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Melléklet: 5 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

Az elmúlt időszakban a Budapest Fővaros VIII. keriilet lőzsefvárosi Polgáľmesteri Hivatalhoz
az alábbi - a Józsefuárosi onkorményzat tulajdonában lévő közteľiiletek használatáról és
hasznźiatának ľendjéről szóló I8l2013. (Iv.24.) ĺlnkormányzati ľendelet (a továbbiakban:
Rendelet) szerinti - köZteľület-haszná|ati hozzájárulás iľánti kéľelmek érkeztek. A Pénzügyi
TJgyosná|y tájékoztatása alapján akére|mezőknek közteľület-hasznźiati đíjtarilozásanincs.

1.

Kozteľiilet-haszná'Iő,kére|mező: KoltaiTrading&FinancialAdvisĺngKft.
(székhely: 1112 Budapest, oltvány u. 9.)

A kérelemben foglalt köĺerĹilet-
haszná|at ideje: 2016. március 2I. _2019. marcius 2l.
Köztenilet-hasznáIatcéIja: ľeklámtábla (cégéľ)
Kcizteriilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. keľület, Mária u. 29. szám e\őtti

kcĺzteľületen
Köztertilęt-haszná|atnagysága: I m2
KözteľĹilet-haszná|at đíja: 3 150,- Ft/mf lhő + ÁFA
K<jzterĹilet-használatdíja cisszesen: l 13 400,- Ft + ÁFA (3 150,- Ft * 1 m2 * 36 hó)
Díjfizetés ütemezése: egycisszegben

Tényállás: A Koltai Tľading & Finanoial Advising Kft. 2016. március 02' ĺapján érkezett
kérelmében közterület-haszná|atihozzáljźtru|ás - teljes díjfizetéssel töľténő - megadását kérte a
Tisztelt Bizottságtól tekintette| arra, hogy ľeklámtábla (cégér) kihelyezése céljából kívánja
használni a fenti köZteriiletęt.

Az ngyfé| 2016. februáľ 0l. napján teleptilésképi bejelentési eljárást kezdeményezett, ame|y
eljárásban a fent megielölt tevékenységet a Buđapest Főváros VIII. keľület Józsęfuárosi
onkormányzat tudomásul vette, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben új megállítő táblla, vagy
reklrĺmtábla e|he|yezését tervezi a kérelmező, abban az esetben új településképi bejelentési
e|j ár ás lefolytatása szfü séges.
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A Gazdálkodási Ügyosztźiy javasolja a kcĺzterĹilet-hasznźiatihozzétjétrulás teljes díjfizetéssel
tĺĺrténő megadását'

)
Közteriilet-használó. kéľelmező : HUFER-BAU Kft.

(székhely: 1 1 93 Budapest, Kĺinyvkotő u. f2.)

2016.március 16. _f0t6. május 30.
építési munkateriilet (homlokzat felújítás)
Budapest VIII. keľiilet' Futó u. 27. sz. a|atti
tźlr sashźn előtti kĺizterĺilet
45 fiŕ
42O,-Ftlmflnap +'ÁFA
1436 400,- Ft+AFA (420,- Ft * 45 m'* 76nap)

köztoriilet-

Ténvállás: HUFER-BAU Kft. 2016. máľcius 02. napjźtn érkezett kérelmében közterĹilet-
hasznźtlatí hozzźtjáru|ás - teljes díjmentességgel töľténő _ megadását kéri a Tisĺelt
Bizottságtól, tekintette| arua, hogy a Budapest VIII. keľiilet' Futó u. 27. sz. a|atti társashtn
homlokzatanak felújítása céljából kívánja használni a fenti közterĹiletet.

A kérelmező nyilatkozata a|apjtn nem használ parkolóhelyet, illetve a gyalogosfoľgalom
b i zt o s ítás át szolgáIő alulj áľó s źiLv źny keľiil kihely ezésr e.

Fentiek a|apján a GazdáIkodási Ügyosztźiy javasolja a köĺeľiilet hasznźiati hozzźljćľu|ás
megadását és a díjmentesség biztositását. tekintettel a Rende|et 24. $ (1) bekezdés e)
pontjában foglaltakĺa, továbbá a 2016. március 16. - 2016. március 20. napjfua vonatkozó
közteriilet-haszná|at tudomásulv ételét.

A kéľelembęn foglalt
használat ideje:
Kö zteľület .hasznéilat célj a :

Kö zteľĹilet -hasznźiat he lve :

Közterület -haszná|at nagys á g a :

Kö zteľĹilet -haszná|at díj a:

Díjkiesés, díj elengedés esetén:

3.
Köztęriilet-használó. kérelmező :

A kérelemben foglalt köZteľĹilet-
használat ideje:
Kö zterĹil et -használ|at cé|j a:

Közterül et -haszná|at hel ve :

Kö zteľÍil et -hasznźiat nagysága :

KcizterĹil et -haszná|at dij a:

A kérelemben foglalt közterĹilet-
haszná|atideje:
Kci zterĹil et -hasznźůat c éIj a:

Kö ztenil et -használat helye :

Kĺiztenilet -hasznźiat nagys ága :

Semmelweis Eryetem
(székhely: 1085 Budapest, Üllői ift26.)

2016. március22'
építési munkaterĹilet (fak metszése)

Budapest VIII. keľület, Mźlria utcai oldalon a
buszmegálló teľületén (Pál u. és Üllői út kĺĺzötti
szakasz)
170 m2
420,-Ftlmrlnap+ AFA
71 400,- Ft + AFA (420,- Ft * 170 m' * 1 nap

2016. március22.
építési munkaterület (fák metszése)
Budapest VIII. kerĹilet, Mźtria utcai oldalon
(Csepreghy u. és Pál u. kĺizĺitti szakaszon)
7 m2 + 6 đb paľkolóhely (10 m,
paľkolóhelyenként)
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Közteriilet -hasznźt|at dii a: 420,- FÍ'ĺm"lnap + AFA (építési munkaterület díja
munkaszĹineti napokon);
5 280,- Ft/paĺkolóhely/munkanap
2g4O,-Ft + ÁFA (420,-Ft * 7 -2 * l .'ap
munkanapokon <jsszesen: 24 945,- Ft + ÁFA
(bruttó 5 280 Ft,- x l munkanap x 6 db.
parkolóhely ) azaz 3 1 680,- Ft.)

9.9 285,- Ft + ÁFA (ide nem érfre aparkolási díj
AFA taľtalmát)

Díjkiesés, díj elengedés esetén:

Tényállás: A Semmelweis Egyetem2016. miírcius 10. napján érkezett kérelmében köZteľiilet-
haszĺźiati hozzźtjtlru|ás _ teljes díjmentességgel töľténő _ megadását kéri a Tisztelt
Bizottságtól, tekintette| ana, hogy a Semmelweis Egyetem tertiletén elhelyezkedő fák ágainak
metszése céljából kívánja használni a fenti közterületet.
A kérelmező atevékenység végzéséhez szükséges BKK Foľgalomtechnikai tervet benýjtotta
a kérelem mellé.
Tájékoztatom a Tisĺelt Bizottságot, hogy a kieső parkolási díj AFA tartalma 6 735'- Ft,
amelyet azugyféI köteles megťĺzetni ahatározatban megjelölt bankszámlaszémra.

Fentiek alapján a Gazdźůkodási Ügyosńá|y javasolja a közterület hasznáiati hozzétjtm|ás
megadását és a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rende|et 24. $ (1) bekezdés e)
pontj ában fo glaltakĺa'

4.
Közterület-használó. kérelmező : Spiritusz Egyesület

(székhely: 1101 Budapest, Pongrác kĺiz 5.)
A kérelemben foglalt köZterĹilet-
haszná|at ideje: 2016. március 21.
Kö zteľĹi l et -haszná|at c é|j a:

Kĺj ztenil et -hasznáIat helye :

KözteľĹil et -hasznźiat nagys ága :

K<j zteľül et -haszná|at díj a:

Díjkiesés, díj elengedés esetén:

Tényállás: A Spiritusz Egyesület
hasznźilatí hozzájttru|ás _ teljes
Bizottságtól, tekintettel arra, hogy
a fenti tertiletet.

kulturáli s rendezvény (b áb színhaz)
Budapest VIII. kerĹilet' Gutenberg tér
20 m"
32O,-Ft/mzlnap + ÁFA
6 400,- Ft + AFA (420,- Ft * 20 m' * I nap)

20|6. marcius 09' napján érkezett kérelmében közterĹilet-
díjmentességgel töľténő megadását kéri a Tisztelt

kul turál i s r endezv ény szerv ezése célj ábó l kív anj a has znální

Fentiek a|apján a Gazdá|kodási Ugyosztá|y javaso|ja a közteľület hasznźiati hozzájáruIás
megadását és a díjmentesség biztosítását' tekintettel a Rendelęt 24. $ (1) bekezdés d)
pontj ában fo glaltakĺa.

5.
Kö zteľĹil et -haszná|ő . kérelmező :

A kérelemben foglalt kĺjzteľület-
hasznéůat ideje:

Ktizkincs Művészeti és Kulturális Ktizhasznú
Egyesület
(székhely: 7700 Mohács, Szentháromság u.
tzlA.)
2016. máľcius 2|. -20|8. március 21.
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Közterül et -haszná|at c éIj a:

KözterĹil et-haszná|at he lye :

Közteriilet-haszná|atnagysága:
KözterĹilet -haszná|at díja:
Díj kiesés, díj elengedés esetén:

A kérelemben
hasznáLat ideje:

foglalt közterĹilet-

kĺjzhasznú könyvterjesztés (oľszágos olvasási
program)
Budapest VIII. keriilet, Baross u. 10. sz. előtti
ktjaerĺileten
9fił
4 540,-Ftlfiłlhő + Árĺ.
980 640'- Ft + ÁFA (4 54O,- Ft * 9 tł * z+tlt!

2016. marcius 2I._2018. maĺcius 2l.
árubemutató pult elhelyezése
Budapest VIII. keriilet, Corvin köz (Erste Bank
mellett) és a Baross u. l0. sz.
3+3m2
3 7gO,-Ft/mzlnap + łr.n.
545 760,- Ft + AFA (3 790'- Ft * 6 m" * 24hő)

határidőben töľténő elbíľálása.

113 400,- Ft + ÁFA

113 400,- Ft + ÁFA

I 436 4O0,- Ft + ÁFA
99 285,- Ft + ÁFA
6 40O,- Ft + ÁFA

545 760,- Ft + ÁFA
g80 640,- Ft + ÁFA

Tényállás: A Közkincs Művészeti és Kulturális Kĺizhasznú Egyesület 2016. március 09.
ĺapján érkezett kérelmében köZteľĹilet-hasznáIatihozzátjźlruLźts _ teljes díjmentességgel tĺlľténő
_ megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól, tekintettel ana, hogy az országos olvasási pľogram
keretein beltil kĺizhaszní kĺinyvterjesztés céljáből kívánja használni a fenti teľĹileteket.
Az ugyfél 2016. február 01. napján telepĹilésképi bejelentési eljárást kezdeményezett, ame|y

eljárásban a fent megjelölt tevékenységet a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuarosi
onkormán yzat tudomásul vette.
A Gazdálkodási ÜgyosztáIy javasolja a köZterĹilet-hasznźůati hozzájaru|źs megadását,
valamint a Rendelet f4.s (1) bekezdés d) és e) pontja a|apján javasolja a díjmentesség
megadását is.

II. A beteľjesztés indoka

A beérkezett kérelmek e|bíráIása;valamint az e|őterjesztés targyában a dtintés meghozata|a a
Tisztelt Bizottság hatásköréb e tartozik.

ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása

Kö zteľiilet-haszná|at cé|j a:

Kö zterül et- hasznźlat helye :

Kö zterĹilet-hasznáIat nagy s ága:
Kö ZteľĹil et- haszĺá|at díj a:

Díjkiesés, díjelengedés esetén:

A dcintés cé|1a a beérkezett kérelmek Tisztelt Bizottság áIta|

Tervezett bevétel:
Koltai Trading & Financíal Advising Kft..

Osszesen:

DĹi kiesés. dĹi elengedés :
HUFER-BAU Kft.
Semmelweis Egyetem
Spiritusz Egyestilet
Közkincs Művészeti és Kultuľális Közhasznú Egyesület
Közkincs Művészeti és Kulturális Kĺizhasznú Egyesület
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Osszesen:

Kieső AFA tartalom:

Semmelweis Egyetem

Osszesen:

3 068 485,. Ft + ÁFA

6 735,- Ft

6735,-Ft

IV. Jogszabályi kiirnyezet

A Rendelet 12. $-a értelmében a közterület-hasznźiatta| _ hozzájárulással és elutasítással -
kapcsolatos önkormányzati hatősági eljáľásban a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint
elsőfokon a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dĺint. A Rendelet melléklete
meghatáro zza a kozterület használatok utáni fizetendő díj méĺtékét.
A kĺjzterÍilet-használati díjťtzetés ütemezéséről a Rendelet 18. $ (1) - (2) bekezďései az
alábbiak szeľint rendelkeznek:

,,(]) A díjat a kozterĹilet-hasznólati hozzájáľuĺásban rögzített időtartamra és módon a
jogosult koteles előre eglosszegben megfizetni.
(2) Tartós (egalább hat hónapot meghaladó) kazterület-hasznáĺat esetén a Bizottság a
jogosult kérelmére havonta, negledévente vag félévente esedékes, egłenlő összegű díjfizetést
megállapíthat, amennyiben az esedékes díj ]0.000 forintndl magasabb. Ezt a tényt a
kö zt er üI et - has znál ati ho zz áj árul ás b an r Ó gz í t eni kell.,'

A köztęľületi használati díjak csökkentéséről, elengedéséről a Rendelet 24. $ (1) bekezdés,e az
a|ábbiak s zerint rendelke zik :

,,A Rendelet 2. melléklete alapján megállapított közterüĺet-használati díjak korlátlanul
c s Ó kkenthető ek vag1ł eĺengedhető ek:

a. az onkormónyzat érdekében végzett építési, felújítási munkńlatokvégzése esetében,.

b. a Jővórosi, vagy önkormányzati pályázaton elnyert tómogatásból rcrténő épület

felújítások esetében;
c. humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d. kultuľális és környezetvédelmi céIok érdekében végzett tevékenysłźg esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottság úg,, ítéli meg, hogy az Józsefváros érdekeit

szoIgálja;
í bejegłzett politikai pártok, egłházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi céIú

rendeménye esetében;

8. oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájúfilmalkotásokforgatása esetében;
h. ą Filmtv. hatálya alá nem tartozó aĺkotdsok forgatása esetén, ahol az igénybeveendő

terület a ] 5 m2-t eIéľő, de a 20 m2-t meg nem haladó területíĺ;
i. a Filmtv. hatóIya aĺá nem tartozó alkotások forgatása esetén, amelynek időtartama a

kérelmezett időponttól számított 30 naptári napon belül osszességében nem haladja
mega2naptárinapot.,'

A Renđelet 9.$ (l) bekezdése szerint: ,,KozterüIet-haszndlati hozzójĺźrulás csak tdeiglenes
jelleggel _ meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekavefteztéig _ adható,
legfeljebb 3 évre; a településképi bejelentési eljárós során hozott danftsben engedélyezett
r eklámb erendezé s eĺhelyezé s e es etén l e gfelj ebb ] 0 ĺźvre.,'

F enti ek alapj án kérem az a|átbbi határ ozati j avaslat elfo gadását.
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Határozati javaslat

I. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kcizterület-használati
hozzájárulás ad - teljes díjfizetéssel- az a|ábbiak szerint:

Közteľü1et-hasznźiő,kérelmező: KoltaiTrading&FĺnancialAdvisingKft.
(székhely: 1112 Budapest, oltvány u. 9.)

A kcizterület-használat ideje: 20|6. március f|. _2019. március 2l.
KozterÍ.ĺlet-haszná|at céIja: reklámtábla (cégér)
KözterĹilet-használat helye: Budapest VIII. keľiilet, Mária u. 29. szrám előtti

köaerületen
Közterület-haszná|atnagysága: I m2

Díjfizetés ütemezése: egyösszegben

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. máľcius 21.

il. 1. A Váľosgazdtilkodási és Pénzügyi Bizottsag űey dont, hogy kozterület-hasznźtlati
hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szeľint:

Közterület-haszná|ő. kéľelmező: HUFER.BAU Kft.
(székhely: 1 l93 Budapest, Kö'nyvkoto u.22.)

A közterület-használat ideje: 2016. máľcius 2I. _20|6. május 30.
Kcjzterĺilet-hasznáIat cé|ja: építési munkateľület (homlokzat felújítás)
Közterület-hasznźtlathelye: Budapest VIII. kerület, Futó u. 27, sz' a|atti

társasház elotti közterület
Közterület -haszná|atnagysága: 45 m2

Felelős: polgáľmester
Hatźrídő 2016. március 21.

2. tuđo,másul veszi - díjmentesség biztosításźwa| - a HUFER.BAU Kft. Budapest VIII.
kerület, Futó u. 27 . szźm előtti járda terĹiletéľe vonatkozóan építési munkaterĹilet (homlokzat
felújítás) cé|jábő| igénybe vett közterĹilet-használatát 2016. március 16. napjátő| - 20|6.
március 20. napjáig szőIő időtartamÍa.

