djtásárói a,ľámogató fe1szótítłsáraa megszaboit hatĺiĺidón belüĺ nem íntŕz*edik:. tevékenységének vaia'neiy jogszabály rendcikezéseit sértő vclta e'llenórzćsrejogosuJtszen, iáltal megállapításra kenii:l a szĺłliĺtói eltileg összegé1 a szcĺzöĺ!és teĺjesítését' biztosító celtól eĺtéĺő módonhaszno.sítja vagy hał^ználja fel, vagy a tbľlaiznĺlĺs támogaĺó álta|i eĺtenoľzésétmsgakadál;'ozza;
r valótlan, hamis adatszolgĺiltaĺása hiteit éĺciernlően bebizonyosoďk, jelen szeľződésszeĺinii adatközlési, in'|ormációs zo|gá1taĺisi kötelezettségéneŕ .'* i.iť.r"g-'...

Váilalkozo .szeľzödésszegése esetén }Íegrendeló jogosult a szerződés felillon<lásfua.
2Ĺj. A szá|lítói előleget a Vállajkozó, a szerződésaláírását köveľóen _ az előiegbekéľő okiľatbenyújiasávai - közÝ€ÍlenÍil. aTám'o.gatl'tóI igJny"lĺ.ti 

" 
lvĺ"g."na"ĺo 

"''ĺä.iožŕ*nn,.mclleti. A lv1egľendelő az éĺtesíiéstól sza*ĺmř s no|on beltil jžlezhetĹ.;ii|ií.ói .ioi"egĺkapcsolatos ószrevételeii a Támogaĺónak' enĺ"ł llíĺnyauan a szĺuĺtái ełĺ.'lj,"o'*, 
"Megrendelő rószéľől elfogacĺon.raĺ kcll t"l.ĺ"i.n.i. .ą 

;r onlcgaió a tv{cgĺende!ő, i||ewe azirányító Szcrvezet áltaĺ megbízott mťĺszaki elleno, nĺ.ĺiat.tozałít is fig.v.elembe véi.c dőn1 aszáIlítói előĺeg igén1'lćsének tel.iesítćsérőĺ.

2] ' A Vállalkozć kĺjteles a folyósított szĺíliítói eIőlegről s?źmlát kiállítani és azt a Megrendelórészéĺe rĺegküldent.. A Megrendelő .<otetes a.sżtllto ait'i *"gt-ň.oř;Tjü:;;á"H,
annak beéľkezését kiĺvetŕj 5 napon belĺil záracékoili es annak álta]a hitelesít.ett mĺísolatipéltján.v-át a 1'rím'gató ĺészére itiőközi kiiizetési itanyles k..".eo"n *.gküiä;i.. 

'.'.

}2'Yźila|koző kciteies a részére folyósított száĺIíiói cĺőleg ťisszegśt a szerzödés cđtjáva] éstaľtrjlnlávď 
'össztrangban 

feĺhasználni. Vállalkozó tuáoäasut i"..i hísy-" iá*ääoto oszállítói eĺóleg f'elhasz.nálást j<lgosult eĺlenőrizni ĺs annak kapcsłĺn - ídeéľtve Vállalkozószerződćssrcgćsének e'seteii i's _ fenntafija *ág."ut a jogot a szállítói előieenck aszerzôdés céljával és taľľalmával n-em összeegyea"tt,.ttĺ.,řoJoi ä-ji"ä.ĺ"lt^,Í."rĺ,"vagy hasznosítása ąsetén a sztĺl!ílój előlc"g visszakr}vetelésére, vaiamint a.nnakĺ'issz-aĺrzetése hiányábalr a biztosíték lehívásĺíra. 
.

. Amennýben Váĺlalkozó a 412011, (I. 28.) Korm,. rendelet 57il,. $ (l) bekezdésszeľĺnti sállítĺ'i előlegct igértye!ĺ, 
. 
sz'eiióeĺ I","l, - eloleggel a végszámiabenyujtásakor számolnak el. 

_

Az építési beruházás elĺenértékćnek kíÍizetése a Kbt. 1j0' $ (1)-(4] bekezdése szeľint azépitési beruhiłások kőzbeszeľésének rćszieťes 
'.uĹei-*ĺ.ol 

szó1ó 3a6/201l' (x,.. 23.)Korm..rende'et 12.l4. $.aiban..Íbs]alt elĺéĺésekkei, ,.llamint azaol-ztiip''ä,ń",xi
i9ó:ľ|q az Európai Regionális Fejlesaesi .ąiapbol' az Euĺópai Szociáĺis Alaphól és a

[:*".'äťľ*:iffi růtámogatĺísokľ.ll,'.sáäĹ.Jn'ĺ.;;ďć,óűř.ońTíj?]]'s.l
2-j-Megľendelő a kiÍizeřetseknél az-.a|ýzls ĺełdjérćl szó1ó-2003. évi XCĺI. tonény (41;36iA. $ szeńnt jár el. Eínek éĺelnében Vállalko.o o, . ru,' .'"'ł"iĺ łřái'ř"'äľlLniszerződéšek, valaminĹ miłdeu további, a Kbt. .szerínti alvátialkozól,al szerzőĺíésesvisz'on1,ban áltó váltakozó közőtt megkötött uĺliutl.o;., szerzĺldesek alapján ttiĺtéuó. ahavonta neitĺi módon száĺnitott 2o0-c00 aĺ''t"i..-"gl'ĺadó kiÍizetésnél a kifizetástteljesítő az igénybe .,,ett ai'rállalkozćnak a teijesítésé;:;ĺ'.*tunj.i_l.o:*'.ĺ*.ä.j*.",rr.ol

- abbal'- az esctben fizeLbet, ha

a) az alvállalkozó bemuiai'. áład 'łegy nlegk'jlLi a tényleges kífizetés iĺtöpontiátólszán]ítcĺ -10 napnáĺ neľn ĺśgebbi, nemieg^-sneĚnlinltĺsĺilo ęyĺi.n.* "äl*J'i'äi,'i.'iij
/'a\
o)Đ



b) az aivállalkozó a kÍÍizetés iĺiópontjában szerepel a közťfftczĹsmentes acózĺiiaĺlatbázisban.

Kifizetésť teljesĺtőllek rninősĺil az ajánlatrevĺí. a K.ot. sz.erinĺi eivziĺ-la|kozo. valamint
minden toĺ,ábbi, a Kbĺ. szeľinti alváilaĺkozóval szeĺződéses viszonyoan allo l.aułľożi'.
A kiízetést teljesitő a sz.erződésben .ltásbn 

tiĺjékotat,ją az a\vá|ĺa|kozór ;ľľóI' hos\, aszerzódés és errnek teljesítése esetén a kifizetés e $ hąulýa ala esĺk.
Az Aĺ. 36,Ą. $ rendeĺkezéseit nenl kelĺ alkalĺnazni abban az eseiben, ha az adóigazoiáson
ĺeltüntetetr tanozas 2008. szeptember 30.át követően keletkezen.

KoLcsoNos KoTELEZ}'.].ľTSÉG EK

24. Á Vállalkozó.a beny'i:jtott ajanlata alapjín a rn,unka elvégzéséhezjogosuĺt aiváIlatkozókat
igÚrrybe veruli, ezek mmliáiáért u'o''ba" úgy felel, rninňa a *u.itĺi n'ugo 

'+e"ä" 
uolo"e], A kivitelezésen alka]nrazotľ alváIlalkozók megnevezését, |eladatkclrét és a|c'glalkoziatoĹt alvállalkozói lćis.ámot, valałiint ut, lrogy az adotĹ feladatból azalváIląlkozó ban.v %.ban vesz résa, a Vrł]iaĺkozó ktitelěs folyarnatosun az epĺĺe.illaplóban ľögzíteni' Vállalkozó nlás alvállalkozót a -iclcn szerződj' t.iĺ'*ĺľ*.ĺr. 

",ot "Kbt. l28. $ (?)-(3) bekez.dése szerint jogosult igén1,.be i.enni.
25. Az építós hely"színén a Felek közcjtti kapcsolaĺtartás a Feiek képviselői útj:ĺn töľténík,
26' Á MegrendelÖ az építkczćs iĺlôta:tanlára miíszaki ellenőľ(Öke)t biaosít'

Vállalkozó fclelĺjs nrűszaki vezctőie:
l./ ĺév: Nevetö Jrfubs

Ż'/ teleťsnsz6m:42-15 1 -080

3,/ jogosuItság:it,Írl.Épĺ.ą-tvĺÉr 
1 5-1 o365

IvÍsgľen<teiő fbielős mťrszaki ellenőrc:

l '/név: Vágány lsľván

2./telefonszám: 30 4.'ĺ 2.87 E 4

27. Elektr.rrnikus. epíiési napló vezeiése osetén a3 alkalnazás használatĺihoz szĹikséges
naplóügyfél-j el (:cvábbiakbarl NÜJ) : 7 1 9 1 i}55ó8

28'.Ą Szerz.ódő Felek a Szerződés teljesitése során ktilcsőnösen egyiittrnliköcve kŕitelesek
eljárni. Mindkét Felet a szuz1!é1 teljegítéséĺ befoiyásoló bĺnnĺly ttĺńn'e"ŕ.iiĹrĺ*
tá.l.ékoztatási es figye'lmeztetésí kötelezeltség teÍhai. ]V{indkét 

.ľel 
kot"l", 

^ 
tłołrnegeiőzese és. az esetlc-e már bekövetkezeđ tłoľ enyhítése érdekében 

'ina.n.?]*eivĺírható íniéf kedé.st me$ęnni.

29. Á munkateriilet - átadásától kezĺlve - örzése. a tsriileten a vagýonvédelmi, murJĺa- ćsbalesei'védelmi. t,.izr'édelmi, stb. előírrások bętaĺtása a Vállaikozó kötelesséee ésfele!Ôsségc, a káĺveszéll-liselés is ezen iĺlőponľral sáll át a \iállalŕoioi. váiĺ'ľ.'ř.*"i
m'unkavégzése soĺán a mtlr'J<ateľulet biztonságos es rendezett ĺĺiłapotban 

'*á;'.; 
k-ö'"ň.Megľeldeló kiköŁi, ilogy a ĺrruniiar:ap ł'égeaével építési taľme!ék o n,unL.u'*,ĺll"t"l..n

nem ĺnaĺachat.



30. Vállďkoz.ó ľĺunk.avégzćse soĺrín figyelcmĺnel kell legyen arra a köĺi!lnlén1,ľe, hogy a
teljesiiśs helyén munka 1bl-vik, tebát mtilíôdő ĺĺ;r,on alatt i.ogeľheti o munkiit. .Ą Válinllrozó
a tcĺ'ćkenysđgĺit n&pontc' 7.00 óIĺiÍót 20.00 óľáig végezheti. Á VáIlaikuzó a munkálatok
eivégzése alatĺ köteĺes kialakíiani és biĺosítaní a s''íĺió po. e|leni biztolrságos védehret.Á kivitelezési ĺĺuĺkákka] érinte|Í munkahelyeken tcľténő munkavśgiésről i<iőben
tájékoaatni ĺ<eii a szervczetck képviselőit. vez.eói.

3i. Vállalkozó kivitelezósi munkllvégzéséĺ nem kezdheti meg, iIleľve nem folytathaija,
ameddig dolgozói, vag1' alka|mazott alvriĺlalkozńinak dolgozói :nurr.kavéáellni és
iizvódc]mi okiatáson nenr vesznek ľeszt.

32- Váliaikozo a nrunkaieriileten ':sak ajogszabály:i eiőíĺĺíscknak inegfelelő jogviszĺĺrnyal śs
vúgzeĺtsćggei :cndeikezĺj munkaväialót, a jogs.ahá|yĺ clőírásoknJk m'egfeleiő
engedéiyeŁkei és igazolt szaliértelernmel rendclkező aIvállalkozót.foglalkoztathat.

33. Váilajko:l-ó köĺe]es a kivítelczés teljes iĺiőtaĺama alatt a .ionatkozó jogszabályi
elóíľáscklla.k és a szakmai sz-okásoknak megieleiően építćsi napĺót vezetni, ňelyet a
ivlegiendelo miiszakĺ eIlenőre a jogszabályball előírt gyakäľisággal eileilőliz és
ellenjecycz. Á. Szerződés teljesítésével kapcsoĺatos kĺ'z!ések az épitési naplóba való
bejegyzéssel töĺén'nek.

34. N,1egĺerldeiő szeĺnćlycsoĺ ćs/vagy miiszaki ellenőre utjanjogosuĺt a kivitelezés rendszeľłs
eĺlcnŕĺľzéséľe. lvĺegendeĺő a mr:nkavégzéssel kaľlcsoiatos esetloges észrevételeít a ťetelős
ĺnűszaki koordinátor vagy nrűszaki cllcnőrök úĺjá:r jegyzi be az építési naplóba' Mun'lĺa
e]rencĺeiése csłĺ a t.elelős miíszaki kooríĺĺátoľ ellenjegyzésév''el.én'enyeś, A m'űszaki
eilenóľ nurúáját a VáIlalkozó köteles elósegltcni, ígv példáut kôteies elĺĺre olyan
negfelel(i időpontban éĺtesíteni' az utólag Łibontás nélkül nrár nem eĺlenörizhető munkák
elĺakarásának váľható idóponrjĺÍĺól' hogy a mriszaki ellenőr az eltakarás előn' az
eltakerásra kerülő nrunkarészeket ellenórĺzni tuđja. Anennyibelr Váltalkozó a megťelelő
idóben tĺiriĺjncĺ cľtcsiŕćsí kötclezcttsógének nem tesz eleget. az utólagos kibon]ás és
visszaépítés valamerľryi költsége őt terheli'

.15- lvÍegrendelő a Vállaĺkozó részére csďĺ a frlhasználásĺa kerűlő anyagtlk mínŕĺsége
kéľĺĺésében. a jogszabályi' és más haĺósági előirások betaĺtitsa es i ľritĺs teljesítés
rĺegakadá[5.ozása, továbbá a létesÍtmény ľendeltetésszcríĺ,használaÍá.hoz elensedhetetleniil
sziikséges pótmunka elvégzése éĺĺjekéberl adhat uiasítási. Az utasÍiás n"'n tl'ĺ"dh"t ki u
munka mcgszcrvezéséĺe és nern tebeti terhesebbé a Vállalkoi:ó teliesítését. Áz uta.sÍtiás
csak az építćsi naplóba bejegyzstten, vagy a napló mcllé, a hetysáner, átadott hivatalos
mellékletŕei érvényes, amelyet Felek kölcsöntsen aláímak'

36. A jelea szeĺződés teljesíttĺséhez szíikséges anyagokat, ľemiékeket, beĺendezéseket a
Vĺĺi|'alkozó szeľĺi be. Ha azok olyan,időpontbaĺq amikor a kivitelezés hatáľidóben töľténtj
teljesítéséhcz szükséses - idóben tőrtént negrenĺielése ellenére - nem sze.rezhetók be, a
\iállalkozć kĺiteles arľól a iVÍegľendelót az építłsi napló útjárr, - vaĺamint iĺĺlön í'tásban is -
haladéktalanul értesíteni. Á' \łĺillalkozó jogosult azonos haszná]ąľi śľtÉkĺĺ és zzonos áru
nás anyagok (teľmékeł, beľendezések) beszerzéséľe is a Megĺendelő elóZetes
'tájékczteiása mcĺlett, alacsi:l}.abb hasznÁlati ériékűekei vag,., magasabb áruakat azonban
csg$ \.íegĺendcio kifejez.ett. e]ózetes ĺĺásbeli hozzájáru]ásávrrl használhat fel. \'állalĺ<ozó
kôlEles igazoĺni. hogy az adoti anFg, teľmét berendczé.s rtem szcrezĺreió be' illerv.c. hosv
zz áItaLa'oeépítaĺi szándékozott ĺermék, anyag, berenĺiezés azoĺos hasznáiaĺ enétĺ ž's
azonos ári:.

