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Melléklet: 4 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzii gyi Bizottsá g!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az elmúlt időszakbaĺr a Budapest Fővĺĺros VIII. kerület Jőzsefuárosi Polgáľmesteri Hivata|hoz
a lőzsefuźrosi onkoľmányzat fulajdonában lévő k<iztertiletek haszná|attrő| és használatiának
rendjéről szóló I8!2Đl3. (Iv. 24.) ĺinkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
melléklete szerinti kĺizterĺ'ilet-haszná|ati hozzájéru|źts iránti kérelmek érkeztek. A Pénzügyi
Ügyosztály tźljékoztatása alapjĺĺn az a|źhbi kérelmezőknek közterület-haszná|ati díjtartozá;a
nincs.

1.

Kö ztenil et -hasznáiő. kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület-
hasznttlat ideje:
KözteľĹil et -hasznźt|at céIi a:

Kö zterĹil et -hasznáIat he l ve :

Kĺj zteľül et -haszná|at nagys ága :

Kĺĺ zterril et -hasznźi at díj a:

Díj Íizetés iitemezése :

Ktikény Róbert eryéni vállalkozó
(székhely: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u.2l.)

2015. december 12. -2015. december 31.
idény jellegÍĺ aszta|i árusítás (kaľácsony-
szilveszteľ)
Budapest VIII. keľtilet, Népszínház u. _ Bacsó
Béla u. sarka
3mz
45 600,- Ft + ÁFA (760,- Ft * 3 m2 * 20 nap;
egyösszegben

Tényállás: Kökény Róbert egyéni vá|la|koző 20|5. december 14. napján érkęzett kérelmében
a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1162120|5. (XI.16.) számú határozatźnak
módosítását kéri, akként, hogy a határozatban megjelĺilt eredetileg használni kívánt 6 m2
közterĹilet nagysága 3 m, -re módosuljon a fenti teniletet és idoszakot érintően.

A Gazdá|kodási Ügyosztá|y fentiekľe tekintettel javasolja aYźrosgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottság 1162/20|5. (XI.16.) számú határozatának a kozterĺilet nagyságára vonatkozó
módosítását.



2.
Közteľiilet-használó. kérelmező :

A kérelemben foglalt köZtertilet-
hasznźiat ideje:
K özteľii let-ha sználat céli a:

KöZterĹilet-használat helye ( 1 ):

Közteľiilet-használat nagysága :

Kö zteľület-haszná|at helye (2 ) :

Kö zterület-hasznźl|at nagy sága:

Kö zterül et- hasznáIat díj a..

Díj kiesés díj mentesség esetén:

RĺízsaÉp Kft.
(székhely: 4400 NyíregyLláza, Tiinde u.

2016. január 16' - 20I6.januaľ 30'
homlokzat felújítás

Budapest VIII. kerület, Elnök u. 13.

ifudán
ie 

^'

12.)

sz. előtti

Budapest VIII. kertilet, Györffy I. u. 22-24. sz.
előttijárdán
36 m"

420,-Ftlmz/nap.+ AFA
453 600'- Ft + ÁFA (420,-Ft* 72m2 * l5 nap;

Tényállás: A RózsaÉP Kft. 2016. január 05. napján beérkezett kérelmébęn közteriilet-
használati hozzźljźru|źs - teljes díjmentességgel történő - megadasát kérte a Tisztelt
Bizottságtól homlokzat felújítási munkálatok folytatásának céljából a fent említett területeken.

Az épület jelenleg az oktatá"skutató és Fejlesztő Intézet kezelésében áll, területének mintegy
egyharmadán az orszígds Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) működik. Az
oktatáskutató és Fejlesztĺĺ Intézet (oFI) a KEOP-S.6.0l|f-f0I3-0013 azonosítószámú ,,A
Tiindéľpalota eneľgiahatékonysági felújítása'' elnevezésű projekt keretében 5|2 |58 401 Ft
összegtĺ támogatást nyert. A pľojekt cé|ja az elöregedett mtĺemléképület teljes felújításának
első iitemeként az energiahatékonyság jelentős javítása az energiatakarékossági szempontok
messzemenő ílgyelembevételével. A kivitelezés során megvalósu| a ví|ágitasi és a frĺtési
ľendszer, valamint a ĺyiLászárók korszerűsítése' továbbá az épi|et napelemes energiaellátó
rendszerrel egésziil ki.

Az ügyfél a fenti elnevezésii projekt egyik nyertese. A kivitelezés során építészeti,
épiiletgépészeti munkák és világítĺískoľszenĺsítés kivitelezése és napelemek telepítése a
feladata.

Kéľelmező a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 98512015. (IX.28.) számú dĺintése
értelmében a fent megielĺilt területľe és tevékenyégre vonatkozóan érvényes kcizterület-
hasznáIati hozzájźrulással rendelkezett 2015. szeptember z|-to| 2015. november 09-ig,

szintén teljes díjmentesség biztosításával, továbbá az ugyťé| a 16-1423/3/2015. számon
iktatott határozat értelmében a fent megjelölt tertiletre és tevékenyégre vonatkozőan érvényes
közterület- haszná|atihozzájáruLźlssal rendelkezett2015. december 16-tól 2016. január 16-ig

tclj cs díj mcntcsség biztosításával.

Fentiek a\apján Gazdálkodási Ügyosztá|y javasolja a kcjzterület használati hozzájáru|ás
megadását és a díjmentesség biaosítását, tekintettel a Rendelet 24. $ (l) bekezdés b)
pontjában foglaltakĺa. Továbbá a Gazdźl|kodási Ügyosńá|y javasolja a teljes díjmentesség

biztosításával a 2016. január |6. - 2016. január |7. napjára vonatkozó kĺizterület-haszná|at

tudomásul vételét.
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3.
Közteľület-használó. kérelmező :

A kéręlemben foslalt
haszĺź.Jat ideje:
KözterĹilet-használat célj a:
Kĺjzteľület-használat helye :

Rubóczki Jőzsef egyéni váI|a|kozó
(székhely: 1081 Budapest' Népszínhráz u. 55.)

2015. augusztus 18. - 2015. november 25.
védőtető
Budapest VIII. kenilet József u. 35. szám előtti
jańźp
44m"
42O,-FtJfiŕlnap + AFA
1 848 000,- Ft + AFA (420,-Ft* 44 m2 * 100
nap)

ktĺaeľület-

Kĺi zteľület -hasznáIat nagysága:
KöZteľĹilet-használat díj a:

Díjkiesés, díj elengedés :

Tényállás: Rubóczki József egyéni vźů|a|koző. f015. december 04. napján érkezett
kérelmében közterület-hasznźiati hozzájáru|ás - teljes díjmentességgel tcĺľténő _ megadását
kéri a Tisztelt Bizottságtól, tekintette| ar'ra,tźrsasházépítését végzi afenti területen.
A fent említett terÍileten 2015. augusztus 25. és 2015. szeptember 24. napjźn a Gazdálkodási
Ügyosztály munkatársai ellenőrzéi t végeztek, A Budapesf vľl. keriilet József utca 35. sziím
alatt található'tolken folyamatban van egy ingatlan építése.
A 2015. augusztus 25. napjan készült helyszíni jegyzőkönyv tanúsága szerint Budapest VIII.
keľtilet, József u. 35. szám előtt, az ingatlanon folytatott építési munkaterülethez
kapcsolódóarL az épülő ingatlan teljes hosszában és a jrĺrda szélességében biztonsági
előtetőként szo|gáIő állvĺínyt helyeztek el. A jĺírda az á||vány alatt nem volt lezárva, gyalogos
forgalmat nem akadályońa. . .

A 2015. szeptember 24. napjźn készĹilt helyszíni jegyzőkönyv tanúsága szerint a fent említett
terĹileten ismételt helyszíni ellenőrzést folytattak, az ingatlanon folytatott építési
munkatertilethez kapcsolódóan a fent említett építési á||vány (védőtető) vá|tozat|an helyen és
kiterjedésben volt megtalálhatő, đe az ingatlan előtti parkolóhelyek nem voltak korlátozva.
Az ellenőľzések alkalmával Budapest VIII. kerĹilet, Jőzsef u. 35. szám előtti helyszínen a
Gazdálkodási Ugyosĺály munkatrírsai illetékes vagy ott dolgozó személyt nem találtak, aki
tájékoztatźst adhatott volna a fenti közterĹiletek rendeltetéstől eltéľő haszná|atára
vonatkozóan.
Budapest Főváros VIII. kertilet Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének |8/2013.
(Iv.24.) önkoľmányzati ľendelete (továbbiakban: Rendelet) a Józsefuárosi onkormányzat
tulajdonában lévő kĺjztertiletek haszná|atáról és haszná|atának rendjéľől szóIó 10 $ (2)
bekezdése a|apjarl ,,építést engedélyhez kazat építmény esetěben és az építési munkńlatokkal
összefüggő kozteľület-használat esetében a tulajdonosnak vag/ a tulajdonos hźpviseletére
jogosult szeméIynek keĺl a kÓzterĺłIet-hasznólati hozzájárulást beszeľeznie,,
A fenti ingatlan tulajdoni lapjfua töľtént ftjldhivatali bejegyzés a|apjarl megá||apítást nyert,
hogy az ingatlan tulajdonosa Rubóczki József egyéni vá||a|koző, mely személy nevéľe trĺrgyi
ü gyb en nem került ki adásra kĺizteľül et-h aszná|ati ho zzáj árulrźs.

A Gazdá|kodási Ügyosztźůy 20|5. október 30. napján Rubóczki Jőzsef egyéni vái|alkoző
részére e|járás megindításĺĺról szóló végzést küldött ki jogellenes közterĹilet-használattal
kapcsolatban.

Rubóczki József egyéni vállalkoző 2015. december 04. napjánnyújtott be tájékoztató levelet a
Gazdálkodási Ügyosztályra, melyben elismerte, hogy haszná|ta a fenti terĺiletet 20|5.
augusztus 18. - 20|5. november 25. kozijtt. Tajékoztatása szerint azért nem kért korábban
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közterület-hasznźiatihozzájáru\ást, mert nem tájékoződott a köĺeľĹilet-használatra vonatkozó
szabályokľól.
A fentiekľe való tekintettel Rubóczki József egyéni váL|a|koző kéri a Városgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottságot a köZterület-haszná|ati hozzájárulós utólagos _ teljes díjmentességgel
történő _ megadását.

Fentiek alapjĺĺn a Gazđźikodási Ügyosztá|y javasolja teljes díjmentesség mellett a 2015.
augusztus 18. _ f0|5. november 25. napjára vonatkozó közterület-haszná|at tudomásul
vételét.

A Gazdálkodási Ügyosztźiy javasolja a Rendelet 33. $ e) pontja a|apján a közterĹilet-

haszná|atihozzźljźru|ásteljesdíjmentességgeltĺirténőmegadását.

4.
Ktjztertilet-használó. kére|mező: Techľoad Kft.

(székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 8.)

A kérelemben foglalt köztertilet
haszĺáIatideje: 20I6.januĺĺĺ fI._f0I6. januźrZZ.
KöZterület-haszná|atcéIja: műemléki kutatások végzése - homlokzaton
KözteľĹilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Múzeum u. 17.

Kĺjzterület-hasznźiatnagysága: 20m, |étra elhelyezése járdán és 2 db

Pa^rkolóhelyen emelőkosaľas gép elhelyezése ( 1 0
m, paľkolóhelyenként)

Közterület-hasznźiatdíja: ,4,20,-Ft/mf lnap + AFA (építési munkateľület díja
munkaszüneti napokon)'
5 280 ,- Ft/parkolóhely/munkanap

16 800,- Ft + AFA (420,- Ft * 20 m' * f nup
munkanapokon összesen: 16 630,- Ft + AFA
(bruttó 5 280 Ft,- x 2 munkanap x 2 db.
parkolóhely, azaz 2| |20,- Ft.)

A kérelemben foglalt kĺjztertilet
hasznáIatideje: z0l6.januĺír 25._2016. január26.
KtĺzterĹilet-használat célja: múemléki kutatások végzése - homlokzaton
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Reviczky u. 6.

Kcjzterület-hasznáLatnagysága: 36 m,létra elhelyezése járđźtn és 2 db
parkolóhelyen emelőkosaľas gép elhelyezése (1 0
m" parkolóhelyenként)

Kĺjzterület -hasznáIat đíja: 42O,- Ftlmz/nap + Ár,ł. 1epĺtesi munkaterület díja
munkaszüneti napokon);
5 280,- Fťparkolóhely/munkanap

30 240,- Ft + AFA (420,- Ft * 36 m' * f nap
munkanapokon összesen: 16 630,- Ft + AFA
(bruttó 5 280 Ft,- x 2 munkanap x 2 db.
parkolóhely, azazz| 120,- Ft.)

Díjkiesés, díjmentesség esetén: 80 300,- Ft + łr.n. (ide nem értve a parkolási díj

AFA tartalmát)



Tényállás: A Techĺoad Kft. 2015. januĺír 06. ĺapján érkezeÍtkérelmében köĺeruleĺhaszná,|ati
hozzájaru|ás _ teljes díjmentességgel tĺirténő _ megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól,
tekintettel arra, hogy műemléki jelentőségű terĺileten tďálható épületen műemléki kutatásokat
végez Budapest Fővaĺos VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testtiletének
5 /20 13 . (II. 1 0.) önkormányzati ľendelete alapj ĺín.

Az ügyfel ľendelkezik BKK Forgalomtcchnikai tcľwcl a kérelemben rrregjeltilt teľületelĺe
vonatkozóan.

A Budapest Fővaľos Kormányhivatala V.
osnáIy a ľégészeti öľökség és a műemléki
39/2015. (III.1l.) Korm. rendelet 38. $ és
bej elentést tudomásul vette.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kieső parkolási díj ÁFA tartalma 8 980,- Ft,
amelyet azigyféI köteles megfizetni ahatározatban megielölt bankszám|aszźtmĺa.

A Gazdálkodási Ügyosztéiy javasolja a Rendelet 33. $ d) pontja a|apján a k<izterület-
haszná|atí ho zzáj áru|as telj es díj mente s sé g gel tĺjrténő me gadását.

il. A beterjesztés indoka

A beérkezett kéľelmek elbírálása, valamint az előterjepztés tárgyźlban a dĺjntés meghozata|a a
Tisztelt Bizottság hatásköľébe taľtozik. (

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|jaabeérkezett kérelmek Tisztelt Bizottság á|ta|határidőben tĺjrténő elbírálása.

Tervězett bevétel:
Kcikény Róbert egyéni vźt||alkoző
Osszesen:

Díjkiesés. díj elęngedés:
Techľoađ Kft.
Rózsaép Kft.
Rubóczki József

Osszesen:

Kieső AFA tartalom:

Techľoad Kft.

Osszesent

kerületi Hivatal Építésügyi és orĺikségvédelmi
érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
55. $ alapján tervezett tevékenységre vonatkozó

45 600,- Ft + AFA
45 600,- Ft + ÁFA

80 300,- Ft + ÁFA
453 600,- Ft + ÁFA
l 848 000,- Ft + ÁFA
2 381900,- Ft + Áľ,ł,

8 980,- Fr

8 980,- Ft

c4,,
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IV. Jogszabályi kiĺľnyezet

A Rendelet 12. $-a éľtelmében a kĺjĺerĹilet-haszná|atta| _ hozzájĺĺrulással és elutasítassal _
kapcsoIatos ĺinkoľmányzati hatősági eljrárásban a hivatkozott rendeletben rogzítettek szerint
elsőfokon a Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság dĺint. A Rendelet melléklete
meghatáttozzaakozierulethasználatokutanifizetendődíjmértékét.
A közterü|et-haszná|ati dijfizetés titemezéséről a Rendelet 18. $ (1) - (2) bekezdései az
alábbiak szerint ľendelkeznek:

,,(I) A díjat a kÓzterület-használąti hozzájárulósban r,ögzített időtartamra és módon a
j o go sult kĺjt e l e s el őr e e gl ö s s z e gb e n me gft ze tni.
(2) Tartós (egalább hat hónapot meghaladó) közterület-hasznáIat esetén a Bizottság a
jogosult kérelmére havontą, negłed,évente vaglfelévente esedékes, egłenlő összegű díjfizetést
megálĺapíthat, amennyiben az esedékes díj ]0.000 forintnól magasabb. Ezt ą tényt a
közterüle t-hasznólati hozzój áľulós b an ro gzíteni kelĺ.,,

A közterületi használati díjak cscĺkkentéséről, elengedéséről a Rendelet 24. s (1) bekezdésę az
alábbiak szerint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján mególlapított közterület-használati díjak korlátlanul
c s ökkenthe tő e k v agy e l enge dhető ek :

a. az onkormányzat érdekében végzett építési, felújítósi munkćlatok végzése esetében;
b. a fővárosi, vagy t)nkormónyzati pólyázaton elnyert tómogatásból rcrftnő épüĺet

felújítások esetében;
c. humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevé!ĺenység esetében;
d. kuĺturóĺis és kornyezenédelmi céIok érdekében végżett tevélrcnység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottsóg lźgł ítéli meg, hog,l az Józsefvdros érdekeit

szolgálja,
í bejeg1,lzett politikai pártok, eghózak és társadalmi szervezetek nem kereskedelnĺi célú

rendezvénye esetében;

s. oktątási, tudományos vag/ ismeretterjesztő témójúfilmalkotásokforgatósa esetében;
h. a Filmtv, hatdlya alá nem tartozó albotások forgatása esetén, ahol oz igénybeveendő

teľület a ] 5 m2-t elérő, de a 2a m2-t meg nem haladó területű;
i. a Filmtv. hatálya alá nem tartozó alkotások forgatása esetén, amelynek időtartama ą

kérelmezett időponttól szómított j0 naptári napon belüI összességében nem haladja
mega2naptóľinapot.,,

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,KÓztertjlet.használati hozzájórulás csak ideiglenes
jelleggel - meghatározott időtartamra vag,, meghatározott feltétel bekavefteztéig - adható,

Ieýljebb 3 évre; a településképi bejelentési eljárás során hozott ddntésben engedélyezett
reklámberendezés elhelyezése esetén legfeljebb ] 0 évre.,,

Fentiek alapj án kérem az alá.}bi határ ozati j avas lat elfo gadását.
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Határozati javaslat

I A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 1162/20|5. (XI.16.) számű,
hatánozatttt az alźhbiak szerint módosítia:

Közteľiilet-haszĺálő,kére|mező: KökényRó'beľtegyénivállalkozĺí
(székhely: l084 Budapest, Tolnai Lajos u.2|.)

Akĺiztertilet-hasznźiatideje: z}Is.december 12.-20|5.december3l.
KöZterület-haszná|at cé|ja: idény jeltegű aszta\i árusítás (karácsony-

szilveszteľ)
Közteľület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerÍilet' Népszínhéz u. - Bacsó

Béla u. sarka
Közteriłlet.hasznúlat naglsdga: 3 m2
Díjfizetés ütemęzése: egyösszegben

Felelős: polgiírmester
Határidő: 2016,januĺár 18.

il. A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dtint, hogy

1. közteriilet-hasznźiatihozzájárulást ad _ teljes díjmentességgel - äz a!ábbiakszerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmezĺí: RózsaEp Kft.
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Tünde u. |2.)
20l6.januĺár 18. -2016.január 30.
homlokzat felújítás

Budapest VIII. kerĹĺlet, Elnĺik u. 13. előtti járdán
36 m'

KözterĹilet-használathelye (2): Budapest VIII. keľĹilet, Györffy István u. 22-24.
előtti járdaĺr

KözterüIet-hasznáiatnagysága: 36 mf

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20I6.januĺĺr 18.

2. teljes dljmentesség biztosításával tudomásul veszi a RózsaÉp Kft. Budapest VIII. kerület,
Elnök u' l3. szám előtti járda és Budapest VIII. kertitet, Györffy István u.22-24. szám előtti
járda teľületére vonatkoző, a homlokzat felújítlís megvalósítása céljából igénybe vett
közterület-haszná|atát2016. január L6. napjátő| - 20|6.január 17. napjáigszóló időtatamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. ianuár l8.

A közterület-használat idej e :

Kĺj zterül et -hasznźiat cé|j a:

Kci zteľül et -haszná|at hetye ( 1 ) :

Kö ztertil et -hasznźtLat nagysága :



m. A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy teljes díjmentesség
biztosításával tudomásul veszi a Rubóczki József egyéni vái|a|koző Budapest VIII. keľiilet,
József u. 35. szĺĺm előtti járda területére vonatkozó köZteľiilet-haszná|atát 2015. augusztus 18.
_2015. november f5. napjźigszóló időtartaÍÍIÍaaz alábbiak szerint:

KöZterĺĺlet-haszná|ő,kéľe1mező: RubóczkiJózseferyénivállalkozó
(székhely: l08l Budapest, Népszínhaz u. 55.)

A köZteľtilet-hasznźt|at ideje: 2015. augusztus l8. _2015. nóvember 25.
Köztęrtilet-haszná|at céIja: védőtető
KöZterĹilet-hasznźtlathelye: Budapest VIII. keľĹilet József, u. 35. szám előtti

jfuđ7n
Közterulęt-haszĺźiatnagysága: 44m.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6.januar l8'

IV' A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. közteľiilet-haszná|atihozzźĄźrulást ad _ teljes díjmentességgel _ aza|ábbiakszerint:

KözterĹilet-haszná|ő" kérelmező: Techľoad Kft.
(székhely: 1016 Budapest, Aladąr u' 8.)

2016. januźr zI. _2016. janufu 22.
műemléki kutatások végzése - homlokzaton

Köztertilet-hasznźiathelye: Budapest Vllt. kerület, Múzeum u.17.
Kĺizterület-haszná|at nagysága: 20m, |étra elhelyezése jźrdtnés 2 db

paĺkolóhelyen emelőkosaĺas gép elhelyezése (10
m, parkolóhelyenként)

A kérelemben foglalt köZteľtilet
haszná|at ideje: 20l6.januĺĺr 25._2016. januźr26.
KözterĹilet-haszná|at cé|ja: műemléki kutatasok végzése - homlokzaton
Ktjzterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Reviczky u. 6.

Közterület-használat nagysága: 36 m. létra elhelyezése jźrďán és 2 db

Pąrkolóhelyen emelőkosaľas gép elhelyezése (l 0
m, parkolóhelyenként)

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f0l6.január 18.

2. a kieső parkolási díj áfa 1'zrta|mát a Budapest VIII. kerĺilet Múzeum u. |7 . sz. előtti parkoló
szakasz vonatkozásában (20|6. január 2I-tĺ5|2016. január 22-ig, azaz2 munkanap), Budapest
VIII. kerület Reviczky u. 6. sz. előtti parkoló szakasz vonatkozásában (20|6. január 25-tő|
2016. január 26-ig, azaz 2 munkanap), 8 980,- Ft-ot kĺizterĹilet-használó kérelmező kĺĺteles
megfizetni a közterület.hasznáIatról szóló hatátozatban megjelölt bankszámlaszámra.

A kérelemben foslalt kĺjzterület
használat ideje:
Kĺj zterül et .haszná|at c élj a:

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. ianuár 18.

,fu



A dönté s vé grehaj tás źfi v é gzó szew ezetí e gys é g : G azdźiko đási Ü gyo sztály

A lakosság széles körét érintő d<jntések esetén javaslata a kozzététe| módjaľa:
nem indokolt hiľdetőtáblan honlapon

Budapest, 2015. jarruźlr 12.
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Bu cl ap est Főváros VIII. kerĺilet Jĺizsefváros i Onkormányzat
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

JEGYZOKONYVI KTVONAT

Késztilt: A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság20L5. november ĺ6-án (hétfő)
13.00 ĺóľai kezdettel a Jőzsefvtrosi Polgármesteri Hivatal III. ęmelet 300-as
termében megtaľtott 34. rendes üléséről

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat kiizteriilet-használati kérelmek elbíľálásáľa
Előteľjesztő: Dr. Hencz Adrienn - a Gazdáĺkodási Ügyosztály vezetője

l|6f 120|5. (xI. 1 6.) sz. Váľos gazdálkodási és P énzügyi Bizotts ág határ ozata
(l3 igen' 0 nem, l tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság iĘy dönt, hogy közterÍilet-hasznáIati
hozzájaru|ást ad - egyösszegben torténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

A ĺ|łintés végľehajtását vÉgző szervezeĺi egység; Gazdrłlkoĺ|ási Ugyĺlsztá|y

Kmf.

Közteľiilet-használó. kérelmező :

A közterül et-hasznát|at idej e :

Kdzteľiilet -haszná|at c éIj a:

Kö zterÍilet -hasznźiat he lye :

Kö zterÍilet -hasznźiat nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 1 6.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles

Bodnár Gabľiella b
Szervezési és Képviselői Iroda &zetőj

Kiikény Róbeľt e.v.
(székhely: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 2I.
fsz.9.)
2015. december IZ. -2015. december 31.
idényj elle g u asztali aľu sítís
Budapest VIII. kerĹilet, Népszíĺ:lház u. - Bacsó
Béla u. sarkán
6m2

Soós Gy<ĺrgy s.k.
Bizottság elnöke

Kiadva: 2015. november 18. 
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.01. 11-i hatállyal 1. oldal, összesen: 2 olda|

. Megje|enítés

I

. Ki5zzététe|i i nÍormáció megjelenítése:
,;..'.......,:,:""'-"'"..::"......'-.'',.',-..:,.,..'.,'^'.''.,,,,''..,.-':.;.'''.:"'.-'.'

Nem

rtxÉľrlv R$genľ JTZ5EF
(1084 Budapest, TOLNA| LAJos UTCA 19. félemelet g. ajtó) Adószám:

72492523-1-42

Cégkivon at 2016.0ĺ . 1 1 .-i időá||apotban

ĺ ÁlľłlÁNosADAToK
Azonosító: 197234170
Az opten á|ta| generá|t egyedĺazonosíti!

Cégforma: Egyéni vá||a|kozók

A|akulás dátuma: 2010.02.04.

2 AcÉG ELNEVEZÉSE

KÖKÉNY RÓBERT JTZSEF
Hatályos: 201 0.02.08. -,..

5 A cÉG SZÉKHELYE

í084 Bud"o""t'TOLNA| LAJOS UTCA í9.fé|"'"|"t 9."itó
Hatályos: 2015.05.07. - ...

6 A cÉG TELEPHELYE(I)

1084 BUDAPESTB.kerTOLNA| LAJos UTCA 21.FE. em' 9. ajtó

Hatályos: ... -...

