
Kiegészítés a ,,Javaslat kiizteľůilet-használati kéľelmek elbíľálására,, című előteľjeszt u' /] /
határozati javaslataihoz ,/ | , /,| ,_

I. Tényáltás és a dłintés tarta|mának ľészletes ismertetése I,P2. T ô-r
Az elmúlt időszakban a Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatalhoz
az a\ábbi közterĹilet-haszná|atihozzźljáru|ás iránti kérelmek érkęztek' A Pénzügyi Ügyosaály
tájékońatása alapján az a|ábbi kérelmezőnek kcizterulethaszná|ati díjtartozása nincs'

9.
Közterület -hasznáIő, kérelmező : Budapesti É)pítíi és Szere|ő-Zrt.

(székhely: 1 163 Budapest, Uj Kőbanya u. 23.)
A kérelemben foslalt kÓZterület-
hasznźůat ideje: 2016. auguszfus Il. _2016. szeptembeľ 30.
Közterület -haszná|at cé|j a:

Kö zteľĹilet -hasznáIat he lye :

Kö zterület -hasznéiat nagys ága :

Kö zteľĹilet-haszná|at đíi a:

Közteľiilet -hasznźiat díj a összesen :

Díjfizetés iitemezése:

Ténvállás: A Budapesti Épftő és Szerelő Zrt.2016. augusztus 17. napjarl érkezett kérelmében
közterülęt-haszná"|ati hozzájáru|tls _ havi díjfizetéssel töľténő _ megadását kéĺr a Tisĺelt
Bizottságtól tekintette| arra, hogy a Budapest VIII. keľiilet, Déľi Miksa u. 7. szźrĺ a|atti
Taľsasház felújításahoz kapcsolódó építési munkaterĹilet (építési felvonulási teľület és sitt
szá||ítő konténer elhelyezése) céljából kivánjahasználni a fenti teriiletet.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy kérelmező a77512016. őIII.22.) szźnnt bizottsági
hatfuozat a|apjźn 2016. június ll-től - 20|6. junius 26-ig és 2016. július 16-tól 2016,
augusztus 1O-ig teľjedő időszalľa köZteriilęt-haszná|atihozzźĄára|ást kapott teljes díjfizetéssel
a fenti közteriiletre.
A kérelmező nyi|atkozata a\apjźn a kivitelezési munkálatok a váľtnźů lassabb iitemben
folynak, ezétt van szfüség a közteľĹilet további hasznáIattłloz. Mellékletként csatolta az
építési ütemtervet.
A kérelmező érvényes BKK Foľgalomtechnikai tervet nyújtott be a kérelem mellékleteként.

A Rendelet 18. $ (2) bekezdésének értelmében tartós (legalább hat hónapot meghaladó)
közteľĹilet-haszná|at esetén a jogosult kérelmére a Bizottság hozzájźtru|hat a havi ďíjťĺzetéshez.
Kérelmező esetében a havi díjfizetés jóváhagyása nem lehetséges, tekintettel arra, hogy a
köZterülęt-haszná|at ideje nem taľtós, mivel nem haladja meg a hat hónapot, ezért a
Gazdálkodási Ügyosaály javasolja a kozterulet-használatí hozzájárulás teljes díjfizetéssel
t<jrténő megadását a közteriilet-használati díj egyösszegumegťlzetésével.

építési munkaterület (építési felvonulási teľiilet
és építési konténer elhelyezése parkolóhelyen)
Budapest VIII. kerĹilet, Déľi Miksa u. 7. szźllĺl
előtti jardan és2 db paľkolóhelyen
78 fił fiarda) + 2 db parkolóhely
2 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m")
2 650,- Fťparkolóhelylnap (munkanapokon,
265,- Ftlőra/parkolóhely) és 420,- Ftlrĺŕlnap +
AFA (munkasztineti napokon és a jarda
tertiletén)
éľítési munkaterület járdán: 1670 760,- Ft +

AFA (420 Ft,- x 51 nap x78 m)
munkanapokon <isszesen: 154 409,- Ft + AFA
(bruttó 2 650 Ft,- x 37 munkanap x 2 db.
parkolóhelY, äZäz 196 100'- Ft)
r-nunkasziineti napokon ĺjsszęsen: 117 600,- Ft +
AFA (nettó 420Ft,- x 14 munkasziineti napx20
m-)
1942769,- Ft + AFA
egy összegben



il. A beterjesztés ĺndoka
A beérkezett kérelem e|birtiása, valamint az előteľjesďéstugyában a dĺjntés meghozatala a
Tisaelt Bizottság hatásköréb e l.artozĹk'

ilI. A dtintés célja' pénzügyĺ hatása
A döntés cé|ja abeérkezett kéľelem Tisĺelt Bizottság ćl|ta|hatźlridőben tĺjrténő elbírálása.

Tervezett bęvétel:
Budapesti Epítő és Szęreló Zrt.

Osszesen:

1942769,- Ft + AFA

lg42769,. Ft + ÁF.A

ry. Jogszabályi kiiľnyezet
A Rendelet 12. $-a éľtelmében a közterĹilet-haszná|atta| _ hozzćĺjárulással és elutasítással _
kapcsolatos önkormányzati hatősági eljáľásban a hivatkozott ľendeletbeĺ rcgzítettek szerint
elsőfokon a Yáĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság dĺjnt. A Rendelet melléklete
me ghatár ozza a kozterulet használatok utĺáni fi zetendő díj mértékét'
A közteľiilet-használatí díjťĺzetés iitemezéséről a Rendelet 18. $ (1) _ (2) bękezdései az
alábbiak szerint rendelkeznek:

,,(1) A díjat a köztertilet-hasznćůatihozzájaru|ásban rtigzített időtartamĺa és módon a jogosult
köteles előre egyösszegben megfizetni.
(2) Taľtós (legalább hat hónapot meghaladó) közterĹilet-hasznáIat esetén a Bizottság a jogosult
kéľelméľe havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő ĺlsszegű díjfizetést
megállapíthat, amennyiben az esedékes díj 10.000 forintnál magasabb. Ezt a téný a
köZterület.haszná|atíhozzájaru|ásbaĺrľogzítenikell.

A koaerulętihasznźĺ|ati díjak csökkentéséről, elengedéséľől a Rendelet 24. $ (1) bekezdése az
alábbiak szerint rendelkezik:
,,A Rende|et 2. melléklete alapjtn megállapított közteľĹilet-haszná|ati díjak korlátlanul
csökkenthętőek vagy elengedhetőek:

a. az onkormányzatéľdekében végzettépítési, felújítási munkálatok végzése esetében;

b' a fővarosi, vagy önkoľmányzati pa|yázaton elnyert tánogatásból történő épiilet
felújítások esetében;
humanitaľius és kaľitatív célok éľdekében végzett tevékenység esetében;
kulturális és kömyezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
mindęn olyan esetben, amikoľ aBizottság úgy ítéli meg, hogy az Jőzsefváĺos éľdekeit
szo|gáIja;
bejegyzett politikai páľtok, egyházak és tarsadalmi szewęzetek nem keľeskedelmi célú
rendezvénye esetében;
oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témźljí ťrlmalkotások forgatása esetében;

a Filmtv. hatálya alá nem tartoző alkotások forgatása esetén, aho| az igénybeveendő
teriilet a 15 ml-t e|éro, de a20 m2-t meg nem haladó teľülettĺ;
a Filmtv. hata|ya a|á nęm tartoző alkotások forgatasa esetén, amelynek iďőtartama a
kéľelmezett időponttól szźlmított 30 naptáľi napon belül összességében nem haladja
meg a 2naptáti napot.''

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,Közteriilet-használati hozzěljárulás csak ideiglenes
jelleggel _ meghatĺĺľozotí időtartarffa vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig _ adható,
legfeljebb 3 évre; a teleptilésképi bejelentési eljríľás sorĺĺn hozott dontésben engedélyezett
ľekliímberendezés elhelyezése esetén legfelj ebb 1 0 évre.''