37. !1egľenĺĺeiő kíkati, hogi'. a ten' szeIíntí borrľásí muĺkála:o!: ki|ejez€Íten éľtéŁaentő
nródoll kol:iĺjeneł elvéqzśsre. L,ĺegenđeió a kibontcn anyago.i< kôiüI rneghatri:ozza a



számiĺra hasznosítható a.ry.agokat, a többi kibontoti aĺr-vag eiszáliĺf.ísĺĺról a Yá|Ia|ko.za
k(ĺteles gondoskoĺlni.

38. Á. t{egrenĺĺclő a \'áiialkozó munkal'ćgzéséhez szi:kségx merrĺryiségLi villĺrmos cnergiát és
vízvéieii lehetósćget zz. építési területen beliil biz-tosí$a' a vé1elezési pontck kiépítese a
Váĺlalkczó ťeladata' A kiviĺei.czés ideje alatt igénybevett valamerulyí köz,ĺnÍi sz.olgŕrlratás
díját Mcgrcndeiő íizeŕi.

39' á' Váliatkozó köteles a szeľzőĺJés ĺárgyllL kćpezí) munka elvégzésóĺe vonatkczó mindcn
hatályos jogszablí{-l.t és szabván1't beiartani. A Válla]kozó a szeľzĺjcésben sz-ereplö munkát
a vonatkozó szabványi és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő.I. aszrá|ytl
ľninőségben köteles ieljesíteli'

40- A Váltalkozó kotelcs a jogszabályokban és a szerződesbeu eiőíĺ .,,izssáiatok.
ellenŕlrzósek. mérések fol1amatos lefolyiatásáĺa' és ezek eredményeiĺ taľrďmazš iratok
ha I adéktalan Mesręndelö (n:e gbĺzotij a) részére törtćnő átaĺIásŕrra.

4 1. 
'Ą 

Vá]talkclzó köteles a saját, illetve alváilalkozói tevékenvségéból szám:azó minĺlennemű
hu|ladékoi i.olyamatosan összegyrijteni, és a munkatenĺletľ<ĺl saját köĺtségén Ĺizemeltetśsi
engedélli.el rendelkezô hulladék Ierakóhelyĺe elszállítani. Á irulladékjerakóhe{y ígazĺ\ását
Vállolkozó kcteles nregĹirizní és eg5. másoiati pćldanyban a megĺendelő 1észére átadni'
Vállalkozó köteles a munkateniletet es az oda \.e7.ető utakat az állala okozon
szenrĺyeződésektől ĺblyaĺnaiosan letakarítani. az áItala okozott károkai és
meghibásodásokat hel1ĺeállÍtani, kijavĺtani vagy a jogosultnak rnegtéľíteni. Amennyiben
bámrely 3. személynck a kivitelezés körćben okozoti káĺigéný a 3. .'.*ély a
Megrendelőnél jelenti be, illetve veie szemhen kívánja éĺvśnyesíteni. Váltalkozó köieles
ezen igćnyeket halaĺléktalanul megtéĺíteni a jogosult 3. személy részére oĺyan íĺĺőben,
'hogy a 3. szemćly a Megrendelőľel szembeni igényérvényesítéstől ęl.tekintsen' ellene
semnrílyen eljarast ne indiison' !.állalkozó köteles haladéktalanul mentesíleni a
Megrendeltĺt rnindcn 3. személy általjelzett báĺmely ígény alól'

ÁrłnÁs.Árvoľrl

4f. AýáLla|kozó az eikészi'llt létesítrnérryt az 5. pontban meghaiározott itlőpontbaĺ átaĺlás.
átvételi gljĺĺrás kergtében acija át a ir.íegrendc1őne.k. Az átadas.átvétĐl eliáľás souín
Vállalkozó kőteies átadni a Meg.rendeiő rószŕĺe mindcn, a 1atályos jogszabályokban elóĺrt
dokumeĺtumot. így kül<incisen a beépített anyagok (termékek' berendezések)
mcgfeielőségi ígazolĺásait (gépkön.v"_eket" gaĺanciaJcvclekct' nriiszaki tanťlsí.ió
biz-on;'ítványokat) és a kivitelezői nyiiatkozatokat. Váltatkozó koreles az eJkészült
munkaĺészt a teliesítési hatáńdő iejríĺta előtt i'egatább háľom munkanappal 'készrc
jeĺenteni, Az áĺadás.átvétel idĺipcndát Megrełde|.ő tíizi kí.

43' A Vállalkozó - a műszalĺi átaďás.átvétel sikeres leborl;.olíťása érdekében - kötelcs
Megrendelő ĺészéĺe az átadási dokumeatáció mcgismeľhetó.ségét biztosítaní az átadás-
átvétel előŕt' .Ąz átaĺJási dokunleniáció iVÍegľendelő részéĺe ĺörténó átađĺísŕítg a vésszámla

. beĺ.ýjtásával egyidejű|eg koteies. Áz áÍađási dokumcntációt iételes tartalonljeglzékkel.
egységes szcľkezerbe ľenĺiezve kelI Megĺenćelô részéĺe volgáitatĺi.

44. ,Ąz źLtadás.átvételi el-íaĺasľól Pelek jegyzőkönyveí ľesznek i.cl. Đbben röszítik az eset.ieses
hiányokaĺ és iribákat- Vállalkozó ny.ilatkozik a i:ián.vosságok póĺlĺísának és a hĺbik
!ĺijavításanak hatrĺridejáről' Á hiilr-vosságok pćrtlása és a libák kiiavítrĺsa az átadĺás.átr.ételi



eljáľás iezárásanak és a iétesítraéry áfuét.e\érLek a t.eltćtelr:. ĺ\z iiadás-átvétel lezárása a
sze:ződés ieIiesítćsćnek ícĺipolri!lr.

Ámeĺĺýbcn a Megrenĺieió az ái-'.éte|t . a rendeitetésszeni has:inálatoi akadálvozó
nagyobb .le,lentőségĺi hibĺík. hián1'osságok miatt . jogszcrĺien megmgacta, akkoľ a Felek
közöscn. a jcgyzőkón1ľb,ca rögzítve az áladás-áLvétetre olyan ĺ;auďnaĺiľiaot iúzĺek ki.
amely elegenĺIő a hibák (hiányok) klavításáĺa, pótlásáĺa' A póthati{ridőĺe a Nĺegrendelő
jogosuit késedc|mi köibér igén-véĺ érvśnyesítení a \,.álĺalkozóval szcĺĺben. ńu ,. u
póthaĺáridő a |eiveĺt jegyzökusn1'.v ľalamennyi téÍeĺéÍe vonatkozóan eředményĺeleniil telík
el. akkor N,ĺegiendelr5 gyakoroiÍatja a hibás teljesítésbőĺ fakadó jogaít. illetve jogosuli
minden kĺiiön indokolłis és ćrdelonúlás bizonyítása riélkul elálhi a ielJn szerződésióĺ]

sZEI{ZoDÉsT BIZ:ľosÍTl MBLLÉKI(ÖTELEZETTSÉGEK

45' !ĺegtcndelő a szeĺződés Ĺeljesítésének elmaĺaĺ!ásávai kapcsoiatos igények biĺosítékaként
a szcľződés szerinli, iaĺalékkerei é.s áfa nélküI szirlítoĹt e'llcnszolqáltatás 5%.ának
rnegfeleló tel.jesÍtési biztosíĺékot ktĺt ki.

.Ą tel.iesítési biaosítékot a szerződcs hatáĺybalćpésckor kell rendelkezésľe bocsá1ani. A
biztosíréknak a telĺesítési határ,ĺdó napjáig kell rendelkezćsre állnia.

Vállalkozó a szeĺzoóés elsziárnolható összegének |Đ%-a ćs az igényelt száJlítói eiőIeg
kĺjlönbözetére jutó támogatás összcgenek megŕ.eieĺii mértékű, a Kormány euľópai uniós
ťorľások fe]használásáva'ĺ kapcsolatos iľányíló hatósági těladatok e||źtÍsira kijeio1t taga
.iavára szóló' a Kbi' l'26. $ (ó) bekozĺlése szcrinií biztosítékot kőteles nyújtańi. }łyertes
ajaĺrlatter'ő - cégiegyzésre jogosult - vezető tisztségvisetójének vagy terĺnószetes 

''"*etytöbbségi tulajdcnosánalc kezességvá[Iaiása vag.v garanciaszcrvczet által vát1al'! kezesség is
eĺfogadható a szá|lítói előleg biztosítékatĺéĺt. Ajánlatkéľő hivatkozik a 4lf011. (I.28.)
Korm' rendelet 57iÁ $ (3) bekezcésére, valamintaKbt. 126. ĺj (6) bekezdés b) ponijĺĺra.

4ó' Késedelmi. hibás teljesítésí és rneghiĺisulási kiiĺbér.

A:nernyibcn VáIlalkozó valaiucl,v kötelezettségéi neki felľóható okból a meqhatározorĺ
hatáńdóre ner.r teljesíti, a késedelem kezdö idóponĺjrĺlól köĺbćfÍlzetési kötelezeĺségc
keleÍkezik abbur az csetbcn is. ha a késeĺiclcrn rniatt lvíegrendelőt semmilyen' kár vagy
egyéb vagyoni hátrríĺy nem éli'

A kescdclrui kötbćI méřĹéke Đ,5 7i, llaponta, a kćsede]mí ktitbćr alapja a teljes nettó (ÁFA
nélki'ili) ellerr-szol gáltatás.

A késedelmi ktjtbér |rz',eĺése a hibátlal ľel-iesítés alói ňem meniesíti a Váĺlalkozót,

Ha Vállalkozó hibás teljesítést n1ł.ljÍ, lvĺegrellĺieló ugyaĺolyan rĺéĺĺlkű kiitbért ktjvetelhet.
mint késeĺlclme eseiéĺ aľra az iĺiőĺe. aĺncly a lliba felrĺerüiésétől a kifogástalan
n.inôségben trirténő teljesíid.sig el ĺelt.

A hibas iel,jesíĺćsi kötbśr éĺvényesírése nrelleĺt a Váilalk'łzó lem érvén.vesíthet
szavatossági igény1.

\iállalkozo által ivíegrendelőĺek késedelmes vagy hibás teiiesítése Íniatt Íizetendő köiber
eg}ütźes összege lrem halacitaije meg a VáiialkozÚt ĺnegi!]eto Íluitó elłenszolgáltatás 20
ihúsz) 9/o-áÍ.

Ab.can ez esetben. hn Megiendelö a szerzőĺiést Vállďkoz.ó hibájá.oól felboĺt!a,
lnegiiiůsulási k<itbérre jogosult. A ,teghiúsulási kötbćr néŕóke a telies nettó íÁŕe

th



üélkiĺli) ellenszolgáltatás 2cr íŁúszj %-a' A teljesítés einlaradása eseiélę kikőtöí
r:reghi úsuI ási kötbśľ śľvćnyesítése a te1j esíiés követcĺćsét ki Zárja-

Ą késedelrn! kĺitbér és a meghiÚsulási köĺbéi.egJjtĺtics alkakaazź,sakizilń, felek i<izár,łák a
kśsedeĺmi és a nreghiúslrlási kĺĺtbér párhuząrnos alkalmazásának 'tehetr\ségei.

\'ĺegrendeló az éľvényesíÍeiti kíÝ.ánÍ kötbér összegeĺ a Ý'állalkozó aktuáÍis számlájából
visszataŕlja és btsaáĺrÍĺja. A Vállalkozó átiď ťt7',eĹendö összes kötbér eg}'tiťtes össu.cge
maxinráIisan a Vállalkozónak jaró teljes ellenszolgáitatás ősszegéneř. 21ĺ/o-a leheĺ
(tov.ábbiakban: Kötbér N1axinlum). Ámennyiben a Viltälkozó által fiz;teft kötbćľ eg1.iittes
iisszege eiéĺi a K<itbér fuÍaximunot, a lr{egrendelő jogosult azolrnali hatál1łr felmondiĺssal
élni.

A'mennyiben Vĺáilalkozó a munkateniĺet átĺ.éte]ćvc,!, vag.v- a kivit'elez.és megkez-.Jć.sél'el,
iiletve a létesítnrény átadásával 40 napot meghaĺadó késeĺlelembe esik. 

-\{eglcndeĺő

jogosult a jelen vállalkclzási .szerződéstől mínden külôn íniokoĺás és érd_ekmúlás
0izcnyĺułsa nćlkül clállní és meghiúsu'lási k<itbér ígényi én,ényesíteni a Vallalkozólai
szem.ben.

.Ą..|ogosuit a kdtbćr ĺneilett éľvényesítheti a kćitbśrt meghalaio kárát.

A jogosult a sz.eĺz'3clésszegésscl okozott káľának n]egtérítéséĺ akkoľ is kÖvetelileti, ha
kötbéń gónyé'' nen éľľényesíteľte.

47' Vállalkozó kötcles az elr'égzett rnunkáľa és a beépí:eľt an},.agokra a rnüszakí áiadást
ktjvetően 3ó hónap.iótállást-biztosÍtłni. A garĺrnciális javításokat ktjteles a bejelentést
kov.ető 48 órán belüI nlcgkezdeni.