Felelős: polgármester
Hatźtridő: 2016. március 2l.

ilI. 1. A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsáe t]ey dönt, hogy közteľület-haszná|ati
hozzájáruLást ad _ teljes díjmentességgel _ az a|źtbbiak szerint:

Kcizteľület-hasznźiő, kérelmező: Semmelweis Egyetem
A kérelemben foglalt kĺjzterület (székhely: 1085 Budapest, Üllői tŃ26)
hasznźiat ideje: 20|6. márciusZZ.
Kozterület-hasznáIat cé|ja: építési munkateľület (fĺík metszése)

Közterü1et.hasznźĺ|athelye: Budapest VIII. keľület, Máría utcai oldalon a
buszmegálló terĹiletén(Pál u. és Üllői ĺt k<jzötti

szakasz)
KcjzterĹilet-hasznáiatnagysága: I70 m2



A kérelemben foglalt közterület
}ĺasznéiat ideje: 2016. mátcius2Z.
KcizterĹilet-haszntůat céIja: építési munkaterület (flĺk metszése)
KöZterĹilet-hasznáIathelye: Budapest VIII. kertilet, Maĺia utcai oldalon a

(Csepreghy u. és Pál u. közötti szakaszon)
Kcĺztertilet-hasznáIatnagysága: ] mf + 6 db parkolóhely (10 m"

parkolóhelyenként)

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. március 21.

2. a kieső parkolási dij áfatarta|mát a Budapest VIII. kerület, Mária u. (Csepĺeghy .'. _ Pál u.

kozotti szakaszoĺ talá|hatő 6 db parkolóhelyre vonatkozásában (2016' március 22, azaz 7

munkanap) 6 735,- Ft-ot koteles megÍizetni a kozterület-használatról sző|ő hattrozatban
me gj elölt b ankszáml aszámr a.

Fęlelős: polgáľmester
Hatáľidő: f0I6. máĺcius 21.

IV. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy kozteľület-használati
hozzájáru|ást ad - teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Köztertilet-haszná|ő, kéľelmező: Spiritusz EgyesüIet
(székhely: 1101 Budapest, Pongľác köz 5.)

f016.mtucius 21.
kulturál i s r eĺdezv ény (b áb színhaz)
Buđapest VIII. keľület, Gutenbeľg téľ
20 m'

v. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterület-hasznáIati
hozzájźtru|ást ad - teljes díjmentességgel _ az a|étbbiak szeľint:

Kozterület-haszná|ő.kére|mező: Kiizkincs Művészeti és Kultuľális Közhasznú
Egyesület
(székhely: 7700 Mohács, Szentháromság u.

A kérelemben foglalt közterület lflA.)
haszná|at ideje: 2016. március 21. _ 2018. marcius 21.

Ktĺzterület-haszná|at céIja: kozhaszní könyvterjesztés (oľszágos olvasási
progÍam)

Kĺizterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Baross u. 10. sz. előtti
kĺjzterületen

Közterület-hasznáIatnagysága: 9 m2

A kéľelemben foglalt kcizterület
haszná|at ideje:
Kö zter[il et -hasznźiat c éIj a:

Kö ztertil et -haszná|at hel ye :

Kcĺ zterül et -hasznáIat nagy s ága:

Felelős: polgármesteľ
Határidó: 2016. máľcius 21.

t1'
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A kérelemben foslalt közteľület
használat ideje:
Kö zterüI et -hasznźtlat céIj a:

Kö zterÍil et -haszná|at hel ve :

Kö zterĹil et -haszná|at nagy s á ga :

FelęlĹis: polgírmesteľ
Határidő: 2016. máľcius 21'

A döntés végrehajtás át v égzo szerv ezeti
A lakosság széles ktiľét éľintő dontések
nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2016. máľcius 16.

2016. március 2I. -2018. máľcius 21.
árubemutató pult elhelyezése
Budapest VIII. kerület, Corvin köz (Erste
mellett) és a Baross u. 10. sz.
3+3mr

Bank
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A hérelnrező tudomĺisul veszi, hog1, .'

_ a kéręlem benyújtasa nemjogosítja fel a koaeľtilet használatáľa, é

l8120l3. (lV. 24') onlĺoĺminyzati ľendeler l7.'š (1) bekezdése szerínĺ a k'özte.rt]tet hą9znátatáért,ktĺżteľtilet.
használatĹdĺjatk9tďes fizetni. |r: ''' :

_ a kiĺzterületen kizárólag:a kereskeđeląl'ĺ ĺevélĺcn'vségek végzésének Í.eltćtelejröl szó|o 2t0l2009:(IX.29')
.\:t'"án;.ľeńĺlelet 

12' $ (]) bekezdése alápján a rendelet 5. ineltéklętében:nleghaÍáľoz.ott termékek árusítha-

A kéľe]emhez:a kérelplezőnek az alábbi. me.lléteteket kc|! bsatolniai (Á.ęsato-Iti;me!|i!łlśtetlkérĺiĺh')GelĺjeliijnĐ

1. A ktizteriileteĺr foIy1atni kívánt tevékenység.gyäkorlására''felio.gositó e5-széłri okirät másolatáĺ:
- egý5ni u6'' ulkozás esętćn : r:áIlalktlzó i'i gazolv.ányt,
- gazdąsági társaság, egýénĺ cég eśeÍén: 30 hapnál'nem régebbj cégkivonatot. aiáíráśi cílnpéldrĺnr,t.
- táŕsadalmi és eg;véb śzervężetek esetében: a nýilÝántärĺásba-ýételüĺĺet igazoló okiŕátol
- iőstéýmę l ők esetén iĺstemIelo i ieázol viĺnw.

]' .Ąz 9iĺ1l1'ezni kĺvánt építmýny, |étesíiméń1', b€ľéndeześ.miiszaki leírásáĺ..és teľveitl ĺełasĺfu!ľelmekfuez.q:
heI9siín{tłtĺijĺÍt'itcsąłolni'ssihséges.;'|:'.':..''.|::
4. Meglévő létesĺtnén!1ŕe Ýonatkozó kĺĺaerulęĺ-lt'aszńálaĺ!l1oz.z{iąĺ!áśm1igujĺt{sa esetěh. viĺrpsképüé.tleil
mi szempoiiĺo'lt figyetembevéÍé]e.miaĺt.'- fén1:kępfslvételt keli bďsatolni. - 

' ' '''. ;:''. ' ' '''''' ''''

6...l(ôiť1ť igénybevételé esętén - a 2. ponÍbaĺl foglalt.hely'szín1ąizon ttiĺ.. ä'vonátkożó h'ęll'szĺnt ábrĺŁoló
aĺę1Jo'a1ectu.ikai'v{z:gjzg1'amyJľ,beszerezhető á BKK Kłjzútí Közlekędésĺ'Igargatóśas xöżlitkęze]ési Fti-
ośztály..foľgąlompechnikai0i.ĺályán. :',':]:.. . ., : ,]

' 'Fig'łielmeztetéś:

, 
_l1inĺo;ĺt 

lĺźľele'vtrzyomĺan-áw es u ető!11 n|le!ĺé|ł]etek csĺłntasún ni!, a p()łtos és.egłłłtelmli hetyłłległlatdi:ązqs, vą,
latniĺĺlą.nle?lél1ćí \éłesÍĺłnęra;foĺĺijq eĺengedłgetlei a l)'elęr$totĺ keł'ętar érdéní elbĺnálásclhĺn!
..i,: .::r'.: . - ::. :': ...'.,i: , , ... . '....i . . .,, .,.., ,..
ĄkiiáerĺiIet-ĘasznáIa.tot.:ktĺlöńösęn::azaiábbijo$szabá!1iokśzabálya7vÁk:.'':

r .'t" : *

.. ' - .Magy'aľcrrs4ĺgheiyłi ö,ńko4ánýzatairol 5zotó20]l:.év:iCi.X)CXĺX"tłĺrvény'. .' '. .. . '

1JÓzsefu-Łosí 
o1tomi1yz1t tulájĺĺonában lévii,ilktĺzteruieak hasalátaaľót és hésanálaÉnak 1endjéý!..szo|ó l:s..20l3.

(1V24.) Łĺnkomlányzati ľendelĺt ' : '. .'.'

. _ Józse{iáľo5 Kertlletí Építési Sĺébát-vzatláró| szólo ó6,200?.(XII' |2') tinkoľmiíny7aqĺ:rendďet : 
:_ BudapeĺiVaĺosręndęzési és F.p.ĺtesi'Keretszabályzatoi szÓli 47ll998.(X.;}5) FŐv. Kgy apnĺelet_ Á ľeklámok, reklánrbeľendęzések és:cégéľek elhęĺýezésĺ(nek szaÚälyairł5ll szololśślzo.l:. {XII.20') önkoľ-

NYILATKOZAT
Alulĺrot{' az ál1atam bqnyť'{totĺ kiĺzteriilet-ha5ználąti kéľęlmęm eĺbĺrálásán ak cé|jć,bó| hoąóiiźľuIok s7*ĺnét'yęs adataim
történö:'keze1ćsé.heą valamint:ahhgą hog)' az. í5,:|u.1o.5sľa jutott személyes adataimąť a. Pol!ármesteĺi :Hivatai az le.
.jáľ'a553o.'6,o-v.eľö.94ak.hatósägiá|1áśfĐglą1ásolrbekéľésévé$ettiovábbĺtsaazil|eÍékesh

Kéľelmem ben'rr:jlásakor a Polgámesteri Hivata! Gazrlálkodási Ĺĺ'gyoszĺá}-v ügyĺntézójélol tájét,oztatást kapÍam -
ame|yet ÍuĺI7łlllt.tlil'vetÍe!? 1 az e|jixtn nlegindításának napjáľĺ5l, .az iig1riptéeési határidőľől, az üg..vemľe iĺánya<ló jog;
sľĺbai'yi..ŕondeiłe'lÉĺeli|ĺt, jo3aimról és kĺitelęzettségęimiol, továbbá kote]ezeťtśég9ń eĺmulasztásá,nék 1ogt<ooetĺ<.i;
pén1'eirol, yalam i lit a hĺvatali e lérhetöségrcil

.Í!ię!enten.t=,nog1,kérelnlenl ĺe$esítése esetén a k.)zigazgatĺĺsi hatĺisági etjárás és szo|gilJtatás általános szabályąi1$|.i1.2004. 
éví CXI;. tö'rvény 2004' évi CXL:töľvény 73ilA' $ (,t) bekeĺ,dés b) pont.ja aląpján a feJlębłjezé.si.jogoĺĺľ'ol le.

nłołóok WďomúśrI,ýeszgm; hosy ezáltď,az ligylemben hozott hatáľozat arrnak lĺ.ĺzlése]<oľjĺlgerłĺ..ie e'melkedik.

Buĺtrapest2016.é,ĺ,.Qľr lló..:.1j.'..nap. -W
ALÁĺRllsÁ



B U DĄPEST rŐvÁnos vľll. x rRÜ lľĺ llzsrrvÁRosl oľv roęłr.ĺÁNyznľ
.. DR Kocsls MÁTÉ

PoLGÁRt.íE'sTFR

Koltaĺ Tľading and F'ĺnancia| ̂ A'tlvisĺng Kft.

Budapest
oltvłány utca 9.

1112

Iktatószám: f6-83ĺzarc
Ügyíntéző: Szornotányiné Kocsis Beatrix
Telefon: 45-92-157
e-mai I : szomolanýn eb@j ozsefu aľos. hu

Táľry: Máriautca 29. szőmalatti üzlęthelyiség homlokzatí szakaszán cégeľ ďhelyezése

I G Á'zoLÁs
telep{ilésképi beielentósi eljáľĺĺsban

K1lĘi Tľading aĺ{ {in1neĺal Aĺlvising Ifft bejelentő szeľvezet kéľelméľe' 2016. fcbľuáľ
1-"-- i"$'t telęlites{épi bejetentesi eĘmĺsban, u Mĺ"i* utca 29. szám alatti (36719 hľsa)
lzlethelyirseg hom|okzati szakaszĹn tcgéľ ďĹelyezése táľgyban benyujtott däkumęntáoiót
átvizsgáltam és a fent megielölt epítesi tevekenyseg végp*äí fudomásul v€$zenl az a|ĺ[bbikĺkö'téssel:

Anaennyiben a kérelmęző egyéb qi reHfuntábla elhelyezéset tewezi, abbąn az esetben újtelepéileskęí bejeleĺrtési eljánás lefolýatása szĚJcségm.

A telęiiléskęí bejelełtesi ąjáľíĺs során kíądott ígazolás ą közlestől számított 6 hĺfinapigéľvényes.

{eten telepüIésképi döntésemmel szemben a Budapest Fövaros VIII. keńlet Józsefuáľos
-onkorĺnánpat Képvisel&teshiletéhez lehet feltebđezľli az átvételtől sz;ámított 15 naponbeltil.

A teleptileskęi bąjelentési eljaľásban hozott igazo|án nem męntęsíti az építtetőt másjogszabályokban előíľt'engedélyek megszeľqota 6l. kozteľĺitet foglalás). Közös tutajdontéľintö nódosítás esetén a tulajđonosi.ĺ.sat ho""ĺř*le* *'.*'cgi'. láe'r teĺeptilésképi
igazo|źspolgaľjog igéný nem đönt el.

A telepĺileskepi eljaras...sonín meghozott igazoĺásban foglďtak megszegese esetéutelęüIeskęi kötelezesi e|jaľás lę.folytatrása renděIhetö et. .ar lcotelezettsége-k mšgszegesę ésvégľe nem hajtása esetén 50 000 foľintig teľjedő bÍĺság kiszabasa renđelhetô el.

ĺ
u .)',/

,, Ál

i082 Budapest. &ross u' ó3-67 . Te|efon: fl6 | 45g 2 l 00 . E-nraiL poĺgaľľnestel@ozsefuaros' hu . www.iozsefuaros. hu l

ĺrremĺffi*{ą, lľ}őq*AnÁľ &



BUDAPES.r ľĺ5vÁnos V|l|. KERULET'ozsnrvÁnosl ÖĺĺronłĺÁruyzRr
, DR. Kocsls MÁTÉ

pol.cÁRME5T[.R

INDot<olÁs
A Koltai Trading and Financial Advisĺng Kft' bejelentő szeľvezet, a f6-83t20|6
tJ;gýratszämű kérelmében az epített ktirnyezet alakításáľol és vedelméről szóló 1'99?. éviLXXVH. tĺirveny 30/D.$-a, a telętilésfejlesztési koncepcióról' az integnált
telętilasfejlesztési stratégiáról és a telepĺilésrendezesi eszközbhől, valamint egyes
telęiilésrenđezéni sajátos jogintézményekľöl szóIó 3|4ĺ20|2. (X!.8.) Korm. rendelet 2T'$.
ą valamint a Budapest Főváros VIII. kerütet Józsefvráľosĺ Önkoľmćnyzat Képviseló-
testĺiłeteĺrek az építésüggyel összefiiggő egyes helý önkormźnyzłti haiisági el5ĺľĺsok
részletes szabáůyairő| szóló 5/20|3. (II.10.) önkormanyzati rendelet 7'$.u äupjĺo
telęĺĺlésképi bejelentést tett hatóságortlhoz, a Budapest, VĺII. kerület Mária utca 29. szłĺm
alatti üzlęthelýség homlokzati szakaszán cegéľ elhelyezésfue vonatkozóan.

A mellékelt teľvdokumęntációt es annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy az
megfelel a telepĺĺlésfejlesztési koncęcióról, az integällt telęĺilesfejlesztési stľatégíáľď es a
teleptilésľendezési eszkiizökről, valamint egyes telepĺilesrendezósi sajátos
jogintézrnényekről szćńó 3|412012. (XI. 8') Korm. ręndęlęt 2}$ (2)-(3) betezdésěben,
valamint a Budapest Fővĺĺľos VIII. keľĺilet Józsefuaľosi Önkormányzat Képvisető.
testtiletének az epítesĺiggyel összefiiggő egyes helyi önkormányzati hátosĺgĺ đt;árĺsot
ľészletes szabĺálya'iról szóló 5 a13. (II.10,) önkormánpati rendelet 1. mellékteiében.foglalt
taľtalmi követelményeknek.

k, fuľasi tevékenység a Józsefuáros Keľĺileti Építesi SzabźiyzatárőI (ĺÓKÉSZ; szóló
66!2007, (xII.l2') önkoľman1zati ľendeletben foelaltaknalg valamint a ľeklĺĺmok,
rekliímbeľendezesek es cégérek elhelyezéséĺrek szabłályaiľól szóló 55t20|3. (xn.20.i
önkormĺínpati reĺrdelet l0.$ (l) bekezdesében és 11. $.ban foglaltaknak a kikötés
teljesítesével megfelel, valamint a teleptilesképbe ilteszkedik, uzért ä ľendelkezó ręszben
foglaltak szeľinti kikötéssel az építési tevékeĺrységet tudomrísul veszem.

A rettđelkező reszben foglaltaknak megfelelö települeskepi bejelentési eljrárrásban hozatt
igazolásom az épített köĺnyezet ďakít'ísáról és vedetĺnęről szóló |gg7. évi LXXVil.
tiiľvény (a toÝábbiakban: Etv.) 30lD. $ (t) bekezdésén alapul.

A fellebbezési jogľól rendelkezes az Éw. 30/D. $ (3) bekezdesén es az építésiiggyel
összefiiggő ęgyes helý önkormányzatr hatósági eljáľások ľészletes szabáiyairćll sžóm
5/2Ü13. (II.l0.)önkoĺmátnyzatiľendęlet 13/A.$.n, a dĺintésben foglaltak megszegeséľö| szó|ćl
rendelkezęs azBtv.30/D. $ (4) bekezdésén alapui.

Buđapest, 20 1 6. februłĺr 03.

1082 Budapest' Baross u 6}-ć.7. . Telefon:06 | 459 2lc0 . E-ĺrrai|: . www.iozsefuaros. hu
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Miiszaki |eírás

Reldám tábla e|helyezéséhez,1085 Budapest, Mária utca.29. számú társasház homlokzatán.

