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A kéľelmező tudomásul veszi, hogy

- a kérelem benyújtása nemjogosítja fel a kcizterĹilethaszná|aÍára,
a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közteriiletek hasnláLatárő| és haszlálatának ľendjéről szóló
18/20|3. (Iv.24') önkoľmányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szeľint a közteľiilet haszná|atźÉrtĹoaeru1"t-
hasanálati díjat köteles fizetni,
a közteriileten|<lzźlrő|ag a keręskedelmi tevékenységek végzésénęk feltétęleiľől szóló 2|Ol2oog.(Ix.fg.)
Kormányrende\ęt |2. $ (1) bekezdése alapján a ręndelęt 5. mellékletében meghatározott teľmékek árusítha-
tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbi melléIeteket ke|| csato|nia: (A csatolt me|Iékletet kérjük X-el je|ölni)

1. A köztęrtileten folytatni kívánt tevékenység gyakorlásiíra
- ęgyęnr valraKozas eseTen: vallalKozol lgtzolvánvt.
- g3zd1s4gi.társaság, egyéni cég-eseténi 30 napnál nem rége ,
- társadalr.ni és egyéb szervezetek esetében: u n
- Osterm

X

.vendéglátóteľaszlétesítéseesetén,azaú.uzemettetnikíván
jelentés köteles keręskedęlmi tevékenység bejelentését igazoló dokumentumot vaei a l,ĺĺt-tiae-si Ensedélvt
2.Azigényeltteriiletrevonatkozóhe1yszíntábrźzo|ő
is. A vĺŁlaton az igénye|t teriiletlręk - a sziikséges méľetekkel - úgy kell szerepelnie' hogy anna.k nagysága,
elhelyezkedése egyértelműen me,gállapítható legyen (TERASZ, pÁvnoN BšpľÉŃ: ňlnat szelessege, 

.

hosszúsága; atęrasz, pavilon szélének az épiIethomlokzati falától és a jétdaszélétől való távolság u;ĺ",u,,
esetén annak az üzletnek a bejaľatától való távolsága, amelyikhez tartozik; méteľben méľve).

X

J.Azelhelyeznikívántépítmény,létesítmény,berendezésműszakileÍrásátésterv@
helyszín fotój át is cs ątolni szijl<s éges.
4. Meglevo létesĺtményre vonatkozó közteľület-hasznćtlatíhozzájźnl|ás megújítása esetén] varosképveäel-
mi s'zempontok figyelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epitési engedé ly hez kotott ép ítmény es etéb en v agł épít és i munkál atokkąl as s, e7ł@
esetĺźben az épíuetőtől kapott meghatalmazóst és a jogszabályban előírt esetekbeň aiogeras építésügłi ható-
sdgi engedélyt cs ątolni szülrs éges'

x

6. Közt|t igénybevétele esętén _ a 2. pontban foglalt h
forgalomtechnikai vánajzot' amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési IgazgatósägKoäitkezelési Fő-
osaály, Foľgalomtechnikai osztályán.

FieyeImeztetés:
A hiaľlytalam,ll kjtohatt kerelem7tyomtatýfrly es az előírt melléHetek csątolasán tul, a pontos es egłértelmíÍ helymeýatarozas, va-
laminł ameglévő létesítméľtyfotója elengedlrctetlen a berylijtott kerelem érdemi etbírálcsáhazl

A közteľület-haszniálatot - kiilönösen _ aza|áhbi jogszabáůyokszabá|yozzźů<:

- MaryarorszĄhe|yiönkoľmányzatairó| sm|ó 2O1|.évi cLĐo(x. törvény
a Józsefuáľosi onkormányzat nĺajdonában lévő közteriiletek haszrálatáĺól és hasnálatanak rendjéről szoló l82013.
w .24.) önkoľmĺínyzati rendelet

- Józsefvrĺros Keriileti Építe siSzaba|yzatźro|szató 66DOO7 .w'|2.)önkoľmarryzati rendelet
- Budapesti Vĺĺrosľendezesi és ÉpÍtési Ker etszabá|yzató| szś|o 47 /|998.(X. 15.) Főv. Kry. rendelet
- A reklĺímok, reklámberendezések és cégéľek elhelyezésének szabźiyairól szóló 55l2o|3. (Xn.20.) önkor-

mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az á|ta|am benyrijtott közteľület-hasuńIati kérelmem elbíľálásának céljából houltidľulok személyes adataim
töľténő kezeléséhez, valamint ałlhoz,hogy az így tudomásra jutott személyes uđutaĺ.ut u ľoę,ł'-esteri Hivata1 az le-
járásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsá az iltetékes hatósálok felé.

Kérelmem benyrijtásakor a Polgáľmesteľi Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ngyintézőjétő1 tájékonatást kaptam -amelyet tudomĺźsul vette!-n _ az e|jáĺás megindításiínak napjáról, azigytezési h;áľidőr.ől, azigyenlľe irányadó jog-
szabá|yi rendelkezéselaől, jogaimról és kotelezettségeimľĺĺl, továbbíktitelezettségem elmulasztásának jogkovetĹež-
ményeiľől, valamint a hivatali eléľhetőségľől.

Kĺielentem, hogy kéľelmem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabáIyalrőla
2004, évi CXL. törvény 2004. évi CXL' törvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alap1ana fellebbezésĺiogomľol le-
mondok. TudomĺÍsulveszem,hogyezéůtalaziigyembenhozotthatiĺľozatannakitizlesetor3ogerőľeemelkedik.

Budapest, 2016. éľgi- nć, .?.Z. nap.
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8. keĺület Szentkiľályi utca 4. -

közterületfoglalas

ůgúntézô: Ember Attila

Forgalontechnikaĺ kezelői hozzájáľu|ás

Társaságunkhoz érkęzett, ,Budapest 8' keľlilet Szentkiľáĺyi lrtca 4. - kiizteľ{iletfog1alás', táľgyú kiviteli

tervdokumentációra foĺgďomtechnikai kezelöi hozzájárutásunkat az alábbi feltćtelelĺkel ađjuk ľneg:

o Forgalomtechnikai kezęlöi hozaájárutrásunk ó hónapig éľvényes. A hozzájárulásunkban

megá1lapított feltételekkel szeínben kćrelemľnęl Budapsst Fövaros Konnányhivatala Můszaki

Engedé1yezési és Fogyasztóvédelmi FőosztilyÚtiigyi osnátyhoz lehet fordulni.

o 1g,ozzźĄiu.,lásunk a t€ľven piros színnel jeliitt valanrint e levélben szereplő ĺnódosításokkal egyutt

érvényes. r 'i!.ll-.,'r Jelen terv szerinti forgalomtechnikai eszköztiket (ielzőtabla, buľtĺolati j"l) 
"|uk 

sz1tĺ<ivj}-elezłĺ

kivitełezhęti. A forgaloĺntechnikai ęszk{iziiknek meg kell feleĺniiik a vonatkozó' hatályos Utĺigyt

Mííszaki Előírasoknak, elhelyezésłikkoľ kĺilöniis tekintettel kell lsnni a vonatkozó jogszabályban

rőgzített,magasságielhelyezésrevonatkozókritériurmokra.
o Azideiglenes foľgalmi ľend kialakítása utan a munka azonnal megkezđenđö.

. Ae ideig1enes jolzótáblák ép, fényvisszavető f.óliás felüleüíĺek legyenet és tiszta állapotban

keľiilienek kihelyeeésre.

ł Az érintett terÍileten lévö ingattanok trrlajdonosait tájét<oztaüri kell a munkaľćgzés váľható

kezdeÍéröl és annak idötaĺtamĺáról.

. A munkatertilet melłett, forgalmi sávban muĺĺkagép, tmber nem taľtózkođhat" a ľnunkateľtiletről

kikeľülőaÍ|yag,építésianyagéstöľmełéknemtáľolható.
r A bontott és az építési anyagot minden esetben kałođában kell elhełyezni.

l A terelés életbe lépését kiivetően' a kezdeti időszak tapasztalabi alapjĺän Társaságunk a f.orgalĺni

ľendben sđkség esetén móđosÍhĺsokat rendelhet el, mełyet a kivitelezőnek jóvłáhagyott

forgalomtechnikai terv alapjáĺl halađéktalanul végre kell fuftania.

r A jóvĺáhagyott tervtől eltérni csak Társaságun}*ď eg7ezt'etett *:.9"i.'"nľ. i ľTu' ďt€ľő

munkavégzés ' vw feltételeink be nem tartása esetén houájárułásunk ěrvényét veszti'

Amennyiben a kezelői hozzájárulással ellátott építés alatti állapottervektöĺ a kirlitelezés során

eltéľés válik szĺikségessĄ új foĺgalomkortátozási állapotteľvet keltr készíteni, arrelyľe kezelői

hozzá!źnhźlsunkat meg kell kéľni.

urłdapest Kórút I te!eďon;+361'-4ľjB57

Zár'tkôĺűenMliködöRä'ľrveĺytérsaság |' ÍĐc+351ĺ.ĺ6621

;!ä#;ilJ#äifri';;- - |weĺ:w'lirnľ.uuđa'pestł<ozut.hu .[
postacíiĺ: Budapest ror,ĺt zĺr sudapest Pf. 85. rsĺs | *'rnałl:'bu*apes*orut@budapestkolut'hü



Tervező: Noviĺk Ágota (kamarai szám: Ko-T/I3-7gI3)

Mĺiszaki leírĺĺs
Budapest wII., Szentkinĺlyi utca 4. szám ę|s6i közteriiletfoglalrás ideje alatti forgalomtechnikai

teľvéhez

Jelenlegi állapot:

Az érintett Szentkinílyi utca asďalt buľkolatú, melyben egyirányu forgalmí rend van érvényben. Az
utcában mindkét oldalon engeÄé|yezstt a paľkolĺás, mely az egylkoldalon szegéltyel párhuzamos, míg
a mr{sik oldalon ffl kerékkel ajĺírd.ín van kijeliilve

Az utcában tömegközlekedési viszonylat nem közlekedik.

Tervezett állapot:

A közteriiletfoglalĺísľa ái|ványzat építése miatt van sziikség. Az áůlványzat a homlokzat teljes hossza

előtt ajĺáľđĺíból 1,0 m.t foglal el. A munkálatok ideje a|attaryalogosok közlekedése nem biztosítható

a munkaterĺilet mellett így őket a szemköai oldati járdára kell áttere|ni. A kivitelezés azépiilet előtti
parkolást nem befolyrásolj a.

A kivitelezes ideje a|a|Í a forgalomkor|átozźsi tęrvnek megfelelő helyekľe kelt kitűari a

munkateľiiletre firyelmeztető je|ntźh|át<at.

A munkńk befejezćsét köveÚően a foľgďomszabáilyozíst eľedeti kÍvitelben hatadékta|anul vissza
kel| á|lítani, ĺ|letve é|etbe kelt |éptetni.

Telvezőĺ nyilatkozat:

A tervek és a teľvezett můszaki megoldrĺsok megfelelnek az á|ta|áĺos érvényű kötelezö és az eseti

hatósĘi előírásokna|q azoktól való eltérés nem vált sztikségessé.

A vonatkozó rendeleteknek megfele|ően a tfugyi létesífuény dokumentációját az alĺłbbi
szakható*ígokkal eryeztettem:

o BudapestKöztltzÍt.

2016. május

.-.M,oÁ^0, ,',[*+-
Novák Ágota 

V
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ÄtÁÍRÁsl cÍnĺpnloÁľv
Alulíľott Gubĺjerl Zoĺtźln (születési-heĺy, idő: Huszt /szovjetrĺnió/,.1g5g. május 20.,
anyja neve: Ronrán h{ária, lakcíme: Budapest, XI. keriilet, Fácsemęte utca l/l1.;, nrirrta REÁX INvEsT IngatlanhasznosíÚó ós Vát|a|koz'ó Záľtkiiríien Míikłiđő'
Részvén;'1d'ľsaság.(szék.hely: l l33 Budaposť; Gogo1 utca 15.) igazgatósr.ĺgt tBgÍą' ącéget a'kként jegyzem, hogy a táľsaság kézzeř vagy gépŕ.ŕ;iEi'ĺ,-"iluí*-u*n,
nyomÍatott neve alá n€lręrnet tinállĺíąn ął ałábbiak 

'ue.'ínt 
í-*..

napJan. -ý}L.L-..--.--t.--i--l.---J!l

,/ô -ď@t.śł,ĺ,, rz--

nľ. ľĺlľH ERZSEBET KÁTALIN
kazjeĐyń

l136 Budapest, ľátľau.. |5|a,I'2,
Teĺef.on : 349- 3 404; 329.3034

Fax:f39.0943

1 l Ü 4 I ltilĺ 1 Đ,I 4Jfű 1 3, úgyszrínr.

Tanúsítonr, hogy ęzt. azaláíľásí.cÍnrpéldányt Gubiiev Zo|łáin(sztiletesi' h'ely; id'ő.i Huszt/SzovjetunÍőĺ, 1959, 'május 20." anyia nev* Roľn,ĺn I'ĺá,iu;' akí szernĺś{yazonossägéĺ a
25096gPA. száľnú szeméIyazonosító lgaza\u.źmyávaligazolria, el'.6ttem saját'koz;tĺ.leg íľta
alá" **-*-.-.-..!lJril'J--.-J---.-;-..j.i.-.**.-i.ůłj-L.!-rtt;i-.<;:i+---+*r.ii*F;Hłi.rt:*-rqiłł+*..t.:--

ľ:]li..u"u-eesten, 
fOI3. (kettőezeľ.tizenhfuonr) ťehľuĺĺľ hónap 23. {huszonheÍeđi.k)

dľ. Schíndl

ĄW 4,"

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



lgszo|gá|at Online Céginf.oľmáció . Tárolt cégkivonat https://www.e.cegjegyzek'h u/?cegadatlap/0||0o435gg/TaľoltCegkivonat

IGAZsÁGÜcyr MINIsZTnnrunĺ
cÉcľNpon.uĺÁclis És ez BrerTRoNIKUs cÉoBlJÁnÁssÁ.}.l
KÖZREMŰKÖDT szolcÁI-łr

Tárolt Cégkivonat
A Gg.oĺ.ĺ0.043599 cégjegyzékszámú REAX tNVEsT tngatlanhasznosító és Vá||alkozó Zártköľűen Mĺiktidő
Részvénytársaság (1133 Budapest, Gogo| utca 15.) cég 2016. március 26. napján hatá|yos adatai a következők:

|. Cégformáto| fÜgget|en adatok
1. Á|talános adatok

Cégjegyzékszám:0 1 -1 0-043599
Cégforma: Részvénytársaság
Bejegyezve: t99Bi0Sl0S

2, Acége|nevezése
2|f. REAX INVEST lngatlanhasznosító és VáĺlaIkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

H atáIyo s: 2006 / 04 / 05 .''

3. A cég ľtiv|dftett elnevezése
312. REAX INVEST Zrt.

H atályos: 2006 / 04 / 05 ..'

5. Acég székhelye
5/f. 1133 Budapest, Gogol utca 15.

A változás időpontja: 2o1 2/ 06 / 1 5
Bejegyzés kelte: 2o12/o7 / 1 8 Közzétéve: 2012/ 08/02
H atáIyos: 2o.| 2/ 06 / 1 5'''

8' A létesítő okirat kelte
8/1 . 1997. szeptember 13.

Hatályos: 1997 /09ĺ13'..

8ĺ2' 1998. márcĺus 2.

H atályos: 1 998 / 03 / 02 ...

B/3. 2002. május.|0.
H at ály os: 2002/ 09 | 02 ...

8/4. 2002. augusztus 6.

H atályos: 2002/ 09 / 02 ..'

8/5. 2002. szeptember25.
H atályos: 2oB2/ 1 2ĺ 1 6 ...

8/6. 2003. október29.
H atályos: f004/ 03 / o8'.,

8/7. 2005. december 5.

HatáIyos: 2006/ 04/ 05 ..'

8/8. 2006. február28.
H atályos: 2006/ 04 ĺ 05 ...

8/9. 2005. december 30.

H atályos : 2006 l 06 / 1 4 ..'

8/10. 2010. február 18.
B eje gyzés ke lte: 2o1 0 / 03 / 22
H atályos: 201 0 / 03 / 22 .'.

,ťc'trl
4ý4
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B/11.

8/12.

902-
9/66.

9ĺ67 '

9/71.

9/72.

9/73.

9t74.

9/75.

9177,

9/78.

htęs ://www. e-cegj egyzek.tru/ ? łegaďaL|ap / 0 1 1 0043 59 9 / TatoltCegkivonat

20.l2. júnĺus 15.

Bejegyzés kelte: 2012/ 07 / 1 8 Kijzzétéve: 201 2/o8/O2
H atályo s: 201 2/ 07 / 1 8 ..'

20.l3. januáľ 17.

B ej egyzés kelte : 2o1 3 / 02 / 1 8 Közzétév e: 201 3 / 0 4 / 25
H atályos: 201 3 / 02/ 1 8 .'.

A cég tevékenysége
4110 ,08 ÉpÜletépítésĺ projekt szervezése

Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2o13/ 02/05 Közzétéve: 201 3/ 03 /28
H atá lyos: 201 3 / 02/ 05'..

4313,08 TaIajmintavéte|,próbaÍúrás
Bejegyzés kelte: 2013/ 02/05 Közzétéve: 201 3/ 03/28
H atályos: 201 3/ 02/ 05 ...

4322,08 Yíz-, gáz.,fűtés-, |égkondicionálo.szere|és
Bejegyzés kelte: 2013/02/ 05 Közzétéve: 2O1 3/ 03/28
H atályos: 2o1 3 / 02/ 05,.,

4329,08 EgyébépÜletgépészetiszere|és
Bejegyzés kelte: 20131 02/ 05 Kijzzétéve: 2O1 3ĺo3/28
H atályos: 201 3 l 0?,/ 05 ..'

4331 ,08 Vako|ás
Bejegyzés kelte: 2013/ 0f/ 05 Kijzzétéve: 20.| 3 /o3 /28
H atályos: 201 3 / 02/ 05 ...

4332,08 ÉpÜ|etaszta|os.szerkezet szere|ése
Bejegyzés kelte: 2013 /02/ 05 Közzétéve: 201 3/o3/28
Hatályos: 201 3 / 02/ 05,..

4333,08 Pad|ó-,fa|burko|ás
Bejegyzés kelte: 2013/ 02/ 05 Kijzzétéve: 201 3/03/28
Hatályos: 201 3 l 02/ 05''.

4334'08 Festés,Üvegezés
Bejegyzés kelte: 2013/ 02/05 Ktjzzétéve: 2O1 3/o3 /28
Hatályos: 201 3 / 02/ 05'''

4399,08 Egyéb speciá|ĺs szaképítés m.n's.
Bejegyzés kelte: 2013/ 02105 Rözzétéve: 201 3/03 /28
H atályos: 201 3 / 02/ 05,.'

6810,08 Saját tu|ajdonú ingat|an adásvétele
Bejegyzés kelte: 2013/02/ 05 Kijzzétéve: 2o1 3/03/28
H atályos: 201 3 / 02/ 05'..

6820,08 Saját tu|ajdonú, bére|t ingat|an bérbeadása, üzemeltetése
Bejegyzés kelte: 2013/02/ 05 Közzśtéve: 2013/03 |28
Hatályos: 201 3 / 02l 05'.'

6831,08 |ngat|anĺigyntikitęvékęnység
Bejegyzés kelte: 2013 1 02/ 05 Kiizzétéve: 2 o1 3t 03 /28
H atá lyos: 2013 l 02/ 05 .'.

4311 ,08 Bontás
Bejegyzés kelte: 2013/ 02/05 Közzétéve: 201 3/ 03 /28
H atá lyos: 201 3 / 02l 05 .,.

4312,08 Építésĺterü|ete|őkészítése
Bejegyzés kelte: 2013/ 02/ 05 Közzétéve: 201 3/ 03/28 ł?

t/;t,.,
ĄfL,.
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H atályo s : 201 3 / 02l 05 ...

4120,08 Lakó. és nem lakó épü|et építése
B ej egyzés kelte : 201 3 / 02/ o5 Közzétév e : 201 3 / 03 / 28
Hatályos: 201 3 / 02ĺ 05 ...

4339,08 Egyéb befejező építés m.n.s.
Bejegyzés kelte: 2013/02/05 Közzétéve: 201 3 / 03/28
H atályos: 20.| 3 / 02/ 05 ...

7111,08 Építészmérnökitevékenység
B ej egyzés ke/te: 201 3/0 ?/ 05 Közzétéve : 201 3 / 03 / 28
Hatályos: 201 3 / 02/ 05 ..'

7112,08 Mérnökitevékenység, műszakitanácsadás
Bejegyzés kelte: 201 3/o2/ 05 Közzétéve: 201 3 /03/28
Hatályos: 20.| 3/02/05 ...

6920,08 Számvite|i, könywizsgá|ói, adószakértői tevékenység
Bejegyzés kelte: 201 31 02/ o5 Kiizzétéve: 2o13 /03 /28
H atályos: 2o1 3l 02/ 05 ...

6832,08 lngatlankeze|és
Bejegyzés kelte: f013|02/ 05 Közzétéve: 201 3 /03 /28
H atályos: 201 3 / 02/ 05 ...

A mĺikiidés befejezésének időpontia
HatározatIan.

H atályos: 1 997 / 09 / 1 3 ..,

10.

10t1.

11.

11/2.
A tőkéje

Megnevezés összeg Pénznem

Pénzbeli hozzájáľu|ás 80 000 000 Ft

Nem pénzbe|ĺ hozzájáru|ás 20 000 000 Ft

Osszesen 1 00 000 000 Ft

H atályos: 2004/ 03 / 08 ..,

12, A képviselet mĺódJa

1211. A vezérĺgazgató és az ĺgazgatósági tagok öná||óan jegyzĺk a céget.
H atályo s: 1 997 l 09 l 13'..

13' Aképviseletrejogosu|t(ak)adatai
13/15' Kovács Kata|in (an.: BuzássyValéria)

Szü|etési ideie: 1 9 63 / 1 1 / 07
2096 Üröm, Rákóczĺ út 58.

E-mail : zoltan. gubijev@reax. hu

Adóazonosító je|: 8353732920
A képvĺselet módja: öná|ló
A képviseIetrejogosu|t tisztsége: igazgatótanácsi tag (vezető tĺsztségviselő)

Jogviszony kezdete: 201 0 /02/ 1 8

A változás időpqntja: 2o1 3 / 01 l 17

Bejegyzés kelte: 201 3l o2l 18 Közzétéve: 201 3l04l25
H atályos: 201 3 / 01 / 17 .''

/
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13/16. Gubíjev Zo|tán (an.: Román Mária)
Szü|etésĺ ideje: 1 959/05/20
1 1 1 2 Budapest, Facsemete utca 1/1 1.
E.mail: zo|tan. gubijev@ľeax'hu
Adóazonosít ô je|: 8337 41 4B1 2
A képvise|et módja: önál|ĺí
A képvíseIetrejogosu|t tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségvise|ő)

Jogviszony kezdete: ZO1 O / OZl 1 I
A változás időpontja: 2o13/o1/17
B ej eg yzé s kelt e : 201 3 / 02/ 1 8 Közzétév e: 201 3 / 04 / 25
Hatályos: 2013/01 /17 ...

13/..7. Nováky Krisztĺán (an': Bartucz Ezsébet)
SzÜletési idĄe: 1 97 1 / 1 0 / 29
21 51 Fót Őzgida utca 2/ A.
E-mail: zoltan. gubijev@reax.hu
Adóazonosító jel: 8382863000
A képvise|et módja: iiná|ló
A kópvíse|etre jogosu|t tisztsége: igazgatósági tag (vezetó tísaségvĺse|ő)

Jogvĺszony kezdete: 2o1 o / o2ĺ1 8
A változás időpontja: 2013/01/17
B ej egy zés kelt e : 201 3 / 02 / 1 8 Kilzzétév e : 201 3 / 0 4 / 25
Hatályos: 2o13l01 /17 .''