48. Válĺalkozó a teljesítési biaosÍtékot válasaása sz-erint óvadé.kk ént az e!ó1ĺpénzösszegnek
il4egľendelő 10032000.0l744277-00o000c0 számú fizetési számlájára törtćRá befizetéséYel
(áťutalásával), banlĺ vĺrgy biztosiró áttal váualt garancia uugy baoki készfizeiő kezesség
b'iztosításával, vagy biztosíĺłsi sz-erzódés alapján kállított ]készťlzetó kezességr,álla|ast
tarĺaĺmazo - k(itelee;érrnyel a szeľzodés haÍáIybalépćsékor rendelkezésre boc.sŹtota. y\
teljesítési bíztosíték visszafizetéséľe M átfud^-ál,vé1elt krjveĹó 15 (ĺizenöt) napon belül
kerülhet soĺ (3. sz. melléklet). (aneĺlłlyibeil beÍzeĺé.ęse! ĺłrténik)

49.,}.elek egyezően rögzítik, hogv a sikeres. híba és hiónyrnentes átadástól száľrrított két éve,l
beliĺl utófelülvizsgä|atot tľ:l*' arnelyet a 'lr{egĺencleió kezdemónyez és amely. eljáľas
keretében rögzĺtík az elrlt idó alatt esetiegesen keletkezett gu'*.iáli' probléáákat és
hibákat' arnelyek javítását, pótĺását a \.'állatkozó ktĺteĺes hal'adektalanul megkezdeni és a
munka elvégzÉséhez szükséges iegrövĺdebb ícőn bclüĺ bcfejezni. Áz utóielulilizsgálatról o
felek jegyz-ők'önyveĺ vesz'nek iěĺ. A hibák kijaví&łsát és a hiáryłok pótlását a vžĺláiłozo
kĺjteles készię jeienteni. MegrenĺIelő a beruhazĹst a kászre.jeientastől suámĺtotĺ három
tnunkanapon 'celül ellenĺírzi. Á' kijavÍtoťt, kicserélt inunkaľész'ľk, alkatteszek.
berendezśsek r,onatkozásában e jó tállás: időszak újra kezĺiő<ĺik.

50, A jelen szerződésben 11ĺgzített eg1'ĺitĺrniÍköđésí, tájékoaaĺasi, kłíreiháŕtĺísi köielezettség
nregszegésével bízonyítottan r"lkozott kaĺ megtérítéséért a szeľződésszego ťćl felelősséggel
tal.tozík'

5i. Az építési beĺuhlŁásoiĺ kcĺzbeszerzésének ĺćszletes szabál.ľ-eiróI szóió.-10ó,20ĺ 1' (XII. 23.)
Korm. rendelet 9. $.ban fogtďtak aiapj'ul az ajírlattevőként .-.zeľződč ťel koteląs -legkésőbb a sze:zóĺjéskötés idôpon1iĺÍa -'káĺeseményenként lcgalább a netió vál,lalkozásj
ĺliijal nregeg1.'ező ltárértékľe vona1kozó feielősségbiaosítási szcrződést köĺni vag.v a
ĺreglévo ťelelĺ1sségbiztcsíłását kítet'eszĺeni,



Á !šlelösségbizÍosításnak ki keli kite{edĺie az ajžnlałevo v.:rlamint az eljárás
credmćn1'eképp megkötöĺ szerződés teljesítése kłjrében :negjelenő t''aiamennyi
alvália!kozó śpíiési rnunkáira.

.Ieien szerzŐdésre iranyadók az épÍiési beruhazĺĺsok köz}eszerzśsének ľészĺeĺes
szabáI-yaĺrói szólő 306ĺ2C1l. íXIi. 23.) Korm. rendelet 10-1 t. $.ai is'
A Vállalkozó kdtelcs a felelősségbiztositási kőńóĺit a szerződć.-"kĺités időpontjában,
m.ásoĺati;an a lv{egrenĺĺeĺo ľészére benutatni (4. sz. metićkJet)' Váliaĺkozó kötóĺcs a
fclelősségbíztosítást a kiviiclezés teĺjes idótaĺama alatt éľvćryĹen iartani. Megrendelő
kérésére \iállalkozó köteles hala.déktalanul igazolni, hogy feleĺőiségbitosÍrźsa fňil, u'
ahhoz kapcsolóco ciijfizctési köte]ezetiségét haĺárídő.bcn ćs h!źnytalanuI tei.iesíti.

vls ivíAIoR

5?. Szcľződo Pclek mcltcsťrlnek a késede}em k<lvetiĺerĺél1'eínek viselése alóĺ ana az idórc,
arnelyre biz-onyĺtani ĺuĺĺjĺik, hogy kőtelezettségtikłek vis maior kôvet.kenében nem ruĺjtak
hatáľiĺlĺlrc clcget tcluli. Neľr: ĺ.r,!nősii[ l'is maioma.k, ha a Váilaĺkozó valameiy gépet,
berenrlezést nem tud-ia ídóben a beruházáshoz biztosínni. akkor sem. ha enneř oka
i'alahol lnáshoĺ iclmcriilĚ vis maior esemćny.

5]' Jelen szerződésben ľ.igziteif hataĺidő vis maior esetén annak idotaĺtamával, |egťeljebb
az'tlnban 45 nappal :neghosszabbodik. Vis maior esetén a kötelezettségeinek teljesňésćbcll
akadál,vozott Fél köteles a szerzödő Felet a vis maior bcköletkeztércĺ'I. várható
időtartamáĺói, valaminĺ r'ĺĺrható megszűnésérój haladéktalanul értesítení. Amennviben a
vis maiorľa okot adó helyzet 45 nap alatt nem sz.űnik meg, Pelek mcgállapoĺtnali a
sz'eĺzőđés rĺegszĺintctćsébeĺl, vag,v a hatiĺridők meghosszabbításában.

EGYÉIr RENDELKEzÉsEK

54' Megĺeĺrdelő jogosult ćs eg;'ben köteles a szeľződést felmondani - ha szĺiksćges olyan
hatátjđővei. amely lehetővé teszi, hogy a szeľződćsscl ćrinteľt ťeladata .llátá'a'ĺl
gundoskodłi tudjon _ ha

a) a nyertes ajánl'attevőben közvetetten vagy közl'etlcĺtil 25%-ot meghaĺacó tulajdoni
ĺészesedóst szerez valarłcly ol;''an jogi személ}.. rzgy szerĺélyes joga szerint jogiépcs
sze.veze|> amely tekiaretében f.}nnáli a Kbt. 56. $ (1) bskezdés k) iongában
meghatárczott vaiamely feltć..cl;

b) a nyeľtes ajánĺa$evő közvet€ľĹěn vag;. közvetlenü| L|o,/o.oi meghalarló tulajdoni
részesedést szerez valamely cly.anjogi szemć,lyben vagy szcrnélyes jogá szerlntjogképes
szenęuetbe:r' amely tekintetében fennáll a Kbt' 5ó. $ (t) bekezdćs ł1 pon.'jĺuan
meghaĺlírozott vaiamei;', fe!tétel'

N,ĺegrende!.i .iogosult a szerződé.stől eláĺlni, ha a tJÉłialkclzó eilen a szerz6ĺléskötést
köÝ.ctően csod-, Íělszám<llási, hi.".aialból tör!ési, ílleť.le egyéb, a nlegszi'intc(ćsrc iľáni'r1j5
eljrirás ind;.rĺ'

híegľeĺdelö jogosult a szerződéstől ela]lni' ha a jelen szerzőĺ!śs ;el-iesÍtésére' a
szł:rzőtiéskötést kö.''etóen, nckj íeĺ ncrrl ĺóható okŁól be;ĺĺlott köľüilnény ĺoi.vtán lre:ll
]téĺ:es.

/ hb-
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55' Á' Vállalkozó köteĺezeffséget váiial aną hogy nem Íize! illetl:e számol eI a szerzódés
teljesítésével összefiiggésben olyan kŕiltségc.ket, aľĺelyek a Kht. 56. $ il) beilezdés k)
polltja szeľínti ľl}ltételeknek nem megfelelő társaság iekírltetébeu meľulnck ĺ.r' e' -.ú.i
a Váĺ la lkozó adóköteies jöVedeImének csĺikkelrtésćie illka]masalĺ.

56. Vállalkozó .łötelezetĺséget váIla|' arra, hogy a szeĺződés teljesítésének teljes idótaľtama
ajattfulajdonosiszerkezetétahíegrendelóizámáramegisnreĺhetővét€szíešaKut. lzs.9
(5) bekezdés szerinti ĺigyletekől az ajánlatkéľdi hatadéktalanul ćrtcsíti.

57' Jelen szerződés csak a Kbt. 132' $-ban ŕbglaltak szeĺint módosítható.

58. Szerződĺj Felek a jelen szerzőclési:ől eĺedő esetleges jogviilii'kat. eisíjsorban tárgyaiásos
úton köteĺesek rendezni.

59. Jelerr szeľzőĺlésben ĺenr szabályozott kérdćsekben a Polgári Ttjn,énvkĺjn.yvrő I szo:.o 2013 .évi V. tőrvén'ĺ, a közbeszerzésekől szójó 20ĺl. évi Cvm. torvény, a Poigári
Perrcildtaĺiásĺóĺ szoló l952. évi !ti. tön'ény' a 4/2ł11' (I.2E') Komr. iendelet, az
építőipaľi kiviłelezési tevćkcuységrtĺĺ szóló l9li2009' 0X. lj.) Końn- rcndclet, u" epĺte,ĺ
beruházások kôzbeszeľzésének ľészletes suĺbá|yaĺró| ;zóló 3.06/201l. ixrl. ž:jľonn.
ĺence]et vonatkozó ľcndelkezćscit kell aIkaĺ.mazni.

ó0. Felek szavatolnak azéľt,- hcgy amerrn;ĺiben a jelen sze:ződés teĺje.síĹése soľán áltaiuk
sz.enlélyes adaĺlk kezeiśsére kerül soľ. ťrgy a személyes adatoŕ kezelése a hatál,v.osjogszabályi előĺĺiĹsok' illeĺve az érintettek hozzájáľutása alapján ĺôĺélrik.

61. Váltalkozĺ5 köteles megĺendelot a tudomasszerzcstől számított 30 napcn belül írásban
ért€síteni, ha ajelerl szerződés szempont-íából releváns adataiban változás kör,etkezik be.Válialkozó tudomásui veszi, hogy megrenĺielo, itletőIeg a Tiáĺnogató jogo,utt u;.l.n
szerződés megvalósu.Iásáĺa vonatkozóan \iállalkozót,Sl is bármilyen*infoĺnäcior kjmi, esa Vállďkoz'ó kötcles azt megadni. A feĺek tudomásul veszik, hogy vonatkozójogszabályok, így,ktilönosen a Kbt. és az ćúlanháaartásrói szóll 20lí. euĺ ćxcv.
tĺ.lt-v.ény szerintí iiletékes elienőrző szeľvezetek 1Áliami számvevószék, Europai
!13mvevő1zek'oLAF (Euĺ(lpaí Csalas Elleni Hivatď), Európaí Bizottsĺg, K;,m.{oyzatĺ
Ellen<ĺrzési Hirntaĺ, belsó ellenőrzési szen,ezetek stb') 

.feiadat. 
e' 

"Ĺ'tĺ'kti,utn"ł
megfeleĺően a közbeszerzési eljárásokaľ és az azok alapjĺin megkötoľĺ szeĺzäaoset
tÔ.ljesité:1' i]lctve az a-!ánlaĺkéro eIlerlĺĺrz-ćsi tevékenységéi ĺlndsz.eľeien ellenórizhetik, a
végs<í kiĺizetést követő 5 évig ľesz'tikre a jogszabál,v szeriľti ioíonnácio ,negajÁa uzleĺi
titoka való hivatkozá'ssaĺ rrem tagadható meg.

62. \,-állaĺkozó tudomásui ve.szi, hoey.íelen szerzőíés kapc.sán a KE0P.5.ó.Ü/t2.20i3.0013
azonosító szĺmri Tárnogatási szerződés 9' sz. Általános Szeľződési Feĺtételek *.Itekl.,.
J?:2-.1 és i2 5. pcnĹjái a jelen szerzo<ĺésľe is értelemsz.etĺeĺ alkalmazĺi ŕ"ll, E.
Yá|lalkoz-ó e ĺendclkezések szerint köteles eljrĺmi.

6.j, Jeleĺ sze:zcjdés a hozn csatoit és eĺrdlaszthatatlan részcnek ninósülö l.- 4' számú
melIékletekkei cgyĺiťt érvényes.
a. Darida o.Iivér' ĺnint a Rózsaép Kii. képviselőjc ki.ielentí. hogy az áItala képviselt

ĺársaság jelenleg is létez.ó cég és ő. mint képviseleĺi jogga!' rendeiŕ"'e ugľ.'.io, :.l.iszerztjdés aláíľásłko; is jogosult a társaság képviseletében joluyilatkázatok
nregÍéieléľe, továbbá nincs olyan valtozźs lblyanlaĺ'ban, amel;u 

-a. 
tĺpiłsetetijogosuiiságáĺ éríncetné.' Váilatkozó képviselő.ie kijelenti, hog1. az.ĺiáru 

_ŕepuĺselr

Társaság nenr álĺ csődeljiíĺás. felszárnotási eljárás, végelszámolás' terlési eljarás
hatálya alaĺi, és ľuco.-nĹsa szerint ellen ii;.'en kćreiem b-enyŕljtására ,* l.'..tii ,o.'
VáIlaikozó kśpviselóje kijelen:i, hogy az. álĺala kćpviseii ů,sasag ĺzetĺtJpes ĺs
incgÍ.eleló lénzĺigy,.i ícdezeĺc! renĺíelkezik ĺrJúoz, Łogy a je|en szeľzĹíĺIésľ hĺtáriĺtőbe:t



ćs hiánýalanui I. oszĺáJyťl'- minőségben teljeďlen! l'udja' Vállalkozó képviselője
kiielenti, hoPy a ielen szerződćs a|áiťas:áhaz "'sztikséges vzlamennyi felhaĺaĺilĺzássaj
rendelkezik.

b. .Ą Vállalkoz.ó .Ęépĺ.iseiőie kijelenti ćs szavaĺolja, ilcgy a jeĺen szerzőĺiés aláíĺásakoĺ az
állanháztaŕásról szólťl fOl1. él.i CXCV. törv.ény rćgrehajiásiĺra kjacott 368ľf011.
(X]I. 3l.) Koĺn:. rerlde|'et 50. $ (1a) bekezdésénęk móáosltásfua lĺiadott 2si20i+. 1ĺĺ,6') K1nn rendele! l' $.a alapján átlttha!.ó szeń'ezetnck minősül. A VríJlalkozó v'áilalja
tor,ábbá, hogy a fenti kijelentéssel kapcsoiatban bekövetkezó változásról a
Megrendelőt haladéktalanul. de tegkésőbb a változás bekövetkez-ésétĺil szánlíton ĺit
napon bclül tájékaáarja. Á Vállalkozó tudomásul vesz!, hogy a va!ótlan tartalmú
nvilatkozat alapján koidit szerződést a }"{egľendelö felmondja1iagy _ ha a szeľződés
Íeljesíĺéséře még nein kerül sor - a szeľzőcésiől elráil

A jclsn szcrzódés 6 eg,vmással szil szerint rnegegy'ező eredeti pćldányban készült, nrelybőI 4
(négy) a lvĺeglenĺloló, 2 (kettő) a \iáilalk.ozó pćI<Łinya.

A Szerződö Felek ajeĺen szcrződést elolvasták, megéľt€tték és nritrt akaratukkal mindenben
inegcg1.czőt. jóváhag,vó la g. cégszerĺien írják al á.

