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I. Tényá|lás és a döntés tarta|mának ľész|etes ismeľtetése

Az elmrilt időszakban a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatalhoz a
Józsefuárosi Önkoľmányzat tulajdonában lévő közterületek haszná|atźról és használatźnak rendjéľől
sző|ó 78/2013. GV. 24.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) melléklete szerinti
köztertilet-hasnń|ati hozzájáru|źts iránti kérelmek érkeztek. A Pénzngyi Úgyosná|y tźĄékoztatźsa
a|apján az a|źtbbi kéľelmezőknek közterület-használati dijtartozása nincs.

1.
Kozteľii|et-h asználő, kérelmező :

A kéľelemben foglalt közterĺilet-haszná|at
ideje:
Közteľület-h asznźůat cé|ja:
Köztertilet-h aszná|at he|ye :

Közterület-haszná|atnagysága:
Közterület-h aszná|at dij a:
Díjkiesés díjelengedés esetén összesen:

2.
Köĺerü let-h aszná|ő, kér e|me ző :

A kéľelemben foglalt k<izteľület
ideje:
Közterti let-h asznźiat c é|j a:
Kozterü let-h asznźiat he lve :

Közterü let-h asznáL at nagy sága:

Budapest VIII. keľület, Szigony u. 10. szám alattĺ
Táľsasház
(székhely: l083 Budapest, Szigonyu. 10.)

2015. november 25. -2015. december 30.
homlokzat felúj ítás, építési munkaterĺilet
Budapest VIII. kęrtilet, Szigony u l0.
50 m'
4f0,-Ft/mzlnap,+ ÁFA
756 000,- Ft + AFA (420,- Ft * 50 m' * 36 nap)

Budapest VIII. keľiilet, Bľódy Sándoľ a.32. szám
alatti Táľsasház
(székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor u.32)

haszná|at
20 I 5. november l7 . - f0I5 . december 16.
építési munkaterület, homlokzat felrij ítás
Budapest VIII. kertilet, Bľódy S. u 32. és Vas u.21.
sarka
120 m2

1

Tényállás: A Budapest VIII. kerület Szigony u. 10' szám alatti Társashán20|5. november 04. napján
érkezett kérelmeiben közteľület-haszná|atihozzájárúás _ teljes díjmentességgel töľténő _ megadását
kéri a Tisaelt Bizottságtól, tekintettel ana, hogy életveszély elhĺárítása miatt történő homlokzat
felújítás céljából kivánja használni a köztertiletet.

A Gazdálkodási Ügyosaály javasolja a Rendelet 24. $ (1) bekezdés e) pontja a|apján a közterület-
haszná|ati|lozzájárulttsteljesdíjmentességgeltoľténőmegadását.



Ténvállás: A Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u.32. szám alatti TársashilZ2015. november 10.
napján beérkezett kérelmében köztertilet-hasznźiati hozzájáĺulás - teljes díjmentességgel- torténő
megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel aľľa, hogy önkormányzati pá|yánat a|apjźn atźrsashźz
támogatásban ľészesült, ezźůta| homlokzat felújítási munkálatokat kíván folýatni a fent megjelölt
terĺileten. Az épitési munkateľiileten elhelyezett źů|vány a|att a gyalogos forgalom biztosított.

Kérelmező a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 935/2015. (x.14.) számű döntése éľtelmében
a fent megjelölt terĺiletre és tevékenyégre vonatkozőan érvényes közterület-hasznźůatihozzájáru|ássa|
rendelkezik 20l5. szeptember 16-tól 2015. november 16-ig, szintén teljes díjmentesség binositásźtva|.

Fentiek a|apjźnGazdáikodźtsi Ügyosztály javasolja a közterĺilet használati hozzź!źľu|źs megadását és a
díjmentesség biztosítását, tekintettel a Renđelet 24. $ (1) bekezdés b) pontjában foglaltakĺa, továbbá
javasolja a 2015. novembęr 17. és 20|5. novembeľ 22. napja közötti időszakľa vonatkozó közterület-
haszná'|at tudomásul vételét telj es díjmentesség biĺosítrásával.

Közterület-h aszná|at dij a:

Díj kiesés díj mentesség esetén

3.
Kĺjzterület-h asznźiő, kérelmező :

A kérelemben foglalt köZterület-haszná,|at
ideje:
Közterü let-h aszná|at cé|j a:

Köztertilet-h aszná|at he lye :

Közteľi.ilet-h asznźiat nagy sága:
Közterület-h aszná'|at díj a:

Díjkiesés díjmentesség esetén:

Közteriilet-h asználő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület-haszná|at
ideje:

Közterü| et-h asznźůat c é|j a:

Kĺjzterti let-h aszntiat helye :

Köĺerü let-h aszná|at nagy sága:
Közteriilet-h aszná|at díja:
Közterület-h aszná|ati díj összesen
Díjfizetés ütemezése:

420,-Ftlmz/nap+,ÁFA
1 512 000,- Ft +4p4 (420,-Ft* 120 m' * 30 nap)

Józsefváľos Ktizösségeiéľt Nonpľo frt Zrt.
(székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.)

2015. december 0l. _2016' február 14'
ideiglenes j é gpźiy a felépítése
Budap^est VIII. kerület, Horváth Mihály tér
445 m'
3f0,-Ft/m2/nap + ÁFA
I0 82f 400,- Ft + AFA (320,-Ft* 445 m" * 76 nap)

Bálint Iľén egyéni vá||alkozól
(székhely: 1047 Budapest, Baross u. 28.)

2015. decembeľ 04. _2015' december 07'
201 5. december 23. - 2015. december 26.
2015. december 28. - 2015. december 3 l.
idényj ellegű aszta|i árusítás
Buĺĺ^apest VIII. keľület, Blaha Lujzatér 3-5.
3m"
760,-Ft/mz/nap + ÁFA
27 360,- Ft + AFA (760,- Ft * 3 m' * 12 nap)
egyösszegben

Tényállás: A Józsefuáros Közösségeién Nonprcfit Zrt. 20|5, november 05. napján érkezett
kérelmében közteľület-haszná|ati hozzźĘáru|ás - teljes díjmentességgel torténő - megadását kéri a
Tisztelt Bizottságtól, tekintettel aľra, hogy kizárólagos önkoľmányzati tulajdonú nonprofit cégként a
mellékelt kérelem szerinti ingyenesen igénybe vehető ideiglenes jégpá|yaelhelyezése céljából szeretné
használni a fenti kĺjzterületeket.
A fentiek a|apján a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a teljes díjmentességbiztositźstt' tekintette| a
Rendelet 24. $ (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltakra.

4.

Tényállás: Bálint Irén e.v. 2015. októbeľ 05. napján érkezett kéľelmében k<jztertilet-haszná|ati
hozztĘźtu|ás _ teljes díjťlzetéssel történő - megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól, tekintettel arra, hogy
idényjellegiĺ asrta|i árusítás (mikulás-kaľácsony.szilveszteri árusítás) céljából kívánja haszná|ni a
kĺizterületet.



A Vĺáľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság a |066/2015. (x.19.) sz'határozatában döntött arról, hogy
a fenti helyszín szeľepeljen a 20 napos fenyőfa, valamint karácsonyĹsz1|veszteri ajándékárusításra
kijelölt közterĺi|etek között.

A Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a ktjzterület-hasznźúatteljes díjfizetéssel történő megadását.

5.
Kĺjzterü let-h asznźiő, kér e|mező :

A kérelemben foglalt közterület-hasmá|at
ideje:
Kö zterti let-h asznáiat c é|j a:

Koaerü let-h asznáiat he lye :

Kozterti let-h asznä|at nagys ága :

Közterti let-h aszná|at dija:
Díjkiesés díjmentesség esetén:

HIIFER-BAU Epítőipari' Szolgáltató
Keľeskedelmi Kft.
(székhely: 1 193 Budapest, Könyvkotő v 22.)

201 5. november 23. - 2015. december 3 1.

źú|v źtny ozás' homl okzat fe luj ítás
Budapest VIII. keriilet , Futő u. 27 .

45 m"
4f0,-Ftlmzlnap,+ ÁFA
737 100,- Ft + AFA (420,- Ft * 45 m' * 39 nap)

es

Megjegyzés: A HUFER-BAU Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2015' novembęr 16. napján
érkezeÍt kérelmében közterület-hasznźůati hozzźĄáru|ás - díjmentességgel történő - megadását kéri a
Tisaelt Bizottságtól, tekintettel ana, hogy źi|vźnyozás és homlokzat felújítás céljából szeretné
hasznosítani a fenti teľületet.
A kérelmező tájékoztatása szerint aluljáľós źů|vźný fognak felállítani, í.gy a gya|ogos forgalom
biztosítása zavarta|an marad a felújítás ideje alatt is.

A Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a köztertilet-hasnlźiat megadását, valamint a Rendelet 24.$ (1)
bekezdés e) pontja alapján javasolja a díjmentesség megadását.

u. A beteľjesztés indoka

A beérkezett kérelmek elbírálása, valamint az e|őterjesztés tźtrgyźtban a döntés meghozatala a Tisztelt
B izottság hatáskörébe tartozlk.

m. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a beérkezett kérelmek Tisĺe|t Bizottság á|ta|határidoben töľténő e|birźiása'

Teľvezett bevétel:
Bálint Irén e.v.

Osszesen:

Díikiesés. díjelengedés:
Budapest VIII. keľület Szigony u. 10. sz. a|attiTźlrsasház
Budapest VIII. kerület, Bľódy Sándor u,32. sz. a|attiTársasház
Józsefu áros K<izösségeiért Nonprofit Zrt.
HUFER-BAU Epítőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Osszesen:

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Rendelet 12. $-a éľtelmében a közterület-haszná|atta| _hozztĘźrulással és elutasítiással _ kapcsolatos
önkormányzati hatósági eljárásban a hivatkozott rendeletben rdgzítettek szeľint e|sőfokon a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dĺjnt. A Rendelet melléklete meghatározza a közteri|et
használatok utáni ťlzetendő díi méľtékét.

27 360,- Ft + ÁFA

f7 360,- F.t + ÁFA

756 000,- ľ.t + Áľ,ł
l 512 00o,- Ft +ÁFA
10 822 400,- Ft + Ár.'q,
737 100,- Ft + ÁFA

|3 827 500,- Ft + ÁFA



A közterĹilet-hasznźiati díjfizetés ütemezéséról a Rendelet 18. $ (1) _ (2) bekezdései az alábbiak
szerint rendelkeznek:

,' (l) A díjat a kozterijlet-hasznáIati hozzájárulósban rogzített időtartamľa és módon a jogosult koteles
e lőre e głó s sz e gb en me gfizetni.
(2) Tartós (egalább hat hónapot meghaladó) kozterület-hasznólat esetén a Bizottsóg a jogosult
kérelméľe havonta, negłedévente vagl félévente esedékes, eglenlő összegű díjfizetést mególlapíthat,
amennyiben az esedékes díj 10.000 forintnól magasabb, Ezt a tényt a kozterület-hasmálati
hozz áj árulás b an r ö gz íteni ke II'''

A köZterületi használati díjak csökkentéséľól, elengedéséľől a Rendelet 24. $ (1) bekezdése az a|źlbbiak
szeľint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján mególlapított közterülerhąsznólati díjak korldtlanul csökkenthetőek
vagł elengedhetőek:

a. az onkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkólatok végzése esetében;
b. a fővórosi, vagl önkormónyzati pdlyázaton elnyert tómogatásból trténő épület felújítdsok

esetében;
c' humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d, kulturólis és környezenédelmi célok érdekébenvégzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottsdg úgł ítéli meg, hogł az Józsefváros érdekeit

szolgóIja;
Í. bejegłzett politikai pártok, eglhózak és tórsadalmi szemezetek nem kereskedelmi célú

rendezvénye esetében;
g. ohatásĄ tudományos vagł ismeretterjesztő témdjúfiImalkotdsokfoľgatása esetében;
h, ą Filmtv. hatálya aIá nem tartozó alkotasokforgatasa esetén, ahol az igénybeveendő teľület a

] 5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó területű;
i, a Filmtv. hatáIya aló nem tartozó alkotasok forgatása esetén, amelynek időtartama a

kéľelmezett időponttól számított 30 naptóri napon belül összességében nem haladja meg a 2
naptári napot.

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,Közterület-hasznólati hozzdjórulas csak ideiglenesjelleggel -
meghatórozott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekóvetkeztéig - adható, Ieýljebb 3 évre; a
településképi bejelentési eljáras sorón hozott döntésben engedélyezett reklámberendezés elhelyezése
esetén legfeljebb I0 évre.,,

Fentiek alapj án ké ľem az a|áňbi hatńr ozati j avas |at elfo gad ás át.

Hatńrozatijavaslat

I. A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasmáůati
hozzájáru|ást ad _ teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Kĺjzterület-hasznźiő, kéľelmező: Budapest VIII. kerü|et, Szigony u. 10. szám a|atti
Táľsasház
(székhely: 1083 Budapest, Szigonyu. 10.)

A közteľület-használat ideje: 2015. november 25. _2015. december 30.
KözterĹilet-hasznźiat cé|ja: hom|okzat felújítás, építési munkatertilet
Közterĺilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Szigony u 10.

KözteľĹilet-hasznźĺ|atnagysága: 50 m,

Felelős: polgármester
Határido: 2015' november 23.

u. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. közterület-használati hozzájáru|źlst ad _ teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ó, kérelmező: Budapest VIII. keľület' Bľódy Sándoľ u.32. szálm
alatti Táľsasház



(székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor u.32.)
A köĺerulet-használat ideje: 201 5. november f3 ' - 2015 . december 16.
Közterület-hasznźůat cé|ja: építési munkaterület, homlokzat felújítás
Közterĺilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kertilet, Bródy S. u 32. és Vas u. 21.

sarka
Közterület-hasznźúatnagysága: |20 m2

Felelős: polgáľmester
Határido: 2015. november 23.

2. tudomásul veszi a Budapest VIII. kęľület, Bľódy Sándor u.32. szám alatti TársasházBudapest VIII.
kerület Bľódy S. u 32. és Vas u.2l. felőli homlokzati részĺe vonatkozó kĺjzterület-haszntiatźúf0I5,
november 17 ' _20|5. november f2. napjaközött teljes díjmentesség biztositásáva|.

Felelős: polgármesteľ
Hatźłridő: 2015. november 23.

III. A Városgazdtůkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterület-használatihozzź!áĺulást ad
_ teljes díjmentességge| - az alábbiak szeľint:

Kĺjzterület-hasznáIő, kérelmező: Józsefváľos Kłiziisségeiért Nonpľofrtzrt.
(székhely: 1084 Budapest, Máýás tér 15.)

A közterület-használat ideje: 2015. december 01' _2016. február 14.
Közterület-hasznźiat cé|ja: ideiglenes jégpźiya felépítése
Közterület-hasznźůathelye: Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály téľ
Közterület-hasznźiatnagysága: 445 m"

Fe|elős: polgármester
Hatáľidő: 2015. november f3.

[V. A Városgazdá|kodźtsi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzź|źmlást ad
_ egyosszegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel - az a|źhbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Bá|ĺnt Iľén e.v.
(székhely: l047 Budapest, Baľoss u. 28.)

A közteľtilet-használat ideje: 2015. december 04. _2015. december 07.
2015. december 23. -2015. december 26.
201 5. december 28. - f015 . december 3 1 .

Közterület-haszná|at cé|ja: idényjellegu aszta|i áľusítás
KözterĹilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kertilet, Blaha Lujzatér 3-5.
Közterület-haszná|atnagysága: 3 m.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. november 23,

v. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület.használatihozzájźrulást ad
_ teljes díjmentességge| - az alábbiak szeľint:

Kcjzteľület-haszná|ő,kéľelmező: HUFER-BAU Építőipaľi, Szolgáltató és
Keľeskedelmi Kft'
(székhely: 1 193 Budapest, Könyĺkotő u.2f .\

A közteľület-használat ideje: 20 l 5. november f3 . _ 2015. december 3 1 .