14. A könywizsgáló(k) adatai
14/z' Dr. Sárvárĺ Pálné (an.: Kovács Jutianna)

1 142 Budapest, Kassai tér
Jogviszony kezdete: 2OOS/ 1 Zl 0S
Jogviszony v ége: 201 0 / 1 2/ 05
H atályos: 2oo5 / 1 2/ 05 ..'

zo' A cég statisztikai számjele
20/3. 123036s4-4110-114_01.

Bejegyzés kelte: 2008/ 01 /19 Közzétéve: 2008/ 02/21
H atályos: 2008/ 01 /o1 ..'

21, Acégadószáma
f1/4. Adószám: 12303654-2-41.

Kiizösség i adószám: HU1 2303654.
Adószám státusza: éĺvényes adószám
Stiitusz kezd ete: 1 997 / 09 / 1 g

A változás időpontja: 2o1 2/ 07 /1 g

Bejegyzés kelte: 2o1 2/ 07 / 1 9 Ri5zzétéve: 201 2t08/02
H atályos: 201 2/ 07 / 1 9 .''

AJogutĺĺd cóg(ek) adatai
Átł|łku!Ée m6dja: kivúlás

Cégjegyzéksz ám: o.| -09-8667 44

Erzsébet Park Ingat|anfejIesztő Kor|átolt Felelősségri Táľsaság
Hatályos: 2006ĺ(|61 1 4 ...

Áta|aku|ás módja: kiválás

Cégjegyzékszám: .o1 -09-866740

Máĺia-ház lngat|anhasznosító Kor|áto|t Fele|ősségri Táľsaság
HatáIyos: 2006/06/ 1 4 .,.
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22/3. Átalakulás módja: kiválás

Cégjegyzékszám: 0 1 -09.866746

Platán.ház Ingat|anhasznosító Kor|átolt Fele|ősségű Társaság
Hatályos: 2006/ 06/1 4 .'.

f2/4. Átalakulás módja: kivátás

Cégjegyzékszám: 01 -09-86673ó

Ge||ért-ház IngatIanhasznosító Kor|áto|t FeIe|ősségrj Társaság
H atályos: 2006 /06/1 4 .'.

32. A cég pénzforga|miJelzőszáma
32/6. 1 01 00840-48722500-01 000005

A szám|a megnyitásának dátuma: 2002/05/21.
A pénzforga|mije|zőszámot a Budapest Bank Zrt. Bosnyáki Fiók (1149 Budapest, Nagy Lajos király utca 146.)
kezeli-

Cégjegyzékszám: 01-1 0-04.| 037

H atályos: 2002/ 05 / 27'..

33. Avégrehaitás adatai
33/5. . A végrehajtás e|rende|ésének időpontja: 2009. szeptember 2.

A végrehajtás Ügyszáma: 9843389592
A végrehajtást e|ľendelő megnevezése: APEH Ke|et- Budapest Hátra|ékkeze|ési 6. o.
Az értesítés (indítás) kiá||ĺtásának idópontja: 2009. szeptember 7.
B ej e gyzé s kelte : 2009 / 09 / 07
H atályos: 2009 /09 ĺ 07'..

33/13' A végrehajtás elrende|ésének időpontja: 2o12' február 22.
A végrehajtás ügyszáma: o1o1-4/b'7.413/2011/2Ą.
A végrehajtást e|rendelő bírróság jelzőszáma: 101
A végrehajtást e|rende|ő bíróság megnevezése: Pesti Kłizponti Kerü|eti Bíróság
Az értesítés (indítás) kĺállításának idópontja: 2012' f ebruár 22'
A v áltoz á s i d ő p o ntj a : 2o1 21 02/ 22
Bejegyzés kelte: 2a1 2/ 04l 02 Közzétéve: 201 2/ o4 / 1 9
H at á ly os : 201 2/ 02 l 22 ...

33/15' Avégrehajtás e|rendelésének ĺdőpontja: 2012. augusztus 9.
A végrehajtás ügyszáma: 01oo-1.Vh.5oo236/2o12/4.
A Végrehajtást e|rendelő bílroság je|zőszáma: 1oo
A végľehaJtást elľendelő bÍróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék
Az értesítés (indítás) kiá|lításának időpontja: 2012. augusztus 9'
A változás időpontja: 201 21 08 ĺ 09
Bejegyzés kelte: 2012/ 09 /03 Közzétéve: 201 2/o9 /20
H atályos: 201 2/ 08 l 09 ...

33/1 8. A végrehajtás elrende|ésének időpontja: 20] 2' november 1 0.
A végrehajtás iigyszáma: fio25/Ü/7o935/2o12/2
A végrehajtást elrende|ő megnevezése: dr. Wa|kshőfer Kata|ĺn közjegyzó i 065 Budapest, Bajcsy-

Zsĺ|inszky u. 65. ||/1.

Az értesítés (ĺndítás) kiá||ításának időpontja; 2012. november 10.
A változás időpontja: 2012/11l1o
B ej egyzés ke lte : 201 2/ 1 1 / 21 Közzétév e: 201 2/ 1 2/ 06
H atályos: 201 2/ 1 1 | 1 0',.

ĄY{
/

"ľ.,
2016.06.14. 14.31



;zolgálat online Céginfoľmáció - Taľolt cégkivonat https://www.e.cegjegyzek.h ul?cegadat|apl0||00435gg/TaĺoltCegkivonat

33/22. A végrehajtás e|rendelésének időpontja: 201 5. júnĺus 2ó. ] 
'

A végrehajtás Ügyszáma: 11o2g/Ü/7o5g1/2o15/2
A végrehajtást elrende|ő megnevezése: dr. Szihalmi Lász|ó Sándor közjegyző, 1152 Budapest, |||yés

Gyula u.10. ttt/310.
Az értesítés (indítás) kĺál|ításának időpontja: 20.l5. június 26.
Megjegyzés: Vh kérő: Fővárosĺ Csatornázási MűvekZrt.
A változás időpontja: 2015/06/f6
B ej egyzé s ke lte : 201 5 / 07 / 06 Kö zzét év e : 201 5 / 07 / 08
H atáIyos: 201 5 ĺ 06 / 26 .,.

33/23, A végrehajtás e|rende|ésének időpontja: 2015. július 2,l.
A végrehajtás ügyszáma: Ę0.|3/Ü/706g8/2015/3
A végrehajtást e|rende|ő megnevezése: Dr. Máté Erzsébet közjegyző 7400 Kaposvár, Petőfl tér 1

t/104
Az értesítés (índítás) kĺá|lításának időpontia: 2015. jú|ius 21.
A változás időpontja: 201 5/ 07 /21
B ej e gyzé s kelte: 201 5 ĺ 07 / 30 Közzét év e : 2O1 5 | 08 / 01

H atályo s: 201 5 / 07 / 21',.

45. Aeége|ektronikuselérhetősége
45/1. A cég *mail címe: zo|tan'gubijev@reax.hu

A v áltozás időpontja: 201 3 | 01 / 17
Bejegyzés ke/te; 201 3/02/18 Közzétéve: 2o13/04/25
Hatályos: 201 3 I 01 | 17 ...

||. Cégformátol fÜggő adatok
1. Részvényes(ek) adatai
1/6' Gubĺjev Zo|Ián (an.: Román Mária)

Szü|etési ideje: 1 959/05/20
1 1 1 2 Budapest, Facsemete utca 1/1 1.

A tagsági jogvĺszony kezdete: 2005/12/05
A változás időpontja: 2013/01/17
Bejegyzés kelte: 2013/02/ 1 8 Közzétéve: 2013/ 04/25
H atályos: 201 3 / 01 / 17''.

f. A részvénpársaság működésimódja
2l1, Zártkörű.

H atályos: 2002/ 09 / 02 .''

5. Néwe szríló részvények
5l2, Részvényfajta: törzsrészvény

Sorozatszám: 'A. sorozat 000001-001 000

Darabszám NévéľtékPénznem

1 000 1 00000 Ft

H atályos: 2004/ 01 | 06 .''

8. Arészvénytársasđgl hlrdetmények közzétételének módJä ěs helye
8/2. A közzététe| módja: meghívó'

Népszabadság
H atályos: 20021 09 ĺ 02,..

Készült: z01 6 / 03 / 26 17 :40:49.

Microsec Cégĺnformációs szo|gáltató

ĄýGÁ,
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Iktatósníml
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Eló'l&etősége;

l&-ffi233652,łz0|4
ĐaŻyffint#

Mirkő'o*i CecĺIĺt
+36'ł459É564

miľkoczJľb@jo zsefvaľos.hu
Täry.ĺ Buđapesti YĺII. kerabt, Srcntkiĺátyi * 4" sz,3651o hrsz.abtti. ingatlanon blrő |44 hlrrłsos

szhľkezętkész bkłáĺĺpĺilet épnési engęđéb

B ÁTÁRoz-ÁT

1, sľq*iľIyi a ľĺgat|a'nforga|ľnam Kft. *f.al.' (6000 Kecskeĺrrct, Köhíđ u 28.) mint építtetô
képvisebtében e{ir{ľó Eiĺlon*srľ..ent FeĹszámotđ és Vĺgyonkezetđ Kfr. (fe|sałmoló biáos:.Sz{lcs
Timea' 1t37 Budopes.tn Pozsonyi |it 25. ľII. ęnl. 3.} lreľslľnére az építtető és a .lYęst 

Cęnt'eľ
'trteatlaffť'ejlesztô Rťĺ (tigylĺezetö: Gubíjev uo}t{łh' 1lÍ2 F{ldapest;.Fącsęmetę u. ĺ1lĺ') tuhjđonät
kőpń Eĺdape:st \ilL ke,ľ.łte-t, $ncntkĺreĘ] ľ. 4' gr, 365iĺ} łnsz alatti iĺ'gathÍ'on xłľo ĺł*
lakásos srľ'kczet|łćsz .lakróópüle.t (színtek szĺma: 3P+F+7+T) fennmłľađásáľa és a Maľemy
KáľoIy *i. ćpftészménrćik (E Ql 34,7{1t} á'kat .}tszíett, g0I3' inárciusi dĺtumozłsú
tęrvdokumentáció szęĺinti éBÍtěsére , vahmint áz épfi'hten Ęltil a Csongąłdi Bétáné okĺ.
gépeszlĺéľnsk íÁF.T Ű1.f9sŻ) álbl kÉszÍtett, 2sl3. ápľiĺĺsi ü{tun*uzású Íelvđokumęntáció saęľĺ$i 4
ĺlb sreměsđb'lvonó Ié te,$.Ítćsćľę

'*a engeđéIyt ľnegađorn

Ěgy bęn az '[. eĺneleĺ C13.as1 ilI3.as .és Dl4.ts 'lakások nappali + konyha.étkęai hetyis.égének,tsrTnés?eŕcs 
megÝilĺf;gÍtr*s.ĺ tękiffetében az országos tełeyiilésrendeaćsi 

'4s 
iÍpíĺěsikaveutmévý.ekrőĺ

szó|ó 25311997' {'}nI' 20.) Kor1n. ĺendęlet {üovábbbk'ban: oTÉI0 ss. $ (5) tigĺĺeą#s b) PnnÍj{bán
aläÍľtakŕó| vatró elúéľésŕ engedély*.aem.

Áz épftésseÍ ĺnegvalđsul:
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49,4 m. ĺ 35,f łĺ" kodä." (I4) 60,8 m, l40$ m' iŕoda (l5) 55J m" l'38,0 m]|boda

emełeÉekeniisszesen I44 db lekás.
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A felvotłók főtň ĺmlsz*ki ada.tĺŁ

ĺ' sa {Ą lépgsöbáa} ĺfu.3. śz, (c Ep9s6ŁÉu} fełvonó.k:

ł Néľfu'gęs gebess{g v=Ł35 *ĺs;
. .ĐĺnoHmpgas"täg: 

ĺI=3ĄŻt m;

r ÁIbľnrások 'szäma: No=lt db;

r F'ajta:

r Tehęrbíą{s:

:. Vĺzetľret&ég;

* Ylezěľĺés:

r Fąiľa:

ł Tiĺreľbfuás:

saľnébfělv'oĺó;

Q=680 kďg.fr;

nindęnki łítal ve'zethető;

szimplex ĺery'titö;

szsľnésfelvorról.

Q * 6as kď.'9' Íö;

'nhdenkĺ 
á.[nł veznttnt'Ę

gaÍmplex fuglĺiiľÉi

r MomľblŁ'sítméĺry: ľ= 6,6 klry;

" ftdęďlĺjl|äs: łiajtó'f.áľcsás' ł{ťęfu s;
Č GíýÉz*ftłn.ty.ezés,: azaMfe&eĺr
c Átołf*j lstseĺäĺíĘ 3'"üo ąt |ł8*

2. s,a {B kpcsöház) éš 4' sa (D tecffi?i éelv.onók;

r. Névbgpe sełnĺsćg Ý *'.I,7ł ľnť$n 
'. EmeEnrągasság: H = 3s,?ś m; i

ł ÁÍIonuísok számą: No = l l db;

.l Vezcthetdség:

ł Vezer|és:

+ Motoľłe|fiesítĺrÉqy: P = đ$ klilł,
. Meghajtĺĺs: hajtóĺáľcsäs,, kötobs;

* Géńápelhelyezés: azaknafefun

* Ákłaťej /sĺĺlýe*zrłík: 3'8$ m/ l.{0 m
.ä'z eng.,odél}ĺ*cłl * kĺĺľe.tlęgfiő fęlt{.tcleł'v*s*ĺlĺ:

Ą yykav.édeĺn.ĺ.Ĺ b*lesetvědeĺĺni'€s tůevédebrrĺ s.zabvány'okbĺn és sza'bŕý.zaĺokba* f:ogh1{akat a
ł<ivÍtełezśę łpft{$ lngľąđéktaĺaĺul.'bę kęll taľtąľł'.,

.Á lcivítelezés *"4{': Blőtt.ts napal ęl 'kell vépzľl| az ěpÍt|<eressel éľi'ĺłtett' szolłsređosépĺtĺeę.ls éĺ Ą ota'thksaó koąęrnle.ĺ.* rillquĺlT au ĺuĺ''r'eą -.f"tód.ilň;tä ;ä
ie*z-ö.könywet, nĺłeĺyetminđen eľstbsn Ť.é"irľ.tula;qorm}s a łeárbkł$pvíłełsje hitt'ksft- A
;ieryzőÍĺŕin5,veket akÍĺĺ.itelezés megfuazdéseĺmľ namseffioz-meekeĺt{üldeľlí -. =

Á. s.ą'ĺĺEulđos ćpü'ĺetek éfíttęÉ loé*tłéĺy-eiľĺek biĺĹonsógos. {ireľieltsthełÔséeéľö| (ľnęďe6e
k'ĺtsrkollásĺ 'magas'ság biztgsfiĺqa- ł<aľtaitarthat*ĺä" -í'.i * kŕvite|ezés ;no * 'fii'-tgqnđ.oskor{ní srĺikqdges.

A méĺygaľázs udvaľi ąłľófödéĺnének |egaĺább 50 %+{n teĺökeľ'tet ke.ll kĺałakiani min' 50 c:Ę
teľmőréĺcgg*.ĺ a Bo'gneľ Zs,Bzsg*ną okl x3ĺpĺtesz ĺłréľlrök tttĺł keszítętt 2ótsÍ;i*ĺ catuľnsa*sJ

ffi ls82 Eud'apes{, Eĺĺoss u'ĺs.ĺĺ'8ĺs9.2m.
qpn$,ĺ}a$ třvaĺo*.lĺ.i}
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,F"K-?:, kęľtészpti teľv sreriff. A tornbbulhtó fa a hátsó kę.ľ.íléstöl 3 ľn-ľe teJep'ĺtandö' A
zöIdfeliiletí ľészek fenntartísáľa -udv.aĺi.. éstetökeÍt _öntôfőhábzgltot kęIl kiépfipnĹ

A kivitelezes so,rán épftésí segéđsrerkeuetre ręklám, cégféłirat csak a mindeinkg haĺáýos
}iszabälyok elöhásai seeľÍĺ" a śzülrsĺ1ges errgęde.bek bir.tokában heýeżłetö eĹ

Ä' kiviľe'Íezóĺek be kełt taľtanĺa a'kört4łezeÍízĘ és rezgés ellenř védelemepes gzeháIyairóI szółó
284/20s7' {}Ĺ ä.9.) sz Koľm. rendeht I2. $.lőban eHíťtal€Ł Amennyibenaĺol elkíván tćľni Úgy a
*bnti rendelet'l3" $.aatapján aal. tbku kömyemtvó'delmĺ fiotłlsĺigto| eqgcdelyt kell kéľnic:

Á fełvanok ěs dt nozgólépcsők ćpíĺésąg,łÍ haĺóságí engedéIyezésélňI, üzemełtetěsěľőI,
ellenőrzésér.őI ćs az eĺtenőtökrőI saÉló' ! ĺ3/19ý8: (vI' 10.) Koľm. ľendeb.t {Ĺovábbbkban:
113/t998. (vL 10.} KoÍ'ľrĹ rende|et} el{ĺirásait be keil tartaťIĹ

Á.s'őv*ľosi.Ket*s#fryéđęImi trgazgatóság Közěppesti 
'K*trs&.ifĺyěđstťnĺ 

Kíľc,łdelŕśég lss-
3i201{lĘPgÁT (tł'TĐR iratazonosĺĺ|t': łR-moplngn$ą sa szalĺľnt&ági áIlásťogblísa.

,,"Ą' Buđapest Föváľos VIĺI. keľtĺĺet Józsefuárosi Ônkoľmánpat Jegyzôje ({ 082 Bp. , Baľoss u 63-67.)
'megkeľesése alapj'ĺn a Szentkirá|yi 4 lĺrgatbďoľgpĺmapó Kft. ;,fia,o (đÜ00 Kecskemég Kňhfi u. 28)
ép'fttetĺi képvĺsetetében e|jáľó Etalon.Sglvent Fetsałmoló és Vaglonkerelő Kft. (l I3?..Bp., Po:sonyi
Iiť 25. III. em 3.) kérelB{ľe a Budapeĺt, VIĺI. kerĺib't Saentkĺľ.ílyi u 4. szám (ľlrszl 36510) a'latti
.ingatu.non lévö] ĺ44 hlqáśos soeľkeuptkć'sz hkoepüIet fennmaradási' és továbbépÍ.tćsi eggsđélyének
megadásähoz tüzvédelľnĺ szernpontbó |

{ł'I t é ŕ e ĺ s *' k e l j { ł lł I.ł * .h 
o ĺz i,:

ł ' .Ą'z épubtben a tüzoĺtó e$rségęk t*hjťłbzÍn abttí łá'di'ó foľga|mazását e|őšegít6 nlzoĺtósági
nádioerfuítő ľendszeľt kell kí{píten!' melyrek kbhk'fuísát a tüz'/édslmi szakhatosággal a
kĺľitekzśs ĺĺĘgltezdese e.Iőtt igam.lt ĺrióđpn c.glezŕetni kell.

2. Áz'épfllei kiiiľíĺési łltvonalaĺn a vcnaĺkozđ sĺabvány;ban fog'|a|t kíí.votołrnényekľrek megťslelÜ
ľnenęktilési utiĺany jelzöŕendsrert kelĺ a b-ĺztonsági világíĺís fięlls.tt létestenĺ. B}ztoĺsági
világftĺíst kell kiépĺteni a tůtrlzö központ he|yiségébsľł, a fustelvezeł.ó ľendsreľ
vezéľlősuekrénye helyiségében, va|amint a sprinkleĺkłĺzilontban. Á tenybges kia|akfrást a
kiviięh#s megkeedése e|'őtt iga.zo|ĺ módorr es/e'detni keII (pŁ te |epítasiheľyek, rĺagasságok,
elhefyezÉs, s'tb.).

3, A tę.rvefttt rILzje,|rő és tiízoltó beręnđęzés Éĺesŕésé.t, illetve hałznĺłIatbavéte|et az t. fokú
tqg'É&ÍBĺ h*tósággal engedélyedetnĺ kell

4' A falĺ tűzcsapokat 'úgy kell e'|he'!yeani' hogy az a |egtávobbbĺhely ofuisát Ĺ9 fudją bia,gsíüani"
vahmint a fali tĺĺ'ześapok fedjék le a tüzĺzakĺsz teljes teľĹi|etét. ,Ą tényleges kia|akíüĺst a
ĺ{ĺzĺléđe.Imi'szákľllatis$ágga| a kiviteĺi tervezés megkezdése elöa igazolt mđdon e$}eä1et}i
ke|Ĺ

5. Minđe'ĺ}: szellözöľendszeľt 'tig:ľ kell ĺĺiąIakitaĺłi' řrogy a flist és a tűz átteľjedé.sćt 
'le 

ĺggyč
leÍntőĺé az egyes szintet tűzszakaszok" re$elťe€si egységek kiĺzt'ft. A tény'leges megoldást
a t{izvé'deimi szakbatósággal a kivĺĺelj;teľve'?e$ megkeedosę ebtĺ igązolt módon egyeztetni
kell.

Ú ' Á. h& és fiistefuezet.q', fiistrnęlltęsÍrö ren&'zer kbbkíŁisa feleljen ťneB a veaaĺkozó
etőírásoknak, ténykges m.űszaki megaldasokat a ffizvćđelmí saŁhatósáspl a kiviĺeli teľvgĺĺ
késaÍtćse el&t ĺgzo.h módon egĺeztetni kelĹ

7. A használatbavćteli eljánísig be ke lt szeľeari ąz épiilet tiizivízęltĺitás (külsó- és be'|sö o|ĺóvíz
i*te-nzjtás' .ille.tv,e spľinklsľbmendezés víiigény) biłĺosít{łsánalc megfehlöségéĺöĺ szółó
Fóv'r{ľgsi YízrÍ}&ě.k ĺńltol lciadoĺt kiizmrj nyihtkozaÍot. .Ą ľnéľ.{ákadó tü*zakasz *bpjĄn
szamftoa a}ffivĺzintengitäst ft'ld éeĺetti türcsapokkaĺ ke|l biztÔsíÍani" A ľűzcsapiok) iolenítlisi
heýét szakllatnságuĺlknát Ęązolt m,odon ogrľ'rtetni,kell"

ř# l0ľz Budapes{,l}aľoss rrl'63.67. & 4:59-2tÜQ

l'ĺľlv.io'6ęfołms.&g
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-{ szaĺĺfiatóságĺ áĺĘsfogblrás elbĺ.í*álIó felĺębbezésnek tretye nincu a7 csak łz e|látó hatosághaŁłľoząÍé onneĺchiáĺłyłĺban azeffiľäst 
'*Eg'á-üet6 

,d.fr*;lu'i felktÉeÉsberĺ f,iłĺnadłnotđ.,řt'g.,,
.{ B'uđepest Fóváľ;9.t:ľ'ĺrym."atalĺ p1đ1pęł{ vI' KeľüIetÍ Něpegószség4gyt lutěrete BP-06R/$24l0sÜ7l4nB.14 ĺľmn tataao'nosłíłn'oöoool'ďs/'0i;} sz sząĺ{ľitoságÍ álHsfogta|r{sa:

'*d 
Bĺldapest VĺtrI:.te1ĺleä Słentkfuáĺyĺ lł. 4, sz 365!a, łrsa alatti ingattranon fflłô t'44 laĺĺáľgss,rsľltęreĺkész hŁđÉĺpfihtr.ł Ýsł!ątkozóĺ.ĺoina''ądĺsi es tovĺmeľftęsi ęngédélyhez lröľľgđs6Égügľl

ľ zempoutbđ| .ae nlrčbbí, tťkřtésękkcl sľ.utok äoz'äĺ
Ä hąs&áłätbavýtel feltéteb a vÍňt.łő.ąt feľtőthrrftése, anít ne.gatív iv'ńvÍz.víxgáhti
eľeenéwryet sáIaćges ĺgazohi.