Fentiekalapjźnkéremaza|źlbbihatáľozati javaslatelfogadását.
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Határozati javaslat

Ix. 1. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĹilet-haszná|ati
hozzájźtrulást ad _ előre egy cisszegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|źlbbíak szeľint:

Kö ZterĹil et-használó. kér elmezo :

A közteľiil et hasznáIat idej e :

KözteľĹilet -haszná|at c é|j a:

KözteľĹilet -hasznźiat he lve :

Kö Zterül et .hasznáIat nagy sága:

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. aususztus 29.

Budapestĺ Epítő és Szere|ő Zrt.
(székhely: l l63 Budapest, Új Kőbanya u.23.)

2016. auguszťus 29. _2016. szeptember 30.
építési munkaterĺ.ilet (építési fęlvonulási teriilet
és építési konténęľ elhelyezése paľkolóhelyen)
Budapest VIII. keľiilet, Déri Miksa u. 7. szttm
előtti jaľdan és 2 db paľkolóhelyen
78 m. (árda) ? db parkolóhely
(paľkolóhelyenként 1 0 m,)

2. tudomásul vęszi a Budapesti Építő és Szerelő Zrt. Budapest VIII. kęľület, Déri Miksa u. 7.

szám e|ótti kĺizteruletľe vonatkozőarl építési munkateľület elhelyezése cé|jából igénybe vett
köZteriilet-hasznźiatát _ díjťlzetési kötelęzettség mellett - 2016. auguszfus 11. _ 2016.
augusztus 28. napjáig szóló időtaľtanTlÍa.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20|6. aususztus 29'

A döntés vé grehaj tás át v égző szerv ezeti e gysé g : Gazdálkodási Ü gyo sztály

A lakosság széles körét érintő dĺintések esetén javaslata a kozzététe| módjáľa:
nem indokolt hiľdetőtáblrĺn honlapon

Budapest, 2016. augusztus 25.

KÉszÍrpľrp: GezoÁrrcooÁsl Ücvos zr ĺĺy
LpÍnra: BoRoS GÁson ÜcyrNrÉzo
PÉNzÜcYl FEDEZETET NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁs:
JoGIKoNTRoĺt:#.
Er-r-pNoRlzlp:

JóvÁH,ą.cyr,q.:

.lĺ'}.i|: ĺ.,,, ^ "tutu ittjh !. i:

AVÁRoSGAZDÁLK l És pÉtĺzÜoYl BIZoTTSÁG ELNoKE



Budapest Főváĺos V|l|. kerü|et Józsefuárosi Polgármesteri Hivata|
Gazdá|kodási Ügyosztá|y
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

KERELEM
a Jőzsefvárosi onkoľn lányzat tu|ajĺIĺlnában lévő közteľüiet násińđäi'ĺłlä-*-....Kérjük a nyomÍatványt olvashatóał, nyomtatott betűvel kitölteni!

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadatmi és egyéb szervezetek esetében:
Káelmezőneve: Budapesti Epítő és Szerelő zRt' telefon: 06- I -40 1 -04-5 8

telefon: 06- 1-401-04-5 8

(u.,tér): Uj Kőbanyautca szźľľr:23.

Kapcsolatfaľtóiiryintézoneve: Papp Zsuzsanna
Szelĺheýe: irsz: i_l ITj-olI heýseg: .Budapest- iii
CégęgyzśksZźnilNf, ffi*táItásiszám01-l0444889

BaĺÍĺszamlaszama:

Adószáma:
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Egyéni vállalkozás eseŕéóen :
Kérelmezőneve: '................ telefon:

Megjegyzés: Fentiadatokközléseaközterület-használatikźrelmekelbírálósóhoz,vąląmintąkčzterület-hasznólatihozzájá-
ruĺásban.foglaltak ellenőrzéséhez szülrségesek Áz adatoknt a Polgármesterĺ Hivatal Gazddlkodási, illetve Ktjztertłlet-fettłgłeieti
Üglosztátya kezelik e infornncios öyrendel]ezésijogľól és az infor.łruźcuu,boa'agral oab 20I I. evi CilI' törvéĺry atapján

Közteľiilet-hasznĺátatideje:2ol :6]év Ł1: nu i]TĹjnaptóI zot iolev ľjEnu !$ napig

(Több időpon|- helyszín esetén kériink lisuát mellékelni!)

Kłĺr.teľĺi|eÍrhasrná|atcŕ,lja: építési felvonrrláti ĺ,erlile|,, épí|.ĺ3ulryug Ĺúľolíc

KércIemmel érintett ktizterĺilet narysága: 78 m2 és 2 db gépjármiĺ parkoló

Kiizteľület helye: Budapest, Vm. kerület Déri Miksa út 7. szám előtti jaľda és gépjĺáľmű paľkoló

Megiegtzés (Eryéb tény, ktiľiilmény, I'J.VF]I'EZÉSI CÍM, amennýben a fenti adatoktól eltér, stb):

Jelen köĺeľtilet használat iľanti kérelmünk a korábbi,2016, augusztus 10-ig megadott engedélyünk meg.
hosszabbítása iránti kérelem. Á kéľelemmcl órintctt tcľÍilet nag1ĺsága'és a köĺeľület lraszuálaĹ célja váIto-
zatlan.
A közterület foglalás költségét havonta kívánjuk ľendezni, kéťĺik, eÍlhezhozzźĄárulni szíveskedjenek!

Kérjiik a túloldalon. je.l.zett
a ké r e lemny omtatv ĺi nyt

meIléklet.eket csatolni, és
al áÍ rn i szlveskedj ék !.

%
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy

a kéľelem benýjtása nem jogosítja fel a közerülethaszná|atára,
a Józsefuĺírosi onkormányzat tulajdonában lévő közteľiiletek hasznáIatáró| és használatának rendjéről szóló
18/20|3.(Iv.z4.) oĺlkormáĺyzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szęrint a közterület haszná|atáértkozteriilet-
hasznźiati díjat köteles ťlzetni,
a közteriileten |<lzárő|ag a kereskedelmí tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|Oĺ2o0g.(IX.2g.)
Kormányľende|et 12. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékęk árusítha-
tók.

A kéľelemhez a kére|mezőnekaz a|ábbi me||é|eteket kel| csatolnia: (A csatolt me|Iékletet kérjük X-eI jelölni)

1. A köztertiletęn folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszenĺ okirat rlľĺsolatat:
. egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazo|ványt,
- gazdaságĺ tĺĺrsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot. aláÍrási címoéldrínvt.
- társadalmi és egyéb szervezetek esetébęn: a nyilvántaľtásba-vételüket ieazoló okiratot'
. őstermelők esetén őstęrmelői igazolváný.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az aztuzeme\tetni kívánó kereskedelmi/vendéghtó egys.ĺggvellyes tę-
jelentés köteles kereskedelmi tevékgnység bejelentését igazoló dokumentumot vagY a Mrĺködési Ensedélyt
2. Azigényelt teľiiletre vonatkozó helyszínt ábránoló vtalatot, amelyen szerepelnie kell a környezt: utcákĺtak
is. z\ vázlaton az igényclt tcriilctnck - a sztiksóges méreteklĺęl - úgy kell szeľepelrric, lrogy annak ĺagysága,
elhelyezkedése egyértelmtien megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszúsága; a teÍasz, pavilon szélének az épx\et homlokzati falától és a járda szé|étot való távo|ság a; i",u,,,
esetén annak az üzletnek abejárattúóL való távolsága, amelyilĺÍtez tartozik: méteľben mérve).
3. Az elhelyezri kívrĺnt építmény, létesítmény, beľendezés miĺszaki |ekását és terveit; teraszkérelńekhez a
he ly s z ín Íot ój át i s c s ąt o l n i s zü!,s ége s.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteľület-haszná|atihozzájttu|ás megújítása esetĺĺrr - r',ĺrostąveael-
mi szempontgli Íigyelembevétele miatt - fényképfelvételt kęlt becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kÓtött építmény esetében vagł építési munkálatokkal asszefiłgga kaztełłkt-has,ru:Iat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügłi ható-
s agi engedélyt cs atolni sziłlts éges.
6. Köztlt igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt he|yszhrajzon tul - a vonatkozó heiýszÍnt źhráz,o|ó
forgalomtechnikai vźnajzot, amely beszerezhętő a BKK Közuti Közlekedési Igazgatőság Köátkezelési Fő-
o sztály, Forg4lomtechnikai o s ztá|y áĺ.