8 A TÁRsAsÁGlszenzioÉs (ALAPszABÁLY, ALAPiTo oK|RAT, LETEsĺTŐ oKlRAT) KELTE
2010.02.04.

Hatályos: 201 0.02.04. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYsÉcl xÖne1l)

47 21, 08 Zö|dség, gyü mölcs kiskereskede| me (Főtevékenység)
Hatályos: 201 5,1 0.1 2. - .,.

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATAI

KÖKENY Ráaear,llzsEF í084 Budapest. ToLNAt LAJoS UTCA 19. félemelet g.

3i!i
Hatályos: 201 5.05.07. - ...

20 A cÉG sTATlszTlKAI SZÁMJELE

724925234721_231_01

Hatályos: 201 5.05.07. -'..

http ://www. opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomt atas/ 0 197 23 4r7 0

/ł/otĺ
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.01. 11-i hatállyal

A cÉG ADószÁMA

72492523-142

Hatályos: 201 0.02.04. - ...

pÉnzÜeĺ MoDUL

l-étszám: 1fő

2. o|dal. összesen: 2 olda|

21

97

Adatok egyéb forrásból:
Áll apot: Működő egyéni vá||a|kozás

Adószám:72492523-142
Viselt név: KÖKÉNY RTBERT JlZsEF
Vállalkozii tevékenység kezdete: 201 5.05.06
Nyilvá n ta ftá si sz ám : 43331 432
Székhely: í084 BUDAPEST 8.ker TOLNA| LAJos UTOA 19. FE. em. 9. ajtl
Egyéb tevékenységek:

477 1 02 Feĺsőruházati, mu nkaruha-kiskereskede|em

47 7 601 Vi rág-, koszorú-, d ísznövény-kiskereskedeIem
Aktual izál ás dátuma : 201 5. 12.03,

Gazdá|kodási forma: Egyéni vállalkozó .

A fenti adatok nyilvántartása nem a Cégbíróság hatáskörébe tartozik.

Az adatok az OPTEN Kft. Gégtár rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a
Cégköz|önyben megjelent hivata|os adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásból származő hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 2016.01.11 í6:37
Utolsó feldoI gozott Gég közlö ny m egje|en és i dátum a: 201 6.01 .07 .

Adatbázis uto|só aktualizálási dátuma: 2016.01.11 1 6:í0

OPTEN Kft.O

http ://www.opten.hďcegtaľ/cegkivonat.nyomtata sl 0 I97 23 417 0 20r6.01.11. 4 f



Buołpľsr FovÁąos
KoRMÁNYHIVATALA

V||. KEnÜlerlHtvRrelR

Kormányablak és okmányirodai osztáĺy

Iktatószám: BP-7B/003/57 :.i1 -,,,o,, u
Ügyszám: 3325875
Ügyintézó: Kál|ai Gabrie||a Krisztina
Telefon: 462-3185, Telefax: 31 B-091 6
E-mail: Kallai.Gabrietta. Krisztina@O7kh. bfkh. gov. hu

IGAZOLAS
rorÉNy Rogpnľ JOZSEF (szül.: rÁszgpRÉNY, 1968.06.13., a.n.: sÁNr,ą. MARGIT)
egyéni vállalkozó 20l5.05.06 időpontú bejelentés kĺivetkeztébęn az alábbi adatokkal szerepel az,
egyéni vállalkozók nyilvántaľtasában:

Nyilvantartĺsi száma:

Adószáma:

Statisztikai számj ele :

Vál|alkozói tevékenység kezdete:
Szei<ireiye:

Telephelye(i), fióktelepe(i) :

Fő tevékenysége:

Tevékenységi köľe(i):

Budapest, 2015. május 6.

4333r432
72492523142

72492523472Ą2310|

2015.05.06
i U8.1 B UÜAi]ŕ..lT;l;:..l. ... l: T]ÜĹ'';Ai L /';. i.;0 {jTCA i 9. Ftr. e,.:l.

9' ajtő

1084 BUDAPEST 8.keľ TOLNAI LAJOS UTCA 21. FE. em.
9' ajtő

47 2402 Édesség-ki skereskedelem
47|90| Ipaľcikk jellegű vegyes kiskereskedelem m.n.s.
47 21 0 | ZöIdsé g-, gyiimölcs-kiskereskedelem m. n. s.

47 6 5 0 I Játék-kiskereskedelem
47 7 I 02 Felsőrulrazati, munkaľuha-kiskereskedelem
477 60| Virág-, koszoľú-, díszntivény-kiskereskedęlem

,fu4
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deakne
Ceruza

deakne
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Nyorntatás

Min erva Térinformati kai Rendszer
Budapest Főváros V|l|. kerütet Józsefvárosi onkormányzata

1. oldal, <isszesen: 1 oldal

Méretarány:100

A térkép Łájékoztató je||egú, máso|ata semmĺĺyen hivatalos eljárásban nem haszná|ható fe|! KészÜ|t az áĺ|ami a|apadatok fe|hasznáĺásáva|.
Engedély száma:

Budapest, 2015 november 0g

http ://minubiO 1 /mineľv albp8ker l ajaxploťaj axplot.php lÍ-
2015.1 1.09. /l \L-



BUDAPESr rovÁnos VlIl. rrnÜlrr
]ŐzsEFVÁnosl oN roRMÁNy ZAT

Uryintézft Boros Gábor Szabolcs
Tel.:459-2230
Eax:459-2276
e-mail: borosgsz@j ozsefuaros.hu

VÁRosGAzoÁlrooÁsl ÉspÉľĺzÜcvl slzoľrsÁcĺ
SOOS GYCRGY
einÔk

Tár5r:kĺiztęľtilethaszná|atihoz-zźljarulas
Üryiratszám: 16-1653 lf}lrs.

HATÁno ZAT

fö.kélł Rĺóbert egyénĺ vállalkozó (adószám: 72492523-I-42, szék,hely: 1084 Budapest,
Tolnai Lajos u. 21.) -a továbbiakban: kérelmező - kcĺaeriilethaszná|at-irrínti előterjesĺett
kérelmére a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuáros o*ońany zatának
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága _ a továbbiakban: önkormźnyzati hatóság _ a
l | 62/20 | 5 . CxI. 1 6.) szĺmú határozatáv a|

a kérelemnek helyt ad és

. 
2015. decembeľ |2-tő| 2015. december 3l-ig

terjedő időszakľa terjedően hozzźĄáru| a Budapest VIII. kenilet Népszính áz u. _Bacsĺó Béla
u. saľka előtti 6 m, kłjzterületen idényjellegti asztali árusítás 1k*á.,ony - szilveszteľ)
céljából.

Az ĺĺnkoľmźnyzati hatóság a kĺjzteľiilet használatínak díja címén kötelezi a kérelmez őt arĺa,
logy Íizessen meg Budapest Fővĺáľos VIII. kerület JózsęÍÝiírosi onkoľmány:zaÍ K&H BankZrt-ĺel vezetett l0403387-00028570-00000000 szátĺĺű szźľľiájfua a hatźrozat
kézhezv ételével egyidejtĺleg egy ĺisszegben

nettó 91 200,. Ft + ÁF'A,

fisszesen: bruttĺó 115 824 Ft, száztizenötezer.nyolcszázhus zonnégĺ foľint

közterĹilet-használati díj at.

Az tjnkéntes teljesítés elmaradása esetében a rendelkező részben foglalt köZterĹilet
hasznáIata jogellenes kĺiztertĺlet használatnak minősül, amelynek jogktiv-etkezľnényeit a
Rendelet 34. $-a tartalmazza.

E hatźrozat ellen - a ktizléstől szrĺmított 15 napon beltil - a Budapest Főr,áĺcs r/III. keriilet
Józsefváĺosi onkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Polgármesteľi Hivatal

| 082 Budapesa. Baros u. 63_67 .. Teleíon: 06 | 459 2 | ffi . E-mail: po|garmester(@jozseívaros. hu . rvwwiozsefuarós' hu l

É
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BUDAPEST FŐVÁRoS VlIl. KERÜLET
]Ôzs r r vÁ RoS l t N Ko RľrĺÁ N YZ^T

VAROSGAZDALKODASI ES
pÉtĺzÜcvt stzoĺľsÁcn

]l^ľn' ""oo"'
Gazdálkodási Ügyosz.ta|yźrhor,benyrijtott .5000,- Ft-os iIlętékbé|yeggel ęllátott fęllębbęzéssęl
lehet élni. A fellebbezésről a Képviselő.testtilet dönt.

. 'NDoKoLÁs
Kłikény Rĺíbert eryéni vállalkozrĺ közterület-hasznáIati hozzájáru|źls irĺĺnti kéľelmet
nyújtott be Budapest Józsefvárosi onkormźnyzaLhoz 2015. október 30. napján. Kérehrre
alapján a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáros onkormányzatźnak tulajdonában lévő
Budapest VIII. kerĹilet Népszínház v. _ Bacsĺí Béla u. saľka előtti 6 m" közterĹileten idény
jellegtĺ asztali árusítás (karácsony _ szilveszter) céljából kíván igénybe venni.

A közteriiletek rendeltetéstől eltérő haszná|atźnak szabá|yait Budapest VIII. kertiletben a
Józsefuáľosi ĺJnkoľnráĺyzat tulajdonában lévő koaeruletek hasznátatfućrl és haszrrálatának
rendjérol szć.Ji: |8l2()l3 (lV.24) Önk. rend. (a továbbiakban: R.) szabźilyozzameghatározva,
hogy mely esetekben, mely tevékenységekhez kotelezo a köZterület-használat hozzájáĺu|źs
beszęrzése, egyben meghataľozza a kozterulet használat ellenértékét (kĺizterĹilet használati
díj), a kéľelem benyujpsának és elbírálásanak rendjét is.

A Kérelmező á|ta| előterjesztett kérelem megfelel a R.-ben foglaltaknak, mert kérelmező a
R. 5. $ (f) bekezđés 3. pontjában foglalt idény jellegiĺ asztali árusításhoz kéĺte a közteľiilet-
használatot. A kéľelem formai és egyéb tartalmi szempontból megfelelt a R. l1. $ (4) és (5)

bekezdéseiben íľt kĺivetelményeknek (kérelmezo adatai, a használat célja, időtaľtama stb), a
R. által előírt mellékleteket kére|mező csatolta. Ezért a R. 12. $ (1) bekezdése éľtelmében a
kérelem elbírálására hatáskönel rendelkezo önkormanyzati bizottság _ Budapest Főviíros
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének Yérosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottsága önkormĺĺnyzati hatósági jogkörben eljarva - 20|5. november 16. napjĺín taľtott
ülésén ęIbitáIta azt' és a |L62l20|5. cXI.t6.) szlĺmú hatźrozatával közterület-használati
hozzájaru|ást adott a kérelmezó tészére a ľendelkezó ĺészben foglalt díj jelen batźlrozat
kérhez vételével egyidejű megfizetése ellenében.

A közterĹilet-használati díj megállapítása a R. 17. $ -19. $-ai szerint, af. mellékletben
foglalt đíjtźblázat l. pontja 1.e. alpontjában foglalt760.-ft/m, lnap - napi m2 használati díj -
alapulvételével kertilt meghatarozásra, a napi m, használati díj és az engedélyezett
alapterĹilet valamint az engedé|yezett, napokban számított időtartam szorzataként.

Felhívom akérelmező ťrgyelmét arra, hogy a R. értelmében a

. a rendelkező részben írt a kĺjĺenilet-használati díjat a k<izteriilet esetleg ténylegesen
kiscbb tcrĹilctíĺ hasznĺílatara, illetve a ktjaerÍileten elhelyezett létesítmény tényleges
Ĺizemeltetésére tekintet nélküI ktiteles megfizetni.

- a konerületet haszná|ő k<iteles a hasznéiat cé|jára engedé|yezett teriiletet és annak
kömyezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, ľendezett állapotban taŕ'ani, és a
k<jztenilet használat időtaltama a|att a sztikséges állagmegóvási, karbantartási és

tisúáftartźtsi kĺjtelezettségét te lj esíteni.

Ą
Budapest.[Jaross..l. 63-67'. Te|efon: 06 | 159 2l00 . E-mai|: po|garmestel@jozseívaros'hu . rvw,w'jozsefuaros.hu 
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- a kĺiĺerület használat kapcsián elhelyezni kívánt létesítmények, berendezések, egyéb
targyak biaonságos elhelyezéséért, őrzéséért a közterületet használó felel, azok
esetleges megrongálódĺása esetén az onkormányzat felé káľtérítési igénnyel nem
élhet.
a közteľület-használati jogosultság nęm pótolja a jogszabályokban előírt egyéb -
hatósági, illetve szakhatósági _ engedélyek (pl. építésügyi, egészségiigyi, rendészeti
szakhatóságok engedélyei) beszerzését és csak a kcĺzreműkĺidő szakhatóságok
hozzájéru|źtsában foglalt előírasok megvalósítása esetén érvényes. A közteľület
hasznźiő köteles jelen határozat eredeti példányát vagy annak hitelesített másolatát a
helyszínen tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felszólításĺára bemutatni. A
köZterület-használattal járó jĺírulékos költségek (pl.: energiadíj, vizđíj) viselése'
illetve megfizetésę a közteriilet használó kötelezettsége. Ennek teljesítése éľdekében
köteles a megfelelő ktizmiiszolgáltatókkal a szĹikséges megállapodrásokat megkötni.
A köáerület használatra vonatkozó jogosultság megszűnése után hasmáló köteles a
közteriilet eredeti á||apotźtt kárt]alanítási igény nélkĹil saját kĺiltségén helyreállítani' A
köZterĹilęt-használati hozzájaru|ést a Rendelet 14 $ (3) bekezdésben szabáLyozott
estekben vissza kďl Ýonni. Amennyiben a közterület-használat során a használattal
clsszefiiggésben a terĹilet megrongálódik, abban kár keletkezik, illetve azok miĺsnak
kĺírt okoznak, úgy a kĺjĺerület használó a rongálódást saját költségén ktĺteles
helyreállítani és a kárt megtéríteni. A köZteriilet használó kĺjteles az engeďélyezett
időtaĺtam |ejártát kĺjvetően a közterület használatźxa| minden kĺírtalanítási és
csereteľület biztosítĺĺsĺíra iľányuló igény nélktil haladéktalanul felhagyni, és az eredeti
állapotnak megfelelően a közterület tulajdonosának rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben a közteľiilet használó a kĺiĺerĺiletet a jelen hatáľozatban meghatiírozott iđő
utáĺl is haszlrállri kívárija, kötelęs lcgalább 30 nappal a |ejfuatí idő előtt újabb kéľęlnet
benyujtani. A közteriiletet tovább hasznrí|ni csak az újabb hozzźtjáru|ás birtokában lehet.

A rendelkezó részben foglalt döntés a R. 1 l. $ (4) és (5) bekezdéseiben' a R. 2.
mellékletének 4. pont 4.b alpontjában foglalt jogszabályi előíľrísokon alapszik, melyet a
döntést hoző a kozígazgatási eljrĺľĺĺs általĺános szabá|yaíról szóló 2004. évi CXL. tĺirvény
(Ket.) 7I-74. $-ai szerintihatźrozatban rendelt kiadni.

A döntést hozó önkormźnyzati bizottság hatáskĺire a R. 12.$ (l) bekezdésén alapszik.

Hatźrozatomat a Rendelet 1. $, 12. $ (1) bekezdése és 17. s-23. $-ai alapján hoztam meg.

A közteľiilet-használatihozzájźtrulási kérelem elbíľálása során figyelembe vettem a Fővĺłľosi
Szabá|yozási Kerettervről szőIő 4611998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletet (FSZKT)' a
Budapesti Viírosľendezési és Építési Keretszabá|yzatrő| sző|ő 47lL998. (X. l5.) Főv. Kgy.
rendeletet (BVKSZ), 

, 
és 

. 
a Józsefuĺíros KerÍ.ileti Epítési Szabělyzatátől szóló 66Da07.

(XII. 1 2.) rendeletet (JOKESZ).

?
|082 Budapest, Baross u' 63-67.. Teleíon: 06 l 459 2 |00 . E.mail: po|garmeste(@jozseívaros. hu . wwwjozsefuaros. hu "
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Dcitltéseľl ellen a fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. $ (l)-(4) bekezdései, valamint a 99. $
(1) bekezdése, valamint a 107. $ (1) bekezdése biztosítja.
A fellebbezési illeték méľtékét az illetékekĺől szóló 1990. évi XCm. törvény 29. $-a alapjĺĺnállapítottammeg. r l -\

Budapest, 2015. november 24.
/íií;
\Š. :!?:'/,.ŕ=ĺus

tý ('yoľry
és Pénzügyi Bizottság
ntike

,.. I
llt L

ýLuJJtlfl.-

A határozatról értesülnek: . .

l) a kérelmező,
2) a VIII. keľületi Rendőrkapitányság,
3 ) a Józsefuárosi Köĺeriilet-feliigyelet,
4) a Budapest Józsefuiĺĺos Önkoľmźnyzat
5) a Budapest Józsefuáľos onkoľmźnyzat
6) irattár

Polgármesteń Hivatala Hatósági Ügyosĺály,
Polgiírmesteri Hivatala Pénzügyi Ű gy osnáiy,

1082 Budapest,Baros u. 63-67.'Telefon: 06 | 459 2100 . E-mail: polgarmester@;ozsefvaros.hu .rvrvwjozsefuu.os.hu 4
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Budapest Fövá.ros V||l. kerii|et Józsefyáĺosi Polgármest.erí Hivatat
Gazdá|kodási Ügyogftá|y
ĺ082 EudáD€gt
Baross utca 63-67.

K É R E
a' Józsefváľosi onkormánvzat tu]Kérjiik a nyomlatványI olvaskatóa nyomtato!t betűveI kilöIleni!

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadatmi és egyéb szeruezetek eseÍéöen..
Kćrelrnezoneve:RĺózsaÉPKfttelefon:osląz-ąs1:oso

Kapcso|afraľtó ĺiryintézö neve: Petľĺó István telefon: 06t30 298.s43t
ll''.i;-iäiäĺ

Szekheýe: irsz: ! 
. 

! 
*'-'j-"-i 

ľleľyseg: Nyíreryháza (u., tér): Tünde u, uźm:12

Cégegzék uźm/ Nyĺ|vanĺarnísi szím:. . .|? :9.? :9.9!'7.9].

Bankszárnlaszíma: ]n:]r :jiiľ: - j1ľj9,Ę9jt j!í:i -
Adószáma: t|t]'rĹ' i-:i-:Íĺ li -r: :.i?i-iĺífl

M ag á n sze m é I ye k eseÍéóen..

Kérelĺnező neve: telefon:

Megjegyzés: F,entiądatokközĺéseaközteri}let-hąszná!ątikére[mekęIbíróIásĺźhoz,vałąminloka,,,,ol",-h^ffiW-
rulósban.fttglaltak.,ellenőľzés(h7 szt;ĺcse.rysek Az adatokat a Polgórmesteri Hivatal Gazdótkodósi, illetve Kozteriilet-felĺłgłeieti

Egyén i v áI I aI koz ás eseÍében..

Kérelĺnezó neve:

Adószama:

Uglosztólya kłzelik az ĺnJjłtná,aas anrenĺtettczesigps 
ę,ipy!1saĺaaswa 

szótó 20ll. eviCXII.l;ižn,i'tlpdapjúry.

Křizteľület-hasznáIatidejezzolip!* ĺďj ťďľj{}naptó| 20li6l..ev i,ď|l no Ľít.i ""o'*
(Több időpont'- helyszÍn esetén kérünk listfu melléke|ni!)

Kłĺzteľíi|et.használat céIja: Homlokzati ríllvríny ćpítése homlokzat felújítrís céljábót.

Kélęlemmel éľintett křizteľĺileÚ narysĺĘa: ,l2 
mz/db

Kii.zteľĺilet he|ye: BudapesĹ Vn. kerülď Elnök (utcé téĐ 13 szám előüi: iáĺĺIńu, úttesten, aildteľii|eten és

Budapest VIII. kerĹilęt Györfý tstvan (utcą tĐ 22.24 szÁÍnelőtti: ĺĺ{*đńn' úttesten, zöldteľületen

Megieryzes ( Eryébtény, köľü|mény, LEvELEZnsI cÍM' amennyiben a fentiadatoktól eltéľ,stb.):

- A 16.1423120|5 ügyiľatszĺáműhatározatra hivatkozva kéľjiik a hataridő hosszabbítását és a díjmenteś-
ség biztosítást. szíveskedjenek'

* KŁ.*ü^*.!,' Üü'J,.<- 4ali,6ł Í2-Ú.-l

-1oi-iĺoĺ'xŕl

Kérjiik a túlolďalon jelzett
a kéreIemnyomtatvónyt

mellékaláírnl.eteket csatoln
LszíveskeĺIjék!

es

A,,2C
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A' kéľelmező tudomásul veszi, hogy

_ a kérelem benyújtása nem jogosítja fe| a köaerüI ethaszná|atźĺra,
a Józse&áľosi Önkoľmányzat tulajdonában lévő köztęrĺiletek használatáról és hasmálatának rendjéről szóló
|8ĺ2013. (Iv ' 24.) tinkormányzati ręnde |et I 7. $ (l) bekezdése szerínt a kiizterület haszná|atáért közterii|et-
haszná|ati díjat kiiteles fizetni,

_ a kôzterületen kizarólag a kereskedęlmi tevékenységek végzésének feltételeiről sző|ó 2|0/2009'(IX.29.)
Kormányrendelet 12. $ (l) bekezdése alapján a ľęndęięt s. mllleIĺleteben meghatározott termékek árusítha.
tók'

A kérelemhez a kére|mezőnek az atábbi me||é|eteket ketl csatolnia: (A csatott me|lék|etet kérjĺik X.e| je|ii|ni)

5. E?ítési engedélyhez katott ĺ
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmązást és a jogizabátybąn előírt esetekbeň íi"ogerős építésiigsłi ható-
s ági enęe dé lvt c s at o lni sziilrs łźges.

6. Közút igénybevétele esetén - a z. ńont6
foľgalomtechnlkai vánajzot, amely beszerezhető a BKK Közúti lłozlek"dési |gazgatóság

helyszínt ábtázo|ó
Közútkezelési Fo-

osztáIy, Forgalomtechnikai osztál

mondok. ,Tłłúiryi^,;ul ĺl'e.s,łęlt|,hogy ezźita| az ĺ.igyemben hozott határozat annaklcozlesetoľ1ogerőro.émel[edik.

Ü:igľelľn.sx totsś:
Á hiĺźĘtalałwl kitÖltiin kerelemłĺyomnnóľĺy es e előíľt metlék]etek csatolaľón ni!, a pontos es egłéłtelmti hefuneghahirozas, va.
lamirtĺ a meglaó létecítmé?,yÍotója elełgedhetetlen a benyijtott kerelem erdemi etbíráldsához!

A köZterület-hasmálatot _ hilöniisen - aza|áhbi jogszabá|yok szabźiyonźk:

MagyarorszĘ heýi önkormányzztairő|sző|ő20| l. évi CLXXXIX. törvény
a Józsęfuĺíľosi onkormányzat tuląidonában lévő kđzteriiletek basmálatáról és használatrĺnak rendjáől szó|ó |8/2013.
(N .24.) önkormányzati ręndelet
Józsefuaľos Kerületi Építési slabályzataró| szó|ő 66DOa7.(XII.12.) ĺinkormiĺnyzatí ľendelet
Budapesti Váľosrendezési és Építési Keretszabźt|yzaaólszóIő 47/|998.(X.l5.) Főv' Kry. rendelet

- A ręklámok, rek|ámberendezések és cégéľek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (Xrt.20') önkor-
mányzati rendelete

NYI LATKOZAT
A]u|íľott, azźiÍa|am benyújtott közterület-használati kérelmem elbíľálásának cétjábó| houdiárulokszeméIyes adataim
történó kezeléséhez, valamint ahhoz,hogy az így tudomásra jutott személy.. uđuain1äffiifr*isteri Hlvatal az |e-járásban réslÍ.vevłS szakhatósági állásfoglalások bekéľése végett továbbítsá az illetékes hatósálok felé.

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdá|kodási Ügyosná\y iigyintézojétőI tájékoztatást kaptam -ame|y.etjrukry!!ÉsnI ye!ĺe$ _ az e|jźrás megindításának napjáľót, az ĺgyintézésí háaridoľol, az ügyemre iľĺnyabó jog-
szabályi ręnde|kezésękľĺĺI, jogaimľó| és kötelezettségeimrőI, továbba ktite|ezettségem elmulasa7sának jogktivetĹež-
ményeiľő|, valamint a hivata li e lérhetĺĺségről.

łIielentem, hogy kére|mem te|jesítése esetén a kozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabźiyairóla
2004. évi CXL. töľvény 2a04. évi CXL. törvény 73lA. $ (l) bekezd?s b; ponga alap]an a fellebbezési jogomról |e-

l. A közteriileten folýatni kívánt tevé fel.iogosító egyszeľii okirat másolatát:
i vállalkozás esetén: válla|kozói i

ni ćég eśetén: 30 napnál nem
- társadalmi és egyéb sżervezetek esetében: a ń

- vendéglátó terasz létesitéśä ese"
tés köteles kereskedelmi {evékenység bejelentését igazo|ó dokumentumot vagy a Miiködési

esetén annak az ĺlzletnek a bei va ló távo| s'ága, a lrle ly ikJluz tart'ozik; méJeľben méľve

2. Az igényelt teľülete vonatkozó ĺelvĺ
is. A vázlaton azigénye|tterületnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szereielnie, hogy annaĹ nagysága,
elhelyezkedése egyértelmíien megállaPítható tegyen (TERASZ' p,ą,vlI.oN gšsľÉŃ: ř** 

''el",,Jg",-hosszúsága; aterlez, pavilon szćlćnck az ćpüIet homltlkz-ati talál'{'l Ús a járda széIétól való távolsága; terasz

Az elhelyezni kívánt építmény,
vszínfotóiát is csąĺolni sziiksép

létesítmény,beľendezésmíĺszakileÍrásátéśtéii:iW

4'. Meglěvő létesĺtményre vonatkozó tozté.u
mi szempontok figye.lembevétele miatt - fényképfelvéte|t kell beisatotni.