Ę1 ĺał<tratosági álü,gfrgłeĺás e|ĺen öfiátlđ jĺrgĺoľv.oslatĺak help niĺcs., az a hatar.oat i.tleťve .ąz
esľást' ťnre€s?ťŕłtg'tö .vé#s e|hni ,fugorumlat ĺ*''ĺ..ĺ*n a*aľ,ĺtu **g'
$. fľđa.ne.st f'őváms Kąruánybivĺl{l.Y:ľľüqľ.Ji Milszakĺ Bĺzŕonsági l{aúósága MűsĺąkĺnĘ9nslsl .CIsáály v.$003íír0Üił0ii'ĺ'ií-öiĐR.'.i.Tázgnosĺto: IR.00001831ll20l4 szszaÍĺhntóságĺ ĺĺI|ásfogla lrísa l

,Á .Buđ*peot VfiI. keľÜ!ęt sźentkttłyĺ ľ 1. ,,,.36s1.ü'h'pą re|y:ľ-n* téľĺĺesÉt |étcsÍhĺrényfenn..ĺgĐľađáśĺ óĺ tąv-ňb"b'é.íÍ.téti ĺęedét$utk 'mBiiádáao;mÜśuflki biżtonsáet''bzeľrpoítból aaalábbĺ kikötésekke|

Kíłt'tések ryt
I. .ĺ"ĺ1esĺ1nerye}-3,'u:ue''ľĘ,,-"'1sÍĺĺľłtruĺs..ýpítđłeko1 a von*ŕ}ozó' }igsahílyok ésszabvríny'ok?'öjĺŤj:.ľ*I3-3'Ł-q3ľ-ttĺ{łn.zĺ.ĺx-i'm.ĺende'ktbanet6rĺ*nŕs,äĺĺĺĹĺ-ä*ąi

engedéýezési eliäľ.ások |efolytł6śáť'ken aľ'{'ątóságtól kíľe&neznĹ
2. Ęgĺaem ľ*{.*;s!ĺ1ĺtŁ ĺ0 munlĺanappaĹa.#}äŕTłťffis€TäÍĺ{ĺaĺa* ľnegkezĺ|ésd..č'ĺ{'łt s."'vilhnos l'ĺivĺtęĺezési és gffsrcti tgrv'dolffĺĺÉntá€ió bbtokában ľIatóságrĺrkat keľesse meg
3,' A ketyszfuľe tsrverntÍ' 4 ilh fefuonń ép..Íłŕ.sĺengeđré|5É'nok neg'ađňś{hoz ĺnss''Eaki bĺztonsági

srem.pontbol kilrłités rélkűl boa*fin*oľ. "
.{ äqđäpe*t ř-ővĺíľoŁsannfuyü.ľĺ,tal*.'Y 

ľ.uľi,t..ti 'IĺŤ.vąŕatł Kôdekc.#'qhatŕś{el oEłtá|y BP.5sŕ.sľ5&Üsg.2n0r4 {ÉľDR anúaonq$*o: ĺR.of{o0g8 ąi-ľiďtiu"szalĺhĺ'tósási á|ĺásťgglł.łÁsa:
,J{ĺ-]vatkoľássat Budapest VIĺĺ, keľ'üłeŕ Jóxefvaľ'osj Önkoľĺĺányaat Jeryz$Jó'ne'k 08.9'3/r8[.'ag11.sał.tłĺtl mę,elŤeIęĺé-séť*,.*.ćľ{ü'.tigyĺ es *plte'aĺńgy;nĺiä'ääeĺ. ę.:&ľäsÜkđI ts ęIltĺöťŽÉ-sęIüsĺ;
:ubTľt.,*.ćpftćsügľihatóśáeiguobĺftatásľńl suoďilllzglle; ffi. ĺ') ľĺ''orĺn ĺęađeleÍ d#il-#i-ba;Reneht} 5. melÉĺck*ę' száii*ĺ & a *oziga:e:f# iläá81 u-łia** és *aoĺ'gi{.*atäs áĺtaĺánossab*ýaÍł*ł $uó'ĺb 20s4. éT cx* titrvénł ĺtęväutiäĺ*a-. rcáĺäa ľi:ĺil*.aes..äiu'gqĺ ť,
łrąłńľ,oł l.*kôtdégkí&ĺ: 

úffigyi ĺ**hhątĺőĺđgi to''f;jđľuiĺńsuntĺat megáafuk 
'{;

a FKK t(özł1t.i K.ilzbkedési Đivĺziö Poľ'gatoľnterhnikai ÔsđáĘł |fi4łlz4?3-2ł?ftľ3'. sa&m*
f9.1e^Iom*c'*nłlĺaí é*.-1 Ę'{1neĺ1"'řtn.''řo'1ĺu; 

'ä*.'*'ai*'reí"ň*á;ä}'.'olgń.łą*,u,iľ'--łF Vą.poľrm.ą#lko&sids.Íjremehetési Ügy"sąłj* I6.W?Ü13.. sżáIĺ}ú kqg1&keaffiiho.ziijáĺ'u'Iĺísáboľ 'Paat kikötésęket a ĺninde'rłłoľi tuLponoĺnak iĺletvc 'lizpĺne.ftętsnp'kmarađéktahnul bę'kĽłł trIÍallĹ

A .üíľgyí 
Iétesĺtmđny.hai*nábĺĘ]tÉto'''''''''''''tř ełgędÉĺy,ędsí etĺáľäsÉľłok |ęfelytatáBńÍłoz szliksśgos ĺltiĺgyi

:zaklutĺfuátĺ.{npľgsn|f.s mggpđás{ĺtoz ď**ĺĺ'ny..iĺaoi;-ł.-'ĺl-it'"in-n".l'äffiur* koalt ěsťoľsąfo 
-€hÍlĺhai' t'ęzgj6i ĺ*y'{^ttazatol ł-ł--_-- - .FIEł

'Eren ĺłl|*sfoýĺłsg.m eĺĺen tÍłĺ|tró fę&bbezésn1k nÍncs hełya J'*,goĺv'osbttal csalc az:eĺ.lgeđé$eÉ
Ę$.ae #-'-a*ii$l 'áľdeľnóbęn tet{ ľ" 'Ę,.ryt'"*t eá*ĺ,-l'a'iye'łuo azeljáľáĺt. meÉsabrttĺ$vĺgzęs elhľl benyújtott. fetlebbéuęsben ie&et éÍni'';

m | 0&2 sĺĺdaBłgt' Baľcss u" ĺ3ó7Ę!ffi
/,7wĺvŁv.iozseĺvsľo s.h ŁI

ř{ 0"l
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* ł'u{"p*.st-Fđvĺáľ.os Koľmĺ{ny'bivatala V. keľiÍle{! Építěsiigyi * orols.ĺgve&Imĺ Eivatatł
oľöksěg'v.éđe'Imĺ os#':ilty BP-5-D/0s1iÜtx49.2n8Í4 ĺBľďn iraamnosftô: IR-ofut9g71ĺľf814! si
szaĺđratósági .ĺ'lĘásfog1atsa :

,$uđapest Fđylłms YIIL, IfuřiitętJóxłfľábs Ônkolpánye*t Jegzsle. (t082 B'udapest; BafQss lt
63.67., a 'továbbíákbąn Engeđélyező h*tlóság} eBtt ináu'ft epitesďpi: hatiäsági engedélyezési
elĺírás'bąn

ą su€n'Íkĺrátyĺ 4 Kft.' .íĺ' 
{6000 KecskeméĹ Kőhíd u. 28., ą továbbjłktau ÉBÍtÍctő}képvjseletében

.e$áró EľAI'o'N.soLvENT fęlsĺĺmol.ó. éľ Yłgy'ĺirike'zpI& Kft' (képiseli sz*cs Tímea fekzĺľnołĺá
bi:Éas.ž ĺl37 Buđapest Poaoľyi tltzs. ÍIl'tl.,ltéľelme szeÍintĹ

a Brrđĺpest vlfi. kerĺ}let, SzeĺülĺírĺłtyÍ u. 4. szüm 3ó510 he$lrajzi sz8mi ingathnon lÉvő 1.d4
ta|rĺís:os szeľ|ĺtzeŕIcész lakrňépfi|et1p vo{'xÜtkozĺ1 építés.itgyi łľtĺsłei engeĺěly (fennmaľadási és
továbbep&Ísí eng*đé$i kÍađásához - eokségľ'édehi szempont&ĺü,l

hozzáiáľuIo k
n köĺĺethęaů ťe ľtětęIlel;

r Az üj €ptilete* ą Łor,*bbĹ tebontott épiitet város. éĺ hóľtríxtľtónetĺ lebnt&$gérc uhló
enĺIé kełilát .lre!}.elh*I}'emĹ

Jelen szaklłató*ási ál|ásfoglĐ'1á'som ętbn änráĺló $gorvos'|a'*lak hetyę niÍEĺn äŽ üBŕ{łłl Éu {ĺrykn ez
EégPđéĺyEaö łlatosághoz benyrijroü kěľefuné:t éľłcmbeĺ ol,bíľáIó hatáľozaĹ il'eľĺä. az enge&tyeaÉsł
g[ĺárásĺ. ľ.aegszťintetó vé'gzes ellen' írányuló fetlebbęzés kefetébĚn gyakoľolľratja az ęzzę| kupc*óuts
jogoľvoshti jogát.''

.il Bnilapest Fó,váľo* 1ĺIII. tĺpłŤtet .ĺĺĎzseftáľoľi Önľĺoľrnąfty t ?6:18ľŻ81^ł sa teb,$lHĺkćpi
véĺeménye:

,,B;ud*pst F.öváľgs VIII. keľ. Jizsęíváľosí Onkoľnriányzat potgaľmęsteľę 'fslhatĐĺľna.uásäból a hełyi
településkep i' v'ó|ei,né*yezesĺ hatáskt'ľłĺmbęn etjárva

Materny Ká'ľoty tpľvezö kérehnére tĺ}13. máľeins 25.én indult tebpülésképi vdleményezési
e{iáĺ*sban, ĺ SĺenĺkiráIyi' u. 4. sa *!aüi trĺľsashíz toväbbep,ftésĺ enged*ĺyedĺi reľv dolcurnentáeió.jđt
átv''izsgálam, és*.a?;'łäbhi lcktĺté.sse! -aľentmegiełťih łęľvęteugsdÉlyezésrejavas'lolí;' 

!..

Áz utcai bomlokzatot dôtgozaa át' az.anyagqk, a 'szíńek terven való feltŁtĺtętésév's!. Ąz ah'ó rárkáĺy
(bkrísszintelĺ és {lzlets.sĺntek köztiu) a'hĺi hornloł<zatot erységesísĺ(oszlopok ne hgyenelckbľnelv,ei.
A páľhłny kesésbe lepea domináns, ĺe tcöve'sse a fe|sö íves vonabL á. fels'ó'homĺok'zaęđszen
í<evesebb színt. alkglma,73.łl7, AZ íg'y modoftott' tflvekst az engedelyezesŕp.. vätó beny'ujĺás elÖn
m$hessa be a FőĄiítdsaĺeŁ.

Ä te|epĺitéskćpi vébmény ellen öná|ló jogoľvoslaÍĺrak' nincs helye, ąz csak az épĺté5ugyÍ hatosá.gi'iłryben hozott. di5ntés kęľetében Vĺhthetó::' 
.

Aa építesiiengedéIy a hatĺirozat jogerőssé és végľehajthatóvá váIásának napiátóI két évig éłTé'nv.ęs'
ezÍ kpvetöen éľvényét v''ęsä.ĺ, kiy$ve, ha az é.pítósi tevékenysěgců ee "w {'azo{pítési
megnyttásárĺal igazoltan) megk*zďték.ésaz€pftesme gkezdéséről szłľnftat &é,v€ll belii| az épłmény
hasznátatbavételi etrgeđéĺy mepdására va$ý łbszmĺ|atbaveteĺ tudomásu|vćte''leľe allolrnasslá vńIilc;
va6| az engedév hatiíły.ár az épĺtaĺiiryi harrĺsĺłg' me ghosszabb.ft otu.

Ąz épftĺśsi m-unlĺ4:t csak az é.pft*!ĺigyi szabĺIyok etóÍľĺłsałnak, toviíbbł e haĘľozattal enggđéIy*ĺett
mŕisząki teľv.eknek megfelelőeĺl -s'ząbąd vég,eąĹ

AzépÍĺesi:engcde ĺyazćpítđsiĺnunleävaĺ kapc.solatos polgáľi jogi ieęľ'yŕ neĺłł.đŕintiě'ł, és' ĺem ľňtľ}tes'ít
'az ,épít*ł munj*a végzésével kapesoÍatban esetleg szftlĺséges más hatosĺłgi engedé.ý-ek
wegszerzéséĺek kötęle''ae$séEp a.bl'

H {tfř.'{. ln82 Btl{Íap6s.ĺ.'Raľos's u. ó3.67. 8 459.2l'0{}
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Á'z épÍtt,etó csak a jogoľős-épsłi en,gędfly ulup4Tl1z enędĺĺJ1 éľvényességének időtaľta$* aĺat,tovlábbĺí" a saját febĺiössłśgłfľe és vęs'řlyěr.ę - ä-oĺľtoł<os ňiľtolcĺłaĺ< *i6**äa.ä, va,*y bj1Í.kfuąkzavanäs* nékül * eptr."*'*t.

Á* építđipryĺ łry',ľľąl fuvé'Iĺcay;1get 
ło,$eľfućs voe-pc.'hdjh*tó ésł&i pugęi1Ély alaBjin, .a|tnilĘbntálya. a}*út-* 2013" gtöó.Bęĺ olłala uL.ř't*nxus E'piřľĺ i*prĺ itoaĺaŘu*:e-6píĺési sap&$}kěsłenlétbe heýezeséĺ'követ6en lęŁet me gkezđenĹ

P."{p,ľ.ĺ naptót.au 0ľsaägq Építĺěsuryi'Nyílvánta1És (továtńiakban; oÉtĺľ) gzemeltętö'.ie* ä
|1otuer tąjos. ľudásköryorĺt' lbľübÍĹ EpítÉstg.5li, oľobJgoéđ"|ľ*i đs {rďoľ'matikai Noĺwoľ:'ľ
$cľtĺolt ľ.ek[6*ssgű ľq.'ľry {toľatĺaľun' tĺĺtĺ$ 

" 
.oořo*q"ntĺ"ifu' éls lnľo."äiď -ää';UzeĺnelteÍési és Ádątkeae.us,ĺ saw:tyĺłabaa foglatrák-'Ái''ňz?píĺilő l."äa;*"iľ.xsére -ho$ozi

késrenĺętbe és ahhoz az építtetó saniĺ'rahozzíffiřst bfuosft' 
.' -

itzépftesĺ 
Ynge]đelľt azć'BíttĘtő jogltodja ps.aŘ ąkkoľ hrasanálhatjla fęl, ha a jogut]ň,.dlłńst t*t$$É'goĺľłľtkeEzetesen bejehntette. .''' -.--:_-:ł.-' - JYop.v..*

Áz éptrkeťłs soťáa b1Ľily*."éha kł'.äB'1ük!et re'q'lyb.' vęĺni (a kehüĺęľłtt tôľme1ékęü, ŁontágÍ
1ly1Fuą hułkđtkof a közÚeľsbtęn ellteýe''an$, c$ak'; ľogąrmJste;i iłiil;i J{'äle,s *$ffiffiahpřn szaba&

Árnenĺyĺůnĺti ą hö*oľiibti .J'íľd+ 
'ńtĺąľtlp Łp.ą népftke#s$gl ĺilsszefiiggésben hłľ'minęĺuü t''á!.b#s *

łéľ0kođs * lęhtkeeik, aľĺnak k$aví'taffisł, valamint ä' kiiľvĺtisig.a váItozásbł}l e*ĺá.''tĺĺa*iänĺ
ťehłögs€g' ĘPtrtotát {$łnlĹ

ázepÍseŕÖ ĺ<ötę'bs 
ľqilcaľ]ĺľ,oznl'ry,ry m'ép'ítkadsen dolffijáľmÉvekąkö'autíit t'osreÍ.il}|9tuthÁ'meĺuy'ib'ľn er ľnđgił megtôľíónĺą íotáĺesęk. intc'**eni u.*Ĺä.:łhe'ee*t*ás{ľa'

Ąs.épťtési nrľnlęót ľľ : Ętáľozat.j-9gęg.s1o:g'fulkedés" 
'után, az engedÉlysľésĺ äáÍłdéłťbt:e!ĺň'süméĺsah. ÍflvęIĺ- ĺ ÉHáqľáłtét kdzJrezv.{te!Ęl sfigffin" szaba{,.9ít9zoeni.

Á kívĺtelaaísi tevékeny'ség az j'rÍĺőirarr |juĺ1ete#i"';,;i;;;;;;ffôĺ..i7,16 |9Í|2009. (l)Ĺ ís.),"KglĺÍ!. ťenđe'ł.ęt {{,ovńb'.biakfun: Ru,) maľađélĺąbn bcúäľtásávä'1íąi'ł,'ĺo.
-Ą jogeńš đs v'đ'gľe-l1ajtlĺató épftegĺ e1rpdép-ľőÍ''éĺ ą.hoed hľto-eó en'gedéfu7$gj zäľa'dÉ*kaĺ elĺá'łosépfrłísretĺ"miisząkĺ ĺoĺtľne$c,ĺotpłĺ 

ft*tłĺu}ĺ"tłĺ't a hĺvitc,ĺeaĺs 
'oď" 

iliĺ*i-;;Ĺ= * đpÍÍésÍt*yÍhłtó'ság {iaťlb ę$aef€ł e.ĺgedés'al.'et, *oaÍ"tot jpn.'i.;ne.đařł bl"i h*ä b.*
aze.fréľés'épftésÍengedđ!ľĘez'kmo'tĺ, a ję1zabáýielő'íłásoknak ľľreef.ęh|, és ĺreĺn rłälĺo4atj* Í1I"gae ĺ:pftľĺlény töťne,Fęt1 

-*{ąlaľ{ 
n*'ęołą ***u.u*n ;bp-"j;i'1il;l1'Éi 

"iie]yéI" 
1-í,pffipiąnĺtéřG.ľęi{ és ą .blĺe:k be't''p"ít 'sí pa.ľe#tCIęlł iłlľĺĺĺ&'**ĺ*ie'ŕk reĺr&ae,É.t . 

-ĺiľi' 
é'$itäeä;öľiikség1véđebm ahtt .álIó ěF:bt ssäen. $-bpĺtú*Äp"tä;iłwaľoťlňt hoľnhkzaĺi e-bmęĺĺ

aĺ etéľ'és épfiésÍ,en'gede.tr,y'hę1@Í' a jogs3Ę|yokląk ľnegfelet ét a* 4pĺĺĺĺr'sĺľ teheľ'v;,sg.lési

l*Fiľryát'ř' képessé'gpt ě....i*ÍŁ đĚ ał ĺpĺx'ĺ napló.rľat ĺpzĺltan aa épfirnény retmĺrĺłłę'ksiĺ;lajdđ'śága.ĺ ta.väbbrą'b ľne-gfełeĺőek' vagľ

az eltÉľés tĺľtabTła ĺĺnmagiíban nem építesi engede$łrez 'köttĺtt epÍľési tevékenység.
Az ćpft.totönek a engc'dé|ľ érĺÉ''nyessegĺ ídęjÉqpt ĘjĘa etó* el{rcr}gsaett Htelľntľe. ał á'pŕłÉsieĺqeđé ly é. ľvćnye eryłľłą egr ĺvt'ei ľneńqgdbb *eat.ü ;'*. ü'I'd.b*o .

az ěp.ítési tev'ékenysé-g9! .mé.g nem t<ezdtelc męg 9s u eĺrgędé'|yęegt építćsÍ tavékę'nységľe'.rłonaÍ&oeó, az eĺl'EpđćV meeadáo*lł1 hffi'ľ-9 í9pza$týoh niłĺn -äIüoźŕík ľĺit$ v,Ą$ýmęeĺŕ**o*at(' de a jogsuäMly.v*ĺto*ľ az *pĺ&vu"'ä*'G"J*.'''l"ĺeut 
"** 

É'ł*''"o m đľ.&tti,-ąKo'ĺ a jogĘebáxyvátt*z*sbäl ęľeđn. rxiahb*.*oľůałĺĺÉł1yÔr,: " řľ*.íĺ; hą u*il=;:"j:'í"ŕ*'-*i
engeđéfuäez ĺ<öttĺtt. {pftésj te.vékeą'séget éľĺnľ . * 

'nŕdät.}l, 
,feltetg'hreüt e-ffiÍrva teljesft'Éetők;illewe

me'Ąrde'tt é.pítĺäsi. tevélĺenység ęsslén aŁł<oľ ĺs ľ'negłrossmbŁfthatja' ha az dpí#sÍ tevékeĺrymégr*
voÍtąťkoeĺ5' azeĺrse{j}q megadásakoľ hatá,ĺy.os iossäbáĺĺ'o', idó|$zbe' ;-'g-'äh"ffiL 'ť-l.é."ąä

s{ N 082. Eudap$t; Eaľüss o' oíffi /F{,,
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az slkészült épfr-mé.n]ł, épftľnéĺyres\ & elvégrett építési tevékenyssg szabílym, és ąz
engedélyezési 6s IđvłĘIi teľvek hgfa[iebb .tÍĺ éven belĺil késztitteŁ

Az -ýľítĺés!ľí t}atoság ľ éľtéti gngedc$ ľ'btábát meghwszabbfthatja akkor h, Ín az építési
tevékeny.seget az engedeý tntáťtyá;n belal uęet(ezđtét_az épŕtrr'ré'ny,ľe, ép'ftĺnÉnyľészre, épí.tési
tevćkenységre ľaszrrłálatbavételi engeđéb még ĺem adÍwtő v6gy a hasznłłtatbavétęt még pem 

"äľ'"toüldoľnłĹsul' đe

a fsľIľlřĘäIa# épitésÍ tevékenység épitéstipi hatósági engeđétyhez nem kiítött . Ířggstbniil aüó},
hogy 13.eng9#ý megadásakor hatĺílym épřéĺügyíjopzabátyok vagy kiitelezołrat&-ági etöíľrĺssŕ
megváłtoáak-e -,

a fennnaradó építési tevékenység építésĺigyi hatosági engedelyhez kötött' és az engedeý
megadásakor hatíýos szaháýok vagĺ kótetezö 'hatósági elöĺnísok väItoańsa az építésüryi
ńi*ri$ági engedeý taľtahnát nem érinť:

lĹpítfeťönelĺ az ćpfrmény ľendeltetéssmľü és bĺacĺrs-ĺägos hzsz;ĺ.ńIaľľa alkalmassá väBsát kövotôeĺ - a
hasznáhtbavéteĺ eĺött - hasaálatbavé*Iĺ engeđéĺyt kell kéľnie. Hasznrĺiatbavételĺ engeđély
łiíán'}'{äba$ azépfunéryf qem s?íb6d has.arákrĹ

ľe|hívom építbtő figy.elmét, hogy ae építésí tevékenység befejezését követöerr, ą használatbav'étęIi
engedeý kézhezľétebt követö hanłĺnc napon belii! {de legkésöbb a kikôtęseh teĺ.lesítésekor) - a
kttlön jogsza'bályban meglratĺrozott minőségÍi ĺ*s mennyĺĺégri hulhdik'keletko*ę esętán -'k.ĺĺtttsęllÉszĺteni az lfoĺtesi tevékełĺység $oran. tÉnybgesen kebłkefftt. hul|adéIľ''đ't az.'ętőttt hu1tađěk
nyfuiäntaľtó bpo! me'lyet a kiirnyeeWédelmi hatóságtroz kel| benyújtlanĺ.

Ę hatáľozat' eltren a kezbesítestöl .szám-frott ĺ5 ĺapn beliil a Buđapest Fövár.os Kormányhiv'atąJ

$ľ!e*ĺłgł FőoszÍáýłroz lehet fellebbęzni. A fetlebfuxst 30'CI0'0,- Ft 
'śné'kr1 

ĺtbtÉkbc$egget elhtva
hatssńeq'lfiłä} keĺ bsffiani.