Közterület-hasznáiat célja: á||vźnyozás' homlokzat felújítás
KözterĹilet-haszná|at helye: Budapest VIII. keľület,Futô u.27 '

Közteľĺilet-haszná|atnagysága: 45 m.

Felelos: polgármesteľ
Hatfuido:. 2015. november 23.



A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdä|kodźlsi Üryosztály

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

Budapest, 2015. november 1.7. /
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a JózsefváľosÍ Onkormányzat tulajdonában lévő kiizteľiilet haszná|atához
Kérjiik a nyomtatványt oIvashatóan, nyomtatott bet'ĺiveI kitijIten

AdószáÍrlł J] -I
Egyéni váIlalkozás esetében :
K&elĺrrezoneve:

Íi''ľ*eľĺĺ,,'-ĺ;lł { iniĹ+ľĐ1')Ei.ľ!jät ľołgÁľme'ĺteľl ŕíjĺ..s

M ag á nszemé lye k eseté be n :

naprg

Kérjiik. q túloldaIon jel.zett In9l-l-ékteteket csatolni, ésa ké rel e mny omta-tv ány t a I á ír n i s zív, 'iiiiat l ,
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benýjtása nem jogosítja fel a közteriilethasznáiatfua,
a Józsefviárosi onkormányzat tutajđonában lévő köztertiletek használatrárói és használatiínak rendjéről szóló
I8ĺ2o13. w. 24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közterület haszná]atáért közterület-
használati díjat köteles fizetni,
a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltéteteirőt szóló 2Io|fffi9.(V..29')
Kormányrendelet 12. $ (1) bekezdése alapjrán a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek áĺusítha-
tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjiik X.el jelii|ni)

].Ą kÓzteriileten folytatni kívránt tevékenység gyakorlásiíra feliogosító egyszeriĺ okiĺat másolatát:
- eevéni vállalkozás esetén: vállalkozói isazolvánvt.
- Pazdasági tłírsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot' a|áírási címpéldánvt'
- táĺsadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántaĺásba-vételiiket isazo|ó okiĺatot.
- őstermelők esetén őstermelői ieazolvlányt.
- vendéglátó terasz létesítése esetéĄ az aztilzeme|tetni kívánó kereskedelmilvendéglátó egység érvényes be-
ielentés kÖteles kereskedelmi tevékenység beielentését isazolló dokumentumot vasv a Működési EnsedélYt
2. Az igénye|t tertiletre vonatkozó helyszínt átbrázo|ő váz|atot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak
is. A vázlaton azigéĺyelt teriiletnek - a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelmiĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON BSEľÉN: annak szélessége,
hosszúsága; a teÍasz, pavilon szélének az éptilet homlokzati falától és a játtda szé|étó| való távolsága; terasz
esetén annak az üzletnek a beiáratától való tiávolsága, amelyilůez taĺtozik: méterben mérve).

X

3. Az elhelyezni kívánt épíEnény, létesítnény, berendezés műszaki leírását és terveit; terąszkérelmekhez ą
helyszín fotóidt is csatolni szĺikséses.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteriilet-használati hozzájá',ru|ás megríjítása esetén - vrírosképvédel-
mi szempontok fisvelembevétele miatt - fénvkéofelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez köti)tt építmény esetében vagy építési munląźlntoktca1 i;557ęfi;ggő közterüIet-twsuĺtląt
esetében az építtetőtől lupott me?hanlmazlźst és a jogszabólybąn előín esetekben a jogerős építésiigyi ható-
sdpi enpedéI,vt csatolni sz.üksép es.

6. Közút igénybevétele esetén - a 2. pontban foglďt helyszŕnĺajzon tríl - a vonatkozó helyszínt á,brá,zo|ó for-
galomtechnikaiváztajzot, amely beszerezhetó aBKK Közríti Közlekedési lgazgatőságKözútkezelési Főosz-
tály, Forgalomtechnikai osztályiín.

Figľelmeztetés:
A hiányta]aun kilöltöft l<erelerĺvryomfuztwźruy és ąz előír.t melléIł]ctek csąnlásdn niĄ a ponns és egyértelłľú łulynegłnhźrozźs, va-
Iałnint a meglÁlő lźtesínnéĺry fotója elcngedhaalen a beĺtyújntt lrerelem érdemi elbínźLźslźhoil

A k<izteriilet.használatot - kĹilönösen - az alábbi jogszabályok szabályozzák

Magyaĺorszíg heýi önkonnányzataiľól szóló 2011. évi cDoo(D(. törvény
a Józsefvárosi onkormányzat tulajdonrában lévő köztertiletek hasmźtatá,ĺól és haszniílatínak ĺendjéről szn|ó 1,82OI3.
trv .24.) önkornrrányzati rendelet
Józsefuáros Keĺiileti Építési SzabályzatÁĺó|szn|ó 66D@7.Qil.12.) önkorrnányzati rendelet
Budapesti Vároľendezési ésÉpíÉsi Keretszabőlyzat;óĺsza|ő 471I998.CX.15.)Főv. Kgy. rendelet
A ľeklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55|2013' QilI.2O.) önkor-
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
A]ulírott, az á|ta|am benyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának cé|jábó| hozzôiárulok személyes adataim
tÖrténő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgiĺrmesteri Hivatal az le-
jáĺásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam -ame-
|yet tudomdsul vettem _ az eljőĺás megindításának napjáĺól, az igylntézś.si hatráridőről, az ügyemre irányadó jogsza-

- * --" !É!yj rendęlkeąęę-laŐl' j9cafosrśL.é^s'*kttplezettségeimrőt, to.Viább'á-kdJelezettségeĺn-elmulaszĺ.ásának jogkö.vetkezmé-
nyeiľől, valamint a hivatali elérhetőségről.
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MoRvAY Méľniikĺľoda Kft.
Épftészetĺ telveze:::ľľ!: lľ\ĺ.z,jsĺ .äľc*o., építési mĺiszaki ellenőrzés,

l l22 Budapes| Acsády lgĺrĺc utca t l. teVfax.: f 6lt -S SO-OOOffi6 
1 o

e.mďl: il.com

TARTOSZERKE ZETINYILATKOZAT
A Budapest VIII. kerĺilet Szĺgony utca 10. szám alatti társasház tĺizfalĺ

homlokzatának állapotánĎl

Társashĺĺz Budapest Szigony utca 10.
Koczka és Táľsa Bt. Budapest VI[. Losonczi tér 4.
Koczka István cégvezető, közös képviselő

Moruay Mérnökĺroda Kft. Budapest Acsády Ignác utca l l.
Morvay Gábor építészmérnök, építési szakéľtő SZB 01.1594
Cser Gyöngyĺ okl. építészméľnök. szerkezettervező Té.T 0l.7504

L t ,rri.L. m I^l- h,- hą'rt tl, V:

Megrendelő:
Képviseli:

Készítette:



TART ó s aENI<EZETI NYILATKoZAT
A Budapest vln. kerĺilet Szĺgony utca 10. szám a|atti társashĺĺz tĺĺzfali

homlokzatának átlapotánĎI

Az éptilet 17 emęletes, több tiĺzszakaszból álló, fogazott elľendezésii sorhráz egyik tag.
ja. Külső fala 20-30 cm vastag vasbeton, 5 cm vastag Dryvit szigeteléssel.
Az l980-as évek elején késztilt ház déli, . úgynevezett tiÍzfalán -, a hőszigetelést a napsugár-
zás és az egyéb időjárási behatásot - szél, eső, fagy ., jelentősen tönkrętette.
A kĺĺrosodott vékonyvakolat és az a|atta levö hőszigetelés tönkremenetele miatt, a vakolat
levelesen leválik. Mivel az eredetileg ragasztott felületet a ragasúő már jórészt elengedte,
dübeleket pedig nem is találtunk, ezéĺt az időjánís pusztí.tó hatĺása ellen semmi nem védi a
jelentős súlyu tĺíblákat.
A tĺłrsashĺ{z képviselője a felig, hĺíromnegyedig lógó, levált, lepedőnyi lapoka! lemezeket
veszélýelenítés keretében lebontattą de a móg homlokzaton lévő, - 5 cm vastag ., hungaro.
cell hőszigetelő t.ábláŁ a rajtuk lévő tivegszövet hálóval, kettő réteg ragasztóval, színvakolat.
tal egyiitt, báľmikor leválhatnď<, leeshctnct ez'ze| stilyos, éIelveszélyes balesetet okozJta1nak
A gyalogosközlekedés a fol alatt, onnak tövćben folyik, így lra valzkiľe a 10.17. emelehől
ráesik egy közel egy l m2 felületĺi leszakadt elem, akkor a kb. 4.5 kg súlytól, ami 10 emelet
magasból érkezik, azonnal meghal az illető. S ez csak l m2 feliiletű leszakadt elem, de ennél
nagyobb lepedö is leszakadhat.
Súlyos balesetet okozhat, ha egy autó szélvédőjére zuhan a leszakadt rész, ami még akkor is
teljesen megsziinteti a softir |átÁsáŃ" ezzel akár tömeges balesetet előidézve, ha nem töri be a
szélvédőt.

A homlokzat tehdt a jekn dllapotában éIetveszéIyes, mert tovtźbbifelületek lazulhatnak meg
a szél, szÍvó hatdsdra, csapadéHól es a télifagtól, ezért afalfelütetÍelújítóstźt halaszthatat-
lanul eI kell végezni

Budapest 2015. november 04.

Cser Gyöngyi
okl. építésaľlémök
szeľkezettervező

Morvay Gábor
építészĺnémök
építési szakértő
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Budapest Főváros VlIl' kerü|et Józsefuárcsi Po|gám1ésiÉíi !{ĺvatá|
Gazdá|kodási Ügyosztá|y
í082 Bvdapest
Baross utca 63-67.

KÉREt.E.M
a Józsefváľosi Onkoľm ányzat tulajĺtoná ban lévő közteľiitet használatához

Kérjük a nyom!atváhyt oIvąshaĺóai, Ąvo.iltta!ot! beiĺjve! kitotĺenij

Adósé.tma; jĹísjsj;:i''ä'i.u -l' iij iilł'ł

Megjegyzés: Fenti adatok köżlése a közterület-haszntilati kérelmek elbírálĺźsához,
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hozzdjórulasban foglaltak ellenőrzés'éhęz sziikségesek Az adątolrnt a Polgármesteri IIi
felügyeleti ÜgyosztáIya lrzzelik a iľ{ornuiciós önrendeltezésĹjogrót es az informácĺósnbądsásró)

Kiizteľü|et.hasznĺĺ|atideje:2o1 p] * [ł-[ł] aa ffięptal _ 
?01

(Több időpont. helyszíneseten kériinklistatmetl&aňll 
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e I e m r, y o ł,1. t a t v ĺí łt y t

rue l l ć k I e te k e t c s ato lni.
a I áí rn i szíveskedjék !.
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A kére|nrező tudomásuI veszi, hogy
_ a kéľęlem benyujtása nenr jogosítja fel a közterület használatára,

- a Józsefoa.o,i dnĹo.ńa,'í"o]t toiujoonában lévó ko:lterülętek használatáľól és lrasználatanak ľendjéľöl szóló

18/2013.(Iv.24')önkormányzatirenđelet17.$(1)bekęzdéseszeľintaköztertilethasználatáértközteriilet-
használati díjat köteles fizetni,

- é' K-ö-łlęľuleten kiza:oiag a káreskedelmi tevékenységek vlgzésélrek fe|tételeiľőI

Kom.rányľenclelet tz'-..5 (1) bekezdése alapjárr a ren<lelet 5. mellékletében

al.usĺthatlk.

szóló 2rcn009.(I'K.29,)
meghatározott termékck

ľil' okiľat másolatá!
1. A közterľrlęten fo kívánt te

technikai

l,ĺl,- a vonątkozo łte1yszĺnť äbľazqlo

foľgalomtechn ĺuai vazrajTšt'-"'.ly;.:;äi"'r'.toi sKK rozĺři Közlekedési] Igazgatőság Közutkezelési

W,ubÓttkéł,ęł.dłnÍ4yt11tťváł'ł|.1s.ľeI$.íł:tnłtIékls1ł$uĺtotásán'n)l,ąpontosesegłéłrelm{ihelyneýatározas,
vęt'lqrliíątg1ryeg1a'ldru^ĺon3iłijšwi:iln,,wslnu,,,l.,ľ allffito11kłetłrl érdemi elbíráląsához!

Aközteriilet-hasmálatot_különösen_aza?źbbijogszabályokszzbét\you:źů<:

- Magyarors zaghe|yiönkormányzatairól szótó20t1. évi CDoo(D(] jľ.ány
a Józsefuáľosi Önkoľmányzat tulajdonában lévő közterületek használatáľói és hasmálatának ĺendjéről szóló I8D013,

(tV.24 ) łinkormĺĺnyzati rendę]et

- Józsefuáľo. r"'ĺii"íiĺpĺte s1s.,,aaly,o,tlrĺ1sz6,ó 66D0O7.C;[.12) önkományzati r'ende1et . .

_ }3udnpeśti'va.o,.ä"ä"i"'ĺ á, ąĺ.eĺ ro. EzabáIyzatľői.szó|ó 4.7l|998'QK.l5) Föv. Kgy. rěndolet

- A. ľektámok. ľeklámbeľenáezések e, "Js''"k 
elhelyezésének szabáIyairól szóló 5;5ĺ2013' (XII;20.)

öłlcbľľĺänyzatĺ rendelete

ł{YII,ĄTKQzAT
A]ulírott, az É'Jĺĺrřarn bę}iyĺtjłt}tt kiizteľĺ1ltĺ'ha's'ŁrÍĺálati kĺlľelntcnt :l!j,l,é:l1'.ľk 

oĺśłi.ábo! lloąlillúĘ.Szg'B]éłyes a{ataim

történő kezeleisćhcz, vĺrlanrint alĺhoz. lrogy. az így 'ttĺĺlc.liĺťrsľ1j1ton set'lrrelves.adamtlĺaľ'.ĺ ľCIigpnueštciÍi HiÝátäI äz

lejaľásban részt vel,ii *'Jj'uijJ.g' áilĺ*ĺo'g*r.la'"ř,bekéľćsc végiľt továllbílsa azil]ęttikqs hĺtósrłgpk ful'é.