Énľlľllt
Budapest,2015. év 12 hó 15 nap.
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ałlel3'eĺ lć.ĺľejĺ)m e"s r źszt a1 ze.

v A" Í,, ż,'.{š" H i} ;F' *Ĺ s t s.Ĺ š-: ľ" a d-1 ĺ; g s
J. s*Éałli mółÍ*sĺtĺ{sĺx '.

okÉ*Íńskłłt*éĺ* és Fej|esztő trntálĺĺŕ
székheĺ.ve: I l43 Buđapest, Szohrá::* ĺłtca 6.8.
adlszáĺn: 1 5'32522a-242
ba*Łazin1asdľ*: l 003Ž0 aa.o17 442?i400CIÜ000
képviselő: Đľ. Kaposi József ŕőigazgatĺ5
nrĺnĺ i\degľendelö (a továbbiakbň: ř{egen&Iő vagy AjánÍaĺkérĆł}

nozs.łrp Keľoslĺeđelmi és SzolgáItotlí ĺ{n,ľ|*to|Í FelelősségűT{rsĺs*g (ľĆividfteft elneľęľđs: Rózsřp Kft.)
székheiy:4400 }ľýeg1'hrłza, Téinde *őa L2..
képliseĹi: Darida olĺveľ
cégiegyzéks ziím : I 5 {D.Ö 64? 67
arÍĺiszám; l i 498874-f.l 5
bankszámlaszám: 1 091 8001 -00000048.72 t40006
mint Yillla|kom (a továbbiakban: váułko"oi

{a Me3rendelö és a VáłIatkozo a továbbiakban eg,'titt: Felek, vagy Szerzödő Felek) közőtt aza]u!ĺľĺĺłt
träpon és helyen az atábbj feltćtelękmellętt:

A) Megľendelo, ĺnłnt ajántatkéró akibzbęszerzśseĺaő! szcló 2011' evi CVIĺI' tćĺrvény (.Íovábbíakban;
Kbt') alapjáa a ".ĺl KEoP.5,6,aiIf-2013-00l3 azonosító szźm.& -Ttindéľpaĺota eneľgiahatékonysági
fe.l]Ŕiítáśä,, pľojekt koľĺatében ćpítészeŕi, épriietgépészeti munkák és világosítfukorszeľiisí.és
kiviĺglezése és napelemek teĺepÍtsse (átalrłny:íľĺs kiviÍelezósi sze".i.ďes},, ľáĺgyban incÍtott
kŕizbęszeEési e!áĺiísĺ, melyaek eľedĺĺénya}ĺ.ŕnĺ Fetęk - a közbeszerzési eljń*ĺs l' ľész$n+k
ĺľonatkauasábza - f015, június 26. napján vi{llalkozási szeľződést (a továbbialĺban; vallaik*zá'i
szeľződés} kötottęk e$3łnássa}.

B).telck a váIlalkozási szerzŐdęs 5' p.oľr{iának ęiso monĺ|atĺ{ł az atáb'biak ĺzerinĺ mođos'lĺjńk:

$g.ęľzĺjdó ľe.lek iijhą" és hÍ'.isyn.ĺeľ:.t,ľs irijesĺłési hxáĺiĺÍakén1iľlryEľpj.áĺ.;ei*iĺk niľg^

Fęjek jťlJ, ;:{ł,""eTľ.leľ żi. ĺinpjáľ :nódĺ:sÍt+ĺľäĺi łr i,eiiiaiŁo#.ási :;zeľĺćcésĺ'
kívĺĺel*a'js ;llegkełł!ćséľ kijvel..őtlł: az $biłk*k ĺłľębabĺln{á:;tĺi,ĺlĺ vĺigzel:.i ľťlťśFi,'
Jtić-jítłlľlcĺi s'bĺajĺck*ti ĺ:ĺya::, íl łen.;u-ćs; .ťi!ĺjs,bni: 

'reíE} !áriraĺc'és l,eltáľbarĺi
ti.i.l}gtĺ:suiés:' riigz;lesi ?,.,:biál;źlk .,,.jiak, 

ągr.*.1'.,'e.k eĺcÝ*ł,.*ĺi ' *e ĺ:*i*j*,:'{ĺ*Ł

, :ľĺl;ĺ ;s.cĺá* i.ĺi::];tcirkĺ,.iĺá; igy šĺ.ĺľ:.:{iĺj+ ;i-sj,:.ĺ * łłłieĺĺĺlćĺ;.;éĺ,.ĺĺátĺ;';;::kśĺrł

: :i.i

&*



AJacson1rabb hőméľséklet ęsetén fólíatakaľas a|ątti fútést al*ĺlman'a viheta tbl a bevonat. s a
fólíatakarńs kiépítése további időveszteségot okozott.

Ugyłĺrcsak e|óre nem |áthĺtó ídőveszteséget okozott a korábban felújíton épüIetreszekĺréi a
nyílászĺíľók bontása előtt nem látható epítesi technológia az ôntőtt betonból készíĺett páľl*fuyĺŁ

esetében, ahol a beöntöľt beton kitöltőtte a tokszerkezęt körtili nýlásokat. Ezekerĺ a helyekeĺ a tokok

cseľéjéirez ki kcllętt vésni a befolyt betonq ami igen idő- és munkąigényes elj:íĺás.

A fęntiękbęn |ęíľtak o|yan előľe nęm |óthatĺó, kívitelezés körébęn felmeľiilö, kivitelező ĺÉľdekkönán

kíviil álló' etháĺíthatatlan okot amely,ek a vállalkozási szerzódés módosítását teszik szĺikségessé.

C) Felek a vállalkozisi szeruődés l3. pon$át az a|álbbíbekezđésset egeszítik ki:

Szsrzödő Felek meglíĺlapodnak abban, hogy amennyiben a jeĺen szerzódésmodosítás alríírrísának

napjan a Vállalkozó ĺiltal elvégzett kivitelezési munlca keszüitségi szintje etéri a 85 %-ot, úgy

Megĺende|ö az elvégzett munka ellenértékenek a KEOP-5.6.a/I2-20ĺ3ło13 azonosító szám:ŕ- projekt

terhére történő kífizetése érdekében az e|őIegszźĺmlan fe liil toľábbi 1Ęg2gzÁm|Äzi|si lehetöséget bĺztosít

a végszámla kibocsátását megelőzően' Az előlegszámla ĺisszogét Felęk a 859/o.os részszámlábol

vonják le.

A részszímla kibocsátáslĺnak fettételę a ľészteljesítés ŕrásbe|ĺ igaaolása' A ľésztetjesítés eĺlenőrzéséhez

a Vállďkozó 2015. dece.mbeĺ 2l.ig kóteles épíiési naplóval alátá.unsaott, azĄtnlatban megadott

kiritelgzési költségvetésnek megľeleltethetö ľészletes szakmĺi beszámolót készíteni és an, a

Megrendelönek átađnj.

Szerzódo Feĺek ľögzítik, hogr VátlaJkozo a kivitelezési munkík sikęręs műszaki átađás-átvétęiét

köv'etően állíthatja ki a végszámtŁjźú, amely az oktaüáskutatl és Fejlesztő ĺntézet sajłłt intézeti

költségyetéséből keľüi finanszíľoásra.

Indokolís: A jelen szęrződésmódosításban foglďt teljesítesi véghaüáľidő túlmutat a KEoP.5.6.0/l2-

2an-aal3 azonosító számú projekt megvalósítrĺsi idősza|cĺn, íg1'' a megvalósítási időszakot követően

ŕ.bnnĺĺlaradó kivitclezésí ĺĺluĺrkliŁ utóľrnanszírozása oem rdfiétrbet meg a projekt terhéľę'

A fentigkľl! tekíntrĺtel Felok ĺögzítették, hogy az elvégzett kivitelęzesi aunkák 85%-ban a ĺ{l:ol'
5'ő,aĺ|f-20l3-0013 azonosító számú projeką a ťbnnmaradó 15% a ľvĺegľendelő sä'ját, intézeti

kö [tségr'eteséből keľiiinek ľtnanszírozdsľa.

L]) FęIek negállapĺtjĺit ho.g}

a) a vállalkozási szerzodés 2. szfo.ę'ů m'ťr<ĺosrtása otyan koľiiĺxén;i miatt vált saikségessé, ĺ*geiy a

szeľzĺ:dóskötést kiivłtdęn, a szeľzódéskötéskcľ eli1re nem i*.ĺiĺato okból rneľüiĺ ťel. továbbá

hog'v* a szsrződésmť;dosiĺłs e|maradása nindkćt Féi ĺényegcs jogos é'ľdtkeĺ illet'3leg a

k5zéľĺleket s*l:rnĺj.

b) : l.-rcdos..lás ř.iťťd YĹ]nai'dl1zx a l.áliĺikozĺ'si iz;ľ:5r.l$s-.:ir.air .J.!oĺ7:ęiĺ''' ĺi;ĺe 1i.ĺk r ks:bcszľĺ:ť'sl

ľijÍľ:i'sbu;.::ll.łĺĺĺli.iiĺ'< ľľtśkelcsśfiek (Ktlt. 5:t. ) í4l bek.l:'!aľjiui:l:oiEáiiĺk.

L3



*} ł i*ĺeiĺ: sĺ:łľľĺ!łjć;ĺnĺidĺrĺíę{.l v;ĺ:u: $lałiil.ĺle fJ]Ł:ä iłl-veĺĺ źł:ĺioŹ*lęje'ĺ:ł- *ĺĺl*í;łeŁ:

a *ľcľuődr.S g*zda.ĺági eg.*łtsłiiyát niegvłá.łtĺiei*ĺĺ.a& $*i*n n:iĺłľsítłis nł::x ćľiĺ*i az ai*:łs'ľí
árat}:. vagy

'' 
a szerzőđtis *áľ5.x .*z eľ*,leĺÍ szeĺzsd.ásbł* ťcg}*iĺ ąánlatt*väi k$(e{ezeĺts*6 ł;*z k*1'itst &j

ťi-;mľť t*ľjesur**ók ki'

E) Á. vállalkazí.si szerz&đés jeĺeľ moĺÍo.sítással nęĺn griĺtefi. poĺtjaÍ váitozaÍ|an łaľťaĺomĺffil maľadnak
haíáI.vban.

Fe.lek a .ielen szeľzídésmódosítást elolvcsťáÍr, azt ktjzoseĺl
nriĺldpn beŕblyĺistól rĘüntesen' ĺnint {igyleti ĺkaľaťukkał
szabályď*ak źĘeg'äľtlłsáYal sajáĺ keziĺĺ*g aĺáíľiák.

Kelt: Budapest, 2015. decombeľ,,iff ,,.
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ćrteimezĺ'ét és saját elÍrai*ľozásukbó!,
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łĺ,ÁÍnÁsr cÍvĺpÉlnÁľłv

ĺ nozsłÉp Keľeskedelmi és SzolgáItató KorláÍolt Fele|őségiÍ Táľsaság (székhelye: 4400

Nyír.egyfuáza, TĹinde utca 12. szám, cégjegyzékszáma; 15.09-064767, aclószáma: II498874.f.
15) vezető tisztségviseloje: Daľĺdĺ olívéľ ('sziiletett: Nyíľegy|ráza, |916, rnájtrs l2., ĺtn'r'ja

lreve: Vojtkĺj TĹinde Enlese) Nyír:egy|1{2a, ószĹĺlö úr 97. II. entelet 12. szárn alatcĺ iĺrkos a

ffi
sDľ. Fekete Valéľĺa kőzjegyző
44ü0 Nyŕľegyhő,za, Síp tĺÍctt 12. ťöIdszint3-4. szám

EeI: /42l 50'6-|16, |4?t 506.: 1 1 7, ĺ 4u 5a4-7o0' Fax: 5a4-7 0|

Levęlezés cím:440L Nyíregyháza, Pf.: 33.

34017ttrJ96s12010.

.- Alulírott közjegyzőhelyettes fenti tigyszám alatt tanúsítom _ Darickł oliv,ćr (sz;ü|cteťt:

Nyíl.egýtrĺí'zü' I97đ. miĺjus l2.. łllyjn neve: Vojtkĺi Ttinĺle Entc.se} mngyilr rillłnlpolgzíľ'

Nvĺresíllĺza, oszillő űťW' tĺ. r:ľrtęĺcr 12. szjĺłln rllirtti lilkos, aki sz',ernÉ.lyaľ.onossi{$jt az AN
zśsg.ii szímú s7,,cĺnéIyi igazĺllrĺírurynl ĺgazolta - a ťenľi aláíľási címpéldányon lévĺĺ

aláírásanak valődiságát. --u-É-u;;iIi.r;.ji.:;'ł.i.-{!ł....'.-.,.,Ýŕ':Ť-i.131ł1.ł--.łi)ł-.i;ił.Ji-J-:J-ł. jjJťii--:

Az t}-,gffi tudornásul vette a köąjegyző ttíjékoztatĹísót a közjegyzőkrőI szóIó 1991, évi Xil.
ta.eny 122, szakasz (2)110) bekezdéseiben foglaĺtakról, vagy'is a személyaz9nosyig

Rözigazgatcísi és Elektronikus Közszolgĺźltatcísok Központi Hivątaĺdtől, elektronikus úton

történő (on-line) ellenőrzésére vonątkozó rendelkezésekről:--",.

-_ Kel't Nyíľegyházán, 20[0; Kettőezeľ-tizedik év máľcius hóJ23. Huszonhanrradik napján...-.

'ł
//
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016,01. 13-i hatá||ya| 1. oldal, cisszesen: 24 oldal

MegjeIenĺtés

Közzétételi információ megjelenítése: Nem

RoZsAÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe|e!ősségű Társaság
(4400 Nyíregyháza, Tünde u 12.) Adószám: 11498874-2-15

Cégkivonat 201 6.01 .1 3.-i időállapotban

ÁlľnlÁruos ADAToK

Cégjegyzékszám: 15 09 064767 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|átoIt feIe|ősségű társaság

A|aku|ás dátuma: 1 997'09.29.

Bejegyzés dátuma:'ĺ 997. 1 0'30.

A cÉG ELNEVEZÉSE

2/2 RTZSAEP Kereskede|mi és Szo|gá|tató Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság

Hatályos: 2006.03.09. - .-.

A cÉG RöVDĺTETT ELNEVEZÉSE

3/2 RTzsAÉP Kft.

Hatályos: 2006.03.09. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/2 4400 Nyíreqvháza. Tünde u 12.

Vá|tozás idopontja: 2oo7'02'22 -

Bejegyzés ke|te: 2007.05. 1 5.

Hatályos: 2007.02.22. - ...

A cÉG TELEPHELYE(|)

6/5 4551 Nvíreqvháza. Szállási út 72.

Vá|tozás idópontja: 2008. 1 0'08.
Bejegyzés ke|te: 2008.1 1.1 1.

Hatályos: 2008.1 0'08. - .''

6/6 4400 Nvíreqvháza. Ku|csáľ utca 10. A. ép.
Vá|tozás időpontja: 2013.1o'21'
Bejegyzés ke|te: 201 3.1'|.07.

Hatályos: 201 3.1 0.21. - ..'

A cÉG FIóKTELEPE(l)

7/2 HU 4558 ofehértó. A|kotmánv utca 5-7-

Vá|tozás ĺdőpontja: 2o,|3.01.21 .

Bejegyzés ke|te: 20,| 3.05.03.

Hatályos: 201 3.01'21. - ...

A TÁRsAsÁGlszERzŐDÉs (ALAPSZABÁLY, ALAPĺTo oK|RAT, LÉTEsĺTi oKlRAT) KELTE

8/1 't997.09.29.

Hatályos: 1 997.09.29' .''.

8/2 1998.06.02.

Hatályos: 1998.06.02' - '..

8/3 1999.07.22.

Hatályos: 1 999'09.28. - ...

8/4 1999.09.02.

)+
htę ://www.opten.hďcegtar/cegkivonat-nyomtatas/l 5 090 647 67 2016.01.13.



OPTEN Kft. >> Cégkivonat 2016.01. 13-i hatá||yal

Hatályos: 1999-09.28. - ...

8/5 2004.02.24.

Hatályos: 2004.03.16. - ...

8/6 200s.04.05.

Hatályos: 2005'04.08. - '.-

8/7 2005.1 1.í0.

Hatályos: 2006.01'26. - ...

8/8 2006.0.ĺ.16'

Hatályos: 2006'01.26' -'..

8/9 2006.02-01-

Hatályos: 2006.03.09. - ...

8/10 2007.02.22.

Bejegyzés ke|te: 2007.05. 1 5.

HatáIyos: 2007.05.1 5' -'.'

8n 1 2008.10.08.

Vá|tozás id<ipontja: 2008. 1 0'08.

Bejegyzés ke|te: 2008.1 .ĺ .í,ĺ.

Hatályos: 2008.10.08' - ...

8/12 20'r0.06.18.

Változás időpontja: 20.ĺ 0.06. 1 8.

Bejegyzés ke|te: 201 0.08.03.

Hatályos: 2010'06'18. - .'.

8/13 2013.01.21-

Bejegyzés ke|te: 20,| 3.05.03.

Hatályos: 2013.05.03. - ..'

8/14 2013.10-21.

Bejegyzés ke|te: 2013.1.1 .07.

HatáIyos: 2013.11'07. - .'.

8/15 2013.06.10.
Bejegyzés ke|te: 201 3' 1 2.05'

Hatályos: 2013.12.05. - ...

8/16 2013.06.'r1.

Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 2.05.

Hatályos: 201 3.1 2.05. - ...

8/17 2013.12.23.

Bejegyzés ke|te: 201 4'01.09'

Hatályos: 201 4,01.09. - ...

8/18 2015.08.28.

Bejegyzés ke|te: 20,15.1 1.12.

Hatályos: 201 5.1 1'1 2. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYSÉG| KoRE(l)

9/190 6820.08 Saját tu|ajdonú, bérelt ingat|an bérbeadása, üzeme|tetése
Bejegyzés ke|te: 2o1 2. 1 1 .1 9.

Hatályos: 2012.11.19' - ...

4711,08 É|elmiszer je||egű bo|ti vegyes kiskereskedeIem

Bejegyzés ke|te: 2012'1 1.19.

Hatályos: 201 2' 1 1. 1 9. - ..'

561 o'o8 Éttermi, mozgó vendég|átás

Bejegyzés ke||e: 2o1 2.1 1' 1 9'

Hatályos: 201 2.1 1. 19. - .'.

9/1 91

9/193

2' o|dal, összesen: 24 o|dal

2g
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.01. 13-i hatállyal

8532.08 Szakmai kcizépfokú oktatás
Bejegyzés ke|te: 20,l2.1 1.1 9.

Hatályos: 2012.11.19. - ...

9/194 4322,08Yíz-, gáz-,fűtés-, |égkondicioná|ó-szerelés

Beje gyzés ke|te.. 2o1 2.,| 1 .1 9.

Hatályos: 201 2. 1 1' 1 9. - .,.

9/195 433.ĺ '08 Vako|ás

Bejegyzés ke|(e: 2o1 2.1 1.19.

Hatályos: 2012.11.19' - '.'

9/196 4332,08Éoületaszta|os-szerkezetszere|ése

Bejegyzés ke|te: 2012'1,|.19.

Hatályos: 2012.11.19. - ...

9/197 4333'08 Pad|o-, fa|burko|ás

Bejegyzés kelte: 2012.1.ĺ ',l9.

Hatályos: 2012.11.19. - ...

9/198 4334'08 Festés, üvegezés
Bejegyzés ke|te: 2o1 2'1 1 .1 9.

Hatályos: 201 2' 1 1. 1 9' - ..'

9/199 4399'08 Egyéb speciá|is szaképÍtés m. n. s.

Bejegyzés ke|te: 2o1 2.1 1.1 9.

Hatályos: 2012.11.19. - ...

9/200 4673'08Fa-'építőanyag-,szaniteráru-nagykereskede|em
Bejegyzés ke|te: 2o1 2.1 1 .1 9'

Hatályos: 2012.11.19. - ...

9/201 4752,08Vasáru-,festék-, üveg-kiskereskede|em

Bejegyzés ke|te: 2o,| 2.1 1'1 9.

Hatályos: 201 2. 1 1. 1 9. - ...

9/202 5629'08 Egyéb vendég|átás

Bejegyzés ke|te: 2o1 2.1 1' 1 9.

Hatályos: 2012.11'19. - ...

9/203 í610'08Fűrészárugyártás
Bejegyzés ke|te: 2o1 2' 1'| .1 9.

Hatályos: 2012.11'19. - '..

9/204 3832'08Hu||adékújrahasznosítása
Bejegyzés ke|te: 2o1 2'1 1 .1 9.

Hatályos: 201 2. 1 1'1 9. - .'.

9/205 41.ĺo'o8 Épü|etépítési projektszervezése
Bejegyzés ke|te: 20'| 2.1 1 .1 9'

Hatályos: 201 2. 1 1.1 9. - ...

9/207 4212.08 Vasút építése
Bejegyzés ke|te: 2o1 2.1 1'1 9'

Hatályos: 2012.11.19' - ...

9/208 4213,08 Híd, a|agút építése
Bejegyzés ke|te: 2o,| 2.1 1'1 9.

Hatályos: 2012,11.19. - ...

9/209 4221,08 Fo|yadék szál|ítására szo|gá|ó közmű építése
Bejegyzés ke|te: 2012.1 1 .19.

Hatályos: 2012.11.19' - '..

9/210 4222,08 E|ektromos' híradás-technikai cé|ú közmű építése
Bejegyzés ke|te: 2012.1.ĺ '19'

Hatályos: 201 2. 1 1. 1 9' -'..

9/211

3. oldal. összesen: 24 o|da|
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.01. 13-i hatá|Iyal

431 1,08 Bontás

Bejegyzés ke|te: 201 2'1.| .1 9.

Hatályos: 201 2. 1 1.1 9' - ...

9/212 4312,08 Építésĺ terĹi|et e|őkészítése
Bejegyzés ke|te: 2o1 2.1 1'19.

Hatályos: 201 2. 1 1. 1 9. . ...

9/213 4313'08Ta|ajmintavéte|,próbafúrás

Bejegyzés ke|te: 201 2.1 1 .1 9.

HatáIyos: 201 2. 1 1, 1 9. - ...

9/214 4321'08 Viĺ|anyszere|és
Bejegyzés kelte: 2012.1 1'í9.

Hatályos: 2012.11.19. - ..'

9/215 4329'08 Egyéb épü|etgépészeti szerelés
Bejegyzés ke|te: 2012.1 1 .1 9.

HatáIyos: 201 2. 1 1. 1 9. - ...

9/216 4339'08 Egyéb befejező építés m. n. s.

Bejegyzés ke|te: 201 2'1 1 .1 9.

Hatályos: 201 2. 1 1. 1 9. - ...

9/217 4391'08Tetőfedés,tetőszerkezet-építés
Bejegyzés ke|te: 2012'1 1''|9.

Hatályos: 201 2' 1 1. 1 9. - ...

9/218 494,l'08Közútiáruszá||ítás
Bejegyzés ke|te: 201 2.,| 1.,ĺ 9.

Hatályos: 201 2. 1 1. 1 9. -'..

9/219 6832.08|ngat|ankeze|és

Bejegyzés ke|te; 2012.'l 1..ĺ9.

Hatályos: 201 2. 1 1' 1 9. - ...

9/220 7731,08 Mezogazdaságĺ gép kö|csönzése
Bejegyzés ke|te: 2012.1 1.19.

Hatályos: 201 2.1 1.1 9. - ..'

9/221 7732,08 Építőipari gép kö|csönzése

Bejegyzés ke|te: 201 2'1 1'1 9.

Hatályos: 201 2. 1 1. 1 9. - .. -

9/222 7739,08 Egyéb gép, tárgyi eszkciz kö|csönzése
Bejegyzés ke|te: 201 2.1 1 .1 9.

HatáIyos: 201 2' 1 1.1 9. - ...

9/223 811o'o8Építményüzemeltetés
Bejegyzés ke|te: 201 2.1 1 .,| 9.

Hatályos: 201 2' 1 1. 1 9' - .'.

9/224 8121'08Á|talánoséoÜlettakarítás

Bejegyzés ke|te: 201 2.1 1 .19.

Hatályos: 201 2' 1 1. 1 9. - ...

9/225 8122'08 Egyéb épl.j|et-' ipari takarítás
Bejegyzés ke|te: 201 2.1 1 .1 9.

Hatályos: 201 2. 1 1. 1 9. -''.

9/226 8.l29'08 Egyéb takarítás
Bejegyzés ke|te: 2o1 2.1 1 .1 9.

HatáIyos: 201 2. 1 1. 1 9. - .. -

9/227 8130'08Zö|dterü|et-keze|és

Bejegyzés ke|te: 201 2.1 1 .1 9.

Hatályos: 201 2.1 1.19. - ...

9/228
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9/230

8520'08 AlaofokÚ oktatás

Bejegyzés ke|te: 2o1 2.'| 1 .1 9'

Hatályos: 201 2. 1 1. 1 9. - ...

8531'08 Á|ta|ános középfokÚ oktatás
Bejegyzés ke|te: 2o1 2.1 1 .1 9.

HatáIyos: 201 2. 1 1. 1 9. - ...

854,|.08 Fe|só szintű, nem fe|sófokú oktatás

Bejegyzés ke|(e: 2o1 2'1 1 .1 9.

Hatályos: 201 2' 1 1. 1 9' -'..

8542, 08 Fe|sófokú oktatás
Bejegyzés ke|te: 20'|2.1,|.1 9.

Hatályos: 2012,11.19. - ...

8559.08 M. n. s. egyéb oktatás

Bejegyzés ke|te: 2o1 2',| 1'19.

Hatályos: 201 2. 1 1. 1 9. - ...

801 0'08 Szemé|ybiztonsági tevékenység

Bejegyzés ke|te: 2012'.1 1.19.

Hatályos: 201 2' 1 1' 1 9' -''.

8020'08 Biztonsági rendszer szo|gá|tatás

Bejegyzés ke|te: 20'| 2.,| 1.1 9'

Hatályos: 201 2. 1 1. 1 9. - ...

4669'08 Egyéb m. n' s. gép, berendezés nagykereskede|me
Bejegyzés ke|te: 2o1 2' 1 1'1 9.

Hatályos: 201 2. 1 1. 1 9. -,..

4621,08 Gabona, dohány, Vetőmag, takarmány nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 2012.,| 1.í9.

Hatályos: 201 2. 1 1. 1 9. - ...