Figvelmeztetés:
A hilźnytalamłl kilakot lłerelemnyomtqtvany es ąz előírt melléHetek csatolásąľl tul, a pontos es egértelmű helymeghatarozas, va-
lamint a meglalő létesítrnényfotoja elengedhetetlen a beruyijtott kerelem érdemi elbíra]asáhaz!

Aközterület-hasnń|atot_kÍilönösen_azalábbi jogsnbá|yokszabá]lyozzźl<:

Magĺuorszźtgheýi önkoľníny zatakó| sn|ó 20 1 l. évi cl,)oo(D( törvény
a Józsefoĺĺrosi onkormányzat fulajdonaban lévő kĺjztertiletek hasmálaüĺról és haszrálatanak ľendiéről sz6l1ó 18DO|3'(IV.24.) ľendelet
Jóxefuaľos Keľtileti Épftési Sabtlyzatźró|szn|ő 66D007.Qil. 12.) önkorrnĺĺĺryzati rendelet
Budapesti Vmosrenđęzesi és Épftési Keretszabtůyzatő| sző|ó 47 ĺ|998.Cx. t 5.) Főv. Kry. rendelet
A reklámok, reklámberenđezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/20ll3, (XII'20.) önkor-
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az á|ta|am benyújtott köZterület.hasmá|atikérelmem elbÍrálásának céIjábó| hoalźidtulok személyes ađataim
történő keze|éséhez, valamint úlhoz,hogy az így tudomásra jutott szeméIyes ađataimat a Polgĺĺrmesterihivata| az|e.
jarásban ľészt vevő szalĺÍratósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelĺnem benýjtásakor a Polgiíľmesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosĺály ügyintézőjétő| tźĄékoztatást kaptam -
amelyet tudomdsul vettem _ az e|jáĺás meginđításanak napj iĺĺól, az igylntézési határidőről, az ügyemĺe irányadó j og-
szabá|yi rendelkezéselľől, jogaimľól és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkovetkeż.
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről.

I$ig@, hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgaÍási hatósági eljáľás és szolgá|tatőĺs általĺĺĺros szabźiyairó| a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. töľvény 73/A. s (1) bekezdés b) pontja alapjan a,fellebbezési jogomról Ie-
mondok. Tudomlźsul veszem, hogy ezá|ta| az ügyemben hozott hataro zat anrlak kozlésekor jf,peľőľe emelkedik. 1

1:ffiäsLjĐÁPEsTĺ <l[.; /u/ | r
Budapest,2016.évaugusztus l?..FffiÉpíľo ĺis .}ś,/../**1=-.tł- *ť saĘffitL# äRE xrnnlunzi,łr,ÁÍrułs.ł* .'1Ł?u'"Ťľ:".'.eľĺ'1%oo1!rí," '., /frg'' O1.l'ł)"Ü44BBg 
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H - 1163 Budapest, Uj Kőbánya u. 23.
T: (36 1) 401-04s8, F: (36 1) 40t-o459

Budapest Főváľos VIII. keľiilet
J őzsefv áľľosĺ o n ko rmányzat
Y árosgazdálkođási és Pénzügyi Bĺzottság

Gazdálkodási Ügyosztály
dr. Galambos Eszteľ ügyoszt á|yv ezető helyettes

Taľgy: Kéľelem kiizterůilet foglalásÍ engedély meghosszabbítására
Déri Miks a űt 7 . hrsz:349 43

Tisĺelt Vĺĺrosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság !

Tisĺelt dr. Galambos Eszter!

Cégünk, a Budapesti Épít.s és Szeľelĺ5 zRt. jĺrgerős építési engedély biľtokában (08-26414412015)
tźlrsashźz kivitelezésétkezdte meg a Budapest, VIII. kerĹilet, Déri Miksa utca7.,hĺsz:34943 a\atti
telken.
A telek és az épület elhelyezkedése miatt a kivitelezés kĺiĺeľület igénybevételét tette szfüségessé,
melyhez onök 16-794120|6 illetve 16-8461412016 ügyiľatszźlmúHatarozatukkal jrĺrultak hozzá.

Sajnálatos módon a kivitelezés a viíľtnál lassabb ütemben ha|ad, így a korábban megigényelt
kdzterĹilet foglalásunkat meghosszabbítani vagyunk kénýelenek, melyhez enftoĺkéťük
hozzźlarulźlsukat.

Miutĺín jelen hosszabbítási igényĹink Zhőĺapra szól, kérjfü, hogy a közteľület foglalás
kdltségének havonta történő ľendezéséh ez hozzźljétrulni szíveskedjenek!

Kedvező elbírálásukat előre is kĺiszonitik!

BudapestiÉpítő és Szerelő Zrt.

ĺ:Ę*ĺ;:ťľ,# *' i sÄ p EsT!
p:ł:"::-.J:f fiř?lTo E$
'*:ť.]:;::ĺ?. Łĺ ;ł tr H t L # Z ffi T.H-11e3.t.JL''ĺJilí:,-lst' Új Kc'bánya U' 23.

'lł'í!fl'sf am: | 21e1344-2'Ą2
O9ł': c1..io.o44889

li

M*k
Szontág LászIő

Budapesti Epítő és Szerelő zRt.
Epíttető

Budapest, 2016. augusztus 17.

Tisztelettel.

E-mail: inÍo@buszer.hu' web: www.buszer.hu
A céget nyilVántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-10-0zt4889
Adószá m : 727813 44-2- 42
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KiviteIezés átmenetiIeg sz..inetel
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Közterület fogIa|ás 135,ż5
days

o'żs aays?

1o,żb
days?

so oällśż

3i,ż5
days?

76 days?

iz,s aay{z

Tue 16.05.ó3
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tué ło.os.ĺo
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Frĺ 16.1,ĺ'1,|i

Fo|o i<iterméiese laúĺršĺkjäĺg, és eisżáÍitaśa

Kivitelezés átmeneti|eg szÜnetel

Täreprendezés, aIapozás

Szerkezet építés

Tetőszerkezet ács és tetőfedési munkák

Szakioari munkák 98,75
days?

Sat 16..ĺ0.15

Fri 16.09.30

Mlón ĺo'os.os

Éri ĺo'os.zo

sat ĺo.oz.ĺo

Fri í6.08.19

Fĺi 16.11'11

inu rc.l,l.zą

Thu 17.02.02

EpíiIet és térbetoĺ

Föld k
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Project: Déri Miksa komp|ett módosíto
'Date: Wed 16.08.17
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ľBUDAPEsT FivÁęos VIll. rERÜLeĺ
]ozS E F VÁ nos l o N ro RMÁ N y ZAT

Ugyĺntéző: Boľos Gábor Szabolcs
Tet.z 459-2f30
Bax:459-2276
e-mail: borosgsz@j ozsefu aros.hu

vÁnoscłzoÁlrcooÁsl És
pÉtĺzÜGYI BIzoľľsÁcĺ
SOOS GYORGY
elnok

Tárry : közteriilet haszná|ati hozzájara|źs
Üryĺľatszá mz I 6.846 l 4 l20 | 6.