K.ói:ę'lllent benyť{iásakĺtľ a l)ĺ:lgáľr:lesicľi Hivntal Gazľlťrlkorlási Üg,vosĺály iigyintézőjétől tájékoztatást kaptam -
anrely*t x!!!!Pś!!nnŁłetee$l* ĺa 

.el.itlľťts 
meginĺiĺtásának ĺĺĺpitiľ,Tl, az rigyinĺez9ii tďáridilrol, az iigyemre iranyadr

io{łszabáh,i ľeuclt1lĺezése.hľôĺ, jĺrg'ĺrinrľil cs itiietq,.rt1.,eg"ł.'i.tit' iovábbá kötelezettségem elmulasztásának

i.ň[.o'jŕp:ľl+n.Y!il,til'l.ĺrĺ*rrrilrtĺńil'ztli.il'ť*ľ::Ľľ'ľ]:..-iiĺlsTäIiäi;:iill].lr-_'***
$.'jgŁtĺ'Jŕv$' ht:i'l:.. k,ćľelĺĺcľlr teljesítese-e-setén a,kÖzigilzgatĺrsi haiĺi-<*gi eljáĺĺis ćs szclgrilt'atiĺs *|talti

21i1i4.(:vĺd:Xl-"ĺöľ\,Ôn-v?0,Ü4.É.viCXL'toľveny731.\..$(l)bske;,.c1e.ĺb)p9{jl'1lĺĺqjĺn.aľel'|.*,[rbezcsiio.q'ĺrr]tr:ill"ffi;'j"k ]Iä"d*-ú**. ĺlogy ezáltal u" tgý.,'iň*'' l',,żt,ł r.avi.n'.m 
ľiiffi65-'t1oľiogcľtili: 

+ľl1ďkÜđik

A kéľe|emhez a kérelmezőnek az a|ábbi mel|életeket kell csatolnia: (A csatott mellékletet kérjük X-el jelölni)

i 
"á''a'ko'á. 

e.ę'én: vaitallroĺi ĺ

b'e'$tenĘ|.tĺ91ęl9Ę:tł|]'ęilYjs"''"'! ='"'--.j*ť-. l 'a lĺiiľnycző' rĺtcáknah
ťT*Ęa'yäř t".ĺil.tre vonffii'ń' h€ljJffi'nĺ ábľrlzplö vťĺz|atoti a,''elyen 

'z.sr
is. A vázlaton * igeov"ltiiiĺii.Jĺ,äŕ:;j!iĺ;,ű.l;ł::*.]; tľ.\:1:1;':RŁ'łg;"1"'-*ľľt1Í'ľ.gJJjľ
:;i'äJŁffii"ÄľnJíZi.ąäĺ;;ň"Jarpĺtn1"-]agluíĺĺe*esz, Ě.e.vĺl.ÔN ESETÉN: annal{ szé1essége"

h'ośsnllságä; ,Ä Íęrďs:z^p""iĹ; 
j;jlä;ŕ az !p|e{h;;'ilk"ą'i ř' o'4* a ĺi*a" ;'e|etĺi 

va]|l 
|{l,ĺł}*ága; 

łęľas*

u,cełé-łrlańnalł,".kl"**t o"uĺjař*áiĺĹy.áoswt*, ęľťtýiq'ęł. lľ
iln.z ettrěĺýezni kívánt építmény' @ĺľĺśaiestgľĺ'iiil;

ĺs csątolni szükséges, : ::- :|i.') .' j'. .

ne. y s z L ľl J U l UJ u, . " "" ľ-! " ", ". "-- 1...| | P 
_ 

=
4' Megtévő tétesÍtmenyre-Tänffiä ktlztęľiilęt-hađňáiäTihozájaľulás me$ijítása esetén _

vÁľoskéovéĺlel.ĺ,""-ponio-l. i'ey9r9t9g*kl9j!]#*el]J-ffi
@,É,ĺ+}'.esetébeffý:(t#' áptrté.łi'.lfi|łhk{!!ľľłkt{íłI dss'ZěJ1łF{$o ltĺlz'ł'ęt.:uly.|-!.I9|řl|i

ese,tében az építtetőtőt k;;;-;;;;ň,,ĺ,mo,ast és ailiog;zab,ályban előírt eserekbeii a jogerős építésüg

B'ĺtĺ|rrpesĺo ?{ltr5. óv JJ. ĺoĺ ,..lľi,ä." 
''ap. KÉRELMEzÓ AtÁÍRAsA



Ágimmo-PattneÍ Kft.
Társasházi Képviselet
1134 Budapesą Tüzéĺ u. 8..ľellFtx: 

+36 (06) 1 239 55f0
Mobil: +36 (06) 30 242 4106
Mpbi|: +3ó (06.) 30 3s7 ó580
e.maĺ|: agińńóoart!er.kft@uDcmail'hu

Nyilatkozat

Alulírott Lakatos Kinga, mint a VIII. Bľódy Sándor v.32. társashénközös képviselője
nyilatkozom, hogy a kĺiztenilęt-használatot atáľsasház homlokzatának felujÍtasa miätt
v áltazatlan feltétel ek m el 1 ett Szeľetnénk i gényb e V enni'

Buđapest' 2015.11'10.

f,,
ďłűÍ#b, fu,re,*

L:aidato.s K.ĺn$a

K
i$l1.í $p* .It}łrłľ 

ĺĺ" ĺ1"

Aeimmo-Paľtneľ I(fr'
Fóláľosi ,I'on'ényszék 

Cégbírosá$: 01-09-912ó40; mvrv.a5fĺnmo-parŁner'lru
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vÁlmmozÁs}gzĺRzŐpÉs
a Budapest V|ll. ker. Bródy Sándor u.32. szám a|atti épü|et

.' homlokzatának a'felúiítási.munkái

mint Mégrendelő (a továbbiakban, mint Megrendá|ő)

ame|y létrejött egyrészről: a
Bt'ódy Sándor u. 32. Társashaáz
Cégjegyzékszám:
Adószám:
BankszámIaszám:
KépviseIi:

1 1708001-20081799
.. *., i ;..; "...,,',",..

06:09-10:11.465 "

14008795-2-06
1 030.0002. 1'o35saz g.ą g o2ao1 2

I',IEXAM'ONT KFT
6724 Sze.ged, Bartucz u. 7.
Cégieg1łzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszáma:
Képviseli: Bá|int Zso|t üqwezető
mint Vá||a|kozo (a továbbiakban, mĺnt Ýłlalrozoi,

közott, a|u|írott he|yen és időben, a;z a|ábbjfe|téte|ekke|:

1. p

Az Megrendelő jelen.szerződés a|apján megrendeli, a Vá|laĺkozó pedig e|vá|la|ja a Budapest,
V|.ll. ker. B'rody u' 32. sz{m a|attÍ épü|et homĺokzatának a javÍtási_munkáit dz ĺ. sźamri
me||éklet szerinti mĹiszakĺ tarta|omma |.

2:

Ąya.!!g[oz{i díj a köitségvetés aĺapján egy összegben kerü|t meghatározásra, netto 19
401220,. Ft, azaz netto tizeńki|encňi||ió.négysżázegyezer.kášzazhĺsz,- forint. Ad
egyosszegű 

'szerződés. 
osszege, az 1 , számĺ melletleiet k-épező koltségvetés alapján kerÜĺt

rneghatározásra. A kö|tségevetésben szerep|ő opciós téte|ek csak ď Megrendblő írásos
1lg9ręnde|és után kertj|nek kívitelezésre. Az opciis és utólagosan e|ňndelt muńkák
(ko|tségvetésben nem szelieplő téĺeIek) és annak költségeĺ nem része a fentiekben
meg határozott szerződéses összeg nek és határĺdőnek

2'1. Fizétés rendje, rnenete:
r V-á||ä|kozó' jogosult a szeződlés rnegkötése utáń 30%"os e|ő|egszám|a benyújtásáľa

Megrende|ő fe|é, ame|yet Megrende|ő B napon belül átuta| a Válla|kozo szám|Ąára'
Az elő|egszámla összege a végszáŕÍ]|ából keruI visszavonásra!. Vá|ĺalkozó jogosu|t minden hónapban részszám|a benyújtására az e|készü|t
mennyiségek a|apján. A Megrende|ő a Vál|alkozó számlájái annak kézhezvételétőĺ
számított B napon beĺÜ| uta|ja át.

. Ą1építésĺ - szere|ésĺ munkák építési engedé||ye| készülnek, ezért a szám!ázás az
AFA törvény 142' $-a a|apján a fordított adózás a|á tartozik, azaz az ÁFA{ a
Megrende|ĺĺ fizeti meg'

Ą

'Ą

ĺ'=l*.
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Íllegrenoelo kije|enti' hogy a szerzadés tárgyát képező munka pénzĹlgyí fedezete 'o'
rendelkezésre á|l.

4.
Megrendető ttrcĺomásu| veszi, hogy a.r anyagolt és szęrkezetek csak a Vá|la|kozó szám|áinak

i;lj;. kiejyenlítése után kerĹiiriek u' tutajdnnába. '' 
Vállalkozó a beépĺtett anyagok

vonatkozásában a tulajdon jogát a te|jes vá|lalkozoĺ díj ttiÍizetéséig fenntartja.

5.
Határidők:

A Megrende|ő fe|adata:

1. Munkater.u|et biztosítása 2015. szeptembeĺ 22,

A,.szśľ'4ő.dé'ębeł,v4liR|t nlunkáktę|je.śj"tégęnek.hatąľideĺe: 
zo'*.december 14.

Az esetlęqes potrnunkák a befejezésĺ határiđő módosítását vonhatják maguk után, melyet a

i"l-'k a Boimunŕ". megrende|ésekoľ, ĺlleťve rógzÍtése!9r á||apítanak meg'

A'mennvĺben Meqľenäelő a munkaterĺiletet aTĺeghatározoti határ.napnál későbP .udj?' 
át, úgy

^*,"ĺi.ä.äiäŕ:ä=ři"iilre'bii ńáta'iuo u ł<esecelmes. napot< számáva| meghosszabbodik.

6.
A szerződés módosításával és a he|yszíni munkavégzéssel kapcso|atban nyi|atkozattéte|re

jogosu|t személyek;
nĺĚói"no"ľeirejżerol: LakatosKinga,te|':06-30/32ô-3091

Vá||a|kozó részéľo|: Bá|ĺnt Zso|t, te|.: 06-30/5353-861

T.
n t"t"l. a munkaterÜlet átadás-átvételét az épĺtési nap|óban.írásos nyi|atkozatta|. rogzítik.

Á ýall"lxouó építésvázetője építési nap|ót ýezet, melyet az Megrendelő el|enőrzi.

A Vállalkozinak be kel| tartani a 29O|2O:07. (X.31.) Kormá'nyrendelétet, me)v.7z építőipari

kivitelezésĺ tevékenyśág,,l, 
^. 

épÍtési naplór.ól és.a Kivite|ezési dokumentáció tańalmáró|

rendelkezik.

Az építésvezető neve, címe, jogosultsága, te|efonja:

Műszakivezető: Csjszár Bé|a 06-30/453-1007

Megrende|ő részérő|:

Fele|ős vezető: Nagy Tamás 06-3ot554.7423

8.
A Megrendelő határidő e|őtti te|jesítést - előte|jesítést -'elfogad és ez esetben., megfe|e|oen

igazo|t számla esetén a, es"đék"s ,és.. vagy végszámlát is ennek megfele|ően vá||alja

fizetnĺ;-*

)

"ť\
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9.
A Vál|alkozó a munka szakszerű, |. osztályú és határidőre történĺĺ e|végzéséért,
tájékoztatási, fĺgyelmeztetésĺ kote|ezettségének betartásáér1 fe|elős, ezek elmu|asztásábo|,
i||etve az á|ta|a szolgá|tatott anyag alka|mat|anságábó| származő hibákéń fe|e|osséggel

"tartozik:

A garanciá|is és a szavatossági jog a jogszabályban |eírt határidőben érvényesíthető,
megegyezés a|apján 12 hónap a munka befejezésétci| számĺtva. Vá||alkozo kötelezettséget
vál|al, hogy a garanciá|is időszak fo|yamán fe|merülő minden hiányosságot (ame|y
visszavezethetően Vál|alkozo saját hibájábol adódik) saját kö|tségén kijavít. Vá||a|kozó
garanciálĺs kote|ezettsége nem terjed ki a |étesítményre, ha azt nem rende|tetésszerĹjen
haszná|ják.

10.
A Vállalkozó késede|mes te|jesítése esetére a felek napi 20 000,- Ft késede|mi kötbért
állapĺtanak meg, melynek maximális értéke a vál|a|kozási díj 1 o/o-a lehet. A 30 napon tú|i
késede|em esetén Megrende|ö jogosu|t a Vá|la|kozo koltségére, más Kivitelezőt megbízni a
munkák mielőbbi befejezése érdekében.
Amennyiben a vá||alkozás nem a Vállaĺkozo hibájábó| eśik .jeľen széżodéęben fog|a|t
te|jesĺtési h'atáridőtő| számított 30 naptárĺ .napot rnegha|adó késede|embe, akkgr a
késede|em időszakára eső árnövekedést a Vá|lalkozó jogosult soron kívü|i szám|ában
érvényes ítenĺ' a Meg rendę|ő felé.

11.
Az Megrende!ő nem fog kötbért vagy bármi|yen kárĺgényt ,igénybe venni olyan eseké|y
jelentőségű hibákkaI kapcso|atban, rne|yek nérn zálják ki az épÜlet haszná|hatóságát:

12.
Ameńnyĺben az Megrendelő az igazo|t szám|ákat késede|mesen fizeti, úgy erre vonatkozóan
köteles késede|mi kamatot Vá||alkozónąk megfizetni, a késedelmes napokra számo|va a
jegyĺbankia|apkamatkétszeresétalapu|véve.

13.
A kiVitelezés és a.próbaÜżern fo|yarnán az Megrende|ő díjmentesen e|ektromos áramot, vizet
és erre csat|akozási lehetőšéget biztosít Vállalkozó ŕészére.

í5.
Vá|la|kozó kötelezettséget vál|a|, hogy a munka fo|yamán a saját munkái során ke|etkező
bontott anyagokat, hulladékokat (kü|onös tekintette| a veszé|yes vegyi anyagokra), a munka
befejezésekor a megmaradt anyagot e|szá|| ítja, i||etve e|szál| ĺttatja.

í6.
Vá||a|kozó, és az ő nevében/megbĺzásában e|járó cégek, i|letve szemé|y.ek köte|esek a te|jes
ĺparterü|eten a köz|ekedési szabá|yokat betartani.

17.
Vállalkozo kije|enti, hogy az építkezés te|jes időtartama alatt csak szabá|yosan alka|mazott
és bejelentett munkavá||a|ókat fogla|koztat és ez érvényes az á|ta|a kijelo|t, megbÍzott'
részfeIadatot végző alvá| laI kozókra is.

Egyéb rendelkezések:
Szerződő fe|ek köte|ezettséget vá||a|nak, hogy a je|en Szerződésse| osszefüggésben
tudomásukra jutott Üz|eti és egyéb információkat biza|masan keze|ik, és azokról i||etékte|en
harmadik személynek tájékoztatást nem adnak.

l. ĺ!
,.''ł ľ.- / \'ł
/")
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"....\Fe|ek tudomásu| veszik, hogy je|en pontban fogla|tak megsértése esetén egymásnak teljes

káńérítésse|, fe|elősségge| tartoznak.

19.
Śzerződő telek megálIapÔdnäR, hogy a.meghatározott határidoket,,vis major'' esetén'.annak

fennäl|ásának napjaival megnövélik'
Á i=a,'ooo felek',,vĺs majór''.nak tekintik: a munkavégzési akadá|yozó országos sztrájk,

szükségá||apot, tÜzvész, kátasztrófa helyzet, ldőjárásĺ körülmények, va|amint o|yan, mindkét

ĺaón l.ř"úl ätlo,l.o,ul'ényt éŚ eseméný, meíyek ésszerĺÍen nem táthatók előre és me|yek

mega kadä| yuzására és ľnegszűntetésére "fe|ek nem képesek

20.
Felek Megái|apodnak, hogy vitás kérdéseiket megkísér|ik békés úton rendezni; amennyiben

ez ]nem vezet eredmenyřó _ összeghatártól fÜggően - a|ávetik magukat az Megrende|ö

székhelye szeri nti B íróság i lletékeŚségének.

21.
Jelen szeľződéshez csatolt 1. számú mellék|etben fog|altak a szerződés.részét képezik.

22.
Jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozo jogszabá|yok

rendeĺkezései az irányadók.

tsudäpest, 2o1.5' szeptember 2í.

.'.':j.:sľ'ťjéťÍ;FJ{ľ* Nťt
ĺl " ĺł ł#:::.#i kł;;,.]łggĺg*

ĺg#{'5ľł,ffJffflvw:
Lakatos Kinga

Megrendelő részéro|

h{l;XAillshľT łĄFT. *
ôT1^.::,'.l.ful'i.1i'liii';;ii, .io'- 
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.ŕBé|itit usoĺt]
Vá||alkozó részérő|
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K É, R E L E M
a Józsefváľosi Onkoľm ányzat tulajdonában tévĺő kiizteľüIet használatáhozKérjtjk a nyomĺarványt o!vasnatoanI nyomtatoIt betűvel kito!teni!