^Aĺ řigďel a ťeĺbbfuędsét inđgkolnĺ''Łöĺeks" a ĺęĺÉ'ubEaesľrgk a megüí:madcŕł döľItđsset ĺątt*łn*ihe
łisszeftlggĺĺnek kelĺ hnnie' és a fellehhemsbsn csak a đöntéski| :lctĺzvetlanü| adodó jog- v'agy
éľdękséľslelnľe lehet hiýatkoznĹ

.A jogoľvos|a.tĺa nyiWa átłó idö a|att ąz ĺjgyfél az épltési:müszaki đo|głmęI{ącitibe hat'ósägonrrá|,
$aľféĺťosadási iĺlôbeą iigyféti jogosuÍságának ĺgazolása rnellett betckí"ŕhst.

INI}oKoLÁs
Ä szentkĺľás'i 4 IngatlaďorgaÍmazö Kft. mÍnt ćpirrx,ö. a fffiŁ', ápriliq '23-án ke.h K/I7511312Ü091II|
sz ?nÍározalta.l modosfrołą 2&0Z jútius Ü4-én kełt ltl/t3 t5/20o? sz határozattcl épiÉsĺ engedétyt
kap'on 1 Błldap*s1 Vlrĺ. keľükÍ' Szen'tkirĺł-'si u,4. se, 36510 hľsz ahtti ĺngatbnd 146' |alcńsos
|akwpiileľe, a ftilds:inten 7 db tizletheýiśég és8 db irodahsilég kia|akításávał.

tpĺitető ą kivitęh'zési munlłíł<at 2008. febľuáľ l:5.ěn męgkęzdte

20l l. rníjusäban épÍttetłi fe]śaímolás aLĺ kerĺilt. Ąz élpĺtesitevékenység ieállą az épĺitet szeľkeretkesz
álla'po'tig valôsult meg' Ae.épÍtesi.engedéý érvé"nye 2013. februáľ l'5-Én bjáĺt, éBtet.ó aé ęngt'dé|y.śľv'ényéĺek me'g}rossabbítĺłsáf" iľányub'loĺrehn* nem nyťifott be'

A $zeĺrtkinłľyi 4 Inggtknťoľgalmam l(ff. ĺŕa.'' (60so Kecskenĺét, Kóhĺd u' 28,} miľĺt épÍttetö
kepvbebľć.ben e|járó Etaloĺ.soĺvęnt Fę|szźĺĺnolđr és Yąsroaĺeewĺŕi Kfĺ (felsŽämot'í .'biźos: Sżiĺos
TíŔrea, t ĺ 3? $ud*pest. Poxonyi'lit 25' I{ĺ. ęĺn 3.) fenĺmara&si és továbbÉpítési engedéý kđľotmet
;1ytijtotr be hatoiłgotlűtgz ł?^ épř'tętě és a $ŕęst eeĺltęr ĺngatbnfejtesztö Kfi, (ĺigyvezet6: Gubiiev
Zoltán' l l t2 Buđapest; Facsernete u. I1l l"} tuIa"idoĺĺft képeđ Budapest YTII. ksrťÍbt, SzentkinĹty.ĺ u'
4. sŁ, 365110 hrsz ahti ingatknon lévö l44 hlĺĺsos szerkezętkész lakoépiileÍ {szintek sá.*u.
3P+F+7+T) ťennm$edágára és a'Mate'ľny'Káro|y okl. építészmé1nök fi 0J 34l7ľl3) á}tát kýq''zÍtg*,
2ÜI3. máľoiusi đłłtumozásti teľvđohume.ľĺtácirĄ. smĺĺati építéeé'ľą vała.rnint az Ép{ileten bęt'üł a

HOIDš ]o8z llu.da1rcst,l}aľośs u.6J-67. * 459'?,t0Ö
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psopľáđi *ýĘe okł. .eppé,szméľn'o..t {Aľ''T 91-Zg{f, áłtąl keszírett, 2013. ĺipľíIisi đátumgzäsr!tesvdolqnněľ'É'ició szłľinü 4 db s'zeĺĺéýfeĺvsdü }ýtesfiésé|€'

Áz *lJáľ,ás tsl*. đesembeľŻłl. nągidn iilitüIt.
ĐľíŤľ építsĺ jogosults'rigrłt az épíÍéĺügłi hatósđ'gi eĺjáráŃł'ó'ł és cz épí'test'glł hatósłigiellet,ńľeěłłöI s*ň|ó 'ĺ9312009' (.ĺX ls.l roľm' 'ľenđeĚÍ ĺtuveuuĺnl*u.ĺ' Ŕa!_lľ'-$ ę1 uetez*es ąponĺjának arogf.Ěhfi*n igarolta.

{3-Érozatowt.ł bűzłgłrgatđs{łłalółúgi.e1ilr!ł.éĺ.ę,olgałtatiÉs ikgfuos q,ubáłJtď szóIó 2ss4''ŕ'viCxt töľvény (tová!ľ|kĘn'$Í!} zĺ. s (ll uełezaes a) pontja abpján" az Ra; esíľ'ásaína* vauĺł'ĺt
a Jeívonok es.'ttqzgóI:ep1fi !!:té'!gt'łIĺľđst engdéýezěsérőt, tłzenęłtet,słlal, ellenőruěsé7őtr ésąz ąłIenołłkrőÍ $zóIó l13ll]99''s. ('vÍ. 10') KoľÍn ĺšnoe,ĺet eieĺrésaíľlak figl'elémú"ę.t-płęí t'J'*.ń
msg.

i K-ľ. 4*: $ {p brtc zÁése tmłint,ta.ľvé.ĺy vary ky@nyľen$btaz'ügibęn éľdemi đeiüĺsÍÉ iogqqĺthatóság szárnłľa effi.íľ.tlätja łlo,ry az ott.m"{hatäľozott 
''aroeiáJ.ffi"ń-iiatőö-iiovebhfutĺfoĺn:szakhatóság) r{tlásfog|ąlísát t.tit"Ĺzo"n be keiĺ szeľea'ie'

.Ą. Boĺ, É. $ {1} bslśę!#.s ę ł.hpján ľ,ĺędĺeľ'esüoĺn aa érđekst sza-lĺtratfuąoĺ<at.

'ł. s-ű'ľámsi.'I(ątasĺ.ľófĺv€đełni'.Igą1gam1ĺę 
|!!Ę.'p:p9'gti Ífutásżtľöťavćđetrľli .Klľ,eqde.ttsét lgs-słr0ĺłfl#HÁ.Ť ĺ*Bft. ĺnaauĺňiĺůl -n.boooóläňEola} --a 

szakrlnt&*gí äĺH$fog'ą'fuá}|atí
Índokoi!ĺsa:

:'+ sř"{ľ*Iy'i * Ingaih{1g.fu-é {a .Ą.'] {6000 Kees&eméL KüŁíđ u ŹB"} épíeotö
ĺ<épvbeĺe$lbtą e,!iáró,Ełałon.$olven{ Fę.bŹámop. éĺ leryołlĺopĺo ti rsĺ ilp.'?"usqny'i 'út 2s.
11ľ- "ľ 3.l IéT'lľľĺíľ indrll.t épírési engedéýepsi ntyĺrcn a sudapest ľs"}ľ-os 

-vĺĺll 
l,ełii.i

Jozseĺvaľosr unl(oľmáaymt legy'z.ő'F.'(.lŁffi.i..$p',.Baross u 63.6?,\ mint eneeđŁlyę.zö.'hat&áł
ľ!ĺk9ł9st9 a .Fôváľosi. 

"n11a'''ŕ4ľi"eĺ.-l*. 
'ĺđe.,ćgtg - ń;trp# -.:ää''11frilämi

Kiťěnđeĺtsége.t" ľaint eisÔ .lblęĹ tüaľeaęmĺ s'łxffit*.'.4.g.oĺ'řg'sľĺař'łgapwfuiĘh.*u'.*dä.*;'É.ffiT-

.4 me.gkěř€sf !'atđsáe.eJtłt *'satoIt ĺretok, vahĺnint.az 
'üptrt 

áltat benyrijtoft dokłmeĺtá ciő a|ap1än afennľnaĺadĺłĺĺ és wábbopftési engedés sĺegąđĺ$*boz ľettep*ul ĺrozna-äult*m'

l. 'ĺlÔ'szágos T.l*Ťqryl $złbályzatľó'i $'zötó 28/2Đ1ĺ. (ĺ)Ĺ6.).'Błił ĺęnde'Iet itbľĺ*bbiak.knoTsä 450. $.ban fo€lattak aląpjąľĺ a bearaĺkpzá' ľrutĺŕ"',ysas", eiđ.l.jďo. 
.-" .

2. Áa sTsZ 396. { {t} (3)'ós (a) bekezđéat&nn ťoglĺftak afugján.

3' azoTSZ ĺ36' s(s) bEkezdéséłęĺľ fĺebltuk atąpjáľr.

4. Az oT'sz 44.5. $ (3}' (5) bekezdésében fo'glattak alupján.

5' .Ąz'oTse J79. $ {t) bekezdđsŕben fqslłltaĺ( alapján'

6. Az 0T.SZ 505, .$ (3) bekezđésében fqgta'Ítak alapián.

?. A lnétťé.Iađó'.'Í]ľ3tľ'ľ 
Ę.fÍilsÍ 'fĺw'ęktqbevételév"t meghatáiroz,ot, t$alh,ó'viż,biaps.ítłánfuk

ńľđekébeą azoT.Ef 438" $.442. $'*bpjáľl.

Ł kiyĺtgbäěg soľän be keltr &ľtani a BęlÍigľminĚ.izüÉľŕ{m omzágos K*tłpątróf'ąvé'&|nĺ
ľ,&ĺg1rya-đság .o'.lsc{*go* .T;íĺpcltósásí 

ľiiftlügy;msei 's2;s.znorsntĺ'ä -",l-t-*i*t :s1o1-
{ÉO[3trfiÜIř iĺa hątáľoĺĺ*ńbnn agl'ĺt*kĺ',
Đ&rtésem a,ťeÍÉi.ĺB8$uabŕĺyi, renđę|kegések ahpján h@aĺĺ.
sąiĺ!1týsási *läsfos|a|ásom atłĺzigazgaÉsi hatósńgĺ eíjáľás és saa1g&ĺtatĺ{s álrĘIángs sza66$ařóĺ
szoló 20M. évi C)ü' 

1.1rvc3ľ.({vłĺbbĘkban: Keri-4{. $ 111 uul..'aÁ*n ahpul HJł5ľ.o,liĺÍĺ€t azépftésiigyi és {pítésfetĺigy.el{| h*tłxágĺ eljr{ľ'ásokró| ěs eltsnłil'*;ffij: ;'bä;-ä ooítésĺisyi
lät9sĺgj ry9l$Íq*sr0j.;z.0lĺ 312/?0t?' {x. t'1 Koff$, *ndekt lz. 5 ĺĺĺ uuĺ,e"da.*ą-ä 

'űiä;''1Ę;łutđ,ságÍ ťola&tokat eĺ|átó szęľĺ,,e?efelcľől, a tűáĺcełmí,bíüsäg:ót ĺsä"Ń.zwae.uĺĺlńäi r-'g.ł*{'ffiá..ŕ

ffi | 0B2 suđap*s'1. Eaľo s s ĺł. 63'.ó t'* łíg.- ĺffi ľ| 0l

8/

Ąavo?'--

iťlĄl''ťjÔÄe&. äiŤs-hu



k6telezô éIet. és balesętbĺxosílńsárôl sző!ő..;j59!Ż01l. ffin. ĺ) foľrn 1e1|ekt 3' 0 (ł} bekezđése,ĺÍĺetékességemet akatas#óéaveaeimiłĺľ"ndet*égek ĺrddt''í* teľüte{é'{i; ,Áě'ńĺzłĺt' {)il. 30")'BM reďelet t. $.ą yabnnin us.alÉěn 
'.''a.u,-í--iJńa-ä*il-rCIur Ín'g.

Áu önálló ťelletibezésí bhetőséget aKet.4{' ${9)bekezdrése ahpjlńn ńrtaffIki',,
.ł' Buĺtąpęst ľővĺ.15.Ęo3{nybiva.tala"łT9'pu.t IlL Keľĺileti NépcgćsaégĺÍg].i' Intćmb BP*il6tť$24lil{t87t*|ĺfłĺ.4 Gmn ĺ*tu'"o*ĺtaĺn..oooóogo ĺtďaĺ+s*z szahhatósági{łtlísfog1ä|á$áüakinđokolrłsa:

.A szentliĺr{ty'i 4 Ingaŕlanfoľga'ilmaú Kf-,,í*p (6000 l(ecskemé! Kőhíd u 28.) mfurt építetőképv'iseletében el'íáľó Eta.lgn-soTveĺt reii1äry 1.y"gĺ.o,ňerlő Kfr, (ĺ t 37 Budapest' Fozsonyi}it 25. 3" em. 3.) kereye." ĺnault Jpte.''ügyĺ l'"touĺgi *]řłł*-"sonín Buđapesĺ Fővrárirs VIII' KeľtiletJómefvárosĺ Ödrbľĺnĺuyzat ĺegyziiJ* s-ňĺl'at*iei- aĺü;fogĹĺá' kĺĺdása dľdeké6gn msgfteľestĺhatĺíságomat epł.|&a Et{Jł'KliU(

Ezakhą't&áei ĺłti{sťog'hľáslftąt 
"' épÍtmény. 

1urlkavégzes cé$ĺra szolgálrĺ lťszeiľę vonatkoađar1 ahigiénés és egészségľédelmi, az iitivíz 
1inôségi, ""tffiä,ĺ :szi|&itd és foýěkony hultadektĺalka,pcsoÍatos köze$fureÉ$iryi,"3,ĺľo*ĺynryi vonřkoałsĺ [o*t"menyek f,'ryehĺĺłbevéte.sręIo azors4Ęm tebrĺt$sren&zés'i ds cpĺ.ďta'"pl''cn'.l,*oĺ-'szóló 25'3/t997, {xľI. Ż0.) Korm;ľE*dehtbęĺl' a ľremdohán}taók v,dilmér.öté -,d*ń't.*el* fogyaszt.ásána'I(, foľgalnną*ánakogres szabálya'błíl qáIó r99ą évĺ }lLĺI. toľoe.*'yú.n6;';.ń;í"i biäons{gľó,I saóĺó 2000. rívi X)ff.töľvényb.n fog'latiaka tekinteüęl a toz'igäágłüs-ĺ ľ'*touru' -ła'i-.?,". 

',"i*'ĺ,^"r áltatáilo$saał*ýairđľ sń1,ń ?frM' éví fffi* tČir'éĺry ĺn to''fuĺoa". ĺł*[j ĺł" $-a ahpj{n ađtaľn ĺrłeg'
,Ązönńlló jogoľvmht khetôsĺÉgŕt aKet' 44. ${$bekerđfte zátía kĹ
ř{ałis[€rörrqt łz ĺĚpÍtes*ryi 

ľ" Íeĺě.uľelt.-ryeft!}toaági eljĺínísob{t ě.s elłeľńrzésełľö|' vąŁtľti$t azépteľügyi hatosági srcĺgá|tatĺisĺól seó'iä ?YnY: ffiT'-il;* ;;ffi;"ä $:;-ľ'"ä' ;;melEkktp, az Áĺamĺ -Némeészs'é..gtĺgyi 
đs ľiĺłiioľvosí..!'1o|síIaľýlł 1 "ęňän'äĺřbnfiszakígalzgaéÁsí ftIädatok uľegśĺijl, *ĺ'{ĺry ä"eľá&;-;J'äff átlániĺpzgatásĺ szeľľ łctiętöIéssrölszółő 3f3ĺ20t0. ť.xlĺ. 27') Koľľn relrdebi ĺ" i"'ĺBí,ä?ű. rtíig. :$ (t) bekezdése, ĺlletékességeľrctazB. 3. sa męłIéklęt t. pontja állapfrja meg. . 

.'J r..' .^N'<ugěE' lll.

Ä, 3utľłpest F.đv.ŕľos s.qry'áryHvBt'łts.Yf:ł*üĐl_é* Műsaki sĺaousági ÍIatĺósága, MťtšzakĺBiztłns{gĺ Öseŕály 'v-&0Ú3ii1oośłorpoĺj. 
trłp'n..ĺätiaoĺosĺtó: ĺR=0000ĺ831ĺä0I4 säszal.ĺ*ratosági á.ltĺsfq'ghlásának ĺńdoko|ása:

''A beny.újĺott .irätak, dohmentumok, melléklelek- ahpján meigĺ'l9pľCIqam,, hory a sza-kh,ĺtłis'ágĺhaaÁýtüb a ľeľĺđe|kozö ľészben m ľimteseĺrn*l *.äiai*iä. Allásfuglaäsomai a 3t2ft612. (Ix-8.) Korm' renđębt abp.iĺĺn adom !ĺĹ Áuasĺęlab,p* 
"ĺ.b1a 

eaga- ěvi CXĹ- ŁÝ: 441$ (9} bokezdéseahpján jogoľvoĺ|ałnak 'nincs he|ye, aź a hatĺ{ľozat, i|'|etve az- eljár.łsľ ľnegsaiinntó vdgzes elłenijogoľrlos bt kereteben tĺ{madható meg''

Á Budĺpest F'ővĺłrosJ(oľľnányhivatala V. k*ľti|eŕÍ }ĺĺya.tłIa lffz|ekgáslaŕĺósági oeztáIy Bľ-
řäľffi;lľ'-fĺf.&|4 

(tľ.nn iľą.iazonos.ĺió'' ln-łio'nło9-t'8iöj';} sa szakhatosájĺ ä?xsrog1sds*;uk

''ľláľryĺ ugy.beĺ a Brrdapest.VĺtI. kęľtihÍ}ózse&áľiBi Ônkorľnĺĺnrzat Jegyzóje 0s-931t8lz0l3. sa{mlimegkeľesésében tł*eb|1jĺ,si.szat-Ęjosági äĺĺás'fcghfi"u.t'iäl-#ŕ. a tärgĺi .'z.nĺ.u,p.Íń*"Jiffi;voĺatkozó đpřési aľłgedt$é'neĺi üryében.* 
_-:o:EaP-*..ĘÝ |*vlry 4 E''ä}I, šíslĘł'.i{E.ll

A \M7łf433*.ľ2üt3. 
.Ťľ'ú..fulgalonrtechnifuaí hęze.lói .és a l6.B6012Üt3: szätaú kdąitkeze.|őihoaaájáru}ás ĺisľelry.Ęvéte|łĺv.e{*'ryg'Álĺupfr"üu|., h-"gy ; építésí engedéły a szapratoságÍhozzájáruIĺ{suĺrk fipsbmbe véte.Ievel m'eadt'ató- 

:Y:

Suaffiatósági iätłĺsťo8h|asunkať' az śpfrÉsic1i és épftesfeliiryebti ĺiatosági ęĺjr{ĺáso|ľól ésęl|onoľrÉsęk'öl, ,vahmĺľrt az é,pltésugyÍ.hatds?gĺ s"oąjutesnól.sz'ó|ĺi 3|2ĺ20|2, (x1' s.i Koľm.ľendeleť 12-''$ (1} sekeadđse alapján, a koľmáńyr'endąleĺ 6. szłmú nrľl!éklę{ében bids.'ĺtott és á

r'ľwlv jĺln e ľv aľĺrĺ.h u
ľl 0t8 t 083 Budąpesĺ, ĺ}aľ*lĺs łl' ej+TE ĺ.5l-ĺ16

9ł/
ť,lŻ ,,

Ąar v



Nemzeüi KÔzbkedęsĺ Haträsägrćl c zôíő Żś3Ę8^06. (:aĺ 20*} Korn ľ.enđebt 4.$ (4} belĺszđés al pont
a4l.,ats'oatĺäbaĺ és a b) wt ł.b a@tĺĺuą" ĺĺ*mĺü'ti j.,gilitłi".IůolĹ sFnĺa adtuk ki
Az öĺĺílló fellébbe]zést a,kôzr8ľ'zgłtásj 'ta$esl c}}ńrás és szolg{fraa{s áh.ąÉľm szabályaiľól szóló
2004 éViC)il'. ttiľvéry 44. $.(Đslędeĺę abpjel áĺĺn l.i. :e,

* ľ'đ,"tr,'j.ľĺ1irys Konn1i.ĺ.ľtÍľatala V Kęľiiteti ńpítésügľi ĺs Ört'lségľěile|mi HÍvłtata{,rFxségvěřImĺ ol'my BP-5D/00lłefi49-ż,n$4. iľn.ooolstĺ||t2ĺ|4,s sz szaĺ*'atasaii
ńĺáĚf'$gbuśáľĺak fu&ĺttl4ľa :

* Ŕryi $gyben łz Eľgtđéty*ző t*tótág eBc ĺpĺtĺsĺgĺi łntósĺłgi errgodétyezés'í eljĺ{ĺÉs ran
éosamatban

A Budapest vĺII. kefĘt...szenthiráM u. Ĺ sám 36510 hrsz alatti ĺňga*t.bns tr56$5'töľzĺsłimon
{*zonocftól 956) rryifuäinlaľtotł sdľműr'ésmfi ľőĺłkoľł ös U'áuil .űlłlguínhóa nł*ęńb,ľĺ
Iĺłinryeretben {MK) feksđk

BBgľ.đéIsřó Ła-tóság az u-$te ťo|ľe,ĺnattn lévö. épĺtésiigyi ł!iltłhági angeđě'Iyezes,i et}łł:ásbcn
mgfieľ.esb llÍvatďqmat *atthątó,gđeí #láďogh|áś r*rbtĺfiása= ugébeĺ

|................ebn.3zak'|'utĘáe!'állásfogb'lásom kiahkÍtäsakoľ a teľvexü.építési munkák t€'tciffi€tébeb a .|réĺebm
benyijtäsakoľ battí|yos b.p'zab4lyi eBí'rfuokban foglaltaiíra Íigĺe'bmmel u l.on"tteuolęt áttapíionan
Ínegi

* ľ::*ryľi.hatósá'si*'[Í.ĺfás Ésszokńftatás'áfraHĺms ĺaMłyabólszóló, 2üÜł. $ľ'i'C)E* .tłilľ,éty
(a továbbił'kban: Bet-'} 44. $ {t} bet*uóé 

., 
:'"beĺo! {ź #*Éś".qgy.i;ĺs {pftésfeHgJrębtl u,**ái

![iłľásokľó't 'és elleĺ&uésetęr*l, váĺamĺĺt. a".99ésgľ1 ilĺ-á!il'.''rgĺa*-ĺóĺ ĺzótó äĺpäsĺ!' {ffi'
!.} Koľm. ľsndebt (a Ůovábbiakban 312ŕf0t?. R.}'íi. ĺ ĺĺi&ŕ"-"ĹT. *"d"Ik#.--l,*R,ut*ĺg"xlĺtizľęmrllaödéséľóL . ";'. 

'''i:.; 
.'... il' 

' :'

f.$e$oĺĺ'cľeség éľ *.'tlrůeĺir#ki éľtńk vádphŔ.tęJ
20.l Koľm' ľpnde.let {ŕovásbĺ,ĺ:íłbarr 39í/2Üľĺt'ĺ
oekł'aaľígi €liáľ6s sonín vib.gábnaó szakkęľđéłeĺíst.