Reklám tábla alapanyaga: MÜanyag

Rek|ám táb|a mérete: 50 crn X 80 crn

Reklám táb|a színei: fekete, fehér, piros

Speciá|is résáď: vi|ágÍto (folyłamatos, nem vibrá|ó)

Reklám tábla rendeltetése: A rek|ám táb|a elhe|yezésévet azt szeretnénk etérni, hogy a
Paniq Szoba vendégei k<innyen megtalá|ják a címet.

*.{.
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OPTEN K1t. > Cégkivonat201'6.03. 1ĺ -i hatállyal 1. oldal, összesen: 5 oldal

Megjelenítés

Kozzététe|ĺ információ mégje-|enítése: Nem

Koltai Trading&Financia| Advising Tanácsadó Korlátolt Fele!ősségű
Társaság

(1112 Budapest, oltvány utca 9.) Adószám:14411544-2-43

Gégkivonat 201 6.03.1 1.-i időá|lapotban

ĺ ÁlľłlÁNosADAToK
Cégjegyzékszám: 01 09 902652 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|átolt fe|elősségű társaság

Alaku|ás dátuma: 2008.07. 1 6.

Bejegyzés dátuma: 2008.o7 '28.

2 A cÉG ELNEVEZÉSE

ul''Ko|taiTrading&FinancialAdvising''TanácsadiKor|áto|tFelelősségÚTársaság
Bejegyzés ke|te: 2008. 07 .28.

Hatályos: 2008.07.28. - ..,

3 A cÉG RouDĺTETT ELNEvEzÉsE

3/1 " Koltai Trading & FinancialAdvising Kft.

Bejegyzés kelte: 2008. 07 .28.

Hatályos: 2008.07.28. -,..

5 AcÉGSZÉKHELYE

5/1 1ĺí2 Budapest. o|tvánv utca g.

Bejegyzés ke|te: 2008. 07.28.

Hatályos: 2008.07.28. - ...

6 A cÉG TELEPHELYE(|)

6/2 ĺ085 Budapest. Mária utca 29. fszt. 5.

Vá|tozás időpontja: 2016.02.16.
Bejegyzés ke|te: 201 6'02.23.

Hatályos: 201 6.02.1 6. - ...

8 A TÁRsAsÁGlszERzŐDÉs (ALAPszABÁLY, ALAPĺTo oKlRAT, lÉresĺľŐ oKtRAT) KELTE

8/1 2008.07.16.

Bejegyzés kelte: 2008.07.28.

Hatályos: 2008.07.28. - ...

8/2 2013.02.13.
Bejegyzés ke|te: 20,t 3.03.25.

1i- 'ý''/i,, łi ,/r
2016.03.rr. 

^+
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 20t6.03. 11-i hatáIlva| 2. o|dal, összesen: 5 oldal

Hatályos: 2013'03.25, - ...

8/3 2016.02.16.
Bejegyzés ke|te: 201 6.02.23.

Hatályos: 201 6.02.23. - ...

A cÉG TEVÉKENYsÉcl xone1l;

9/16 41 10.o8 Épü|etépÍtési projekt szervezése
Bejegyzés ke|te: 2012.03.3í.

Hatályos: 201 2.03.31. - ...

9/17 6311'08Adatfe|do|gozás,web-hosztingszo|gá|tatás
Bejegyzés ke|te: 2012.03.31'

Hatályos: 2012.03.31. - ...

9/18 6619'08 Egyéb pénzÜgyĺ kiegészítő tevékenység
Bejegyzés ke|te: 20 1 2.03'3,|.

Hatályos: 201 2.03.31, - ...

9/19 6810.08 Saját tu|ajdonú ĺngat|an adásvéte|e
Bejegyzés ke|te: 2012.03.31.

Hatályos: 201 2.03.31. - ...

9/20 6820'08 Saját tu|ajdonú, bérelt ingat|an bérbeadása, üzeme|tetése
Bejegyzés ke|te: 201 2.03.31.

Hatályos: 201 2.03.31. . ...

9/21 6831,08|ngat|anügynökitevékenység
Bejegyzés ke|te: 201 2.03.31.

Hatályos: 201 2.03.31. - ...

9/22 9001'08 E|őadó-mÚvészet

Bejegyzés ke|te: 2012.03.3'ĺ.

Hatályos: 2012.03.31. - ...

9/23 639,ĺ'08Hírügynökségĺtevékenység
Bejegyzés ke|te: 201 2.03.31'

Hatályos: 201 2.03.31, - ...

9/24 9329'08 M' n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 201 3.06.05.

Hatályos: 201 3.06.05. - ...

9/25 6622,08Bĺztosításiügynöki,brókeritevékenység
Bejegyzés ke|te: 201 3.06.05.

Hatályos: 201 3.06.05, - ...

A cÉG JEGYZETT ľŐxÉĺe
11/2 Összesen:3 0o0 000 HUF

Vá|tozás időpontja: 2016.02.23.
Bejegyzés ke|te: 20 1 6.02.23.

Hatályos: 201 6.02.23. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATAI

13/2

11

í3

1i
(Ż,ĺ:',,

.t/

Ą8https ://www- opten.hu/cegtaricegkivonat-nyomt atasr 0 1 o99of6 52 2016.03.1r.



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.03. 1l-i hatá|Ival

Kolŕaí Balázs (an: Ba|ogh Anikó) EE| ogyu","to (vezetó tisztségvise|ő) í067
Budapest. podmaniczky utca 33. lt. em. 19.
SzÜ|etés ideje: 1987',l 1.01.
Adóazonosító jel: 8441 331 o3o
A hĺte|es céga|áírási nyĺlatkozat vagy az Ügyvéd á|tal e||enjegyzett aláĺrás-minta
benyújtásra kerü|t.

A képviselet modja: oná||ó.

A jogviszony kezdete: 2008.07.21.
Vá|tozás időpontja: 201 3.02.1 3.

Bejegyzés kelte: 201 3.03.25.

Hatályos: 201 3.02.1 3. - .,.

20 A cÉG sTATtszT|KAlSZÁMJELE

20/2 14411544-9329-113_01.

Bejegyzés kelte: 201 3.06.06.

Hatályos: 2013.06,06. - ...

2ĺ AcÉGADószÁMA

21/2 14411544-243.
HU14411544.
Adiszám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2008.07.25.
Vá|tozás időpontja: 2009.o7 .29.
Bejegyzés ke|te: 201 2.03.3.ĺ .

Hatályos: 2009.07.29. - ...

32 A cÉG PÉNZFoRGALM!JE|.zŐszÁľuł

341 17000019_12053706_00000000

AXA Bank Europe SA Mo-ĺ Fiiktelepe (1138 Budapest, Váci út 135-139. BSR |rodaház:
01 .ĺ7 000554)

A szám|a nyitási dátuma: 2oo8.11.1g.
Bejegyzés ke|te: 2008.12.1 1.

Hatályos: 2008.1 2.1 1. - ...

45 A cÉG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETÓSÉGE

45/2 E mail: paniqszoba@gmail.com
Változás időpontja: 201 6.02.16.
Bejegyzés ke|te: 201 6.02.23.

Hatályos: 2016.02.16. - ...

49 A cÉG cÉGJEGYzÉrszÁľułl

49/1 01 09 902652

Vezetve a(z) Fővárosi Törvényszék Cég b írisága nyilvántartásában.
Bejegyzés ke|te: 2008. 07.28.

Hatályos: 2008.07.28. - ..,

Cégformátó| függő adatok

3. oldal, összesen: 5 oldal

https : //www. opten.hďc egtar l cegkivonat-nyomt atas l O I O99 026 52
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.03. 11-i hatállval

í A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATA!
(0s)

4. oldal, összesen: 5 oldal

1(09y3 
KolŕaÍ Balázs (an: Ba|ogh Anikó) iE| í067 Budapest. Podmaniczkv utca 33. fél 2.
SzÜ|etés ideje: 1 987.,ĺ 1.01.

Szavazati jog mértéke minősített tobbség Íi befolyást biztosít.
A tagsági jogviszony kezdete: 2oo8.o7 .21 .

Vá|tozás időpontja: 201 3.02. 13.
Bejegyzés ke|te: 201 3.03.25.

Hatályos: 2013.02.13. - ...

1(09y4 
Baíooń Áníkó (an: Vidus Anna) E| í1ĺ2 Budapest. oltvány utca 9.
Sztlletés ĺdeje: 1 963.02.04.
A tagsági jogviszony kezdete: 20o8.o7.21.
Vá|tozás időpontja: 2013.02.1 3.

Bejegyzés kelte: 2013.03.25.

Hatályos: 201 3'02.1 3. -'..

97 PÉNzÜGYlMoDUL

2o14.év 20í3. év 2012.év 2011. év 20í0. év
Beszámo|ási
időszak

Éńékesítés nettó

árbevéteIe

Üzemieredmény

Adózás előtti

eredmény

Mér|eg szerĺnti

eredmény

Adózott

eredmény

Eszkozök
osszesen

Befektetett

eszkozök

Forgóeszközok

Pénzeszkozök

Aktĺv időbeIi

eIhatáro|ások

Saját toke

2014.01.01. 2013.01.01. 2012.01.01. 2011.01.01. 2010.01.01.

2014.12.31. 2013.12.31. 2012.12.31. 2011.12.31. 2010.12.31.

eFt

14 522

4 079

4 060

3 526

3 526

I 594

39

8 555

8,ĺ01

0

6 516

eFt

5 603

-278

-278

-294

-294

3 206

223

2 983

2627

0

2 990

eFt

4 638

eFt

934

eFt

1 160

690

845

821

40

41

35

769

770

69í

691

3 325

0

3 325

2 961

0

3284

35

2611

0

2 611

2 097

0

2 593

690

2 600

0

2 600

2 008

0

2 558 ,r'
.|/. ĺ|'.

Ł,. ,i, r',
7Ż,
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OPTEN Kft. >> Cégkivonat 2016. 03.

Cé|tańalékok

KoteIezettségek

Rövid |ejáratú

koteIezettségek

Hosszú |ejáratÚ

köteIezettségek

Passzív időbeli
eIhatáro|ások

PénzÍigyi mutatók

EIadósodottság
foka O

EIadósodottság
mértéke - Bonitás

o
ÁrbevéteI

arányos

eredmény % O
Likviditási

gyorsráta O

Létszám: ,| fő

11-i hatállyal

0

2 078

2078

0

0

0,24

0,32

5' oldal' összesen: 5 oldal

0

156

156

0

í8

18

0

41

41

0

42

42

60

0,05

0,05

0,0't

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

3,75 59,48

4,12 19,12 81,10 145,06 ô1'90

Az adatok az OPTEN Kft. Gégtár rendszerébő| származnak, ame|y cégek esetén a
cégközlönyben megjelent hivata|os adatokat tartatmazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásbó! származó hivatalos és gyiijtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 2016.03.í 1 13:47
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 20í6'03.10.

Adatbázis utolsó aktualizá|ási dátuma: 2016.og.11 12:15

24,29 -5,25 14,90

OPTEN Kft.O

,ĺ
,ĺĺ

2016.03.1r.2(https ://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomt atasl o t 09902652



Budapest Fővá.ros V| |l. kerütet Józsefu áľosi Po| gármesteń Hivata|
Gazdá|kodási Ügyosztá|y
ĺ082 Budapest
BaroŚs utca 63-67.

KÉRELEM

' 

; ĺ;:uiĺ ľłĺiósi áJřřř"lĺ.''' điĺil Lĺji.l.
iĘ'i r Ii lnĺĺ fuĺ.íÜľ n ! ĺ: .'lU i'ĺé{ilL/ Ü /" l

isĺ,nęfu$ľ{í/Q-c.ta. I
|- . -l ŕ . -,.',.."|
i Y]ĺ.l!;'.x'EÍb9.€!P+.t5aĺli'-' .. i

a Józsefvárosi Onkoľm ányzat tulajdonában lévő közteľiilet haszná|atálhoznyomtalýdnyt olvashatóai, hyomtato!t betűvel kitölteni!K é r j ü k a

MegjegyzéS! Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírátósóhoz, yalamint , ko,,,iđu-EđGđ-
,ľľ:!.::{::,:!::ľ:,Ľ:::::':1ez szükséłesek..A, 

:d:,oY,.a ľ9lglrrys1e1i Hivatal Gazůźtkodási, illene Közterütet-fell;głeieti
Ügłosztólya lĺzzetik u infornaciós önrendetkezesi jogról a az n7orry,i:ikzafu*agral vóló 20] 1. évi CilI' ia-ĺ,,y a,pi,ln

KözÚeľtilet-hasanĺĺ|at idej ez 2o1,ić'-ié' i.żj_gl hő ffinaptól
!.-ii*.-T-ií.-*.!'-..'!

20|ié.i.év icis:hő iTięs' napig
(ľöbb időpont- heýszín esetén kértink lisĺát mellékelni!)

Közterület.haszrĺĺ|at cé|j 
", 

.....{i/,...e,7.ął-ĺ.!.9,..'l...[-(a.uł.á}.ł,,'t...Jĺ(ł|,!/^k...

Kérjiik' g túloldaIon jelzett mę!lékleteket csatolni, ésű ké r e le m,ny omt atv ĺÍnyt a l á í r n i s Zív es k e (t j é k t.
*.ií-

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadatmi és egyéb szetvezetek esetében:

... telefon:

Cég;'egrzék gzÁnl Nyilvantaľtĺási szám:

Bankszámlaszáma .(
ii

):1iO pi\

Adőszźlľrď' i4 a
L ;iFiO ą

Egyéni vál l al kozás eseŕében'.

Kel.elĺnezo neve: ............... .. ł.{łľ.s.{ľľlQ*ľffi ffi,ps.teĺ$'uff

Adószáma: !!

2L



-2-
A kérelmező tudomásuI veszi, hogy

a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közteriil ethaszná|atźra,
a Józsefuárosi tnkormányzat tulajdonában lévő közteriiletek basnźůatáró| és haszĺlálatának rendjéről szóló
|8/f013. (Iv.24.) önkoľmányzati rendelet 17. s (1) bekezdése szerint a kiiaeľület használatÁértkoa".ĺil"t-
haszrálati díjat köteles fizetni,
a közteriileten kizźlró|ag a keľeskedelmi tevékenységek végzésének fęltételeiről szóló 2|Ol2O09.(IX.2g.)
Kormányrende|ęt |2. $ (l) bekezdése alapján a rendélet 5. mellékletében meghatarozott termékek árusítha-
tók.

A kérelemhez akére|mezÍjnekaz alábbi mellé|eteket ke|l csato|nia: (A csatolt mel|ékletet kérjĺik X-el je|ölni)

1. A kgzteľtileten folytatni kívánt tevékenys
- gtsyęrrr varraxozas esetęn: vallal<ozol lgazolván)ĺt,
- gazdasági társaság, egyéni cég esetén
- tĺrsadal{n! és egyéb szerve'"'"t
- 0rt..."fut
- vendéglátó terasz létesítése esetén,az

entumot vagy a Mfütĺdési Engedélyt
2.Azigényeltteľiilehevonatkozóhelyszíntaar@ar,elýenszeľepeIĺi;keiĺakömyezőutcáknak
is. A vázlaton azigénye|tteľiiletnek. a szĺikséges méretękkel - úgy iell szerepelnie, hogy annaĹ nagysága,
elhelyezkeđése egyéľtelműen megállapítható legyen (TERÁ5Z, pÁvľ-oľ BšprÉŃ: uín* s'tl",s"g",- 

-

hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épn|ethomlokzati falától és ajárda szé|étt5|való távolság a; terasz
amelyikhez tartoiik; méterben mérve).

3.AzeIhelyemikívántépítmény,létesítmény,berendezésmtis
helyszín fotój át is csatolni szijks éges'
4..MeglévŐlétesĺtményrevonatkozóköaeriilet-hasznźilatihozzĺ1rĺruĺa

It kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kotött épít.é,y
esetében az építtetőtől kapott meghatalmązast és a jogizabálybqn előíľt esetekbeň ii"ogerős építésiigli ható-

ýgi=ry|dlbt cs=atolni-szjłksages. 
-6. Közut igénybevétele esętén _ a z. pontban foglalt hďyvĺnľa.jzon h1' - a vonatkozó ľreryszĺnt .ĺunĺzolo

forgalomtechnkai vánajzot, amely beszereżtętő a BKK Közuti Ktl'lek"dé,i IgazgatőságKöłtkezelési Fő.
osztály, Forgalomtechnikai osaályĺín.

Figve|meztetés:
A hiałlytaląm,ll kitohatt lrérelemrĺyontaÍvány es u előín meltéHetek csďolasĺźn hil, a poľlÍos és eglértelmíí heĘłľneghaarozás, va-
lamint a megĺaó létesítméľIyĺotóją elengeđhetetlen a beĺytźjtott tcérelem érdemi elbíľĺź|áslźhozl

A köZterület-haszrálatot - kĺilönĺisen _ aza|źbbi jogszabá|yokszabá|yozzźl<:

Magarországheýi önkormĺányzatairó| sm|ó 2O1'l. évi CDoo(D(. törvény
a' Józsefuáľosi onkormrányzat tulajdonában lévő közterülętek humá|ataro|és haszrĺĺlatiának rendjéről smiró |820|3.
(N .24') önkormiányzati rendelet
Józsefvaľos Keriiteti Építési Sabá|yzatarót smirő 66DO07.Qil. l2.) önkormĺĺrryzati rendelet

- Budapesti Viíłosrendezesi és Épftesi Keretszabá|yntoism|ő 47l|998.6..|5.) Főv. Kry. rendelęt
A reklámok, reklámberenđezések és cégérek elhelyezésének szabá|yalĺó| szőtő 55/20|3. (xII.20.) tĺnkor-
mányzati rendęlete

NYILATKOZAT
Alulírott, az á|ta|am benyújtott közteľiilet-használati kérelmem etbírálásának céljából houlÍiúrulokszemélyes adataim
töľténő kezeléséhez, valamint a\hoz,|logy az így fudomásra jutott személyes uđataĺ-i|lĘĘ'mesteri Hivatal az le:jrírásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bękérése végett továbbĺtsá az illetékes hatósálok felé.