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szeruezetek esetében:
Kerelmező neve: Jĺízsefváľos Köziisségeĺért Nonpro fit Zrt. telefon: 06ĺ1-788-1344

Kapcsolattaĺtóiig]nntezoneve:Bartha Anikó vezető rendezvényszervező telefon: 06-70/613 63t4l;-|äiö];l
Szekheýe: irsz.: j 

-. 
j_'-....o_; " : helyseg: Budapest (u, tĐ: i\łĺty:ís téľ 15.

Cegiegzek szaľl Nyilvartartasi szÍm: 01-10ł'ĺs493

Banksámtas'áma: i-Ĺi".|1i-9j'..Ti7j _i5{iś-i1lĺi''i:|r': -Zl-ď.řT.9'91"'j
Adószarn,a: i"'i"śi.:-j] j3 j]"i:i.3: _ii:: 

'i 
_i. ii'i.i;i

-2-
Budapest Főváros Vl||. kerület Jó-efuárosi Önkormányzat Po|gármesteń Hivatala
Vagyongazdálkodási és Üzeme|tetési Ügyosáá|y
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

szaul-^-.......

nap, anýaneve:

MegjegyzéS! Fenti adatok kozlése a közterülerhasználati hźrelmek eĺbírálásóhoz, a közteriilet-hasznóIatok ellenőrzéséhez
szükségesek. ÁzadatokataPolgárnlesteriHivatalésaJózsefvárosĺKozterület-felügyeletkezelikJelentájékoztatasa20II.eýiCilI'
torvértyen alapul.

Ktizteriilet-hasznőůatideje:201 :-íiéV |lIi r'o ioií;naptól - 1ollĺl'6,, 1ö|żi 66
i._..._.i i..._....i..........i

(Több időpont,- helyszín eset€n kertink listat mellékelni!)
Köztertilet-has mźiat cé\ja: Ideiglenes jégpálya felépítése.

Közteľület nagysága: 445 m2

Kiizterület hetye: 1082 Budapes! Horváth Mihály téľ

Tęrvezett progĺam: 2015. decembeľ 6-tót Józsefváľosi Jégpálya építése és működtetése a Horváth
Mihály téľen. Építés kezdete: decembeľ 1-5-ig. Megnyĺtó: decembeľ 6., MÍĺkiidtetés: 2015. decembeľ
6-tő|- f0I6. febľuáľ 8-ig. Bontás: febľuáľ 8-14-ig.
A Jégpályát szeľződés alapján a 4 EvszakKft üzemelteti.

i 
|i4; *pĺg

S zerv ęző.. Józs efvá ľos Közö sségeiéľt Nonp ľo Íit Z ľt.

Budapest, 2015. év november hó 03.
nap.

KÉRELMEZo aĺ,ÁÍnÁsa
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A kére|mező tudomásul veszi, hogy
} a kérelem benyújtása nem jogosítja fęl a közterÍilethasznáLatára,
} a18/20l3.(Iv.24.)önkormányzatirendelet17.$(l)bękezdéseszerintaközterülęthaszĺá|atáéĺkozte-

rület-használati díjat köteles ťlzetw,
} a közterületen kizárólag a210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet 12. $ (l) bekęzdésę alapján a rendelet 5'

męlléklętében meshatározott termékek árusíthatók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbi melléleteket kell csato|nia: (A csato|t mellékletet kérjük X-el jelölni)

l. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakoľlására feliogosító egyszení okiĺat másolatát:
- egyéni vállalkozás ęSetén: vállalkozói igazolványt'
. gazđaságí társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, alákásí címpéldányt, x
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüket isazolő okiratot.
- cístermelők esetén őstermelői isazolvánvt.
f. Az ígényelt tęrületre vonatkozó helyszínt ábrázo|ő vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak
is' A vázlaton azígéĺyelt tenĺletnek - a szĺikséges méretekkęl - úgy kell szerepelnie, hogy aĺrnak nagysága,
elhelyezkedése egyértelmiíen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; a ierasz, paviion szélének az épiLet homioi<zaii faiátói és a járda széiétől vaió távolsága; terasz
esętén annak az íjz|etĺek abejáratáto| való tavolsága, amelyikhez tartozik; méterben mérve).

x

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez a
helyszín fotóiát is csatolni szĺiĺcséges.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteriilęt.haszĺá|atihozzájáruIás megújítása ęsetén - városképvédel-
mi szempontok ťrgyelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell bęcsatolni.
5, Epítési engedélyhez ktĺotĺ építmény ęsetében vag,, építési munkálaĺokkąl osszeftggő közteriilet-használat
esetében az építtetőtől kapott łneghatąlmazást és ajogszabályban előĺrt esetekben ajogerős építésiigłi hato-
s ági engedélyt cs ątolni sziil<séges.

6. Köńt igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínĺajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábrázo\ó
forgalomtechn1kai vázrajzot, ameiy bęszerezhető a BKK Közuti Közlekedésí Igazgatőság Közutkęzelési Fő-
osztály, Foľgalomtechnikai osztályán.

Figyelmeztetés:
A hiđrlytalarcllĺ kitoltott l<érelemľĺyonĺtanany es ąz előírt mellékletek csatolásán nl, a pontos es eglértelmű helymeghatarozcls, va-
lamint a nleglevő létesínléłĺyfotója elengedhetetlen a benyújtott lęlrelenl érdemi elbĺrálasához!

A közteľĺilet-használatot _ ktilönösen - azalábbi jogszabá'IyokszabáIyozzák:
} a helý önkormiínyzatokról szóló 1990. évi LXV. tcirvérry
} a Józsefvárosi onkormanyzat hrlajdonában lévő köaerületek lrasmálataĺóI és használatanak ľendjéről sző|ő 18l2OI3.

w .f4 ) önkormtnyzati rendelet
} Józsefuaĺos Keriileti ÉpftésiSzabályzataĺól szóló 66ĺ20Ú.(m.|2.) önkormányzati rendelet
} Budapesti Városrendezési és Epítési KeretszabáLyzafuól szóló 47/1998.(X]5.) Főv. Kgy. rendelet

NYILATKOZAT

járó hatóság felé továbbításához a jogosultság megállapítása és teljesítése céIjthől,

tőI tájékoztatást kaptam - melyet tudomásul vettem - az eljárás megindításának napjáról' az igyiĺtézési határidő-
rő|, az ügyemľe irányadó jogszabáiy rendelkęzéseiről, jogaímról és kötelezettségemľől, továbbá kötelezettségem
elrnulasztásának jogkcivetkezményeirőI, a hivatali eléľIretőségľcĺ1.

._--lebbezési jogomról {emondok={gdon1és'ubęszem, hogy ezźúta\-az.Ę5*emben hozott.határoza.t-aĺłrurk]<jzlésekor
jogerőre emeikedik.

Budapest, 2015, év novembeľ hó 03.
nap.

rÉnľlrvĺBzo ALÁÍRÁsA
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cégin|ormáciés és af Elektrcnikus cégeljá|ásbŇ KÖzrem k))d6 sfotąála!
1055 Budapest' Kossuth téĺ 4'

Táro|t Cégkivonat

A cg.o1-1o4lĺ8493 cégjegyzéksfám JÓzsefváEs Kiĺz.isségeiéít NonpÍoŕit záÍtkör en M kddô Résuvénytáŕsaság (1o8{Budapest' Mátyás téŕ 15.) cé9 20'1 5. oktÓbéí 4. nap'ián hatály;s adatai ; kijvetkeżÖk:

|. Cégformátőt ftigget|en adatok

A|ta|ános 'adatok
céuieĽyf ć|Gzám:0 |. | 0.04849]
cég|.onna: RćtzvénytáBság
Bejegyevc: 2ul5lt)1lllJ

A cég eInevezése
JÓzsefváros'Köztissé9eiért Nonp.ofit zártk íĺjen Mrik dő RészvénytáÍsasá9
A változá s id5ponlja : 2o1 5l0a01
Bejegyzés keile : 2o1 5107 l 10 Kőf zétéve: 2o1 5|o7 |1 5
Halá|yos: 2o15l0qlo1'..

A cé9 rijvidĺtett e|nevezése
JÓ4efu äro5 K z sségeiért Nonpŕofi t z1
A vá llof á s időpontj a: 201 5lo8lo1
Bejegyzé s kel|e: 201 5ĺo7 ho KÖzzé!éve : 2o1,5to7 t15
Ha|ályos: 2015l08lo1','

A cég székhe|ye
1084 BUdapest. Mátyás téľ 15.

A Ýáilozás id ponlja : 2o15l0u01
Bejegyré s keile : 2o1 5lo7 l 1o x zzé!éve :'2o1 5t07 h 5
Halályos: 2015l08l01',.

A cég telepheIye(i)
'1083 Budapes|. szigony utca 16. b. ép
Ą v á h ozá s i d6 po n lj a : 201 5loBlo 1

gejegyzé s kelto : 2o1 5107 l 10 |<őzzééÝe: 201 5ĺo7 |1 5
Hatályos: 2o15l08l01

ĺ085 BUdapest' HoÍánszky uba ĺ3.
A váttozás idópon'tja: 201 5lo8'lo1
Bejegyzés kelle : 2o1 5107 l 10 Xözzétéve: 2D1 5ĺ07 l1 5

Hatályos: 2015l08l01'..
'1086 Budapest. DankÓ utca 18.

A váilozás idöpohlja: 201 s,louo1
Bejegyzés kolla : 201 5107 l 10 Kěfzété'vc : 2o15l07 l 1 5
Hatályos: 2o15l0Bl01'..

1o8'ĺ Budapest. Homok utca 7.

A v á il o f á s ĺd ő po n tj 8 : 2o1 5t o8lo1
Bejogy f és két1e: 2o1 5|o7 t1o KÖzzétéve : 2o15lo7 t1 5
Ha|ályos: 2o15ĺoť,to,|

1085 Budapest. Jlěef k rÚt 5ĺ-59.
A vállozä s iděpon|ja: 2o1 5ĺo8!o1

Bejegyzés kelta : 2o1 sto? t1o x zz é|é ve: 2o15to7 t1 5
Ha |ályos : 201 5l08l01'.,

1085 BUdapest' JÓ6eí kÖrut 70' íé| 3'
A váIozás idöPontja: 201 5l08lo1
Bejegyzés ke0e: 2o15lo7 l10 Kězfétéve: 2015lo7 |15

2.

2ĺ1

3.

3/1

5.

5/1,

6/1

6t4.

HatáIyos: 2o1 5|08101 .''
'l085 BUdapesl. JÓ6eÍ k rÚt 70' Íszt. a.
A váilozás idóponlja: 2015ĺo8to1
Bejegyzés kelle: 20 15107 l 10 Rtjzzétéve : 20 1 5/o7 h 5
Hatályos: 2o15|o8lo1'''

1085 Budapest. JÓ6eí k r t 70. ísä. 5'
A véltozés időponlja: 2o15lo8ĺo1
Bejegyzés keile: 2015|07ho K fzétéve: 2o15to7 h5
Halályos: 2015lo8lo1'..

1085 Budapest. Jöéeí k í t 68.
A v é iloz á s ĺdőpon lj a : 20 1 5|08ĺ01
Bejegyzés kelle: 2o1 5lo7 l 10 RÖżzéIéve: 2o1 5to7 11 5
HaláIyos: 2015l0al01 ...

1082 Budapest. Herminckettesek tere 2. íszt.2'
A váilożás idöpon !ja: 2o1 5|o8lo1
Bejegyzés kelle: 2015|o7ĺ10 K.jzzé!éve: 2o15to7 t15
HatáIyos: 2015|,08101'.'

A |étesít6 okirat ke|té
20í5' ápri|is'17.
Bejegyzes kelte : 201 5ĺ07 ho KÖzzétéÝe: 2o1 5|o7 t 1 5
Hatályos: 2015107 l10 ...

A cé9 tevékenysé9e
I)J,|) ,0Í] Iy|.n's. cĘyéb k z ssćgi' t EadaImi tevćkťnysćg

F tevćkcnysć8.
Bejegyfés kelte: 2015107 l10 Kł'zzé!éve: 2015to7 t15
Halályos: 2o15|07 |10'.'

6Jj2 ?8 Kul(uÍális klbzś
Bejegyzé s keile: 201 5107 l 1o K zf étéve : 2o1 5lo7 ĺ 1 5
Hetélyos: 2o15107 | 10 ..'

lijj9 ?/ćl t\4.n's. c8yéb oktatás
Bejegyzés kelte : 2o1 5107 l 10 KězZé!éve : 2o1 5/o7 l 1 5
HaláIyos: 2015107 l10 .''

đ8,' ,ŕ/á 1|'n's. Étsyéb szeiá|is cI|áläs bcnlla*ás nć|kiil
Bejegyzés keile: 2o1 5ĺ07 l 10 Kijzzétéve: 2o1 5ĺo7 t 1 5
Hatályos: 2o1 5|07 h0'''
J'l./1, ?,.9 Épiiletépĺtši pIojśk( sfeNiżśc
Bejegyzés kelle : 2o1 5lo7 l 10 Kóżf étéve: 2o1 5lo7 l 1 5
HéÍályos: 2o15107l10 ...

J?,J, í/8 Egyéb tn.n.Ś. ćpítś
Bejegyzé s keile : 2o1 5lo7 l 10 Kôzzétéve: 2o1 5n? h 5
Ha|áĺyos: 2o15lo7 ho'''
Jj./'/ ?.Í Bontás

Bejegy zés keile : 2o.1 5lo7 l 10 Kězzétéva: 2o1 5lo7 tl 5
HsláIyos: 2o15to7 |10

JJl? ,ŕ/8 Épit6i tcrii|et c| kćsu ĺlćse
Bejegyfés kelte: 2o15lo7l10 K zzéléve: 2015ĺ07|15
Haláiyos: 2o1 5tO7 t10 ...

JJ2l ,í,8 Vi||anyszere|š

aejegyzés keile: 2o1 5107 l 10 KÖzzé!éve: 201 5to7 l 1 5
Hatályos: 2o15107 l10''.
JJJ, ?đ Egyćb bcľcjęći ćpit6 m'n.s'

Bejegyzés kelle: 2o1 5lo7 | 10 K zzéiéve: 2o1 5to7 11 5

Hatályos: 2015lo7 l10'.'

JJ9l Í/.Ý Tet fedš' tct szČľkťfđ.épit6
Bejegy zés kelte : 2o1 5107 l 10 Rijzzé!éve: 2o1 5107 11 5

8.

8/1.

902
9/1.

9/6.

9n.

9/8.

9/9.

9/10

9/1 1



HatáIyos: 2o15107 l1o .'.

9112. ł39,'08 Egéh spďiális szakćpitš m'n.'.
Bejeg y.és kella : 2o1 5107 | 10 Kéf zé!éve: 2o1 slot t 1 5
Halélyos: 2o15107 l10 .'.'

9/13' J7Jl 7,ľ száhĺtÓgćp, pcriftria' szonvćr tiskcrštcde|mc
Bejegyzé s kelte: 2o1 5t07 t1o Kězzéréve: 2o15lo7 l1 5
HaIáIyos: 2o15lo7 l10 -'.

9/14' J7J2,08 Tr|akommunikáciős|cnnékkistcrGk.dcllnĆ
Bejegyzés'keIt6: 2o1 5l07l1o xt'fzé!éve: 2o15to7 |1 5
Hatályos: 2015l07l10 ..'

9i15' J7ól,ŕ/3 Kiinyv-kiskcrśkcdc|cm
Bejegyzés koile : 201 5107 l 10 Xózz éléve: 2o1 5to7 t1 5
HatályÓŚ: 2o15lo7 l10 .'.