Ą Ęoľ*jt.l$]fryfrott {eĺvd€ftEmeítłcbj.áťvizsgá|va megálhpfto'ltłami Ło,pr a tsľvęretť ĺípitrÉsi
munka a 393ľż0lÍ" .n e$złęĘ*łł.;{#źett j'opzą!4ĺyheiyeĺn ęBfirtaknaĺi'nłogfeb}o **i -")

Engedé.Veäiĺ ha,tosđ.g n1ił4ľásł4ĺhn a' .ĺ{iĺ onol*eg*młli'ĺ u'łaiůłtö.esĺ ĺlE' 'ťn'gá*i*&*Eáĺtunu

'A, 
jogoĺ'v.'oslá{ľó'l sz$.b.tájé'koäetł{śt ąKtĹ 44. $'i9} bekeudésđhek' ťĘęĺe'tłIhv.fteHv.El. tefieĺn

Ą hfuata|, düntđsi }'a,tĺsľöľ és i|btetesse,ge 1ĺQ-ĺ 1l'. s $) 'bekez{és b,J pÜĺtiłf'' az épftésilgri.éĺ
epäóđ'ľeJĺgľoĺeĺi łut{sę ęłjĄ.ŕssk*l ćg *tbńđfżéĺsf..ój,lya,hĺnĺnt * :5i.*l1bi.í. ď iż;-š'{ĺi
bekezďós*n a 393ľłÜ12" n'e. $ {ĺ.}.htl*äđés 

"} 
pm&', *'.rgĺ"łr*zeo ręndę.Ięt ,!. sńĺľű nnętléł(ht !$'

ľwárlł ĺllann n ffvátosÍ ís ĺnqgseĺ l'uľ"*iyt,ivatainĺřal; va-hminÍ a .$Ĺ$vĺ&gsi.é-.-ffi;i
í<oĺ,ľlányÍriv.ata'ło'tr ĺ(iąhłíífá'áYa| ts.a t.ęŕü'tétl, ĺątęämeĺĺvai msęęnggĺ ti'vĺ"ľĺt'ďogffiso'koĺi'#łĺ
.:ľ1*:ľ qľ!v.{.töľÍry{łšhľ''ł5.5'5 {r) hkeäéseo,u*ĺĺ"ĺĺĺĺffii*iď#.b;ł.il.ŕäňi,ńĺ;äió.
3,L !t&łŻ. {vä rs-1 trfior'.tł' ľerli|rlet ĺ..$ (r} be]codése'ĺ,-ż' 5 1i1,m.ruu*e"ĺeffik,€}'pglĺľj*ą 4, $.{Í}belłepđésén a'laBu1.l: '

TekÍnb$ęĺ' .h"eľ *e e't}irläš 20tŁ đeeoľnber6.ben 
'ndłttg 

.aa épÍtesi eĺłgedeĺy*dsi o$ä*ĺásbaĺ
teIepűł'áskspĺ vš'bĺneny1*''i 

":ĺ'ŕŤ-! 5m. 
.Ęĺt uĺoĺyaĺiĺ, đę tę*ĺed **:iffi'Í- az 

";ffi.il;
kér.eĺę'ľ}heu' 'és az afun ft ldkôtesetot 'figlelemfu uiľ. u.ueny,łŕg6 pĺvdokuĺnentĺäc'iöbaĺ;

"& suű4tr*vt ľ'ńváľos V,Ifi' l*eľ'ŕtet ,íózse.ŕářosÍ önko1pánpłt Bĺ;.,ł..8.fŻ*1łsa telp$tĺésldpi
vélemŕny'ének í,rdokolása :

,&txeľ*ľ Kĺĺľoty Ż6.?.V20ĺ3. számtl kéľelĺné'bęn te|e$t#skđpĺ vebményt kt* hatóságoĺĺtó,l, e
szen&'łłílyi' tĺ. 4. s& alĺtĺi 'trársasház tpväb.tépĺt{łĺ engsde.bedsi te'ľv'ľę vonąĺkođan.
A rnElĺéĺte,łľ t€'ťąl-{6.|grnr&it6'iot 'és a.nnak ľrę:}Hkĺetpłt' átvixgálvá megi{ł|építo'ĺtam, hogy rneg.felĘl ą
trĺsPiĺtésfg':ilesľ*és.i koĺaep*ĺó'ľi|ĺ az.řnt.ę'gĺátľ teŁ.paH*ťejĺ*äo-ĺ **"*ísgiá-ół j*ä iut&ĺe.o*ndeuesÍ

suó&í s9ffifl''."ťltl'
B. poĺľju. r.ĺa eio a

ffi |o82l$uĺĺape$ĺ'BäÍoss łł.634?, * łssJit fi0t
w$ľjozs.efvaľos'h'n

1G

Ą0Oú,



€sukö6kôł, vatami'nt eges plęiiÍésľ.mđez9sí'iľt9' jogintézťIÉnye&ľňI szóló 314lzŰ:tf.()il. &.)
sl''t* $ěndebt n.s G} bekęzđíjĺuęn rahnĺnt a guđípbű vĺrt' ĺ.otut Józseťváľos onkormányat
ĘlĚąvisel*te1fitlEtéľpk 5 él,-Íľryuggĺet ossry*ieeö ury"* be}i ö.nkorĺĺĺny.zati hatłáĺägi eĺjátísoĺ<
ľcszleJes szabáýaiľól szoló ý2013. (II.IOJ ooĺ<onĺułnyň"ti ľendólet s.g.ban f"Ebli"gfĹ -
A véb''ľreiryezési el}árás soľán bekertem a hętyi ép,'ltészsti.műsząkĺ tervÍán.ícs véhményéĺ AmelĽksktGĺrĺdrkłrmentáaił* éb alľĺąk.me1Elrł*t*'t.1"9eýi epĺtesreii.*,i.áĹi t"*"j.s Érryala ésvéłeľľÉrryezĺe' msły .velemány aľĺe|Hkhlbęn ĺnegÍĺlĺálhaĺ6. 

.

Á.vébľrenyezési e[!áľás sonán viaseń'ltä'rn ĺovábM
u) ą. Ęb.qítt-'ł {a kłĺrny'eretĘ illeszkedés'1.P..epĺr:,.ľry^ az épÍLěsrstl jellegzetessóg és g1tu'ány, a

fie.'Íyí.jętlee védelq'|ę) telepalésképbe ŕaľo iĺ|asaésĺt'ľr'.łiäp{ĺészeti éľtek'védęlmének é.ľvérryę.jĺĺtaüását, azoka. glakoľolt hatásÉq

bJ a tele.qilé.sľendezési'eszköztiknek ra!ó megfe|ę|ést, a nílítlás és kilátás követelményeinek. raló
megftbłést,

e) az.'slet hoľnhkzf,ffułak és,tptözeténęk kialalgtás.i modjáq

Ö aköaę{!ĺet mentén azépĺibt kiähkfrásá'ták mtiáŕ ésée,ftétekÍt,

e) az {pfrmény tatcaľ.athnul maĺado és köztefĺib'töl közvet'bnnt ĺítható haüĺrfetĺi|eÍeinek kiahkítĺísĺ
mód$t és feketeleiĺ rahľĺint

$ ko,aer*hten foły 'taĺott épĺÜésí t,cÝékenys$g végiďxe esetćn a lctizteľillat buľkotatánalĺ;.műtáľgyałnak, köaáľgyai'nak, nö.vén}zęÍdnelĺ .muaĺuĺ ą đíšzvi6.g'ftó éś hí.ľdeJő-berendeaěsęk
kiahkításáĺ

ÄtsrvezBü ép'ft"si .*,1ŁTtťľ Jóxefuáros Ke,rtttetĺ.Építési $zabĺlyzątáróI szoló #ĺrffi?,(xľ.I2i
-szätłtt1 ľenđeĺeĺte| {J.ÔKlĺsą nem et!cnńÉ&ĺ. A tę':rita''ácsĺ. vĺnĺnény'ľe a|apcuv* és- a'teľvdokry'ĺłea&iót *tvizsgälva a ľen&'łę"ć rd.e*beł";ťagh'b...- 't*kgtĺesil ,* .ua,gudé.^yg,É6nt'
iłvĺsolüłm"
Á ľendeĺkezó ľészben,'fogĘĺ*k4 megfelełő tetepiiEsképi véléménye'met az épíüetr k-ö'ľnyemt
aamesĺłľgl ésvédelméľćil s-zotĺ5 1997. évi-Ĺ)oľVłll. ńrvenl. ióa. 

'icil.pń':"-ffiaí:üĺ"*.

Ä ťÉlhlbeľsi jogľótr ľęndęlkezes a telepĺi#łťGjĺesaési koncepciórłí|" az irite'g$ĺt.telepu'Hsťajlesatesi
ľ{tÉgiáľól é-u . telbpĺiÉryendezési eszköziĺ.Icľól, valam.ńt es/€s telęĺllésrendeĺési 

-sajáÍm

jogirtđzmÉnyekľő'l szo.Ió tt4ĺ?;Ü|2. (}c's") Koľnr. rcnde|et a 22' g tő uur*áe"* 
'ä'lni;.Ä B*đapest F.ôváros VIII. k*ľiilęt Jóeselváľosĺ íiľkoľmányzłt ÉpíltÉsa.üi.iÝÍüszalĺĺ Tentłłácsł

f ,ĺfłts.sz. tervtanácsi vébméĺye;

.Tęľvező ľiiv'iden iśmeľtęttE, hogy. az éptilet szel.kezeieo he.Iső váĺasďatai megĺpültek, .kli'kó
nyíIĺíszłľok.*!hľlý"d:1: Ę'iĘ.'.. Az épĺtkezes az:erę&tł bęruĺułzo elleni csôdeęies miatt bálltiń?.Tépftesi eľrge.đély is ĺejä'ľt' ĺz é.p&'tretet ęgy új beruhází venné át, a teĺwt.'fennmar'adrási *ś
tovií.bbéffisi engeiĺélye#etés1e adnák h. A kozei I50 bkást taľtąImazi ipüluĺ ľolĺ*uiut1en {izbte,k,
.boďák lettgk kia|a.kítva' łrtcafroĺłton éttęrem kiąIakĺ,t.ísára van bhetős'és' A lépesö htizak azudyarľót.n;1ĺlnak' azópiilet 3 sfiht méýgłrärcaľ rendelkezik

Á TeĺlÍĺiľáes ąg[3i ig.|Ei,źźlĺ, hogľ a homlqkzat tago|ása" a'z osÉipárkány ki-be ugrásu, iĺĺet''vę
ľnal.káns- megiole,nése 

'é.ryfresatiteg 
nem me.gfelelő; nem in'dokołĺ- Neľn- megi'ĺngyaľäzłľtĺo .az

ai.chaiaáĺ{s, a:nem megfelelő aranyľendszeľ szinten nem indokoĺt

Tery.ta'nác$ javasotta a'z wcpi hgrfulokat.átđolgoałs3, gz gnyagok, a suínsk tsrvęn valrá fełttintetését
|z abĺi t*äny (hłĺr{ssgiĺtek és tiż|etgk. lđíött} aĺat'tĺ Łomtgkaat egységesÍtésćĺ {os'zbpok ne
ĺery.enek Kiernełve). A páľkány kevésbe tegyen dominĺôns,, ne kövesse ."Í*ä ĺves v.onałaĺ A.felső
fooľnlo'kzatľáĺzen a színek átgondolását. kevesebb szíĺ'hasąáHtĺłt.
Á Teľvtarács a tcľvsĺ az elłxľrgľstt javasłatoľĺ|ĺ*l 'Énlotatta.l'

B l082 Đudapest,Baĺoss u"ó3.67; t'459.'Itr)
rł;1,lrľ.ig"zs.ŁJi äľĺlĘ.' hu

1.1

HOJ

4ĺb1,



Ä' Buđppast F6vĺáros IrĺIĺ. treľület 'ff'peffľo$ Ônkoľ'mányzrt ľ.ďg{ľm*steľĺ sĺv'ałałaVáľosftjteszŕésiés řôépjlésľĺügľoŚa{v.ĺĺĺpĺĺ;á-í".đaíř:ł$Źöi5*Jf$é.lłí#-"eb*éoy..

'ľ'.'ff. 
keĺ srďkĺľályi utca 4, ľro,mtokzat kiłbkÍás teľvének eĺge61yę,6set umogatom' az

.4 Fĺloł.4t kéĺ otđatn.'Ľgf't1ö' ffĺę6bg9*, es a 'be}ĺlątok fg.Ictti vínaintcs ŕ'ąlgsti..tios hőhľko|atot l*sŕja sx Á' bę'jářdŕäkéek,ü, a-h.g'gönlial *'tĺ.*"í *,g"gýuuďil.bG'điŁvĺsszafogoüvÍazĺr.ltęs kfurcg€Iyt ałąfuÍlzlw. 
. 'ęP r-l--- ---ĘY*t-.

Tovĺ{bhł az építlctő a homiokzat rÉgpö színez6e clötr kötcbs a puđapest Föv'áľoa vIĺI. kcľ{ilęÍ,Jéu*ęévr{r.os Pgĺgáľměsteľi }ĺĺvatal VřľosfejbszÍésí gs ľaep*;"ĹI'gňä.L;^ľňä-"i tiođräjáľa.lbeĺysáĺri sđregredet6st täľtani.'l

ea Éilil No$pľoft Kft. ft-ĺ303t9'sÁsc. alkalľnassegi nyib*ozaę:.
,jĺegĺluptotut hog a ť-ent ťF30Ĺt3. szánú te.ľv szeľint megvłĺrłsuló felvoľtó,

MHGFELBŁ
a hatáým ĺhňsukí'éśJog. sfr'íř'ćssĺmłk" eľm"épftěsi engeđéý adható.",

*z ńnĺr Noap' mfiú Efr. TD.130.3?9sÁ sa aüĺąłnąŠ$ás ľryđh*ozata :

"J'ł-íeg{&p*o.t.tdq 
.fiü,g a feĺłt[ G-3üe1 sĺáľréi terv ĺreľĺaľ ĺnegrłabaĺó fękonó'

'ME@EĹ
a 1łąt*tym m&zakí ésjĺłel elöí.ásg'}$mt aĺa eBfréĺi enseđtb adhątó-'

ĺz Énĺx Nonplofił Kft, TE.Ís03?,9ť#. ä..ť ;
. ,Jvíegáł|apfroĺ'uk; hogr a'fenĘ C}.3oŕ.ľ3.'suálłn},nrv szbřłľĺt megv'ahuló, fefuoĺó

I'&cfřĹtt
a,łntáĺyos ľnűsząki és'}o€i Él#.Fii'olerłk" aľľa épftśsi eĺgedéý adlratl;.

ĺz Éľĺt Nonpľofit Kft. ľE.1$.03?9'dťś'';lkabnaĺsägi lryi|atkoata:

'Jv{egálhpfronuk, hop a fenĺ., G.30&t3 szź,mťl terv szeľirĺt megvalŐsuló fefusttó.

tVĺEtrEtEt
a haĺátyos łąűszéki ésjogĺ effiŕ4spt$alŁ ana'É'pft€ĺi F,j1g6' {év adłłłtó."

Á' Ź0il4. nlĺ{épiils I ĺ'.'en ĺleeÍäľta$ łĺęĺysĺni sŤ'ntéo ľrsétlaFĺtb.taľ','lt*gy a sa'kezeĺkÉ'g ép{ibtabęfl}í.lijtstt t*řy"đslftfi'łôľĺtáEióban *tđzstfulffał( *-#*řl';:ůre'i ářupätot"j'ĺ'tom ĺłrve'*éöteltéľęst nern *apsaaftaĺą ěsvv g'ląPt,'!:l,L' au':t!,ú

A kěľelmet megvitŤĘ łlngálŁpfrouarn toyá!'ľl lory.az elkésztilt ép{ibr.es'rek az ercdeÍi'fftésiengedély.szerint vatläsrrxĺak *e. ,Ł* erętí 'Éeítć-i.;äg-eí-y-.i*ĺĺĺya** .i&;,ie#ť. lcevetően épĺt*$łengsdeły leiÍüe.łes evékony'ĺége.1 nem fatľąĺat.
Tekínte.üeĺ" hogl a ľ",l ľ*.ĺanon Eťő elkésztiłt saęrlĺeugt€k az eľe'd6tl épĺte*i engedé|ynelcmegfek',lnekĺ.az épitÉsi tevđťenysé,g ĺzabáIyos, 

". -ug.H'ö-eítiroe*" ľl""*p'ä.oe'a,u epĺ,e,*gylŁ!ľ'$ágoť nem á||apfto*arn {lę& 
'' ę .- Ýr-ĘŤÝy- .v.łil,*g.tgc.

ľeľĺrea& ae épĺřfut saeľke r#ó.yátbffiľa hÍvatkozłĺa łe í'. enaE'bĺ C ĺ 3'-as" Dĺ.3.as és Đ ĺ &ss hkásoktekintaľében kéľĘ 
^ru.ÜTEK 

sB. { (3i bĚ'kezdes ĺr emtB-o"*;ffi'k;6'i'íĺi*nte.. łiĺę'ľĺret 
"*.zalilť.:knF'.tľgy a megłévĺ va''Ńái;*Ŕ;z.t ,ńikiäĺk"iy--*'g{üak hinasfrása és azaľc*,iielďúr*kötömsége miatt a teí'ven szeľeplő nneglév'ö abtakny'í|rł'"ĺl nueľĹĹüt nem hhet kh1äkfráni

ffiĺ&sf s-adaľnsł,Đaffi ł{ Bł
1ryĘ'ĺÁ,!io'$# Íi'aĺtis.hu

ł+ł,l. 4,
76s



*,9Ttľ 1']ĺ. $.áĘĽťoglattaloĺ firycĺeľnbe véve azRa; t6 $ (5} hekezdése a|apján az etěftásoktólęIteľő mtisząkĺ ĺręgo' Hiłst e,ns€déýęňÍft

Á' fěntfutrr alapjáno oz éęített kłrweza aląŁÍtáłđr'óI és viletrłeĺőI.szóĺrí' t99?. évĺ t)ť'xvĺĺ't. t&vény(továbbiąkban: Étv.) łu.Y Rdj..39-40. s g'tel'fiéu*o u-ä*Joĺ*""'ŕilióbil-Jäiit'r ahpján ar'endelkezö ľészben fogt4ltal( sarirĺt hauiroaaľn 
9.-..:.v.r.*vr*.l vl'!

*'*äľ#. 
a KeĹ v|.?4. s*ánalc betaľtásával ho:tam ntsg' a Ket,44:45"$.a ahpji{n.szalĺhatóság

Az ĺiryfeti kiiľĺ a Két. ĺ5. $ (t} és (3) bekezđésének ŕiryeb-mbe véte*śvel az Raj 3, $-á,bąn.el6ŕtaĺĺafupján ál}apítotąm meg
ľ*kíntetteĺ 

ľ1." hogľ'". u1sĺi ingąttaa sTrŁ€Tůe elkészült, *z építmény töme'ge nem változĺk, azép**si e'ngcdét'y,ęI befe-;i*z' ô épfuís} *unl*łkat vegezns' k, exá ĺoĺtĺs'ęĺnrőĺ.ą szotľsze$os ingatbnokttlhjd-onosait a 1łžtsĺsházaŁrai szala 2003. évi c{niiii. o"ŕ"y-so. $ tl} Üet{e.uđése ahpján a közlla'kepusębn 
keľesdüI éľtesfteĺn

5.clbívom äzéľĺntett tárc'asházak htizös k€łĺbďtľk figyę|mit, hgsy jęltlĺ hauárłąatbt.s'zęmbsnaz ügďokk fetlebbezesének benyrljtására đak a társas#z,.ĺ,ue.el_'řĺs"ue*złtt uľtivevÉĺyensreľtpló áĺvétel iďłipontjátóĺ szämított ĺ5 napon beHll van.*řny* ľehetfuég Ezéľt ksľęm, hogyhđt]ĺtouątoin'n$k a *neeEsnkben áłló' Táľsesház Önök ĺľ-l.e't--ĺ*ĺĺ. fetpgbexsľe jogosulttuhjdurosaivą l való meg'omeľtetéôéđ' .n*l. ľryeu*l"uéegÝ-Ĺ ilöřn* *'*ääöľ* o
Ilktékességemet, il|. hatásköľömet a KeŁ !9: ĺ {t) és a 2l. $ (l) bekazdés b) pontją, vahmint azé'Bfiés.ügyi és az éľíiľ'é1ťel!ryeeti ĺła{fuágo* kĺlęioiasé.öl * ň*kĺesi 'fe$ets'biföl *ĺm äääoo?.€Ür' 23.) Korľh. ľeĺdelet ĺ. E (t}ponga' díbpftqi4 -
A fellebbezés bhetóeégét aK€t 9&.102. $.a szeľint bÍztmítottam.

Á. felleb'bôzés fuidokolási kőte zetségľ,öĺ az Éru. $/c, $ {I?} bkezďése atapján aúlrm6'iětęoaaÉst'
Az illęték eľiex.ĺĺ az illetékekľ'öl łaóló l9g.ĺ. äíĺ'xciTl.iiĺnuĺoý XV. rnel$klb'i"l. pontja hłtiłľozaameg.

npł't"t* az e|iárrísi ilhtéŁet hrótk" eryéb e|i'ánĺsí ktĺtséget a brótÍ ilhtékęn fetĺll, nem állapítok me,g

Budapest' 20t4. jÉĺrius 23.

Ä* ďgkĺqĺÍlt'Js đnkulnęĺtľĺrĺesĺĺł ť9'5.}*Tt*bkat

megeg:ĺ4s ĺ *ĺkĺi illii ł ;r:tl.

Kĺáä
ęzłłto ř. a' ^i: 

"é }.

"ł{tą s
ćtđ Jé

ľ ĺ}'ĺ.d ł 1ľł

iiiłi ł #,

Hątĺ{ľoeatonľ'ól éľ,ľesskrelc

tigľffllt.ćnt:

IG ľ ełnb ző /ĺał aJ do...p ał
l'. Smntkinítyi 4lnptbnfoľga|łnłaó, Kü.

.ía.]'
f. Etabn*so|verľ ľe|számoffi es

Vąryoľkęze|ő K{L, saĺcs Tímea
ĺŁlszánro6

K{ľ*ľ, ".. 
1 l?' .ł,.}'''Ä

ä$1á .ĺ'i:. ;3.

600CI Ksćsko-tľtét Köhftt tr Ź8'

l l37 Budłpest Pozsollyi lit 25. Iĺl, eľn 3'

[& ľ082.Buďgpęct" BąIgss u* 6J{'7. $T$;m łl 0{
\łłl'dwlib # gň/äłr5' h!

1$



3. W,est Ceet€ť Insathn&jtęsÉö Kü.,
Gĺĺb$ev'ľŇ-ftńlű

Saaxľlzéđok

4. Kłqprfu á.nĺa.kö6s kćpviso$ és áhah a
p'- s3nüĺĺrá$i u 6. sa {3ű511 łľsz}
?á|r*äsľ!áu hĄiđornsai

5" 8łé'bó Já'res,ĺB.és áłt]laa Bp. R{&lgzi tiĺ
}9 sa (365ü9 ha) h'eüan :tr*aJaołlogaĺ

6. 
{pbados G'.}pŕ:gy kö'?ös képľise$ éĺ
*.}t|a.ô Bp. *ákgczĺ út 23. iz (3Ú50í
łüEa) Tár$as'ház üÍajđorrosai'

7. Üyőľi s.á'łps koäis. kéBv,isatÉ é.g áItata a
sp;.Vas u 7. w. {36503 tľsz) Támasház
ł&jđomsaĺ

8' szíahäx' đs,Fíknművęsre'ji Egy'etęm mint
ľ fu" X{kóęzĺ úł 21. sa (lesgľ hts;z}
ingatl.an wgłonkeml6je

ffii****
Tewező

I I 12 Eĺdąpe'qĺ, Fapse.ľIręto uIlI't.

1083 Budapost fuíteŕu.58' Đ(. e'ÍľL gg.

ł'fi8$ &dapęst &i|tóczi t*, |9, Itŕ7 .

ĺ0s8 Huđĺpest tákóozÍ 
'it 

u3. IItr/46.

tr085.Buđapest' M''á& rr f.

l ü8s. &dap,ost V.as u- 2/o

ll047 Budapest Kfuo.sĺ rr g.