463,|'08 Zö|dsé9-' gyümoIcs-nagykereskedeIem

Bejegyzés ke|te: 2o1 2.1,| .1 9.

Hatályos: 201 2' 1 1. 1 9. - ...

7219,08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fej|esztés

Bejegyzés ke|te: 201 2'1 1'1 9.

Hatályos: 201 2'1 1.1 9. -''.

412o,o8 Lakó- és nem |akó épÜlet építése (Főtevékenység)
Bejegyzés kelte: 201 3'06.04.

Hatályos: 2013'06'04' - '..

4211,o8 Út, autópá|ya építése
Bejegyzés ke|te: 201 3.06.04'

Hatályos: 201 3.06.04. - ...

631 1'08 Adatfe|do|gozás, web-hoszting szoIgá|tatás

Bejegyzés ke|te: 201 4.01.03'

Hatályos: 201 4.01.03. - ..'

821 1, 08 tsszetett adminisztratív szoIgá|tatás

Bejegyzés ke|te: 20,| 4.01.03.

Hatályos: 2014.01.03. - ...

7 o22,o8 Üz|etviteIi, egyéb vezetési tanácsadás
Bejegyzés ke|te: 2014.0,l .28.

HatáIyos: 2014'01.28. -''.

8230'08 Konferencia. kereskedelmĺ bemutató szervezése
Bejegyzés ke|Íe: 2o1 4.o1'28.

Hatályos: 201 4'01.28. - ...

9/231

9/233

9/235

9/245
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9/237

9/239

9/241

9/242

9/243

9/244
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6920'08 SzámvĺteIi, könywizsgá|ói, adószakértői tevékenység
Bejegyzés ke|te.. 201 4'o7 .1 4.

Hatályos: 201 4.07. 1 4. - ...

9/246 101 1'08 Húsfe|do|gozás, {artósítás
Bejegyzés ke|te: 201 5'07'23'

Hatályos: 201 5.07'23' .'.'

9/247 1012,08Baromfihúsfe|do|gozása,tartósítása

Bejegyzés ke|te: 20í 5.07'23.

Hatályos: 201 5.07.23. - ...

9/248 1042,08 Margarin gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 5.07.23.

Hatályos: 201 5.07.23. - .'.

9/249 1051.08 Tejtermék gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 5.o7 .23.

Hatályos: 2015.07.23' - ...

9/250 1013.08Hús-, baromÍihús-készítménygyártása

Bejegyzés ke|te: 201 5.07.23.

HatáIyos: 201 5.07.23. - ...

9/251 1020'08Ha|fe|dolgozás,{artósítás
Bejegyzés ke|te: 20 1 5.o7 .23.

Hatályos: 201 5.07.23. - ...

9/252 1031'08Burgonyafeldo|gozás,-tartósítás

Bejegyzés ke|te: 201 5'07.23.

Hatályos: 2015.07.23' . ..'

9/253 1032'08 Gyümö|cs-, zcj|dség|é gyártása

Bejegyzés ke|te: 2o1 5.o7'23.

Hatályos: 2015'07.23. - ...

9/254 1039'08Egyébgytimölcs-,zö|dségfe|do|gozás,-tartósítás
Bejegyzés ke|te: 201 5.07.23.

Hatályos: 201 5.07.23. - .'.

9/255 104í'08olajgyártása
Bejegyzés ke|te: 201 5.07.23'

HatáIyos: 2015.07.23. - ...

9/256 1081'08Cukorgyártás
Bejegyzés ke|te: 201 5.07.23.

Hatályos: 201 5.07.23- - ...

9/257 ,|o82'o8 Édesség gyártása

Bejegyzés kelte: 201 5.07.23.

HatáIyos: 201 5.07.23. - ...

9/258 1052.08 Jégkrém gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 5.07.23.

Hatályos: 201 5'07.23. - ...

9/259 1061'08 Malomipari termék gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 5.07.23.

Hatályos: 201 5.07.23' - .'.

9/260 1062'08Keményító,keményítotermékgyártása
Bejegyzés ke|te: 201 5.07.23.

Hatályos: 201 5.07.23. - .'.

9/26.1 1071'08 Kenyér; friss pékáru gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 5.07'23.

Hatályos: 2015.07.23. - .'.

9/262

6. oldal, cisszesen: 24 olđa|
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9/263

9/264

9/266

9/267

9/269

9/270

9/271

9/272

9/273

9/274

1072,08 Tartósított lisztes áru gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 5'07.23'

Hatályos: 201 5.07.23. - ...

1 073'08 Tésztafé|ék gyártása

Bejegyzés kelte: 201 5'07.23.

Hatályos: 2015.07.23. - ...

1 092'08 Hobbiá||at-eIedel gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 5.07.23.

Hatályos: 2015.07'23. - ...

1 101'08 Deszti||á|t szeszes ita| gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 5.07'23.

Hatályos: 2015.07.23' - '.'

1083'08 Tea, kávé feldolgozása

Bejegyzés ke|te: 201 5.07.23.

Hatályos: 2015.07.23. - '..

1 084'08 Fűszer, éte|ízesítő gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 5.07.23.

HatáIyos: 2015'07.23. - .'.

1 085'08 Készéte| gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 5.07.23.

Hatályos: 201 5.07.23. - ..'

1086'08 Homogenizá|t, diétás éte| gyártása

Bejegyzés ke|te: 20,1 5'07.23.

Hatályos: 201 5.07.23. - ...

1089'08 M. n. s. egyéb é|e|miszer gyártása

Bejegyzés ke|te: 2o1 5.07.23.

Hatályos: 2015.07.23. - '.'

1 091'08 HaszonálIat-eledel gyártása

Bejegyzés kelte: 201 5.07.23.

HatáIyos: 2015'07.23. - ...

2562, 08 Fémmegmunká|ás

Beje gyzés ke|te: 20 1 5.o7 .23.

Hatályos: 2015.07'23. - ,.'

2591'08 Acé| táro|óeszköz gyártása

Bejegyzés ke|te: 2o1 5.07.23.

Hatályos: 201 5.07.23. - ...

1624,08 Táro|ó fatermék gyártása

Bejegyzés keĺte: 201 5'07'23.

Hatályos: 2015.07.23. - .'.

1629'08 Egyéb fa-' parafatermék, fonottáru gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 5.07'23.

Hatályos: 2015'07'23' - '..

251 1, 08 Fémszerkezet gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 5.07.23.

Hatályos: 201 5.07.23. - ...

2512'08 Fém épÜ|etelem gyártása

Bejegyzés ke|te: 2o1 5.07.23.

Hatályos: 201 5.07.23. - ...

2550'08 FémaIakÍtás, porkohászat

Bejegyzés ke|te: 20.| 5.07.23.

HatáIyos: 201 5.07.23. - ...

9/275

9/277

9/278

9/279

/ry
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9/284

9/28ô

1o A MÚKoDÉs gepr.,ezÉsÉNEK loŐpoľĺľ.lł
határozatIan

Hatályos: 1997,09.29. - ...

11 AcÉGJEGYZETTTóKÉJE
11/3 Összesen:3 oo0 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 2008.1 1'1,ĺ

9/281

9/282

9/288

9/290

9/291

9/292

2561'08 Fémfe|ü |et-keze|és

Bejegyzés kelte: 201 5.07.23.

HatáIyos: 201 5.07.23. - ...

,1 623'08 Épü|etasztaIos-ipari termék gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 5'07.23.

Hatályos: 2015.07.23. - ...

1 107'08 Üoĺtoital, ásványvíz gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 5.07'23.

Hatályos: 201 5.07.23. . ...

1 106'08 Ma|átagyártás
Bejegyzés ke|te: 201 5.07.23.

Hatályos: 201 5.07.23. .'..

1 105'08 Scirgyártás
Bejegyzés ke|te: 20'| 5.07.23.

Hatályos: 201 5.07.23. - ...

1.ĺ04'08 Egyéb nem deszti||á|t, erjesztett ita| gyártása

Bejegyzés ke|Íe.. 2o1 5.o7 .23.

Hatályos: 201 5.07.23. . ...

,ĺ ,|03'08 GyÜmci|csbor terme|ése

Bejegyzés ke|te: 201 5.07'23.

Hatályos: 201 5.07.23. - ...

.1 102'08 Sz<i|őbor terme|ése

Bejegyzés ke|te: 201 5.07.23.

Hatályos: 201 5.07.23. - ...

4662,08 Szerszámgép-nagykereskedelem

Bejegyzés ke|te: 2o1 5.07.23'

Hatályos: 2015.07.23. . ''.

3299.08 Egyéb m. n. s fe|dolgozóipari tevékenység
Bejegyzés ke|te: 201 5'07.23.

Hatályos: 201 5.07.23- - ..-

3240,08 Játékgyártás

Bejegyzés kelte: 20,ĺ 5.07.23.

Hatályos: 201 5'07.23. - ...

3109'08 Egyéb bÚtor gyártása

Bejegyzés kelte: 20.ĺ 5.07.23.

Hatályos: 201 5'07.23. - ...

31 02'08 Konyhabútorgyártás

Bejegyzés ke|te: 201 5.07.23.

Hatályos: 201 5.07.23. - ...

3.| 01'08 |rodabútor gyártása

Bejegyzés ke|te: 2o1 5.o7'23.

Hatályos: 201 5.07'23. - ...

2599'08 M. n. s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

Bejegyzés ke|te: 2o1 5.o7'23.

Hatályos: 201 5'07'23. - ...

10/1
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Hatályos: 2008.11'11. - ...

ĺg ĺ cÉcĺeoYzÉsRE JoGoSULT(AK) AoATA|

13n Darida o/ivér (an: Voitkó Tünde) * ügyvezető (vezet<i tisztségviseĺo) 4400 Nvireqvháza. oszőlő utca 97.

fszt' í.
Szü|etés ideje: 1 976.05. 1 2.

Adóazonosító je|: 839943281 4

A képviselet módja: öná||ó.

A jogviszony kęzdetę; 2008'10.08.
Vá|tozás időpontja: 2013.01.21 .

Bejegyzés ke|te: 201 3'05.03'

Hatályos: 2013'01.21. - ...

14 A KoNYW|zsGÁLo(K) ADATA|

14/4 B'Pá| és Társa Könywĺzsgá|ó és Tanácsado Kor|áto|t Fe|e|osségű Társaság HU 4400 Nyíregyháza, Korányi

Frigyes út 66' fszt' 1.

Breznviczkv Pát (an: Hadházi Ju|iannďl * łłoo lĺvíreqyh!Łé-KaliłlyLFrlgyes út 66. fszt' .|.

A jogviszony kezdete: 2015.08.28.

A jogviszony vége: 2020.08.28'

Vá|tozás időpontja: 2o1 5.08'28'
Bejegyzés ke|te: 2015.,l 1.12.

Hatályos: 201 5'08'28' -'..

20 A cÉG sTAT|szT|KA| SZÁMJELE

20/4 114988744120-1,ĺ3-15.

Bejegyzés ke|te: 20'| 3'06.06'

Hatályos: 2013.06.06. - ...

21 AcÉGADoszÁMA

21/3 11498874-2-15.

HU11498874.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: '|997.1'|.o1 .

Vá|tozás időpontja: 2009.01 .27 .

Bejegyzés ke|te: 2o1 2.1 1 .1 9.

HatáIyos: 2009.01.27. - ...

22 ÁTALAKULÁs eseľÉeeN A JoGUToD GÉG(EK) ADATA|

22/1 
115 09 o8,|25í 6 * ] RTZSAÉP PLUSZ Kor|áto|t Fe|e|ósségti Társaság'

Áta|aku|ás módja:kivá|ás

Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 2.05.

Hatályos: 201 3.1 2.05. - ...

32 A cÉG PÉNZFoRGALM|JEEŐSZÁMA

32J3 't0300002-27008252-00003285

MKB Bank zrt' (1056 Budapest, Váci utca 38.; 01 10 040952)

A szám|a nyitásĺ dátuma: 2004.09.01.

HatáIyos: 2004.09.09. - ...

32/1 1 1 01 04459-5681 1 400-01 003007

BudapestBankZrt'Nyíregyházifiók(4400Nyĺregyháza,Kossuthtér3.;01 10041037)
A szám|a nyitási dátuma: 201 3.01 .30.

Bejegyzés ke|te: 201 3'02.05.

HatáIyos: 2013.02.05' - '.'

32/1 5 1 091 800 1 -00000048-72140006

UniCredit Bank Hungary Zrt. Head office (1054 Budapest, Szabadság tér 5.6., 01 10 041348)

A szám|a nyitási dátuma : 201 4'02.28.
Bejegyzés ke|te: 20.1 4'03.03.
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3?f16

3417

32J18

3U19

45/3

10. oldal' összesen: 24 oldal

Hatályos: 2014.03.03. - ...

1 091 8001 -00000048-72140013

UniCredit Bank Hungary Zĺ1. Head office (í 054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; 01 1 0 041 348)

A szám|a nyitási dátuma: 201 4.02.28.

Bejegyzés ke|te: 201 4.03.03.

Hatályos: 201 4.03.03. - ...

1 091 8001 -00000048-72140020

UniCredit Bank Hungary Zrt. Head office (1054 Budapest' Szabadság tér 5-6.' 01 .ĺ 0 04.ĺ 348)

A szám|a nyitási dátuma: 2o1 4.02.28'
Bejegyzés ke|te: 201 4'03'03'

Hatályos: 2014.03.03. - .'.

1 09,ĺ 8001 -00000048-7 21 40037

UniCredit Bank Hungary Zrt' Head office (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6'; 01 10 041348)

A számla nyitási dátuma: 2014.03.05.

Bejegyzés ke|te: 20,| 4.03.07.

Hatályos: 2014.03.07. - ...

,| 091 800.ĺ -000oo048.7 21 4oo44

UniCredit Bank Hungary Zń. Head office (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; 01 10 041348)

A szám|a nyitási dátuma: 2014.03.05.

Bejegyzés ke|te: 201 4.03.07.

Hatályos: 201 4'03.07. - ...

45 A cÉG ELEKTRoN|KUs ELÉRHETŐsÉce

E mail: info@rozsaep.hu
Vá|tozás időpontja: 2013'01 '21 .

Bejegyzés ke|te: 201 3.05.03.

Hatályos: 201 3.01.21. - ...

E mail: info@rozsaep.hu
Vá|tozás időpontja: 201 5.08.28'

Bejegyzés ke|te: 2o1 5.'|'| .1 2.

Hatályos: 2015,08,28. - ...

49 A cÉG CÉGJEGYZÉKSáMA|

49/1 .ĺ5 09 064767

Vezetve a(z) Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában.

Bejegyzés kelte: 2008.,| 1.,1 1.

Hatályos: 2008.1 1.1 1. - ...

Cégformától függő adatok

1 ATÁRsAsÁGTAGJA|NAKADATA|
(0s)

1 (09y1 3 DarÍda oĺjvér (an: Voitkó Tünde Emese) s 4400 Nyíreqvháza. ósző|ő utca 97. fszt. í.
Szü|etés ideje:,1 976.05'12.

Szavazati jog mértéke minósített többségű befo|yást biztosít.

A tagsági jogviszony kezdete: 2006'02.01 '

Vá|tozás idcĺpontja: 201 3.06. 1 0.

Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 2.05.

Hatályos: 2013-06.10. - ...

1 (09y1 4 Dr. Csenqeri Áones (an: Vadócz Mária) * .ĺ400 Nvíreqvháza. Jósa András utca ,| 0-12. fszt. 3'

szÜletés ideje: 1 982.04.08.

A tagsági jogviszony kezdete: 201 5.09'28.

ąr_.\v
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OPTEN Kft. > Céskivonat 20|6.01. 13-i hatállval

Vá|tozás időpontja: 2o1 5'0s.28.

Bejegyzés ke|te: 2o1 5.'| 1 .12.

HatáIyos: 2015.09'28. - ''.

97 PÉNzÜGYl MoDUL

2o14. év

11. oldal, cisszesen: 24 oldal

20,|2' év 2o11. év 2010' év2013. év

Értékesítés nettó

árbevéteIe

Üzemi eredmény

Adózás e|őtti

eredmény

Mér|eg szerinti

eredmény

Adózott eredmény

Eszkcizcik összesen

Befektetett eszkozök

Forgóeszkozök

Pénzeszköz<jk

Aktív idobeIi

eIhatáro|ások

Saját t<ĺke

Cé|tarta|ékok

KÖteIezettségek

Rövid Iejáratú

k<iteIezettségek

Hosszú lejáratú

köteIezettségek

Passzív idcĺbeIi

eIhatáro|ások

Pénzügyi mutatók

E|adósodottság foka O

EIadósodottság
mértéke - Bonitás O

Árbevéte| arányos
eredmény % O

Likvidĺtási gyorsráta O

Létszám: 43 fó

'|27 H|RDETMÉruyer

Beszámo|ási időszak 2014,01.01. -

2014.12.31.

eFt

í 963 750

130 107

129 046

126 248

126 248

1 305 170

190 833

1 109 140

,ĺ45 565

ą.|o7

340 258

0

943 586

844 360

99226

z| ózo

2013.01.01. -

2013.12.31.

eFt

1 067 151

112 211

112696

1 06 909

106 909

598 945

30 524

551 124

137 646

17 297

2't4 010

0

360 399

358 756

1 643

24 536

2012.01.01. -

2012.12.3't.

eFt

875 171

20 427

20 178

18 726

'18726

527 459

36 716

481 235

41 161

I 508

120 102

0

400 073

396 826

3 247

7 284

2011.01 .01. -

2011.12.31.

eFt

1 121 750

39 950

37 878

35 654

35 654

604252

43 833

507 889

2 198

52 530

101 376

0

493 543

488 570

4 973

I 333

2010.01.01. -

2010.'t2.3't.

eFt

1 085 582

28 049

28 480

25 826

25 826

467 685

41 617

403 004

13 592

23 064

65 722

0

396 845

389 747

7 098

5 .ĺ18

0,72

2,77

6,43

1,30

0,60

I,OO

10,02

,ĺ.5,l

0,76

J'Jó

2,14

1,'t 8

0,82

4,87

3,18

1,03

0,85

6,04

2,38

0,89

Cégek közvet|en köz|eményei

Cégkcizlciny
Év: 2009. Kötet 26. o|da|: 104090.

A Szabo|cs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbĺróság á|ta| nyi|vántartásba Vett RlzsAÉP Kereskede|mi és
Szoĺgáltató

Kor|áto|t Fe|e|osségű Társaság (Cg.: [15 09 064767]; 4400 Nyíregyháza, TÜnde u. 12.) szétvá|ik.

A szétvá|ás módia: kiválás.
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OPTEN Kft. >> Cégkivonat 2016.01. 13-i hatá|Iya| 12. o|đa|, cisszesen: f4 olda|

A szétvá|ási okirat és a társaságok a|apító okiratai a|áírásának napja: 2009. ápri|is 27.

A kiváló társaság neve: RTZSA Épĺĺl reresxede|mi és Szo|gáItató Kor|átolt Fe|e|ősségÚ Társaság'
Székhelye: 4400 Nyíregyháza,Túnde u- 12-

A társasági szezódés e|fogadásának napja: 2009. ápri|is 27.

Atársaság fó tevékenységi kÖre: Út, autópá|ya építése.
A jegyzett tőke <isszege: 3 000 000 Ft (hárommiĺ|ió forint).

A joge|őd' fennmaradó társaság neve: RTzsAÉP Kereskede|mi és Szo|gá|tató Kor|áto|t Fele|ősségű Társaság.
Székhe|ye: 4400 Nyíregyháza,Tunde u- 12.

A társaságĺ szeződés e|fogadásának napja: 2009. ápĺi|is 27.

A társaság fő tevékenységi köre: Út, autópá|ya építése.
A jegyzett tőke összege: 3 000 000 Ft (hárommi||ió forint)'

A jogelőd társaság záro és a jogutód társaság nyiti vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatai:

- Adatok E Ft-ban
EszKtztK Kiválás.e1őtti Rendezés, különbozet nózseÉp rtt. nózse ÉpÍľi

- Ro'.o"?"äĺäi *''''j3"itŹ]. Kft. (nyitó)

A) öelerEetecc eszrozok 1.28 167 8 941 1.1.g 226
I. Tmateriális jawak 2 13Ą 2 734
II' Tárgyi eszközôk 126 033 6 807 II9 226
TTT RAfôLťôiôťť ňÁń7iiđr'ł éążv^ż^v
B) Forgóeszközök 68 495 +3000 69 495 2 000
I. Készletek 9 564 9 564
II. Követe].ések 52 .186 52 786
Jf1. Erf,eKDaDarÔK
Iv. Pénzesżk-ozök 6 745 +3ooo 7 I45 2 0o0
C) Aktiw időbe]i elhatárolások 9 111 9 111
ÖsszEsEN: 205 7.13 +3000 8.1 5Ą7 I21 226

:^--. ^^_. 
Adatok_E- Ft-ban

EoRRAsoK Kiválás.elóttĺ Rendezés, kü.tönbözet RoZSAEP Ktt. RozsA EPITo
RozsAEP Kft. (nyĺtó) Kft. (nyitó)

o1 ,.i,. .on. :i"53,, +3o0o *''''';o"|áä 
55 ooo

I. .Jegyzett tőke 3 000 +3000 3 000 3 000
T T 'Tén\'7é|ř rla mÁĺ be nem f iz . tőke
TTI. TőketaIta1ék
Iv. Eredménytartalék 56 528 4 528 52 000
V. Lekötött tartalék 12 .760 72 760
vI. Ertékelési tartalék
vTT. Mérleg szerintĺ eredmény
E) cé1taIta.Lékok
F) Kötelezettségek 103 956 64 665 39 291.
T. Hátra soro1t koteJ-ezettségek
TI. Hosszú 1ejáIatú köte].ezettségek 32 628 32 628
TTT Rarrirl lo.iÁrařl,l kötp]pzétl-Śáđék .71 328 32 03.7 39 291
G) Passzív időbeli elhatáro1ások 29 529 2 594 26 935
OSSZESEN: 205'773 +3000 87 541 1,21, 226

A vagyonmegosztás aránya a jogutód társaságok között RlzsA Építő Kft. 58,07%, RTzsAÉP Kft. 4,| ,93%.

A RTzsAÉP Kft. jogutód társaság vezető tisztségvise|ője: Darida o|ivér (4400 Nyíregyháza, lszi5|ő u. 97. fszt. 1 .).

A RozsA Épíĺl rĺt. jogutód társaság vezető tisztségvise|ője: Darida o|ivér (4400 Nyíregyháza, 1/sző|i5 u. 97. fszt. 'ĺ .).

A szétválási okirat főbb rende|kezései a jogok és kcltelezettségek tekintetében:

Amennyiben va|ame|y vagyontárgyró|' egyéb jogosítványró|, ame|y a szétvá|ási okirat a|áírása után kerü| fe|ek tudomására,

avagy
ró|a az nem rende|kezik, úgy a fe|ek el|enkezo megá||apodása hiányában az a jogutód társaságokat a megje|o|t

vagyonmegosztás

arányában i|leti meg.

Amennyiben va|ame|y köte|ezettségró|, ame|y a szétvá|ási okirat a|áírása után kerÜl fe|ek tudomására, avagy ró|a az nem

rendelke-

zĺk' úgy a feĺek e|lenkezo megá|lapodása hiányában a jogutód társaságok fe|e|<issége egyetem|eges.

A társaság fe|hívja hitelezőit' hogy azok a hite|ezok, akiknek az áta|aku|ó gazdasági társasággal szemben fenná||ó, |e nem járt

kö-

vete|ései az átaIaku|ással hozott dontés eIsó közzététe|ét megelőzően ke|etkeztek, k<ivete|éseik eĘéig az átaIaku|ó

gazdasági társa-

ságtó| a döntés másodĺk közzététe|ét követo harmincnapos jogvesztő határidőn be|til biztosítékot követe|hetnek a Gt. 76' $-a
aIapján.

A hite|ezok a hirdetményi határidő a|att a követe|éstiket érintő rendelkezésekró| Darida o|ivér Ügyvezetőné|, a társaság
székheIyén
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OPTEN Kft. )) Cégkivonat 2016.01. 13-i hatá|Iyal

kapnak tájékoztatást.
(E|scĺ kc'zzététel'

13. oldal' cisszesen: 24 o|đa|

Cégek közvet|en köz|eményei
CégközItiny

Év : 2009' K<jtet 27. o|da|: .ĺ07593.

A Szabo|cs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mĺnt Cégbíroság á|ta| nyi|vántartásba Vett RTzsAÉP Kereskedelmi és
SzoIgá|tató

Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság (Cg.: [15 09 064767]; 4400 Nyíregyháza, Tünde u. ,|2.) szétvá|ik'
A széfuálás módja: kivá|ás.

A szétvá|ási okirat és a társaságok a|apĺtó okiratai a|áírásának napja: 2009. ápri|is 27.

A kivá|ó társaság neve: RTZSA ÉPĺTl Keresxede|mi és Szolgá|tató Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság.
Székhe|ye: 4400 Nyíregyháza,Tunde u' 12.
A társasági szeződés e|fogadásának napja: 2009. ápĺi|is 27.

A társaság fő tevékenységi kcire: Út, autópá|ya építése.
A jegyzett tóke osszege: 3 000 000 Ft (hárommi||ió forint).

A jogelőd, fennmaradó társaság neve: RTZSAÉP Kereskede|mi és Szo|gá|tató Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság.
Székhe|ye: 4400 Nyíregyháza,Tunde u- 12.

A társasági szeződés e|fogadásának napja: 2009. ápri|is 27.

A társaság fő tevékenységi köre: Út, autópá|ya építése.
A jegyzett tĺike összege: 3 000 000 Ft (hárommi|lió forint).