HATÁno zAT

Budapesti Építő és Szeľelő Zrt. (cégsegyzékszźtm: 01-10-044889, adószam: 1218|344.2-
4f . szé|ďlely: 1163 Budapest, Úi rouĺnyai u. 73.) _ a továbbiakban: kére|mező _ kdzteľület
használat irĺĺnt előterjesztett kérelmének a Yźlrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság
fuzoĺe . NII,22) számú hatźrozatálval ľészlren helyt aclott es

módosítja

aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 58712016. (VI.06.) szźtmíhatétrozatátés

20l6.jrĺnius |1.tő|
2016.jrilius 16.tól

2016. június 26.ig, valamint
2016. augusztus 10.ĺg

a Budapest VIII. keľület, Déľi Miksa
(10 m, paĺkolóhelyenként) építési
konténer elhelyezése) céljából töľténő

hozzájáru|

ll.7. szźlm előtti 78 ,,ŕ ia,aaoés 2 db paľkolóhelyen
munkateľtilet (építési felvonulási teľĹilet és építési
igénybevéteLéhez.

Az cjnkormźnyzati hatóság a közterĹilet használatĺínak díja címén kötelezi a kérelmezőt arra,
hogy fizessen meg Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuáľosi onkormźnyzat K&H Bank
Zrt-né| vezetętt 10403387-00028592-00000002 számű számlájara a határozat
kézhezsĺételével egyidejrĺleg egy összegben nettó t 610 370,- Ft + ÁFA, összesen bľuttó
2 045 170'. Ft, azaz brattó kettőmillió negyveniitezeľ.százhetven foľint kdzteľĹilet-
haszná|ati díjat.

Ahatźrozat ellen - a k<ĺzléstől szźnnított 15 napon beltĺl - a Budapest Fővráĺos VIII.
Józsefuaľosi onkoľmrányzď Képviselő-testületéhez címzett, de a Polgĺĺrmesteri
Gazdátkodási ,íjgyosztéiyáůloz benyújtott, 5000,- Ft-os illetékbélyeggel
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésről a Képviselő-testiilet đönt.

keľĹilet
Hivatal
ellátott

IO82 Budapest. Baros u. 63-ó7. . Te|efon: 06 | 459 2lC0 . E-mai|: po|garmeste@jozsefvaros. hu . rvwwjozs"fu*o.. hu l
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IND oKotÁs

Budapesti Építő és Szeľelő Zrt. közterulet-használati hozzájárulásának módosítása iľánt
kérelmet nyújtott be Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuárosi onkormźnyzathoz (a
továbbiakban: onkoľmányzat) 20|6,jú1ius 04. napján. Kéľelme alapjan aYfuosgazdálkodási
és Pénztigyi Bizottság 587lf0l6. (VI.06.) szźlműhatźrozatźnak módosítását kéri, tekintettel
a:ľa, hogy 20|6.június 27. és 201-6. július 15. napja közötti időszakban a Budapest VIII.
kerület, Víg utca 30. szám alatti ingatlanon életveszély elháľítástvégeztek.

A Víg utca 30. szám a|atti önkormrínyzai nilajdonú ingatlarl Ełzfa| szerkezetének
megerősítése vált szĹikségessé, mivel a szomszédos Déľi Miksa u.7. szám alatti új tźrsashźn
építésének munkálatai soľán a Víg utca 30. szám alattí ingatlan hátső ĺiJzfal szęrkezete
életveszélyessé vált.

A k<izterületek rendeltetéstől eltérő hasznźůatźnak szabáIyaít a Jőzsefvátosi onkoľmźnyzat
tulajdonában lévő közteľületek haszľrálataľól és hasznźrlatźnak rendjéről szóló 18/2013.
(IY.24.) önkoľmanyzatí rende|et (a továbbiakban: Rendelet) szabá|yozza meghatźtona,
hogy mely esetekben, mely tevékenységeküezkötelezó a közteľület-hasznáIat hozzźĄźralás
beszerzése, egyben meghatfuozza a kozterület használat ellenértékét (közteriilet használati
díj), a kéľelem benyujtrísanak és elbírálásának ľendjét is.

A Kéľelmező á|tal előteľjeszett kérelem megfelel a Rendeletben foglaltaknak. A kérelem
formai és egyéb tartalmi szempontból megfelelt a Rendelet 11. $ (a) és (5) bekezdéseiben íľt
követelményeknek (kéľelmező ađatai, a haszná|at célja, időtartama stb.), a Rendelet által
eLőírt mellékleteket kérelmező csatolta. Ezért a Rendelet 12. $ (1) bekezdése értelmében a
kérelem elbírálásaľa hatásk<iľrel renđelkező önkormányzatí bizottság _ Buđapest Fővaľos
VIII. keľĹilet Józsefuĺĺľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹiletének Váĺosgazdálkodasi és

Pénziigyi Bizottsága önkoľmanyzati hatősági jogköľben eljaľva - 20|6. julius 22. napjźn
tartott iilésén elbírálta aú', és ałłýzorc, (vII.22.) számtĺ hattxozatálval módosította az
58712016. (VI.06.) számthatfuozatát' amelynek értelmében 2016. június 27 - 20l6.július 15.

napja közötti időszakra teljes díjmentességet biztosított a kérelmezó részére.

A közteľület-használati ďíj megá||apítása a Rende|et 17. $ -l9. $-ai szerint, d2.szźmÍl
mellékletben foglďt díjtáblazat 2, pontja 2.a. ďpontjában foglďt építési munkaterület

Ftlm2lnap) munkaszĺineti napokon 420-ftlfiŕ lnap - napi m2 haszľráůati díj - alapulvételével és a
Rendelet 20. $ (2) bekezđésében keľiilt meghatfuozásra, a napi m, haszná|ati díj és az
engedélyezett alapteľület valamint az engedélyezett, napokban szźtmított időtanam
szotzatakéĺt, valamint munkanapokon a Rendelet 20. $ (2) bekezdése aIapján a fizetendő díj
napi összege megegyezíka teľĹiletre éľvényes 1 órai paľkolási díj és a díjköteles időszak
szorzatźnakösszegével paľkolóhelyenként, azaz2 ó50,- Fťpaľkolóhely/nap (munkanapokon,
26 5,- F tl őľal paľkolóhely).

)
|082 Budapest, Baros u' 63_67 '. Te|eíon: 06 | 459 2 | O0 . E.mail: po|garmester@jozsefuaros. hu . wwwjozse{varos. hu z
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Felhívom a kérelmező figyelmét arra, hogy a Rendelet értelmében

- ha a közteriilet-haszná|ati hozzájaru|ás megsziinik vagy sztinetel, a jogosult
kartalarlítási igény nélkĹil ktjteles a közterĹilet eredeti źi|apotát _ kĺilĺinösen annak
tisztaságát _ hal adéktal anul helyreállítani,

- a rendelkező részben íÍt akozteÍilet-használati díjat a köZterület esetleg ténylegesen
kisebb teľülettĺ haszná|atźlra, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges
iizemeltetésére tekintet nélkiil köteles megfizetni,

- a koneľületet hasznáLő köteles a hasznźiat célr1źtta eĺgedé|yezett területet és annak
kĺirnyezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, rendezett á||apotban tartani, és a
kĺlĺerĹilet hasznźlat időtartama alatt a szfüséges állagmegóvási, kaľbantaľtási és

tisztźŃartźlsi kotelezettsé gét telj esíteni,
- a kdzteľĹilethasznáIat kapcsán elhelyezni kívant létesítmények, berendezések, egyéb

targyak bizonságos elhelyezéséért, ótzésééĺt a k<izteľiiletet hasznáIő felel, azok
esetleges megrongálódása esetén az onkormźnyzat fe|é kźlrténtési igénnyel nem
élhet,