Budapest, 30l5, |únius.{€ ,

iŁózsaép Kft.

VállaIkozó

lt.ĺe]lékietek:
I'' szárnú nelléklet: Ájániarrételi ielhívás és ĺlokunrentáció.
2. 'sz.ánl'ű ńelléklet: Vállaikozó ajáĺlata,
3. sámú mellóklet: Teijesítési biztosítékot igazoló okirat,
4, számú melléklet: Vállalkozó által kötött ťelęlósségbiztosĺtásr igezo!ó okiľat.
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TároIt Cégkivonat
A cg.15.09-064767 cégjesyŽékszámú RozsAÉP Kereskedetmi és szolgáltätó Xor|átolt FeIe|ôsségü Társaság (44soNyĺregyháfa, Tiinde U 12.I cég2Đ15. jĺjii!s 26. flapján hatájycs ada.€i a köveĺkez5k:

l' cégfoľmátóI fĺigget|en adatok

1 Áltatános adatck
cégiegyzékszám: 1 5-c9.c64767
Ceg..brre: Korĺálcltfele|isségúĺá|saság
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2

?2.
A cég eIneVe2ése
RlZs'AEP Ke|eskedelmi és szcĺgáltatć Kcriáioĺt I-ele|cssé9ü TáĺxsáE
H a!ál,os : 2oa5i43io9'.'
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RIZS.AEP Kft.

Haśál}.os: 2c06ic3/o9 ...

Á cég székhe|ye
4400 Nyiregyháä' Ti]nde U i2'
A vá! tÔzäs i dőponija : 2ao7 |02i22

Bejewzés kel re'' zl07 lo5l 1 5 Kbfzéiéve: 2ca7 ro6ia7

H a té! yo s : 2007 ) 02 !22 ...

A cég teIepheIye(i)

455í Nyiregyháä, sáilási út ?2.

A vá|tozás időpanłiaj 2008/10/c8

Beiegyzés kglĺ e : 2Ü08111 | 11

Hatéĺyos: 21308! 1cia8 .'.

4400 Nyĺíegyhää, Ku|csáÍ Utca 1o' A. ép.

A ýéĺtczás i dđpcÍĺja: 2013! 10]21

Bąleg,izés kel ie : 2c1 3ĺ1i lo7 Közzéiere: 2B1 3i 11 i28
H a?á ! y,s'' 2'11 3 ! 1 Đ !21 ...

A ôé9 fióktelePe(i)
HU.4558 Cfehé11ó' AlkotlĐány ulce 5.7.
A váĺłozás idópontjô: ?013!aił2i
tsejegyzés Rei te'' zo1 ?lt5!c3 Kőzétéve : ?afi!o5i23
Eatál,!os: 2c13lc1 l21 ..'

A |étesító oki.at kelte
'ĺg9;. vepteřĐeĺ29.
|1stóiyłs: í99i.,09i29 .'-

3.

?!2

5.

5i5.

7.

i!2

3.
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iia..ái :łos: í 999/Đ9/28 . '

&i4. í999' szeptember2.

Ha'śĺ}os:1999l39i23 '

8/5. 20c4.Íehru*24.
5atál yos: 2co4!B3l16'''

8i3,. 2c05. ápĺij's 5'

H aÍál yos: 21a5iĐ4!08'.

ei7. 2005. novemirer 1C.

Hatźl yos'. 20F.j.11 126'.

818. 2006. januá| 16.

H aié! yo s.. 2!c6Ei iŻ6',

E./9, 20c6. febÍUá. i.
fi3ŕálPs;20c51,J3lG9 '

3í,10' 200ĺ. ĺebruár22'

Bejegyzés keĺte: 2c0? lcsii 5 Kčzzé|éve: 2aa7 n6!c7
l9a.é/'?s; 2007/c5,j1 5''.

eti1. 2008' október8.

A váĺtozás idöpontja: 2cc€l'!c/oô

Bejggyzés kelte : 2ac8Ą 1 i i 1

ľia!áĺ yos : 20ł8i ic ice'..

ert2' 20ĺc. júnĺus 18.

A váuozás idópanlia: 2c1cl06i18

Bejg gyzés keite: 201 anan.ś Kćzété.t : 2o1oIo8r 1s
!-i atál yo s : f0 i cict ! 1 3',.

8,'i 3- 2013. ianráĺ 21 .

geje gýzés kelte: 2013í05rĐ3 Kćzzé!é'!e : 2o1 3|ł5t23
Hatá!yos: 2g13il5!c3''.

8114. 2313'ckióbeĺ ?1'
Beiegy.zes ke! łe : 2łi 3ĺii ioi KŮzzéíéve: 2o1 3| 11 ł2g
ijatélycs: 2c13!11iÚi .'.

Bj15. 2013. jÚnius 19.

Bejegyzés kel ie : 2a13k 2iô5 Xćnéłé,r7: 2Ci 3í12j 19

Ha!ályos: 2013!12!ł5 ..

3/i6' 29i3'ićnils 11'

tséłegyÉ s ke! le : 2ci3i 12rD5 Kirzé!ée : zal3li 21 1 g

H2iáiFs:2ł13i12!ł5 ..

8l1i 2C13.decer'b8f23.

bRĐs : ł i!''Ý1Ý'é-c9 gjegrzŁhŕ!i'ĺol; i ne
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Hatólyas: 2a1?,i': 1 i19 ..'
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ge)yĺ:ýzés kel?e : 2oi2í11 !19 KTzzétéve: 2a1Z 1 ?06
Ha!alycs: 2012!11i15

s/192, 56í0 ?đ EtteÍmi. mcŽgó vendéglátás

Bej egyzé s kelte : 2Đ12t1'1 ! 13 Közzétéve : 2012! 12!06

!1aiéĺyos: ?c1a11 !19 .'

9/.r93. 8532 '08 szŹkmai köuépiokú okiatás
Bejegyzé s keile : 2a1 21 11 t 13 Kóaétéve: 2a1 2 r i 2n6
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9/195' 433í 08 Vako|ás

Bejeg,.lzé s kejte: 2c12l11 l.:9 Kózěťéve : 2012ĺ1 21it
ĺź aiái :"cs: 2a 12ĺ i 1 l 19'''

9,ís6. 4332.0đ ÉpÜleĺasta|os.szeÍkezetszeig|ése
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Halályas: 20.,2!11 i1g ...

919-c. í399 .08 Egyéb specíá|is säképiĺés rn.n.s'
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Haŕáty6:2o12h1t19 '''
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8i22'a8 tgyěb épijje!. ipari i3kaÍĺtäs
gejegyzés keltl: 2012! ii i 19 KöJ:.éťéve : 2ł1u 12io6
Hatáł yos: 201211'| !19 ...

8íŹ9 o8 
=gyéb 

takeÍĺfás
Bej€gyzés ?c! le : 

^ai?i 
1i ĺ 1 -a Rôréléve : 2G12J,!2|ô6

Hatěl yos: 2Q1z!11 h9'..

a130,08 zöió|e.!|ei-kcze|és

B ejeg r"zé s kel ie : 2g 1 2! 1 1 ! 1 g Kôzzé !ě'.,. : 2c1.f:' 1.2Joô

Hatá!yos:2Đ1zi1rfi '''

85.24 -08 ÁJeofo!(ú oktaiás
gcjegyzĐs kgl le : 2Úi2ł 11 !}g Köaé!ěvE : 2afti12jo6
Ha!éi yrJs : 2i)12i.11 11, 9 .,

.".-. :

ilTń-'ůťJffi

5.' ĺ.'j
20!5.09-!4. l3:ló



Táľołi Ctígłí.;omĺ

853i 'ae ŕ.ęa|ános kdzépíokĺ: oktétás
Bejegyzés ke!!e: zoi z" 1 i i'ig KÓzzé!ěrc: 2c12l12iff'
HaŔíws:2c14-11!1g ...

g!23a. 8541 .0E 
ŕ-.iső szłtú' nem fe|sofokú oktatás

tsejeEyzés keíle: 2o12!1 1 ! 19 Kazzé?ě,!e: 2o1f i 1fa6
Ha|ál'/as : 2a12riu 19''

91231 đ5í2'08 Felsifoku ckiatás
Eejegyzés kelle : 2q12! 11 !1 g Rözzétéve: 201 ?! 12106
llatályos: 2ł1zi1i ĺ1g ''

91232 8559 o8 |r]i.n's' egvéb oktatás
Bejegyzés kei!e: 2c12j11 t1g Kozzétéve: 2B1a12!a6
Ha!ályos: ?o12i11ĺ19 .

9i233' eoío o8 sŽen€Iybi:tanságí teveketrység
Bej eg.łzé s he!|g: 2c12! 11 J 1. g Kôzzéléve : 2ci 2i 1zoa
Hata!,/os: 2C12i11 ĺ13'.

9i237. 463l,08 zöić's2g..gyjmölG.nagykereskede|em
gejegyzés kei le : 2c12!11 ! 1 g Kozzé|éve: 2o1 2112!06
!.ĺaŕá!yos: 2c1ui1I19 ..'

9j238

8a20,08 Bizonsági rendszeÍ szo|gáltatás
eejegyzés k gíie : 2Í:1zt 1 1 ĺ,!g KtjzzétéVe: 2ai2 i12iÉ
l''!e télyos : 2a12 l 1 1 i19 ...

"ĺ669 
.08 Egyéb m'n's- gép' befeadszés nagyk€Íesieie|nle

Bejegyzés ke! le : 2Ú12t 11 i i g Közzéléve : 2o1 Z!i?jlÉ,
!.]etályas: 2312i1ihg,..

462í '06 Gabona. dohány, VetôŤág. takarmány nagyke|eskedeĺre
sejegyzés kei !e: 2a12j 11 l ig Ktjré tévł : 2o1 2ľ|2!6
!1 etá l yo s : 2ł 12j 14. ! 19 ...

iręs:l;'u'w'ł.e-ctgjcaek.llťtllon| ine

20l5.09'l1'. i-?:ĺó

721 g ,0e Egyéb |ermészeitudonányi. mÜszaki kute(ás. í€jjesztés
Belegyzés ke\e: 2g.!2i ii ! 19 Közéĺé.re: zafti 12io6
i.1 a!ě| ýos : z\1?Jii i13 ..'

9ĺ239' .í?20 08 Lako. és nem iakć épiilet ěpítése
Főtevékenysé9.

Bejegyzés kelle: 2013ĺaô!a1 r.ljzzé!éve : 2ł13!Csĺ.2o
ii atá ! yos : ?a :.3ic5i04 ..'

4211 08 Üi,3u|c9é!'ýá épitese
Bejegyzé s kelte: 2013!Đô!34 Köaětéve: 2c1 3ioô,:2o
!1atá! yas'. 2g 13!s6ia4 ..'

9!21i 63íĺ?8 Adatfeĺco|gÔzás'w3Ô-ł}Ôsáiĺgszo|gá|taÍás

Be.lb-oyĺŕs !ĺe/íe: 2c1 4ĺĐijł3 !1.('réié!e : 2o1 4iě1 i 1 5
Ha!élýog : 231 4!ai iB3'..

!łĺťW
ó,'i3



1.íĺIČ.l: C;égkivonei

eĺ242 8211 ?a ĆlsszÍielí aciniinisxrätĺv szclgáii3tás
Beig g'zés keł le : 2o14ic1 ras r\özě!éve : 2ł'l4!Q i ! 16
P!ěIáĺ rJs : 2o | é]j | !g3'''

s|213. /-022'cE Üř.ev|teli, egyéb vezetési talácsadás
Bejegyzés kei le : 2g1 4!a1 lzB Rij.zétéve: 2o11rc2j B
H atá|'Íos: 2a1 4tai r28'.'

3!244 ô230 06 Konieĺencia, keíaskede|mi beiiĐtató szeF.,ezése
gej1gyzés ke! te : Żo14ic1 r23 Kozzété,re : 2o1 4ia2] B
!4e!élyps' 20i 4ja1 izg','

s,,245. 692l'?5 szám'!ig.i'k5nyvvizsgálô'.acósäi(śíóitevéXenyseg
?ejegřés kelie : fa14jc7 i 1 Ą Kdrété.]e: 2o,, 4!o7 i1 5
H 3tél'/c s : 2Đ1 Ą!37 ĺ 1 4 .''

9JŻ46 70ĺĺ ?s Húsfeidolgoás'-i3|iositás
Bejegyzé s kel le : fł 1 5lB7 i23 Kćzzé!éve. 2łi 5io7 !24
Haíéi,os: 2a15io7 j23 ...

9!247' !012,B aaromildúsíelcojgozása,terlésĺlása
Bejegyzés keĺie: 20 1 5lł7 i23 Kôzzé@re: zo1 5!o7 24
ti aťál yos : ?01 5!łĺ |23''.

9i248 íc.í2 ?8 lvĺaÍgorin gyáńáĚ
Bejegyzés xeĺ!e: fł15l07 i23 Kazzé!éve: ąoi'io? !24
Hatá!ycs: 2D15ĺe7 !23'.'

9!219' 1C51,tô Tejlermék gvänása

Bejggyzé s keĺ te: ?g15!o7tz3 śöuétéve'' ?o1 5ic7 r24

Hatáĺ yos' 2oi5l07 rf3'..

g/250. 70í3 .08 |.iús., baromí:hús.kés?ítrény gyáńása
tsejegyzé s kel le : 2o1 5!0i i23 Kazzétéve: 2o1 5ia7 !24
H atá! yos : 2ł1 slc /- /23 ...

91251' 1020'c3 Ha||e|do|gozés'.téńós|lás

Bejegyz's !ie!te: 201, 5!o7 !23 RěLzétéve: 2a1 5!o7 j21

l-i atá| yos: 20i 5lg7 !?3 .'.

9if52 1,3'i'a8 Bu|giŕyaIbĺdcĺgołás' -tartös;tás

eejegyzés kelte : f 1 3!o7 i23 KrzzéÍéve: zü 5rD7 ĺ24
iatáĺycs:2015!a7Q3 ...

9i253- 
'.J32 

o5 G:/úmilcs-. foídségjé gyädás3

eeiegyzés kłí lc : 2a1 5!a7 !23 Kônéłéve: 2s15jai ł24
i-l ôlě! ycs' 2ł1 5lg7 i23'.

9i234' ĺ039 c3 .gyÉb g''üřćics', ze:csgfeĺdJlgozás -ta;ĺśsĺtés
BejeEyzés'rcib. 25i5ic7:?3 Krzzé!é,/c: 2łi5;o7 iŻ1

hÍps :ł,c ww.e-ceB+gzk.iu.liMonl ĺne

jcl5'C9.i+' |.;;ió



Tdľali cég]iivonít tnus: //\.i w w'e- cegie5zek. hu,/il\í(}r| ine

Haiáł?cs: 2o15io7i23 ..