9/16' 17Ó]'(|3 ijsáE-,pap|ráru-kiskcÍ6tcdc|cŤ
Bejdgy f és keile : 2o1 5ĺ07 l 10 K.jzf étéÝe: 2o1 5lo7 11 5
Hd|ályos: 2o15to7 l1o ...

9117 ' J76J 'ćlő ' spollszcr.kisliĆíśkcdclrm
Bojegyzés keilo : 20'| 5|07 l 10 K f zé|éve: 2o1 5|o7 ĺ1 5
Hatályos: 2o15lo7 l10'''

9/18' J7đJ?ĄY Játćk.klskcr6kcdc|cln
Bejegyfé s kelte : 2o1 5t07 t 10 Ktjzz é|éve: 2o1 5lo7 t1 5
HaÍályos: 2o1 5107 l1o'''

si 19' J77tl ,ł Egéb |n.n s' rij áru kiskcrekc<|:llnc
aejegyfés kel le: 2o1 5107 l 10 Kězzé!é ve: 2o1 5lo7 11 5
Hatályos: 2o1 5lo7 l10'''

9l20' J7,/ ?,.ł csomagkĺildtj' inIemcts kiskcrakedclen
Bejegyzés keile : 2o1 5t07 l 10 K.j zzé|éve: 2o1 5to7 11 5
Hatályos: 2o15107 l10 .'.

9121 ' J799,08 Egéb ncmbo|li' piaci kisker tśdc]cm
Bejegyzés kelte: 20'|5107t10 RěĘé|éve: 2o15lo7 |15
Hatályos: 2015lo7 l10'''

9|22. 5J2í, ?8 Údti|ési, cgyéb átmcftti száltáslcly.szo|8áltatás
Beje?yzé s kalle: 201 5|07 l 10 Kězzé!éve : 2o15lo7 t 1 5
Ha|ályos: 2015lo7l'|o'..

9123. jJJÍl ?8 Kcmpingszol!áha!äs
Bejagyzés kého: 2015to7t1o Kězzétéve: 2o15ĺo7115
Halályos: 2015l07 l,|0

9124' 559(|'(,8 Égyébs?Á||áshcly.szol8áka|ás
Bajag yfés koil 6: 2o1 5|07 l1o Kěżzé|éve: 2o1 5lo7 l.| 5
Hatályos: 2015lo7 l1o '',.

9125' j6l0,ŕtł Éttcmi. mozgő vcndéglátás

Bejegyfés kete: 2o,|5ĺ07l10 K zzé|éve: 2o15lo7 115
He|ályos: 2o15lo7 l10 .''

9/26 , 5(,2 l '()8 Rďdąvényi ć|ką|c|Ls
qejagyzés keile:'2o15107l10 'Kózzéréve: 2o15/o7 tl 5
Hetályos: 2o15107l10...

9127. 5ő29 1)8 Egyéb vcndćglátás

Bejegyzés kelte : 2o'| 5|07 l 10 K(j zf éréve: 2o1 5to7 | 1 5
Hetályos: 2o15lo7 l10 .'.

92a. jd3í] ,ŕ/8 ltalszolráltalás
aajegyzés keila: 2o15107 |10, K żzé|éve: 2o15to7 /1 5
Ha|ályos: 2o15lo7 l10 .'.

9129 ' J8/ /,,0ĺl Ktinyvkiadás
Bejegyżés koile: 2015107l10 K zzéIéve 2o15|o7 t'|5

9/30

9/31

9t32.

9/33.

9/34.

9/35.

9/37.

9/38.

9/39.

9/40.

9lĄ1'

9t42.

9t43.

914Ą.

9i45.

9/46.

9147.

Hatályos: 2o1 5107 l 10 ...

J.ti/.? ,ŕ/ľ Cintám|q lwe|edjegPćtek kiádása
Bejegyzes kelte: 2o15lo7l10 K zzé|éve: 2o15to7 l15
Halályos: 2o1 5|07 l 10 .'.

jff/J ,ŕł9 FolyoirJt. idcjszaki kiadvány kiđdása
Bejegyféś kelle: 2o15lo7l10 Ki'zżétéve: 2o15|o7ĺ15
HatáIyos: 2o15lo7 l10'''
5.Ý// ?.Y Eryéb kiadoi tcvćkśnysć8
Bejegyzé r ke lle : 201 5lo7 t 10 K|'zféléve : 2o1 5to1 11 5
Helélyos: 2015107 l10'''
j82/ ?lY számĺtogćp6 játćk kiadása
Bejegyzé 5 ketle : 2o1 5lo7 l 10 K zzétéve : 20 1 5lo7 |1 5
Hatályos: 2015107 l''0 .''
jll/ i í/ćí Film'' vidčo' teicviu iohlisotrgyanas
Bejegyfés keĺIe: 201 5107 l 10 KÖf zé!éve: 2o1 5to7 l 1 5
Halályos: 2o15ĺ07 |10 ...

J'l3,ŕ/đ FiIm., vi(lcogyáf,äs, telcvĺzios mÜso|{é|vétrI utÓ|nUnká|atai
Bejegyzés kelle: L015107l1o K zzéIéve: 2015t07t15
HaléIyos: 2o15lo7 l10'''
j'lJ ?ł Fi|'n',(vidco. és |c|cvifioprogräm rc.jš2tćsč
Bejegyzés kelle: 201 5107 l 10 k fz étéve : 2o1 5to7 ĺ 1 5
Halályos'. 2015|07 l10''.
j'lJ ?a Filhvclílt
Bejegy zé5 keile : 201 5ĺ07 t 1o K(j z z é!éve: 2o1 5lo7 l 1 5
Hetályos'' 2015107 l10''.
j'2' í/.Y Hangfelvćtel kđfílćse. kiadása
Bejegyrés ke lle : 2o1 5t07 t 10 KÖ zf é|évé : 2o1 5to7 t 1 5
HatéIyos: 2o15lo7 l10'''
tJŕ]/Ú ?{Í RidiÓm|isor.szo|8áhalás
Bejegyzés ke|le: 2o15ĺ07l10 Kózzé!éve: 2o15ĺo7tl5
HatáIyos: 2o15lo7 l 10 ..'

602(),(]E T e|dizi ňijloÍ sszeáIIitása' szolgáltĺtása
Bejegy ż* kelle: 2o1 5ĺo7 l10 R.jzzéIéve : 2o15lo1 t1 5
HaláIyos: 2o15107 l10'..

đJl//,ŕlS $2i11i1$g!p5 pro8Émozás
Bejegy z& keile: 2o1 5|o7 ho Ktj zzéléve : 2o15|o7 ĺ 1 5
HaláIyos:: 2015to7 l10 .'.

őJl2,í/ť Vi|árhálo.poĺál szolgáltatás
gejegyzés kelle: 201 5ĺ07 l 10 Kěżzé!éve: 2o1 5to7 ĺ 1 5
Halályos: 2o15ĺo7 l10''.
őJ99 ,ŕ/s LI.n.s' ryyćb infonnáciös szol8álÍa(ás
Bejegyzé, keile: 2o15lo7l1o Kbzzé!éve: 2o15|o7 |15
Halá|yos: 2o15lo7 l10'''
Ú.'2í) ?,8 säját tulajdon . bćrctt ingatIan bć' cadása, ijzcmcItčtć5c
Bejegyzés kella: 2015107l1o KÖzfé!éve: 2o15|o7t15
Hatályos: 2015107 l10 ...

ć8Jf 7/.Ý lngatlankęcIs
Bejegyzés kel|e : 201 5107 l 10 KÖzf éIéve' 2o1 5/o7 l 1 5
Halályos: 2o15lo7 |10''.

7ŕlJ/ 'í)a PR' kommunikáciő
Bejegyfés kelle: 2015107l1o Ktjzzé!éve: 2o15lo7 |1 5
Hatályos: 2o15l07 l10 ...

7()22 ,B Üz| ÝiÍc:li, cgyéb vtct6i tená6adái
Bejegyżés keile'' 2o15lo7ho Kbzzé!éve: zoi5ĺo7 t15



' Hatályos: 2015lo7l10'.'

9/48. 71 l l '08 Ép|tŚzméfrijki tcvćkcnység
Bejégyzés kelte: 2015107 l 10 Kězzétéve : 2o15to7 t 1 5
Hatályos: 2o15lo7 l10'..

9/49. 7ll2,0E Méfrőkitcvékcnysćg,músakitená6adás
Bojegyzés ketto: 2o15lo7l1o Kězzétéve: 2o15to7 t'|5
Hatályosr 2o15lo7 |10 ..,

9/50. 7Jl'/ ,08 Rcklámiigyntiki tďćkcnysé8
Bejegyfés koile: 2015lo7l1o KÖfféréve: 2o15lo7 t15
HaláIyos: 20'|5|07l10.''

9/5'l. 73l2,06 MćdiaÍck|án
Bejegyzés kolte : 201 5107 ho KÖzzétév1 : 2o15to7 t 1 5
Halályos: 2015l07l1o.',

g|52' 7320:08 Pidc-,kódélemény.kutetás

Bejeqyzés kelte:2015|07 l10 KÖzzé!évé: 2o15to7 t,|5
HaÍályos : 2o1 5lo7 |'|o ...

9/53' 7490'08 M'n.s' ąyébsakhai, fudományos, híisfeki tďékcnysćg
Béjegyzés kéile: 2015lo7 l10 Kőzzé!évo: 2o'|5to7 t'|5
Hatályos: 2o15l07l10...

9l5Ą' ?7t0,08 lmmeleriáIisjavakktjtsijEćsc
Bojegyzés kelte: 201 5lo7 l 10 Kózzéíévé: 2o1 5to7 t1 5
HatáIyos: 2015107 l 1o..''

9/55. 78'10 ?8 Munkak zvcdtćs
Bajegyzés kel!e: 2o,|5|ö7t10 R.jzzéréve: 2o1f,ro7 t15
HaláIyos: 20,|5lo7 l10 ..'

9i56. 7đ20 ?8 Munkacrők |śtiEés
Bejegyzés keile: 2o1 5lo7 |1o Kězzérévé : 2o1 5to7 |1 5
Hatályos: 2o15lo7 l10

9157' 7830'08 Egyéb.mbcriď foEás.c||átás'-gedá|kodás
Bejegyzés kelte: 201 5lo7 l10 KÖaé!éve: 2o1 5to7 t1 5
Hatályos: 2015lo7l10,,,

9/58. 7990,08 EgyébÍog|a|ás
Bejegyzés keile : 2o1 5to7 l 10 Kězzé!évo: 2o1 5lo7 t1 5
Hatályos: 20'|5107l10.''

9/59' d//o,08 Épĺlményiifemeltet&
Bęjegyzés ke|te: 2o1 5107 l 10 Kózzétéve: 2o1 5to7 t,| 5
l]atályos: 2015107 h0'''

9/60' 8./Jo ?8 zőldtcdi|eFkąc|6
Bejegyzés kolle: 2015|07l10.Kézzétéve: 2o1 5|o7 t1 5
Hálályos: 2o15lo7t1o,',

9i61. 82'l'/?8 tsszctcnadminiszhlĺvsŽo|8áltatás
Bejegyfés kŻl|o:'2o15|07l10 Kěffé|évé: 20'|5tof h 5
Ha|ályos: 2015107 l10,.'

9162. 82J0 ?8 Konfcrcnciä' kcÍ6kcdclmi bemu|ető szcďe&e
Bojogyzés keile: 20'| 5107 l 10 Közzétéve: 2o15l07 t1 5
Halályos; 20'|5lo7 l10 ...

9/63. 829l ?8 Kiivctclésbehejtás

Bejegyzés ietle: 2o1 5lo7 tĹo K zzé!éve: 2o1 5lo7 11 5
Ha|ályos: 2o1 5lo7 l10 ..'

9/64' 8299,08 M.n.s'cqyéhkirgćśz|tótiz|ctiszolgáItatás

Bejegyzés ke/ĺe: 20,|5lo7 l 10 Rózzé!éve: 201 5to7 tl 5
Hatályrs: 2o15107 l1o ...

9/65' 8J32 ?8 Szakmai kőzćpfokrl o|ĺ.talás

8ejegyzés keĺle: 2o1 5107 l 10 KÖzzélévd: 201 5107 11 5

HatáIyos: 2015l07l1o .''

8JJ'/ .08 spoÍ;sabadid s kćpzés
Bejegyfé 5 keile : 201 5107 l 1 o K zzékive: 2o15to7 h 5
Hatályos: 2o15|o7 t10 .''

8Jđ0 ?8 oktatásľ kicg&zĺtő tcvékcnysć8
Beiegy fés ketle: 2o1 5lo7 l 10 K zzé!éve : 2o1 5to7 t 1 5
HaláIyoŚ: 2o15lo7l10 ..'

900 1,08 E|ijad6.mť)vészet

Bejegy zés kelle : 201 5107 t 10 KÖzzéłéve : 2o15|o7 l 1 5
HatáIyos: 2015107 l 10 .''

9002'(J8 E|iiad .muvszetet kie8észit tevékcnysé8
Bejegyzés keile: 2o1 5to7 l1o Kězzétéve: 2o1 5to7 l 1 5
Hatályos: 2015lo7 l10 .''

'oo3 
?8 Alkolőmíjv6Žet

Bejegyzés kelte: 2o15l07 l'|0 K.j z zé!éÝe : 2o1 5to7 11 5
Hatélyos: 2015ĺ07 t10'''

9001,08 Míiv&zę|i |ét6íményck míik dtctese
Bejogyzé s keile : 201 5107 1 10 KÖf zétéve : 2o15to7 t1 5
Hatályos: 2015/07|10..'

9 l 0 l,08 Kónw|án' |Nćhári tsćkcnysć8
Bejegyzé s kelÍE : 201 5to7 h0 Klífżé!éve: 2o15lo7 | 1 s
Haláĺyos: 2o15l0? l10',.

9/02 ?E Mrizcumi twékcnysćg
Bejeqyzés kelte: 2o15lo7 l10 Kěfzétéve: 2o'|5to7 t15
Halályos: 2o15107 ho,.,
9'l0J '08 Tijíćnclmi hcly' ćpĺtmćny, śgyéb láfoányosság mtĺk dtct6e
Bejegyzés kelte: 2o1 5107 l1o K żzéréve: 2o1 5lo7 t 15
Halályos: 2o1 5|o7 l 10'..

9J'l/ ?8 spoílćt6íhćny mÍikôdtctBc
Bejegyzés koile: 2o15lo7 l 10 K.jzzétéve : 2o1 5to7 l 1 5
Hatályos: 2015lo7 l10...

,J'l2 ?8 spoĺc8y6iileti tcvéktnysćg
Bejegyzés keile: 201 5107 | 10 Kězzétéve : 2o15lo7 l 1 5
HaIályos: 2o15ĺo7 l10 .'.

'Jl9 
,08 Egyćb spodtevékcnysćg

Bejégyzés keilo: 2o1 5107 l 10 Kôzzéléve : 2o1 5|o7 t 1 5
Hatályos: 20'|5107 l10'.'

9329,08 M'n's' eEyéb szőtkoŹtatás, szábádidós tcvćkcnység
Bejegyzés kelle: 201 5lo7 l10 K zzétéve : 2o1 5to7 t 1 5
HaláIyos: 2o15|o7 /1o''.
A cég jegyrett t6kéJo '

rv"r""*"L i-r*,;* l;;",""; i

l 
ő:$ :-i.i::',,,ĺj:yĹ 

_]

A váilozás idöponla : 2015108l01
Bejegyzés kelte: 2015lo7 l'|0 Kbzzé!éve: 2o15lo7 t1 5
Hatáĺyos: 2o15l08lo1'..