A jogelód társaság záro és a jogutód társaság nyitó vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatai:

Adatok E Ft-ban
EszKözÖK Kiválás.e].őttí Rendezés. küIonbözet nózseÉp xĺt. nózsł ÉpÍto

RozsAEP Kft. (nyitó) Kft. (nyitó)

i) u.,"u."..tt eszközök ,;ä^iz\ 
Kiválásgután 

I1'9 226
I. ImateriáIj.s javak 2 I34 2 I34
IT' Tárgyi eszközök 1-26 033 6 807 II9 226
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B) Forgóeszközök 68 495 +3000 69 495 2 000
T. Készletek 9 564 9 564
TI. Követelések 52 .786 52 786
ffl. ErteKDaplroK
Iv. Pénzesżközök 6 145 +3000 .7 r45 2 oOO
c) Aktĺv időbeli elhatároJ.ások 9 111 9 1'I1'
OSSZESEN: 205 773 +3000 87 54'l 1,2L 226

- Adatok E Et-banFoRRÁsoK -'XáäśiĺE.iił] Rendezés, kü.Iönbözet *u'.oŤ:"ĺĺ:i 
^ř?:'i"iľĺäľ. (záró) Kiwá].ás után

D) saiát tőke .72 288 +3000 20 288 55 000
I. Jelyzett tőke 3 ooo +3o0o 3 o0o 3 0o0
TT 'Téđ\,7éřt ' rlo mÁĺ be nem f iz. tőke
f,11, foKeTartateK
IV. Eredménvtartalék 56 5?8 Ą 528 52 000
v. Lekötött tarta]ék 12 760 12 .160

vI. Erteke1esi tartalék
VIT. Mérleg Szerinti eredmény
E) Céftarta].ékok
F) Köte}ezettséqek 103 956 6Ą 665 39 291'
T. Hátra Soro1t kötelezettségek
TT l]ÔŚŚ7l.r l éiáŕáf ri köte'] ezeťtsóđék j2 628 32 628
ITI. Rövíd leiáratú köte].ezettséqek .7I 328 32 037 39 29I
G) Passzív id3be1i efhatároIások- 29 52g 2 59Ą 26 g35
OSSZESEN: 205 773 +3000 8'l 547 1,21, 226

A vagyonmegosztás aránya a jogutód társaságok között RózsA Épító Kft. 58,07%, RTzsAÉP Kft. 41 ,g3yo.

A RTzsAÉP Kft. jogutód társaság vezető tisztségviseĺője: Darida o|ivér (4400 Nyíregyh áza, lsző|ő u' 97. fszt. 1 ').

A RTzsA EPĺTo Kft' jogutód társaság Vezetó tisztségvise|tĺje: Darida o|ivér (4400 Nyíregyháza, lsző|o u. 97. fszt. .ĺ 
.).

A szétvá|ási okirat fóbb rende|kezései a jogok és köte|ezettségek tekintetében:

Amennyiben Va|ame|y Vagyontárgyró|' egyéb jogosítványról, ame|y a szétvá|ási okirat a|áírása után kerü| felek tudomására,

avagy
ĺó|a az nem rende|kezik, úgy a fe|ek e||enkezo megá|lapodása hiányában az a jogutód társaságokat a megje|o|t

vagyonmegosztás

arányában i||eti meg.
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.01. 13-i hatáI|ya| 14. oldal, összesen: 24 o|da|

Amennyiben va|ame|y köte|ezettségrő|, ame|y a szétvá|ási okirat a|áírása után kerü| fe|ek tudomására, avagy ró|a az nem

rendelke-

zik' úgy a fe|ek el|enkezo megá||apodása hiányában a jogutód társaságok fe|elóssége egyetem|eges.

A társaság fe|hívja hite|ezőit, hogy azok a hitelezők, akiknek az áLa|aku|o gazdaságĺ társasággal szemben fenná||ó, ĺe nem járt

kö-

vete|ései az áta|akulássa| hozott d<intés elsó közzététe|ét mege|ozóen ke|etkeztek, követe|éseik erejéig az átalaku|ó
gazdasági társa-
ságtó| a döntés második közzétételét koveto harmincnapos jogveszto határĺdőn be|Ü| biztosítékot kcjvete|hetnek a Gt. 76. $-a
aIapján.

A hitelezók a hirdetményi határidó a|att a követe|ésüket érintő rende|kezésekro| Darida o|ivér i.igyvezetoné|, a társaság
székhe|yén

kapnak tájékoztatást'
(Második közzététe|.

Cégek közvet|en köz|eményei

Cégkciz|öny

Év : 201O. Kcitet: 31. o|da|: 124687.

A RlZsAÉP Kereskedelmi és Szo|gá|tató Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság (Cg.: [15 09 064767]; székhe|ye: 4400

Nyíregyháza,
Tünde Út 12') tagjai e|határozták, hogy a kor|áto|t fe|e|ósségű társaság széfuá|ik.

A szétvá|ás módja: kiválás akként, hogy egy új kor|áto|t fe|e|ősségű társaság vá|ik ki.

A szétvá|ás eredményeként a RTZSAÉP Kft.-bő| az a|ábbi kor|áto|t fe|e|ősségű társaság válik ki:

Név: DARIDA |NGATLAN Kor|áto|t Fe|e|osségű Társaság.
Székhe|y: 4400 Nyíregyh áza, T unde út 12.

Rcjvidített neve: DAR|DA |NGATLAN Kft.

Fó tevékenység: Saját tu|ajdonú, bére|t ingat|an bérbeadása, üzeme|tetése.

Ügyvezető: Darida o|ivér (a. n.: Vojtkó Tünde; 44oo Nyíregyháza, lszőló u' 97. fszt' 1.).

Tozstőke: 500 000 FÍ' (ötszázezer forint), me|y te|jes egészében pénzbe|i hozzĄáru|ás (egyzett tőke).

A tagok a kivá|ó gazdasági társaság jegyzett tokéjét pénzbe|i betétként biztosítják.

A kivá|ó kft. társasági szezódése aláĺrásának napja 2010. jÚnius 28.

A kivá|ó társaság idotartama: a társaság határozat|an időtartamra alaku|.

A tag a társaság vagyonát nem értékelte át.

A szétvá|ás eredményeként a fennmaradó társaság fóbb adatai:

NéV: RTzsAÉP Kereskede|mi és Szo|gá|tató Kor|áto|t Fe|e|ósségű Társaság.

Cégjegyzékszáma: [15 09 064767].

Székhe|ye: 4400 Nyíregyháza, Tunde út 12'

Fó tevékenység: Út, autópá|ya épĺtése.

Ügyvezetó: Darida o|ivér (a' n.: Vojtkó Tünde) <iná|lóan.

Torzstőke: 3 000 000 Ft (hárommĺ||ió forĺnt).

A kivá|ásĺ szez<idése aláírásának nap1a:2o1o' június 28'

Vagyonmérleg-tervezetek (2009. december 31.):

Adatok E Ft-ban
EszKozoK Kivá1ás -e].őtti Rendezés RozsAEP DARIDA TNGATÍ,AN

RozsAEP Kft. külön.bözet Kft. Kft.
(záxő) (nyitó) (nyitó)

- Eredeti KiváIás után
A) Befektetett eszkozok I32 230 5 569 1-26 66L
I. ImateriáIis javak 1. 446 1. 4Ą6 0
II. Tárqvi eszközök 130 784 4 723 126 66I
TTT nołoutorott ňÁńżiiđr'i ą<zLÄzÄL
B) Forgóeszkozök 2I8 294 +500 2I8 294 500
t. Készletek 16 420 16 Ą20
II. Kovete]'ések 191 501 191 501
tl1 - [rTeKpaparoK
rv. pénzesżkôzok 10 3?3 +5oo 10 373 50o
c) Aktív időbeli elhatárolások 9 497 9 491
ÖSSZESEN: 360 021 +500 233 360 I2'l L6I

Adatok E Ft-banFoRRAsoK -'ĺáłśitB'i:i] -"ffiH:::; ^"'itľ: DARrDA 
'*no#t:

(zári\ (nyitó) (nyj-tó)

httľ. /www 
.]ľten. 
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.01. 13-i hatá|lya| l5. oldal' összesęn: 24 o|da|

o) ..j,. .uu. 'äľ:;ä +50o ,, ,,,*'u^,^" '.'. ,, ,o:.
T. Jegyzett tőke 3 000 +500 3 000 500
TT .TAđ\|7éťt r]a m6n be nem f iz. tőke
III. Tőketartalék
Iv. Eredménytarta]ék 12 668 7 667 65 001
v. Lekotött tartalék 10 635 10 635
V.t. Ertékelésí tartalék
vII. Mérleg szerinti eredmény
E) Cé]-tartaIékok
F) Kötelezettségek 248 739 211 005 3.7 L3Ą
I. Hátra soroIt kötelezettségek
II. Hosszú .Lejáratú koteIezettségek I8 769 1'8 .169

TII. Rövid leiáratú kötelezettséqek 229 310 19? 236 37 I34
o) Passziv idÚLcli ellraLárulásuk 23 579 1 o53 24 5f6
osszEsEN: 360 021 +5oo 233 360 L27 16I

Vagyonmegosztás.. az áta|akuló RlzsAEP Kft. a kiválást kovetoen a Vagyon 64,73o/o-áva|, míg a kiváló kft' az eredeti Vagyon

35,27%-áva| fog rende|kezni. A kivá|ás során 126 661 E forint könyv szerinti értékben és 500 000 forint készpénzben keri.]| át

az uj

kft.-be, me|ynek forrását 65 001 E forint eredménytartalék, 500 000 forint jegyzett tőke, 37 134 E Ft köte|ezettség és 24 526 E
Ft
passzíV időbe|i e|határo|ás képezi. A kivá|ást követően a kivá|ás idcipontjáig keletkezett jogok és kotelezettségek a joge|őd

kft.-t ille-

tĺk és terhe|ik, a kivá|ó cég csak és kizárólag a kivá|ást követően ke|etkezett köte|ezettségeiért köte|es he|ytá||ni, és csak a

kiválás
idópontját köVetóen ke|etkezett jogok i||etik meg'
A társaság azon hite|ezői, akiknek a RTzsAÉP Kft'-ve| szemben |e nem járt k<ivete|ései az átalaku|ássa| hozott d<jntés e|ső

közzé-
téte|t megelőzően ke|etkeztek, követe|ésük erĄéig az áta|aku|ó gazdasági társaságtól a döntés második kcizzétételét kcivető

30 naoos
jogvesztő határidón belü| biztosítékot követe|hetnek. A hite|ezők a követelésüket érintó vagyonmegosztási rende|kezésekrő|

az
a|ábbi székhe|yen kaphatnak tájékoztatást 4400 Nyíregyháza, Tünde Út 12'
(EIs<ĺ kozzététe|.

Cégek közvet|en köz|eményei

Cégk<iz|öny

Év: 2010. Kötet: 31. o|da|:124687.

A RTZSAEP Kereskede|mi és Szo|gá|tató Kor|áto|t Fe|e|ósségű Társaság (Cg.: [15 09 06a767I; székhe|ye: 4400
Nyĺregyháza,

Tünde út 12.)tagjai e|határozták, hogy a kor|áto|t fe|elősségű társaság szétvá|ik'
A szétvá|ás módja: kivá|ás akként, hogy egy új kor|áto|t fe|e|ósségű társaság vá|ik ki.

A szétválás eredményeként a RTzsAÉP Kft'-bcĺ| az a|ábbi kor|áto|t fe|e|ősségű társaság vá|ik ki:

Név: DAR|DA |NGATLAN Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság'

Székhe|y: 4400 Nyíregyháza, Tunde út 12.

Rövidített neve: DAR|DA INGATLAN Kft.

Fo tevékenység: Saját tu|ajdonú, bére|t ingat|an bérbeadása, Üzeme|tetése.

Ügyvezető: Darida olivér (a. n.: Vojtkó Tünde; 4400 Nyíregyháza, Tszcĺ|cĺ u. 97. fszt. ,ĺ.)'

Tö|zstőke: 500 000 Ft (ötszázezer forint), me|y te|jes egészében pénzbe|i hozzď1áru|ás (egyzett tőke).

A tagok a kĺvá|ó gazdasági társaság jegyzett tőkéjét pénzbe|i betétként biztosítják.
A kivá|ó kft. társasági szez<ĺdése a|áírásának napja 2010. jÚnĺus 28'
A kĺválo társaság időtartama: a társaság határozat|an ĺdotartamra a|akul.

A tag a társaság vagyonát nem értéke|te át.

A szétvá|ás eredményeként a fennmaradó társaság főbb adatai:

Név: RlzsAÉP KereskedeImi és Szo|gá|tató Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság'
Cégjegyzékszáma: [,|5 09 064767].

Székhe|ye: 4400 Nyíregyh áza, Íunde Út 12'

Fő tevékenység: Út, autópá|ya építése.

Ügyvezeto: Darida o|ivér (a. n.: Vojtko TÜnde) öná|lóan'

Tözstoke: 3 ooo ooo Ft (hárommi||ió forint).

A kivá|ási szeződése a|áírásának napja:2o,|0. június 28.
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.01. 13-i hatáI|ya| 16. oldal. tisszesen: 24 oldal

Vagyonmérleg-tervezetek (2009. decenber 31.):

- Adatok E Et-ban
EszKÖztK KiváIás előtti Rendezés nózseÉp DARÍDA INGATĹAN

- 
*izseÉp xĺt. különbözet Kft. Kft.

(zé'xi\ (nyitó) (nyitó)
- Eredeti Kiválás után
A) Befektetett eszközok l32 230 5 569 1.26 661.
1. Imateriális javak l 446 1' 4Ą6 0
1T. Tárgyi eszközök l.30 784 4 1'23 126 66r
III. Befektetett pénzügyi eszközok
B) Eorgóeszközök 218 294 +500 2L8 294 500
I. Készletek L6 420 L6 420
II. Kovetelések 191 501 191 501
T1I. ÉrtékpaDíIok
iv. pénzesżkózok 10 373 +50o 10 373 5oo
C) Aktív időbefi eIhatáro]-ások 9 49.7 9 497
ÖsszEsEN: 360 o2I +500 233 360 !27 :-67

Adatok E Ft-banFoRRÁsoK -'XáłśiĺE'i!t] -"Ť:s:::; -u'i?i: DARIDA'*"o#tľ
(záró) (nyitó) (nyitó)

- Eredeti Kiválás után
D) saját tőke 86 303 +500 21 302 65 501
I. Jegyzett tőke 3 000 +500 3 000 500TT 'Téđ\,7éi-t. rle nóĺ be nem fiz. tőke
tt1. aoKetartateK
TV. Eredménytartalék .l2 668 7 667 65 001
v. Lekotött tarta.Iék 10 635 10 635
VI. Ertéke]ésí tartalék
vIr. Mérfeg szerínti eredmény
E) cé1tartaJ.ékok
F) KöteJ-ezettségek 248 739 211 005 37 I34
I. Hátra soIolt kötelezettségek
TI. Hosszú lejáratú köteJ.ezettségek L8 769 1'8 769
1II. Rövid lejáratú köte]ezettségek 229 310 1'92 236 3.7 I34
G) Passzív időbeli e}határolások 25 579 1 053 2Ą 526
oSSZESEN: 360 021 +500 233 360 f21 I6f

Vagyonmegosztás.. az áta|aku|ó RlZsAÉP Kft. a kiválást követően a Vagyon 64,73o/o-áva|, míg a kivá|ó kft. az eredeti Vagyon

35,27%-áva| fog rendelkezni' A kivá|ás során 126 661 E forĺnt könyv szerinti értékben és 500 000 forint készpénzben kerÜl át

azúj
kft.-be, me|ynek forrását 65 001 E forint eredménytartalék, 500 000 forint jegyzett toke, 37 134 E Ft köte|ezettség és 24 526 E
Ft
passzíV időbe|i e|határo|ás képezi' A kivá|ást követően a kivá|ás időpontjáĺg keletkezett jogok és köte|ezettségek a joge|őd

kft.-t ille-

tik és terhe|ik, a kivá|ó cég csak és kizáró|ag a kivá|ást követoen ke|etkezett köte|ezettségeiért köte|es helytá||ni, és csak a
kivá|ás

idópontját követóen ke|etkezett jogok i||etik meg'
A társaság azon hĺte|ezői, akiknek a RTzsAÉP Kft.-ve| szemben |e nem járt követe|ései az áta|aku|ássa| hozott döntés e|sci

közzé-
téte|t megeĺozően ke|etkeztek, követelésük erejéig az áta|aku|ó gazdasági társaságtó| a döntés másodĺk közzététe|ét köVető

30 napos
jogveszto határidőn be|ü| biztosítékot köVetelhetnek. A hiteIezok a köVete|ésÜket érĺnto vagyonmegosztási rendeIkezésekrő|

az
a|ábbi székhe|yen kaphatnak tájékoztatást 4400 Nyíregyháza, Tünde út 12'

(EIsó közzététe|'

Cégek közvet|en köz|eményei

Cégköz|öny
Év : 20.ĺ0. Kötet: 32' o|da|: 139811.

A RóZSAÉP Kereskede|mi és Szo|gá|tató Kor|áto|t Fe|e|ósségű Társaság (Cg.: [15 09 064767ll; székhe|ye: 4400
Nyíregyháza'
Tünde út 12.) tag1ai e|határozták, hogy a korlátolt fe|e|osségű társaság széfuá|ik.

A szétválás módja: kivá|ás akként, hogy egy Új kor|áto|t fe|e|ósségú társaság vá|ik ki.

A szétvá|ás eredményeként a RlZsAÉP Kft.-bó| az a|ábbi kor|áto|t fe|e|ósségú társaság vá|ik ki:

Név: DAR|DA INGATLÁN Korláto|t Fe|e|ősségű Társaság.

Székhely: 4400 Nyíregyh áza, TÜnde út 12.

Rövidített neve: DAR|DA |NGATLAN Kft.
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 20|6.01. 13-i hatáI|ya1 17. olda|, cisszesen:' 24 olđa|

Adatok E Et-ban
Rendezés RózsAÉP DARTDA TNGATIAN

kü].önbözet Kft. Kft.
(nyitó) (nyitó)

Kivá}ás után
126 667

0
126 66L

s00

s00

t27 16I

Adatok E ľt-ban
RózsAÉP DARIDA INGA.ILAN

Kfr. Kfr.
(nyitó) (nyi:ó)

KiváláS után
65 501

500

65 001

37 134

37 13Ą
2Ą 526

r27 16L

Fő tevékenység: Saját tu|ajdonú, bérelt ingat|an bérbeadása, tizeme|tetése.

Ügyvezető: Darida olivér (a. n': Vojtkó Ttinde; 4400 Nyíregyháza, Tszó|ó u. 97. fszt' '|.).

Tözstóke: 500 000 Ft (ötszázezer forint), mely teljes egészében pénzbe|i hozzĄáru|ás (egyzett tcĺke)

A tagok a kivá|ó gazdasági társaság jegyzett tőkéjét pénzbe|i betétként biztosítják'
A kivá|o kft' társasági szerződése a|áírásának napja 2010. június 28'
A kiváló társaság időtartama: a társaság határozat|an idótartamra a|aku|.

A tag a társaság vagyonát nem értékelte át.

A széfuá|ás eredményeként a fennmaradó társaság főbb adatai:

NéV: RlzsAÉP KereskedeImi és Szo|gá|tató Kor|átoIt FeIelősségű Társaság'
Cégjegyzékszáma: [15 09 064767]'
Székhe|ye: 4400 Nyíregyháza, Tünde út 12.

Fó tevékenység: Út, autópá|ya építése.
Ügyvezető: Darida olivér (a. n': Vojtkó Tünde) öná||óan.

Tcizstóke: 3 000 000 Ft (hárommi||ió forint).

A kivá|ási szez<ĺdése a|áírásának napja: 2010. június 28.

Vagyonmérleg-tervezetek (2009' december 31.):

ESZKOZOK

i) u...n....tt eszközök
I. TmateriáIis javak

rII. Befektetett pénzügyí eszközök

r. KéSzIetek
II. Követelések
frf. ErteKpaplroK
1v. Pénzeszközök
c) Aktiv időbeIi efhatárolások
összEsEN:

FoRRÁsoK

o) a.lra aUU"
T. Jegyzett tőke
II. .'egyzett, de még be
f,11. LOKerartaaex
IV. Eredménytarta]ék
v. T,ekötött taIta}ék
vI. Ertéke1ésĺ tartalék
\7TT MÁr'] oa <?ôři nti orarlnÁnĺl
E) céItarta1ékok
E) Kote1ezettsé9ek
I. Hátra soroJ-t köte.lezettségek
II. Hosszú lejáratú köte].ezettségek
1IÍ. Rövid lejáratú kötelezettségek
G) Passzív időbeli elhatárolások
osszEsEN:

Kivá1ás előtti
RózsAÉP Kft.

(záró)
Eredeti
L32 230

t 446
130 784

2t8 294
'l-6 420

191 501

Kivá]-ás e}őtti
RózsAÉP Kft.

+500

+50 0

+500

Rende zés
küIönbözet

+500
+500

5 569
L 446

2t8 294
16 Ą20

191 501

10 373
9 491

233 360

?r 302
3 000

10 635

211 005

r8 '7 69
r92 236

1 053
233 360

10 373
9 497

360 02r

nem fiz. tőke

(zárő\
Eredeti
86 303
3 000

72 668
10 63s

248 L39

L8 '7 69
229 370
25 5'19

360 02L

Vagyonmegosztás.. az átalaku|ó RlzsAÉP Kft' a kiválást kÖVetóen a Vagyon 64,73o/o-áva|, míg a kivá|ó kft. az eredeti Vagyon

35,27%-áva| fog rende|kezni. A kivá|ás során .l26 661 E forint kÖnyv szerĺntĺ értékben és 500 000 forint készpénzben kerÜ| át

azul
kft.-be, me|ynek forrását 65 001 E forint eredménytartalék, 500 000 forint jegyzett tőke, 37 1 34 E Ft köte|ezettség és 24 526 E
Ft
passzíV id<ĺbe|i elhatáro|ás képezi. A kivá|ást követoen a kivá|ás időpontjáig ke|etkezett jogok és köte|ezettségek a jogelőd

kft.-t ille-

tik és terhelik, a kivá|o cég csak és kizárolag a kivá|ást követően ke|etkezett köte|ezettségeiért köte|es he|ytá|lni, és csak a

kiválás
idópontját követóen ke|etkezett jogok i||etik meg'

A társaság azon hite|ezői, akiknek a RóZSAÉP KÍt.-ve| szemben le nem járt követe|ései az átalaku|ással hozott döntés elsó
kozzé-
téte|t mege|őzóen ke|etkeztek, kovete|ésÜk eĘéig az áta|akuló gazdasági társaságto| a döntés második kcizzététe|ét követő

30 napos
jogvesztó határidőn beItlI bĺztosítékot köVeteIhetnek' A hiteIezők a köVete|ésÜket érintcĺ vagyonmegosztási rendeIkezésekró|
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OPTEN Kft. )) Cégkivonat 2016,01. 13-i hatá||ya|

az
a|ábbi székhe|yen kaphatnak tájékoztatást 4400 Nyíregyh áza, T Ünde út 1 2.
(Második k<izzététe|'

18. oldal, cisszesen: 24 oldal

Cégek közvetlen köz|eményei
CégközIciny
Év : 2o1O ' Kötet: 32' o|da|: ,l 3981 1 .

A RTzsAÉP Kereskede|mi és szolgáltató Korláto|t Fe|elósségű Társaság (Cg.: [15 09 064767]; székhe|ye: 4400
Nyíregyháza,
Tünde út 12.) tagjai e|határozták, hogy a kor|áto|t fele|ősségű társaság szétvá|ik.

A szétvá|ás módja: kivá|ás akként, hogy egy új korláto|t fe|e|ősségű társaság vá|ik ki.

A szétválás eredményeként a RlzsAÉP Kft.-bó| az a|ábbi korlátolt fe|e|ősségú társaság vá|ĺk ki:

Név: DARIDA |NGATIAN Kor|átolt Fe|e|ősségű Társaság.
székhe|y: 4400 Nyíregyháza, Tünde út 12'

Rcjvidített neve: DARIDA |NGATLAN Kft.

Fő tevékenység: saját tu|ajdonú, bére|t ingat|an bérbeadása, Üzeme|tetése.

Ügyvezető: Darida o|ivér (a' n': Vojtkó Tünde; 4400 Nyíregyháza, Tsző|ő u. 97. fszt. 1.).

Tcizstőke: 500 000 Ft (ötszázezer forint), me|y te|jes egészében pénzbe|i hozzájáĺu|ás (egyzett tőke).

A tagok a kĺvá|ó gazdasági társaság jegyzett tőkéjét pénzbe|i betétként biztosítják.
A kivá|ó kÍt. társasági szeződése a|áírásának napja 2010. június 28.

A kivá|ó társaság időtartama: a társaság határozat|an idotartamra a|aku|.

A tag a társaság vagyonát nem értéke|te át.

A szétvá|ás eredményeként a fennmaradó társaság főbb adatai:

NéV: RlZsAÉP KereskedeImi és Szo|gá|tató Kor|átolt Fe|e|<ĺsségű Társaság'
Cégjegyzékszáma: [15 09 064767].

Székhe|ye: 4400 Nyíregyháza,Tunde ú1 12.

Fci tevékenység: Út, autópá|ya építése.
Ügyvezető: Darida o|ivér (a. n.: Vojtkó Tünde) oná||óan.

Ttjzstőke: 3 000 000 Ft (hárommi||ió forint).

A kivá|ási szeződése a|áírásának nap1a-.2010. jÚnius 28.