9!255. í'4í '0a c:3; gyártás3

Eejeqy!ěs ke!!e: 2015!07 t3 Kčzzétévg : 2a15/a7 24
ii íltáí ya s : 2ł1 5!g7 !23''.

9'ĺ256. í087 ?8 cukcÍgyárl.ás

Bejgpyzés kelie : 2g1 5ĺ,7 i23 Rörétéve : 20 1 5jł ĺ- !24

Ł| atál yN : 20 15,07 !23 .'.

91257 ' í082 08 idgsség gyáíésa

tsejegyzěs keíte:2o15!ar-ĺ23 Közzé|év'É., 2ü5ia t.i2 .l

iiatá| yos: 2ł15iŮ7!23 .''

9/258 ío52 08 jégkrém gyáíása

Bej e gyz4 1,."1 1"',o1 5!ł7 i23 Kazété,e : zoi 5!c7 !24

l|eĺá! vos: 20,i 5lł7 i23 .''

9t:23iJ. 1061 aa :uiaiolfr}aíĺ iermék 9/áńäS3
Bcje g'ize s kei le : 2Đ 15iíJ.- ĺ23 Rözz étéve : fo1 5ĺ07 i?Ą
Hatá| yas' 2a15!o7 !Ż3'.'

1062 '08 Keméłyító. kefréryĺiőteírÉk gyáÍiáSa

Bejegyzés kelte: 201510 l. if3 Közretéve : 2a1 5/o7 12Ą
.i1 

atál y.c s : 20 1 5 io7 23 .'.

io71 ,0e Refryér'iriss pékáíú Eyádása
geiegyzé s kette : za1 5la7 i23 Krzééve : 2Đ.l ź!Đ7 |f4
!4atályos: 2015io? i23'..

1072'08 Tartósitntl |isztes áru gyäÍĺása

BejeElzés keĺ le: ?o'istoi ĺ23 Kijzzét.é'!ż : 2a1 5!o7 l24
H atál ycs: 2c15lo7 ĺ23 ..'

iĐ73'06 T ésta(éiék gyáÍtäsa

Bejegy!és kelte: 2Đ1 5!c7 i23 K.j?zétěve: 2ł1 5!0? !24

t] atá|yos: f!15la7 i23'.'

i 0 -c 2' c8 Hobbiá|iale|Ede| gyäŕása
gejegf zés ?,el!e : ?c1.aĺG7 !z3 Rcnétłve: zo15i07 !f4
Hatáĺ yos: Ż01 3lł7 23 ...

í'0í c8 Deszii||á|i szeszes ital gyánása

Egpg,zés F.elE : 2ł1 3lB7 !Ż3 Közétéve' 2o1 5!o7 l21
łtatál,/os: ?o1 ź!ł7 Ł3 ...

-ai2ôa' 10a3'08 Tea' łävé €:Goigozása

e e j eg :ł zé s ke ! le 2c 1 źi 1 l- !?3 Közzél é ! s : 21 1 5 i t7 l24

H a tá!,lÔ s : 2c15i07 í23 -.'

1a31.0e .lszfr,.te!ĺzesitc gyáĺtásä

912ô.

9/?61

9|26Ż

9i263

.ąľfź4.

9,'2ô5'

8.'ii 20i5.09'i.l- !j::tí



iárolt Cégkivoľat

gifôg,

Bejeg'ąés .|,.e! le : ?.J1 źiij'Ę3 Rijzzé!é,ie: 2oi 5lg7 l24
Hat alyos : Żł1 5 i07 l23'''

í0a5'0e Készéle|gyáńása
Bejegyzés kej !e: ?Đ1 sic? !23 l<öné.é!e : 2c1 5i07 i?4
ila!ál yas: z51 5!37 !f3 .''

ĺ086.c8 Homlgenizá|ĺ. diétás éĹe! gyénása

8eiegyzé s kelie : 2n15|Đ7 /?3 Kőzzétéve: Żo1 5i07 l24

H atáĺ'',os : 2o1 5 !0 !. :f3'.'

10E9 cE tÁ.a's' egyéb é|e:mlveí gyáítása

Bejegyf.és keíÍe: 2a1 5it7 i23 Koízěłéve : 2a1 5ig7 łf4
ťi atályos : ?0'| 5ic7 i23'.'

9!?7.| íc9' c8 HaszoÍáĺia|.éledel gyártásE

89ieg r.zé s ke! te : 2a1 5ia7 i23 Kőzz éĺé r'e'. 201 5!o7 jf4
Ha!áłyos: 2015io7 !23'.

9!272 ?562,o8 FémnegmÜnkálés

Bejegyzés keite: 2g1 sic |- i23 Kozzéiéve : 2u sn.I j21

H atát.vÔs : 2a1 5ja7 l23'''

si273. 259'Í 08 Acél téÍc|o-.szkÓz gyáĺ1ása

4ejegyzés kei te: ?ł15lci ĺ23 Rözzéré ve : 2o1 5io7 j24

Hatáĺyoš: 2a15i07 !23'.'

9i?71. i524,a8 Táro|óiateÍFÉl.gyáÍtésa

Ec.jeg'ýzés kelte: 2o15la !- i23 Kônétéve: 2Đ15io7 if4
H até l.Ío s : 201 5107 !23,''

9|275. 162s ,08 Egyéb fa-. peraía:e|mék, foncĺtáru gyéíása
e.ejegyzěs keíte : 2a1 5107 i23 Közzé!éve : f01 5ro7 !24

ľtatóĺyos: 2015107 !23 . ' .

2511 '08 ?émszeÍkezet gyáftáse

Bejegyzés ke| ie : 201 5!o7 i23 KÓzzétéve : 2c1 5ft7 !z1

H atál yos : 2Đ1 5107 !23'''

25i 2',a Fém épuleielgn cyáÍtáse

Bejegyrés kei |e : za1 5iĐ7 23 KijzzétěÝe : ali.r!i !2Ą

H atiil yos : 2Ol 5lAT 123 ...

gn7ô. 2550 ÚE FéĄaiekĺ|ás. pôíkchésui
Bejeg,ŕzés kei.!e: 2e1 5lł7 !23 Kafé!éve : 2ci 5!07 i24
Í]aiátyos: 29i5lg7 i23''

J:éi9. lcc' gč renlg|UietsKefeles

eeiegyzés kgíle: zł15!ł7j23 KÓuó!í'ĺc. 2c1 5iĐ? a4
Hatěl fis : 201 5!ł7 !23 ...

liBPs :ĺi-i\ry1v.?-c33; e5z Łhl:; L\,tOnline

,ť:,ł,łťrľ,fu

!-../.'

2Ĺ'i5.09.i1.:]:]5



Tźĺłli Cćgkivoraĺ http j :ĺ,'łD"#.e.ccgiegzęk äľltö'.íonl i ne

3C15.09.14. l-r:16

í623 ?đ Éptiletaszizios.ipaŕ termék 9}éťtás9
Bejegyzss kelle: 2g15Ío7 jfs KtjĚétéYe: 2E15!t7 !21

i..! aiáĺ yo s : 281 5ĺo7 ŕ23'..

,J281' 11,7 ,0a Úd1|r|ial ásyán''/íz gyäńása

Beiegyzés ke! !e: Ż915!Ú7 i23 KÔzZé!é,!e : 2oi5!c7 !2é

H e!.á! yas: 2c1 5lo7 i23'.,

9IŻ82 ĺ'c6 98 MeĺátŹgyárlás

Eejegy zés ke! te : 2c15!o7 i23 Közzé!éve : 2o15ía7 ft'1
ljałáIyos: 2Đi5!0i !23 . '.

í'05,0& screyártás
B e j ęg y!é s ke i ! e: 2Ú 1 5|c7 i 23 Kozłé ié v e : 2c1 Eio1 !2a

l-ia| ätits: 2ű1 iit7 !23 .'

9!281' 'í.ĺ04,08 Egyé6 nem ćészlii:ä:t, eíjĘsáeiÍ itel gyái1ésa

8ejeg'lzés i':ej le : Ża15ic7 !23 KözzéÍéve: 2o15|o7 l24

9ize6

Haiá| yos.. 2o1 5ic7 i23''

íí03 ?9 Gyürć|csbor ĺeÍrelése
BejeEyzés ke!Íe: 2015jo7r23 Ktzzétéve: 2Đ15!o |-ĺ2Ą

l-i ai ál./as : 201 3i37 !23 ..,

1'ic2 oE sző|ćboi termiésg
Bejeg'rzés ke!te: 201-cio t-Í23 Közzétéve: Żo15B7n4
!1atályos: zoi5rc7l23 ..'

4662 a8 srerczź:mgép.nagykereskecelem

Bejg gyżé s keĺie : 2a1 5ro7 23 Kdzzétéye : 201 5ro7 ľf4
!1 a|áĺ yo s : 2o4' 5!07 l23 ...

3299 c8 Egvéb n.n's..e;doigozóipaÍi tevékeny6é9

Beiegyzés kŻjle : 2a1 EIDI ĺ23 Kćzzéréve : 25i 5!g? !24

H atál y'os: 2o$la7 i23''.

32+0 ?5 Játékgyáítäs

Beje gyzé s keĺie : ?c1 5!a7 ĺ23 Közé!éve : 2o1 5ĺc7 !24

l-iatá! yos : 2ł,1 5!17 !23 .'.

3í09,08 Egyéb bútor g!,ár'iäsa

Bejegízé s ke! le' 2g15!o7 ĺ23 Kčnétéve : 2c1ő!o7 n4
i-ł a tá l yos : 20 i 5l ö7 i23 .'.

9t288

91290

?ĺ291' 3i02,os Kśnýhabútcígyá.tás

Đeje 9y!é s ke! ie : zc1 5!o7 J23 Kozěiéle : ziJi 5!O7 !21

Hdtěĺyos:2c1.!Đ7l23 ''

9i?s2. 310l,c8 |Íccab!|ÜíE.lé.täsa

tseiegyzés kelt e : 2ł 1 šie7 i23 Kijzétéłe : ?c1 
'ioi 

!24

!łatá!y3s: 2ł1.l3l- i-ź3 . '.

IOl l-j



Tároli Cégki';omt hÍĹps :;.,wv rv.e. c*ei e5uek. hu/ĺMoBl irc

9i293

Íc.
1Ct1.

1t.

IVJ

13n

14-

1é!3.

2599 ,08 t".ĺ.n.s. egyéb fémÍeidoigozásĺ ieÍrnék gyáltása
B e i e gyzé s keí í e : 2c 1 5 i íj (- yf3 Közz ét é ýE : 2g 1 5! B? !24

ŕ.t etáĺ yas : ?c.1 5 ia7 ĺ23 ...

Á m úkôděs běÍejezésének idóponi.ie
Ha:,áÍaat|en.

ťi a!ár'/ os : 1997 ! a9e9 ...

A cég jegyzett tőkéje

ľrlegnevezés iösszeg : Pénäem

tsszesen 3 0OO OOO Ft

Bejeg.vzés ke| te: 20oEj 1 1 r i 1

H aliźl'ycs: ŻoĐ8ĺ 11 ! 11 .' -

A képviseletre iogosuIt(ak) ädetai
Darida olivéí ĺén. j voĺtko Ti]nc9)
szÜĺe|ési idéje: j 976/05ii 2
44cc Nyiregyháza, cszóló Utcs 97. isá' ,t 

'

Adöaanositó ie|: a399 432a1 4
Á képviselet módja: önálló
Á kép',iseleke jcgosJlt tisas{ilge: üg:/VeŽ.tÖ (Vuetó iisŽtségvis€lö)
Jcgviszony kezdete: 2008ii0l08
A változás i1iópońli}: zaBfi1!21
Bejegyzés kg! le : 2013Q5iC3 Közzétéve : 20 13B5i23
Hatályos. 2Đ13ia1 rT'..

A könyvvż69áló(k} adatai
B. Päĺ és TäÍsa Könyvvilsgáló és Tanácsadr KcÍĺáľcIt Feie|ósségú Téíssäg
HU-4400 NyíregyháŽa, Korányi F'igyes fi e6. ísá, ,1.

cógiegyzéksŽám: t5.09-0630ý

A könywizsEélatéd szeméýében is fe|elós szetÉ|y édatai:
Breznyię*y Pá| !an': 11adházi Julian:]a)
4400 Nyiregyháä' KoÍányi Frigyes łt o5. 6á. 1,
JcgvisŽcny kezcete: 2o1 2!05!01
Jcaviszony vége: 201 .ć!o5l31

A r é l tozá s i dőponł a : 2a1 3ĺo1 if1
Bejegyzés keitě: fo13!c5ig3 Kizzétérc : zofi ro5r23

Hatáĺyos: fo13!o1B1,'.

A cég statisztikai számjeĺe
1 1 4g3a7 4-Ą 1 2c. 1 1 3- 1 5'

tejeg'lłés kejże: 2aí3iB0i0ô Kťj:zétéle : 2CB!a6i2a
Ha!á,,j@s: 201 3/c€jc6 ...

A cég adószáma
AdÓýéR : 11 49887 4 -2. 1 5.
Kdzössěgi adószám: Hij1 ĺ49B074'
Ądéazáĺn s!átusza:.éĺéłyes eciósĺäm
sĺáiu.s? ŕé.deŕe; ,! 997łzil01

Ą'!á!!azás időĐc,lie'' 2g3'q!u !27

ee.jeq,,fés kelie: 2c12i ii i 19 Kőzzé!ěve : 2ł1 2ĺ i2ĺ.J5
H a!4 ! yo s : 20CJ-C i i27 . .

20.

20!4.

21!3.

,,r''-':,Ą|,!isn,l-.*'' 
l,

t.ĺĺ#i;.ig"ťff::Ipť
L...'- .,''ołuy[ZT\

i; i r3 2Ci-s.09.!4. l3:!6



'f;i.o;t cúŁkiv0lai
irĺtps:.'ĺwľv;'ę-6gs gg12khďĺĺ\íonl iłe

2f. A jogÚtód cég{ek) adatai
z2i1, Átaĺaku|ás módia: ki7álds

cég'iegyzékszám: 15-09.o81251
RoZsAÉP PLUsf Koĺiáĺoli Feleiósségú TáÍs2sá9
Bejegf7.és kelte: 2oi3!12io5 Kózzé!éve: 2aBh2] 19
H e łái'/O.9 : zcr r,' 2 rc5'..

?2. Á. cég pénzfofgalmije|fószéma
32i3. 1 c300002-2700a252_OOOO3285

A széŤÍa megnyĺläsának dáiuro: 2oc.ćiogłci.
A pér'áorga|ni jelzÔszámt a ľÚlKB BA\K ZRT (iaü tsuĐÄPtsT, vÁct utca 3s') kgze|i.
Cégieg}Žéiszám: 01-10-04c95f ]

Ąbŕái.vos; 2c341cg.4!'.'