- a kozterület-használati jogosultság nem pótolj a a jogszabályokban előíľt egyéb _
hatósági, illetve szakhatósági _ engedélyek (p1. építésügyi, egészségügyi, rendészeti
szakhatóságok engedélyei) beszeruését és csak a közremfüĺjdő szakhatóságok
hozzźĘáru|asában foglalt előíľások megvalósítása esetén érvényes. A közterület
hasznáLő köteles jelen hataľozat ercdeti példányát vagy annak hitelesített másolatát a
helyszínen taľtani és az ellenőtzésrejogosult személyek felszólításĺĺľa bemutatni. A
közteriilet-haszná|attal jáÍó járulékos költségek (pl.: energiadíj, vízdíj) viselése,
illetve megfizetése a kĺizterület használó kĺjtelezettsége. Ennek teljesítése érdekében
köteles a megfelelo kozmuszolgáltatókkal a sziikséges megállapodásokat megkötni.
A közteľĹilethasznáIatta vonatkozó jogosultsźrymegsninése után hasznáIő köteles a
köĺeľtilet eredeti á||apotźń kártalanítási igény nélkül saját kĺiltségén helyľeállítani. A
kĺizteriilet-hasznźlati hozzájaru|ást a Rendelet 14. $ (3) bekezdésben szabéiyozott
estekben vissza kell vonni. Amennyiben a közterület-hasznźtlat során ahasznáiatta|
összefüggésben a terĹilet megľongálódik, abban kaľ keletkezik, illetve azok másnak
kárt okoznak, úgy a köaeľület használó a rongálódást saját költségén kĺjteles
helyreállítani és a káĺt megtéríteni. A közterĹi|et haszná|ó köteles az engedé|yezeĹt
időtaľtam lejźrtź./- követően a kdzteriilet használatával minden káĺtalanítási és

csereteľület biztosításaĺa iranyuló igény nélkülhaladéktalanul felhagyni, és az eredeti
állapotnak megfelelően a köaeľiilet tulajdonosĺínak rendelkezéséľe bocsátani.

Amennyiben a közteľület használó a közteriiletet a jelen hatánozatbaĺ meghatźrozott idő
után is használĺri kíviánja, köteles legalább 16 munkanappa| a lejĺĺĺati idő előtt újabb kérelmet
benyújtani. A közteľületet tovább használni csak az újabb hozzájarulás biľtokában lehet.

A RendeleJ 26. $ (2) bekezdése éĺtelmében a köZterületnek a kö*erulet-hasznźiati
hozzźtjaĺulás megkezdésének időpontjában és a lejárat időpontjában fennálló állapotĺáľól
jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek mellékletét képezik a fényképfelvételek.

|082 Budapest, Baross u' 63_ű '. Te|efon: 0ó | 459 2 | ffi . E-mai|: po|garmestel@jozseívaros. hu . wwwjozseívaros' hu J
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A közterĹilet tényleges használatának megkezdése előtt használó köteles az onkoľmźnyzat
képviselőjével (1082 Budapest, Baľoss utca 63-67., tel: 459-2230) kĺjzös állapotfelméľést
végezniésarrólźLtadźLs-źLtvételi jegyzőkönyvetfelveĺuri.
Továbbá haszná|ő köteles a közterĹilet-hasznáIat megszíĺnésekor vagy sziinetęlésekor az
á|ta|a hasznéůt kĺjzteľĹiletet az onkoľmányzatnak visszaadni, amit k'lzfuő|ag az
Önkormányzat képviselőjének személyes jelenlétében tehet meg, amelyről szintén átadás-
átvételi jegyzőkonyvet kell felvenni. Az átadast-átvételnél csak a hasznźiő nevében teljes
konĺen nyilatkozattétel és kötelezettségvállalás jogáva| rendelkező személyiarhat el.

A ręndęlkęző részbęn foglalt döntés a RęndęIęt l l. $ (4) és (5) hekezdéseiben foglalt
jogszabályi előírásokorr alapszik, rrrelyet a dĺjlrtést Łĺoz,5 akozlgazgaLási lratósági eliárás és
szo|gá|tatás általános szabályaiľól szóló 2004. évi CXL. törvény (Továbbialĺbarr: Ket') 71-
7 4. $-ai szerinti hatáĺozatbanrendelt kiadni.

A dontést hozó önkoľmźnyzatí bizottság hatásköre a Rendelet 12.$ (1) bekezđésén alapszik.

Az önkoľmźnyzati hatóság ahatározatát a Rendelet
ai Ket. 19. $ (2) bekezdése alapjźnhoztameg.

12. $ (1) bekezdése és t7. $-23. $-

A köZteľiilet-haszná|atihozzźljtrulási kéľelem elbíľálása során Íigyelembe vette a Budapest
főváros rendezési szabáIyzatźrőI sző|ő 5l20I5. G. 16.) Főv. Kgy. Rendeletet és a
Józsefuĺáros KeľĹileti Építési Szabá|yzatźxól szóló 6612007. CXII.|2.) rendeletet 1ĺórÉsz).

A lratĺĺr.ozat ellerú a fellebbezés lelreĹiiségét a Ket. 98. $ (1)-(4) bekezclései, valamint a 99' $
(1) bekezdése ,- ťrgyelemmel aI07. $ (1) bekezdésében foglaltalaa - biztosítja.

A fellebbezési illeték mértékét az illetékelaől szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. $
ĺíllapítottam meg.

Budapest,20l6.jillus22. 
/ ľ.#

$óĺs lytiľgy
Vrĺľos gazdálkodási és PénzĹigyi

elnĺjke

|087 Brl<la1>es|, Barĺ>sr ĺl.6}_67'.Tłł|eĺ.cyl:0Á I 459 2l[ĺ] . E-mai|: po|garmesteľ@jozseívaros'hu . www,jozsefvar.rs.hu
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BUDAPEST FŐVÁRoS VlIl. KERULET
lÔzS E F VÁ n os ĺ o N Ko R MÁ N y Z^r

vÁRoscłzoÁlrooÁsl ÉspÉľĺzÜcvĺ glzoľĺsÁcł
SOOS GYCRGY
einök

A hatĺĺľozatról értesülnek:
1) a kéľelmező,
2) a VIII. keľiileti Rendőrkapitányság,
3) a Budapest Főváros VIII. keriilet
felügyeleti Ügyosńá|y
4) a Budapest Fővaľos VIII. keriilet
Ügyoszĺĺly,
5) a Budapest Fővaros VIII. kerület
IJgyosnźůy,
6) irattát

Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal Közteľület-

Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal Hatósági

Józsefuĺíľosi Polgáľmesteri Hivatal Péluugyi

l082 Budapest,Baross u. 63_67..Te|eíon: 06 | 459 2|ffi. E-mai|:po|garmesteĺ@jozseńlaros.hu . wwwjozsefuaros'hu )
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 20L6.08. 25-i hatálIya| 1. oldal" összesen: 12oIďaI

MegjeIenítés

Közzététe|i i nf orm áció meg je|e nítése : Nem

B udapesti Építő és Szere |ő Zártkorűen M ű ködő Részvénytársaság
(1 163 Budäpest, Új Kőbánya út 23.) Adoszám:12181344-2-42

Cégkivon at 2016.08'25..i időáIlapotban

ÁlrłlÁnos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 'ĺ0 044889 (Hatá|yos)

Cégforma: Részvénytársaság

Alaku|ás dátuma: 1 996.09.30.

Bejegyzés dátuma: 1 997.06.20.

A cÉG ELNEVEZÉSE

2/2 Budapesti Építő és Szere|ő ZáĺIkoruen MĹĺködő Részvénytársaság

Hatályos: 2006.03'07. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/5 1163 Budapest. Új Kőbánva út 23.