1t38 tsrdapest Népffiľdő u. 19/Đ

ÉľpnfeMleten

ÉTnRfe.ltiĺeten

E'Tnaľe[ibten

Émnfcmle,tgĺ

Émnfeiltĺetęn

ľ{oýben

9. MatenryKáľoty trÉzot 34|7ĺ'|3}

l0. ÁgZsu Bĺ, Csmgr.ádi Béĺĺné
f9tf)

'8z*k.hatávág

1 l. FKĺ':Ktizéppesti Kaa.sarófavédehrri
KÍt*ndeľrrség ..;::i!l!!..

.i jj,íjĺ,."l.iiiił]i!l!.l). 
:'. -

ta Pą{'řĺ Buđape5ĺ V. Keľĺileti NĺĺpBgészségügĺi
Intt,zętp

| 3. BľKH ľv{érÉ.stisli.'és lr{fu ząk'i Bidonsáei
řlailCIńgą Mssĺaki'Bidonsrig! osz*áĺy -

|4.. BřKĺí v, KęľĺłIetiHivaľnh
Kôd*kedéshaŁ{sá' gí.os4äty

15. ĘFKHV,KeľíĺlętiÉpfrésfrgr'i és
osltsćgv'édęłĺľli ľdłvĺtah;Ôr.ök.sé.ryćđelrni
,Üs.ztóF

t6- Euclepcst ľ,Üváľos VIil. KeťtłbłJóŽ$ł.$/ářosi
oľ'lęoľmňnľĺat Folgúunesteľe

Kłéłąűłęk

,?" ľÔcÁa p,oroełabsáäsi Ků.
l8" Fňĺálosĺ Cĺat Mĺivek .bÍ.

19. Föváľosi Vfoniĺvek Zĺ1.

2JO. Eľľt{i-Énuĺsz Ug,,€.ľśrclgĺIati Kft
?ł. jFCIKETtjsu Kft.

{ÄF"T 0t-

ĺ08I Btf,apest II" .tános. Fáĺ prł.pa' tér 2'g.

I0&7 &dapsst As*abs sándoľ n 4.

t,3f5 Euđapssť Pf; 355

I$93 Buđapes.t 6?.,Pft 5l ĺ
I I4'2 Đudapę$t Ráĺ(ospat*k u' 70.?2

ffi Í08ĺ *rĺdapeĺ.ĺ, Baľsss á" #.ó7.ffiTffi H0ł
ĺnł.włqaqsfr&ľns'hu

t4

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



e

Egłéb

22, É}vfr Nonprofit Kft. FMľ ls& Budapest lłIęiłeľ Leó rr. 4.

33. Gazĺ|á|lcdási lroda }I

a.. Épít{sfelĺiryeleĺ $ogeľő után) ÉtpRťelĺĺhten
25. N.ĄV Kelet-budapesti Ađóigąągatóság (iogeľő t438 Buda'pestPf, : St2.

után)

?6" tľattĺáľ

B }s82 Budapest' Baľoss w.ő3.6}..$ ,t59-2.I00 ľt 0t
rrq'\.lłjoaě&aľos.hľ

15
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#ft Kää#'äT

ťűĺ$ e#$ # ä

w ĺł\ ľ,ĺ.i

&r-uaľ'ľsľ ľlĺ{ltos,YBl. XnnÜrľr
JÔäs.EFĺł{Rogĺ ÖNront'ĺĺNYu''Äľ JEcYzÔJa

Ii'gyiratszĺ{m (ÉTĐRazonosftó}: 2013'0801l7Üt
Irłtłznnosító: I&.000374433/2{ t4
Ítríf*ŕúsráml 0e-29l26ĺr0ią
tigyintéző: Miľkócd<i ce"ĺĺu
Elé.ľüetiísěge: +3614592564

mbkocrk ic@jozsefuaľos.hu

T.đryy:Buđapst" Yflt.kerÍileĺ. szeutkÍľályi tłł4..$ä,3đ5ĺs hľsz abtti ingatlanoĺ lévö l44 lalcásos
szoľkezetkész |akoep'üIęt épftésĺ ęngedély ĺisrę

Iíszteh ťIg,,felemt

-.{ köziga2gatasi hatosagi eljáľás és szolgá'lĹaiás áľualános.s'zahłIyaĺrót szoló rnódos'ított 2Ü04' évi'CXL. Tv.
(KetJ 79. $'(3) bikezdése éľ.tstnében a.08.29/2$/20'14 iiryiiatszáľnú éTDR azonssító: r8l.3m0ĺI70t)
ha'tźĺrłzat kłĺzĺése tekĺntetében z teirbtsíiěsivé.łe\em bgíIIásót állapftoľľr ľneg' s az iľatqt foź4. q7; M-i
d*tuľmar lĺeńesítętbrek tekirĺteľn

Á' kézbesítęsi css|ekĺnényekeť dokumenĺáIó těľĺivevény tałłtĺś{ĺga :szeľint a kéĺ.sznri ké................:besíté'si k'ĺséľ|ęĺet
köv*töen a postaí kézbęsfró łlÍeln kě'ľpsftł' je'ĺresseĺ, ft1'4, Ü7. 07;i * rľłásođ.ik ĺíľtesíí€sĺ 'lďséľĺet .
keĺ*zéssel jut.tata víssza hatóságunkhoz a kiiz|és tlíľryátképezň ĺľctot.
Ä kćńęsftęsselĺnegnyiló' határidć'kerenidőponttól tekintenđök érvéĺyesľlek
E.zelr Ěľtęsfiesęrnhez melEkehrn a Đ8-29 /2fiĺ28t4 s:ranltl hatĺátoeatot:

ľjÍ'Ę"qt"ľ, ho''-ry a kezbe$ítési véh'bm !9s{ontose iľánt |ĺeľelľnet teýszthot elő a Ket. 79. $ (Ą és
(Đ bskezdésében foghlt*k atápj'łn a kĺĺebę*frěs:i véĺęlem beáltáľó'l torte.u-ö fudoĺtrásszeľzestöI.suíńíiott
tízrniit napon befiil" dé legkésĺibb a kézbesíľési vélelem .beáll'tátó| 

szám'ftoťt hat hónapos joeľ.'áá
haĺräľidön 'belüL
Á *éľelenłben ető keII adní azokłt .a těnyekeĄ ilÍetve kłiľüIměnyeket, ĺneĺyeŁ ł hk/7 'gsítés
łzlbúIy'taĺans{gđt ĘazoIjlŕh vryy ü4 anÍtÍba hfuĘnyůt vahőszinüsĺtik. ,4 kércIemłĺez az đIłłIónoĺ bcafuđ,tyi.
ÍIÍetłiket, '3"000l: Ft éłtékben ĺaetĺm'agqun kelg cłatłInl

Buđapesą 2014. .iüIňJs ?e.

:Xpľ'Ü'lÄ

ľ$J4 J*Ł

ffi }W2 Euda.pest, Bam$:s ui 63.67 f 45'.2ĺ0$
\Ą"tłĺtvjg?s gÍ\:aíu''fu 

'

tĺaüłrÍ,ąNyałuł

Banada=RÍľru{n E.dina jery'ďld -lÚł , *
nęvében és megbfuísából: * { #

Młrkóczki Cec.ÍIĺä

íisľinÉ7ő'

ľrľemsŕľ'vn
.v* * Ěľgtt

Áx gÍękÍłoniktls ďĺfumen&rn:h*a éű8llą}łfilffi

meĺqrlĺ'ĺcg.# t*ĺ'ťĺt] mtl iľaĺ

Ąĺt,ŕ;" *,
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f. Íľattáľ
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BUDAPEST FiVÁRos VIll. KERÜLET
Jozs E FVÁ nos l o N roRMÁ N y ZAT

IJ gyíntéző: Gyuricza Ramóna
Tel.z 459-2274
Faxz 459-2276
e.m ail : gywiczat @jozsefu aľos.hu

vÁRoscl'zoÁlro oÁsl ÉspÉruzÜGYt BlzoTĺsÁcł
soós cyoący
elnök

Tárgy : köZtenilet haszná|ati hozzétj áru|äs
IJ gy ir atszálmz I 6 -602 l 20 I 6.

HATARO ZAT

Hoppy Tľavell Kft. (adószźlm :25324268-2-42 székhely: 1083 Budapest, Üilői út 40.| a
továbbiakban: kérelmezó _ közteľiilet hasznáIatiľant előterjesztett kéľelmének helyt adok és

2016. május 09.től 2017. május 09-ig

hozzájára|ok

a Budapest VIII. keľület, Coľvin köz közterĹileten 1 db megállító tábla és 1 db árubemutató
célj ából töľténő igénybevét eIéhez.

Az ĺinkormźnyzati hatóság a közteľĹilethasznáIatźnak dija címén kötelezi akételmezőt arľa,
hogy fizessen meg Buđapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkoľmányzat K&H Bank
Zrt-néI vezetett 10403387-00028570-00000000 szźtmt szám|ź$ara a hatfuozat
kézhenlételével egyidejűleg egy összegben nettó 83 280,- Ft + ÁFA, cisszesen bruttó
|05 766,-Ft, százotezer _hétszźyÁatvarlhat forint közterület.haszĺÉůati díjat.

Ehatźltozat a kozléssel jogerőssé válik és ellen fellebbezésnek helye nincs.

INDoKoLÁS

Hoppy Tľavell Kft. kĺizteľüIet-haszná|atihozzźljźnulás iľanti kérelmet nyújtott be Budapest
Főviíľos VIII. keľület Józsefuĺíľosi onkormźnyzathoz (a továbbiakban: onkormlányżat)
2016. április 06. napjrán. Kéľelme a|apjźn az Önkoľmźnyzat fulajdonában lévő Budapest
VIII. keľiilet Coľvin köz kiizteľületet 1 db megáIlítĺó tábla és 1 db áľubemutató céljából
kívánja ĺgénybe venni.

A közterĹiletek rendeltetéstől eltéľő haszná|attnak szabéiyait a Jőzsefuaľosi onkormányzat
fulajdonában lévő kcizteľületek haszĺlőJatźnól és hasznźiatának rendjéről szóló 18/20|3.
(Iv.24.) önkoľmanyzati renđelet (a továbbiakban: Rendelet) szabá|yozza meghatároma,
hogy mely esetekben' mely tevékenységekhez köte|ező a közteľÍilet-haszná|athozzájźnilás

|082 Budapest, Baross u, 63_67 '. Telefon: 06 | 459 2 l Ctr . E-mai|: po|garmestel@jozseívaros. hu . wwwiozs"fu*o.. hu 1
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vÁRclscnzoÁlrooÁsl És
pÉNzÜGYI BlzoĺĺsÁcł

]Í3o, "'o*o'
beszerzése, egyben meghatarozza akozterület használat ellenéľtékét (kĺizertilet használati
díj), a kérelem benyújtásanak és elbíľálásanak ľendjét is.

A Kérelmezo áIta| előterjesĺett kéľelem megfelel a Rendeletben foglaltaknak, mivel
Kérelmező a Renđelet 5. $ (2) bekezdés 2. pontjában foglalt megállító tábla és 3. pontjában
foglalt árubemutató kihelyezésének céljából kérte a közteľiilet-haszná|atot. A kéľelem
foľmai és egyéb taľtalmi szempontból megfelelt a Rendelet l1. $ (4) és (5) bekęzdéseiben írt
követelményeknek (kéľelmező adatai, a hasznáIat célja, iđőtaľtama stb.), a Rendelet által
előírt mellékleteket kérelmező csatolta. Ezért a Rendelet 12. $ (l) bekezdése éľtelmében a
kéľelem elbírálására hatásköľręl ľenĺlelkęző önkoľmányzati bizclttság _ Buđapest Főváros
VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmćnyzat Képviselő-testiiletének Vaľosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottsága onkormĺĺnyzati hatősźlgi jogk<irben eljĺáľva - 2016. május 05. napjan
tartott ülésén elbírálta azt, és a 44412016. (V.09.) számú határozattwal ktizterulet-használati
hozzájáruIást adott a kére|mező ľé széľe.

A kcjzterĹilet-használati díj megálIapítása a Rendelet 17. $ .19. $-ai szerint, d f. szétmu

mellékletben foglalt đíjtiblázai 4. pontja 4.b. alpontjában foglalt 3 150,- FVm,ĺhő és

4.e. alpontjában fogla\t 3 79O,- Ftlmzlhő - havi m2 használati díj - alapulvételével kerĹilt

meghatározásra, a havi m, hasznźrlati díj és az engedéIyezett alapterület va|arnínt az
engedé|yezett,hónapokbanszĺĺmítottidőtaľtamszorzataként.

Felhívom a kérelmező figyelmét ata,hogy a Rendelet értelmében a

- a rendelkezó részben írt a közterĹilet-hasznáIati díjat a közteľiilet esetleg ténylegesen
kisebb teľületíi hasznáIatáta, illetve a közteriileten elhelyezett létesítmény tényleges
iizenreltetéséľe tekintet nélkiil kĺiteles megfizetni,

- a közterületet használó köteles a hasznáIat cé|jfua engedélyezett teľületet és annak
kö'rnyezetét folyamatosan tisáán, balesętmentesen, rendezett á||apotban taľtani, és a

koĺerület haszĺá|at időtaľtama alatt a szfüséges állagmegóvási, kaľbantaľtási és

tisńźntartźtsik<itelezettségétteljesíteni,
- a ktizteľĹilet használat kapcsiín elhelyezni kívant létesítmények, berendezések, egyéb

ttffgyak biztonságos elhelyezéséért, őrzésééľt a közerületet hasmríló felel, azok
esetleges megrongálódása esetén az onkormźnyzat felé kartérítési igénnyel nem

élhet,
- a kozteriilet-használati jogosultság nem pótolja a jogszabźlyokban előíľt egyéb _

hatósági, illetve szakhatósági _ engedélyek (pl. építésiigyi, egészségĹigyi, rendészeti
szakhatóságok engedélyei) beszetzését és csak a közremfüödő szakhatóságok
hozzájarulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes. A közterülęt
hasznáIő köteles jelen hataľozat eređęti példanyát vagy annak hitelesített másolatát a

helyszínen tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felszólításaľa bemutatni. A
közterület-hasznéůatĺal jáľó jaľulékos költségek (pl.: energiadíj, vízdíj) viselése,
illetve megfizetése a köĺeľület használó kötelezettsége. Ennek teljesítése éľdekében

koteles a megfeleló kozmuszolgáltatókkal a sziikséges megállapodásokat megkotni.
A közterülethasznźiatra vonatkozó jogosultság megszűnése után használó köteles a

l 082 Budapest. Baros u. 63-67. .Te|eíon: 06 | 459 2| 00 . E-mai|: polgarmestel@,|ozsefvaros. hu . rĺĺwwjozs"í',*o,. hu 2
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k<iaeľiilet eredeti źů|apotátkźrtalarĺítźlsi igény nélkül saját költségén helyreállítani. A
kĺjzterület-használati hozzájaruIást a Renđe|et |4. $ (3) beke'áé'be''-s"abźiyozott
estekben vissza kell vonni. Amennyiben a közteľiilet-használat soriín a haszn,á|atta|
összefüggésbęn a teľĹi|et megrongálódik, abban káľ keletkezik' illetve azok másnak
kĺĺrt okoznak, úgy a köZterĹilet használő a rongá|ódást saját k<iltségén kciteles
helyreállítani és a kráľt megtéríteni. A közterület használó ktjteles az eigeđé|yezelt
időtartam |ejártät követően a közteľület haszná|atálva| minden krĺĺalanítási és
csereterület biztosítására irányuló igény nélkiil haladéktalanul felhagyni, és azeredeti
állapotnak megfelelően a közteriilet fulajdonosának rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben a közteľĹilet használó a kĺiaeľiiletet a jelen hatáĺozatban meghatáĺozott idő
után is használni kív.á''ją köteles legalább 16 munkanappal a |ejźnatiidő előtt újabb kéľelmet
benyujtani. A közterületet tovább használni csakazújabb llozzá1łrulas biľtokában lehet.

A ľendelkező részben foglalt dĺjntés a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben foglalt
jogszabáIyi előírásokon alapszik, melyet a dtjntést hoző a közigazgatási hatósági eljaľás és
szol.gźůtatéts általĺĺnos szabźiyafuől szóló 2004. évi CXL. töľvény (Továbbiakban: Ket.) 71-
7 4. $ -ai szeľinti határozatban rendelt kiadni.

A döntést hozó önkormźnyzati bizottság hatásköre a Rendelet 12.$ (1) bekezdésén alapszik.

Az önkormźnyzati hatóság ahatfuozatát a Rendelet 1. $, 12. $ (1) bekezdése és 17. $-23. $-
ai Ket. 19. $ (2) bekezdése a|apjźnhoztameg.

A közteľtilet-haszná|ati hozzéljźrulási kérelem elbírálása soľán Íigyelembe vette a Fővrĺrosi
Szabőúyozźtsi Kerettervről szóló 4611998. CX. 15.) Főv. Kgý. ľendeletet (FSZKT), a
Budapesti Viĺľosrendezési és Építési Keretszabályzalrő| szĺlĺ ąiĺtg98. (X. 15.) Főv. ťgy.
rendeletet (BVKSZ)' ,és ,a Józsefuráros Kertileti Épftési SzabźůyzatáróI szóló 66/2O0i.
CXII. 1 2.) rendeletet (JóKÉSZ).

Jelen dĺjntés ellen a fellebbezési lehetőségkizźrását a Ket. 73lA. $ (2)bekezdés b) pontja
biztosítja.

Budapest, 2016. május 1 0.

i és Pénzügyi Bizottság
elnĺike

ďLĺ/^,,,l-

|082 Budapest, Baros u,63_67,. Te|eíon: 06 I 459 2 |00 . E.mai|: po|garmestel@jozsefvaros. hu . www;ozsefu"ros, hu 3
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A határozatról éľtęstilnęk: ,,
1) a kéľelm 

",a, ;,.aźT,,. /L.-,-a- 2016 iłÁJ 2 0.

2) a VIII. keľületi Rendőrkapitĺányság,
3) a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi Polgłĺľmesteń Hivatal Közterület-
feliigyeleti Ü gyosztály
4) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgiĺľmesteri Hivatal Hatósági
Ügyosztály,
5) a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Ugyosĺály,
6) irattrár

|082 Budapest.Baros u'63_67,.Teleíon: 0ó | 45g2|00. E-mai|: po|garmesteľ@.jozsefuaros.hu. rvwwjozs"fuu.o,.hu 
4
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A kéľelmező tudomásu| veszi, hogy
a kéľelem benyújtása nem jogosÍtja fel a köaeriil ethasmá|atára,
a Józsefuĺĺrosi tnkormanyzat fulajdonában lévő kiizteriiletek használatrĺról és haszrálatának rendjéről szóló|8ĺf013. (Iv.24.) önkormányzati rendelet 17. $ (l) b.k;;;; szeľint aközteríi|ethaszntiatáértközterület-használati dĹiat kötęles ťrzetni,
a közteľiileten klzáróllag a kereskedelmi twékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|oĺ2OOg. (Ix.29.)Kormĺínyrendelet 12. $ (l) bekezdése alapján a rendjet s. ň"uen"teuen meghatiĺľozott termékek árusítha-tók.

A kéľelemhez a kére|mezőnek az alábbi me|léleteket kel| csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-el je|titni)

l. A kt'zteľiileten fo kívrínt

Fĺgve|meztetés:
A hůźłIytąIÜu] kiuikatt lrerelemľyomtdvátty és e etőfiĺ mellékJetek csđolósán fiú! apontos es egertelmíi helyrneghđtźrozfu, va-Ia nirt a męIevő leatméľĺyfonja eleng&pfuilen a baly,iitott lcłelen ia",r 

"uĺ,a,n,an*lA kiiueriileĺhasznĺálatot-kiĺlönösen _ az ďĺíbbijogszab áiyokszabälyozrĺźů<:

tvÍaryaľotszághelyĺ önkormányzataiľď szóló 20l l. évi cDoc{D(' tävéĺry
a Józsefuáĺosi onkormáryzattuląidonában lévő kö,zteľiiteüek has.ná|atríĺói és hasmáIaűnak rendjéról szś|ő I8D0|3,(Iv .24.) önkoľmánpati ĺendelet
Józsefvráľos Keriileti Epĺtési S3bál1zatáĺĺ | szó|ó 66DN7'QilI. l 2.) önkonnányzati rendelet
Budapesti Városnenderesi és Építési Kerebzab aly.zltol szi|a n ĺwst.ęxls.) Főv. Kg. rendeletA reklámqk, ľeklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól ,,đĺ ssĺzol3. QilI.2p.) iinkor-máĺyzati ľendelęte

NYILATKOZAT
AlulÍľott, az 6\Ía|am benyujtott közteľĺilet.hasanálati kéľelnem elbÍrálásánęk cé[iából houdÍdrulokszemélyes adataimtörténő keznléséhez, valamint.ahho.ą \osy * így tudomásra jutott szemelye, uđu'-oĺonäiŤř.ffiesteri Hivatal az le-jáľrásban részt vevő szakhatósági állásfoglďásoř.bekérése 

""ga b"áübit'a az illetékes hatóságok felé.
Kére|ĺnem benyújtásakor a Polgáľmesteľi Hivatal G.azdĺílkod.ási Ügyosztály^ügyintézőjétő| tájékoztztÁst kaptam _aĺnelyet tudomdsul vettel?, _ az eljárás meginđítás. án ar nau*roli iůeyntezési hatĺáľidőről, az ügyemľe irányađó jog-szabályi rendelkezésekről, jogaimľól és kötelezettsegeimľđ| továbbá"ktitelezettségem elĺnulasaĺsának jogkövetkez-ményeiľől, valamint a hivatali elérhetőségrőI.

KíÍelentem. hogy kérelnem teljesítése esetén a kongazgatá:ihatósági 
".ljá.á' 

és szolgáltatás általĺínos szabályairól a2004. évi CXL. töľvény 2004. évi CXL. ttiľvény z1ił.J (l) bekezđés b) pontja alapján a fellebbezési jogomľól le-mondok. Tudomdsul veszem,hogy ezźúta|az ugýemben iožőtnuu,i,ut *oul. kti'lesekoľ jogerőľe emęlkeđik.

Ąg Ą {,,ĺ{"

i vállalkozás esetenlväĺia]kozói

- őstermelők esetén őstermelői i
- vendéglátó terasz létesítés
jelentés köteles kereskedelmi tevékenvsés beie|enfését icqza|Äá^t^'*^.fi'-^dokumenfumot vagy a Miĺködési2. Az igényelt t"'iil.t" oo

lilä.l;*J:lľäÍ*:ľ":ľ::ľĽ::\;:i:*Íľ:::9**łj i*łĺi:zeľepelnie, hogy annak nagysága;elhelyezkedése egyértelĺniĺen megállapítható lJgyen (TERÁsz, PAVILöíäšřiři.I;";ílffiää'.Jď"'
hosszúsága; a terasz, pavilon :ľtŤ:l-.:ptuet lromňuaĺ 

|."-úĺĺ e, 
":a'a 

a szététo|valo tĺvolsag a; terasz
i*ů"ĺ.; méterben mérve).Az9|Ę|v17ikívánt.p

vszĺn Íotój dt is cs atolni szükĺ éges,
4. Meglévő létesífinényre vonatk

teu ĺeä'J"nĺ.

esetében az építtetőtől kapott meghatälmazast és ajogizabályb,, aaĺ,t""i"t""l,ĺ;i;"f;*;,:",n;;n,iigli hato-sőgi engedélyt cs ątolni szüIrs éses.
6. Közút igénybevétele.esetén

ľ"ľ:ľ-J::*::^'ľ:J.1:1Ľ:ľ'besżerezhető ňrr roĺtĺ ŕtiłeteaesĺI gugatóságKözutkezelési Fő-



Cé ga|áír ási nyil atk ozat

/ a|źirás-minta /

Alu|írott,

Deák Ferenc István (a.n.: Lajos Ilona Júlią lakóhely: 1214 Budapest, Nyíďa utca 4. ťsz;.Z.,szĺll.: Budapest,1984.02.10.) mint a

ITEADONIST Hungary Kft.
(székhely: l082 Budapest, Kisfaluáy u.40. fszt.2.)