32i 11 1 01 04459.5o8 1 
'ĺ 4oo.0i oo3oo j

A s7źmĺa meglyitásának oátufiE; 20ĺ3lc'l/3o.
p. pěnzfoÍsalri jeizósáml á eucär,es! Benk Zn. .\i''ý!íęg'Vháż riok #$0 N,ĺllegyhaza, Kcssllh :ér 3') kezF:iicégiegyzéksäm: 0r.10-o4ic37
Beieglzes kel !ł: 2c13&2jĐ5 Ktjzzété,le : 2Đ 13!o3ĺf
.taĺíjł"s: 2c : 3102/05 .

32115''ĺc918001.cc00os4y-7214}ac6
A száml3 megryiĺásának cáiuru: ?ci4rcl2Íf8.
A Đénďorgalmiie;zöszámi az UnlcÍeiii 5ank ĺ'{ung3ry zrĺ' sfABÁDsÁG TÉRl F|ÔK (1054 BUDAPEiT'sfÁ8lDs,4G ĺéí 5.6.i ke:e|ĺ'
céElegyzekszAtr: o1'ro-01 131s

tseiegyzé s keĺte : 2łia!o3!o3 Kö .Eéleve : 2o1 Al}glzo
ĺ-íatályos: 2ni4lo3rc3 ...

32ĺ16 ' 1 0918c01.00oooo48-7214c01 3
A s7éml5 megnyiĺásäfiak dá!tsľE: 2t)14|o2i28.
A pénz''orga|mĺjeĺzösámci az Uiĺcredit Bank HungäP/ zń' SZąBADSÄG TÉRl ŕ(TR ft054 BUD,ĄPEITSŻLĄBADSAG !ér 5-6.l kezeii.
céEjegyékszám: 01-10.041348

Eejegyzé s kei Íé: 2o14lo3!ł3 Közérě,le : 20 1 4ia3rŻo
Ha!átyos:2a14ic3Jo3 .

32i17. 1C-o18001-occooo4s_?2i4AO20
A szán|a megnyĺtásán3k dá:äm: 2c]14io2n8.
A pénŽíoígalíÍ} je|zószéÍrct az UricÍeci! Ban!( Hungery Żít. szÁ3AĐsÁc TÉRI F|TR 0054 \LjĐ.ĄPEsiszÁđÁĐsÁG ŕér 5.6'; keze|i.

cégjegyŽéks€m: 0ĺ-10.o+13+s

Eejeąyżé s kel le. 2a14fi3!o3 Közzé!éve : Żo1 4ra3i2c
Ha|á!ycs: 2c1Ąi03!q3''

3a1e. ío9180c1-oc{coo48.7214oo37
A s:ámla f€gn)Jitásának däiurg; 2D14ĺa3!a5'
A pénŕoĺgalné jeĺzószźnot ez Uĺ]icíedit Bank Hunga./ fí.i' sZ,.'BADsÁG TÉRĺ Fli!( í7oš4 BUD4PESIszÁaÁĐslG ŕér 5.6. i kezeil' 

l Él !t l ,vj\ i ' 
vJ? Jv!

céđegrfékszám; 01-10-$413{6

Biegyzés kelie : 2G1 1jt3Íô7 i/,özzété!e: Żo1 4!i.3ĺ2J
H.=t á i.vcs : 2c 1 4 i a3jc7'''

32l13. jc9180cí.ccc0ÜG48-7!l.4cc44
A szäm|2 Ťegn:-.iiżsának dáiUru: 2cí4lo31.05' M

i2: \)
2cĺ5-Ú9.ĺj. i3:ió



fárot Ĺ]églg.vĺ:na.. hrtps:.í,vww.c-cegje3,ĺzek.Łuji?v1oĺiine

Á penzbrgáĺni í9|zÓszämot az Únícŕecit Bar]( |iLngary Zít' szÁBA5sÁG Í źP'| FiĆ.K !1c54 EUDIP.ESĺ
SZ{BÁöSÁl .éĺ 5.6,j kezeii'
cegjegyrekszá'n- 01-10-0{13{8 -

B eje g y zé s k e i tc :.l3 1 Ą ĺ cu ł7 R ć z z ét é y e : zoÉr c -^|2ł

Heiályas:2o14ia3íli . ' '

45. A cég elektronikus elérhet6sége
45!2- A.ég e-míÍ CíI. lnfc@reaep'hu

A věltozás id.pDntja : 2ťJi3!01 !f1
Bejeg.ĺzés keltE: 2a1 3r05!a3 Kćjzzeftve: 2qBlo5i23
i]atályos: Ż013j!1 l?i''.

49, A cég cégjegyzékszámaĺ
49i1. cégjegyzekszém: 15.09.064767 |

V,ezet!e a Nyiregyhái TorvÉnyszék begaĺrósága nyiĺvántaíásában.
3ejegyzés kelte : 2oc8i 1 1 ! 1i

H etá|,los : 2cc8ĺ i1 l., 1 ..'

|I. Cégformátó| függő adatok

1' Átag(ok}adätái
1/13' Đaíida o|i\,ór ían'; vojtkó Ti,jnde Enese}

szÜietési iceje: .l 
9 l. 6lł5ĺ i 2

4400 NyíreEyház. cszó!ó uÍca 97. fszt' 1 '
A suvazstijo-c méńéĺle miiósített többségu beíclyási bizÍosĺt
A ŕagségi jogviszony kezdet3: 2oł5|xuo1
A |,ál|ozés iděponija; 2c1 3i06/1 0

fu jegyŽés kelte: 201 31 1fło5 Koaété're : 2013! 12! 1 g

Hat:!:6: f0]3.c€i10 
:

Készlil l : 2ü 5ia7/Ż6 1 4: 1 5:0ĺ'
M icrcsec Cégi nbnnéciós szc!gál laó

ťłW
2ĺjl!.09.l.i. l3:tó



..'llÁÍnÁsl cÍł,ĺpÉĺ,nÁxł'

Ä IŁofSA]rP Keieskedelmi és SzoleáIżatií ticrllítolt lłetelősségĺi Tťrľsĺsđg iszćilhĺlie; {ĺĺí)i'
:\i,líľeg.ĺilíza, Tii:rd': Lltca l2' .ĺzáni. cégjegyzékszá::llr: t-\-Üy.-irí4?6?, ĺ:r.ilis;:ál:lu: :'ĺ49ss74.2.
l -ĺ) vezet.5 tis;:tsigviseIć;ľ,: Ĺ}ł: ľił!l: ( )ĺi ľćr {sl:;]iie.,eit

11t jlg:j)::. i11g;, .l -eđ1ll:cl. !'a3i' kézz,c l.t, :!iĺti1;tl:':lĺli:, ..,ag1ĺ

,.Đłtiłiĺł |)liv!ľ

'iý|ł

äDľ. Felĺeŕe Valéľia köz.legyziĺ
'!.ĺÜ'i Nľíľcś''ĺháza. Síp Lĺĺclt i2. iöldszlnt 3-4. szíĺn
.i.. i: ł'4Ji 5Ü5- 1 i ó' /42i 5ii5. l ! 7' ! 42! 5ĺ'!. -? (:a' Fĺx : 50.ĺ -j0 i

l.'evsiezés c ílĺl: 4 4!j i N;'íľeg1.házĺl. Pí, ; 3 3.

34f'17/TĹ'965/1Ül ĺ1'

Ĺlqyszlĺĺi ilJau !aĺ;iĺsíicnr - Dąľilic.t ojľíľ is:rjicľtll..".,.,'.llrr- .ř.....-|. .í l ]..'=,.,,.:,.1 J

-

l s:ł.i n :r i ttli i rllĺls' aiĺi s llr::t:lí i vr::ril :.:ssiię j! lri
ĺiámi l;.:':;rlĺLyi ii::'.;:ĺlir'ĺill:iľltl ĺgĺlzolľĺ - a ľeni.! a!iíĺási cíĺnpéiciiĺĺyoIl

i.vr.ril:.:rsÍ3Í! -D
ctÍnce.c.|iiYo|) ]evt]

s:,.iitn :rii:tli irkĺls,

valćdisi{gl:t.
.{ĺ ł!lŕj. ilrlonásĺĺ! veĺle c k-őzjegyző taiěko<talłłtĺIl a k:iĺjegyzćkrłiĺ szőlć t9ý}. é':iXLi'
:örvélly !2Ż. sa*łĺsĺ. (2i.i!0) bzkłzĺ!á'ĺeihen jbg!a!talł:dĺ., lc"q)jľ a 3zełně.i:-cíonłÍ:łťŁB

Kiiĺigaĺgatĺźsi tis Eiek:rcnikl,s Köłszł;iętí!!tiáĺą}: KtĘpcĺtĺi I]i|&,Gkĺ|ó!, elektrcnikłls iłlon
iörténő {ołi-,,ine) ł!!enšĺzútérł vĐł1ątkozć reĄdelke<észkről. - - ^'
.-. Keił N,víregyházárl. 20iCl. Ket:öczer.tizedĹk óv lnlírci;.ls hó 2.3. Hr.lszcrrhgrlltaĺ]l'il ĺrpjtín..---

ĺ,.).-l

'l',:-rl'"'* 
' -_-;-',

Dr' Tilí-íj:ĺbĺlľ
łĺĺzjc51;ĺ'l:l;ilĺii'.ctl+l ""

%,'
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.t ćś}ł/

Budapest Fő€rcs V|||' keÍÜĺet Jótfu áÍosĺ onkománrät PolgámesEľi Hivatala
Vagyongł'já|kođási és ÜÉme|tetési Ügyosááty
í082 Budao6t
Ba.css utca 63-67.

Gazdasági társaságok, egyénÍ cég, társadłimi és egyéb szeruezetek esetében:

Cé$e5zék sat.ĺ, N1'ilválrtaĺtási sząĺr:. . ' . '

Ba.lr}iszźmlĺrĺzáma:
'-_-__!

Adćsztlla: :

Egyén ĺ v ál ĺ aI kozás esetéh en :
:; l :-....' j : Íi,.1.''-

Kćcchltczó ĺlcr.c: ..i;.=L.. iJ-L*-.'.-- ĺ . . . .. .-!. .*.. :.?' j'. j.'' . . ..'
.' ''' ''' -..'.::'-. .ił-',:

Lł}cílIlc: irs:t: 
.-j .-Ĺł $} 

' 

I."1-"-*:9. 

' 
'.''.....'...''.''!',i::'|!,.','.,''...',,.,'. ' . . '..

\jĺitla|ki:zĺi ll1.iJváIltĺľlásj sz'áma: .ł |3 't.i. | .i.ĺ i ł
Aclťtsz;iĺtta: 

.'i.3 
ł'ł:,;Ł,.t.'ż:,-: _ .-'.:. 'ĺ * : . :

L]anŁszľll ias' źnlĺr: 
. i.ł."{l l i:.ť.c. Ĺj i 

' 

_ 
ip.i,.. jä- b..|.c:ä

Magánszeméĺyek esetében :

iiśl:eli;iczlnere: teleĺirn: '.....,... .. '.

i|legjegvzóľ: ľInli ą.iłĺlik i:d:!ł!sĽ ą j:ł'!eř!i!łt.j!i,5:triii k,iłehłek dbh.,jiciĺ:ihcs, d kł;zí?rii!ł!J|ąs2!EIąlo!ĺ e!icn!jrzźséhe:
s:li,łsJ.gt:,ĺcł.ĺ|:aĺ!aĺęidlą?oiĺárłr'ĺleľil1!ĺ,łital.1sa'!ózse'Ą,iľo.tiRô:!erÍi!!:t.t'e!ii&ye!e!keze!iŁ.ĺc!en!ijć!@,ctö
í i}1ź, r.ft ) i : li ! !! }u !'

Közŕeľület.hasznáIatidcjc::0ł..íe. .1:5j ľ,o i;..i]',apt.ĺl - 20li!j.u" .Jiĺj r-ró jä.i i,lopis
('Iöb|r ido1nnt'. hel,vszĺll esetén kérĺink listĺit lrlellékclnil)

Köirterü|cr-használat cctja: ..:Jtĺ..LĆí:ioi.É.Í.,*.g'....:'.Ĺ:.Ľ+'?.ts
Köĺerirlet na5.s:Ęa:'' -.'....j:.:... .' ...,... *f,"ĺb

Köxerület helye: Buĺlapest VlII. keliiĺet.....'i*j.ťiF..S.Äĺi-..H.|'-.č. ''..' ..,

...'...'.'..'..&jÍ......'.'..(Lĺtcĺltá.)'...........sánclóni:jár!'b!,úttesĺeĹńlc]terüIcfunvi€}'........'...'.......

Eg'éb ( LEÝEĹEzÉsI cÍirr, amcnnłiben a fenđ adafuktó| ehér, stb.):

ĺiéľjiik ĺ ttiłoI,duIon jelíelt
a k é r e l.e,ft ÍI )i o,n t a t ĺ, á ttJ !

łne llć k le ĺe ke t c s ato !n i, és
a I á í r n i s z ĺ v e s k e ĺt j é k i



-?-

rt kéľelngzó tudomásĺil vcszĺ. hogv
i, a kéreiem benr'rlj:ása I:el:: jogosida iěl a kiĺĺlerüleľ hasz:ráĺaiáľa'
} a IEi301-r. (tv. 2{') ÜllkÔrřiärr},zzti rendśleE li'. !i ('l) bekez-désr szerinĺ a köz<ĺjlcĺ has2náläiäén

koztedilerhasznáiaĺí dłfi t kóteles fi7"etni.
> a kÖŻeliilťtcn kiz;iroĺag a 2l02009.(lX.29.) Ko-:láll;renĺjelet l2. $ (!) bckezlJse alapj:t': a rendelgĺ j'

mellék]ctébcn rneghatáíozott terĺrćkek aĘJsit]}aÍók.

.Ą kérelemhez a kéľelmezólrek az aIábbi melléletek€t ke|| csai'olnia: (Á csätolt meIIríkletet kérjük X-c| jelłilni,)

i kívánt ter.,é

. iźľsada]nri .e-s.-eg1.ćb s7.cryczetek ese1éĺ.*.q-lylygll

. őstemle]ik esetén

'=á'!:skśurÉ1^.'!::ls."ľng$s!lsy9i'91!ie1el:le mieg'*Ę$!90!:)!:etcĺt ke ll becsa(oini. - ! 
-]5. ĺ}pílési engeciź!'yh!: kö!Ó!r épi|il]éĺ.v e:eióbełvg; !'pírlsiiiiktźhliĹĺ'iĺ m'sJ"jąqgőĺ.1í=,.,,.,ict ,,át,n 1--|

ĺ,sllében ł: ćpÍlĺł!(jĺĺii kclzotĺ illtłghcliaiłlłzĺ,lsĺ és a jtgsz:lbłź!;,b.]5 e!őírĺ esetckĺleil )'i.ł3,l,ős {łitésĺi,a.-i j 
l#ę##ffi':i:.ft#i1t'. *;inää ro.ĺr.,lr l*1"i}-ňäizoll ĺĺl]_ uulĺitn,ĺ-i:ĺ"s}ĺ"t..ĺ'ł.ul., . ..J

foĺsĺriomiechnikai váz'iajzoi:. ĺr:'::el;- l>esz.srczhurö 3 BKK Közúi! Közlek€dési igazsatóság KozÍĺkezelés! i I

ł-q9:4Ę:I9l8e&4iecjlnik-aĺ osňáIyán' - ^ --. ]

:'!]r'.velř'po$s!ls

Flgvelmrztetés;
,1 hiťtĺyĺł!łnul ki|öIĺorĺ kérclelilłrrfliĺcr''dll.1' u a e!őÍll nelléHesek tsaĺo!áľtm rú1 a Polĺos ,il cgĺúllehtü helylneýnĺiro:ús'
łalałlilł ł nę!ćtő !łe"sítnĺźn' j.otójc elengetiheldlat ł; he4újtoĺt k&clełl éľdani e!bh.á!ásahoz!