Hatályos: 2004.09.23. - ...

8 A TÁRsAsÁG!szERzóDÉs (ALAPszABÁLY, ALAPíTo oKlRAT, lÉresĺrŐ oKIRAT) KELTE

8/2

8/7

8/8

https ://www. opten.hďc e gtar l ce gkivonat-nyomt atas l 0 I | 00 43222

8/1 1996.09.30.

Hatályos: 1 996.09.30. - ...

1998.04.23.

Hatályos: 1 998.04.23. - ...

1999.06.07.

Hatályos: 1999.09.28. - ...

1999.09.09.

Hatályos: 1999.09.28. - ...

2000.05.25.

Hatályos: 2000.08.25. - ...

2002.08.14.

Hatályos: 2002.09.1 6. - ...

2002.12.05.

Hatályos: 2003'03.03. -'..

2003.02.03.

Hatályos: 2003.03.31. - ...

8/3

8/4

8/5

8/6

€.

Ąe2016.08.25.



OPTEN Kft. ) Céskivonat f016.08. 25-i hatállval

8/13

8/14

9 A cÉG TEVÉKENYSÉGIKöRE(I)

9/150 3900,08 Szen nyeződésmentesítés, egyéb huIladékkeze|és

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22'

Hatályos: 2013.02.23. - ...

4213,08 Híd' alagÚt építése
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - ..'

4221,08 Fo|yadék szá||ítására szo|gá|o közmú építése

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 2013.02.23. - ...

4222, 08 E |ektro mos, h íradás-tech n i kai cé| ú kozmű é pĺtése

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - ...

4299,08 Egyéb m. n. s. építés

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 2013.02.23. - ...

431 .ĺ'08 Bontás

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.22.

Hatályos: 2013.02,23. - ...

4312, 08 Építési terÜlet előkészítése

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

9/152

9/1 53

9/154

9/155

9/156

9/1 57

8/9

8/10

8/1 1

8/12

8/16

8/17

2004.05.24.

Hatályos: 2004.08.31. - .'.

2004.09.23.

Hatályos: 2004.10.12' - ..'

2006.01 .10.

Hatályos: 2006.03.07. - ..'

2006.09.22.

Bejegyzés ke|te: 2006. 1 0.25.

Hatályos: 2006'10.25. - ...

2007.05.30.

Bejegyzés ke|te: 2007 .07 .04.

Hatályos: 2007.07'04. - ...

2008.05.29.

Bejegyzés ke|te: 2008.07'01.

Hatályos: 2008.07.01. - ...

2012j1.06.
Bejegyzés ke|te: 2012. 1 2.o5.

Hatályos: 2012.12'05. - '..

2016.05.25.
Bejegyzés ke|te: 201 6.06.21.

Hatályos: 201 6.06.21. -'..

.//
Cź.

///'
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.08. 25-i hatá|Iyal, 3. oldal' összesen: If oldaI

9/1 58

Hatályos: 2013.02.23. - ..'

4321, 08 Vi I la nyszere|és

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - ...

4339'08 Egyéb befejező építés m. n. s.

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - ..'

439 1 
.08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23' - .'.

4399'08 Egyéb speciá|is szaképítés m. n' s'

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - ...

4647,08 Bútor, szőnyeg, vi|ágítóberendezés nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23' -'..

4652.08 E|ektronikus, híradás-technikai berendezés, és aIkatrészei nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

HatáIyos: 201 3'02.23' -''.

6399.08 M. n. s. egyéb informáciis szo|gá|tatás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3'02'23. - .'.

6420, 08 Vagyonkeze|és (hoIding)

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - ...

6832.08 lngat|ankeze|és

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - ..'

7 021, 08 PR. kommunikácii

Bejegyzés ke|Íe: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23' -'..

7 022, 08 Üzletvite| i, egyéb vezetési tanácsadás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - ...

7 1 1 1, 08 Építészmérnokĺ tevékenység

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - ...

7 1 12,08 Mérnöki tevékenység, műszakĺ tanácsadás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - .. -

7 41 0, 08 Divat-, formatervezés

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.22.

Hatályos: 2013.02.23. - ...

9/1 59

9/160

9/161

9/162

9/163

9/164

9/165

9/166

9/167

9/168

9/1 69

9/170

9/171

*{
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OPTEN Kft. ) Céekivonat 2016.08. 25-i hatti|va|

9/172

9/173

9/174

9/175

9/176

9/177

9/178

9/179

9/180

9/181

9/1 82

9/183

9/184

7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszakitevékenység

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - ...

7712,08 Gépjárműkö|csönzés (3, 5 tonna fö|Ött)

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - ...

77 32, 08 Építóipari gép ko|csÖnzése

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - .,.

7739,08 Egyéb gép' tárgyi eszkoz ko|csonzése

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3'02.23. - ...

77 40,08 |mmateriá|is javak kt|csonzése

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - ...

8020'08 Biztonsági rendszer szo|gá|tatás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 2013.02'23. - '.'

81 1 o.o8 ÉpítményÜzeme|tetés

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 2013.02.23. - ...

8121, 08 Á|ta|ános épÜ |ettakarítás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

HatáIyos: 2013.02.23. - '.'

8122,08 Egyéb épÜ|et-' ipari takarítás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. -,.,

8129'08 Egyéb takarítás
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23' - .'.

8230'08 Konferencia. kereskede I m i bemutati szervezése

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23' - ...

8299.08 M. n. s. egyéb kiegészító Üz|etiszolgá|tatás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3'02.23. - ...

8560,08 oktatást kiegészíto tevékenység
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - ...

41 1o'o8 ÉpÜletépítési projekt szervezése

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - ...

4' oldal, összesen: 12 oldal

9/185

€-
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OPTEN Kft. > Céskivon at 20 16. 08. 25-i hatti|v aI

9/1 86 4329, 08 Egyéb épÜ|etgépészeti szere|és

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 2013'02'23. - .'.

4331.08 Vako|ás
B ej egyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Ilatályos: 2013.02.23. . ,..

4332,08 Épületaszta|os-szerkezet szere|ése

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - .'.

4333,08 Pad|ó., fa|burko|ás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 2013.02.23. - ...

4334'08 Festés, Üvegezés

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22'

Hatályos: 201 3.02.23. - ...

4669'08 Egyéb m. n. s. gép, berendezés nagykereskede|me

Beje gyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23' - ...

4673,08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru.nagykereskedeIem

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02'23. - ...

467 4, 08 Fémáru, szere|vény, fűtési berendezés nagykeresked el me

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - ...

4690'08 Vegyestermékkorű nagykereskedeIem

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - ...

6810'08 Saját tu|ajdonú ingatlan adásvétele

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

HatáIyos: 201 3'02.23. . ...

6820'08 Saját tu|ajdonÚ, bére|t ingat|an bérbeadása, Üzeme|tetése

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - ...

683,ĺ'08 |ngat|anÜgynoki tevékenység

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02'23' -'..

7010,08 Üz|etvezetés

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3'02.23. - ...

7 12o, 08 M Ĺlszaki vizsgá|at, e|emzés

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.22.

Hatátyos: 2o1 3.02.23. - ...

9/187

9/188

9/189

9/190

9/191

9/192

9/193

9/194

9/195

9/196

9/197

9/198

9/199

5. oldal. cisszesen: 12 oldal

€

Lc
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.08.zs-íhatá|Iya| 6. oldal, cisszesen: L2 oldal

9/200 77 1 1, 08 Szemé|ygépjármĹĺ kö|csönzése
B eje gyzés ke|te: 20 1 3.02.22.

Hatályos: 201 3.02.23. - ...

7 7 33, 08 | rodagép kö|csö nzése ( be|eértve : szá m ítigép)
Bejegyzés ke|Íe: 20 1 3.02.22.

ŕ.latályos: 201 3.02.23. - ...