Vagyonmérleg-teNezetek (2009' december 31.):

Adatok E Ft-ban
EszKÔzoK Kivá].ás-előtti Rendezés RózsAÉP DARIDA TNGATÍ,AN

RozsAEP Kft. krilönbözet Kft. Kft.
(záĺó\ (nyitó) (nyitó)

- Eredeti Kivá.IáS után
A) Befektetett eszközök l32 230 5 569 L26 66I
T. Imateriális javak l 446 I Ą46 0
TT. Tárovi és7közök 130 784 4 l?3 1'26 661'
TTT Réfé].|é|ôtť hán7íiđ\'i aąztäzät
B) FoIgóeszközök 2I8 294 +500 2I8 29Ą 500
I. Kész.Ietek 16 Ą20 16 420
IT. Követelések 191 50l 191 501
fff. ErĹeKDaDaroK
IV. Pénzesżk-özcjk 10 373 +5oo 10 373 50o
C) Aktív időbe].i elhatárolások 9 49.l 9 ą9.l
OSSZESEN: 360 021 +500 233 360 I27 76L

Adatok E Et-banFoRRÄsoK -'Xá}śiĺB'i!ľ] -"ľ:#:::; -u'i?ľ: DARIDA ''"oł|t:
(záró\ (nyitó) (nyitó)_ Eredeti Kivá1ás után

D) sa.iát tőke 86 303 +500 21. 302 65 501
Í. Jegyzett tőke 3 000 +5oo 3 ooo 5oo
T T .TAđ\/7éťt . rla móa be nem f iz . tőke
1tl. ToKetarf,aaeK
Iv. Eredménytartalék 12 668 7 667 65 001
V. Lekötött tarta].ék 10 635 10 635
VT. Ertekelesi tartalék
VII. MérJ-eg szerinti eredmény
E) cé].tartaJ-ékok
F) Köte].ezettségek 248 I39 211 005 37 L34
I. Hátra soIolt kötelezettségek
IT. Hosszú leiáratú kötefezettséqek L8 769 I8 169
IIT. Rövíd lejáratú köte]ezettsélek 229 3.1o Lgz 236 3.7 734
G) Passzív időbefi efhatárolások 25 519 1 053 24 526
osszEsEN: 360 021, +500 233 360 L27 L6I
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OPTEN Kft. > Céskivonat 2016.01. 13-i hatállval 19. oldal, összesen: 24 o|dal

Vagyonmegosztás.. az áta|aku|ó RTZSAEP Kft. a kivá|ást kcivetően a Vagyon 64,73o/o-áva|, míg a kivá|ó kft. az eredeti vagyon
35,27o/o-áva| fog rende|kezni. A kivá|ás során '|26 661 E forint könyv szerinti értékben és 500 000 forint készpénzben kerĺJ| át

azuj
kft.-be' me|ynek forrását 65 001 E forint eredménytartalék, 500 000 forint jegyzett tóke, 37 134 E Ft köte|ezettség és 24 526 E
Ft
passzív idobeli e|határo|ás képezi. A kiválást köVetően a kiválás idtipontjáig ke|etkezett jogok és köte|ezettségek a joge|ód

kft.-t ille-

tĺk és terhe|ik, a kivá|ó cég csak és kizáró|ag a kiválást kcjvetoen keletkezett kcite|ezettségeiért köte|es he|ytá||ni, és csak a

kivá|ás

idĺĺpontját követően ke|etkezett jogok i||etik meg.

A társaság azon hite|ezói, akiknek a RlzsAÉP Kft.-ve| szemben |e nem járt k<ivete|ései az áta|aku|ássa| hozott döntés e|scĺ

közzé-
tételt mege|őzően keletkeztek, köVete|ésük eĺĄéig az átaĺaku|ó gazdasági társaságtó| a döntés második kclzzététe|ét követó

30 naoos
jogvesztő határidĺin be|ü| biztosítékot követeIhetnek' A hiteIezők a követe|ésüket érintő vagyonmegosztási rendeIkezésekró|

az
a|ábbi székhe|yen kaphatnak tájékoztatást 4400 Nyíregyh áza, T Űnde (lt 1 2.

(Második kcizzététe|'

Cégek kÖzvet|en köz|eményei

Cégkc!zlony

Év : 201 3' Kötet: 54. o|da|: 263254'
A RTzsAÉP Kereskede|mi és Szo|gá|tató Kor|áto|t Fe|elősségű Társaság (Cg.: [15 09 064767]; székhe|ye: 4400
Nyíregyháza,

Tünde u. 12.) társaság tagjai e|határozták, hogy a kor|átoĺt fe|e|ósségti társaság szétvá|ik.

Szétvá|ás módja: kivá|ás akként, hogy egy Új kor|áto|t fe|e|ősségű társaság vá|ik ki.

A |étĘövĺi társaság főbb adatai:

NéV: RlzsAÉP PLUsz Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság.
Székhe|y: 4400 Nyíregyháza, Tunde Út 12.

Fótevékenysége oEÁoR ,O8):4120 Lakó- és nem lakó épület építése.
Ügyvezető: Darida o|ivér (4400 Nyíregyháza, T,szö|i5 u. 97. fszt. 1.)'

A kiváló kft. társasági szerződése a|áírásának nap1a..2013' június ,| ,l.

A kivá|ó társaság idótartama: a társaság határozat|an időtartamra a|aku|.

A tag a társaság vagyonát nem értéke|te át'

A szétvá|ás eredményeként a fennmaradó társaság főbb adatai:

NéV: RlzsAÉP Kereskede|mi és Szo|gá|tato Kor|átolt Fe|e|ősségű Társaság.

Cégjegyzékszám: [15 09 064767].

Székhe|y: 4400 Nyĺregyh áza, Tunde (lt 12.

Fótevékenysége (TEÁoR ,o8):4120 Lakó- és nem laki épüĺet építése.
Ügyvezető: Darida olivér (4400 Nyíregyháza, Tsző|ő u. 97. fszt. 1')'

Cégjegyzés módja: <!ná||ó.

A kĺvá|ási szeződés, és a fennmaradó (oge|ód) cég társasági szeződés módosításának napja: 2013. június .ĺ ,1 
.

A kiváló, a fennmaradó és a létĄövő társaság könyvvizsgélló által ellenjegyzett vagyonmérleg-tervezeteinek fobb adatai
(2012- december 31.):

Adatok E Ft-ban
RózsAÉP Kft. Rendezés' RozsAÉP Kft. RózsAÉP

(záĺi\ kü].onbözet (nyitó) PLUsz Kft.
ESZKOZOK

A) Befektetett eszközok
rrJ JdvdÄ

TÍI. Befektetett pénzügyi eszközök
R\ FarnÁa<uLÄzÄL

T. KéSzIetek
II. Követe1ések
J-11. Ert'eKpaprroK
TV. Pénzeszközök
c) Aktív időbeli elhatárolások
osszEsEN:

(nyitó)
36 '1L6

559
36 157

36 716
5s9

36 157

48L 235 3 000 47I 235 13 000
r2 003

428 0'17
12 003

418 071 10 000

41. .]-61 3 000 Ąl 1.61 3 000
9s08 9s08 I

52.1 Ą59 3 000 577 459 13 000 !/'ł./ts l
Adatok E Ft_ban w ń/

V
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.01. 13-i hatá|Iya| 20. oldal. összesen: 24 olda|

EoRRÁsoK RozsAEP Kft. Rendezés' RozsAÉP Kft. RozsAÉP
(záxo\ kü].önbözet (nyító) PLUsz Kft.

- (nyitó)
D) Saiát tőke I20 l02 3 000 ILl L02 13 000
I. Jelyzett tőke 3 o0o 3 ooo 3 0oo 3 0oo

be nem fiz. tőkełr. vtYJZęul' 9ę rL!ę9

Iv. EIedménytarta]-ék 68 495 58 495 10 000
v. ÍJekötött tarta].ék 48 601 48 607
Vl. Ertékelési tartalék
vTI. Mérleg szerintĺ eredmény
E) céltartalékok
F) Kotelezettségek 400 073 400 073
I. Hátra soIo1t kötelezettségek
TT ř]ôśŚ7ri l aiár:tń řäi-é] é7él-f Śéđék 3 247 3 24.l
ITI. Rövid lejáratú kötelezettségek 396 826 396 8?'6
G) Passzív időbeli elhatárolások .7 284 .l 284
ÖsszEsEN: 52.7 Ą59 3 000 517 459 13 000

A szétvá|ó gazdasági társaságot megi||etó jo9ok és terhe|ő köteIezettségek megosztására vonatkozó megá||apodás

legfontosabb

rende|kezései, k|.i|önösen a Vagyonmegosztás arányára:

Az áta|aku|ó RTzsAÉP Kft. a kivá|ást követően a Vagyon 97,Sío/o-áva|, míg a kivá|ó jogutód RlzsAÉp plusz Kft. cég az
ere-

deti vagyon 2,45vo-áva| fog rende|kezni. A kivá|ás során 10 000 E Ft könyv szerinti értékben, és 3 000 E Ft készpénzben
kerü| át az új

kft.-be, me|ynek forrását 10 000 E Ft eredménytarta|ék és 3 000 E Ft jegyzett tőke képezi. A kivá|ást követően a kivá|ás

időpontjáig

ke|etkezett jogok és köte|ezettségek a RlzsAÉP Kft.-t i||etik és terhe|ik, a RlzsAÉP PLUSZ Kft' csak és kizáró|ag a kivá|ást

kĺive-

tően ke|etkezett kote|ezettségeiért köte|es he|ytá||ni, és csak a kivá|ás időpontját köVetően ke|etkezett jogok i||etik meg.

Azok a hite|ezők, akiknek az áta|aku|ó gazdasági társaságga| szemben fenná||ó követe|ései az áta|aku|ásról hozott döntés
elso

k<izzététe|ét mege|ozoen keĺetkeztek, k<ivete|éseik eĘéig az áta|aku|ó gazdaságĺ társaságtó| a dclntés második közzététe|ét

követő

harmincnapos jogvesztő határidőn beI LjI biztosítékot követeIhetnek'
A hirdetményi határid<ĺ a|att a hite|ezők az a|ábbi székhelyen kaphatnak tájékoztatást a követe|ésÜket érintő

vagyonmegosztási

rende|kezésekrő|: 44oo Nyíregyháza, Tünde út ,| 2.

(Első k<izzététe|.

Cégek közvet|en közleményei

Cégkciz|öny

Év -.2o,|3. Kötet 54. o|da|:263254.
A RlZsAÉP Kereskede|mi és Szo|gáltató Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság (Cg.: [15 09 064767]; székhe|ye: 4400

Nyĺregyháza'
Tünde u. 12') társaság tagjai e|határozták' hogy a kor|áto|t fe|e|ősségű társaság szétvá|ik.

Szétvá|ás módja: kivá|ás akként' hogy egy új kor|áto|t fe|e|osségĹi társaság vá|ik ki.

A |étĘöv<ĺ társaság f<ĺbb adatai:

NéV: RlzsAÉP PLUsz Kor|áto|t Fe|elósségű Társaság.

Székhe|y: 4400 Nyíregyháza, Tunde Út 12'

Fótevékenysége GEÁoR ,o8): 4120 Lakó- és nem |akó épü|et építése.

Ügyvezető: Darida o|ivér (4400 Nyíregyh áza, lsző|ő u. 97. fszt. 1 .).

A kivá|ó kft. társasági szez<idése a|áírásának naqa:2013. június 11.

A kĺvá|ó társaság idotartama: a társaság határozat|an idótartamra a|aku|.

A tag a társaság vagyonát nem értékelte át.

A szétvá|ás eredményeként a fennmaradó társaság fóbb adataĺ:

NéV: RlzsAÉP KereskedeImi és Szolgá|tató KorlátoIt Fe|e|ősségű Társaság'

Cégjegyzékszám: [15 09 064767].

Székhe|y: 4400 Nyíregyh áza, TÜnde (lt 12.

Főtevékenysége (TEÁoR '08): 4120 Lakó- és nem |akó épü|et építése.

Ügyvezetó: Darida o|ivér (4400 Nyíregyh áza, oszi5|ő u' 97. fszt. 1 .).

Cégjegyzés módja: öná|ló'

A kivá|ási szeződés' és a fennmaradó (ogelőd) cég társasági szezodés módosításának napja: 20.13. június 1,| . l
ry'íĹ/ľĺ,

v

http ://www. opten.hu/cegtarlcegkivonat-nyomtatasl 7 5 09 0647 67 2or6.ot.r3. t 0



OPTEN Kft. ) Céskivonat 2016.01. 13-i hatállva| 21. oldal. összesen: 24 olda|

A kiváló, a fennmaradó és a létrejövő társaság könywizsgáló által ellenjegyzeft vagyonmérleg-tervezeteinek főbb adatai
(2012. decenber 31.):

- Adatok E Ft-banEszKozoK RózseÉp xĺt. Rend.ezés' nózsłÉp xĺt. nózseÉp
- (záxó\ külön.bözet (nyitó) PI,Usz Kft.

(nyitó)
A) Befektetett eszközok 36 .116 36 116
I. Imateriális javak 559 559
IT. Tárgyi eszközök 36 157 36 15-l
11I. Betektetett penzügyí eszközök
B) Forgóeszközök 481. 235 3 000 Ą.lI 235 13 000
I. Kész]-etek 12 003 12 003
II. Kovete}ések 428 071. 418 071 10 000
aff. ErĽeKDaDaroK
IV. Pénzesżk.ozok ąL 161 3 ooo 4I 16L 3 ooo
c) Aktív időbeli e1határo1ások 9 508 9 508
osszEsEN: 527 459 3 000 5I.7 Ą59 13 000

Adatok E Ft-ban
ľoRnÁsox nózsaÉp xĺt. Rendezés' nizsaÉp xĺt. RóZSAÉP

(zárő) kü]önbözet (nyitó) PIUSZ Kft.

11o 1o2 .łä'ä3ä
T. Jegyzett tőke 3 000 3 000 3 000 3 000
TT '.ÍédwżFt+ rlo móĺ be nem f iz. tőke
-LfI. IOKetarta'teK
Iv. Eredménytartafék 68 495 58 495 10 000
v. Iekötött tartalék Ą8 60.7 Ą8 60.7
vI. Ertékelési tartalék
vTI. Mérleg szerinti eredmény
E) cé}tarta}ékok
F) Kötelezettségek 400 073 400 073
I. Hátra soroIt kotelezettségek
TT Hnc<7íl lciárařli kÄťélé7éť|Śéđék 3 241 3 2Ą.7
ITT. Rovíd ].ejáratú köteJ.ezettségek 396 826 396 826
G) Passzív időbe]i e}határofások .7 284 7 284
ÖsszEsEN: 521 459 3 000 51'.7 459 13 000

A szétvá|ó gazdasági társaságot megil|ető jogok és terhe|ó kote|ezettségek megosztására Vonatkozó megá||apodás

legfontosabb

rende|kezéSei, kü|önösen a Vagyonmegosztás arányára:

Az áta|aku|ó RózsAÉP Kft. a kivá|ást köVetően a Vagyon 97,Sío/o-áva|, míg a kivá|o jogutód RlZsAÉP PLUSZ Kft. cég az

detĺ vagyon 2,45o/o-áva| fog rende|kezni. A kivá|ás során 10 000 E Ft könyv szerinti értékben' és 3 000 E Ft készpénzben

kerÜ| át az új

kft.-be, me|ynek forrását ,|0 000 E Ft eredménytarta|ék és 3 000 E Ft jegyzett tóke képezi. A kivá|ást k<jvetően a kiválás

időpontjáig

ke|etkezett jogok és köte|ezettségek a RlZsAÉP Kft.-t i|letik és terhe|ik, a RTzsAÉP PLUSZ Kft. csak és kizáró|ag a kivá|ást

köve-

toen ke|etkezett köte|ezettségeiért köte|es he|ytá||ni' és csak a kivá|ás id<ipontját követően ke|etkezett jogok i||etik meg.

Azok a hite|ezők, akiknek az áta|aku|ó gazdasági társasággaĺ szemben fennál|ó követe|ései az átalaku|ásró| hozott dontés

első

közzététe|ét mege|őzően ke|etkeztek, követeléseik erĄéig az átaĺaku|ó gazdaságĺ társaságtó| a döntés második kc'zzététe|ét

követ<ĺ

harmincnapos jogveszto határidőn be|ü| biztosítékot köVeteIhetnek.

A hirdetményi határidó a|att a hite|ezők az a|ábbi székhe|yen kaphatnak tájékoztatást a követe|ésüket érintó

vagyonmegosztási

rende|kezésekrő|: 4400 Nyĺregyháza, Tünde út 1 2.

(EIsó közzététe|.

Cégek közvet|en köz|eményei

Cégkciz|öny

Év -.2013. K<jtet: 55. olda|: 264669.

A RlZsAÉP Kereskede|mi és Szo|gáltató Kor|áto|t Fe|e|ósségű Társaság (Cg.: [15 09 064767|; székhe|ye: 4400

Nyíregyháza'
Tünde u' .12.) társaság tagjai e|határozták' hogy a kor|átolt fe|e|osségű társaság szétvá|ik.

Szétvá|ás módja: kiválás akként, hogy egy Új kor|áto|t feĺelosségÚ társaság vá|ik ki.

A |étĘövő társaság fóbb adatai:

NéV: RoZsAÉP PLusZ Kor|áto|t Fe|e|<isségű Társaság'
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.01. 13-i hatáI|ya| 22. oldal' összesen: 24 o|dal

Székhe|y: 4400 Nyíregyháza, Tünde út 12.

Főtevékenysége (TEÁoR .08): 4120 Lakó- és nem |akó épr]|et építése'
Ügyvezető: Darida o|ivér (4400 Nyíregyháza, Ćlsző|ő u' 97. fszt. 1.)'

A kivá|ó kft. társasági szeződése a|áírásának napja:2o13.június .ĺ 1'

A kivá|ó társaság időtartama: a társaság határozat|an időtartamra a|akul.

A tag a társaság vagyonát nem értéke|te át'
A szétvá|ás eredményeként a fennmaradó társaság főbb adatai:

NéV: RTzsAÉP Kereskede|mi és Szolgá|tató Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság.
Cégjegyzékszám: [15 09 06476711'

Székhe|y: 4400 Nyíregyháza,Tünde út 12.

Főtevékenysége GEÁoR ,o8): 4120 Lakó- és nem |akó épü|et építése'
Ügyvezető: Darida o|ivér (4400 Nyíregyháza, Ćlsző|o u' 97. fszt. ,| 

')'
Cégjegyzés módja: öná||ó.

A kivá|ási szeződés, és a fennmaradó (oge|őd) cég társasági szeződés módosĺtásának napja: 2013' június 1 1 .

A kiváló, a fennmarado és a létĘövő társaság konywizsgáló által ellenjegyzett vagyonmérleg-tervezeteinek fobb adatai
(2012. december3l.):

ESZKOZOK

A) Befektetett eszkozok
I. Imateriális javak
TT TÁŕđr'i A<?LÄ?ÄL
III. Befektetett pénzügyi eszközok
R] FôŕđÁéś?].Ä,Ä].
I. Készletek
TI. KöveteIések
1fr. ErreKpaparoK
IV. Pénzeszközök
c) Aktív időbeJ.i e].határo]-ások
osszEsEN:

FORRASOK

:. ^... ....U) 5a]af ĽoKe
Í '1dd\,,ôŕŕ |Ávó
TT 'Tén\I7éřf . rle móĺ be nem

rv. Eređnénytartalék
v. Iekötött tartalék
vI. Eltéke.Lési tartalék

fiz. tőke

\ITT Már']Ađ śżôř.ińfi aradnÁnrr
E) cé1tartaJ.ékok
F) Kote1ezettségek
Í. Hátra sorolt kötelezettségek
II. Hosszú ]ejáratú kötelezettségek
TTT. Rövid 1ejáratú köte.].ezettségek
G) PaSszív időbeli elhatárolások
ISSZESEN:

RozsAEP Kft. Rendezés'
(záró) különbözet

Adatok E Ft-ban
nózsaÉp xĺt. RóZSAÉP

(nyitó) PLUsz Kft.
(nyitó)

36 7L6
5s9

36 157

47L 235 13 000
12 003

418 071 10 000

36'716
559

36 157

48r 235
12 003

428 07L

41 161
9 s08

527 459

L20 L02
3 000

68 495
48 601

400 073

3 241
396 826

7 284
527 Ą59

3 000

3 000

3 000

4I I6L
9 508

51.7 Ą59

RózsAÉP Kft. Rendezés,
l z ÁrA\ ].ii'l 

^ńhözet

Adatok E Ft-ban
RizsAÉP Kft. RózsAÉP

(nyitó) PLUsz Kft.
(nyító)

7L0 702 13 000
3 000 3 000

3 000
3 000

3 000

58 495
48 607

400 073

3 2Ą7
396 8?6

1 28Ą
517 459

3 000

13 000

10 000

13 000

A szétvá|ó gazdasági társaságot megil|ető jogok és terhe|<ĺ kötelezettségek megosztására Vonatkozó megál|apodás

legfontosabb

rendeIkezései, kti|önösen a vagyonmegosztás arányára:

Az áta|akuló RTZSAEP Kft. a kivá|ást köVetóen a vagyon 97,Sío/o-áva|, mĺg a kivá|ó jogutód RTzsAÉp plusz Kft. cé9 az
ere-

deti Vagyon 2,45%-áva| fog rende|kezni. A kivá|ás során ,|0 000 E Ft könyv szerinti értékben' és 3 000 E Ft készpénzben

kerü| át az új

kft.-be, me|ynek forrását 10 000 E Ft eredménytarta|ék és 3 000 E Ft jegyzett tőke képezi. A kĺvá|ást követően a kivá|ás

időpontjáig

ke|etkezett jogok és k<jtelezettségek a RlZsAÉP Kft'-t i||etik és terhelik, a RTZSAÉP PLUsz Kft. csak és kizáró|ag a kivá|ást

köve-

tően ke|etkezett köte|ezettségeiért köte|es he|ytá||ni, és csak a kivá|ás időpontját követően keletkezett jogok i||etik meg'

Azok a hite|ezók, akiknek az átalaku|ó gazdasági társasággal szemben fenná||ó követelései az áta|akuĺásró| hozott dontés

eIsó

közzététe|ét mege|ozően ke|etkeztek, követe|éseik erejéig az átalaku|ó gazdasági társaságtó| a döntés második

követo

közzététe|ét

/Í//

at,,
v
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 20|6.01. 13-i hatáI|ya| 23. oIđaI, összesen: 24 o|da|

harmincnapos jogvesztő határidőn be|ü| biztosítékot követeIhetnek.
A hirdetményi határidő alatt a hĺtelezők az a|ábbi székhe|yen kaphatnak tájékoztatást a köVete|ésüket érintő
vagyonmegosztási

rende|kezésekrő|: 4400 Nyíregyháza, TÜnde út 1 2.

(Második közzététe|.

Cégek közvet|en köz|eményei
Cégköz|öny

Év : 2013. Kötet: 55. o|da|: 264669.
A RlzsAEP Kereskede|mi és szo|gá|tató Kor|átoĺt Fe|elősségű Társaság (Cg.: t15 09 064767]; székhe|ye: 4400
Nyíregyháza,

Tünde u. 12.) társaság tagjai e|határozták, hogy a kor|átolt fele|osségú társaság szétválik'
Szétvá|ás módja: kivá|ás akként, hogy egy új kor|áto|t fele|ősségű társaság vá|ik ki'
A |étĘövő társaság főbb adatai:

NéV: RTzsAÉP PLUsz Kor|áto|t Fele|cĺsségű Társaság.
Székhe|y: 4400 Nyíregyháza, Tunde (lÍ. 12.

Főtevékenysége 0EÁoR 'o8): 4120 Lakó- és nem |akó épÜ|et épĺtése'
Ügyvezeto: Darida o|ivér (4400 Nyíregyh áza, lszo|ő u. 97. fszt. 1 ')'
A kivá|ó kft. társasági szezodése aláírásának napja: 2013' jÚnius 1 1 .

A kivá|ó társaság időtartama: a társaság határozat|an ĺdőtartamra a|aku|.

A tag a társaság vagyonát nem értéke|te át.

A szétvá|ás eredményeként a fennmaradó társaság fĺibb adatai:
NéV: RlzsAÉP Kereskede|mi és Szo|gá|tató Kor|áto|t Fe|e|ósségÚ Társaság.
Cégjegyzékszám: [15 09 064767]'
Székhe|y: 4400 Nyíregyháza,Tunde (lt 12.

Főtevékenysége (TEÁoR ,o8): 4120 Lakó- és nem |akó épü|et építése.
Ügyvezeto: Darida o|ivér (4400 Nyíregyháza,Ćlsző|ő u. 97. fszt. 1.)'

Cégjegyzés módja: öná||o.

A kivá|ási szeződés, és a fennmaradó (1oge|őd) cég társasági szezódés módosításának napja:2013.június 11.

A kiváIo, a fennmaradó és a létrejövő társaság konywizsgáló által ellenjegyzett vagyonmérleg-tervezeteinek főbb adatai
(2012. december 31.):

ESZKOZOK

A) Befektetett eszközök
I. ImateriáIis javak

IÍÍ. Befektetett Pénzügyí eszközök

T. Kész1etek
II. Kovete1ések
i.tl. ErteKpaparok
Iv. Pénzeszkozök
c) Aktív időbe].i efhatárolások
osszEsEN:

FoRRÄSoK

u) salat toKe
I. Jegyzett tőke
TT .Téđ\/7étl.. rlo mÁa be nem fiz. tőke
aft. ToKetartaaeK
IV. Eredménytartalék
v. Lekötött tartalék
vI. Ertékelesi tartalék
17TT MÁrlpa q'éŕi.ti orarlmÁnrl
E) céftartalékok
F) KöteIezettségek
I. Iłátra soroft kötelezettsé9ek
II. Hosszú ].ejáratú kötelezettségek
IIÍ. Rövid lejáratú kötelezettségek
G) Passzív időbe].i e]'határolások
osszEsEN:

RŐzsAÉP Kft.
(záxő)

36 7L6
559

36 157

48I 235
12 003

Ą28 071-

4I 16I
9 s08

52'7 459

RizsAÉP Kft.

t20 r02
3 000

68 495
48 60't

400 073

3 247
396 826

1 284
521 459

3 000

3 000

3 000

Rendezés,
különbozet

3 000
3 000

3 000

36 716
559

Jb IJ /

47r 235
L2 003

418 0 71

4L 't-6L

9 508
5l7 Ą59

400 073

3 241
396 826

7 284
51,'7 459

Adatok E Pt-ban
Rendezés, RózsAÉP Kft. RóZSAÉP

küIönbözet (nyitó) P],Usz Kft.
(nyitó)

13 000

10 000

3 000

13 000

Adatok E Et-ban
RózsAÉP Kft. nózsąÉp

(nyitó) PLUsz Kft.
(nyitó)

110 102 13 000
3 000 3 000

58 495 10 000
48 607

13 000

Qghttp ://www.opten.hďc egtail cegkivonat-nyomtatas/ 1 5 090 647 67 2016.0r.13.



OPTEN Kft. )) Cégkivonat 2016.01. 13-i hatá|Iya| 24. o|đal' összesen: 24 o|da|

A szétvá|ó gazdasági társaságot megiIlető jogok és terhe|ő köte|ezettségek megosztására vonatkozó megá||apodás

legfontosabb

rendeIkezései, kti|önösen a Vagyonmegosztás arányára:
Az áta|aku|ó RlZsAÉP Kft. a kivá|ást követóen a Vagyon 97,Sío/o-áva|, míg a kivá|ó jogutód RTzsAÉP PLUsz Kft. cég az
ere-

deti vagyon 2,45%o-ával fog rendelkezni. A kivá|ás során ,l0 000 E Ft konyv szerinti értékben' és 3 000 E Ft készpénzben

kerü| át az új

kft'-be, me|ynek forrását 10 000 E Ft eredménytartalék és 3 000 E Ft jegyzett tőke képezi. A kivá|ást köVetően a kivá|ás

időpontjáig

ke|etkezett jogok és k<ite|ezettségek a RTzsRÉp Kft.{ i|letik és terhe|ik, a RlzsAÉP PLUsz Kft. csak és kizáró|ag a kivá|ást

kcive-

tóen ke|etkezett kötelezettségeĺért kcjte|es he|ytá||nĺ, és csak a kivá|ás idópontját kovetóen keletkezett jogok i|letik meg.