A képvise|étre jogosutt{ak) adatai
zékány zo|tán (an.: Magyaĺ olga)
szÜletési ideje: 1969/06/20
1024 Budapest, Káp|ár utca ĺ0' a. ép.
AdÓazonosĺtÓ je|: 8374252901
A képvise|et mÓdja; egyuttes
A képviseleke jogosu|t tisztsége: igazgatÓsági tag (Vezetö tisztségvise|C')
A hiteles cé9a|áíľási nyi|atkozat vagy af iigyvéd által e|Ienjegyzett a|áĺrás-minta

9t67

9/69.

9n0.

9n1

9n2

9n3

9n4.

9n5.

9ĺ76.

9n7,

9r/8.

1t,
11t1.

ĺ3.
ĺ 3/1 0.

benyÚjtásra ker ||

I



Jogvĺszony kezdete: 201 5/08/0ĺ
Jogviszon}' vége: 2020/07/31
A v á l l oz á s idó pontj a : 201 5lo8|o 1

1ejegyzé s iot|e: 2o1 5|o8l,|o Kěffé!évé: 2o1 íloBh2
Ha.é/yosj 20'ĺ5/08,101''.

13|11' NyeÍges zoltán (an': Nagy Éva)
szÜ|etési ideje: 1975/05/1 9
1026 BUdapest. Endrődi sándor Utca 29. a. ép.
AdÓazonosĺtÓ Jel: 84'|241 í293
A képvise|et mÓdjai egyuttes
A képviseletíe jogosu|t tisztsége: igazgatÓsá9i tag (vezetó tišztségvise| )
A hite|es cé9a|áĺŕási nyi|atkozat vagy az ijgyvéd á|taI e||eniegyzett a|áĺíás.minta beny jtásra k.íij|t'

Jogviszony kezdete: 201 5/08/01
JogViszony vége: 2020/07/31
A v á h o zé s id ó Po n lj a : 2o1 5lo8|o1
Béjogyzés keile: 201 5l08l 10 KÖzzétéva: 2015|08l'|2
Ha tál yo s : 2o1 5lo8lo1 ...

13ĺ12. Muháné Pá| En|k6 (an': M\ĺőcsik Judil)
sfijletésI ideje; 197 7 l01 l2o
1082 Budepest. Leonaŕdo Da Vinci Utca 8.1o'
AdÓafonosltÓ Je|: 840 í 964407
A képviselet mődja: egyuttes
A képvĺseletre ]ogosuĺt ĺisztsége: i9azgatÓsá9i tag (vezető t|sztsé9vise|ó)
A hite|es cé9aĺá|íásl nyilatkozat V8gy 8z Ügyvéd á|taI e|lenjegyfett a|áIrás.minta beny jtásra keíÜ|t.

Jogvisfony kezdete| 20ĺ5/o8/o1
Jo9Visfon). vé9e: 2020/07/31
A vá I to z á s i dćj po n lj e : 20 1 51 08| 0 1

Bejegyżés kelte : 201 5l0al 10 Kězzétéve: 2015lo8l,|2
Hatályos: 2015l08l01 .'.

13/1 3. Kis |stván ían.j Xovács Enikö Kornélia)
szÜletési i'Jeje: 1982|01 |21
1 1 1 1 BudÉpest' lŕiny| JÓ6eí Utca 31 ' 1. em. 4'
AdÓazonosItÓ Jel: 8ą2023337 4
A képviselet mÓdjE: egyutt6s
A képvIse|Đtr6 JogosuIt tisftsége: |96zgatÓsá9| tag (vozető tIsztsé9Ýjse|ć')
A h|téles céga|áĺrás| ny||atkozat vEgy az Ügyvéd á|ta| e||enjegyzett aĺáirás.minta benyÚjtásla keri]|l.

Jo9Vlszony kezdete: 2015/08/0ĺ
' Jogviszonvvége:2o2ol07l31

A vállozés idéponlja: 2o.|5lo8lo'|
Bajegyzés kél|B: 2015lo8|1o Kěfzé!éve: 2o15lo8|12
Hatályos: 2015lo8lo'|'''

l3/14. Kovács Berbara ían.; Tětik Gyě|gyi)
szÜ|etés| lleje: í982/04/03
ĺ051 Budapesl' Nádor utca 5. 3. em' 5.
AdÓazonosĺtÓ je|: 8420950378
A képv|se|et mÓdja: öná||Ó
A képviselětŕe J09osuIt tisztsé9e:'i9azgatÓságI tag (vezető tisztségvise|ó)
A hite|es cé9a|áĺrási nyiIatkozat vagy af Ĺjgyvéd á|ta| e|Ienjegyzett a|álrás.min(a benyť|jtásra kerÜ|t'

JogvIsŹonY kezdete: 2015/08/0'l
Jogvisżonv vége: 2020/07/3'l
A vállozás ĺdbponla: 2o15lo8lo1
Bajeqyzés koile: 20,| 5loBl 10 KězzéIéve : 2015|08112
Hatályos: 2015l08to1''.

A kÖnyvvlzsgá|Ó(k} 3datai
KAsNYIK&TÁRsA KFT'
HU.1 164 Budapest, Beniczky Tamás utca '12. B' ép.

01-09162846 |
cégjegyŹékszáml ' I

A k nywi69á|até.t szemé|yében is fele|ós sfemé|y adata|:
Kasnyik János (én': Kovács Máda)
ĺ 164 Budapest. Beniczky Tamás utca 12' B. ép'
Jogviszony kezdete: 2015/08/01
Jogviszon' vége: 20 í 6/í 2/31

1Ą11

A v á l l oz á s idő po n lj a : 2o1 5 to1| 0|1

Bejegyfés keile: 2o'|5|07l10 Rózzéréve: 2o15to7h5
HaláIyos: 2o15l0Blo1'..

A fe|ĺigye|6birottsá9i tagok adatai
Losonczy Pá| (an.l MeÉe Margil)
1053 BUdapest. lvĺagyaÍ utca 26.
Jogviszony kezdete: 20ĺ 5/08/01
Jogviszony vége: 2D20l07/31
A v áIt ozá s idő po n a a : 2o1 5lo8l01
Bejegyzés keĺIe: 2o15lo7l10 KÖfzétéve: 2o15|07t15
Ha|ályos: 2o15l08lo1 ..'

dr Ga|ambos Esáeŕ ían': Dienes Judi! saŕoila)
1088 Budapest, szenlkirá|y| utca 1' b. ép' 1' em' 1 ĺ.
Jogviszony kezdete: 201 5/08/0ĺ
Jogviszony vége: 2D20107/3ĺ
A váItozá s id6 po n lj a : 2o1 5 ĺo1to1
Bejegyzés kelle: 2o1 5lo7 l'|o K zzétéve: 2o1 5lo7 |1 5
HatáIyo s : 2o1 5J08 lo1 .''

dr Hencz Adŕienn (an': Töth ildiké)
3534 Nriskolc, Fazda H utca 3.4. em.1.
Jogviszony kezdete: 20í 5/08/01
Jogviszony vé9ei 2]20/07/31
A vál|ozás id ponlja: 2015/08/01
Bejegyzés keile: 2c15lo7 l10 Kězzéléve: 20'|5107 l15
Haíályos: 2o15108|01 ...

A joge|6d cég(ek) aqątai
JÓAeŕvárosl Kóz ségi Házak Nonproíit Kor|átolt Fe|el sségÜ TáÍsaság

0í.09-942622 |
cégiegyzékszám: I

15.

15i ĺ

16.

16ĺ

I
22766117.2.Ą2 l

Az átaIaku|ás. az egyesÜ|és. a szétvá|ás cég áItaI meghatáÍofott idópontja:2015. aU9UsáUs 1.
A változás időpon|jě: 2o1 5l08lo1
Bejegyzés keile: 2c1 5ĺ07 l 10 Kězfétéve: 2o,| 5lo7 l 1 5
Hatályos: 2o15l08l01 .''

16|2. JÓHlrJÓäefuárosi Médj8, Rendezvény és Gaĺéria KÖzpont K zhasznÚ Nonprofit Kor|äto|t Fe|e|ós5ég TáEaság
oí-0}9í9232 l

cégjegyfékszám: *-J_l ]

ĺi
2238813T242 IAd6sfám: I 

l
Az átaIaku|ás, az e9yesÜ|és, a szétvá|ás cég á|tá| meghatáľozott idŕjpontJa

A v á lto zá s idó po ntj ě : 2o1 5lo8lo1
Bejegyzés kelte: 2c1 5lo7 l1o KězżéIéve: 2o1 5lo7 11 5
HaIályos: 2o15108l01'..

A cég statisżtikai számie|e
25313433-9499-573-01.
gejegyzés keile: 2E15107 ho.Kôzzé!éve: 2o15lo? h5
HaláIyos: 2015107 l 10 .'.

A cég adöszáma
Ad ősz á n : 253'| 3Ą?3.2. ą2'
KÓzcisségl ad sfán] HU253'1 3433'
Ad szám sŕáíUszaj éfuényes adÓszám
stá tu sz ke zde Ie : 2o1 5lo8 l02
A vá il ozá s i dő po n tja : 201 5l09l28
Bejegyzés keĺIe : 2(1 5logl29 Kó.zétéve: 2015l09l3Q
Hatályos: 2o15109ĺ28'''

A cég pénfŕorgaImi jeIz6sfáma

1 41 001 27. í 6573219.01 000008
A sámIa megnyĺtásának dátuma: 2010/07/06.

20.
20t1

21t3

32.
32t1

2o1 5' aug.jsŹUs 1

I

I

I

{

I
I
I

i
i

i



A péníoÍgalmi Je|z számot a sberbank Ma gyaroczäg z|1. Bldai Íjök ('1o24 Budapés|, Retek ljtca 20') keze|i

' Bejagyzéskéhe:2015/0811?Kězzé!éve:2o15/o8l.g
Hdtátyos: 2o15lo1t17''.

3212. 1 41 oo ĺ 27-'l 6573249-o4oocoo7
A szám]a megnyitásának dátuma; 20í5lo5io6.
A penÍoÍgahi je|zćisámot a sbeÍbank Ma gyarcEfág z|1. BÚdai Íiők (1o24 Budapesl, ReIek ulca 20') kezeli.

Bejegyzé s ke|!e: 2o1 5lo8| 17 K?jzzétéÝe: 2o1 s|o}ttg
HaÍályos: 2015lo8l17'..

í 04o3387.5o526781 -7o851 oo9
A számla megnyitásának dá|uma.' 2o'|5to8l25.
Ajénáorga|m|jelzősámotaKereskede|mi'ésHite|bankZrt'338co'innegyed 

fio82Budépest,Futőulca47.

BoJégyzés koilo: 2o1 5108126 Kězzérévo: 2o15loill27
Halályos: 201 5l08t26 .''

1 4 í 001 27-1 6573249-05oooooo
A szám]a megnyitásán6k dłtumai 20ĺ5lo8/2?'
A pénzforga|mi le|fósfámot a sberbank |VlagyaroEág zrt' BUdai íiÓk (1o24 Budapes!

32t5.

Bejegyzé s keĺIe: 2o1 5lo8t27 Kězzé|éve: 2o1 5|o8t29
Hatályos: 2015lo8l27'''

í 091 800 ĺ -00000068.726oooo9
A szám]a megnyitáśának dáluma: 20ío/o5/21.

ś,^T#s;ľlJ:';::flÍot|az Unicredit Bank Hun9áry zrt. szABAosÁG TÉRI F|ÓK fto54 BUDAPEsT'

01]to-u1720

Bojogyzés kaile: 2o1 5lo9to3 Kězzé!éve : 2o15|ogto5
Hatátyos: 2o15|ogloá

45' A cég oIoktŕon|kuE o|érh6tő6ége
4511' A ég kłzb6ilési cĺmcj inŕo@jkn'hu

A vá il o z á s idépo nłj a : 2o1 5to8|o1
Bejegyzé s kolte: 201 5to7 l 10 Kězzé!éve: 2o1 5|o7 l 1 ź
Ha lá l yos : 2o1 5lo8to1 .''

48. A k żhaszn ságl fokofot adetai
Ą8l1. A k fhash ságl íokoiat, ll|cłe Jogál|ás megszeuéoének idópontja: 2015. augUsaus 1A vá llof ás idöpontja : 2o,| 5lo8lo1

Bejegyzé s kelte: 201 5to7 l1o Kózzétéve: 2o1 5lo7 h 5
Hatélyos: 2015loBto1,..

49. A cég cégjegyzékszámai
49t1. I

. 01.1s048493 ĺUegJegrzékszám:+|
Vezetve a FóváŕosI T ruényÝék cégbĺrÓsága nyi|vťntaná;ában.
Bej@gyżés keile: 2015to7l'1o Közzétévé: 2o15to7':t5
Hatályoś: 2015lo7l1o,,'

It. Cégformátő| ftiggó adatok

1.

1t1.

Relek ulca 20.) kezeli.

Részvényes(ek) adatai

Płĺ:Łestv||| kerÜ|et JÓEefvéíosI onkomänyzat
Iuol ÓUoapesl, Baross utca 63.67'
Nyilvántanási szám: 735715
Bejegyzés ketto: 2o'| 5|o7 l1o R zzétéve: 2o1 5lo7 t1 5
Halá I y os : 2o'| 5 l 07 t 1 o',,

A részvény átruházását az a|apítÓ okĺŕat kor|átozża
A réseény átruházásái az a|apĺtÓ okiÍat neni kor|átozza.
Bejogyfés keile: 2o15to7l10 Kč'fféIéve: 2o15|o7115
Haláĺyos: 2o15lo? l1o ...

Az itgyvezetés típusa

igafgatrsá9
Bejegy zés kolle: 2o1 5to7 t 10 KÖzfétéve : 2o1 5to7 | 1 5
Hatá|yos: 2015/07 l1o'''
A ŕészvények sźma és névéŕtéke
Részvénŕajta: tôzsrészvénv

-_4.___l
l Derabszám i ne't.ttt j ľĺnzncm j

i 100 I s0000 i HUF i

tr,|egnevezés : t<!esrésłény'
Beiagyzés kelta: 2o15to7|10 Rłjzzé!éve: 2o15to7 t15
Halályos: 2o15l07|10 ...

3,

311.

9.

9/1

10.

10t1

Késf It: 20 1 5/1 on4 03:26: 34'
M ic rc sé c cég ĺ nÍo ĺmáci és szo tg á ! t a I ő



Aláírás minta

Alulírott Kovács Baľbaľa, 1052 Budapest, Nádor u. 5. il. 5. szám alatti lakos, mint a
Józsefváľos Kiĺztisségeĺéľ-t Nonpľofit ZártkiiľÍien Mĺikt'dő Részvénytáľsaság
igazgatóságĺ elniike a táľsaságot akként jegyzeĺn, hogy a táľsaság géppel vagy kéžzel előírt,
előnyomott va€y nyomtatott neve alá nevemet önállóan az a|ähbiak szeriÍrt íľom:

Kov

Alulírott Jeneĺné dn Rubovszky Csilla ügyvéd (székÍrelye: 1051 Budapest, októbeľ 6. u. 19.
I. 2/L., nýlvántaľtó kamaľa:. Budapesti Ügyvédi Kamaľa, kamaľai nyilvántaľtási számi
15300) tanúsítom, hogy a fenti aláíľástnintát Kovács Barbara (anyja leánykoľi neve: Török
Györgyl, lakcíme: 1052 Budapest, Nádoľ u. 5. u. 5. szám ), aki személyazonosságát351274
RA számú személyi igazolvĺányával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg ítta a|á, 

,

Nýlatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítést a cégeljáľás soráĺi láttam el ellenjegyzéssel.
Ezen általam elleąjegyaętt aláíľás.mint a cégbejegyzési eljárás iľánti kéľeleĺn meJlgkletét
képezi. A cégbejegyzésí eljáľás' ĺľánti kérelem ďapját képező létęsítő okiľaťot én készítęttem
és láttam el ellenjegyzésse1l Iw u jeleĺ aláírás-minta megfelel a cégnýlvaĺrosságról,
bíľósági cégeljráŕásról és a végelszámolásľól szóló 2006. évi V. törvény 9. $-ában
feltételeknek.