4120,08 Lakó- és nem |aki épü|et építése (Főtevékenység)
Vá|tozás idopontja: 201 6.05. 1 5'

Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 6.05.30.

Hatályos: 201 6.05.1 5. - ...

9/201

A cÉG JEGYzETT rórÉ.le
11/2 Pénzbe|i hozzĄáru|ás: 20 000 000 HUF

Nem pénzbe|i hozzĄáru|ás: 0 HUF

Összesen: 20 000 000 HUF

Hatályos: 1 998.04.23. - ...

13 A CEGJEGYZESRE JOGOSULT(AK) ADATAT

13/7 Szontág Lásztó (an:YerebKata|in| $ vezérigazgati (vezetó tisztségvise|ó) ĺ014

Budapest. orszáqház utca ĺ2.
SzÜletés ideje: 1961 .11.21'
Adóazonosító je|: 834657 1607

A képviselet modja: oná||ó.

A jogviszony kezdete: 2006.09.22.

Vá|tozás ĺdőpontja: 2012.1 1 .06.

Bejegyzés ke|te: 20 12. 1 2.0 5.

Hatályos: 201 2.1 1.06. - ...

í4 A KöNYWlzsGÁLo(K) ADATAI

14/9 ĺ01 09 714872 8 * ] s.T AUD|T Consu|tĺng Pénzügyi Tanácsadó Kor|átolt

Fele|ősségĹi Társaság HU 'ĺ03'ĺ Budapest, Nánási ()t1lb.

Dr. Schmidtné Szimon Judit(an:Rottmu||er Anna| $ 1037 Budapest. Erdőalia

utca í00.
A jogviszony kezdete: 2016.05.25.

A jogviszony vége: 2017.05.31.
Változás időpontja: 2016.05.25.

Bejegyzés ke|te: 20,|6.06'21.

Hatályos: 201 6.05.25. - ...

í6 ATALAKULAS FoLYTAN LETREJoTT cEG ESETEBEN A JoGELoD GEG(EK) ADATAI

16/1 tí0968086í J9 * 1 R. o. |. Építőĺpari és Beruházi Kft,

Adószá m : í 1 87 47 84-2-4 1

Hatályos: 2004.08'31. - ...

9/202

11

,r'*fu
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.08. 25-i hataILya| 7. oldal. összesen: |f o|ďal

A cÉG sTATIszTlKAt SZÁMJELE

20/3 12181344-4120-114-01.

Bejegyzés ke|te: 201 6.05.3,1.

Hatályos: 201 6'05.31. - .'.

A cÉG ADoszÁMA

21/6 12181344-2-42.
HU12181344.
Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 1996.10.01 .

Vá|tozás időpontja: 2004.09.23.
Bejegyzés ke|te: 20 12. 1 1 .29.

Hatályos: 2004.09.23. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALMI JELzŐszÁrun

3U2 10102244-32302706-00000007
Budapest Bank Zrt. Északpesti fiók (í 138 Budapest, Váci út 193.; 01 1o o41o37)

A szám|a nyitási dátuma: 1997.03.04.

Hatályos: 2002.01.30. -'..

349 11500092-40074630-00000000

TAKARÉKBANK E|ectronic Banking tiik(1122 Budapest, Pethényikoz ,l0.; 01 10

041206)

A szám|a nyitási dátuma: 2008.11.27.

Bejegyzés ke|te: 2008. 1 2.03.

Hatályos: 2008.12'03. - ...

3U10 11500092-40075026-00000000
TAKARÉKBANK E|ectronic Banking fiők(1122 Budapest, Pethényi köz 10.; 01 10

041206)
A szám|a nyitásĺ dátuma: 2008.12.10.

Bejegyzés kelte: 2008.,| 2. 1 6.

Hatályos: 2008'12.16. - '..

3U11 11500092-40075019-00000000
TAKARÉKBANK E|ectronic Bankĺng fiók(1122 Budapest, Pethényi koz,ĺ0.; 01 10

041206)
A szám|a nyitási dátuma: 2oo8.12.1o.

Bejegyzés ke|te: 2008. 1 2. 1 6.

Hatályos: 2008.1 2.1 6. - ...

3412 1 1500092-1 1049810-00000000

TAKARÉKBANK E|ectronic Banking fiik(1122 Budapest, Pethényi köz ,l0.; 0,l 10

041206)
A szám|a nyitási dátuma: 2008.12.10.

Bejegyzés ke|te: 2009.02'26'

Hatályos: 2009.02.26. - ...

45 A cÉG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETóSÉGE

45/1

http s : //www. opten. hďc egtar l ce gkivonat-nyomt atasl 0 I | 00 43222

20

21

tl

ą.

2o16.oo,.zs 
'22

:,trr fi: ii.;rr,: rrtrl'rtt:. ::':.:. 
". 

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



OPTEN Kft. )) Céskivonat 2016.08. 25-i hatállval

E mail: info@buszer.hu
Vá|tozás idopontja: 2016.o5.25.
Bejegyzés ke|te: 2016.06.21.

HatáIyos: 201 6.05.25. - ...

Cégformától fĹiggő adatok

1 A RESZVENYESEKADATAI
(10)

1(10)/6 Szonŕáo Ĺászló (an: Vereb Katatin) $ 1014 Budapest. orszáqház utca í2'
SzÜ|etés ideje: 1 96,|.11.21.

Szavazati jog mértéke megha|adja 50%-ot.

Vá|tozás időpontja: 2012.1 1 .06.

Bejegyzés ke|te: 20 12. 1 2.05.

Hatályos: 201 2.1 1.06. - ...

2 A nÉszvÉruwÁRsAsÁG ľvlÚxooÉsÉNEK MoDJA
(í0)

2(0)n Zártkörú.

Hatályos: 1999.06.07. - '..

3 A nÉszvÉruyÁTRuHÁzÁs KoRLÁTozÁsÁrunx JELzÉsE
(í0)

3(10)/3 A részvény átruházását az a|apíto okirat kor|átozza.

Vá|tozás időpontja: 2016.o5.25.
Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 6.06.2,ĺ.

Hatályos: 201 6'05.25. - ...

5 A NÉVRE szóLó RÉSZVÉNYEK ADATAI
(í0)

5(10)/2 Kettoezer darab tÍzezer Ft névértekĹi.

Hatályos: 1 998.04.23. - ...

8 A nÉszvÉNYTÁRsAsÁGl H|RDETMÉNYEK l<özzÉĺÉtere
(10)

8(10)/1 Hĺrdetményhe|ye:Cégköz|Öny'

Hatályos: 1996.09.30. - ...

97 PÉNZÜGYI MoDUL

2o15. év 2014.év 2013.év 2012.év 2011.év

Beszámo|ási 2015.01.01. 2014.01.01. 2013.01.01. 2012.01.01. 2011.o1.o1.

időszak
2015.12.31. 2014.12.31. 2013.12.31. 2012.12.31. 2011.12.31.