Kérelmem benýjtásakoľ a Polgármesteri t{ivatal Gazdálkodási Ügyosztály ngyntézójétő| tájékoztatást kaptam -ame|yeLtudomúsulvetteł-n_aze\járásmeginđításánaknapjiĺról, azi[yntezésitrátrĺriĺor-ol, azigyemreirĺĺnyaäójog-
szabá|yi rendelkezésekőI, jogaimľól és kötelezeťtségeimľől, továbbđktitelezeťtségem elmulasżásának jogitlvetĹež-
ményeiľől, valamint a hivatali elérhetőségről.

trĘi.e@', hogy kćrclmcm tcljesítése esctélr a kozigazgat'ási hatósági eljáľás és szolgáltatás általános szabźůyalrol a
2í104. évi ĺ]lXL. törveny ,flJlJ4' évi CXL. tiiľvény 73l^. $ (l) bekczdćs b) pontja atap]an a fellcbbezési .iogurluÚ| lc-
mondok. ,I,udomlźsu'l 

veszem, hogy ezáltal az ügvemben hozott határozat annak řiizleŕłoric'geľőľe emelkedik.

Budapest, faĺ6.. év Q.3hćl ..8. E. łap.
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Nyomtatás

Minerva Térinfoľmatikai Rendszer
Budapest Főváros V||l. kerület Jozsefvárosi Önkormányzata

1' oldal' ĺisszesen: l olda1

A térkép t4ékoztató je||egri, máso|ata semmi|yen hivata|os e|iárásban nem hasznáIható Íe|! Készü|t az á|lami a|apadatok fe|haszná|ásáVal.

Engedély száma:

Budapest, 20'15 november'16

http ://minubi0 l /minerva/bp8keľ/aj axplot/aj axplo t.php 201 5.1 1 .1 6.



Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi onko rmźlnyzat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

JE GY ZOKO T{YVT KIVO I{AT
Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotts áę 20]15. novembeľ 23-án (hétft')

13.00 óľaĺ kezdettel a Józsefuár-osi Polgĺíľmesteri Hivatal III. emelet 300-as
termében megtartott 35. ľendes ülésérőI

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat kiizteľület-használati kéľelmek elbíľálására

1179ĺ20|5. (xI.23.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzüryi Bizotts ághatározata
(14 igen, 0 ncm, 0 taľtózko däs szavazattď)

A Városgazdálkoĺlasi és PénzĹigyi Bizottság úgy dcint, hogy közterĹilct-használati
hozzájarulást ad - teljes díjmentességgel - az a|abbiakšzerint:

Közteľület-haszná|ő, kérelmező: HUF.ER.BAU Epítőĺpaľi, Szolgáltató és
Keľeskedelmĺ Kft.
(székhely: 1 1 93 Budapest, Könyvk otő u. 22.)
2075. november 23 . - ZOIS. december 3 I .

á|Iv źny ozás, homlokzat felúj ítas
Budapest VIII. keriilet, Futó u.27.
45 m'

A dtintés végrehajtá sát v égző szeľvezetĺ erység: GazdáIkodásĺ Üryosztály

A kcjzterület-használat ideje:
Közterület-használat célj a:
Kö zteľület -hasznáIat helye :

Közterület-hasznáIatnagysága:

Felelős : polgiĺľmesteľ
Hat.ĺridő: 2015. november 23.

A j egyzőkĺĺnyvi kivonat
Kiadva:2015. novem

Kmf.

Soós Gy<iľgy s.k.
Bizottság elntjkc

gar,łłeĺ'Ł.'.,

{z [,trrPu^.o-l
Bodnar Gabriellá

*j

l1
* 

ĺ,.

',\
ą)

Szervezési és Képviselői vęg9tőjé

níl)



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.03. 16-i hatá||yal l. oldal, összesen:6 oldal

MegjeIenítés

KözzéIéte|i i nf ormáció megjelenítése : Nem

HUFER-BAU Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kor|átolt
FelelősségÚ Társaság

( 1 1 93 Budapest, Könyvkötő u 22.) Adószám: 12626704-2.43

Cégkivon a| 2016.03. 1 6.-i időáIlapotban

í ALTALANoSADAToK

Cégjegyzékszám: 0.ĺ 09 695624 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|áto|t fe|e|ősségű társaság

A|aku|ás dátuma: 2001 .03.19.

Bejegyzés dátuma: 2001.04.02.

2 A cÉG ELNEVEZÉSE

a1 HUFER-BAU Építóipari, Szo|gá|tati és Kereskede|mi Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság

Hatályos: 2001'04'02. - ..,

3 A cÉG RovloírerT ELNEVEZÉSE

3/1 HUFER-BAU Kft.

Hatályos: 2001'04.02. . ...

5 A cÉG SZÉKHELYE

5/2 1í93 Budapest' Könvvkötő u 22.

Változás ĺdopontja: 2007 .03.12.

Bejegyzés ke|te: 2007.06.1 1.

Hatályos: 2007.03.12' - ...

8 A TÁRsAsÁGlszERzŐDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPíTó oK|RAT, lÉresírŐ oKRAT) KELTE

8/1 2001 .03.19.

Hatályos: 2001,04.02. - .'.

8/2 2006.03.19.

Hatályos: 2006.05.15. - ...

8/3 2007.03.12.

Bejegyzés ke|te: 2007.06. í 1.

Hatályos: 2007.06.11. - ...

8/4 2007.05.16.
Bejegyzés ke|te: 2007.06' 1 1.

Hatályos: 2007'06.11. . ... 
/i:

-i2'
l t " r"" l

, ..,.., 
,',.. ,,,, ... , .: ,...'..,t.,;:, ) f.. 
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat f0I6,03. l6-i hatźilyal

2010.05.10.

Bejegyzés kelte: 201 1.05.1 1.

Hatályos: 201 1.05.1 1. - .'.

8/6 2013.02.07.

Bejegyzés ke|te: 201 3.03.21.

Hatályos: 2013.03.21. - ...

9 A GÉG TEVÉKENYsÉol rone1l)

9/53

9/54

9/55

9/56

9/57

9/58

9/59

9/64

9/65

9/66

9/67

2. olđa|, cisszesen: 6 olđal

-ĺ;

9/69

4334'08 Festés, üvegezés (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02. 17,

HatáIyos: 201 3.02.1 7. - ..'

41 í o'o8 Épü|etépítési projekt szervezése
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.17'

Hatályos: 201 3.02.1 7' - ...

4322, 08 V íz-, gáz-, fŰtés-, |é g kond icĺoná|i-szere|és
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.17 .

Hatályos: 201 3.02.1 7' -,..

4329, 08 Egyéb épÜ |etgépészeti szere|és

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02. 17 .

Hatályos: 201 3.02.1 7. - ...

4331'08 Vako|ás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02. 17 .

Hatályos: 201 3.02'1 7. - ...

4332, 08 É pü |etaszta Ios-szerkezet szere|ése
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02. 17 .

Hatályos: 2013.02.17. - ...

4333'08 Pad|ó-, fa|burko|ás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02. 17 .

Hatályos: 201 3'02.1 7. . ...

5221, 08 Szárazfold i szá| | ítást kiegészítő szo |g á |tatás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02. 17 .

Hatályos: 201 3.02. 1 7. - ...

6810'08 Saját tu|ajdonú ingatlan adásvéte|e

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02. 17 .

Hatályos: 2013.02.17. - ...

6820.08 Saját tulajdonÚ, bérelt ingatlan bérbeadása, Üzemeltetése

Bejegyzés ke|Íe: 20 1 3.02. 17 .

Hatályos: 201 3'02'1 7. - ...

6831'08 |ngat|anÜgynokĺ tevékenység
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02. 17 .

Hatályos: 201 3.02.1 7. - ...

43'| 1'08 Bontás
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02. 1 7 .

Ą--,/ 
Ił\- \

24rc.8.16https ://www' opten'hďcegtar/cegkivonat-nyomt atasl 01 09 69 5 624



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.03. 16-i hatá||ya|

Hatályos: 201 3.02. 1 7. - ...

9n0 4312,08 Építési terÜ|et e|ókészítése
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02. 17 .

Hatályos: 201 3.02.1 7. - ...

9/71 4391'08Tetófedés,tetoszerkezet-építés
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02. 17 .

Hatályos: 201 3.02. 1 7. _ ...

9/72 4399.08 Egyéb speciá|is szaképítés m. n. s.

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02. 1 7 .

Hatályos: 201 3.02.1 7. - ...

9/73 4321,08 Vi||anyszere|és

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02. 17 .

Hatályos: 201 3.02.1 7. - ...

9n4 8020'08 Biztonságĺ rendszer szolgá|tatás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.o2. 17 .

Hatályos: 201 3.02.1 7. -'..

9/75 4339'08 Egyéb befejező épĺtés m. n. s.

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02. 17 .

Hatályos: 201 3.02.1 7. - ...

9/78 8121,08 Á|ta|ános épÜ|ettakarítás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02. 17'

Hatályos: 201 3.02.1 7. -'..

9n9 8129'08 Egyéb takarítás
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02. 17 .

Hatályos: 201 3.02.1 7. - ...

9/80 8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő Üz|eti szo|gá|tatás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02. 17 .

Hatályos: 201 3.02'1 7. - .'.

9/81 4211,08 Út, autópálya építése
Bejegyzés ke|te: 20 1 4. 1 0.27 .

Hatályos: 201 4.1 0.27. - ...

9/82 4213,08 Híd, a|agÚt építése
Bejegyzés ke|te: 20 1 4. 1 0.27 .

Hatályos: 2014.10.27. - .,.

A cÉG JEGYZETT TŐKÉJE

11/1 Pénzbe|i hozzájáru|ás: 3 0oo 000 HUF

Nem pénzbe|i hozzĄáru|ás: 0 HUF

tsszesen: 3 000 000 HUF

Hatályos: 2001.04'02. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA|

13/5

11

3. oldal, összesen: 6 oldal

í3

https ://www.opten.hďcegtaľ/cegkivonat-nyomtatas/O 1 096 9 5 624 201 6.03.16.
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4. oldal, összesen: 6 oldalOPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.03. 16-i hatállyal

ifi. Hubert Ferenc (an: Mészáłos ||dikő| * ugyvezető (vezető tisztségvĺseló) í í 93

Budapest. Könvvkötő utca 22.

SzÜletés ideje: 1980.03.15.

Adóazonosíti je|: 84í 3463637
A képvĺse|et midja: oná||ó.

A jogviszony kezdete: 201 1 .05.1 0.

Vá|tozás időpontja: 2013.02.07 .

Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 3.03.21.

Hatályos: 2013.02.07. - ...

A cÉG sTATlszTIKAl SZÁMJELE

20/2 12626704-4334-113-01.

Bejegyzés ke|te: 2008.0,ĺ.20.

Hatályos: 2008.01.01. - ...

A cÉG ADószÁMA

21/2 12626704-2-43.

Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2001 .03.20.

Vá|tozás időpontja: 2001 .03'20,
Bejegyzés ke|te: 201 3.03.,ĺ 2.

Hatályos: 2001.03,20. - '..

A cÉG PÉNZFoRGALMI JELzósáľun
3a3 12011911-0,ĺ346838-00100000

Raiffeisen Bank Zrt. Kispest (.ĺ.ĺ91 Budapest, Üllőĺ út 259.; 01 10 041042)
A számla nyitási dátuma: 2012,05'29'
Bejegyzés ke|te: 201 2.06.04.

Hatályos: 201 2.06.04. - ...

A cÉG ELEKTRoN|KUs ELÉRHETóSÉGE

45/1 E mai|: hubert.ferenc@fľeemail.hu
Vá|tozás időpontja: 201 1.o5.10.

Bejegyzés ke|te: 20.ĺ 1.05,1 1.

Hatályos: 201 1.05.1 0. - ...

32

CégformátóI függő adatok

1 A TÁRsAsÁG TAGJAINAKADATAI
(0e)

1(09)/6 ifi. Hubeft Ferenc (an: Mészáros ||dikół * íí93 Budapest. K<invvkötő utca 22.

SzÜ|etés ideje:,ĺ 980.03'1 5.

A tagsági jogviszony kezdete: 200.ĺ .03.19.

Vá|tozás időpontja: 2o13.o2.o7. 
'.-.4oBejegyzés ke|te: 201 3'O3.21.

https ://wrvw. opten.hďcegtar/cegkivonat-nyomtatasl 0 1 09 69 5 624 2016.03.16. Ig



5. oldal, összesen: 6 oldalOPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.03. 16-i hatá|Iyal

Hatályos: 201 3.02'07. - ...

1(09y7 HuberźFerenc (an: FötdesiMarcel|a) * 1193 Budapest. Könyvkötő utca 22.

SzÜ|etés ideje:,ĺ 952.02.20.

A tagsági jogviszony kezdete: 2001.03.19.

Vá|tozás ĺdőpontja: 201 3.02.07 .

Bejegyzés ke|te: 201 3'03.21.

Hatályos: 201 3.02.07. - ...

97 PÉNzÜGYl MoDUL

20.|4. év 20,|3. év 2a12.év 2011.év 20ĺ0. év

BeszámoIási 2014.01.o1. 2013.01.01.
időszak

2014.12.31. 2013.12.31.

eFt eFt

Értékesítés netti 256786 106 246
árbevéteIe

Üzemi eredmény 8 452 2 226

Adozás e|őtti 8 468 2 228
eredmény

Mérleg szerinti 0 995

eredmény

Adózott 7616 1995
eredmény

Eszközok 60 538 21 333
összesen

Befektetett 611 762

eszkozok

Forgóeszkozök

Pénzeszkozök

Aktív időbe|i

eIhatárolások

Saját tőke

Cé|tarta|ékok

Kötelezettségek

Rovid |ejáratú

köteIezettségek

HosszÚ |ejáratú

köteIezettségek

Passzív időbe|i

eIhatáro|ások

Pénzügyi mutatók

59927 20 571

36 693 12719

00

9737 10 421

00
50 801 10 912

50 801 10 912

2012.01.01. 2011.01.01.

2012.12.31. 2011.12.31.

eFt eFt

43 583 34 348

1 354 754

895 270

779 240

779

14724 14 059

85 115

14 639 13 679

506 178

0 265

9426 8647

00
5298 5412

5 298 5 412

240

2010.01.01.

2010.12.31.

eFt

68 070

1 795

1 502

1 284

1 284

11 014

0,84 0,51

183

7 462

344

3 369

B 407

0

2 607

2 607

0

0

-/rf
f .rl:v 'r'' .!

,ĺ,.
0,24

Ą.ą 
r^\!\J

2016.03.16.ľrttps ://www.opten.hu/cegtaľlcegkivonat-nyomtatas/0 1 0969 5 624
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat f01,6.03' 16-i hatállyal 6. oldal, cisszesen: 6 oldal

Eladósodottság

foka O

E|adósodottság 5,22 1'05 0'56 0'63 0'31

méńéke - Bonitás

u./

ÁrbevéteI

arányos
eredmény % O

Likviditási

gyorsráta O

Létszám: 11fo

2,97 1,88 1,79 0,70 1,89

1,18 1,85 1,71 1,34 1,02

Az adatok az oPTEN Kft. Cégtár rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a
Cégközlönyben megje|ent hivatalos adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásból származó hivatalos és gyűjtött információk |áthatók.

Lekéľdezés időpontja: 20í 6.03.1 6 10:25

Utolsó fe ld olgozott Cég közlö ny megjelen és i dátum a: 201 6.03.12.
Adatbázis utolsó aktualizá|ási dátuma: 2016.03.í6 10:01

OPTEN Kft.O

. .,ľĺ"-.. ..ł, ,,;r
\ľ

https://www.opten'hďcegtar/cegkivonat-nyomtatas/01096 95624 2016.03.16. 
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a.ĺ,ÁÍnÁsl cÍnĺľ,Élnĺ.Ny

Alulíľott Iłubeľt Feľenc (arr1,ja rreve: Mészáľos lldikó) ll93 Budapest XtrX. kerĹilet,
I(onyrlköto tltca 22. szánr alatti lakos, nrilrt a HUFER-BAU Építőipaľi, Szolgírltatĺĺ ćs

Keľcskedelmi Kft (l193 Brrdapest' XIX. keľület, Könyvköto u. ff. ) tig1,r,czctőic a céget
akkćnt jegyzenr, Irogy a Táľsaság előíľt, előtryolrrott, illetőleg tlyon]tatott cégner,e alá/fole
ne\lemet az alábbiak szeľint ön:ĺllóan íľolt.l:--------

Dľ' Ra|oghnć Dľ. Bĺjnĺli Agltcs
Köziegtzö

l l9ó Budapest
ľlrrn1:adi rrtcĺr 69.

.|clr'tbn: 
28 l.2500. 2s2-3ó82

Faĺ: 3.í8.l-5j9

TANÚsÍTvÁNY

Ügyszám: 1 1048/Hi13 f9 120|2.