IľJ:Í:ĺ"J:ľJ'äTTä}",,:*:. 
ö'nállóan akként jegyzem, hogy kézze|-géppe|előÍľt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá

Deák F.erenc István

Ugyvédi ellenjeqyzés

A|ulírott, Dr. Czimmermann Zsolt iiryvéd (l l39 Budapest, Váci út 85') ezen aláírłís-minta e|Ienjegyzéséve| igazolom, hogy

ľŕľ"iä:il*^ľ,iľ"(".n': 
Lajos Ilona Jrilią lakóhely: l2l4 Budapest, Nyíďa utca 4. fszt, 2., szül.: Budapes!

HEADOMST Hungary Kfr.
képviselője (üryvezetője), aki szemé|yazonosságát a 078555JA számú személyazonosító igazo|vánnyal' Iakcímét pedig a
907364PL szÁmú lakcímet igazo|ő hatósági igazo|vámya| kellőképpen igazo|ta, előttem saját kezűleg irta a|ő. A
cégnyilvrĺnosságrő|, a bírósági cége|arĺásró| és a végelszámolĺĺsró| szóló 2006. éviV. törvény 9. $-ban foglaltaknak megfelelően
je|en a|áíľrás-mintát a HEADoNIST llungary Kft. cégbejegyzési e|jáľrása során készíteútem és e|lenjegyzem 20ř. május
l8. napján.--

Budapcst, 2016. május l 8.

(( 92-

r1r. czlh.ĺMERMANN 
i 
Ügyvédi Ilodaffi

. Czimmennann Zsolt

ĺĺ
üłŕ ,,
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2016 06.17. OPTEN Kfr. D cą]kivonot 2016. 06' 17 i hatállyal

H EADON]ST Hungary Korláto|t Fcle|őssfu ű Társasfu
(ĺ 082 Budapest, Kisfa|udy utca 40. fszt. 2.) Ad6słám: 25568lll-ląz

Gégkivonat 20 1 6.06. 1 7 ..i idffi||apotban

ÁI-ĺłlÁtĺos ADAToK

Cegjegyzékszám: 01 09 282690 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|áto|t fe|elősségű társaság

A|akulás dátuma: 2016.05.18.

Bejegyzés dátuma: 201 6.05.24.

ł cÉe ELNEVEZÉSE

a1 HEADoNlsT Hungary Kor|áto|t Fe|elősségĺÍ Társaság
Bejegyzés ke|te: 201 6.05.24.

Hatályos: 2016.05'24' - ...

A cÉG RöVIDĺTETT ELNEVEZÉSE

3/1 HEADONIST Hungary Kft.

Bejegyzés ke|te: 2016.05.24.

Hatályos: 2016.05.24. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 1082 Budapest. Kisfaludy utca 40. Íszt. 2.

Bejegyzés kelte: 20.ĺ 6.05.24.

HatáIyos: 201 6.05.24. - ...

A TÁRsAsÁolszeRzŐoÉs 6LAPszABÁlY nupíTl oKRAT, Éresíri oK|RAT) KeLTE

8/1 20,ĺ6.05'18'

Bejegyzés ke|te: 201 6.05'24.

Hatályos: 201 6.05.24. - ...

A cÉG TEVÉKENYSEG! KÖRE0)

9/1 9602'08 Fodrászat, szépségápolás (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 2016.05.24.

Hatályos: 201 6'05'24. - .'.

9/2 9604,08 Fizikai közézetet javító szo|gá|tatás

ŕ
e.łff,.,

ĄB s,httpsy^/vww.opten.huicegtaricegklvolrat-nyolrr tatas/01 09282ô90 1t3



nT .re.t. OPTEN Kft. > Cégkivonat2016.06. 17-i hatá||ya|

Bejegyzés ke|te: 2016.05.24.

Hatélyos: 2016.05.24. - ...

9609.08 M. n. s. egyéb személyi szo|gá|tatás

Bejegyzés kelte: 201 6.05.24.

Hatályos: 201 6.05.24. - ...

11 A cÉG JEGYZETT TŐKÉJE

1 1/1 Összesen:3 oo0 0oo HUF

Bejegyzés ke|te: 2016.05.24'

Hatályos: 201 6.05'24. - ..'

13 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATAI

Deák Feľenc ísfuán (an: Lajos llona Jú!ia) s ügyvezető (vezető tisztségvise|ő) 1214

Budapest. Nvírfa utca 4. fszt' 2.

Szü|etés icleje: .ĺ984.02. 
10.

Adóazonos í tő je|: U277 31 93o
A hite|es cégaĺáírási nyi|atkozat v.ägy az ügyvéd álta| e||enjegyzett ä|áírás-mĺnta benyÚjtásra
kenilt.

A képvise|et módja: öná|ló.

A jogviszony kezdete: 2016.05. 18.

Bejegyzés ke|te: 2016.05.24.

Hatályos: 2016.05'24. - ..'

A cÉG sTATtszTtKA| SZÁMJELE

20/1 25568011-9602-11}|01.

Bejegyzés ke|te: 2016.05.24.

Hatályos: 2016.05.24. - .''

A cÉG ADlszÁMA
21/1 25568011-142.

Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 201 6.05.23,

Bejegyzés ke|te: 201 6.05'24.

Hatályos: 2016.05.24. - ..'

A cÉG ELEKTRoNlKUs ELÉRHETÓSÉGE

45/1 E mail: headonist@headonist.hu
Bejegyzés ke|te: 20í6.05.24.

Hatályos: 201 6.05.24. - ...

A cÉG cÉGJEcYzÉxszÁĺvlłl

49/1 01 09282690
Vezetve a(z) Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában.
Bejegyzés ke|te: 2016.05'24.

Ąt

9/3

13/1

21

n

Ý,łĺv'
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Hatályos: 2016.05.24. - ...

Cégformátóĺ függő adatok

í(09) A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATA!

1pg)n Deák Ferenc lsÍván (an: Lajos llona Júlia) fr 12í4 BudapesĹ Nyírh utca 4. fszĹ 2'

Szü|etés ideje: 1 984.02. 1 0.

A tagsági jogviszony kezdete: 2016.05.'t8.
Bejegyzés ke|te: 201 6.05.24'

Hatályos: 201 6.05.24. - ..'

1(09)/2 Maledi Maled (an: Hohammadi Shirint 
. 
# íí25 Budapest. Diós árok 40.46.

Szü|etés ideje: 1 994.05.03.

A tagsági jogviszony kezdete: 2016.05.18.

Bejegyzés ke|te: 2016'05.24.

HatáIyos: 2016'05.24. - ..'

Az adatok az OPTEN Kft' Cégtáľ rendszeréb6| származnak, amety cégek esetén a
Cégköz|önyben megjelent hivatalos adatokat tartalmazza, más szeľvezetek esetén egyéb

foľásbó| származó hivata|os és gyűjtött információk |áthatók.

Lekérdezés időpontja: 2a16.06.17 09:35
Uto|só feldolgozott Cégkĺizlöny megje|enési dátuma: 20í6'06.í4.

Adatbázis utolsó aktuaIizálási dátuma: 2016-06.17 08:28

oPTEN Kít.o

Ąg#,.https ://www.opten.hu/cegtar/cękivonat-nyom tatas/01 09282690 JJ



Budapest Föváros Kormányhivatala XI. Kerĺ.ileti Hivatala
Budapest XI., Budafoki út 59. 1519 Budapest Pf.415

Megrendelés szź,ľľ': 3 5962g / 6/20|6

Nem hĺteles téľképmásolat
2016.06.11 18:55:54

He|yrajzi szám: BUDAPEST VIII.KER. belt€riilet 36386/0

Méretarány: l : 1000
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Műszaki |eírás

Megá||ító táb|a

- mérete: A0 (84]. mm X 1.1.89 mm)
- anyaga: kovácsoltvas
- színe: fekete

A megá|lító táb|a a Kisfaludy utca és a Corvin köz kereszteződésén é|, azelhaladó
emberek tájékoztatását szo|gá|ja, a fodrászat megnyitásának tényérő| és az
a|a pvető elérhetési adatokró|.

A tábla csak nyitvatartásĺ időben |esz kihe|yezve (09-21h minden nap) és nem
zavarja az átmenő gyalogos forgaImat.

Spaletta az ablakra

- mé|ytokos kivitel (a faI kávamé|ységévet megegyezően)
- asztalos minőségű
- fából, fix kazettás zsaIuszárnyakkat,
- vasalattal,
- o|dószeres Vagy vizes bázisú |azúr feltiletkezelésse|,
- fehér színben
- ].65x1.70 cm te|jes felületen
- 2,8L nm terü|etű
- belső olda|ain fehér alapon fekete betűve| írt rektámfe|ri|ette|

A spaletta cé|ja, biztonságtechnikai szempontbó|, hogy csukott á|lapotban
megóvja a sza|ont a betoréstő|, mindeközben esztétikai|ag is passzo|jon a

|akóház mostanĺ képéhez. Be|ső rek|ámfe|ti|ete pedig tájékoztatásuI szci|gál;on
az arra elha|adó gyalogosforgalom számára a sza|on meglétérő|, nyitva
tartásáró|, bejá ratáról.

,ť

ülŽ "/'t,/
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BUÜÁPEST ľŐvÁgos vĺĺl.nĺ' n Ü l rĺ JÓzs ľ rrlĺt nos l i-l ľrl ľĺO nĺ'ĺÁ Nyznĺ
ox. ĺ<ocsls mÁľÉ

:l tsĺ s ł.. R M ĺ s T Ě ĺ].

Headonist řĺnngary Kľt.

Budąpest
Kisfalucly utca 40.

1 082

lktatószám ; f6.46ai2íJ| 6
Üg},intéző : Szornoĺanýnó Kocsis Beatrix
T.ęlefon: 45-92-1s7
e.ĺrr ai1 : szoĺr'o1aĺrý rreb@j ozsefvaros'lru

TáľgY: Kisfaluđy utca 40 szőm a|atti iizlet kozelében megállíti tábla ellrelyczése, valĺľnint
az uzlęt nýlászáľój án bď tĺl r$kl ámfbliľatos spal etta el lrelyezése

IG'Ą.ZoLÁs

ŕelepĺilóskópĺ bejelentósi eljáI.ásban

ř.I'eadoníst l{ungaľy Kťt. be.jelentő SZ9ľ\'e7,8t kéľolmóľs, 2fr16. júniu,s tr8-an indult
telepiilésképi bejelentési eljaľásban, a Kisfaludy utca 40 szánr alatti (36386 hľsz.} ĺĺzlet
Irözelróben megállítií tábta elhelyozése, valaminÍ a'z iizleÍ nyílászáľóján beltil
ľcklámfelir,atos spaletta elhelyezése táľgýlan benyt1jtoťt dokurnontácíót átvizsgáltarn és a
{bnt megjelôlt építési tevékenység r'egzésót tĺđomásul vesz€nr az *lábbi kikötésseh

A megállító ,táb|tlt az uzlet eĺőtti jár.daszakaszon szabađ csak elhelyezni' A spaletta 8z1ne az
éprilefen taláĺható ľedőnyök színével megCIgyező lehet;

J,ďeĺl telepüté*épi döntóseľrunel szemben a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáros
onkoľmányzat Kópviselő"tęstĹiletélręz lehet fęlle.bbęzni a7, ć|Jtvétę|ta7 szánított 15 napon
belüI.

Jeleĺl telelprilasképi igazolás polgáľjogi igényt nem dönt el.

A települósképi eljárás sorá4 lneglrozott igazolásban foglaĺtak megszegésc ęsetár
településképi kötelezesi eljáľás lefolýatása ľendelhetŐ el. A kötelezettségek megszegése és

végľe nem hajtása csetén 50 000 ťoľintig teľjedő bíľságkiszabása renđelhető el.

INĐoKoLÁs
Heađĺ:nist Hulrgary Kft. bejelentő szęĺvęzet, a 26-46aĺ2arc ügyiľatszámú kéľeInrében az
ópített kölnyezet alakításáró] és yódelĺnéľől szóló |991, éłvi LXXVIII' toľr'eny 30/D'$-a, a
telepĺilésfejlęszľési koncepcióľól, a3" integľált telepiĺlésfejlesztési stľatégiaľól és L
tslepülésľendezésí eszkoz<jkről, valamitrt egyss teleprilesľendezési sajátos
jogíntéznlĺlnyekľől szőlił 314lf012' (XI. 8.) Koľm. rendęlęt 23.$-a, lalamint a Budapest
Főváľos VI'Ii. keľĹilet Józsefuáľosí Onkonn ěnyzat Képviselő-testĹileténęk az építéstiggyel
összefüggő egyes hel5'í önkornlányzatí lratósági eljáľások részletes szabályaiľól szóló

-t

lÜ32 B,.:capęst,$ĺlľcss r-r ŕ'}'-67 .l'e|ł-íon: i}ó ĺ 459 7l3J . t.i.',:aĺĺ:łĺ!gel.m*steľffijoes.ĺl.''łłt:."s'hu . 'l"r.t"w:iozseł'ĺaięs'hli 
.
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B U DA PšST rŐvÁľtĺ'}s vl ĺ l . ł< n ľ Ü l nľ'ĺ:zs urvÁ ncrsi Ö ľĺ rn nivt ntq,{ z/\l-
. DR. rocsls mÁĺÉ

ĺ)OŁcó.í{PtľE} Fĺ{

5/2aB' űI.10.) önkonnányzaĺi ľenĺĺele' 
9:l ?.-$." alapján telepĺilésképi bejelen-tést tetthatóságorrrhoz' a Buĺlap*st, vul, keľtilet ĺ<ĺsľaňáy.-ui"ii'ąo szám alątti üzlet kĺĺzelébenmegállító tábla elheĺyełéséľc, valanrint az uz|et nvĺla*'a.J:ĺ" b;ň;;.kffiĺlíĺäo, spalettaelhelyezesére vonatkozóaĺr.

A rnellékelt tervdĺlkumenĺäciót és annak nrellékleteit átvĺzsgálva megállapíĺotĺanl, hogy azmegfeiel a telspiílésfojlglztési koncepcióróI, az integľali teiepĺilesťejlesztési stratégiĺĺľól ós ateleptllésľendezósi eszkłizokľöl, yal1mint ;#-" telepíilésľondęz"esi sajátosjogilrtézményekről szőIő_314l2ol1. 6l. 8.) Koľm."ľe,xlęlot 23'$ (2).(3) bekez<lésében,valamint a Buđapest Főr,áľos VIIi' kenilet Józsefuaľosĺ onkoľfiranyeat Képviselő-tesťtiletéĺrek az építésii8gye1 ĺĺsszefiiggő.:gťs' n;ý cĺllkorrnanyzati hatósági eljáľásokľészletęs szabályaiľól szóló 5ĺ2013. űľlro.: ö;'Id;'''y"otĺ^,uno*l*i l. mell'ókleióben Í.oglalttaľtalmi kij vetelm ény,ek'ľrek.

.Ąz építesi tevékenység a Józsefuáros 
'Keľiileti 

Építési SzabőűyzatáróI (JiKÉs Z) szćió66/?00?. (XII.I2.) onkoľmányzati ľendelętr,uĺ oäiuii-l,-.l. megfeleĺ, a ťelepiilésképbeiĺĺeszkedik, azonban u *"ýlľto tábla mércai"',**^".ľ*1elrrek męg a a ľeklámok,ĺęklámbeľendezósek es cégé}ek cllielyezésének .äĹáiył*l szó]ó šsłzolz' (XII.20')őnkormányzati ręnđelet" l9' š 0) bękęzdésébeĺl leírtaknak ,oMsgátlitó tábĺa vállakozásonkéntmax. l db keľülhet elhelyezésľe, a vállalkoua''ul, .l''iyät biztosÍtó heýisóg lromlokzatíszakasza előtt, nýtvataľtási időben,,, ezéft, aľendelkező ľászbęn t.bglaltak szerinti kik<itésselaz épitési tevéken5zséget tudonrásul vęszem.

A lendeIkező ľészben Íbglaltaknak meqĘle.ý telepüĺésképi bejelentési eljáľásban hozottígazolásom a1 építe}t kömyezet alakítäsáril e' 
"eo*má.iĺl szóIó 1997, évi LXXV'I'.töľvény (a továtlbiakban: Étv'; 30iĐ. $ (t) bekezdésé";'p-1.

A fellebbezési jogról ręndelkez,es az Étv. 3,OP. $ (3) bekezdésén és az ópítésriggy.eliisszefiiggő ęgyes helý onkor.mźnyzati^hatósági äĺ*}:á'"t ľészletes szabályaiľő| szóLó5/f013 , (il.1 0') onkoľmányzatj r.endeiet 1 3/Á' $-n,-a atĺĺtesu"n foglaltak megszegeséľől szólóĺend.elkez,és azEtv,30/D' 
'$ 

(4) bekezdésJn alapul'

Budapest, 20I ó. június 22.

É,^^Łúr

r,Í,í,"ą:
łni

Ĺ^ĺ:.ĺ*iĺ: poĘłrrnssĺerí$jozseĺvaics, hu . ''"..ĺĺ.ĺ.i.:,zseńra.o ,'l.,,-, 
f|C82 [lu<ĺar.'esł, Bĺlosĺ ł;. (..]-.ó/. . Ieśeí.;rĺ üá í ,i:9 2 |{j{} ,
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Budapest Főváĺos V||I. kerü|et Jozsefuárosi Po|gármesteĺi Hivatal 
i .jCiSí:ĺ r.jťi,Ji]l ł,í.il.ĺi,.lftiíĺjsl.Ei:ll i.;|ťi..TĄi. i

Gazdá|kodási Ügyosztá|y - i . t,?, 'i "' !

ĺ082 Budapest i áľ18 ,Ąľ'h ĺ :" i
Baross utca 63-67. i.'.*. L,í b.>L l Ia ĺ 6 iK É R E L E M i;;;..'."ä;.;.:1 .ea.-;.'.'-.".''..;

a Jőzsefvárosi önkoľmányzattutajdonában |évő ktizteriĺIet hxmwĺFrľ.._-.:..:-..Kérjük a nyomtatványt oIvashataaí, nyomtątott betűyel kitötteni!

Bankszárntaszama J ioiqi ł ŕ.i ł.
/1q siao r íi(i

AdőszźInil'W_re_W
Egyén i v ál l al kozás esetéb e n :

Adószáma:

I

Magánszemélyek esetében :

Kérelĺnezoneve: '..'............. telefon:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közteriilet-hasznĺźląti kerelmek elbírálósóhoz; valamint a kozterület-használati hozzójó-
rulósbanfoglaltak ellenőrzéséhez szülrségesek' Az adatokat a Polgórmesteri Hivatal Gazdálkodósi, illene Közterĺjlet-felúgyeleti
Ügłosztĺźlya kezetik e infonraciós önľendeltłezésijogról és az infonruiciosrubadságrót ęóló 20I ]. evi CilI. törvény alapjóm

Közteľtĺlet-hasznáIatidejez2}1,'i|,u' iE hő i,finaptól - zo{fr.e" il iŕ ho ffi napis

(Több időpon|- heýszín esetén kérünk listrát {neué\phi!)

Kiizteľület-hasłmálatcélj",......!.(*r.l.rÍ.gs.bE..........:..{Ł.:Ť..=.3....'.

Kérclemml éľint€tt kiizÚeľĺilet narysĘa: .'....'...... ^ . ....... mzldb

Kiizt.eľĺiletheľye:Budapest,uII.kerület..,}.ę.y::yę?.Ĺ: ,' Bo*(u. 1.r

:..{...............:..:ďĄ......ł

Kér.j iik a túIoIdalon jelzett mp!l-ékl-eteket csatolni, és
a kérelemnyomtatvúnyt aláírni szíveskedjék!.

ĺĺasŁĺ
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A kéľe|mező tudomásul veszi, hogy
a kérelęm benyújtĺása nem jogosítja fel a közteľiilethaszĺáIatára,
a Józsefuáľosi onkormanyzat tulajdonában lévő köŻęrulętęk hasanálatáról és haszná|atának renĺljérŕĺt szóló
|8ĺ2013. (|v. 24.) önkormányzati rendęlet 17. s (1) bekęzdése szerint a közteriilet hasnlá|atáért köZterület-
használati díjat koteles ťlzetni,
a közterĺ.iletenkizźrő|ag a keľeskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|0/2009.(IX,29.)
Koľmányrendę|ęt 12. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott teľmékek ráľusítha-
tók.

Á' lĺórclcmhcz l kóľc|mczőnck az alábbi mc|lólctcket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjiik X-el jelö|ni)

1. A köztertileten folytatni kívánt tevékenység gYakorlásiíľa felioeosító esYszeríĺ okiĺat másolatát:
- egyéni vállalkoaís esetén: vállalkozói igazolvánw.
- gazdasági tiĺrsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi céskivonatot. a|áirási címpéldánvt. 2<
- tarsadalmi és egyéb szeľvezetek esetében: a nvilvántartásba.vételtiketisazo]lo okiĺatot.
- őstermelők esetén ősteľmelői igazolványt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azazt.uzemeltetni kívánó kereskedelmilvendéglátó egység érvényes be-
ielentés köteles kereskedelmi tevékenység beielentését ieazoló dokumentumot vasv a Működési EnsedélYt
2. Az igényelt teľületre vonatkozó helyszínt ábrázo|ó vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utciĺknak
is' A vázlaton az ĺgényelt teľtiletnek - a szükséges méretekkel - ugy kelt szerepelnie, hogy annak ĺagysága,
elhelyezkedése egyértelműen megáIlapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz,pavilonszélénekazépĺilethomlokzatifalátólés ajźrdaszé|étő|valótavolsága;teÍasz
esetén annak az tizlotrrok a bojrĺr'atrltÚl vuló túvolsŕrgu, amclyikltcz taľtozik; nrétęrben nléruc).

X

3. Az elhelyezni kĺvánt építmény, létesítmény, berendezés mÍiszaki leírását és teľveit; teraszkérelmekhez a
helyszín fotóiót is csątolni szükséges. k
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteľiilet-haszná|atihozzájźlru|ás megújítása esetén - vĺírosképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kotött építméľ,y esetében vagł építési munkólątokkąl osszefilggő közteriilet-hąsznólat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmązdst és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügłi ható-
s ági engedélyt cs ątolni sziiltséges.
6. KÖzút igénybevétele esetén - a 2. ponÍban foglalt he|yszínrajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrázo|ćl
foľgalomtechnikaiváuajzot, amely beszereżtető a BKK Közuti Közlekedési IgazgatóságKözutkezelési Fő-
osztá|y, Forgalomtechnikai osztályán.

Figvelmeztetés:
A hiĺźnytalarrul kitöltott kźrelemnyomtatv,fury es ąz előíłt melléHetek csatolásu hłl, a poľltos es egłeľtelmű helymeýaározás, va-
laĺnint a meglałő létesítméľIyíotoja eleľlgedlrctetlen a beľryújtott lrźrelem erdeni elbbáIásához!