Kelt: Budapest, 2015-07-30.

a
íľt

Ellenjegyzem: I Jue-ü-ąG'j^

Je$einé Đľ^ ftĺ:bovsa!ĺy *siik

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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a Józsefvárosi Onkoľmányzattulajĺ|onában lévő ktizterĺi|et hasznáůatálhozKéľjük a nyomtalványĺ o!vasnatoan, n))omtatott betűvel kitö!teni!

M ag ánszem éI yek esetébe n :

Budapest Főváĺos Vt||. kerü|et Józsefuárosi PoIgármesteri HivataI
Gazdá|kodási Ügyosztáty
1082 Budapest
Barossutca63.67. 

K É R E L E M

KözterüIet-h asznáIat ideje: 2 0 l

H.*ś.< r..:S=.í
úttesten, zöldteľületen vagy..

Kérjiik a túloldalon jelzett
a k é r e l e nln'y omtatv d ny t

m9 !l.é k l-et e k et c s a to l n i,aIáÍrni szíveskedjék!
es
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A kére|mező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benyujtása nemjogosĺtja fe| a közterület használatára,
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köztęrületek használatáról éshasznáIatának rendjéľől szóló
L8/20I3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet l7. $ (l) bekezdése szęrint a közteľület haszĺá|atáért közterület-
haszná|ati díjat köteles írzetni,
a köztęrülęten kizáĺő|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltéte|eiről szóló f10l2o09.(IX.29')
Kormányľendelet 12. $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározoťt tęrmékek árusítha-
tók.

A kérelemhez a kéte|mezőnekaz alábbi mellé|eteket kell csatoInia: (A csato|t me|lék|etet kérjük X-e| jelötni)

1. A kĺizterületen folytaťni kĺvánt tęvékęnység gyakorlására felioeosĺtó eqyszerti okirat másolatát:
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazoIványt,
- gazdasági társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási cílnpéldányt'
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüket igazoló okiratot
- ostęrmelők esetén őstermelői igazolványt
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztuzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-
jelentés koteles kereskedelmi tevékenység beielentését ígazo|ó dokumentumot VaPY a Műkĺjdési Ensedélvt
f. Azigényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázo|o váz|atot, amelyen szeľepelnie kell a kcĺrnyező utcáknak
is. A vázlaton az igényelt terĺ.iletnek - a szĺikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyéftelműen megállapítlrati legyen (TERASZ, PAVILoN ESETÉN: arľrak szélessége,
hossztlsága; a terasz, pavilon szélének az éptilet lromlokzati falától és a járďa szélétől való távolság a; terasz
esetén annak az üzletnek abeiáratáto| való távolsáea, amelyikhez tartozikl méterben mérve).
3. Az elheiyezni kívánt ipítmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkĺlrelmekhez a
helyszín fotój át is cs atolni sziłlĺséges'
4. Meglévő létesítményľe vonatkozó közterület-használati hozzájáru|ás rnegújítása esetén - váľosképvédel-
mi szempontok Íigyelembevétele miaťt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kötott építmény esetében vagy építési munkálatokkal osszefiiggő kozteľiilet-használat
esetében az épíĺtetőtől kapott nlegho.talnlazást és a jogszabćĺlyban előírt esetekben a jogerős építésiigli ható.
:ls!:! 8" d éalwĺľ', tt t, a g *
ó. Kozut igénybevétęle ęsetén - a 2. pontban foglalt he|yszínrajzon túl - a vonatkozó helyszĺnt ábrázolo
forgalomtechnikai vźnrajzot, arnely bęszeľezhető a BKK Közúti Kozlekedési Igazgatőság Közútkezelési Fő-
Osztálry, Forgalomteclrnikai osztályán.

FigyeImeztetés:
A hiánytalanul kitoltott kel"elemrlyolntatváľĺy és az előíł.t nellékJetek csatolasáll tťłl, a pontos és eglértelniĺ helymeghatáľozas, va-
lamint a megl'évő létesĺhnéłxyíotója elengedhetetlen a benyijtott kél.elenz érdemi. elbíl.álcsához!

A közteľület.huznáLatot- kiilöncjsen _ aza|źbbí jogszabályok szabá|yozzÁk:

Magyarorszźtghelyi önkormrányntalrol szolő 201l. évi CDCC(D(. tÓrvény
_ a Jozsefváľosi onkományzat fulajdonában lévő kcizterületek hasmálatarol és hasmálatának rendiércjl szo|o |8120|3.

(Iv'24,) önkotmĺĺnyzati rendęlet
_ Józsefuaros Kęrĺileti Építési Szabály zatźró| szóIo 66D007 .(Xn.12.) önkormány zati rende|et

- BudapestiVárosrendezésiés Építési Keretszabá|yzatról szóló 41l|9g8.(XJt5.) Fov' Kgy. rendelęt

- A reklámok, ľeklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (XII.20.) önkor-
nl Ánll.l nt i ren ĺlę |ę[ę

NY ILATKOZAT
Alulírott. az á|ta\am benyújtoťt kĺizterĹilęt-hasznáIati kérelmem elbírálásának céljából Irczzĺiiĺirulok személyes adataim
tofténő kezeléséhez, valamint ahhoz' Irogy az ĺgy tudonrásra juto|t személyes adatailnat a Polgánnesteri Hivatal az [e-
járásban ľészt vevcĺ szakhatósági állásfoglalások bękérése végett továbbítsaazi|Ietékęs hatóságok felé.

Kérelrnem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdátkodási Ügyosaály ügyintézőjétőI Íájékońatást kaptam -
arnelyet tuĺIolnĺísu'l vetteln - az el1árás megindításának napjáról, az ugyinÍézési határidőľől, az ügyemre irányadó jog-
szabáIyi rendelkezésekľől, jogaimról és kotelezettségeinlľcĺl. továbbá kötelezęťtsé.sem elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiľol, valamint a hiVätali-ělěrhetőségről. 

.-.

Kiielentem, hogy kéľelmem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá,Iyairő| a
2004. évi CXL. töľvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. s (1) bekezdés b) pontja a|apján a fellebbęzési jogomĺól le-
morrdok. Tudomdsul hogy ezá|ta| az ügyemben hozott határozat annak közlésekor jogerőre emelkedik. -.

^t\, /--),----
;) ĺ' ,--/ , /ĺ/( ')r \r/ }á,. 

E łi k::.\ . . . .. (1..., 1.. *:==Buĺĺapest,2015. év4ü Iró .4..í.. nap.
KÉRELMEZo elÁÍnÁsł
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BuD,łtpes.l' .FcvÁnos
KonmÁN yt-| ľVATÁ.LA

IV. KERÜLETI Hlvn,ľeLR

okmányĺroc|ai osztá|y

Ügyintézo: Vargáné..Gyĺmesi Minika
Telefon: 231 -31 -01/1 59
E-mai|: Vargane.Gyitnesi.Íúonika@04kh.bflih.gov.hu

Tárgy: Egyéni váJlalkozás

IGA-ĹoLÁs

uÁltN.t' tRÉN (tsARBUS MÁRIA , 1958.04:08, CSENGER) egyéni vállalkozó 2014.08'0|
kovetkęztében az a|ábbi adatokkal szerepel azegyénivállalkozók nyi|vántaltásábĺrn:

Nyilvántaltási száma:

Aclószárna: 38385904

66738.|47Í41
Statisztikai számięle:

Vállalkozói tevekenységj :,:,1,;il:,, 
***,

Szĺji<heiye: 
1047 BUDAPES'ľ 4.lĺer B1,'Ross ÜTCA Ztl. 3. aitćĺ

Fő tevékeni,s:?".'", 
, ' 478101.Elelnriszeľ. alkohĺl|ment., i,"l oi"i kiskereskede|lľe

leveKellYsegl Kore(l): 478201.Textil. ruházat. iáł;lle|i niaci ki.skcľeskedelľne
47 89 g 1.Esvéb á ru'Iĺ ni a ci k is keľes trecl el nr e

Szünętęlés kezĺlő ĺĺáturrra . 
47890f.E,svéb áľuk éľśóke..jtése |ĺözteľĺileten

Szünetelés lejáťat! dátuma:

20I4.O8.OI,BUDAPEST 04

Szilvia

időpontú be.jelentśs

és felhatalmazásáva]

Mónika

1

i

;J';'-.'ij',... ..:;.]^.::.',;.ł'.

.ĺ042 Budapest,|stván úi 15. Telefon: 23i-31-o1 Fax.231-32-23.
E-mai|:okmanyiroda@04kh.bÍlĺh.gov.hu Hontap:www.ltoÍmanYhĺVataĺ.hu

VaľĚäĺié
'\(Y_:_.-"-t9"'

deakne
Ceruza



Budapest FóváG V|||. kerület JóEfváGi PolgárcteÍi Hlvataĺ
Gadálkodásl Ügyosáály
í082 BudaDest

Baross utca 63-67. KÉnELEM
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában |évő közteriitet h asznä|atához

Ké|jük a nyomĺa|ýáhyl olvashaloan' nyomIdIolI betú'ýel kitölleni!

Mag á n sze m é ly ek eseŕébén..

Megjegyzés: Fenti adalok kijzlése ą közterijleŕhlszruźIati kereInek elbíru!ósdhoz, vąldmiilĺ ą közte,żjlet-hTzndląti hozájá-
rilĺźsbanfoglaltak ellenőlzéséhez sztkségaek Az ądątokAr q Polgóriles|eri HiýdtąI GudźIkodlźsi, illetve KözteruIet-Íelilgleleli
ĺ}glosztalya kezelik e i,{o,flźci6 önrudeil@6i jogml u e infomiciówbdsżgn'l tóló 20I ]. qi CilI. tij,lényalqjht

Közhľii|et-bavná|atideje:zoi |t]ov Wnu PlJlnuptol - 20lE ," .,;[Đ,hó BZ
(Tobb időpong- hel5nzĺn esetén kértlnk listat mellékelni|)

Kłizterii|et-haszľlá|atcé|ja: ł],l Ĺ,łł,il,:7'ľ-.ła,'5-';'.'*tł'ľĺl.a.t.Í:ed,í..,,f'ę l.ď, i'ł 'ĺ.,ł,ś' ',,

Kéretemmt érintett közt€riilet nas/ ,eE:^. ........*Ś.. ...'... m2ldb

Közteńilet beýe: Budapes! VIII. kerulet... .'. .. Í lu'ĺ ĺ3.. .'' u'..'..
^-,.....'...(utcą ter)l.ŕ-....szam elötíj3g!ĄúttesteĄ zÖldtenileten vagy '''....

Megiegzes ( Egyéb tóny, körülmény, LEVELEZÉSI CÍilĄ amennýben a fenti adatoktó| e|tér. stb.):

.....J...t.* đ li :\-Łi^:lŽ11'l"1/

: . .trr., .,,.t,

ľ
'1,;f1ir-,,
1.,,):::,.. .

naplg

Kérjiik a túloldaIon jelzett
a k é r e l' e m ny o m t a tv d n.y t

nlellékleteket cs t,tolni. és
a l éj!!1! s z í v e s k e ĺI j é k !

-L! -uAdóváma:

Bankgámlagáma' L|f_IIm] - nTtj]j - tti]TlTl
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A kérelmező tudomásul veszĺ, hory
- a kérelem benyújtása nemjogosíla fel a közterĺilet haszná|atáĺa,

- a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő köáerületek használatáról és haszrá]atlának rendjéĺöl szoló
18/2013. (IV. 24.) önkormányzeti rendelet l7' ä (1) bekezdéEe 6zeńnt a kdzterttlet hescnálatáért kt'ztertllet.
használati dłat kÖteles ftzetni,

- g-.l$*+.{lłl.e.ł..kizárólag a kereskede|ĺni tevékenységek végzésének feltételeíről szoló ä{W*iäBxřffi
sgđĚähtińciJę}ll?. $ (D. !s!ĺę.ą4É;9'ąłąP.jfi'ą.T9.I'ś.p!.el |. lll9!łę!ĺ!.e.t!p.e.l.lł9clilF..o.?9{.!9!T.é.ł(9.|ĺ.fup.lsr:
tók.

A kéľelembez a kéľelmezőnek az a|ábbi melléIeteket kell csatolnia: (A csatolt mellék|etet kérjiik x-€| jelölni)

megujítása esetén - váĺosképvédel.
kell becsatolni.

Fiw€Imezt€tés:
l hiánýalünul htöItötl Mľelemłĺ1omtanány és az előírĺ melléHetek ďątolágin lúl, a ponlos és eg)értelmű helyneýaórozas, va.
lminĺ a neglévő létesílméłryfotója elengedhetellen a benyjjtoĺt kérelffi érdmli elbĺrállźgthe!

A kÔztenilet.használatot _ kiilönösen - az alábbi jogszabáJyokszabźlyonźk:

- MagyaroĺszÁghelyi ÖnkormányzaÍairól szóló 201l. éü CLX)oO(. ttirvény

- a Jóxefvárosi tnkormányzat ttajdonában lévó köztertiletek hasanálatáĺól es hasaľłLlatłnak rendjéről szoló 18/2013.

QV.24. ) önkormányzati ĺenđelet

- Józsefváros Kerttletí Építsi Szabáyza'ľáró| szÁ|6 66n0o7 'w.12') önkormányzati rendelet

- Budapesti Váĺosĺendezési és Epĺtési KeretszabályzErl szóló 47l1998'Cx.15.) Föv. Kgy. rendelet

- A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szőI,ó 55/20|3. (XI.20.) cinkor
mányzati rendelete

NYTLATKOZAT ii
Alulírott, az álta]am benyijtott közterület-használati kérelmęm elbírálásáĺak cél.jźtbő| hozzlźiúrulok személyes adataim ,''

történó kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásrajutott szemé|yes adataimat a Polgármesteri Hivata| az|e. :.

jiáĺásban ĺészt vevő szakhatósági állásfoglalĺĺsok bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé. 
:

Kérelmem benyujtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodásí Ügyosaály ügyintézöjétöl tájékoztatást kaptam - ::

aÍne|yettlłdomásul vettem _ az eljáĺĺĺs megindĺtásának napjáról, az ügyintézési hatíridőről, az ügyemre irányadójog- ].;

szabiílyi rendelkezésekĺől, jogaimĺól és kÖlelezettségeímról, továbbá kötelezettségem elmulasztásĺĺnak jogkövetkez- i'i

ményeiröl' valamint a hivatali elérhetóségÍól. .i

Kiielenten' hogy kérelmem teljesítése esetén a kÓzigazgatási hatósági eljáĺás és szolgiĺJtatás áItalfuos szabáyairóI a .

f004.évícXL.töruény2004.éviCxL'törvény73lA'$(1)bekezdésb)pontjaalapjrĺnafellebbezésijogomrólle- 
'

mondok. Ttldonósul veszem' |:ogy ezá|Ía| aziJryemben hozott hatáÍozat annak kÔzlésekor jogerőre eme|kedik. :':

Budapest, 20|5. évl,l. hć, ',l.!,.. n^p.