Alulíľott clľ' 
.lakács 

Gáboľ, mint Dľ. tsaloghné Dľ' Bainai rii1lles buclapesti ktizjegvzo

helvettese tanúsítoni, hogy Hubeľt Feľcnc (szĹiletett: sl-ldapest XIX. keľiilet, l980' ľnáľcitls

t-:.. alr1'ja tlcve: Mészáľos lldikó) l193 B,uclapest XIX. keľtilet. Konyr,kcitő utca 22. sziilll
alatti lakos, rrragyaľ állarnpolgáľ, aki szerrrélyazorrosságát aZ 35f964MA szátrrťr

szenrélyazonosító igazolványával, Iakcítrrét a 835784NL száurťt lakcímet igazoló hatósági

igazolr,ányál,al igazolta, a fenti aláíľási círrrpéldányt előttenr saját kezĹ'rleg írĺa alá.-.-

Buĺiapesterr,2a|2, (kettőezeľ-tizenkettedik) év május lrónap 29. (lruszorrkilenceclik) napján..--

,ĺ

Ĺ/ 1.)
<)/-

p.;'t";lFl
dr. Takáds G:ĺib
kiizjegyző-h

}i!Ý..\;

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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Budapest Föváros Vl|l. keńilet Józsefuárosi Po|gáĺmesteŕi Hiv'atal

eazaáĺtoaási Ügľosztá|y
10s2 BútlěEFst
BäľossuJcá63€7.KÉRELEM

a Józscfváľosi o nko rm á nyzat tutajđ"ľtPľ lé:.{ kłiztpľĺi let hĺszná|atĺi hoz
K ć rj íi 0 a il.y- !} m !,a t v a,, !,,-.:,: " : :7ĺ š-i7|- í,í-,=

,i kérełmek elblľtllt}łáho,ł, ýülamint a kłźĺĺeľiilet.hasĺnąIatĺ haztájd-

rulúsban foglaltol,,uu,a,,íiši,i-;*l-ég*,k Á, 711l,t,,ĺ^" 
r/r!,,':*ľ!,!ľ::,,1,"Ítrť,!ľ'Í.f:':;::::;,::;:*lel.Jělłłgveleti,ő"ľ#-ťl,.ä.,"i,i,k;;Jb;,ó"ó,ii,iá&u,ĺ*iis,płesdznfomaźaosm. 

badsag:óIsza62a]LéviCilt.rön&p,ąlapjúti

K&*cľiĺlet*haszniĺlatideje: zol |"6 i * ľjI nu Łľj naptóĺ - Ž0I i-:j o.v ĺ'll.'1 l'o i 
2| 2 j nupig

ťtłibb időpont,. helyszjn esętelr kátink lisufu mellékelni!)

Ktĺateľĺilet-hasznáĺat céIja: au egyetem partiában lévi koros fáľ* metszéso, i,fiĺĺása a balesetvęszéĺy elhárítá-

ĺ ̂  "'
ř,:ľ:ľ:tľintet{kčizÍsľĺiletnagruága:'..Í'?..c...'......'"...m2,/db 

+ cę * (6 Jbff-|-(.ctu }Y,*")

Kö'ut.Fřĺilet heľve: tsudapest' vlil'. keľiilet Maria u(ca paratlan olđal (Csepľeghy éS Ü}toi tit.között szakasz)

Megiesľźés (E5yébtóny, ktiľiilméĺy, LEYELE1Ésĺ cÍ*ĺ,ame*nyiben afcnti adntolĺtóleltěr,stb.):

A favágási, metszęsi mlnkálatokaĺ áz Egyetenr szęrzódött partneie végzi darus kosaľas kocsik hasznáIatá-

vĺ|. Á lnrłnkńk,o,ĺn 'Juń* 
kossik a jďdáľa il}' részben az uttssľ.l állnak majd' A teľĺi}etet bójáklkal kerĹ

tik e1, ioľgalonriranyÍtó táblakkal t.."ĺik a gyálogosokat.a páľos.cl|ĺĺaloĺ.ĺévó jáľdriru.

Á levágott. ágak, gatlyak az egyętem teľii|eiln kJiĺil gyiijtésľe iĺl..aznap apľltásra és.'elśzíllításra'

Csatoltan kii}dőm a BKK z,ÍÍ.-Íö|kapott forgalonteJh níuall,,.,ejĺuulast és tęľvęt ill' a.díjmentęsségi ké-

relmęt.

Ga2das{glŕársaságot egyéni c6g, társaďalmi éą egyéb seeľvezeŕek eseŕében',

Káełmęrc nerę: SęmmehłęĹs E5,etem telefon: 1i459-1500

Kapusolattaľtourysľlľąu": Paksy Gergely, osztłĺlylľezető tolefon: 20l8f5-0232

Székhelye: i*"' |ľ.ľj:j helység: Budapest Ullőiút26.

Cégiegaek száĺr/NyilvanbÍŁási saím: statíszti1ęąi 52ámjele: rs3z98o8.8 542-31:2-0ĺ

g;;,á*lo,o*"ľ.'gnlľ*ĺ:ł_i TjT.'i:]ľj-ľj*.5s jľľj!
Acloszäma: rs3zg8o8-z.4a

Kéłjiik (I tńloIdgIołl jel"zett nęłI.ékl.eteket csatpĺni, és
a k é r e ! e;.,;J;; ń.i ů v ń.n y t a I á Í.r n i s z { v e s k e đ j é k !
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Á kéľelmező Íudomĺĺsul Yeszi' hogy

- a kérelem benyújtása nem jogosítja fe| a kÖaeľüleĺ basználatáľa,
_ a Józsefvárosi onkoľrnár:yzat tulajdonában Iér,ö kiiaerĺiletek haszláIatáľól és hasmálatának rendiérö{ szó]ó

l8120t3. (Iv.34.) önkormán1zatirendeleJ 1?. $ (t) bekęzdése szerint a kozteľĺilet használatáértio"tu'ĺĺlut.
haszná|aÍi díjat kdtcles fizętn'i,

- a köztęruleten kizaritag a kereskedelmi tevćkenységek végzesének feltételęiľöl szili 2l0/2009.(IX.29.)
Koľmányrendelet l2. Š (l) bekezclése alapján a ľęnde|et 5. mę|lékletében meghatározott tęrĺnćkęk áľusítha]
tók'

Ä kére|emhcz a kéľclmezöne k az glńbbi melléIetekct kc|| csatolnĺa: (.Ą. csato|ĺ me|Iéklctet kéťjĺik X.e| jetčilni)

l. .Ą koztęrti|eten foł;tatni kĺvánt tevéken1ség gyakorlásáľa fęlĺo.eosító egyszeľii okiret másolatat:
. egyéní vá|lalkozás esetén: r,állalkozó igazolván.ĺ'Í'

.:sgdsąslÉ,9áság, 
"gyé"i 

.ég
tarsadalmi és egyéb szęrvezetek ęsetében: a nyilvántartásba-véte]üket isazoló okiľatot.

. őstermeĺők esetén östermelöj igazolványt'
- vendéglátó teľasz létesítése esetén, az azt iizelneltetni kívänó keľeskeđeĺmi/vendéglátó egység érvéńyes be.
jelentés kjiteles keľe.skedelmi tevékenység bejelentÉsét igazs|ô dokumentun:ot vagY a jVIÍĺk<idési Bnséoelvt
2. Az igćnyelt teriilętľe vonatkozó helyszínt ábľázoló vázlato\ amelyen śżeieŕelnie tďĺa t&nyexĺTtc*nat
is. Á vázlaton az igénye|t ĺeriiletnek. a sztikséges méľelekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annai< négysága,
eihelyezkedése egyéľtelmůen megállapítható legyen (TERAsz, PÄvILoN ESETÉN: annak szélessége,
hosszůsága; a tęrasz! pavilon széIének az épiĺlgt homlokzati falától és a jĺíĺda szélétól va}ó távolságai'tbÍasz
esętén annak az tizletnek a bejáratától vall távolsága, amelyi'khez tartozik: métęrbęn méľvę). .

3. Äz elhe}yezni kÍvánt építmény, létesítmény, beľęndezés mószaki leínását és teľv€itl teraszkérelmekhez a
4 t,iľ&Ęat is esąĺolnÍ szĺikséges
4' Meglévő ĺétesĺtmén1're vonatkozó köaerület.használati hozzájräľulas megrijĺtása éśetéń _ városkép}'édel.
mí szemponiok figyetembevétęlę miatt - fénvképfęlvéťęlt kell beisatoĺĺi. -
5. Epĺtĺźsi engedélJlheĺ kłłtött é'píinény eseĺéhełI vag, épĺtési munkdlatokkal összefiłggő kdzteľĺłterhąsznáłąi
esetében az épĺtĺeĺőĺől kapotÍ ne ghatalmazúst és ĺł jogsĺabdlyban eĺőÍrĺ eseĺekben a jogerős építésüg,łi ható-
s ági engeĺiéĺyt ęsątolui sziikséges.
ó. KözriÉ igénybevétele esefén * a 2. pon lt helyszĺnrajzon ťúl - a vonatkozó helyszĺnt ábrázo\ó
ľorgalomtechnikai vázrajzot, arnely beszeręzhető a BKK Kiizuti Közlekedési ĺgazgatóság Kozritkezelési Fi-
osztá]\... Foľ.{alomtęcbnĺkai osztálván.

IisŁe]ątcz!ęÍśsš
Á hiáľ4',talanul kitökłjlt kéľetenlnyomunĺiny és az e\őíłt melĺékletek esatolasón,tul, a pruos es egÉrtetnĺű hefuneghatúrozas, ĺ,a-
laminĺ anzeglévő laaíményfotĘa etengedhaatena benyijtoĺtkźľelen erdełnĺ eĺbíľitráśához!

A ktjzteĺtilęt.häsańlatot _ I$i|ĺĺnosen - az alábbijopzabályok szabály'ozziík:

- Mag'vaľonzág helyi Önkonaányzatairól szoló 20 l l 
' 
évi CL.XXXIX. töryeny

_ a Jóisefýárosi onkorľniĺny'za.t fulajdonában |évő kiizÍęľtilětek használäüíról és hasmálatĺĺnak rendjéľöl szóló 18ĺ2013.
(TV.24') łinkormáĺyzati ĺęndelęt

- Józsefuá.os Kerületi Épitćsi Szabályzaáťo1 szilő ffin007'(XĺI' 12.) önkoľmán)zati rendętęt
- tsudapesti Váq.osľendezesi és Épitesi Keretszabálpa'ľll sz.iló 47lt998.(X.l5.) FÓv' Kgy. ľenłlelet
* A reklámok, reklámbeľęndezések és cégérek elhelyezésének szabályaĺról szllT 55/2013; (XII'20.) önkoľ-

mányzatĺ ľendelete

NYl LA T K".o ŽÄ'T
Alulíľott, az á|ía|am benyújtoü kĺ}aerĺ'ilęt-lrasalálati kéĺelmętn elbĺrálásanak cÉ|jźlbóI hazzújúrulok szelnélye s adataim
törtdnö kezeléséhea, valamint ahhoz, hogy az ĺgy tudomásra jutott szemé1yes adataimat a Fo]gármesteri Hivatal az lę-
jaräsban részt vevo szakhatósági állásťoglalások bekéľése végett továbbĺtsa az il|etékes hatóságok felé'

Kére|Ínem benydjtrĺsakor a Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ugyintézőjétól tájékoztatást kapiam -
aryelyet Íildot,,{isul ýettil,, - az eljáľás megindításrának napjaľt1l' az iigyĺntézési haĺlíľidőről, az ügyęmre iľányadó jog-
szabályi ręndelkezésekről, jogaimľól és kiitęlezętÍsćgeimról. továbbá kĺitelezettségem 9}mulaszÍásának jogköl'etkez.
ményeiľĺĺl, valaurint a hivatali elérhetóségröl.

KżielenÍew, hogy kérelmem teljesítése esetén a kÖzigazgaľási hatósági eljáľás és szo}gálĺatás áltaĺános szabál1niľól a
2004. évi CXL. Rirvény ?o04. évi CXL. torvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomľól le-

.,ĺŁ/:' ,,l/'
ąL\-/ I

Budapest,201ó. év március hó 10 nap.
KÉRELMEZo ĺ'ĺÁínÁsn

.trri

łj



Szolgá|tatási lgazgatósá!
IgazgatĺĎ: Haľaszti Imľe

Ikt.szarn:,1ĺ-i::t # íj,''ł'.i .'iř.1:- ĺ?'arc.
.:g".í.3.Ę 

€ /ł',; t

Boľos Gáboľ S,ľ,abo|cs
ĺigyintéző

Budapesf Főv- áľos,VIII' keľíilet
Józscfváľos o nkoľrn ányzat

Tisztelt Boľos Giłbor Szabolesl

Budapest 201ó" ĺnárcius l0.

A Semmelweis Egyetem parkjában lévő koros f;äk lomb'koľonida tullóg az EgjvetemterĹiletén' 2016 Íbbrua'i. ialco;.a*il;j;l.',śsek is *i oi,.'yĺuiík, hogy u ľď* gondos és
läj:í;:;tJlľulu' mellett ĺ* ] u-"řä"f".g"l;b; "äJä{,"uĺl.", 

és a közľnúveket is
A siirgőssé vált faápolás teľvęzstt időpon$a 2016 máľcil,s 2l,kedd. Á Íavágási'metszési munkálatokat 

'az 
Ęgýeĺem 

'ągoJJin ľ1'1","..ĺs1tiła,u.ľnJ végzi đarus kosaľa' koosikhasznń.|,atával' Á munkák 
'"řáĺ " *u"t" t."i".eép:áa'ĺĺv"ŕ u iiiĺĺn -ill. 'részben az úÍtęsten állnakmajd. A ter.i|etet bóiákkal,keľí,ft;i." gy;ü";""kJľf",ňi"*;.'uĹíĺlĺ Éblákkat teľelik a páros o|đalon

5äť'?*1ľ. 
A levägotĺ ágak, ga|ýaŕä-.;'sy",",n teľĺileten keriil gy{ijtesľe ĺ||' aarap apľításra és

E]őzetes telefonos megbeszélésĺink aĺapjan lĺéľena, hogy ľniáĺcius 77're teľlnęzett
ffi ľ::l'ätr;ĺil'ů'-ä':*ľ:ľ#J,íľ' :Ł1ŕ3iäľ.äľĺłĺ,**.',ĺ,autol.iäejeľe}Étt

Tisaelettel:

ffio*uňn).'

ił{ "ti
,iĺ;.)!!$ji; #j
..'.i'..'ii';;E''' ď'
iľ:';-711t}'.-./

1085. Budapes1, U||őĺ út 26.
Leve|ezésĺ cím: 1428. Budapest' PÍ.2.
Te|': (06.1 ) 459.1 55o, ĺoo.,l i +só-ĺ soblgooez
"-*"tt'

ffi'. ss$
v'UľÁs
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lnf rastruhtti n lgazgätoság

rorgalomtechnika 
"Centrurn,,

ijsylÍi1éző:

ĺe|efon:

s:łĘíĺĺ: '

, ',;. t;,i

!CIs{/;{rŁo -z ĺ2ffięł
Bn.- vl11 ker-, Mária ut"" - daľuzás,ga|ĺya:ás

Mihá|yka Péteľ
+06 SB 274 09gB
péie r"ql i hfl lvka.@bĄk.h u

Paksy Geľgely
:-"-T*:1*9i" Egyetem - Szo|gáĺtatási
Igazgatóság

.|a1kfenntańási osztálypaksv.oerqelv@sem 
rná lweĺs.u niv l h q

:.:.: . )t;-::),'):
-:.':.,,::::..:' :'a
:;l:t:':l!;..'::

.l\'!i:)':.'

.t,;:-: .:,

Forgaíomtech nikaĺ kezetői hozzäjárulás

ľ".ng:'{"*,-*chnĺka i keze|ő Í hozzájá rulá su n
Eąłĺĺ9ľii"ttäi.jd;;keĺ szemb.en u^.^,I*1"lľi*uľ 9ĺvén.ye3. A hozzájáru|ásunkbanmégáĺĺapított feltéte|ek|..ĺ ;.il;ä-,ääii p ĺ]onap|g ervénve3', A hozzájáru|ásunkban
lvĺr;śzari nngeoáýezésĺ és Fogyasztu"un.,""ľľ^ť.':-,:iť.:.ľľ:|Fĺyę,ql l("ffiilň;t.j;Mt jszakiEngedélyezé.ĺ$F;gil;ä;'Ääńl'ľä:-;.fi 

i5-itil!ľ.:ffi 
"ľľJff ?ä[lil?l 

ľ'"ffŕ,ä,ľ|ii*: a terven přos színneljélö|t ya|amint e levé|ben ,."*u,*.;;';-ä

ľ,*Tŕ'Ílí:Ľľ3ľsl"*1"'5äi*i.,Ę?ľ.i;í'i""ľ::äiu;üket jelzc! kiegészÍ{ő táblák;az egyes

Az autóbusa megáĺĺóhely áthetyeeést a kivite|ezĺínekaz értesĺtés 
ry9'$y|of9evel eg.yritt meg

ffi í 
j'T.:,łilä,,.łI;xlľ,'!:5ľ:5ĺ!.:*łĺĺ+ł:ĺt''ľäľ"w'"::H;ĺ;.-:jjlä:.T:

bankszámlaszámáÍ..Az 
'umĚuui*ääĺrläř*ry áľľre|yezése a kĺviielező ĺe|adata. Io Arnennyiben a kivitetezö ľnegrendelési.kĺĺte|eze'ttségének a;ilä szerÍnt nérntesz e|egeĺ, Tí.=3ry'ł' suĺöcĺss'el:'ľ:l.oIo.l--;nn,"",ä"tä'".ámo|nĺ, 

me|y az erědetĺidłjszabás á[a| megáoott ti"ďz*g- T,*s.eręsě. e. ĺĺivitbläio 
.judomásuĺ üeśzí; h ggyamennylben az'á|tala végzett 

'üřúiatul. ĽFň " 
köäśšää, mi.rcx*dés lebońyo|ítása

:orá:l 
töb.blet kol{ségek jädikä;ř, azokat rnegtérĺtĺ' 

--'
o 

ff'':iľJi-i|,ä#:řiľ':ť:leron kía|akľtásáľa vonaÍk ozôana kovetkezcí e|őkásokat

Hossza: szi|i járrnr1vek esetén 
,

csuklós járművek eseténSié|essége:
Magassága (szegé|y):
č'urxoIata:

15 métert 1 méter
2í méter* 1méter
ĺ,5rnétert1méter.|2cmł2cm 

.

sziĺárd, cstiszásmentes bu*oľat

+36 B;A 774 11Of
+3E 30 774 10Đ1

wwuł'bkk'hu
':1.,.:

qĺĺľ@qkłi1ig . .