Azok a hite|ezők, akiknek az átalaku|ó gazdasági társaságga| szemben fennáI|ó követelései az áta|aku|ásró| hozott döntés

eIsó

közzétételét mege|<ĺzően ke|etkeztek, követe|éseik eĘéig az átaIaku|ó gazdasági társaságtóI a döntés második közzététe|ét

követő

harmincnapos jogvesztő határidőn belü| biztosÍtékot követeIhetnek.

A hirdetményi határidó a|att a hite|ezőkaza|ábbi székhe|yen kaphatnak tájékoztatást a kovete|ésüket érintő

vagyonmegosztási

rende|kezésekrő|: 4400 Nyíregyháza, Tünde út 1 2.

(Második kcizzététe|.

Az adatok az OPTEN Kft. Gégtár rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a Cégközlönyben megjelent
hivatalos adatokat tarta|mazza, más szeryezetek esetén egyéb forrásból származó hivatalos és gyĺijtött

információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 20í6.01.í3 í5:40
Utolsó feldo|gozott Cégköz|öny megje|enési dátuma: 20í6.01.09.

Adatbázis uto ls ó a ktual izá lás i dátu m a.. 201 6.01 .1 3 1 4:57

OPTEN Kft.@

http://www.opten.hu/cegtarlcegkivonat-nyomtatas/1509064767 2016.01.13.
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1143 Bp', Szobránc Utcs 6.8,
Postacím: !.363 Bp', ff. 49
Tel.: (+36-1) 235-7240
Fax: (+36-1.) f35-7202
www.ofi.hu
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.i lĺĺsl1';

JtGYäÖKÖNYv

Megbeszé|és ídőpontia: 2015. október 19'

Megbeszé|és he|yszíne: 1143 Budape'st, Saobránc u. 6-8.

Résztvevik: Daĺidąotiyéľ (Rózsaéo Kft.'-ügyvezető). Wolfné dr. Borsĺ Juĺianna (oFI. plojektĺrányítási főioazgató-
helvettęs). Max Andrea (oFI, orojéktmenedzser). Dancs Lásztó (oFi szakmai vezęto)

Előzmény:

Az oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, mĺnt ľvległ:endelő és a RizsnÉp Kereskede|mi és Szolgáltató Korláto|t Fe|elősséEű

Társaság, mint Vál|ä|kozó kozott 2oĺs. iúnius 26' napján, z977ĺ20ts. szenődés szárĺ.ron a ,'A KEOP-5.6'0/12-2013-0013
azonosfuó szämú "ĺtńdérpalota energĺahatékonvsági-ŕe|újí]tása" projeK keretében épĺtészetl, épü|etgépészeti munkák és
viĺágításkorszeľűsítés kĺvitęlezése és nape|emek telepítése (átalányáras kivitelezési szerződés),,elnevezésĺĺ kdzbeszerzési
eljáŕás 1. ŕészének eredményeképp'en vá||alkozásĺ szóződés jött |étre Męgrende|ő 1089 Budapest, Könwes Ká|mán körút
40" számú telephe|yén elhe|yezkedő Tiindérpa|ota épü|ete építészeti munkáĺnak e|látása tárgyában.

A vá||a|kozási szerzőĺĺés 5. pontja szerint. Szerződő Fe|ek hiba- és hiánymentes te|FsÍtési határidőként 2015. oKóber hó
31. napját je|ö|ik meg' Szenődő Feĺek a munkateŕÜtet átadásának napját 2015. június hó 29.-ében határozzák meg, ame|y

napon Megrendető köteles átadni, Válĺa|kozó pedĺg kĺjteles átvenni a nunkatertjletet az aján|atában meghatározott
kiviielezési ütemezési terv szerint.

Szer-ződő Felek a vá|ta|kozásĺ szerződés 7. pontjában azt is kije|entettét hogy a munkaterÜletnek a Megrendelő á|ta|i

késedelmes átadása esetén a kivĺte|ezés rész. és befejezésĺ hatáľidői a késede|em idejéve| meghosszabbodnak. Nem jelenti

a Megrende|ő késede|mét és í9y nem eredményezi a határidők meghosszabbítását, ha a Megrende|ő a munkaterü|etet
azért nem tudja a Vá|la|kozó részére átadni, meń azt a vá|Ía|kozó a jelen szeruődés 5. pontja szerint időpontban nem veszi

át, i||etve az átvételt megtagadja, az áwételľe nem je|enik meg.

A meg beszélés meoá|lapításaĺ:

Megrendelő kijelenti. hogy a munkaterü|et.átadására a vá||alkozási szerződés 5. pontjában fog|a|taktó|e|térően, 25 nappal
később. 2015.07.24' napján kerii|t sor.

Megrende|ő tudomásu| veszi, hogy a vál|a|kozási szerződés 7. ponľja a|apján - tekĺntettel arra, hogy a késede|em a
Vállalkozónak semmilyen módon nem fe|ťóható - a kivite|ezés befejezési határideje: 2015. novembeľ 25.

A jegyzők<jnyv 2015. október' trO. napj{'n..{,6'Q.0. órakor lezárásro korÜĺt.

iv|egrendelő

Ĺť.o uffi
l' t . i .ż

!|.ĺ'.' 'L)fj.:.. \.=" ..'
jegvzőkön'ywezető

#,
7-ś4
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il;ffiTájékoztatás

Címzett: V|l|. Kerü|et onkormányzat.

Budapest. Baross u 63-67.

Feladó: Rubóczki József

Levé|cím: 1148 Budapest Kerepesi út 34.

Tőrav: József u 35' Közterü|et fogla|ás ügye.

Ügyszám: 16-758g/2oL5

"řúrsłŕľáľosi Ünhoľmányzat ľĘaľn*tłľÍ Hivtirla

u.*"?ĺj5 Üi[ ü ?;

Tisztelt tnkormányzat ! Kedves Nagy Katalin Éva!

A Budapest József utca 35 szám a|atti építkezés kapcsán, az Önkormányzat á|taI megkrildött
végzést megkaptuk. Szemé|yes egveztetés után, a jeIenlegi szabá|yokró| tájékozódtunk.

Az Ügy kapcsán szeretnénk bejelcntcni, hogy jelen|eg az épÍtkezésen a nevezett, és a
gyalogosok védelmére szolgáló, az épület falazatához rögzített, védfat 2oL5.17.25. napjávaI
megszüntettük.

Kérem a Tisztelt onkormányzatot, hogy a közterület haszná|atára vonatkozóan, 2015.08.18.
napjátó| 2oL5.L7.25. napjáig vonatkozó|ag, kozterü|et haszná|ati díjat ne számo|janak fel ,
mivel a jogszabá|y megengedi, hogy ideig|enes je|legge| pár őrára, akár a do|gozot a kár a
járóke|ők biztonságát ilyen jelleggel védjük.

A szabá|ysértést nem ismerjük el az okból kifolyólag, hogy a közterü|eten á||ványzatot nem
he|yeztünk e| a iórdóra, és a járókelők köz|ekedését nem akadályoztuk.

Megértésüket, és segítségüket megköszonve:

Tisztelette|: RubóczkiJózsef

0670/363-3333

Budapest, 2015.LL.30.

!/
^a/vfr"
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BU DAPEST FŐV,ÁROS Vlll.

Rubĺó czki József egyéni válla|kozó

108ĺ Buđapest
Népszínház u. 55.

í"Ýľ íl4tĄ . NU. }Đ.

KErą Ü LET JŐzs rrrÁRosl oN KoRMÁNYZAT

on" ĺ<ocsls ľĺÁrÉ
poic;LtiMEsl-irri

Iktatószĺĺm : ] 6- ] 586/20 l 5
Ü gyintézii Nagy Katalin Évá
Telefon: 459-2274
Fax:459-2276
e-mail: nagłke @j oz s efv ar o s' hu

Táľgy: Elj áľás meginđítasa

V É G Z É S

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály a á|ta|
megállapított jogellenes k<jzterĺilet-haszĺralatot igazo\ő helyszíni szemléľől szdló. iegyiakönyv
a|apjźln Rubóczki József e. v. (címe:l081 Budapest, Népszínhĺáz u. 55.) a nuáallst VIÍI.
kerület, József u. 35. 

.szźtm alatti ingatlanon folytatott eptesi munkateniletlrez ŕäpc;.iódó
j ogellenes kcĺzteľĹilet- hasznáIatiigyében éľtesítem, hogy

uz eljáróst megindítottam

Egyúttal tájékoztatoT, hogy Budapest Fővaros VIII. kerĺilet Jo'zsefuárosi onkoľm źnyzat
Képviselő-testiiletének I8l20I3. (Iv.24.) önkoľmrínyzati rendelete (továbbiakban: Rendólet)
a Jőzsefuźtosi onkormźnyzatfulajdonában lévő közerületek hasznátatarő|és használatának
rendjérő| 34. $ (l) bekezdése kimondja:

,,Aki kĺ)zterüIetet hozzájárulás néthłI, vagy a hozzájĺirulástól eltérő módon, küIonosen ą
hozzójárulásban rögzített céltól, vagł tevékenységtől eltérő más tevékenység kifeitésére,
vag/..a hozzájárulásban meghatórozott mértéket meghaladó alapteriiletben hašznól, Ia;telesaz onkarmányzat vagy a .'5. .f szerintt ellenőrůsre jogosult felhívására a jogellenes
knzterüĺet-hąsznólatot hąladéktalanul megszüntetni, tovóbbá karialanítás nětküĺ karcles a
lcözterület eredeti állapotának helyreállítósdrą. E kotelezettség elmulasztása esetén az
onkormónyzat az' ered'eti' áĺlapot helvreáIlítdsát ą kr;telezett,sé.get elmtilasztó lu;Itségére
elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatknzó felhívásnak az érintett 8 napon belül
łlenl tesz eleget.

|ĺ]82 B'l'caPc:t,Banls ĺ; ('.)".6-ĺ'. Tcĺcĺ.>, l.0ú l {59 2!c! . [-n-lai|'1u|gaĺĺliester(7..1ozseÍVaros'hu .'..o.^'łv'iozs"fu*o,.hu l
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BUDAPEST rŐvÁnos vltĺ. rrnÜlrr JlzslrvÁnosl oNl(oRí\.1ÁNyznĺ

. D& Kocsts mÁĺÉ
PĹ)Ĺ'ÜÁ'tiMEsT.f;'

Továbbá ugyanezen paľagľafus (4) bekezdése szerint: ,,Aki kozterületet fulzztijúrulĺjs nélkul,
vaĐl ą hozzdjárulásban foglaltahól eltérően, illetve a (3) bekezdésben meghatározott
módon használ, (tz _ a tényleges hasznáĺat időtartamóra és terüIetére - az e rendeletben
me gh u t u r o z o t ! ląj z t e ľ ĺłl e t -łtas z nĺil at i d íj

a) nyolcszorosdt koteles megfizetni a (5) bekezdésben foglaĺtak kivételével
amennyiben kozterület-használati díj-fizetési kötelezettségének a teljesítĺźsre való felszólítás
kézbesítését kbvető I5 napon beltil tesz eleget;

b) tizenötszorosét kateles meýizetni, amennyiben kazterület-haszndlati díj-Jizetési
kötelezettségének a teĺjesítésľe valö felszólítós kézbesitésü knveň 30 napon beĺüI tesz

eleget;

c) huszonötszÔrosót lötclcs mcgfizetni, amennyiben közterület-használati díj-fizetési
kotelezettségének a teljesítésre valófelszólítós kźzbesítését kĺivető 30 napon túl tesz eleget.,,

Az eli aľással kapcsolatos atĺatok:
- azugy iktatási szĺíĺna: |6-|586/f0l5.
- az eljárźĺs megindításrínak napja: 2015. október f9.
- az ađott tigyfajtaľa ĺtźnyađő ügyintézési határidő: 2I nap
- azigyiĺltéző ĺeve: Nagy Katalin Eva

- lrivatali elérhetőségę 318. jelű.iľoda
- telefonszáma: 459-f274
- e-mail eíme nagyke@jozsefuaros.hu

Az ü gyĺntézési határidőb c ncm, s zámítő id őtaľtamo-k

- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljźrő hatóság

kij elölésének időtaľtama,
- a jogsegélyeljárás időtaľtama, továbbá a nyilvrínos' vagy olyan adatnak, amelyet

valarnely hatóság, bíróság vagy a Magyar oľszágos Kozjegyzói Kamaĺa
jogszabállyal ręndszeresített nyilvántaľtiísának tartalmaznia kell, a nyilvántaľtásból
ttiľténő beszerzéséhez szfüséges idő,

- a hianypótlásrą illetve a tényállás tisztźľ;źsźůloz szfüséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,

- szaL<hatóság eljaľásának időtartama,
- azeljaľrĺsfelfiiggesztésénekidőtartama,
- abĺzonyítékok ismertetésének időtaľtama,
- a hatóság miĺkĺidését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő uzemzavar vagy más

elhĺĺríthatatlán esemény időtartama,
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szĺikséges idő,
- a szakértői véleménv elkészítésének időtartama.

')

Ż ?udapesi'Be.rcss u'c-'+_ö/'. |é|cÍon: (J'ó ĺ 459 2l(.Xj 'L-ĺlaii: po|gafnreste(íli<;zseÍr.alos.hu . r..ĺ"'lw.jozsefuaros.ĺ.lu 1
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- a hatĺisági megkeresés vagy a dcĺntés postára adásrínak napjától annalĺ kézbesítéséig

terjedő időtaľtam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a
kézbesítési tigygondnok útj ĺín történő közlés időtartama.

A hatóság kapcsolatta'rtásľa szolgáló elérhetősége: tel.: 45g- 2274
A ható-ság źita| nyrljtott elektronikus tájéko ztatás elérhetősége:

gazdalko das@j ozsefvaros.hu

Az ůigyfét az eljĺĺľás sorián nyilatkozatot tehet, vagy a nyi|atko zattéte|t
megtagadhatja. Äz eljárĺĺs bármely szakaszźtban betekinĺńet az e\jźrás sonán
keletkezett iratbą Nagy Katalin Éva ügyintézőné|, telefonon tĺjľténő előzetes
egyeztetést követően, ügyfélfogadasi időben, személyesen, illetve képviselője útjrán.
Az hatbetekintés soľán másolatot, kivonatot készíthet vagy - illeték lirovasa mellett_ miĺsolatot kérhęt. A másolat illetéke magyar nyelvíi mĺísolat esetén oldalanként t00
forint, idegen nyelviĺ másolat esetében 300 forint. A nęm hitelesített fénymásolat
illctéke ĺlldalanként 100 forint.

Nem Iehet betekinteni:
- a dĺintés teľvezetébe
- az olyan iratba, amelyből kcjvetkeztetés vonható le aĺurak a személynek a kilétére,

akire vonatkozóan a hatóság a teľmészetes személyazonosító adatok és alakcímzźú
kezelését rendelte el, '

- felhasználói vagy megismerési engedély hianyában az átlaIĺÍitkot vagy adatot
tafta|maző iratba,

- az egyéb védett adatot tartalmaző iľatbą ha azt aż érintettadat védelm ét szabźiyozo
ttĺrvény l<lzźlĺja, vagy ha a védett adat megismerésęnek hiánya nem akadályozzaaz
iratbetekintésre jogosult személyt tĺĺrvényben bizńsított jogai gyakortĺásában.

Dĺjntésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Végzésem csak az Ĺigy érdemében hozott
határozat, ennek hiĺínyában az eljáĺźst megsziintető végzés elleni fellebĺęzésben támadható
meg.

I N D O K O L A S

Hivatalból eljáľás indult Rubóczki József e. v. (címe:1081 Budapest, Népszíllhźnu.55.) a
Budapest VIII. keriilet, József u. 35. szémalatti ingatlanon folytatôtt epĺte'ĺ munkateľtilethez
kap csoló dó j o gel lenes köĺeľiilet- haszntiat Íigyével kapcso latban.

Aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általiĺnos szabá|yairől szóló f004. éviCXL,
törvény (továbbiakban: Ket.) 29. $ (3) bekezdés b) pontja szerint az eljárźs megindításáľóI a

|08? Budapest' Bar<>ss u, 6-1_67 ' .' Te|eíon: 0ó l 159 2l ffi . E.mai|: polga.ĺrrester@1ozsefi,aros. hL,i . i,.rv.ĺw-iozs"fu".o.. hu 3
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, DR. rocsts ľ,tÁĺÉ
ľolcÁF.ľ.íEtTaíi

kérelelnre indult eljáľĺásban _ az e|jźrźs megindítására irányuló kérelmet benyújtó tigyfelet

kivéve - az ismert tigyfelet a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül éĺtęsíteni

kell.

Erĺe figyelemmel értesítettem Rubóczki Józseť egyéni váIlakozot, mint ügyfelet az eljaräs

megindításźłő|. Az éľtesítés tarta\mát a Ket.29. $ (5) bekezdése és a 33. $ (3) bekezdése

a|apján hatáľozÍam meg.

A Ket. 28lA. $ (1)-(3) bekezdésére figyelemmel hívtam fell az tigyfél figyelmét a
kapcsolattaľtás lehetséges formáira és adtam tźtjékoztatást a kapcsolattartasľa szolgáló

elérhetőségről, valamint az elektľonikus tźĄékoztatás elérhetőségéről. Az iĺatokba való

betekintésről a Ket. 68. $ (1) bekezdése, a 69. $ (1) és (5) bekezdése, míg a nyilatkozattétel

lehetőségéről a Ket. 51. $ (1) bekezdése alapjrán adtam ttljékoztatást.

A másolat illetékét az illetékelaől szóló 1990. évi XCIII. töľvény IV. sz. męlléklet 1. pontja

szerint határoztam meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapjĺán hoztary. ':

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. $ (3) bekezdése alapján zárLarnki.
A jogon,oslat lehetĺjségéľől a Ket. 98. $ (2) bekezdésére figyelelnmel adtam tźłjékoztatźst.

Az eljaľási cselekmény kapcsán eljaľási költség nem mertilt fel, ezért annak megallapítasáról

és viseléséről nem rendelkeztem.

Hatóságom hatráskörét és illetékességét a flÜl2009 (lx. 29.) Korm. reĺd. f. $ b., vďamint a

Ket. 2l. $ (1) bękezdés c. pontja alapjan állapítottam meg.

Budapest, 2015. október 29.

dľ. Kocsis
polgáľm

\,-égzésemĺől értesĹilnek kĺilon íven felsoľoltak

Kapjfü:

1. Ügyfél
f. Irattár
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1. oldal, cĺsszesen: 1 oldalNyomtatás

Minerva Téľinformatikai Rendszeľ
Budapest Főváros Vl|l. kerüIet Józsefuárosi onkormányzata

Méretaránv:100

Budapest, 2015 októbeľ 19
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.01. 11-i hatáIlya| l. oldal, összesen: 3 oldal

i .Megje|enÍtés

l lKözzététe|iinformáció megjelenítése:
il Nem

Ruboczki József
(ĺ081 Budapest, Népszínház utca 55.) Adószám: 73818638-2-42

Cégkivonat 2016.01 .1 1 .-i időál|apotban

ĺ ÁlrłlÁNosADAToK
Azonosítĺj; 197173775
Az opten á|[a|generá|t egyect| azonosÍto!

Cégfonlla: Egyéĺli vá||aIkozlk

A|aku|ás dátuma: 1 989.01.01.

2 A cÉG ELNEVEZÉSE

Rubóczki József

Hatályos: 2001.08.08, - .,.

5 AcÉGSZÉKHELYE

í08í Budapest. Népszínház utca 55.

Hatályos: 201 3.05.31. - ...

6 A cÉG TELEPHELYE(|)

1081 tsUDAPEsT g.ker NÉPSz|NHÁZ UT 55'
Hatályos: ... -...

44oo NYĺREGYHÁZA RÁKTCZ Úr aa.

Hatályos: ... -...

4400 NYĺREGYHÁzR ľurvvnDl ÚT 2.

Hatályos: .., - ..,

8 A TÁRsAsÁG| szERzóDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPíTÓ oKlRAT, I.ÉrrsíľŐ 6KRAT) KELTE
1989.01.01 .

Hatályos: 1 989.01.01. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYsÉol röne1l;

6810'08 Saját tulajdonú ĺngat|an adásvétele (Főtevékenység)
Hatályos: 2008'07.20. - ..'

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATAI

Rubóczki Józseŕ108í Budapest. Népszínház utca 55.

Hatályos: 201 3.05.31. - ...

20 A cÉG sTATlszTlKAISZÁMJELE //cźĺ
v

http ://www.opten.hďcegtar/cegkivonat-nyom Íatasl OI97 17 37 7 5 2016.0I)|. e Ą



i oPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.01. ll-i hatállyal 2. o|da|,összesen: 3 oldal

738.ĺ8638€810-231-01

Hatályos: 2011.01.03. - .'.

21 AcÉGADoszÁMA

73818638-2_42

Hatályos: 1989.01'01. - ...

97 PÉNzÜGYl MoDUL

Létszám:4tő

Adatok egyéb forrásbóI:
Ält apot: M Ĺlködő egyéni vá|laIkozás
Adiszám:73818638-242
Viselt név: RUBTczKl JlZsEF
V ál l a l koz ói tevé ke n ység kezd ete :,ĺ 989. o í . o 1

N yilv á n ta rtá si sz á m : 23567 28
I g azolvá ny sorszám a : ET006 1 82
l g azolvány kiállítás ide'je : 20 13'1 2.1 3
lgazolvány kiállíti szeruezet: Budapest 08
Székhely:,|081 BUDAPEST 8.ker NÉPSZíNHÁZ UTCA 55.
Egyéb tevékenységek:

412002 Magasépítő-ĺpari munkák végzése (á|ta|ános koműves munkák)
422101 Folyadék szál|ítására szo|gá|ó közmĹi épĺtése m.n.s.
422201 M. n.s. mé|yépítő-ipari munka
429901 Egyéb m.n.s. építés
429902 M.n.s. magasépítő-ipari munkák végzése (á|ta|ános kőműves munkák)
433101Vako|ás m.n.s.

439101Tetőfedés
4391 03 Tetőszerkezet-építés (ácso|ás)
439104 Tetőszigete|és

439901 Egyéb speciá|is szaképítés m.n.s.
439903 Á|lványozás, dúco|ás
439904 Speciá|ĺs kőművesmunkák
439906 Speciá|is vasbetonszere|és
439910 Zsa|uzás
47 2501 ltal-kiskereskedelem m. n.s.

47 260,| Dohányáru-kiskereskede|em m. n.s.
47 5203 Ép ítőanya g és szan iteráru kĺskereskede|em
522101 Szárazfo|di szá||ítást segítő tevékenység m.n.s.
551 001 Szá||odai szolgá|tatás m.n.s'
551 002 Panzio szolgá|tatás
56í001 Éttermĺ, cukrászdai szolgá|tatás
591 1o1 Film-, video-, televízĺóműsor-gyártás
682001 Lakásbérbeadás, a|bér|et

682002 Gazdasági építmény bérbeadása
9001 07 Egyéb színpadi e|óadóművészeti tevékenység
9001 1 1 E|őadó-mĹĺvészet m.n.s.

/
t/f,/

http ://www. opten.hr./c egtar / cegkivonat-nyomt atas/ o I 97 1 7 37 7 5
/\ r\20l6.0t.1l. lb /_



OPTEN Kft. )) Cégkivonat 2016.01. 1l-i hatállyal 3. oldal, összesen: 3 oldal

900205 Hangosítás
900301 Egyéb a|kotóművészeti tevékenység m.n.s.
Aktu al izál ás dátu m a: 201 5.12.02.
Gazdálkodási forma: Egyéni vá|talkozó .

A fenti adatok nyi|vántartása nem a Gégbíróság hatáskörébe tartozik.

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtáľ rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a
Gégközlönyben megjelent hivatalos adatokat tarta|mazza, más szeĺvezetek esetén egyéb

forrásból származó hivata|os és gyűjtött informáciok |áthatók.

Lekérdezés időpontja : 2016.01.1 1 16:27
Uto|só feldolgozott Cégközliiny megjelenési dátum az 2016.O1.O7.

Adatbázis utolsó aktua|izálási dátuma: 2016.01.11 í6:10

OPTEN Kft.O

http ://www.opten.hďcegtaľ/oegkivonat-nyomt aÍasl 0197 t7 37 7 5
Ą,.l

20l6.0l.l l. (Ź=\
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Á kéľe|mező tĺ<|omńsu| ľeszi' hog.t.

- a kÉre |eĺn henyüjt'xa ĺlem jogositjä ĺ}l a kózteÍüIei hłszłá|ffára,* a J(izsctvlľosi C)nkonrrán:'v'f.ä. tulaidoĺában IéV(i kÖ?icťiilctek hłszľrúľatáľót Ú$ háŚä|á|ätának íeÍrdjcŕ(iř vóĺo1ĺ|ll013' (lv' 24.) onkonnłĺrlry'z:ti ľcndołet 17' $ (l) bekezdćse szcrĺnt a kozÍcrĺitcĺ hasznalaľáért kÔztČrület.
haszná|ati dljat k,Öteles fiuetni.

- a kiĺŁtęriilcten kiz.áróIae a kercskcdeřmj teł,ékcnyscgck vęzésénc* ĺb|tételeiľó| szóló á:íö-l,,',,$11ťjt.Ík-'íľä
Koĺl,..tJá'ĺ'ÝięFdj|ętil ?. $-( | } qęk9zĺI.'-e.q'e a}.Pĺ}jł1 

"""iĹ"iĚ[i1 
s."'1"ľJĺi.tjb* :".el'^tĺľo.ä tĺłmĺke t, ĺĺľusitha.