eFt eFt eFt eFt eFt

8. oldal, összesen: 12 olda|

4
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Ertékesítés nettó

árbevéteIe

Üzemieredmény

Adózás e|ótti

eredmény

Mérleg szerinti

eredmény

Adizott
eredmény

Eszkozök
osszesen

Befektetett

eszkÖzok

Forgóeszkozök

Pénzeszkozok

Aktív idóbe|i

eIhatáro|ások

Saját tóke

Cé|tarta|ékok

KoteIezettségek

Rovid |ejáratÚ

köteIezettségek

Hosszú |ejáratú

kÖteIezettségek

Passzív időbeIi

eIhatáro|ások

Pénziigyi mutatók

Eladósodottság

foka O

EIadosodottság

mértéke - Bonitás

û,

Árbevétel

arányos
eredmény % O

Likvidĺtásĺ

gyorsráta O

Létszám:14to

127 HIRDETMÉNYEK

22,16 16,85 82,78 1,24 27,96

3,28 2,83

í58 580

6240

36 774

35 139

35 139

1 476 971

260 572

1 210 815

335244

5 584

1 107 434

35 48'1

333 195

328 494

4 701

861

0,23

0,30

576 948

37 266

100 742

97 240

97 240

1 474 426

269 723

1 197 296

357 872

7 407

1072295

55 828

345 317

340 868

4 449

986

0,23

0,32

128 959

52925

111 281

106746

106 746

1 454 565

75 820

1 372 122

398 478

6 623

975 055

80 981

395 550

395 390

160

2 979

0,27

0,41

114 694

-26 491

2064

1 425

1 425

1 445710

77 186

1 361 426

501 323

7 098

868 308

148 842

423 584

423 424

160

4 976

0,29

0,49

414 875

41 742

123 657

1 16 019

í16 019

1 520 464

52062

1 463 248

6,ĺ8 369

5 154

866 883

152 096

500 635

500 635

850

0,33

0,58

3,45
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OPTEN Kft' ) Cégkivonat 2016.08. 25-i hatal|ya| t0. oldal. összesen: 12 oldal

EIutasító és kijavító végzések
Cégköz|öny
Év: 2003. KÖtet: 17. olda|: 30167.

Fővárosi Bíroság 01 10 044889

Budapesti Építő és Szerető Részvénytársaság (.ĺ,ĺ39 Budapest'

Lomb utca 32.; 112181344-2-411)

A bíróság a(z) 2003.03. 05-én hozott végzését hivata|bil az

a|ábbiak szerint javítja (egészíti) ki:

15' Dr. Mihik András (an: Tóti Zsuzsanna) 1053 Budapest, Ferenczy

|stván u. 28.

Törö|ve: 2002. 12.05-i hatá||ya|.

Bejegyezve: 2003. 03. 31.

EIutasító és kijavító végzések
Cégköz|öny
Év: 2008. Kotet 34. o|da|:181752'

Ez a közlemény a 2008/34 kozlonyben, 181752. oldalon jelent meg'

Fővárosi Bĺróság 01 10 044889

Budapesti Építő és Szerelő Zártköríjen Működő Részvénytársaság
(,í163 Budapest, Új Kőbánya Út 23'; |12181344-2-42l)

A bíróság a(z) 2008.07. 01-én hozott végzését az a|ábbiak szerĺnt
javítja (egészíti) ki:

9. 4110'08 ÉpÜletépítési projekt szervezése.

A vá|tozás időpontja: 2008. 05. 29.

4329'08 Egyéb épÜ|etgépészeti szere|és.

A változás időpontja: 2008. 05. 29.

4331'08 Vako|ás.

A vá|tozás idopontja: 2008. 05. 29.

4332, 08 É pÜ |etasztaIos-szerkezet szere|ése.

A vá|tozás időpontja: 2008. 05. 29.

4333'08 Padló-. fa|burko|ás.

A változás ĺdőpontja: 2008. 05. 29.

4334'08 Festés, üvegezés.

A vá|tozás idopontja: 2008. 05. 29.

4669.08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskede|me.

A vá|tozás idopontja: 2008. 05. 29.

4673, 08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskede|em.

A vá|tozás idópontja: 2008. 05. 29.

467 4, 08 Fémáru, szere|vé ny, fĹitési berend ezés nagykereskedelme.

https : //www' opten.hu/ce gtaľlce gkivonat-nyomtatas l 0 7 I 00 43222

r'c?r
ra> r'

2016.08.2s. AJ



OPTEN Kft. ) Céskivonat f0I6.08,25-i hatállyal 11. oldal, összesen: 12olda|

A vá|tozás időpontja: 2008' 05. 29.

4690.08 Vegyestermékkörű nagykereskede|em.

A vá|tozás idópontja: 2008. 05. 29.

68,| 0'08 Saját tulajdonú ingat|an adásvéte|e.

A változás időpontja: 2008. 05' 29.

6820'08 Saját tu|ajdonÚ, bére|t ingat|an bérbeadása, üzeme|tetése.

A vá|tozás idópontja: 2008. 05. 29.

6831.08 lngat|anÜgynoki tevékenység.

A vá|tozás idópontja: 2008' 05. 29.

7010'08 Üz|etvezetés.

A változás időpontja: 2008. 05. 29'

7 120, 08 M űszaki vizsgá|at, e|emzés.

A vá|tozás időpontja: 2008. 05. 29.

77 1 1, 08 Szemé|ygépjármĹi kolcsonzése.

A vá|tozás idopontja: 2008. 05. 29.

77 33, 08 l rodagé p kölcsonzése (be|eértve: szám ítigép).

A vá|tozás idópontja: 2008. 05. 29.

Bejegyezve: 2008. 05. 29.

2008. 08. 01.

Cégközlöny
Év: 2009. Kötet:40. o|da|: .

Ez a kozlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2009. 07. 21'

A Fővárosi Bíróság mint Cégbíriság. Cg.0,l-10-044889/52 szám
A bíriság a Budapesti Építő és Szereló ZártkorĹĺen MĹĺködó Részvénytársaság (1163

Budapest, Ú1 rooanya út23.; adószáma: 12181344-2-42) cégügyében meghoztaaz

a|ábbi

VÉGZÉST
A bíroság a 2009. jÚnĺus 22. napján indu|t vá|tozásbejegyzési e|járást megszÜnteti.

A végzés e||en a kézbesítéstő| számított 15 (tizenÖt) napon be|Ü| a Fovárosi

ítelotauanoz címzett, de a Fővárosĺ Bíróságnál, mint Cégbíróságná| 3 (három)

pé|dányban benyÚjthati fe||ebbezésnek van he|ye. A fel|ebbezés e|ső pé|dányára

7.ooo..Ft (hétezer forint) e|járási il|etéket ke|l |eróni. A Fővárosi íté|őtáb|a e|őttĺ

eljárásban a fe|lebbezó fé| részére a jogi képvĺse|et kote|ezó.

INDoKoLÁS:
A(z) Budapesti Építő és Szere|ő Zártkorűen MŰkÖdő Részvénytársaság képvise|ője a

2009.05.21' napján kelt társasági szerződés a|apján a Fovárosi Cégbíriságon
2009.06.22. napjá n vá |tozásbejegyzési e|já rást kezd eményezett.

A társaság a kére|met 2009.07 '16. napján visszavonta, a legfőbb szerv erre vonatkozó

haÍározatának becsato|ása meĺlett.

A bíroság az e|járást a 2006. évi V. tv. 33. s (3) bekezdés a|apján megszüntette.

A bíróság megá||apítja, hogy a társaság 15.000,- Ft azaz (tizenötezer forint) e|járási

i||etéket, ame|yet az |tv. 58. S (5) bekezdésében e|óírtak szerint igénye|het vissza, és +
2ahttps ://www. opten.hďce gtarlce gkivonat-nyom tatas l 0 I I 00 43222 2016.08.2s.
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3.000,. Ft kozzétételi díjat e|ektronikus Úton megfizetett, amelyeta2212006.|V.,18/ |M

rende|et 4. s (3) bekezdés és 10. $ (2) bekezdés .'a'' pontja szerint kérhet vissza az

l gazságÜgyi Minisztériumti|.

Budapest, 2009. jÚ|ius 20.

dr. Deák Éva Ágnes s.k.

fóvárosi bírósági bíró

A kiadmány hite|éÜ|:

Tiborcz ||dikó

szerkesztő

Az adatok az OPTEN Kft. cégtár rendszerébő| származnak, ame|y cégek esetén a
Cégkiizl<inyben megjelent hivatalos adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásból származó hivata|os és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 201 6.08.25 09:12

Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenés i dátuma : 20í 6.08.23.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2016.08.25 08:19

OPTEN Kft.O
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