Bl{K Budapesti Kózľekeđési KĎeponŕ
Eártköľüen Mrlködő Részvénytársaság
cégJegyzékszám: oí*1o-046840

cím: 107s Budapest
'Rumbach 

Sébestyén utca 19.21
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A Íoľgaľom korĺáiozását' va|amint az utemváiásakatĺnege |őzoen72 őráva|,éńesítenĺ kel|:a az lnfĺastruktÚra', lgazgatóság Kózúti ro,đároň"lurvezés '$zaktęrületét akfor@bkk. hu e.rnai} cĺmen;o a Bĺ{K ĺNF?-1.-1' !k|,lľgpľ}Ę!g- 9-maĺĺ cimen, Vagy a +36 1126o 9oo3te|eŕonszämonr vagy a +36 1 3ĺz geoo fax számon.- 
,

Az. ideiglenes megállÖhe|y hosszában Eondoskodnĺ keĺl a haĺĺított csőkor|át e|emekeltávolításáĺiĺ.

A jiváhagyott tervtö| eltórni csak Társaságunkka| egyęŽf€tett modon |ehet. A teMő| ettérőrnunkavégzés' Vagy feĺtétę|eink be neľn taňása Js.těń dä]jaĺ"É"ůnř6ü"vđi,Jäl'i.
Az ĺdeĺg|enes foľgalomkor|átozás kizár'ólag sérti|és. és szennyezödésrnente,'. ep ĺ.,ĺ'ĺtljeĺzőtábláltkal va|ósíthato meg!

A munkatenjletet zárt eĺkor|átozó e|mesoľräl keitkĺrľhatáro|ni. 
:

A gya|ogosforgalom munkaĺerülettől e|hatáľolt saabad rnozgását bĺztosÍtani kęll' agya|qgosokat szÜks'ég esetén a tú|o|dali járdáĺake|l terelni'

A munkatérij|ét rnellett. forgalmi s'ávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a
munkatertiĺetrő| kiker.ülő anyag, építésianyag és tormelék nem táro|ható'

A munka befejezóse után az eredeliforgąlmi rendet ketĺ he|yreá||ítani, az e|bontott hajlítoit
csőkorlátok pótlásáról gondoskodni ke|l.

Forgaľomtechnikaĺ keze|őĺ.ho'zzájáľuĺásunkat a Magyarország he|yí onkonłányzatairó| szoló 2011.
:ľiŤL$X'!X. tórvénľ'2p. $ (4) běkezdes ĺ. n911i9,ä-1o;ĺ1iŔězláoäoéśiĺil);ló1ĺňä. ilii loiie.v
l.*. {: ?a:"s' ai. at ľtaŁfolga|omszabá]yoześaroĺ os 

" 
x.ĺiJti jálzesék eĺrle|yezésérđ szó|p 20/1 984'(X||.21') KM renđele| 2' $.a, va|amínt.a ľővár.gsi het,:ĺi x.ozűtak keze|éséńekés ĺi.**ářátä*'JňJŕ

Yz{älffigi szabály'airó|, továhbá az ŮtepíťésoK 11ĺilagĺiietet érín{ĺĺ kóz*ĺ-'uá*ui-tiägyeo epíĺésekés az útburko|atbgntások szabályozá'sárilseółó 34/20CI8. fft|ĺ ĺb.) Fđv' Kgy, 
'.nuęleł"npľJn' 

*ĺniE|járó keze|ö adtuk ki. - -9/. .-.

Budapest, 2016, márcĺus ä - É!(K Ri:łę'tc+.i ít:léśí'iĺ.!9ĺ Kozpcĺt
1ł.;i1...;; 1; 

j }," :'. ili)ť.1 BÚłiä'ÝeníińmŁiság
ll.i]$ łl::' i'łrllt.llllit ł7;Łcĺry'lł ĺ.' ĺ.j"pJ 

ffi
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Budapest Főváĺre Vl|l. kerü|et Józsefuárosi Po|gármesteri Hivatal
Gazdálkodás. U gyosztá|y
1082 EsĘpes!
Baross utca 63-67.

a J őzseÍv árosi Onko ľm ánvzat tula i donában lévő kiizteľĺilet használatához
Kérjiik ą nyomtatvónyt olvashatóał, nyomtątott bettivel kitölteni!

(ľöbb időpont- heýszín esetén kéri.ink listát mellékel1ri!)

Kiizteľiilet-hasznĺátatcélja.'' .r-;s tii-{I.ĺl -.ť.!Ipk.Y.ľ{ľrfiĺ= - /

Kérjíik a túloldalon jelzett m9!l-ékleteket csatolni, és
a kérelemnyomtatvdnyt aIáírni szíýeskeďjćk!

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a ktjzterület-használati kźrelmek elbírdlĺźsához, yalamint a közteriilet-hasznóląti hozzójĺź-
rulĺźsban foglaltak ellenőrzéséhez szülĺségesek Az adatokat a Polgórmesteri Hivatal GazdĺźlkodĺÍsi, illene Közterijlet-felügeleti
Üglosztólya kezelik e informaciós ł)nľendellłezési jogról és az infonruźciosrubadsĺźgról vóló 201 I . évi CilI' törlléľly atqján

KözÚeľtĺlet-haszráIatideje:20l T.,é, iffi na Tł,naptć,| . zolTi.e" ffił,d {7j ""pig

,+
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A kére|mező tudomásul veszi, hogy

a kérelem benyrijtása nem jogosítja fel a közterül ęthasnlá|atźtra,
a Józsefuĺĺrosi Önkormanyzat tulajdonában lévő közteľĹiletek hasmálatÁró| és haszĺrálatának rendjéľől szóló
|8ĺ20|3. (Iv'24.) önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a közteľület hasnźt|atáértközteľület-
használati díjat köteles ťlzetĺi,
a köZtęriileten kizźtró|ag a kęľeskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiĺől szóló 21ol2O09.(IX.2g.)
Kormányrende|et |2' $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatáľozott termékek árusítha.
tók.

A kérelemhez a kére|mezÍjnek az a|ábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt met|ék|etet kéľjük X-e| je|ö|ni)

!\ kČiztertileten folýatni kÍvánt tevékenység gyakorlására feliogosító egyszeľiĺ okiľat másolatát:
. egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolvánvt,
- gazdasáEi táľsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot' aláÍrási címpéldánw.
- taľsadalmi és egyéb szervezetęk esetében: anyi|vántartźtsba-vételüket isazo|ó okiľatot.
- őstermelők esetén őstermelői igazolványt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azlijzemęltetni kívánó kereskedelmilvendéglátó egység érvényes be.
jelentés köteles keľeskedelmi tevékenység bejelentését igazo|ó dokumentumot vagv a Mfüödési Ensedélvt
2. Az igényelt teľületre vonatkozó helyszínt ábrźro|ő vźzlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak
is. A váz|atoll az igélryelt teľülelnek - a szĹikséges méretekkel - úgy kell szeľepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyéľte|mĺien megál|apífhatĺi legyen (TERÁSZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúsĺĺga; atęrasz, pavilon szélének az épĺi|et hom|okzati falától és a járda szélétől való távolsĺíga; tcľasz
esetén annak az üzleürek a bejáratátó| való távolsága, amelyil.ürez Ártozik1- méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény' létesítmény, beľendezés miĺszaki leírását ćs terveit; teraszkérelmekhez a
helyszín fotój dt is cs atolni szüla éges.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteriilet-hasmźůatihozzájáruIás megújítása esetén - vĺĺrosképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kotott építmény esetében vagł építési munkólqtokkąl összefi)ggő kÓzterület-használat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabĺźlybąn előírt esetekben a jogerős építésijgli ható-
s đgi engedéIyt csątolni szülrséges.
6. KöZűt igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt he|yszínrajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrźľ:o\ő
forgalomtechnikai vánajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatóság Közutkezelési Fő-
osztźt|v. Forgalomtechnikai o s ztĺálván.

Figyelmeztetés:
A hiwrytalamt kitohött kerelemľlyomtątvár,y es ru előíł.t melléHetek csatolĺisĺźn tul, a poľltos es egłénelmű helymeghatĺźrozas, va-
ląmiąÍ ą męglévő létesítméryfonja elengedhetetkn a henyiiÍntt kłelęm eľdemi elhírlitciscíhę!

A köztertilet.hasmźiatot_ kiilönösen _ az alábbi jogszabźiyokszabályozzźů<:

Magarorszźtgheýi önkoľnr.ĺnyzatairó| smló 201 l. évi cl)oo(x. töruény
a Józsefuárosi Ónkormarryzat fulajdonában lévő ktiztertiletek haszlálataról és haszrálatrának ľendiéről sm|ó I8D0|3.
w .24.) önkoľmányzati rendelet
Józsefuáľos Keriileti ÉpÍtési Snbźiyzztźto| szó|ó 66ĺ2007.(XII. l2.) önkormányzati ľendelet
Budapesti Viĺrosrendezesi és Építésí Keretszabáiyzatő|szóiró 47l1998.(X.l5.) Főv. Kry. rendelet
A reklámok, ľeklámbęrendezésęk és cégéľek elhelyezésének szabá|yalrő| sző|ó 55/20|3' (XII.20.) önkoľ-
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az źita|am benyújtott ki'zteriilet-hasmálati kéľelmem elbÍrálásának céljából hoadidrulok személyes adataim
töľténő keze|éséhez, valamint ałlhoz, hogy az így tudomasra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az le-
járásban ľészt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbĺtsa az illętékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakoľ a Polgármesteľi Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ngyntézőjétó| tź$ékoztatást kaptam -
amelyet tadomúsul vettem -. az e|jźlräs megindításának napjáról, az ígylntézési határidőről, az ĺigyemĺe irányadó jog-
szabźiyi rendelkezésękľől, jogaimľól és ktitelezettségeimľől, továbbá kötelezettségem elmulasztásaĺlak jogkövetkez.
ményeiľől, valamint a hivatali elérhetőségről.

K!i@, hogy kéľelmem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaiľóI a
f004. évi CXL' tt}rvény 2004, évi CXL' törvény 73iA' ô (l) bekezdés b) ponda a|apján a
mondok' rudpmásulylrgn. hogy ezáltal az ügyemben hozott hatńľozaÍ annak kłiz|éseknr j

jogomľól le-
ik.
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M inerva Térinformatikai Rendszeľ

Nyomtatás

Budapest Főváros Vltl. kerÜlet Józsefuárosi onkormán yzata

Méretarány:100

A iérkép tiájékoztato jel|egü' máso|ata semmi|yen hivab|os e|járásban nem haszná|ható fel! Készült az ál|ami a|apadatok fe|haszná|ásával'
Engedé|y szánna: ,(
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?( .nľlttpl/m ĺnubi01/minervďbp8ker/áj axp|ot/ajaxpł ct.php
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OPTEN Kft. ) Céskivonat 2016.03. 16-i hatállval 1. oldal, összesen: 2 olđa[

MegjeIenítés

Közzététe| i i nformáció megje|enítése: Nem

SP|R|TUSZ GYERMEK- És lrlÚsÁG| sZlNHÁZ| EGYESÜLET
(1 ĺ 01 Budapest, PoNGRÁc Ktz5.) Adószám: 1817 4724.1.42

Cégkivon at 2016.03. 1 6.-i időá|Iapotban

Át.ĺłlÁruos ADAToK

Azonosító: 199010607

Az opten á|ta| generá|t egyediazonosító!

Cégforma: Nonprofit szervezet

Alaku|ás dátuma: 2oo1.09.27 .

A cÉG ELNEVEZÉSE

SPIR|TUSZ GYERMEK- Es IFJÚSÁGI SZ|NHÁZ| EGYESÜLET

Hatályos: 2002.01'03. - ...

A cÉG novloírerT ELNEVEZÉSE

sPlRITUsZ EGYESÜLET

Hatályos: 2002.01'03. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

1í0í Budapest. PoNGRÁG KoZ 5.

Hatályos: 2002.01.03. - ..'

A TÁRsAsÁcl szenzóoÉs (ALAPsZABÁLY, AlRpíro orcnłT, LÉTEsĺTi orcnnľ1 KELTE

2001.09.27.

Hatályos: 2001'09.27. - .'.

A cÉG TEVÉKENYsÉcl xöne1l;

9001'08 E|őadó-művészet (Főtevékenység)

Hatályos: 2009.03.24. - ...

A cÉG sTATlszTlKAl SZÁMJELE

18174724-9001 -529-01

Hatályos: 2009'03.24. - ...

A cÉG ADoszÁMA

18174724-142

Hatályos: 2001.09-27. - ...

97 PÉNzÜGYl MoDUL

/łĺ

2016.03.rU. 13https : //www. opten.hu/ce gtarlce gkivonat-nyomt atas / 0 I 99 0 1 0 6 07



OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.03. l6-i hatźilya|

Létszám: 1Ío

2. oldal, összesęn: 2 o|dal

Adatok egyéb forrásbó|:
Szeruezet neye: SPIR|TUsZ Gyermek- és |fjúsági Színházi Egyesü|et

Típus: EgyesÜlet

Cél szerinti besorolás: ku|turális tevékenység

Cél leírás: Cé| |eĺrás nincs bejegyezve

Eljárt bíriság neve: E|járó bíróság nincs bejegyezve

Jogerore emelkedés dátu ma: 201 5.03-06

Adatok más egyéb forrásból:
M id osítás d átu m a : 20 1 6-02-1 9.

Gazdálkodási forma: Egyéb egyesület .

A fenti adatok nyilvántartása nem a cégbíróság hatáskörébe taľtozik.

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

forrásból származó hivatalos és gyűjtött információk |áthatók.

Lekérdezés időpontja: 20í 6.03.1 6 10:26

Utolsó fe ld ol gozott Cég közlö ny megje len és i dátu m a: 201 6.03.,| 2.

Adatbázis utolsó aktuallzá!ási dátuma: 20í6.03.í6 10:0í

oPTEN KÍt.o

/
,ĺĺ

https://www.opten.hu/cegtarlcegkivonat-nyomtatas/01 99010607 201 6.03 . 1 6. 1 7
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c"zoäroJa=iÚđńś'tái' - -. 1 .,,,nn ::l){flň ji ^ i
í082 Budapest ĺ ĺii łti ľipľt.!. Ü $. i
Baross utca 63-67. i."*. ĺK É R E L E M l.;ic**"'..-Gj;;;..-.'..'.''.'ľ

a Józsefvárosi onkoľmányzattutajdonában lévő közteľüIet nffiĺĺat ::'-:::::: .

Kérjiik a nyomtatĺányt olvashaĺóaľř, nyomtatott betűvel kitöIreni!

Megjegyzés: Fenti ądatok közlése a közteriłlerhasználati lrerelmek elbírólósához, yalamint a kłjzterület-hasznólati hozzójá-
rulósban foglaltak ellenőrzéséhez szül<ségesek Az ądatokat a Polgórmesteri Hivatal Gazdálkodási, illene Köztertilet-fetügeteti
Ugłosztálya kezelik a bfolmácios önlendeltłezési jogl'ót és u iľ{onnuitiĺruhalt,łúgrtil :zĺjlĺ| 20I I ' é:vi CflI. törýény (tlaPjĹźn.

KözÚeľiĺlet-hasznillatideje:2ol Gu, WB nu ffinaptó| _ 20l*. e, 'fijud ijj 
"upig

(Több időpong- helyszÍn esetén kériink listát melléke|ni!)

Közterület.hasznĺĺ|atcetj 
^, 

..l<ű.I.ks.n..xya.Ü.......{ĺl.wy:.ĺ..T.{.ĺll.o.gl.ĺ.łs.....J.l.,t.suĄ.llps...a.c.vn.\ą!\1 /
KérclemmlérintettközÚeľĺĺletnarysága: $ ...... m'lau ľ Ą0 b ú.fr ĄĄ l
Közteľületheľye:Budapest,VIII.kerubt...../}ĺfiĄo.lS.....t/. .,.)o...,hą.u\.e .ĺćt I .ĺí+,tu' 3 ..łąs

...'........(utcą teľ)............szám előtti: járd.án, úttesten, Zildterületen vary ..

M€giesrzés ( Eryéb tény, köľtilmény, LEVELEzpsl cÍľĺ, amennýben a fenti adatoktól eltéľ, stb.):

/
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Egyén i vál l alkozás esetében :

Kerelmezőneve:

helyseg
;--i-]-*-i_-r-i--l-t

Vállďkozónyilvántaĺtĺsiszáma: j i i i; i ij
i-.i--]-_i--i--r--i-l---l Í_-!---l i-T_-':

Adószáma: i i__i:-j i i i-j -L-.-j - j i :
í----I-l._l-_---T--.i-'-.i_-igankszámlaszarnai i j i ; ; ! i i_
.--j__i iiij--: Ii
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Kérjiik a túloldalon jelzett mę!lékleteket csatolni, ésa kérelemnyomtatvdnyt aláírni szíveskedjék!.
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A kéľe|mező tudomásu| veszi, hogy

a kérelem benyrijtása nem jogosítja fel a kozterül ethaszná|atára,
a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közteľületek haszĺlźiattrő| és hasnáIatának rendjéľől szóló
I8ĺf0|3. (Iv.24.) önkoľmányzati ręndelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közterĹilet hasmá|atźÉrt köZt€rület-
használati díjat kiiteles fizetli,
a közterületenkizálróIag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|0/2o}g.(Ix.29,)
Kormányrendelet 12. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. melléklętében meghatĺíľozott termékek árusítha-
tók.