A köztertilet-haszrrĺálatot _ ktilönösen _ aza|ábbi jogszabályok szabźt|yozzźl<:

Maryaľorszíg heýi önkormanyzatairól szoló 20l l. éü CDoo(D(' töľény
a Józsefuiíľosi onkoľmrínyzat rulajdonában lévő ktizteriiletek hasmálataról és haszrrálatanak rendjéről szÍiő |8ĺ20|3.
[v'24.) iinkormlínyzati rendelet
Józsefuaľos Kertileti Építé si Szabźiyzatfuó| sm|ő 66D007 .(]{J/.'Iz.) önkorrniányzati rendelet
Budapesti Vĺĺrosrendezesi és Épftési Keretszabźiyzatőlsn|ő 47/|998'(X.l5.) Főv. Kgl. rendelet
A reklámok, ľeklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól sző|ó 5512013. (xII.20.) önkor-
mźnyzatí rendelete

NYILATKOZAT
Alulíľott, az źitalam benyujtott közteľület-haszĺrálati kéręlmem elbírálásának cé|jából hozzlźidrulok személyes adataim
tijrĹĺjlrő kczclćsĺjhez, valamint ahhoz, hogy az ĺgy fudolnásr.a jut'o|'l személyes aĺlataimat a Polgáľmesteľi Hivatal az le-
jĺírásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakor a Polgrĺrmesteľi Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ugyntézójétől tájékoztatást kaptam _
amelyet tudomdsul vettem _ az e|járás megindításának napjáról, aziigyntézési hataridőről, az tigyemre irányadó jog-
szabźiyi rendelkezésekľől, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről.

Kiielentem. hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatási
f004. éví CXL. tiirvény 2004, évi CXL. törvény 73lA. $ (l)
mondok. Tudomdsul veszem, hogy ezźita| az ügyemben

Budapesto 20L6. év |.V. nu ..l.!."" 
^^n.

gáItatás általános szabáIyalĺó| a
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2016.06.27. OPTEN Kff. > CĄ;kĺvonat 2016. 06. 27-i hatá||ya|

KÔzzétételi inÍormáció meoielenĺtése:

Somogyi É.rReľĺo Vendfulátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kor|áto|t
FeIe!őssfuű Társaság

(1088 Budapest, JózseÍ körút 9. Ísä. 7.) Adőszám: 23867527.2-42

Cégkivonat 20 1 6.06.27.ł időá|lapotban

Álrnńruos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 09 982095 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|áto|t fe|elősségű társaság

A|akulás dátuma: 2012.02'02.

Bejegyzés dátuma: 2012'02'24'

n cÉo ELNEVEZÉSE

2/2 Somogyi É-rReruo Vendég|átó, Kereskede|miés Szo|gáltató Korláto|t Fe|e|ősségű Társaság

Vá|tozás időpontja: 201 3.01. 16'

Bejegyzés ke|te: 2013.03.26'

HatáIyos: 2013.01'16. - ...

A cÉG RÖV|DíTETT ELNEVEZÉSE

3/2 Somogyi É-rRrruo xĺt'
Változás időpontja: 2013.0,|.16'

Bejegyzés kelte: 201 3.03.26.

Hatályos: 2013.01.16' - '..

A cÉG SZÉKHELYE

5/3 í088 Budapest. József körút 9. fszt. 7.

Vá|tozás időpontja: 2016.03.11.

Bejegyzés kelte: 201 6.05.23.

HatáIyos: 201 6.03.11' - ...

A cÉG TELEPHELYE(I)

6/1 í085 Budapest. Somogvi Béla utca 8.

Vá|tozás időpontja: 2014'03.13.

Bejegyzés ke|te: 201 4.03'25.

Hatályos: 201 4.03. 1 3' - .'.

https :/lwww.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyom tatas/01 09982095
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2016.06.27. oPTEN Kft. > CĄ7kivonat 201 6' 06. 27 -i hatá||ya|

A TÁRsAsÁcl szenzóoÉs (ALAPsZABÁIY łl-łpĺTó oKIRAI LÉTEsĺTŐ oK|RAT) KELTE

B/1 2012.02.02.

Bej egyzés ke|te: 2012.02.24.

Hatályos: 201 2.02.24. - ...

B/2 2012.02.24.

B ej egyzés ke|te: 201 2.03' 1 2.

HatáIyos: 201 2.03. 1 2. - ...

8/3 2013.01.16.

Bejegyzés kelte: 201 3.03.26.

Hatályos: 2013.03.26. - '..

B/4 2014.03.13.

Bejegyzés ke|te: 2014.03.25.

Hatályos: 201 4.03,25. - ..'

8/5 2015.11.19.

Bejegyzés ke|te: 2015.12.01.

Hatályos: 201 5. 12.01. - ...

8/6 2016.03.11.

Bejegyzés ke|te: 201 6.05.23.

Hatályos: 201 6.05.23, -,..

A cÉG TEVÉKENYSÉG| KoRE(l)

9/26 4618'08 Egyéb termék Ügynöki nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 2012.03.31'

Hatályos: 2012.03.31' . '..

9/27 561o'o8 Éttermi, mozgó vendég|átás (Főtevékenység)

Bejegyzés ke|te: 2o1 4.01'23'

Hatályos: 2014.01.23. - ...

9/28 4617,08 É|e|miszer, ĺtal, dohányáru ügynöki nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 2014.01.23.

HatáIyos: 2014.01.23. - ...

9/29 8230'08Konferencia,kereskedelmibemutatószervezése
Bejegyzés ke|te: 2o1 4'o1 .23'

Hatályos: 2014.01.23. - ''.

A cÉG JEGYZETT TŐKÉJE

11/2 Osszesen:3 OOO OOO HUF

Vá|tozás időpontja: 2015.12.01.

Bejegyzés ke|te: 2o1 5.12.01 .

Hatályos: 2015.12'01. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE JoGosU LT(AK) ADATAI

1 s/3

11

13

"{,

https ://www.ęten.hu/cegtar/cegki vonat-nyomtatas/01 09982095 Ą3 s 26
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oPT EN Kfi . > CĄ;kivon at' 2016. 06. 27- i hatá| | yal

Kis Páí (an: Kordys Mária) s Ügyvezető (vezető tisztségviselő) í13í Budapest.

Szomszéd utca 22.

Születés ideje: 1953'03.,ĺ7.

Adóazonosító je|: 8314862908

A hite|es céga|áírásinyi|atkozat vagy az Ügyvéd á|ta|e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra

kenilt.

A képvise|et módja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 2013.01.16.

Vá|tozás időpontja: 201 3.01.,t 6.

Bejegyzés ke|te: 201 3'03.26.

Hatályos: 201 3.01.1 6. - ...

13/4 Baltai Gábor (an: Sz|aby Márial. * 
| 
ugyvezető (vezető tisztségviselő) 1193 Budapest.

Deák Ferenc utca 7.

SzÜ|etés ideje: 1976.03.29.

Adoazonosító je|: 8398990597

A hite|es céga|áírási nyĺlatkozat vagy az ügyvéd á|ta| e||enjegyzett aláírás-minta benyújtásra

kenilt.

A képvise|et módja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 2014.03.13.

Vá|tozás időpontja: 2014'03'13'

Bejegyzés ke||e: 201 4.03'25'

Hatályos: 2014.03.13. - .'.

20 A cÉG STATISZTIKA! SZÁMJELE

23867527-561 0-1 1 3-01 .

Bejegyzés ke|te: 2014.01,27,

Hatályos: 201 4.01'27. - ..'

21 AcÉGADlszÁMA
21/4 23867527-242.

HU23867527.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 2012.02.23.

Vá|tozás időpontja: 2016'05'23'

Bejegyzés kelte: 201 6.05'23.

Hatályos: 201 6'05.23. - ...

45 A cÉG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETóSÉGE

E mail: somogvi.etrend@gmai!.com
Vá|tozás időpontja: 2015.11.19.

Bejegyzés ke|te: 2015.12.01.

HatáIyos: 201 5.11'19. - ..'

49 A cÉG cÉGJEGYzÉxszÁułl

49/1 01 09 982095

LCO 3i6



2016.06.27. OPTEN Kft. > CĄ7kivonat 2016. 06. 27-i hatá||ya|

Vezetve a(z) Fővárosi Töruényszék Cégbírósága nyi|Vántartásában.

Bejegyzés ke|te: 2012'02.24.

HatáIyos: 201 2'02.24' - ...

Cégformátó| fÜ ggő adatok

1(09) A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATA!

1(09)/3 KÍs Pár ían: Kordys Mária) s íí31 BudapesL Szomszéd utca 22.

Szü|etés ideje:,ĺ953.03..|7.

A tagsági jogviszony kezdete: 2013.01'16.

Vá|tozás időpontja: 20,ĺ 3.0,|. 1 6.

Bejegyzés ke|te: 201 3.03.26'

Hatályos: 2013.01'16. - '..

1(0g)/5 Jaksa Zotŕán (an: Horváth Margitl s 2142 Nagytarcsa. Ároád Fejedelem utca 24.

Szü|etés ideje: 1976.11.11.

A tagsági jogviszony kezdete: 2015.11'19'
Vá|tozás időpontja: 2015'11'19.

Bejegyzés ke|te: 2015.12.01.

Hatályos: 201 5. 11.19. -,..

97 PÉNzÜGYl MoDUL

2015. év 2o14. év 2o,|3. év 2012. év 2011.

év

Beszámolási
időszak

Értékesítés nettó

árbevéte|e

Üzemieredmény

Adózás előtti

eredmény

Mér|eg szerinti

eredmény

Adózott eredmény

Eszkozök összesen

2015.0',1.01. - 2014.01.01. - 2013.01.01. - 2012.02.23. -

2015.12.31. 2014.12.31. 2013.12.31. 2012.12.31.

eFt

20 004

-9 398

-9 398

-9 446

-9 446

2 444

Nincs
adat.

eFt

Nincs
adat.

Nincs
adat.

Nincs
adat.

Nincs
adat.

Nincs
adat.

Nincs
adat.

[:łlíu' .ĺ; /,
l/

',í

eFt eFt

23 858 893

4 191

eFt

0

-785

4191 -785

4799

4799

4 848

4 848

3 081

-4 195

4 195

-785

-785

https :/Áľww.opten.hu/cegtar/cegki vonat- nyomtatas/01 09982095
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Befektetett eszköZök

Forgóeszközök

Pénzeszközök

Aktív időbe|i

e|határo|ások

Saját tőke

Cé|tańalékok

Kötelezettségek

Rövid |ejáratú

köte|ezettségek

Hosszú |ejáratú

köte|ezettsé9ek

Passzív időbe|i

e|határo|ások

Pénzügyi mutatók

E|adósodottság foka

\U

EIadósodottság

mértéke - Bonitás O

Árbevéte| arányos

eredmény % Ô

Likviditási gyorsráta

r.u

Létszám: 11fő

0 Nincs

adat.

166 Nincs

adat.

166 Nincs

adat.

0 Nincs
adat.

-185 Nincs

adat.

0 Nincs

adat.

351 Nincs

adat.

35'l Nincs

adat.

0 Nincs

adat.

0 Nincs

adat.

2,11 Nincs

adat.

-1,90 Nincs

adat.

Nincs adat. Nincs

adat.

0,47 Nincs

adat.

1 099

13r'.5

560

0

-16 274

0

18 433

18 433

0

285

7,U

-1,13

47,22

0,05

919

2 162

570

0

-9 228

0

12309

12 309

0

0

4,00

-1,33

-20,32

0,10

831

2735

28

0

4 380

0

7 581

7 581

0

365

2,13

-1 ,73

469,76

o,24

Az adatok az OPTEN Kft' Cégtár rendszerébő| származnako amely cégek esetén a
Cégköz|ĺinyben megjelent hivata|os adatokat taľtalmazza, ríłás szervezetek esetén egyéb

forrásból száĺmaző hivata|os és gyűjt<itt információk |áthatók.

Lekérdezés időponija: 2a16,a8.27 17 :24

Uto|só feldolgozott Cégköz|öny megjelenési dátuma: 2016.Đ6.23.

Adatbázls uto|só aktualizá!ási dátuma: 2u6,a6.27 08:09

https :/Áľww.opten.hL/cegrtar/cegkĺvonat-nyom tatas/01 09982095 2cZ s6



2016.06.27. OPTEN Kft. > CĄ7kivonat2016.06. 27.ihatá||ya|

oPTEN Kít.o
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AlÁÍnÁs MINTA

Alulíľott KIs PÁL (sziiüetési neve: Kis PäI, aki 7953. mfucrus 17. napján Budapesten
sziiletett, anlĄa neve: I(oĺdys Máĺa, zd,-ő.azoĺosító jele: s314862g}8)'ilEl- Buáapest,
Szomszéd u. 22. szám a|ati lakos kijelentem' hogy mint " Somägyĺ É.ĺnEivo
Venđéglátó, Kereskeđetmi és Szolgáltató Koĺlátoltteletősségíí Tátűság (székhelye:
11-31 Budapest, Szomszéd utca 22.) igyvezetője nevemet a cég-előírt, előny:.,ňoffi' vagy
előnyomtatott cégneve főlé u alábbi foňáh"n Ánĺillóan jegyzem,

/M

1'dľ"ľ Dĺ Nagy Dániď a Dĺ. Nagy Dániel Ügyvédi Iroda tagla (1055 Budapest Szent
l.ľá" kĺt. 13. II/1.) tanúsítom, hoý a fenti alálľás-nĺrtát ľos"bÁL (sziiletési',,".,., Ki,Pál, aki 1953. máĺcius 17. napián Budapesten sztiĺetett, anýa neve: I(otdys Máda,
adőazonosító jele: 8314862908) 1131 Budapest, Szomszéá a.22. szám aJatt Lkos, 

"kiszeméIyazonosságát a 1j5332 LA számú szěméIyazonosító Ęazoványáv^l ĺg^"aÍ^, a mai
naPon előttem saját kezűleg tta aLí,

Kelt Budapesten' 2013. febĺufu 26. napjáĺ

Elleniegyzem:
Budapest, 2013. februfu 26. nĺpjín

Dľ. Nagy Dániel
tigyvéd
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Budapest F'őváľos VIII. kerület
Józsefváľosi O nkoľm ányzat
Polgáľmesteri Hĺvatala

GazdáIkodásĺ Ügyosztáty

dľ. Galambos Eszter
üryosztályvezlető

tlelyben

Iktatószám: 26-289120|6

vgynteza: Szomolrĺnýné Kocsis Beatľix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanýĺeb@jozsefuaros.hu

Tárw: Somogyi É.trend Kft. közterület használati keľelme _ Somogý Béla u. 8. szám előtt

Hiv. szóm: 1 6-65 8/20 1 6.

Tĺsztelt Üryosztályvezető Asszony!

Ktiszönettel vettem tďrgyl témában tett megkeresését. A Buđapest Fővĺĺros VIII. keľület
Józsefuaros onkormźnyzata Képviselő-tésfiiletének Józsefuaros Keľületĺ Épĺiá.i
SzabáIyzatĺíról szóló 6612007.(X[.|2.)rendelete górÉsz) 10.$ (3) bekezdése szabá|yozzaa
vendéglátó teraszok elhelyezését.

A Rendelet a|apjźn,3,0 méternél szélesebb terasz kialakítása esetén, 1,5 méteres szélességben
a körüljłírhatóságot biztosítani kell. Ennek megfelelően kéľem a díszfźúő| a 1,5 méteľes
távolság megtaľtását.

A Rendelet 10.$ (3) b) pontja alapjarla,,Terasz oldalai ],0 méternél magasabb szerkezettel
nem hątárolhatók le.', Ennekmegfelelően kérem atęrvęzettmagassági mérétek móđosítását.

Tájékoztatom továbbĄ hogy az ęítésüggyel összefiiggő egyes helý önkormźnyzatihatósági
eljáĺások részletes szabáiyairől szóló 5l20t3. (II.10.) onk. rendelet alapján a meglévő épaĺőt
homlolęatához illesztętt ernyőszerĺcezet építése, valamint o, Rę.ktli'rn, céséL cégfelirat
e l helye z é s e Te l e pül é s kép i b ej e I e nt é s i elj ór á s lcö t e I e s tevékenység'

Fentiekre tekintettel kérem a településkęi bejelentési eljáras lefolytatását,
javaslom a Főépítészi kodán a személyes konzultációt. 

u. i,,,.- ; 
^

ezt mege|őzłĺen

Budapest, 20I 6. źtpnLis 29 .

Udvözlettel:

Fernezel
mb. főęítész
ijgyosztźiyvezető

E( 1082 Budapest, Baross u.63-67.8 459-2lOO
wwwjozsefuaros.hu ,ł
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B UDAPEsTi RENDŐR.Fore.plľÁNysec
VIĺI' Keľiileti Rendcĺrkapitányság

Rendészeti osztálv

Ugyszám: 0 I 080/5759 -3412016. t||t, Táľgy: szakhatósági vólemény
Hiv. szám: 16-658/2016.
,ŕigyintézo: Boľos Attila Ba|ázs r. hdgy.
Tel.: 4V7.37 -00 I 4B"tZ4
Email : borosab@budapest.police.hu

Tĺsztelt dľ. Galambos Eszteľ!

TájiikÔztatom, hogy a fenti szánron hatóságomhoz éľkezett megkeľesésben foglaltakat
rnegvizsgáltam, melypek során az aláb'biakat áIlapítottam meg:

Á Somogyi É.trend KfĹ ká.elmet n.yújtott be a Józsefváľosi onkorľn źinyzat tulajd.onábalr lévő
k<jzteľtilet használatáho.z,.lnelyben kitelepĺilésének engedéI yezését kérte i1ĺo. a|ńľs 1 l ' łąptól _20|6. szeofuember 30..napig a Budapest VIII. keľtilet, Somogyi BéIa utca 8. szám e]ő'rt a.'ĺáľdan és
az úttest paľkoló részén cjsszesęn 36 négyzettnéter teniletr:e.

A fenti helyszínen közbiaonsági és kozlekedési szempontból a kíteleprilés e11en hatóságom
kifogást nenr emel.

dr. Galambos Eszter
iigyosztályve7;ető

Budapest Főváľos VIII' kerĹilet
Józsefu árosi onkormányzat
Po1gáľmesteri Hivatala
Gazdálkodási, Ügyosztály

B--udapes-t

Baross utca ó3-ó7'
1082 -

Budapest, 2aL6. ěryri|is 27 '
fĺ'ĺ;.;'>';-.
,a:;;

Itendészeti osztályvezető
Cílu: 1084 Btrĺlaper;tVíg u'36. t431 Bp. Pť.':l61

Telefon: 471-3'100l. Fax: 47i-3724. 4g-401
cĺlrail: 08rk(i budapest.police'hu

Rls\ĺ.:() i,tn)']'t.tj(0|ÍJsi).+s6s.160:.t}(i'|l:Rl-(i'í.l.!}.łss]^s('t:-ĺ]t}(\j^|'F|.Jsoj'jbt$)
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Főváľosi Katasztľófavédelmi lgazgatóság
Kcizép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-l081 Budapesą Dologhĺíz utca 3. E: 1443 Buđapes! Pf.: 154.
Tel: (36-l) 459-2324 Fax (36-l) 459-2457 e-mail: fki.kozeppest@karved.gov..hr 7fu ffivffi

sos'o9řs!9oo(., 

-Szám : 3 5 I 5 0 / I 62I -1 /20| 6.á|t. Szakmai vélemény a Budapest, VtrI.
keľület Somogyi B. u. 8. (Btrend Kft)
közterület hasznźůat tiryében

W(Bgros Gábor Szabolcs)
F źlbti Zo[tźnrlé tĺĺ. hdpry.
459-2324
fki.kozeppest@katved. gov.hu

Budapest Fővúros WII. keriilet
J ó zs efv úr o s t o n ko r md ny zat
Po lgórmester í Hivatala
Vag1longazdltlkodlźsí és ťĺzemeltetési tlgyosztdly
Dr. Galambos Eszter iigĺoszttźly vezető részére!

Budapest
Baross u. 6347.
1082

Éftesítem, hogy a Budapest, VIII. keriĺlet Somogyi Béla u. 8.@.trend Kft.) szám előtti közteľület
hasznéł|at tigyében a KiľenđeltségĹinkhöz ktildött megkeresését megvizsgál1a'rq; amelyľe az alábbi
szakmai véleményt adom:

A Budapest, VIII. kerĹilet Somogyi Béla u. 8.(É-tľend Kft.) szám előtt iizemeltetett vendéglátóhely
terasza a benyújtott iratoknak megfelelő kialakításban, abban.az esetben megfelelő tÍÍzvédelĺni
szempontból, amennyiben a kialakított teľasz és a:l- źtmyékoló szerkezet fiiggőleges vetĹilete nem 1óg
tul a parkolósávon.

A fepti szakmai vélemény nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak.

Kérem szakmai véleményem szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2016. ápi\is 29.

ľéľgi

Hiv.sz.:
u. i.:
Tel.:
E-mail:

ďf,,
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Bunĺ.pEsr FĺivÁnos VIII. xnnÜrBr
JozsprvÁnosl

HłľósÁcl ÜcyoszľÁly

rcazcĺ'ľÁsl IRoDA

U. gyĺiratszálm : 05 -208 0 /20 I 6
Ug1ĺintéző: dr. Szabó Kata Karolina
Telefon: 459-2171
Emaĺl : szabok@j ozsefu aros.hu
Hĺvsz.:16- 658/20|6.

T árg, z köaenilet-foglalási kérelem

Gazdálkodási tigyosztáIy
:

dľ. Galambos Eszteľ
üryosztályv ezetłj ť€szér e,.

Helyben

PolcÁnvĺBslrRl řIlva,rĺr.

Tĺsztelt ÜgyosztáIyvezető Asszony!

Hivatkozĺíssal hozzánk érkezettmegkeresé sére azalábbi állásfoglalást ađjuk:

Somoryi E-tľend Kft.
Budapest VIII. keľület, Somoryĺ B. u. 8. sz. 36 m2 vendéglátó terasz

részére a köztenilethaszná|atbaadźsáta fenti időszakban a,,JoKEsZ'' 10.$ (3) bekezdésében
rogzítettek betaľtĺísa mellett kereskedelmi szempontból nem kĺfogásolj uk.
Somogłí E-trend KJÍt. 4755/20|3 sz,álÁ a|att szerepel hatósáli nyíIvźntartasunkban _
,,Rendelő'' elnevezéssel - a 1085 Budapest Somogyi Béla utca 8. szém a?atti ilz|et
tekintetében. Az Ĺizletnyitvataľtási ideje: H-K: 11.0ď- 01.00; Sz-Szo: 11.00 - 02.00; Vas:
12.00 - 01.00.

Józsefuaros Keľiilďi Épĺt$ĺ Szabá|yzatĺĺľól szóló 66/2007.@I.12.) ok. ľendelet (J$KÉSZ)
10.$ (3) bekezdése éľtelmében:
,,(3 ) Vendé glátő ter asz elhelyezése

a) Vendéglátó tęrasz közterĹileten vagy közÁasnlźůat céljźra átadottmagĺĺnteľĹileten csak
abban az esetben létesíthető, ha:

. a gya|ogos sáv szélessége _ a binonsági. és berendezési sávok megtaľtlísával -legalább 1,5 m;

. a Eya|ogos sáv szélessége az arkád alatt is legalább 1,5 méteľ éso a terasz legfeljebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb méretĺí tetasz esetében
legalább 1,5 métcr szé|es feliileten a körĹiljĺĺľhatóság biztosítható.

b) Tetasz oldďai 1,0 méternél magasabb szeikezettel nem hatĺáľolhatók le.c) A teraszok téliesítésének, esővéđővel vďó ellátísának megoldását az épiilet
megielenítéséhez töľténő megfelelő illeszkedés érdekében Ě keil mutatni az

X 1082 Budapesr, Baross u.63-6jlE75D-2100
I
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wwwjozsefuaľos.hu



önkormányzati főépítész e|őtt, illetve aľrnak tĺźnyában az illetékes tervtanács előtt,
melynek állásfoglalását csatolni ke|l az (elvi) építési engedély iránti kéreleÍI.lhez.',

A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy üzemeltető a kereskedelmi tevékenységét a
keľeskedelemĺől szőlő 2005. évi CLXIV. törvény előírásainak betaľtásáva| fo\ytathatj1
tovźtbbá, hogy a vendéglátó teraszon a, zcneszolgáltatás tilos, ill. tevékenységtikkel a
lakosság nyugalmát nem zavaľhatják (zaj, szag' nyiwa tartás,rendezĺłények, stb.).

Budapest, 2016.05. 03.

Tisztelettel:

go\cárrł{

B 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2100
wwwjozsefuaľos.hu
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