A köaer'iileĺhasz.r:álrrut - iĺü|iĺrlösen - az alábbi.iogszabály,ok sz:rtláĺy.,oz.zák:
) a MagyłorsĄ-li!.l}.ĺ önkotmá]yätair'il szolti 30I L. évj CI.XX-XJX tÖnćn)'
) a.ĺózsefvľosi onkonłiill'vzĺľ tu|a'i<kuĺiball léVłi kí'zteľilletek haszlálauĺról ćs hĺsaniĺ|aĺánĺ,* ;encljérol sz<l|cl l8i2(}i3.

(ĺv.2.{.) ônkonnán).zar; rencc]et
) .ĺtlz;eńáľos Kcriilľii Épílśsi Szbályraülńl s7.ilr 6ć''(}0?.(xll.1'2.) iifikomrenvzati re:delct
} BudapesriVárosľ;ildczésiés Epítćsĺ Kgretszrbályzauólszóló4?lI998'(x.l5.) Fóv. K3}'. rendclet

NYILATKozÁ'T
> álulírott islzéjíru^Lqk szemelyĺs tis kilĺónleges adakim (hozáĺarto7-óiĺn sz-eĺĺéJ;,es adaĺai) a kez,ełéséhez ćs az

eljáró hatosá-ĺ felé ior.ál>b'tásäřoz a.jtrgosu|tság luegá!iapítása és te|jesĺtésc céljábšI'

> Kérejmem ben,n"rrjľásd<or a Polgámesteľi ].Iil,atai vagyolgazdáikodási és Üzenlelteŕésí Üg;-clsz:ái,".
ü.gvintśzojétĺĺl tá.iékozia.ást kaptam _ rrreiYei 1udomäsit! veikttl - az ei.járás nlegfuditásának uop.1.ĺĺ:. u,
iigyjnĺéztsi hatá.ĺc!öről. ?'z ügĘmre iľan."-adó jogszabiiĺy rendeLkezéseiröl, .1o3aimřl és kiĺĺeiezettiégenlrói,
továbbá kiitelezonséeen'. ehnuIxzĺásĺinek jtrgl.iÖr,eÍk.ezmén-veaöl, a I.livata!i elérhetoségĺói.

i Kiíeienĺeni. hoĺy kćreĺlnem ľeljesíĺése esetén a 20o+' évi CXI'. t,:.13jĄ' ,s (1l bełez-dés b) ponýa aiapján a
fe|leäbezéśi jogo::ľcii lemondok' Tudomásu! l:ęs.-e-iB, hogv eŽáltaI az ĺig;-einbte hilzoii ilurároz:i anłak
ki;zIéstŁor jclgerĹiĺe em.c Ikedik.

ŕ e} .d. n'.Ĺ

a- ,:, t' i, a.

Budapest.201j.. ĺr.'..i. no 'j'Š'.. nop'



'BÜ')ÁPilsT ĺ.o\..4Ros uII. i

sęti.ijr.ET t,

.Jc?''Í:rv.ĄRosI

P(,i,G.1.R}lI'šTENl Íil\.ĄT.1l.

H'ąĺŕls..l.c ĺ Ü cvosu 1'áĺ..\

Ił:].-\zt]Á.ľÁst I RĹ)D.Ą

L)g-vĺ: l:lszáĺn : 05-88,j20ĺ 4

iig'si ntćz-ő : i.i;:;-ĺ né Szrint.i llcíikťl

É,Hr.tsÍĺÉs
be; elcutéslrez kĹi ttii.t ke".esi(edůitTr i

ĺerék'ei;--vség ll'iI vźrnĺaľtásba vśtelóľĺjl

A. iiyiĺi áiilaľtá.sb3 véte] szálna.. 19f6ĺ2B1:+

Ą te.'ĺskeclii rlc.''e: Kĺ,EĹ]Z[-! JtIDI.r

,... kert.sk-,:di., szćkhtl,ve: l113 Eudapcst, Bocskai út 3s-4O.vÍF.2.

A keresk ecó cć gj ug;'.z-ćks:łłl-.la: 3 1 1 3 1 3 2 ĺ.

.Ą i,ĺe'reskedii statisZtil..ai szál:iĺr: 66041582-só30-231.01

ä k,:ľcskecĺeirn'i tei'éi':eny'séE círne: l084 liudapest. Népszĺnlráz utca2i'

:\ ].:eres!ĺetlellni tevćken1,,scg f.onnája ll íeíl.. j. š ('4l bekezdése sze.int'

iiz}.tben ĺł:!.tatotl' |reres!iedelmi 1łl'.,ól'.ĺnvség

.Ą rrapi nvitva taĺtásí idő: řIétŕő-Csiitöľiłik: i0.00 - 22'00 óráigi

Pćntek.Szonlilat:10'00 - 02.00 óľáig;

Yasílrnap: Zárva

Az ĺiizlčt eJł.:Yezi!sr': CI.IERRY BAR

Ąf üflůĺ alirpteriĺl*te: .j9 n1

Ąz üzlet be.íogacóképessśge:

Táľg.v": ér1esiiĺls

:\ r,/rsĺirlók kön1,.vc használatbavi{telénell idĺlpontja: 20ĺ4. január 08.

A tgnnékek. ĺt.:gller,:zése śs strĺszárna a ó' nrel!éklet al'apjan:

1.2 Ká\.ćital, alkohotmentes- ĺás szeszes ital
ĺ.1 t Eg'véh élelmiszer (tojás, étotaj, lnargarin és zsíľ, olajos és egyéb magvak, cukĺlr,

sr!, s:łáraztószta. krir.é,Ýea, fijszer-.ecet. méz, bébiétel stb.)

.ľöveĺléki t(jrvén.V sze$nti ienlékek:pezsgŕí, alkoholtermók, höztes alkoholtermék, sö'r. bor

A kercskeĺjelmi ĺevékeu-vség jellege:kiskeľeskedelenl és venĺléglátás

Á k.eres!..edel,:rri teĺ'ékenlség:negkez(iésćlrek dátutlra: 20l4. janrrár 08.

Felhíĺ,om a kereshedćí.figłellné! urru, k'ogĺ a łlejelentésbenloglalt 4926i!a1'4 n}'ilłuźłttiĺisi

szĺźm uIątĺi dłluĺĺlkban iekôľctkezełĺ vtiĺĺozĺjst hulaĺ!éktalanul, iĺlene a tyitvatartlźsi itlő

wi'liĺlzĺÍsĺiĺaíaiĺnrcgelőz,ćíI,J,o!cnf,po,lbctiitkijtelesbejelełteniajeg;zćínek.

É lDĺi2 BuiJĺL1;ĺsi, Di:ross u. 63.á?- a 4.í:i.]lUt|

w\i ý:.;oäoi!:a'0s-h U



Zźradek:.
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A tag(ok) adatgĺ
2ecÍ3łc lrvest Vegycniíezelj Kcí|.io:t Fel-lč5segJ Tá.saság
!iU.1ú32 3rdapest' P(ái2! ui.ai9ia':sA' 21,

cégjegyzékSzáB:

A tegsá9i ;osviszoĺ-v kezéete: 21:'3!c5ľ|7
tsejegęć s ąelle : 2!13!Dô!1 1 r.łz!é!éve: zt13!o7 iĐ4
Ha!áj:;Đs: 2ei3icô!1 i .''

KészlJit 20 | ź. 0a30 ?3: i i : 5c.
ir'ii.r. sec Cé g ifr 19 r n ć.i is szĐlg éIi ai c



PEĐRĄNo coNsFRUcTIoN IIUNGÁRy Épŕtoĺp.ł.xĺ
KoRLAToŁT ľ.ľrsl,issÉc u riiłsĺsÁc

ĺt,ÁÍnÁs-'lĺllĺľĺ

.t

Alr:iírott Balogh József 1an.vj a net.e: Ilakcísle: (!f

tTj::ů:;:''',11"""":.^ffi*':ffiłTľľTim
akkéni jeg-vzeul, hogy :rnnak elöíľt. előnj]omott. illeir'e ny-o*ĺutot., cägne.'.ćiiz
neYemei iináIlóąn az alábbiak szerint Írom:

ilĺytĺatkozom, hog3, c; atáíł.ús.hitdlesítesĺ a cég táIą:lza:bejes5,zési eljörása soľtiłljegvezĺem elĺeĺ, ya{ąmĺnĺ, ltogł'.az aĺáírús minta a vúlĺr:iásbejegy=ćsĺ kćrelei
nteĺJékJetćI kepezi. li1;iĺaĺkazonz toväbbó, hog; a cćg ĺéĺesilő ońraĺđĺ ĺs én
készí ĺ e ĺ tcn, jeg'ez tem e ! l en'

KészítetteIn cs el lenjegyzenl
Budapest, 20i3. május l7.

í\,ą, j/ź/

Dr' Jabronfýď Roland. ü g1r é<i

Dr. Jabroŕĺ<a Rolaĺrd Ügyvedi lroda
1082 Budapest, Futó utca 47.53. VI, emełet

ĺ}r, .} :,'.:::i::l,i<z ił.cllłłĺi
t ':l..' iiJi ]ĺc.ál

i.js:!]i:l..,:.i. i !i:l)i: .ł7.jj Íj cn:
:.i l]]i: iĺi::'1';í;

.].:::]:, ::\i.:i.f, :':! ]l':':i|:..i.]:tie-ií1lt:il:



T*(_vl, EsToN TEÄM
Í,;\- ć*.g. F o R G Á i' oi.ĺl.ĚcH l{ j Kt

Bp. Vĺll. ker. Práter iltca 53.
o?'*ľJíŁŤ'"äjľ,*

FoRGALoMXoRI-Áľoäsĺ rERv

Mr]Szaki leírás

Jeteniegi ä|lapat

A Fráteĺ utca az.érjntgii szekaszcc kéiiÍányÚ meilékutca. p'z 5?. sz' e;Ôtt épiiesi terÜlet van, mely teljesszélességben eĺíog|aĺja a járdät és az e|korlátozás Íé! méiěrÍe az úttestre n-vĺiix. R gyaIocosck a 1ij!3i.ia1cnkozleý'edheinek. Az utceszakaszorr.nindket clda|cn megá|lási tiIalcn u." 
".u".ýĹ"n..Az 

55' sz. elöttgyalcgos.á[k3|chelyei íestettek 
' 
fel'. (engeci3|y né|kÜl), je|zőtá,|ák ezt ren: iálolix ,q' épÜ:Ei 3szeľné;,yb3'iárattäĺ renceĺkezik (uzIetek).

A te!-'/ezet', áĺĺepci ieíráse

A Pĺáter ulca 53. sz' ie:ken parkoliház épĺiése kezuiodĺk. A nllnkák idejére kozteíület-roglalásĺe VanszÚkség. pŽ eĺkerĺielt teiĹ]ĺet szelessege s m. A iáĺda és a.parko|csáv ierul oiĺcglalJsla ' ľ^z. elxoĺlaÍ'azás azĺngatlan hosszäbah toiénik' 50-5C cĺr-rel iúĺn,Vilva a kéi szomszédos telek eiclll' A mozgáskorlátczoitak
íesze|e kĺje|Ölt Vérakozcheĺyei át Ke|l ĺlelyezni' A meEái|ásĺ tĺ|alcm to'ĺábbra ĺs ěruényben |ász, de a táLrláŁ äzeIkorIätczás széiéíe' jól iátheli he|yĺe kell kiheĺyezni.
A gyalcgosckat a túlolda!Ía keĺi lere|ni, de af 55. sz' ópÜĺetbe műkÖdô ÜZ|eiek bejárata{ nleg jehet
kC'Ze|Íteni'
A meg|évo veszélyĺ jelzô tábĺäk ĺészben ĺeĺhasztálhaioak. . l.'"
A teÍÜĺetíogla!ás' 2D,i 5' szepiernberiÔl 201 6' ciecembeíeĺg tart,

':

Munkavécelem

ľ:ľYlĺ"^lÍ:"^P.*:::!:,*lj'.-"ĺk9íĺéioŻi-eiemokkei keíĺ ko.bekeríÍení és a ĺoí3aicm ĺeié eső Vegpon:Ját megKelI VI;agIianl. Amenn]ýiben az é?ités szÚr,eteĺ (rnUnkaido végevel. VagV egveb ok mĺatt) xozoiztonság.ĺ
okokból és a járrililkoz|ekedes b'izłonsága éĺdekében a munkagépekei ěś e1;-ýeu' a forgałnlat akadá'yozójárnrüveket Íorgáĺommentes terÜ|eten -ke|i elheĺyezni. ĺa a ĺorgätńĺ helyzei íegkĺ'anla] urxo1 . te1.ýeŽeĺtjelzések eIhe|yezésén Íúl iniézkedni ke|| ke||óen kĺoktaÍctt és íeĺjzeĺeli jeĺźoor.ĺeiařĺtasáŕJ ĺs.

A kivite|ezés idejóre Vonaikozo, ĺ.észletes, rételes munk3védelrni. biztonságiechnikai, egészség. éskomyezetvédeĺ!.ni e|őírásokai. \'aiaÍnint az ľvl\ĺSZ előĺrásokban ki.Joigozoit intézieĺésekei a kivitele).őnek
keiĺ elkászĺfenĺe'és beta|tásukat eilenóńznie.

TERVEZoĺ NY|:LATxozĺr

ilYľľ,ii..I?ĺái: Li|la kije|entem, h.oev a íenti ĺorgaĺomkorlátozás; ierv az éľ,,ényes e|őĺrásokŕłak' aa1984'.(|.2e.) KM-BM számú. va|amint az 51.ĺ987.v..í.) Kil{-Btvl szárnú egyjttes 
'"nóět"turr"l 

mÖcosítottÍ/1975.(Iĺ.5.) KFM.tsľt4 számĺ] rencje|etben (KRESZ) és a 20ĺ,í984, 1x.ií.zl.i xN szJmĺ renaeietĺen
íog|aliaknak n,legíeie|.