.Ą kérelemhoz a l<óľelmezőnck az ĺ|ńbbi mcllóleteket kcll csatolnia: (A csatu|t lucllék|etcĺ kérjük X-et Jelöln|)

l. A közteľtileten folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feliogosító egvs'eĺĺĺ otĺrat rrľłsotat.ĺt:
- egyéni vállalkozás esetén: váIlalkozói igazo|vttn1,t,
- gazdasági tĺírsaság, egyéni cég esętén: 30 naPnál nem ľégebbi cégkivonatot, al.ĺínĺsi ďrnpel.jĺínw.
- tarsadalmi és egyéb szęrvezgtek esetében: a nyilvántartásba-vétęltiket ieazoló okiratoĹ
- ősteľmelők esetén őstermelői igazolványt.
-vendégIátóteľaszlétesítéseesetén,azaztijzemeltetnikívánó
jęlentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentését igazo|ó dokumentumot vagy a Műkodéii Ensedélvt
2. Az igényelt tet.iiletľe vľlllalkozĺl helyszĺnt ábrázolő váz,|atoÍ., o'nelyen sze,ľe,pelnie kell a kiiľnyező utcáknak
is. A viŁlaton azigénye|tterĹiletnek - a szükséges mérętekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyértelmiĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON psEľÉľ: arńak szelessege,-
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének azépú|ethomlokzati falától és a jrĺrda szé|étó|való tłívolságu;ĺeras,
esetén annak az iizlefuek a bejaratátó| való távolsága, amelyikhez tartozik méterben mérve).
3.Azelhelyezlikívántépítmény,létesítmény,beľendezésműszaki|eĺrM
helyszín fotój cít is cs qtolni sziilśséges.
4.Meglévőlétesítményrevonatkozóközteriilet-haszĺrálatihozzájaru|ásmegn11@
mi szempontok figyelembęvétele miatt - fenyképfelvételt kell becsatolni.
5. Epĺtési engedélyhez kontt építmény esetébenvag építési nunkd
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmazdst és a jogszabólyban etőírt esetekben a jbgerős építésiigli ható-
s ági engedélyt csatolni szü|<s éges'
6.Közítigénybevételeesetén-a2.pontbanfoglalthelyszĺnľa
foľgalomtechnikaivánajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési IgazgatóságKözutkezelési Fő-
osztály, Forgalomtechnikai osztályán.

Figyelmeztetés:
A hilfurytąlarul kitöltott kerelemľtyomtatv.iľIy łh az előíłt melléHetek csątolasĺźn tul, a poľlÍos es egłértelmű helymeghatuozas, va-
Iunint a meglévő létesítméľryfonja elengedhaetlen a beľyújtott téretem erdemi elbíłáIósához!

A köztertilet.haszrálatot - ktilönösen _ aza|ábbi jogszabźiyokszzbá|yozziů<:

MagarorszÁghe|yi önkoľmanyzatairól szoló 20l l. évi Cl)oo(x. ttirvény
- a Józsefuáľosi onkoľmányzat tulajdonaban lévó köaertiletek hasmá|at,nó|és hasmílatiának rendjéľől smrő |8ĺ20|3.

w .24') önkormanyzati ľendelet

- Józsęfuáľos Kertileti ÉpftésiSabá|yzatfuő|szÍt|ő 66D007.W.12.)önkormanyzati rendelet
- Budapesti Viáĺosrenđezési és Építesi Kaetszabźlyzató|uó|ó47/Ig98.Cx.15.) Főv. Kry. rendelet

A ręklámok, reklámbeľendezések és cégéľek elhelyezésének szabályairóI szóló 55/20|3. (xII.20.) önkor.
mtnyzati rendęlete

NYILATKOZAT
Alulíľott, az ź,lta|am benyújtott közteriilet-használati kérelmem elbÍľálásának céljából houdilŕrulok személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint alIhoz,hogy az így tudomásra jutott szeméIyes adataĺmat a ľoę.ĺrmęsteri Hivatal az le-
járásban ľészt vevő szakhatósági áIlásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyijtäsakor a Polgármęsteri Hlvatal Gazdálkodási Ügyosaály ugyľrtézójétőI tŕi1ékozĺĺ,ltást kaptam _
amelyet tudomdslll yetÍem - az eljarás megindítasának napjríľól' azugylrfiézć,si hatiíridőľől, az Ęyenľe fu'aľyatlĺ1 jĺlg-
szab,aLyi ľendelkezésekrĺĺl, jogaimľól és kötelezettségeimľől, továbbá kötelezettségęm ęlmu]asztásának jogŕnvetĹež-
ményeiľől, valanrint a llivatali elérheĺ'ĺíségről.

Elielentśu, hogy kéľelnrem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági cljríľás és szolgźl|tatás általános szabźiyakó| a
2004. évi CXL. törvény f004. évi CXL. törvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontia a|apjźn a fellebbezési jogomľól Ie-
rrlorldok. Tuúoneúsal.ws@nt, lrogy ezáltal az ügycmben hozott hatfuo zat alalakközlésekor jogerőre emekeđik.

KÖaffi{csuÜvÍszlłľÉs o
tct'tluRłus KluHÁszNÚ EGYESÜLET

?700 Muháus
Szendrĺáĺonsł{g u l2lA.

Ádógcln: 18328143-2-02

Ínĺse 
^ ,vi
"',,4[

Buđapest, zG16. ó:vffJ no../..$.' nap.



BUDAPEST FŐVÁRoS Vl||. KERULET |ÓzsrrvÁRosl tNronľuÁNyznĺ
oR' rocsls lĺÁľÉ

PoLGARľ1 E5TtR

Ktizkincs Művészetĺ és Ku|turális
Kiizhasznr'i E gyesület
Mohács
S zenthĺáĺom sźry utca 12 / a.

7700

Jelen telepfiléskepi döntésemmel szemben a Budapest
onkorman yzat Képviselő-testtil etéhez l ehet felleb b ęzni
belül.

ĺktatószám : 26-85 lf}| 6
,Ü gylntézí3: Szomol ánýné Kocsis Beatrix
Telefon: 45-92-157
e-mai I : szomo lanyi neb@jozsefvaros. hu

Fővĺáros VIII. kerület Józsefuiáros
az źúvéte|tÍ5l számított 15 napon

TárgY: Szabó Ervin téľen könyvárusító pavilon (szckóľ) clhelyezése

IGAZOLAS
településképĺ bejelentési eljáľásban

Közkincs Művészeti és Kultuľális Közhasznrĺ Eryesület bejelentő szervezet kérelmére,
2016. február 01-én indult településképi bejelentési eljárásban' a Szabó Eľvin téren
(36745ĺ1 hrsz.) könyváľusító pavĺlon (szekéľ) elhelyezése taĺgyban benffitott
dokumeĺrtáciőt áwizsgiiltam és a fent megjelolt építési tevékenységvégzéśétkiktités nélkü|
tudomásul veszem.

A településképi bejelentési eljárás sorĺĺn kiadott igazo!ás a közléstől számított 6 hónapig
éľvényes.

A teIeptilésképi bejelentési eljárásban hozott igazo!ás nem mentesíti az építtetót más
jogszabályokban elöírt engedélyek megszerzésétől (p1. közterület foglalás). K<izos tulajdont
érintő módosítás esetén a tulajdonostáľsak hozzźĄarulása szükséges. Jelen teleptitéiképi
igazo|ás polgarjogi igéný nem dĺint el.

A településképi eljarás során meghozott igazolásban foglaltak megszegése esetén
teleptilésképi kötelezési eljrĺrás lefolytatása rendelhető el. A kötelezettségeĹ mégszegése és
végre nem hajtása esetén 50 000 forintig terjedő bíľság kiszabása ľendelhető el.

INDoKoLÁs
A Kĺizkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület bejelentő szervezet, a26-8512016
ügýratszámú kérelmében az épített környezet a|akitásźről és védelméről szóló |997. éviLXXVilI' tĺiľvény 30/D.$-a, a tclcpülésfejlesztési koncepciórol, üz in|'cg5ált
teleptilésfejlesztési stľatégiáľól és a teleptilésrendezési eszközö'kľől, valamint 
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POLGARMESTER

teleptilésrendezési sajátos jog1ntézményekről szóló 3 |4l2OI2. (XI. 8.) Korm. rendelet 23.$-
a, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-
testĺiletének az építésüggyel összefüggő egyes helyi önkormányzati hatósági eljárások
részletes szabźt|yairol szóló 5/20|3. (II.10.) önkormányzati rendelet 6.$-a alapján
településképi bejelentést tett hatóságomhoz, a Budapest, VIII. kenilet Szabó Ervin téren
könyvárusító pavilon (szekéľ) elhelyezésére vonatkozóan.

A mellékelt tervdokumentációt és annak mellékleteit átvizsgźůva megállapítottam, hogy az
megfelel a településfejlesztési koncepcióró|, az integrált telepĺilésfejlesztési stratégiaról és a
teleptilésľendezési eszközökľől, valamint egyes településrendezési sajátos
jogsĺtézméĺyekľől szóló 31412012' (XI. 8.) Korm. ľendelet 23.$ (2)-(3) bekezdésében,
valamint a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-
testÍiletének az építéstiggyel összefiiggő egyes helý önkormányzati hatósági eljáľások
részletes szabáIyairől szóló 512013. (II.l0.) önkormányzati rendelet l. mellékletében foglalt
taľtalmi követelményeknek.

Az epítési tevékenység a Józsefuáros Keľületi Építési Szabá|yzatźro| 1ĺorÉsz) szóló
66/2007. (Xil.12.) önkoľmrínyzati rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a
településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az ęítési
tevékenységet fudomásul veszem.

A rendelkező részberl foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljrĺľásban hozott
igazolásom az epitett környezet alakításaról és védelméről szóló |997. évi LXXVII.
törvény (a továbbiakban: Éru.; 3OlD. $ (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezési jogrő| ľendelkezés az Etv. 30lD. $ (3) bekezdésén és az ęítésüggyel
összefüggő egyes helý önkormźnyzati hatósági eljĺárások részletes szabźůyairől szóló
5/fÜI3. (II.l0') önkormányzati ręndęlet l 3/A.$-n, a clontésben foglaltak megszcgćsérő| szóló
ľendelkezés azEtv.30/D. $ (4) bekezdésén alapul.

Budapest,20|6. februar03. -15e= c--\ ít /^\ l
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy

a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közerulethaszná|atára,
a Józsefuáľosi onkoľmrányzat hl\ajdonában lévő köztęriiletek hasarálatií,róI és használatának rendjéről szóló
18ĺf0|3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet 17. s (l) bekezdése szerint a közterület haszná|atáértĹo'terulet-
használati díjat koteles ťuetni,
a köztertiletenkizźrő|ag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|o/2o0g'(Ix.2g.)
Kormány.ende|ęt |2. $ (l) bekezdése alapjan a rendelet 5. mellékletében meghatározott teľmékek rírusítha-
tók.

A kéľelemhez u kórclmczőnck az a|ábbi melléleteket ke|t csaĺohria: (A csatrr||' mellékletet kéľJĺlk X-el jetölni)

1. A köztertileten folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feliogosító eevsżenĺ okirat mlásolat'ĺt:
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazo|váný,
. gazdasági társaság, ęgyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi coeffi
. tĺĺrsadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételĺiket ieazo|ó okiľatot'
- ősteľmelők esetén őstermelői igazo|váný.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztuzęmeltetni kívánó kereskedelmi/venaąuto egyseg erverryes te.
jelęntés köteles kęreskeđelmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vagy a Irĺĺt<tiaeii Eneedélyt
2. Az igényelt terĺiletľe vonatkozó helyszínt ábrázolő vźn|atot, amelyen szeręelnie tďl a ktĺmyező utcáknaT
is' A vĺŁlaton az igénye|tteľiiletnek - a sziikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annai< nagysága,
elhelyezkedése egyértelmrien megállapítható legyen (TERASZ, PÁVILON pšpľÉN: aínak szelessege, 

'

hosszúsága; ateÍasz,pavilonszélénekazépülethomlokzatifalátólés ajźrdaszé|étő|valótávolságu;ieras,
csctćrr arurak az iŁletnęk a bejáratától való távolsĺígu, amelyik*rez taľtozik; méterben méľve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, beľendezés műszaki |ekźsáúés terveit; rc,ás,l,é,el*ekhe, o
helyszín fotój át is cs atolni szükséges.
4.MeglévőlétesítményrevonatkozóköZtęrület-használatihozzźtjáru|ásń@
mi szempontok ťrgyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kotott építmény esetében vagł építési munkóIątokkot ass,efiiłggő ka,t",ĺłkt-hauruźIat
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmazást és a jogszabáIyban előírt esetekben a jogerős építési)gĺi ható-
s ógi engedélyt cs atolni szülcs éges.
6.Közutigénybevételeesetén-a2.pontbanfoglalthe|yszíwajzontúl@
foľgalomtechnikai vánajzot, amely beszereżtető a BKK Közuti Közlekedési IgazgatóságKözutkezęlési Fő-
osztály, Forgalomtechnikai osztálván.

Figvelmeztetés:
A hilźľĺytalałnłl kitoltött hérelemľlyomtaÍv,i?ty es ąz előírt melléHetek csatolasĺźn tul, a pontos es egłértelmíÍ helymeghaarozas, va-
lamint a meglevő létesítményfonja elengedhaetlen a beľlylijtott lre?elem érdemi elbíľáIasához!

A közteľület-használatot _ kiilönösen _ aza|áhbi jogszabályokszabá|yozzźů<:

MagarorszĄhelyi tinkormany zatalÍőll sm|ő 20| |. évi cDoo(D(. töľvény
a Józsefuiírosi Ônkormanyzat fuIajdonában lévő köZteľiiletek hasmá|atáró|és hasznrĺlaúínak rendjéľől szÍió |8D013.
w,24') önkormĺĺnyzati rendelet
Józsefoiáľos Keriileti Épfté si Sabźlyzataró| szÍl|ó 66f:007 .(m.n)önkormrányzati rendelet
Budapesti Városrendezesi és Építési KeľetszabźiyzatőIszó|ő 4?/1g98.(X.|5.) Főv. Kry. rendelet
A ľeklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013. (XII.20.) önkoľ-
mźnyzati rendelete

NYILATI(OZAT
Alulírott, az á|ta|am benyrijtott közterület-használati kérelmem elbÍrálásának céljából hozzlÍiúrulok személyes adataim
töľténo kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adatairnat a ľolg.ĺľrnesteri Hivata1 az le-
jarásban részt vevő szakhatósági áIlásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyijtásakor a Polgármesteľi Hivatal Gazđálkodási Ügyosztály ugy:ľltézőjétol tájékoztattlst kaptam -'
amelyet tudomdsul vettem _ az e|jttrás megindításának napjáról, azigyntézési hatráridőről, az ügyemľe irányaäo jog-
szabáiyi rendelkezésekľől, jogaimľól és kötelezettségeimľől, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogŔovetĹež-
ményeiľől, valamint a hivatali elérhetőségľől.

Kiielentem, hogy kéľelmem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági e'ljárás és szolgáltatás általános szabźĺtyauő|a
2004. évi CXL. töľvény 2004. évi CXL. törvény 73/A. s (l) bekezdés b) pontja alapjźn a fellebbezési jogomľól le-
mondok. TudomlÍtulyesrea,hogy ezźita| az iigyemben hozotthatźrozat.affiakközlésekor jogeľőre emekeđik.

..'''ĺÍffiIBffiH#*fl
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A téľkép tájékoztati je||egű 
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máso|ata semmilyen hivata|os eljárásban nem haszná|ható fe|! Készült az á||ami alapadatok fe|haszná|ásáva|.
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Jelen vannak::
A hatóság részérő|:
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Az tigy lényegének röviđ összefoglalása, a hatóság megállapításai:
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A jegyzőkönyvet a jelenlevők elolvasták, kijelentették, hogy nýlatkozataik a valóságnak

megfelelően keniltek leíľásra, és ezt aláírásukkal hitelesítik.
k.m.f.
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Pécsi Törvényszék

Ügýszám : 02oo/Pk.601 50/2006

Kivonat

aszervezet:".ľ'.'Jľ.',1"JiJäľilľ!ä:?:i''.".!:ťľoadatairó|.

ĺ. A szelvgzot nyilvántertási száma: 02-02-0002669 Jogerö: 2006.09.20
4

A szervezet neve: Közkincs Mrjvészeti és Kr.l|turá|is Közhasznú Egyeeü|et

A szervezet ľiividíĺett ntYĘi Nincs rövidítatt nóv bcjcgyczvo

A szervezet idegen nyelvű elnevezése] Nincs idegen nyelvrj e|nevezés bejegyezve

A szervezet típusa: EgyesÜ|et

Az egyes ü let formája : egyesü|et

A szelvezet székhelye: 7700 Mohács, Szenthároms ág utca 12lA.

Jogerő; 2006.09.2o
4

4.