A kélcltnhez a kŕľeĺmezőneh az rhĺbbi melté|etektt kt|| ľsrÍotnie: (..ł, cseto|t mcllćkleĺfŕ kěľjIik X.eI jerłrhri)

l'-:t lgłtcrĺ'tgtc" !"qtrtaĺlii É!ulł'
- egyini vá||aĺkozäs esetcn: vĺillalkozói igazo|ványi'
- Ěol'ugs-t| 'dts4\d!il ctsYęnI ccg ęsaten: .'U napna| ne]n regcob| cegk|\.onaĺot. aläiriísi cĺmoéldáĺrvĺ

* (Xstcnnclók esetcn ôsteľmelöi ĺenz'nlvónvt
.vendégIítť!tcraŠ?lđtesíĹÉsťcseĺćn.azĺzĺĺizcmeIté

ĺe|e{rĺé! ktĺtq'.l.ss kcr'eskcde|tni tevékenys!€ b€ie|entésel igazoló dokunlenrumor uasf, 
" 

ĺĺĺř,oae3i en""ael".
Ž. Áz igény.e|t ĺerul.t'e 

"uńuĺs, A víŁIäton á.I igćnvolt tcíirlĹ{nck.'- a sĺł*sćges mcrctekke| - Úgy kelł sľcręľ|nic. hogy annł.k nasysŕgą
cIhelyczkeděse cgycrtelmtien nęé|lapithatolegyen ('ľEtŁÁsf', P*ÁVilnŃ ĺ':šiiŕ*Ňl"ií"ľ *itäsĺg..
hÓsszúsá8ą a teÍasą paľilon w-elének łz épiil*ńom|ok'z3tĺ ťalátol es a jłĺda szćlétĺ5l outt.ł*i;iu;,..*"
gsetŚn alJnak az ti?leĺlck a beiárgtátó| való táyoĺsą8a. ume'lýkhez tartozik: nléterbą miĺve).
3''ĺlz clhe|yczni kí ván. epiĺmény, l.śtesít'néńi'bcľ
he lýszíi, ĺotÖját is c$dtoln'i sztikúres
{' i\reg|evo |etcsllmcnyÍe vonatkoz.ó ľözte|ültŕ.häszná|aÍi hozzáiäľulás megújĺtása esctĺn - vlĺrosłffiäil_
.gĺ.sĺeľru!!-teľdsulevétc]ę nllpn - Íćnykepĺ.elveĺcIt kq|| bicsatolrri.
5. ŕ)1'li tłsi engeĺ}ély he-z ki1tčtt épÍluté ny-eselében,i$
greÍłlbeÍ Úz-éPiltelěĺőI łąIłan ,t..tg]vtlulłluztísł łs a ja$izĺlMlyłĺtł elôírl ęĺtel*t,ń,Ęt,geii' łpiii,ĺisyt J,ofi"
s!!& i' ?!8 ed yJ ! t ĺ: s a ł ol n i s z ĺ i h !śul.
ó. KÓ,|U( igényber'éte|e (:seĺén _.ä-2. tr'ĺtban fo
1tľrgah'nrĺechníkai vłizĺoizoą anrety heszcręzhętó 

'IiKK 
Ktizuĺĺ Kozĺękedesi řg""g"d;g Ká;ú*eze|esi Fó-ovtĺily' !;Órgalĺlmtĺ'chnĺkoi osz{áltĺĺľl.

ľř.Ę'€|mezteÍé$í
A hićĄrQlo,nt *ia,ltil lĺÉľelenllyunlanirti. és ąz ętąIírí ĺiłItfuleł'ewaL|łtin ni!. d ĺ,onros és egi,lelnłűhet'łlĺepifułaixru* ĺrr
lauinĺ a negleĺr,í tłtwsiményJotti1łĺ eletgedleĺełlen a berył.g.nĺ Mrelem ĺru]emi elbhil,Ąsałnz: 

*

A kł'árytile{.haýmäla1ot- kĺil.'ľ*isen- al alńbbi jt6.s:ntlá.lyolsłakĺlyaaík

- Mąg1.uoľseÄghe|yĺ tĺnl"oľmány"zauirĺÍl vólťł20t l. évi ĆLXXxtx. tÖf\éÍfv* a Jĺtmĺíit.uosĺ Öĺkrrmíutł.ľat nłtajĺĺ<lnłĺlmn lćvó k(-)d{tlilúek hasmíll.tłĺĺ * ns.en*laalvk ĺell{{xĺl vĺi|ó i 8,20 l 3.
(tv'24.} thkomtáłÜ'7gti,'erúc|et

- Joxeĺ!átos Keĺti|ed t$ĺtsí Szabrilyzĺđľtll sańlo ó'ó12007 (xIĺ. l2') onkormfułłzati rendelet. BudapesÚ Várusĺendeztsi ćs Épŕtéĺ KercEcabĺł-v,zato| vó|o47l99s'(x l5.)i..óv' Kgy. Ípndť|ęt* Á ľek|álnok' rek|árrrbcrendezgsek ćs cógórek cĺhelyĺ:zésćnek szabályaírril 
""oio 

ssłrot: (XII.20.) {irrkoľ.

'náfi',füĺi 
ľcndgleĺs

N Y IL'.t.TKĐZÁT
Á|ulírol1'. üzé|tälam benytijtott kÖzteruIetJl*szná]ati kéĺelmem elilĺľď*sfu:nk cś|jábń| hoĺzĺttłrulokszenl4|yes aelataint
ĺÖrtćnó kczľléschcz.' valamintah|uri hog' az így ĺrrdotaásrajutoit szcmćb.es uđĺrĺäimmí.ffigsteri [łivatal az |(.
'iárásb.m řészt vęvli sz,ilkhĺrtĺĺságŕ álláslbg|łr|ások bĺ:kěréso vćleĺt ttlvátlbítsa az i|letékes ľľrmJ6ŕ-ľela.
Keľehtlcltt b€n}'iłifitsäkor a Polgĺirmesteľi t.Iivatnl Gáfdĺĺlki}'&ĺsi Ggytrsäály |łgyinté,őjéĺóI tájel('áätäst kapir'ľ, *
ame|r-'ęt Í,.do!t,ĺźsul vclten, - az e|jdrós megindĺtłísłinak' napjáĺol. az ofuntezisĺ hultĺľidorbt, az ĺigy"*." irán1'odó ĺog.szabä}'ĺ 

.rendęIkezgsekĺÜ|. 'logaŕmľól ćs kt'tetefrtt*gcĺmről, továbbrĺ koteleztttsćgem eĺ*uĺL.züsĺnal. ;ogkoueti(ež-múłyeírő|. va|łmint t hiramlĺ cliĺhctóscgről.

{ijÍlÍ,!uľ,, Fzy kéľcllnem te1jęsiÍé-se.ęse{:en a kozigazgatdsĺ harósagi eljrirĺĺs és szolgaltaĺis általános szabá|yraíro| a20i}4 évi-('Xt. tóľ!éfty2(t4 évi cxL.'tÔn(nyrrln sĺllbekczĺl-rsĺ1 pon6aabp]ĺnatblicĹbce*ĺ'ĺtgońĺol ic.
mł'n,lok, Ttłúowisul ĺwzem'hogJ ezź|:alaz tĺg1,emben llomtt hatéĺozat łlĺnak kozlćsekoriug"ĺĺrÉ o'nelkrdÍk.
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Techroad Kft. közteri.ilet használati kérelem. melléklet

Kért időpontok, használati helyek:

Múzeum utca |7. számri épület előtti parkoló
Két parkolóhelyet hasznrálnránk 2016.0I.2|-22-éneme1őkosaras gép számríra, illetve egy
darab alumínium létrát a járdahomlokzat előtti szakaszán.

Reviczky utca 6' számú éptilet előtti parkoló, illetve kocsibeĺálló
Két parkolóhelyet használnĺák 2016. 01. f5-26-ánemelőkosaľas gép számríra, illetve egy
darab alumínium létrát a jőrdahomlokzat élőtti szakaszán.
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i Tárolt Cégkivonat
1 A cg.01-09-958ó69 cégjegyzékszámÚ TECHROAD Kereskedelmi és Szolgáttató Kortátoh Fele|ősségű Társaság
ł (10ĺ6 Budapes! Aladár utca 8. 2. em. 3.) cég 2015. máľcius 15' napján hatá|yos adatai a következők:

|. Cégformától fÜggetlen adatok
1. ÁhaIános adatok

Cégjegyzékszám:01 -09.958669
Cégforma: Kor|áto|t fe|e|ősségŰ társaság
Bejegyezve: 2011/03/ZB

2' A cég elnevezése
2/1. TECHROAD Kereskede|mĺ és Szo|gáltató Kor|átolt Fe|elősségri Társaság

B ej e g yzé s ke lte : 201 1 / 03 / 28 K ö zzétév e : 2O1 1 / 04 / 1 4
H atá lyos : 2o1 1 / 03 / 28 ...

3. A cég rövidített elnevezése
3/1. TECHROAD Kft

B ej e gy zé s ke lte : 201 1 / 03 / 28 Kö zzétév e : zo1 1 / o 4 / 1 4
H atá lyos : 2o1 1 / 03 /28 ...

5. Acégszékheýe
5/1. 1016 Budapest, A|adár utca 8. 2. em. 3.

Bejegyzés kelte: 2011 103/28 Közzétéve: 2o11 /04/14
H atá lyos : 201 1 / 03 / 28 ...

B. A létesítő okirat kelte
8/1, 2011. március 23.

Bejegyzés kelte: 2o11 /03/28 Közzétéve: 2011 /o4/14
H atá lyos : 2o1 1 / 03 /28 .,.

8/2. 2011. jÚnius 8.

Bejegyzés kelte: 201.| /06/2o Közzétéve: 2o11 /o7 /14
Hatályos: 2011 106/20 ...

8/3. 201 1. augusfus 31.

B e j e gy zé s ke lte : 201 1 l 09 / 1 9 Közzétév e : Żo1 1 l 1 0 / 06
Hatályos: 2011 /09/19 ...

8/4. 2013. január 21.
Bejegyzés kelte: 2013/05/28 Közzétéve: 201 3/06/13
H atá lyos : 2o1 3 l 05 / 28 ...

8/5. 2014. szeptemberg.
B ej e g y zé s ke lte : 201 4/ 1 1 / 03 Közzété v e : 201 4 / 1 1 / 0 5
Hatályos: 2o1 4/11 /03'..

902. A cégtevékenysége
9137. 4759 ,08 

BĺJto1 vi|ágítási eszkoą egyéb háztartási cikk kiskereskede|me
Bejegyzés kelte: 2012111/08 Közzétéve: 2012/1"| /22
Hatályos: 2an/11 /08 ... ź//

ł ,{.l(.,, ? -ł
//
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9/38' 7220,08 Társadalomtudományi,humánkutatás,fej|esfés
B e j e g y zé s ke lte : f01 2 / 1 1 / o8 Kijzzété v e : 201 2/ 1 1 / 22
Hatályos: 2012/11 /08 ...

9/40, 5911 ,08 Film-, video, te|evíziómtíÍsor.gyártás
B e j e gy zé s ke lte : 2o1 2/ 1 1 / 08 Közzété v e : 2o1 2/ 1 1 / 22
HatáIyos: 2012/11 /o8 ...

9/41. 5912,08 Film-,videogyártás,te|evízĺósműsorfe|véte|utómunká|atai
B e j e gy zé s ke lte : 2o1 2 / 1 1 / o8 Közzétév e : 2o1 2 / 1 1 / f2
Hatályos: 2012/11 /08 ...

9/42. 6311,08 Adatfeldo|gozás,web-hosztingszolgá|tatás
B e j e gy zé s ke lte : 2o1 2 / 1 1 / 08 Közzété v e : 201 2/ 1 1 / f2
Hatályos: 2012/11 /08 .'.

9/43. 6312,08 Vĺ|ágháloportá|szolgá|tatás
B ej e gy zé s ke lte : 201 2 / 1 1 / 08 Közzétév e : 2o1 2 / 1 1 / 22
H atá lyos : 2o1 2/ 1 1 / 08 ...

9/44. 7420,08 Fényképészet
B e j e gy zé s ke lte : 201 2/ 1 1 l 08 Közzétév e : 2o1 2/ 1 1 / 22
HatáIyos: 2012/11 /08 ...

9/45. 4753,08 Takaró, szőnyeg, fa|-, pad|óburkoló kĺskereskede|me
B ej e gy zé s ke lte : 2o1 2 / 1 1 / 08 Közzété v e : 201 2/ 1 1 / f2
Hatályos: 2012/11 l08 ...

9/46. 8552,08 Ku|turá|is képzés
B ej e gy zé s ke lt e : 2o1 2 / 1 1 / 08 Ktjzzété v e : 2o1 2 / 1 1 / 22
Hatályos: 2012/11 /08 ...

9/47. 8559,08 M.n.s. egyéb oktatás
B ej e g yzé s ke lte : 201 2/ 1 1 / o8 Kijzzété v e : 201 2 / 1 1 / 22
HatáIyos : 2012/11 /08 ...

9/48. 9003,08 Alkotóművészet
B ej e gy zé s ke lte : 201 2 / 1 1 / 08 Közzété v e : 201 2/ 1 1 l 22
Hatályos: 2012ĺ11 /o8 ...

9/49' 9004,08 Művészetĺlétesítményekműködtetése
B ej e gy zé s ke lte : 201 2 / 1 1 / 08 Kijzzétév e : 201 2/ 1 1 / 22
Hatályos: 2012/11 /08 ...

9/50. 7490,08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszakitevékenység
Főtevékenység.

B e j e gy zé s ke lte : 2o1 4 l 09 / 1 2 Közzété v e : f01 4 / 09 / 1 3
Hatályos : 201 4/09/12'.'

9151. 4791,0B CsomagkÜ|dő,intemeteskiskereskedelęm
B ej e gy zé s kelte : f0.| 4 l 09 / 1 2 Kijzzétév e : 201 4/ 09 t 1 3
H atályos : 201 4/ 09 / 1 2 ...

11. A cégjegyzetttőkéje

Megnevezés Osszeg Pénznem

Osszesen 3 000 000 HUF

A váItozás időpontja: 2014/11l03
Bejegyzés kelte: 2014111 /03 Közzétéve: 201 4111 /05 /Ů?r

t/
11 f)VX
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H atályos : 2o1 4/ 1 1 / 03 ...

13. A képvise|etre jogosult(ak) adatai
13/3. Gomöry Judit (an.; Balogh Judit)

SzÜletési idĄe: -| 
97 6 / 05 / o1

1016 Budapest, Aladár utca 8. 2. em. 3.
Adóazonos ít ő je|: 8399323 462
A képvise|et módja: öná|!ó
A képvise|etre jogosult tisztsége: Ügyvezető (vezető tisztségvise|ő)
Jogviszony kezdete: 201 1 /08/91
A v á ltozá s id őpontj a : 2o1 3 / 01 /21
B eje gyzé s kelte: 2o1 3 / 05/28 Közzétéve : 2o1 3/ 06/1 3
Hatályos: 2013/01 /21 .'.

20. A cég statisztikalszámje|e
20/2. 23291595-7490-113-01.

B ej e gy zé s ke lt e : 2o1 4 / 09 / 1 5 Közzétév e : 2o1 4 / 09 / 1 6
H atáIyos : 201 4/ 09 / 1 5 ...

21. Acégadószáma
21/3. Adószálll:2329159+2-41.

Közösségi adőszám: HU23291 595.
Adószám sÍátusza; éruényes adószám
Státusz kezd ete : 2o1 1 / 03 /28
A v á ltozá s időpontj a : 2o1 1 / 03 /28
B ej e gy zé s ke lte : 201 1 / 09 / 20 Kijzzétév e : 201 1 / 1 o / 06
H atályos : 2o1 1 / 03 /28 ...

32. A cég pénzforgalmijelzőszáma
32/1. 10700419-663851 81-51 1 00005

A számla megnyitásának dátuma: 2011/03/29'
A pénzforga|mije|zőszámot a ClB Bank Zrt. Kékgo|yó utcaĺ Fiók (1122 Budapest, Kékgolyo utca 1.)
kezeli.

Cégjeoyzékszĺm: inł -i n-ołi oo4

B ej e gy zé s ke lte : 201 1 / 04 / 04 Kiizzétév e : 2o1 1 / 04 / 21
Hatályos: 2011 /04/04 ...

32/2. 10700419-663851 81 -51 200002
R szám|a megnyitásának dátuma: 2015/03/06.
A pénzf orga|mi je|zőszámot a ClB Bank Zrt. Kékgo|yi utcai Fiók (1 122 Buĺtapest, Kékgĺllyo tftca 1 .)
kezeli.

Cégjegyzékszam: io'i -i"o-04i.o04

Bejegyzés kelte: 2o1 5/03 /o9 Kijzzétéve: 2o1 5/ o3/1 1

H atályos : 201 5/ 03 / 09 ...

45. A cég elekronikus elérhetősége
45/1. A cég e-maĺ| címe: techroadkft@gmai|.com

B ej e gy zé s ke lte : 201 1 / 03 / 28 Kijzzétév e : 2o1 1 / o 4 / 1 4
H atá ly os : 201 1 / 03 / 28 ...

49. A cég céqiegyzékszámai
49/1.IJ, |. Cégjegyzékszem:0ĺ-og:tsgo69.

Vezetve a Fővá ros i Törvényszék Cé gbírós á ga nyi|vántartás ában.
B ej e gy zé s ke lt e : 201 1 / 03 / 28 Kijzzétév e : 2o1 1 / 04 / 1 4
H atályos : 201 1 / 03 /28 ...

//
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Il. Cégformátol fÜggo adatok
1. Atag(ok) adatai
1/3. Gömöry Judit (an.: Balogh Judit)

SzÜletési ideje: 1 976105/01

1016 Budapest, A|adár utca B. 2. em. 3.

A tagsági jogviszony kezdete: 2o13/o1 /21
A v á ltozá s i dőpontj a : 201 3 l 01 /21
Bejegyzé s kelte: 2013/ 05/28 Közzétéve: 201 31 06/1 3
Hatályos: 2o13l01 /21 ...

Készĺilt: 2o1 5/ 03 /15 03:29:02.

Microsec Céginf ormációs szolgá|tató
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ALAIRÁs-MINTA

Alulírott, Giimiiry Judĺt (szĹiletési név: Gömiĺry Judią sziiletési lrely és iđő: Buđapest 08.,
L9,76. május i', magyaľ áitampolgźr, anyjanęvel Balogh Jud'it, 

",,^ěLy*onosító 
igazoivríny

szama:522818MA, iakik: 1016 Budapest Aladaľ utcá 8.2. em. 3.) mint a TECIIRSAI)
Keľeskedelrni és SzolgáttatĺĎ Kortátolt ľeletősségű Táľsaság ĺigyíezetője, a céget akként
l'eĘyzem' hogy u 

"ę9 
kézzeI vagy géppel előírt, előnyomotL vagy nyomtatott neve a|iĺ vagy

folé a nevemet önáIlóan íľom az alábbiak szerint:

,") i
"1, ż;,,^^>.+u.^1 ř\.t-*',
" j'"' ""' 'i"ii""""'

,]

i.-:\j

ĺ :J
li;

Alulíľott, Dľ. Szalay Pál iigyvéd (iroda: 1074 Budapest Dohány utca 68. 1. ęm. ?/A.,BUK
13609i tanúsíÍom, hogy a fentĺ aláíľás.nlintát Giimtĺry Juđit /sztil. név: Göm6ry Judit,
szul lrely és idő: Budapest 08., 1976. május L., anyjanęve: Balogh Judiĺ/ 1Ü16 Budapest
Aladáľ utca 8.2. em.3. szánr alatti lakos, aki személyazonosságii ąz 522818MA számri
szeméIyuzonosító igazolvánnyal, lakcímét pedíg a 324427FL számti lakcímęt i*eazolĺ5
hatóságj igazoivánnyal kellőképpen igazohrta,előttęľn saját kenĺ\egíľta a1él,*.---.-..-----:----..-

Nyílatkozom, hogy az a|ěfuás.minta hitelesítést a váItazásbejegyzési etjáľas soľán láttam ęl
ellenjegyzéssęĺ. Ezen általam ellenjegyzett aláiľás.minta a bejegyzési kéľelem rnelléklętét
képezi. A věĺItozÍtsbejegyzési kéľelem alapját képező létesítő okiľatoĺ én készítettem és láttarnel ellenjegyzéssęl. Igy u jelen aláínís*minta megfelel a cégn;'ilvánosságľól, a bíľósági
cegeljáľásľól és a végelszámolásľól szóIó f0a6, évi V. tĺiľvény 9.$-ában íľt feltétę]eknek..-----

Elleqiegyzem (Buđapest, 20l 1 . auguszfus 31 '):
Dľ. Szďay Pál tigyvéd
1074 Budapest' Dohány utca 68.
l 399 Budapęst Pť, 701r / LIA.

9.;f.:. i?żjj ,{,iĺ ł
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KozlcĺzcATÁsl [S tCAZsÁGÚcyl ľĺIVATÁL. 
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,1';iit:J]:;'"""-i : ;r;:"-t' :

Kosztyu Anikó lkt.sz.: }AZ'D/8%/2015'
osztályvezető asszony részére

U.i.: Vámos Zoltán (061/354-4ó19)
Butlapest Főváľos Koľmányhĺvatala Táľgy: Kéľelenr ľoncsolásos mtĺszakĺ

fellnéľési-, és vizsgálati tbladatok.
v' Keľiilęti Hivatal Épĺtésĺigyi és valamint lrrűemléki kutatás
oľłikségvédelmi osztály bejelentésének tudomásul vételéľ9

.B-gdgp'sĺ l.:Tjäl'äT::lj T:ľ":."il"':.::1Ę:.;::!:::ľ#:'ľ:j]Ľ::l
Várnsház u. 7. tevékenységre vonatkozó bejelentést tudomásul ves2ĺĺ,

lü52 Budapest, l01ĺ ľt.9"sí'ł.,.]:'.. ( {ł*ŕ-a;;{i.i;;.'''.'ł'i''. **,|;ä,,.*oŕ
Tisztelt osztályvezető Ásszony! ij ĺiĺť 

....: 4.,i műem|ék.fe|ügya|ő l/li i:ił.. fij
A Káĺolyi-Csekonics Palotaegyüftes átfogó, állagrnegóvo feldjíĺasĺ ďĹa*fi;ak kijelöIéséľől ćs az
előkészĺtéshez szükséges forrás biztosításáľóI szo|ó l61512015i.- (łx. 8.) Korm. határozat
ľenđęlkezett a Budapest VIII' keľület, Múzeum utca 1 7. és a Reviczky utoa 6. sz'árn (hľsz . 3657811:
miĺemléki törzsszám: 16073) kĺizĺitĺ Í.ekr,ő, egykoľi Kaľolyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó.
á1 l agrr egóvó felújításáról.

Trĺjékoztatom, hogy a Közigazgatasí és lgazságtigyi Flir,atal a íblújításhoz sziiksćges elokészítő
felađatokra vonatkgzó kozbeszerzési eljárásokat leÍblytatta, a lryeľtes ajanlattevőkkel a vá!]alklzási
szeľződések megkötésre keriĺltek.

Hivatkozással a régészeti cirĺĺkség és a nrűenrléki érték védeimével kapcsolatos szabályclkľól szóló
3912015. (ilI. 11.) Korm. rendelet 47' $ (t) bekezdéséľo, kéľenr Tisztelt osztal1vezetö Asszonyt,
hogy a ronesolásos miĺszaki felméľési-, és vizsgalati fęladatokkal, valamint a m'iĺemléki kutatással
kapcsoiatos bejelentésiinket a melléke]t dokumentumok alapján tudomásul t,enni szíveskďjenek.

Táiékoztatom továbbá, hogy a roncsolásos nrűszaki felméľés és miiemlóki kutatás az alabbi
szakemberek bevonásával történik:

.Fes'ĺőľestauľtiĺtll"i kutatĺJs:B. Juhász G;łłĆĺľgyi szakéľtÓmiiemléki ľestauľátoľ szakteľĹilcten 2l-0166
Iiat.v,:łtuuľútw:i kutuĺĺjs; Sclľ.gtt l.úszlti szakúľt(ĺ nrĹienrlÚlĺi Iestum.ł1toľ szukteľĺileĺęn 2,l-0] 3?
Kiľestauľúĺol.i kutatús: Egľi l.ĺurror szak,Śĺt,ő ĺrłĹicrnlĺĺiľi ľestauátoľ s.zal<tcľĹile.t€u 2l '0090
Epületkutaĺrźs; Gömöry Judit szakérttĺ éptiletkutatás (fakütatas) szakteĺtileten 2l "0001
Epiiletdiagnoszĺiką: Reisch Riclráľd szakérĺo miĺelnléki épĹĺlctdiagnosztika (faldiagnosztika)
szaktęľĺilętęn 2 1 -0088

Budapest, f015. đęcember f.

Męllékletek: i. Helyszínrajz
2. Felmerćsi raizok
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Feladó:
Küldve:
Címzeff:
Tárgyz

Gömöry Judit <judit.gomory@9mai|.com >

2016. január 7. t6:o2
Nagy Kata|in Éva
Múzeum u. 17, kiegészítés2.

Kedves Nagy Katalin!

A Múzeum utca előtti tenilet 40 m}lenne, a Reviczky utca felőli 56 m2.

Ugye más adat, papír már nemhiźnyzík?

Üdvözlettel,
Gĺimöry Judit

Ezęnuzeĺet virusellenoľZesen esett at, es virusmentesnek bizonvult.
MailScanneľ - E-mailvírus és spamkereső
A MailScanner koszoni a transtec Computers tamogatasat.
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Minerva Térinformatikai Rendszer

Nyomtatás

Budapest Főváros Vlll. kerület Józsefuárosi onkormá nyzata

Méretarány:100

Atérkép trjékoztab jel|egÚ' máso|ata semmi|yen hivata|os e|járásban nem haszná|ható fel! Készü|t az á|lami alapadatok feĺhasználásáva|.
Engedé|y száma:

.Ía-f,. t

,ł'z

X
http:i/m inubi01/minervďbp8ker/ajaxpoVajaxp|otphp
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Minerva Térinformatikai Rendszer

Nyomtatás

Budapest Főváros Vl|l. kerület Józsefvárosi onkormá nyzata
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36737
ď.t
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3S739
A térkép tájékozbb je||egti, máso|ata semmilyen hivata|os eljárásban nem haszná|hati fe|! Készü|t az á||ami alapadatok fe|haszná|ásával.
Engedé|y száma: ĺj

uŤz
!/

http://m inuhi01/mĺnervďbp8ker/ajaxp|oVajaxp|oŁphp
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