Budäpesĺ. 20i5. augusuius

--7Ż , ĺ,
ĺ'.-ąCł 7
Takáts ;.ĺlia

$(:oĺ-ôc9.}i(E.i(

tsToN.TEAM Tervezó, Ěpĺtó és KEíeskédeĺmi Xft,

X :o25 Buiałęst..sô!é:ka lit 72. E ouo. g.n.,.-1 .€l *t>:ieen:@:c:nzii-ll -€ yĺĺrĺ;.mic:i!sdm.hu



Budapest Fóyäros V|||' keÍülgt Jó4ef\,ärosi PolgámestĘri HĺVata|
Gazđálkodási Ugyosztály
1092 Budaoesi
Baross Útca 63-67.

Magánszemélyek esetében :

Kéreblrtzö neve:

l'a-!(cllltc: :N7..:

Szii.lctusi )luiye:.

tcielbn: ......

rceJe: ilap: an)'Ja IL:ve:...........

lÍegjeg1,ĺés:Fti'!iů!!,]!,)kkŕjilé'łůki):[aľiilcrhas2Ŕ.iiłĺiitú.eiłĺciłe!b!ľi|:isćlnz,tłklu!ll!łilil
ľu!ii.łban-ĺhg!úĺú:eiiuĺőľ:.asijlt:slŕiksĺ!gesLk.'1:fćioíŘląt?Po!g,i!.łie5I?|i].jiý4tticąztł<iii;oĺ|;isi.
Ĺig1;,ls::ĺĺi!ył; Ŕll::ł:lik ft i!1nrrióriós b!!ľ!h.!cl!:eĺési.)ła'jl ćs t i;{,łnluuiószłbł,isiE,łł sóli 20! i. ćĺ,i ('}1!' ĺiiúl4'łkinjćłl.

Köz(r'rü|ct-h:rszltlil:ltiĺlc.ic:2Ĺ)l'ĺ'...n' jý.rlo 
'.j;ł..naptó! - :ĺlI]|.'eu .,l'!.r'a .i'l. ".pĺg

(1 Őb'b idtipolri.- hr.l!'szín esetár kó.rĺ.llrli]ľłĺl'""|ĺ\::i,'l

Ktizteriilet-hasznrĺlat célja: .'.,.;.

:''."i'a-.::.:..'-..-".::..:'i ! +.... r.

--.li':. ĺ'. .. ....... J.....:.1:. :...- :'äi'.:
ł!; r,

I\U.rg' urg!-uaźr!.lt4! !!,J4. .'.''"'....'...'''......l".:".......

Kérelcnlrnl érintert közt€ľii|et naĐ.sĺłga: .....s'l......

...- .. .. ..1.!]ll1tćr)..'...Í..-szźrnĺ:iĹini: jáĺdán. útľosÍen, z-ŕjk'lieľ(ileteĐ vag}..'.'....

\1ęiegĺze* { E5,ób tén1,, köľülmén}', LE}:EI..EZÉSI CÍ}t, anlerln1iben a t.enti aĺJatoktól elŕóľ. stb):

Kirjtik a ÍúIoldalon jeI,1,etĺ
a k ć r c l e mfl r o łnÍil Ívĺi ll ĺ; !

n,eIlćkIcte kel cs(toIlti, és
a l áí rn i s zí v es I edj łi k i



.Ą k{i'řelmcző tüdonlłsrt[ \'eszĺ. hogY
. a kéĺeiem ben."-ť1:tílsa nem jogpsíiiä ffl a köZlsrüleĺ hflszná|ätíiľij.

- a józseívźrosi f)nŔornłályirat tulajĺlcĺláLrĺ.n |é'",ii köĺeĺiiletek łlasaä]atáľól és itĺrganáiailintk ĺencjćrői szóiti
ls,'?í}i3. il\:. ?'i'i (üll1Ürmán).J3:i rcndglot i7, 5 (l) t'8k6eJĺi6o 

'zsr;llt 
& ĺiö]tsrĹilsi hüÚzntigióóft kôzlgrĹi]ot.

has;:nála:i t'i!jat ii{jieiť5 ĺ.izśinl.
. a közteÍülclell klzáľólag a keĺeskt.ceiĺn! ievékeny.'régek

KÔn::ál)yľelrdťĺet :]- 
'{ 

ťi] bekezdése alnpjän a ľendelet
tók'

.Ą kére|enthez ĺ kěrelmezőnek az alábl)i ule|léltĺekct ke|| csätolrliä; (1| csatolt nlcllékletet kéľjük x-el jcli'|ni)

vćgzésének íć|:ćĹtleií(ĺ| sfo:(i 2ici2009.(jx.39')
5' :nęlIékíetébeĺ nlegĺratárĹ}zoĺ1 temékck ćIusílhí.

. iársada és eg] ĺll szerr,ezelek esetéil:tl : a l:yil r ántal':ĺislra-r'é:eItike: okiľätoi.
; - iislcrn1elcl;i esetéi) öslelln.'lói ig:ĺz-olvá::r'i, 

I

: - *ntrą9á.í., t.. 
" 

..."..'c'n''iJääciöiiiJi[iii|ľi.ĺ.no x.rtsľ-ea,j!."Ĺ,".*;Éäiiió;Śi*:iłi;;';.ŕ:-i
Lelenlĺls kiiĺeics i.cĺesktJelmi ttvćken.v.ség |;cjeIel;tćsćt iguĺ|ĺ1 ĺ1ok::mentunlot r'ĺs),-a \{űkiJđé:'i Engedé]yt :

| 2- ÄZ iginYť:l lc.i!lo:ľť Vl:'Iiäikozo lrcl'r.szinl ábľäzolo váz-laĺĺr. anle].!'cu szeľr-p('i)ie kelI a kôr:l'vező rrtłákqak .

i ĺs' Á' váz|ĺt.lo: ĺz igé::}'e:t l?rĺilťli)ŕk - í szi']ksé.res méľľteikei . ligy iĺell szerepeinia. hog1, an-ak na31 sáoa. 
:

: cihelyezkccĺlsa esi'éíe:n]ii.'i rnť.gáiiilpí:hNló !eg1.er: í1'ERÄSZ. P.ĄViLoti LSEl.El.: 3nnak szćll.ssége. i
i i:ossztisácal a teiasu' l)äv!]t]ľ ..ré;ć:;Jiĺ az é}...ć|eĺ holn;okzaii lä|ítćl ęs í-járda sfélétoI vaĺó távo]sága: terilsz i :

:!ll |i;łti;łit is .'slĺ,.;./l;i s:łłsl
4. !v1cglć\,Ó ]ćtesitn]én}'re Yol:atkLlZó kcft€ľĺilet.ĺrasz1rä:at; hozíiáruiás n]egťLiíiása ese.é:) r.ál r;sképvśdr:|.
mI Śze :iil]eYét:le t1lĺat. _ vćleIt ke!: becsalolni

i 6. KÔzúi igen;Jbe\,ćteie es3tlin . ? 2. pcln:ban ibglalt hel}.szí:;ra.izoi i.i| _

i i.orgalomtcct]nikai !ěf:aj?.ot. än)('ĺj: l)ŚsZ6reZIi3tĺJ a BKK Kćzu.i KôzIekedési
a 1'onatkorl
[.uazgatóság

hci'vsfíłt ábräzoIü
K{izťttkeze|ési Fő.

,!hi"iĘ,rü!iĄul!i|ö!r.)ĺĺkiľłiĺ';i:m''aulłnrilI,iseeiĺiíľĺni!ii]el,:kauĺa!ćlsóilnii,l1zllĺt;sé'!łg:łne
lanłĺ l llĺcglĺĄ,ő itlesĺhllół. !i|ćja clłľi3"ŁIĺkteílcn a iwt\1:i|cÍr kéľeigll ćľĺiuli tibh.Lźin<źinz!

:1 kĺjzeriĺigtJrźLsziálaĺo: .' kiĺltjtroscn . az alá[:bi.jL:gszĺŁlá|1'ok sz.rbáIyozák:

- iv[agr.a'urszÉg i!Ć]}i ijnkoľNá:\'f.1toilril szÓló 20l l. ćvi ClxXxIx. tÖrvćn}"

- a JtizselVáĺosi ÖnkJrmĹinYfí]l ttlJąjĺloniiban lcrt ktz|glilerek hłszná|atiiĺol ćs häsná]aiinali relxliéľol sz-ĺjló ]ĺi,2cl.].
iIV.Z.l.) öłkomrĺii;.Zaíi íenĹleleľ

- .!cius+fráros Ktrill.ĺ; Építćs! SfaLráIl.zatĺĺĺól szoló ő6ĺ2(jc7.(Xlt.| 2.) öľkonnärlyzz-lÍ ĺendeIeĺ

- I3lGapest! Vĺirĺrsľlĺidezćs! cs É-pítcsi Kťlc|srl)ái) fall'Úl szi|ri +7; ig-o8.(-\.l.:.) ľiv. Kg,' r::ťeĺeĺ
- A reklämok, rekłetllbeľeniiczśsek és cégéľek e|i':ei'i.ezésének sz-ĺrbáIr,aírói szti!ó 55,,20Ij- íXii'20.) Öskor.

-:áĺy.zaĺĺ rendeleĺĺ'

N Y l LÁ.,l.K oZ.Á.ľ
.\lu]ĺroti. az ál:EĺaÍIi br'o),.ú;to:t k(izt3:ü!et-használati łéľeinten: eIhínĺlásának cé|jżboi hzzzriiri,IÍIÚk szemé|yes adarail:i
tońénÜ kczolesć]Tcz. va|.r:ĺini ahhĺrz', hoE.l' az 8y i::ďoulírslz jutott szetłd|ves adatailuat á Polgármesteri HÍvatal az |e.

.jáľásbän résŹ.Ś vevo szakhalós:-rgi ĺiiIáslbgĺal:łsok bekerćse végeii iovábbíĺsĺr az i:leiŕkes hetó'\ágÓk fĚĺé'

Kérellnenl benyú-!tísakrł. ä ľi)lgáľ::jťslĹ'ľi 1.liľatal Ctzĺiá|koĺl.osi i;.t;..oszlĺil1,. iigyinlézuĺjér<i| !iijŕ.ii}7{ä|ásĺ kapĺam -.
a,.ile|\.łI tuúo,,lrisill \:ettcn - az e':.;áľás li.:eEitrcitásänak n3pjárói. az üg.ľ!niézési Iia:áridÓrt!l' az ..jgyerlře !rái:),adójag-
ĺz:rbí.iiri rendeikezésekĺĺi. jrrgaiu:rc| És kłjięIezetlséÝeimiő;. tovt|)bá kÔie|e;aettségern eIntuiaszľ.1sáIak jogkiivcĺkt'z.
mćnyeiről. va]antĺllr a h jl'arr:i r.|ćľhi.tössgről.

KiiclenÍeil, łogy k'ślelmem iel.!ť5it.sť escrtil a köfigi:zga!áś: hätásági eLiáíás es szoicáliĺ:ás:iltaĺá:lcs szahályaiľói a
20c4. évi CxL. tôil'é;r)' 20(l,:. éi'i Ĺ].XL. i.iĎ'éI}" 7]jÁ. }r í:) br.kezććs b) ponĺjź: aĺäilán a iellebbezesi jogt..;:;ló! !e-
lllołdok' !gi!1141jy9!1913911' lltrg;ĺ ezćitai az ijgve;]ibe;l äozsi.i :iatílÍczai .1nnak k..if:áScli:cijĐge:.(ir!- enreikeiii:t.

i\ i .-":'.łĺ..i i,ir'.'-|'.' -:i.ł.:,.l}utla1re'st.2015. éłł. hĺ,l ..ĺ-iÍ.'. nap. ...{-ij'. j.\Y.:.'!.i!-;ĺj......
KÉRELrĺ Ezo ..łLiĺRis.Ą
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Beadvány

---. ^.- -- .--* .'----'-.'_ :_

i jiii'ji:ii]i;jl i.;i..:śź:]łi''.l.'.;i: }'\]::'.
i!1
i

i itil l:lľl iĹ 
'

i-. .]l.łj} }!:].ił: 'v'-'' ''' ''

i | -'.. p1 Ll'Í!..i ,i, l. ĺ i,..;;J;jii - ---- ::- !

Késrült a Dudepest. V|ĺ|. keľüict Ro|łk 5rĺ|óľd Utcä 7.5z- aĺattĺ kivitelezés! iiluiIkáli|ć.'
Rökk 7 Kft, mĺnt beruházó és kiviielező-' 2015 jú{ĺusában megkezdte a je|zett épÜlet homĺokzati
munkáit. Á kiviteĺezésre a becsÜli megva|ósu!ási időpont 3 hónap volt. Ez a|att a kivĺtelezési idő alati
vo|t Budaoesten az a hat hőhuliárn' ami 35.38 fokos meĺeget jelentett' A homlokzat kelet fekvésű,
kora reggeltó| 13.13'30.ig süti a nap. Az á|lványon |évő porhá|ó mogoti megrekedt a levegő és a
hőmérsék|et 40 fok fölôtti vo|t, Ezeken a napokon {összesen 21 munkanap!|) munkavégzés csak
13,30 után torténhetett.
A íeniiek ĺĺriatt a hom|okzeti rnunkák eĺhúzódtak és a várható ieljes befeiezése csak októbeľ végéveI
vaiósuĺ rneg.

: Rökk Szi|á;.d utca 7. Üiemierv leruezet

i pödém íeitárás

-i1
-__---..l

201,r.09.16.

ĺ.-|

' 
, ', !}iĄ,-.

.j' ilj'!\.i--+- Zsitva Tibor
Rôkk 7 Kft megbízott projekwezető

i Favizsgálai, fakeze|és

l Vendégfödém bevésés, zsaÍu,vasalás

i.yę l 
-d 

é-{ö-q éľ 
-bęl"o-!94 :ł :łigg!-e i É :

i Fa tetőszerkezet bontása

i Feimenő szerkezetekiFe;menoszerKezeteK i i i ii.L-...-;-iulrodem i 1 l i
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i.i}{łšĘravÍ:,Łi{Ź'.:ĺhä'łsł^;ť*u..r,r$"t.&I:t,!ý1j}.ił:i[:,:i*';}l:i{ulłłľ1rľt.:..1ĺ,:{i!;,1:i-ą',.ł..*-o,*,uł]ir.)i.ł

-.li|}ff * ,*ft "ľłq, ĺęĺ1w?,,'łą1q iý.łlf!;íif! 1'q4'*ntĺ,ĺl'v;ĺr}iiŁi.; łľ: p,.;ľĺ.ĺ.w*łi k;?2ť':)k-i,ł.|:.ź 
" 

łufiu1ťe*':*,.
l't ĺ j"r*,.,o.'
u': " "li*'.il.t;j áĺj ĺ;ť 'i.--;i''ĺ:ějj/} n'ir.\tLii\;:'łĺil'l i: j".} r;.:ł...\.,j;:; :}i}l"..\{i'] ĺ..i}j iĺi :ľ'lĹ łj;tr}1;;.",
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