Jogerő: 2006.09.20
4

Jogerő: 2006.09.20
4

Jogerő: 2006.09.20

g.(ĺ) A képviselő hévéi e|nök Boda |stván

Anyja neve: Anyja neve nincs megadva
Lakóhelye: 7700 Mohács, Szentháromság utca 12lA.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: tna||o

terjedelme: Képvise|eti jog gyakorlási terjede|me nincs bejegyezve

A megbízás időtartama:
A megbízás megszÍinésének időpontja:
A megszĺinés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

(2) A képvise|ő neve: elnökheýettes Martina Tiboľ

Anyja neVe: Anyja neve nĺncs megadva
Lakóhe|ye: 7700 Mohács, Mésáros utca7tA.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: Önďó

teriedelme: Képvise|eti jog gyakor|ási terjede|me nincs bejegyezve

A megbízás időtartama:
A megbízás megszÍinésének időpontja:
A megsziinés tényleges időpontja:
A |emondás hatályossá válására vonatkozó adat:

ĺll A kópviselő neve: ehtikségi tag Szakos Péleĺ

Anyia neve: Anyla néve nincs megadva
Lakóhe|ye: í171 Budapest, Gerecsehida utca 13.

A képvise|eti jog gyakorlásának módja: Önauo

teriede|me: Képvise|eti jog gyakor|ási terjede|me nincs bejegyezve

A megbízás idótartama:
A megbízás megszĺinésének időpontja:
A megszĺinés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

Jogerő: 2006.09.20
1

Jogerő: 2006.09.20
4

Jogerö: 2006.09.20
4
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lécsi Ttirvényszék
Ü gyszám: 0200/Pk.60 1 50/2006

ĺłl A képviselő neve: e|nökségi tag Szakosné Regőczi Judit

Anyja neve: Anyja neve nincs megadva

Lakóhelye: í132 Budapest' Visegrádi utca 58/A.

A képvise|eti jog gyakorlásának módja: onáltĺ
teriede|me: Képvise|eti jog gyakortási teriede|me nincs bejegyezve

A megbízás időtartama:
A megbízás megszűnésének időpontja:
A megszűnés tény|eges időpontia:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

ĺsl A képvise|ő neve: titkár Sza|ler Emőke

Anyja neve: Anyja neve nincs megadva

Lakóhe|ye: 2040 Törökbá|int, Botýán János utca í2.
A képviseletijog gyakorlásának módja: Önalto

teriedelme: Képvise|eti jog gyakor|ási terjede|me nincs bejegyezve

A megbízás időtartama:
A megbízás megszűnésének idópontja:
A megszlÍnés tény|eges időpontia:
A |emondás hatá|yossá válására vonatkozó adat:

Jogeró: 2006.09.20
4

Jogerő: 2006.09.20
4

ĺo. A szervezet cé|ia: az országhatáron belü| és ttl| a magyar néphagyományok ápo|ása és népszerűsítése kü|önös tekintettel
a Mohácsi Busóiárásra. Magyarország határain kívu| é|ô magyarok és magát magyamak va||ó második-
illetve harmadik generáció számára o|yan ku|turális programok szeĺvezése, ame|yből egy.átfogó képet
aIkothatnak Magyarországról, a magyar néphagyományokró|. Magas színvona|ú ku|turá|is, i||efue
torténe|mi értékeket képviseĺő színhiĺz és zenés produkciók |étrehozataIa és szé|eskörü
megismertetése. ]fulturáĺis' i||etve néphagyományokon alapu|ó rendezrények és fesáivá|ok te|jes körű
r'1úVészeti és technikai Iebonyo|ítiása, megva|ósítása. A magyar néphagyományokat miné| szé|esebb
körben megismemi haj|andó emberek összegytÍjtése, összetartása. Pá|yakezđó fiata|oknak,
hagyományőrzó csoportoknak bemutatkozására |ehetőség teremtése (zenekarok, énekesek, egyéb
e|óadómüvészek) törekvéseik, eIképzeléseik bemutatására he|y és tér biztosÍtása. A néphagyományok
megôaésének népszerűsÍtése érdekében a mĺivészek a|kotásainak kép és hanghordozóinak
e!készítéséhez és kiadásához támogatók keresése, majd késöbbiekben saját anyagi eszktizéve|
támogatás ny(ljtása. Miné| szé|esebb köľben o|yan támogatók és szponzorok Íe|kutatása, akik
hozzájáru|hatnak a néphagyomány őrzésének' népszerrisÍtésének anyagi feltéte|einek
megteremtéséhez, a tehetséges e|öadóművészek támogatásához. A népmrivészeti hagyományok
megőrzésén tú| lehetöség biztosítása kiilórrfé|e zenei, könnyüzenei és iroda|mi produkciók részére
bemutatkozásra; Töĺténe|mi és természeti értékek megóvása, véde|me.

ĺĺ. A. szetvezet céI szerinti besoro|ása: ku|turális tevékenység

ĺz. A Íétrehożás hätáľozott |de|ének le|árta: Lejárat napja nincs bejegyeane

ĺs.A létesítő okirat (módosításának) kelte: 2o14.o8.o5

Jogerő: 2006.09.20
1

Jogerő: 2006.09.20
4

Jogeró: 2014.1 1.26
14

:,ĺ' Közhasznú jogállás: Kĺizhasznú Jogerő: 2014.1.|.26
14

ze. A szeruezet adószáma: 18328143-242

ls. Á szetr\,ezet adószánlával kapcsolatos tény: eeiegyzett

Adószá,m megszerzésének / felfüggesztésének / tör|ésének időpontia: 2006.09.29

zł. A szervezet kilziisségi adószámäl Közösségi adószám nĺncs bejegyeane

zĺ. A szelvezet kłiziisségi adószámával kapcsolatos tény: Közĺissógi adószámma| kapcso|atos tćny nincs bcjcgyczvc

Kłĺztisségi adószám megszezésének / felfüggesztésének / tör|ésének időpontja: bőpont nincs bejegyezve

zo. A szelvezet statisztikai számjele: ĺ8328143-9499-529.02

' zz. A.szervézet statisztikai számj e|éve| kapcs o|atos tény: Be.;egyzen

.:, '.. . $tatisntikni számiel nnegszerzésének / fe!íđiggesztésénok l ttiľiósének időpontja: 2o1'.t.o1.o3

Jogerô: 2015.11..|0

Jogeró:20.|5.03.10

Jogerö: 2015.03.18

Jogeľő: 20.|5.03.18



řecs| lorvenyszeK
U gyszám : 020o/Pk'60 1 50/2006

zg. A szervezet szám!áját vezető pénzforgatmi szolgá|tató neve, székhelye: Szám|avezető szotgáttató nincs bejegyezve
zs. A szervezet jogi személyiségű szervez"ti 

"gso' A sztivetséget |étrehozó szeryezetek listája:
sĺ. Jogelőd szervezetek: .loge|ôd szervezet nincs bejegyezve
sz. Jogutód szervezetek: Jogutód szervezet nincs bejegyezve

ss. Folyamatban levő e|járás típusa: ruincs

ał. Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Etjárás nincs bejegyezve
os. Fotyamatban van bĹintető / szabálysértési e|járás / intézkedéSl Etjárás/intézkedés nincs bejegyezve

sa. Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve

zĄnłoÉx
A szervezet adatait i||etôen nincs vá|tózásbejegpési e|járás foýamatban!

Pécs' 2015.12.09
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Szervezet tcirzsadat lekérdezés

Adoszám: 1 B328L43-2-oz
Hivata|os megnevezés: Ktzrĺĺrlcs plÚvÉszerl És xulrunÁus xoznnszĺrlÚ ecvesÜreĺ
i||etékes igazgatőság: NAV Dél-dunántÚli Regioná|is igazgatósága
ÁFA beva||oi jogcímkőd (2015): Negyedéves áŕa beval|ő, értékhatár át|épés miatt
Beva||oi típuskőd: Éves

Fótevékenység: g4gg - M.n.s' egyéb k<iz sségi, társada|mi tevékenység
Gazdá|kodási forma: Egyéb egyesÜ|et
KozhasznÚ szerv fokozata: KozhasznÚ szervezet
Bírosági nyi|vántartási szám: 02-o2-oo02669

E|ektronikus beva||Ó

A TA-rÓ| és az osztalékadőről szÓ|ő modosított 1996. évi LXXXI. Tv. 2'5 és 3.$ a|apján a tv. hatá|ya a|á tartozik

JeIlemzók

AFA fizetési kcjteIezettséo

AFA fizetési kcjteIezettséq

AFA fĺzetési kote Iezettséo

Tevékenysé9ek

yéb TEAOR - 2oO8-to|

Leváĺogatás dátuma: 2075-t2-o3

Ěgyéb nem bolti, piaci kĺskereskede|em

.\l\.
il

Az áfa-fizetési kote|ezettséget az alanyi adÓmentességre jogosítÓ
érték határ át|épése m iatt az.á|ta lá n os sza bá |yo k szerint áila píquł<
V i s z o n te I a d Ó k é n t ez e n te v é l<e n ysé 9 Ü n k re a z Á ra - to rv e n y xvy z--
a Ifejezetének 1endelkezéseit a!kalmazzu'k

Ě
(.ĺ-:

Az adő osszegének megá||apítása érdekében a
alapulo mÓdszert aIkaImazzuk

.,i:rj'
:;iÉj']

*i$t
):ai::ti

!a

9|obá |is nyiIvántartáson



Cím adatok

SzámIaszámok

Nemzeti Adő. és Vámhivata|nál beje|entett képviselók

i,,,i ;'"

HU t105 BUDAPEsT aÁrvyn UTCA 35. 38'.
HU 2o4o suołons cyÁą uĺcn z

Képviseló

Képvise|ó

ĺ:i'ŕ.e;

KepviseIcĺ

Kepviselcĺ

!ff'til:

Képvise|ó

504000961 1 077S54oOOOOOOO

BODA ISTVAN

MARTINA TIBOR
SZALLER eľ"ĺŐxr
sZAKoSNÉ REGocZ I
JUDIT
SzAKos PÉTER

-

HU 77oo lłoHÁcs sZÉŇi'lÁRo!'4ďčlJ 
*

12/A

HU 7700 ĺ'loľÁcs uÉszÁąos u z/n

tr{ /'\

ĽtJ ł045 ronorsÁLlNr aoTrYÁN : Ú rz-
HU 1132 BUDAPEsT vlsecRÁol U 5B/A

HU 1171 BUDAPEST GERECSEHIDA U 13

.ffi.ľ,ffi Íáf"i,'"n.,..]d,., . F-ĺľ.e..$y"ę9"*'..9'.9
ffi$sK-Ô)t"ä:]lłiHi

2006-09-29

2006-09-29
2006-09-29

2006-09-29

2006-09-29



A l á ĺ ľ á s i c í ln.nél-déJ.J

AlulÍrott Boĺta lľtván {Mohács, |967. Szaptembeĺ 2B.' anyja: Sayeľ Erzsébet) 77Ü0

Mohács, Szenthaľomság uĺca |2lA, szÁmtakos, mínt a Kőzkĺnc* Mfivészeŕi és Ktlltu'rńtis

Kőzhasznrl Eryestilet ę)nevęĺśsíl táľsadalmi s?*ervęzet (Székhelyę: 77Ü0 Mohńcs,

Szcntháľom ság utea 12l1'.) elnôke kĺjelentem, hogy az egyesĺilet képviseletében eljárva az

neveÍnet az alźlbbi*" szennt őnálloan lľom alá.

rbą,AĄ,. '...c-..
Bodä István

š"ffi
trHtľ

Ferenezyné dr, AstÁdi Csi||a
kőzjegyzo
.|1Đ0 Mohács, Jőkai v.f'
Telęfon: 69ĺ304.362
Fax: 69ĺ51a-564

4 l20 l 64 | /ĺ", 2a0 6 .'łĺgy srÁm
Ferenczyné dr, Asződi Csilla mohácsi L. szfunu székhelyti közjegyző mellett működťr dľ.

Bajrĺáczky Dőta kozjegyzö-heIyettęs tanusítom, hogy fenti cĺmpéldányt Boda István
(Mohács, 1967, Szľ'pl.e.mbęĺ 28., aľ"yja: Sayer Erzsébet) 7700 Mohács, SzenthaľomsĘ
atęa LLĺA. szám aIattí lakos, aki srsmétyazonosságát a felľnutatott AE 692078. számr1
személý igazoŁvźlĺy&val, lakcímét a 1788f4 BL. számú lakcímet igazoll hatósági
i gazoIv źny áv a| i gazo\ta" ę| óttem saj átkezl:Ie g írta aLá,

Mohźrcs,2a\6, (Kettoezĺr-hatodik) évi Szeptembeľ hó 29.(}Iuszonkilencedik) napján.--

"'",,

Dóľa

,i^. ..í\
"<"iEGt L"
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deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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i OPTEN Kft. ) Cégkivonat 20|6.03. 16-i hatá||ya| 1. oldal, összesen: 2 o|da|

i Megje|enítés

l xozzététe|i inÍormácio megje|enítése: Nem v

xÖzrlrucs MÚVÉszrrl És rulrURÁLlS KÖZHAsZNÚ EGYEsÜLET
(7700 Mohács, SzENTHÁnonĺsÁo urc 

^ 
pĺA.) Adószám: ĺ 8328143.

2-02

Cégkivonat 201 6.03.1 6.-i időállapotban
l

i l ÁlľnlÁľĺos ADAToK
j Pzonosító: 299oo4o35

Az opten á|taI generá|t egyediazonosíti!

' cégforma: Nonprofit szervezet

i Alaku|ás dátuma: 2006.09.08.
| 2 AcÉGELNEVEZÉSE

KoZKlNcs uÚvÉszrr| És KULTURÁL|s KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Hatályos: 2006.1 0.1 0. - .'.

5 A cÉG szÉxnelye
7700 Mohács. szENTHÁRoMsÁG UTCA 12lA.

Hatályos: 201 4.08.1 5. - .'.

8 A TÁRsAsÁGlszERzŐDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPíTó oKlRAT, lÉresĺró oxlRAT) KELTE

2006.09.08.

Hatályos: 2006'09'08. - ...

9 A cÉG ľrvÉxeľYsÉol xöne1l1

9499'08 M. n. s. egyéb kozÖsségi, társadalmĺtevékenység (Főtevékenység)

Hatályos: 2010.07'05' - ...

20 A cÉG sTATlszTlKA|SZÁMJELE

18328143-9499-529-02

Hatályos: 2010.07.05. - .'.

2í AcÉGADoszÁMA
18328143-2-02

Hatályos: 2006.09.08. - ...

97 PÉNZÜGY| MoDUL

Létszám: 1fo

https://www.opten.hu/cegtaľ/cegkivonat-nyomtatasi0299a04035 20Í6.03.16'

"/ĺ,,i
6c
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OPTEN Kft. > Céskivonat 2016.03. 16-i hatállval f. o|đa|. összesen: 2 o|đa|

Adatok egyéb forrásból :

Szervezet neve: Kozkincs Muvészeti és Ku|turá|is Közhasznú EgyesÜ|et

Típus: EgyesiiIet
Cé l sze ri nti be so rol á s : ku |tu rá | is tevéke nység

Cél leírás: az országhatáron be|ü| és túl a magyar néphagyományok ápoĺása és
népszerusítése különos tekintettel a Mohácsi Busójárásra. Magyarország határain kívü| é|o

magyarok és magát magyarnak va||ó második- i||etve harmadik generácĺó számára o|yan

kulturá|is programok szervezése, ame|yboI egy átfogó képet a|kothatnak Magyarországri|, a

magyar néphagyományokról. Magas színvona|ú ku|turális, i|ĺetve torténe|mĺ értékeket

képvise|o színház és zenés produkciok |étrehozata|a és szé|eskoru megismeńetése.
Ku|turá|is, i||etve néphagyományokon a|apu|ó rendezvények és fesztiválok teljes köru

muvészeti és technikai |ebonyo|ítása, megva|ósítása. A magyar néphagyományokat miné|

szé|esebb korben megismerni haj|ando emberek osszegyujtése, összetańása. Pá|yakezdo

fiataIoknak, hagyományozo csoportoknak bemutatkozására Iehetoség teremtése (zenekarok,

énekesek, egyéb e|oadomuvészek) torekvéseĺk, e|képze|éseik bemutatására hely és tér

bĺztosítása. A néphagyományok megorzésének népszerusítése érdekében a muvészek
a|kotásainak kép és hanghordozóinak e|készÍtéséhez és kiadásához támogatók keresése,

majd késobbiekben saját anyagi eszkozéve| támogatás nyÚjtása. Miné| szé|esebb körben

o|yan támogatók és szponzorok fe|kutatása, akikhozzĄáruIhatnak a néphagyomány
ozésének, népszerusítésének anyagi fe|téte|einek megteremtéséhez, a tehetséges
eloadomuvészek támogatásához. A népmuvészeti hagyományok megozésén tÚl |ehetoség

biztosítása kÜ|onféle zenei, könnyuzeneĺ és iroda|mĺ produkcĺók részére bemutatkozásra;

Történe|mi és természeti éńékek megóvása, véde|me.

Eljárt bíriság neve: E|járó bíróság nincs bejegyezve
Jogerőre emelkedés dátuma: 0000-00-00

Adatok más egyéb forrásból:
M ód osítás d átu m a : 20 16 -02-1 9.

Gazdálkodási forma: Egyéb egyesület .

A fentiadatok nyi|vántartása nem a Cégbíróság hatáskörébe tartozik.

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

forrásból származó hivatalos és gyűjt<itt információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 201 6.03.í 6 10:27

Utolsó feldoIgozott Cégközlĺiny megjelenés i dátum a: 2016.03. 1 2.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2016.03.16 í0:0í

OPTEN Kft.O

lrttps ://www. opten.hu/ce gtarlce gkivonat-nyom tatas/ 0299 00403 5
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2016.03.16.
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