- vendéglátó terasz létesĺtése esetén, az aá
dokumentumot vasY a Mtlkodési

vonatkozl helyszĺnt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelníe kell a krmyező utcáknak
is' A vázlaton az igényelt területnek . a szükséges méretekkel . úgy kell szerepelnie, hogy aĺmak nagyságą
elhelyezkedése egyértelműen megállapĺtható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: arrnak szélessége,
hosszúságą a teľasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és ajáÍda szélétól való távolsága; terasz
esetén annak az tlzletnek a b€iáratától való
3. Az elhe|yezni kívánt épĺtmény, létesĺtmény, berendezés mĺlszaki leíÍását és



Nyomtatás 1. oldal. osszesen: 1 oldal

Minerva Téľinfoľmatikai Rendszeľ
Budapest Főváľos V|||. kerület Józsefvárosi Önkorm ányzata ,{ĺi*'(jfl"łřľż

A térkép tájékoztató je||egü, másoĺata semmÍlyen hivata|os e|járásban nem hasznáIható fe|! Készü|t az á|lami a|apadatok fe|haszná|ásáva|.
Engedé|y száma:

Budapest, 2015 november'16

http :i/minubi0 1 /minervďbp 8ker/ ajaxp\otl aj axplot. php 2015.11.16.
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Futó u.27- GoogIe Térkép

#m*gľ* Futő u.27
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4 oldal

Igazság iigyi M inisztéri u m

? 3ťľ,; #:;:ff nK f, i," EITi 
k u s C é g e tj á rá s b a n K o z re m ű kÓ d Ő S z o l g á l a t

5ĺ2.
A cég székhelye
1 193 Budapest, Könyvkötő u 22.
A váItoz á s i dopontj a : 2oo7 ĺo3ĺ 1 2
B ej e g yz é s ke l te : 2OO7 t 06| 1 1 Köz z étév e : 2OO7 t 07 ĺ O 5
H atályos : 2oo7 l 03ĺ 1 2 ...

A létesítő okirat kette
2001. március 19.

Hatályos: 2Oo1 to4/O2 ..'

2006. március 19.

Hatályos: 2006ĺ05/15 ...

2007' március 12.
B ej e g yz é s ke t te : 2007 ĺ 06 ĺ 1 1 Koz z étev e : 2OO7 t 07 / O 5
Hatályos: 2007 lo6t1 1 ...

2007. május 16.

B ej e g yz é s ke I te : 2007 ĺ 06 t 1 1 Koz z étév e : 2OO7 t 07 t O 5
Hatályos: 2007 ĺ06ĺ1 1 ..-

2010' május 10.

Bej eg yz és ke tte : 20 1 1 ĺ o5l 1 1 Kozz étéve : 2o1 1 ĺ05/26
Hatályos: 201 1 lo5/1 1 ...

2013. február 7.

8.

8t1.

8ĺ2.

8ĺ3.

8t4.

8/5.

r/o

Táro|t Cégkivonat
A Cg.0í.09.695624 cégjegyzékszámú HUFER-BÁU Építőipari, Szotgá|tató és Kereskede|mi Kortáto|t Fe|elősséoiiTársaság (í í 93 Budaiô"ĺ xtĺnvüłtltá." zi.i"eg 2oł4. ;;;;ř"1ä napian hatá|yos adatai a kclvetkezők:

|. Cégformátó| fÜgget|en adatok

1. Á|tatános adatok

!!o.ieovzékszám :0 1 -09-695624Cégforma: Korlátolt ĺeiJossegĺ társaságBejegyezve; 2oo1ĺo4to2

2. A cég e|nevezése2ĺ1. 
ľIřIll.ľ.,i,ľiłł|.Szo|gá|tató 

és Kereskede|miKor|áto|t Feĺe|ősségű Társaság

3. A cég rövidített e|nevezése
311. HUFER-BAU Kft.

Hatályos: 2001 to4to2 ...

902.

9/53.

B éj e g ý z é s i< eij ťłżii l s l og ĺ z l
Hatályos.. 2013/03/21 ..'

A cég tevékenysége
4334',08

Kozzétéve: 2o13lo7/25

https ://www .e- aegJ egy zek.huilMOnline
201s.10.21.



r qvr! vvšĄl Y Ull4L

Festés, Üvegezés
Főtevékenység.

B ej e g yz é s ke l te : 20 1 3 l 02| 17 Kozz étév e : 20 1 3 t o4l 1 8
HatáIyos:2u3rc2h7 .,.

9154. 4110,o8 Épti|etépítésiprojektszervezése
Bej eg yz é s ke lte : 20 1 3 l o2t 1 7 Kozz étév e : 20 1 3 ĺ o4t 1 8
Hatályos: 2013|02ĺ17 ...

9/55. 4322,08 Yíz-,gáz-,fűtés-,ĺégkondicioná|ó-szere|és
B ej e g yz é s ke l te : 20 1 3 t 0Z 1 7 Kiz z étéve : 20 1 3 t 04 t 1 8
Hatályos: 2013lo2l17 ...

9/56. 4329 ,08 Egyéb épÜ|etgépészeti szerelés
Bejegyzés kelte: 2013102ĺ17 Közzétéve: 2O13lO4t18
Hatályos: 2013ĺ02ĺ17 ...

9157. 4331 ,08 Vakolás
B ej e g yz é s ke lte : 20 1 3 l 02l 1 7 Közzétéve : 20 1 3 t 04 t 1 8
HatáIyos: 2013lo2l17 ...

9/58. 4332,08 ÉpÜ|etaszta|os.szerkezet szere|ése
B ej e g yz é s kelte : 20 1 3 l 02I 17 Közz étéve : 20 1 3 t 04 t 1 8
Hatályos: 2013lo2l17 ..'

9/59. 4333,08 Padĺó-' fa|burko|ás

Bej eg yz é s kelte : 2o1 3 l 02l 1 7 Kozz étév e : 20 1 3 t O 4 l 1 8
Hatályos: 2013lo2l17 .'.

9164. 5221 ,08 Szárazfö|di száĺ|ítást kiegészíttĺ szolgá|tatás
B ej e gyz é s ke lte : 20 1 3 l 02ĺ 1 7 Kozz étév e : 20 1 3 t O 4t 1 8
Hatályos: 2013102ĺ17 ...

9/65' 6810 ,08 Saját tulajdonú ingat|an adásvéte|e
Bejegyzés kelte : 2013102| 17 Közzétéve: 2O13ĺO4t 18
Hatályos: 2013|02117'.'

9/66. 6820'08 Saját tu|ajdonú' bére|t ingat|an bérbeadása, l.izemeltetése
Bej e g yz é s ke lte : 20 1 3 t 02/ 1 7 Közzétév e : 20 1 3 t O 4 t 1 8
HatáIyos: 2013ĺ02117 ..'

9167, 6831 ,08 |ngat|aniJgynöki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013t02fi7 Kozzétéve: 2O13lO4l18
HatáIyos: 2013lo2l17 ...

9/69. 4311 ,08 Bontás
Bejegyzés kelte: 2013t02ĺ17 Kozzétéve : 2O13tO4l 18
Hatályos: 2013102ĺ17 ...

:**'- " gltU-. - -_4312.a8 .-Építési 
terü|et e|ókéśż'|t&e--

B ej e g yz é s ke lte : 20 1 3 ĺ 02 ĺ 1 7 Kozz étév e : 20 1 3 l O 4 t 1 8

Hatályos: 2013102117 .'.

9171' 4391,08 Tetĺĺfedés,tetőszerkezet-építés
Bejegyzés kelte: 2013102|17 Kozzétéve: 2O13tO4t 18

htęs ://www. e-cegi egyzek.hďIMonline

,2. 
oLdal, összesen: 4 oldal

2015.r0.21.



9ĺ73.

9t72.

9174.

9n5

9t78.

9t79.

9t81.

9t82.

J. Otoat, osszesen: 4 oloal

Hatályos: 2013102117 .,.

4399 ,08 Egyéb speciá|is szaképĺtés m.n.s.
Bejegyzés kelte : 2o13|o2t 17 Kozzétéve : 2O13ĺO4t 1 8
HatáIyos: 2013ĺ02ĺ17 ...

4321,08 Vi||anyszere|és
Bejegyzés kelte: 2013ĺ02| 17 Közzétéve : 2o13lO4l 18
Hatályos: 2013102117 ...

8020,08 Biztonsági rendszerszo|gá|tatás
B ej e g yz é s ke l te : 20 1 3 ĺ o2l 1 7 Koz z étéve : 2O1 3 t 04 t 1 8
Hatályos: 2013ĺ02ĺ17 ...

4339,08 Egyéb befejező építés m'n.s.
Bejegyzés kelte: 2013to2t17 Kozzétéve : 2O13tO4ĺ18
Hatályos: 2013102117 ...

8121,08 Á|ta|ános épÜlettakarítás
Bej eg yz é s ke lte : 20 1 3 l 0Z 1 7 Koz z étév e : 20 1 3 t O4t 1 8
Hatályos: 2013102117 ..'

8129,08 Egyébtakarítás
Bejegyzés kelte: 2013102117 Közzétéve: 2O13tO4t 18
HatáIyos: 2013102ĺ17 ..'

8299 ,08 M.n.s. egyéb kiegészĺtő ĺjz|eti szo|gá|tatás
B ej e g yz é s ke lte : 2o1 3 l 02| 17 Koz z étév e : 201 3 t 04 | 1 8
Hatályos: 2013ĺ02ĺ17''.

4211 ,08 Út, autopá|ya építése
B ej e g yz é s ke lte : 20 1 4 l 1 0 I27 Koz z étév e : 2O1 4 t 1 O t 29
Hatályos: 2014110127 ...

4213,08 Híd, a|agÚt építése
Bejegyzés kelte: 20141 10ĺ27 Kozzétéve: 2O1 4ĺ10ĺ29
Hatályos: 2014110ĺ27 ...

A képvise|etre jogosu|t(ak) adatai
i!. Hubert Ferenc (an.: Mészáros ĺIdikó)
Szt]letési ideje: 1 980/03/1 5. 1.í€3 Budapest, Konyvkěłő utcaZŁ*
Adóazonos ító je|: 841 3463637
A képviselet módja: öná|ló
A képviseIetre jogosu|t tisztsége; ügyvezető (vezető tisztségviselő)
Jogviszony kezdete: 2O1 1 l05l I 0

A változ á s i dőpo ntj a : 20,| 3 l02 ĺ07
Bejegyzés kelte: 2013ĺ03121 Kozzétéve: 2O13tO7 l25

9/80.

11.

11ĺ1'

13.

13t5

A cég jegyzett tőkéje

HatáIyos: 20au04lo2 ..,

https ://wwrł',e-cegJegy Zek.hu/IMonline 2015.10.2L



4. oldal, összesen: 4 oldal

Hatályos: 2013to2ĺo7 ...

A cég statisztikai számjele
1 26267 0 4-4334_ 1 1 3_O 1 .

Bejeg yzé s ke tte : 2oO8 ĺo1 t2O
Hatályos: 20o8to1 to1 ..

A cé9 adószáma
Adó sz á m : 1 26267 04 -2-43.
Adosz ám státusz a : érvényes adószám
S t át u sz kez d ete : 2oo 1 t o3i2o
A változás idópontj a : 2oo1 ĺO3t2o
Bejegyzés kelte: 2O13t03t12 Kozzétéve : 2}13to5tO2
Hatályos: 2001 lo3tzo'..

A cég pénzforgalmi je|zőszáma

01-10-041042

B ej e g yz é s ke tte : 20 1 2t 06 ĺ04 Köz z étév e : 20 1 2ĺ061 21
Hatályos: 2012to6to4,..

A cég e|ektronikus elérhetősége
A cég e-mail cĺme: hubert.ferenc@freemai|.hu
A változ ás i do pontj a : 2o1 1 ĺost 1 o
Bejegyzés kette: 2O1 1 tost 1 1 Kozzétéve : 2o1 1 /O5t26
Hatályos: 201 1 |O5ĺ1O,..

ll. Cégformátó| ft'iggő adatok

A tag(ok) adatai
if. Hubert Ferenc (an.: Mészáros tldikó)
SzÜ|etésiĺdeje; 1980i03/.|5'._.-._,
í193 Budapest, Könyvkötő utca22.
A tagsági jogviszony kezdete: 2oo1 ĺo3t1g
A v áltoz á s i dőpontj a : 2o1 3to2ĺo7
B ej e g yz é s ke l te : 20 1 3 ĺ 03 ĺ 21 Kozz étév e : 20 1 3 ĺ 07 |25
Hatályos: 2013to2lo7 ...

ľu.!.eľ. F.elen c (an. : Fotdesi M arcelta)
SzÜletési ideje: 1952ĺ02ĺ20
í193 Budapest, Könyvkötő utca22.
A tagságĺ jogviszony kezdete: 2oO1ĺo3ĺ1g
A v áItoz á s i d őp ontj a : 20 1 3lo2l 07
Bejegyzés kette: 2013ĺ03t21 Kozzétéve: 2O13ĺO7 ĺ25
HatáIyos: 2013to2ĺo7 ...

20.
20t2.

21.

21t2.

32.
32t3. 1201191 1 -01346838_001 oo0oo

ł :1á'J" megnyitásának dátuma: 2}12lo5t2g.
A pénzforga|ňijeuoszamot_ä-Ŕffi5"i ů'k n.. (191 Budapest, Uilői ut 259.) keze|i.Cégjegyzékszam: |_illĺo -o41aÄ, I

45.

45ĺ1.

It-

1ĺ6,

1t7.

Készĺ.jlt: 201 4/1 1 /02 02: 1 9 :1 2.
Microsec Céginformációs szolgáltato

https ://www,e-cęgJ egy zek.hu/IMonline
20t5.10.21.
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Alu]íľott l{ubeľt Fel.enc (arr1,ja rreve: Mészáľos llciikó) 1193 Budapest XlX. keľĹilet,

I(örryrlkötő \tca ff. szálll alatti lakos, nrilrt a HUFBR-BAU lĺpÍtőipaľi, Szolgírltató ćs

I(cľĹs}.cdellni l(ft (1193 Btlclapcst, XIX. Iteľület, I.'önyvkoto u. ff' ) iigyvczcfő.jc a ĺ:ég'el

alękérrt jegyzenr, Irogy a Táľsaśág előíľt, elorryorrrott, illetoleg nyon]tatott cégner,e aláiföle

ne\tenlet az alábbiak szeľint iinállóan íľonr:.-.----.

Dľ. Bĺloghlr.ć Dľ. I}ĺjĺĺti ;ĺgltcs
KÖzjeg\zö

I [96 Bttdapest
I'[rrn1'aĺli tltca 69.

.|-elctbn: 
28 l -2500. 282-3ó82

Fas:35S-15i9

TANÚsÍTvANY

Ü gyszzĺm : 1 1048/Hi1 3 29 lf0I2.

'ĺi#ĺxłÜ&EĐsw{
Ďl!ÉtF Eq

W

ĺ\ltrlíľott clľ' 
.ľakács Gáboľ' nrint Dľ. Balog1rrré Dľ. Bainai Á11''es buclapcsti. koz.iegi'ző

liclr,ettese tanťtsÍtoni, lrogy Hubcľt Feľenc (sżľiletett: Bl-ldapest XIX. keľtilet, l980. lrráľcitts

I5.. alr1,ia llcr,e: Mészár;s lldikó) i193 Buclapest XIX' kcľĹile-t. Konyr,lĺötő utca 2?' szńllr

alatti lalĺos, Il1agyaľ állanrpolgáľ, aki sżelrrélyazonosságát az 35f964I\ĄA szátrlťl

szetrréIyazorrosító igazolványával' ]akcírnét a 835784NL számťr lakcínret igazoló hatósági

igazoh,ányár,al igazólta, a feirti aláíľási cínrpéldányt előtterrr saját kezĹĺIeg íľta alá.----.^.-'-..-: .

::";:. - '., ^;': ,,-etÍ.sezer-tizel*ettedikjév májrrs lrónap 29. (lruszorrkilenceciilĺ) nap.ján.---
.ljl.ldapeslell, lv I Ł. (Kc|.tutr4trr - LIZEj LI\\' LL!ur\/ v v (rrctJ LlJ

dľ. Taká

l:

t:

ď-

Lĺozjegyző-|l
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deakne
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Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza


