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I. Tényállás és a dtintés tartalmának részletes ismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefvaľosi Polgármesteri Hivatalhoz
az a|ábbi - a Jőzsefvárosi onkormányzat tulajdonában Iévő konerületek haszĺá|atárőI és
hasznźiatźnak rendjéľől szóló I8l2013. (Iv.24.) ĺĺnkoľmányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) szerinti - közterület-haszná|ati hozzájźrulás iranti kérelmek éľkeztek. A Pénzügyi
IJgyosztáIy tájékońatása a|apján akére|mezőknek közterület-haszĺźiati dijtartozźsanincs.

1.
KözterÍilet-hasznźiő,kérelmező: Magyaľ úi,pítő Zrt.

(székhely II49 Budapest' Pillangó u. 28.)

A kérelemben foglalt közterület-
haszná|at ideje: 2016. szeptember 05. _2016. november 30.
Közterület-hasznáIat céIja: ),, építési munkaterület (védőtető elhelyezése)
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. keľĹilet, Diószegi Sámuelu. 38-

42. száłrl előtti köĺerületen
KözterĹilet-hasznáIatnagysága: 105 m2
Közteľület-haszná|at dija: 820,-Ftl m,lhő + AFA
KĺlzteľĹilet-hasznáIatđíja összesen: 258 3OO,- Ft + ÁFA (82O,- Ft*105 m2*3 hó)
Díjfizetés ütemezése: egy összegben

Tényállás: Magyar Épitó Zrt. 2016. augusztus 25' ĺapjan érkezett kéľelmében közterület-
haszná|ati hozzźtjárulás - teljes díjfizetéssel töľténő - megadźsát kérte a Tisaelt Bizottságtól
tekintettel arľa, hogy a Luđovika Campus i| szá|Iáséptiletének szerkezetépítése céljából
klv źlĄ a |laszná|rua a fenti kö zteľiiletet.

Fentiek alapjźn a Gazđá|kodási Ügyosztá|y javasolja a közteľület-haszná|atí hozzájáruIás -
teljes díjfizetéssel torténő _ megadását.

Ü{
Í/



Tényállás: A Semmelweis Egyetem 2016. augusztus 16. napján érkezett kérelmében
kĺiĺerület-haszná|atihozzájáru|źts - teljes díjmentességgel tĺiĺténó - megadźlsát kéri a Tisztelt
Bizottságtól tekintęttel arra, hogy Katasztrófavédelmi gyakoľ|at céIjábő| kívánja hasznáIni a
fenti tertiletet.

Fentiek a|apjźn a Gazđá|kodási Ügyosńźiy javasolja a köztertilet-hasznáIati hozzájáľu|ás
megadását és a díjmentesség biztosíttsát. tekintettel a Rende|et 24. $ (1) bekezdés e)
pontjában foglaltakĺa

3.
Közteľiilet -hasznáIő, kérelmező : Tuľay Ida SzínházKözhasznrĺ Nonprofit Kft.

(székhely: 1089 Budapest, Kálváriatér 6.)
A kérelemben foslalt közteľület-
hasznáIat ideje: 2016. szeptembeľ 10.

A kérelemben foslalt köZtenilet-
hasznźllatiđeje: 2016. októbeľ 12.
Kö zteľĹil et -hasznáIat célj a:
Kĺj ĺeľĹil et -haszná|at he lye :

Ko zterület -hasznźiat nagy s ága:
Kĺj zterül et -haszná|at díj a:

Díjkiesés, díjelengedés esetén:

.,

Kĺj zteľül et -haszná|ő, kér elmezo :

Ko zterül et-hasznáLat c é|j a:
Kö zterül et-haszĺáIat helye :

Kcj ztertilet-hasznéiat nagy s ága :

Ktj ĺeriil et-haszná|at díj a:

Díjkiesés, díjelengedés esetén:

Közterül et-hasznáIő, kérelme ző :

A kérelemben foslalt kĺjzterület-
hasznttlat ideje:
Kö zterĹil et-hasznáIat céIi a:

Semmelweis Egyetem
(székhely: 1083 Budapest, Üllői ilt26.)

Katasztr őfavé delm i gyakorlat
Budapest Vil. keľület, Szentkirályi ltca 44.
szám és Baross utca közötti szakasz
300 m2 jáľda és úttest
320,-Ftlm"/nap + AFA
96 000,- Ft + ÁFA (32O,- Ft* 300 m2*1 nap)

kulturális rendezvény (Tündér-tal á|koző)
Budapest VIII. kenil et, Kálvária tét
800 m'
320,-Ftlmzlnap.+ AFA
256 000,- Ft + AFA (3f0,- Ft*800 m'* I nap)

Budapest VIII. keľület Pľáteľ u. 28. szám
alatti Társasház
(székhely: 1083 Budapest, Práter u' 28.)

2016. szeptembeľ 19._2016. október 28.
építési munkateľület (védőtető elhelyezése)

Tén}rállás: A Turay Ida Színház Kozhasznú Nonprofit Kft. 2016. augusztus 23. nap1án
érkezett kérelmében kcizterÍilet-haszná|ati hozzájtnilás _ teljes díjmentességgel torténő -
megadását kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintettel arra, hogy a ,,Tiindér-talá|koző,, elnevezésű
szabađtéri kulturális reĺdezvény megtaľtása céljából kíváĺjahasználni a fenti területet.

Fentiek alapján a Gazdá|kodási Ügyosztá|y javasolja a közterület-hasznźiati hozzájáru|ás
megadását és a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rendelet 24. $ (1) bekezdés d)
pontjában foglaltakľa
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Köztertil et -haszná|at helye :

Közteľül et -hasznél|at n agys á g a :

Köztertil et -hasznźĺIat ďíi a:

Közterület-hasznáIat díj a ö sszesen :

Díifizetés ütemezése:

A kéľelemben foslalt
hasznáIat ideje:
Kö zteľĹil et -hasznćiat c é lj a :

Közteľiil et -haszná|at helve :

Köztenil et -haszntt|at nagy s ága:
Közterület -haszná|at díi a:

Közteľület-haszná|at díi a ös szesęn:

Díifizetés Útemezése:

Budapest VIII. kerĹilet, Práter u, 28. szám alatti
Társasház sarkiín (a Prźtter utcai homlokzaton
taláIhatő erkély és a Futó utcai homlokzaton
ta|á|hatő egymás alatt elhelyezkeđő 3 db eľkély
alatttjarda)
7 nŕ (1áľđa)
820,- Ftlm"/hó + AFA
11 480,- Ft + 

^FA 
(820 Ft,- xf hőx7 mf)

11 480,- Ft + AFA
egy risszegben

Ténvállás: A Budapest \IIII. kerület Prátet u. 28. szźlm a|atti Tfusashźn 2016. augusztus 25.
napján étkęzett kérelmében közterület-hasznźiati hozzźljfuu|ás _ teljes díjfizetéssel _
megadását kéri a Tisĺelt Bizottságtól tekintette| arra, hogy a Budapest VIII. kenitet, Práter u.
28. szám alatti Taľsasház eľkélyeinek felújításához kapcsolódó építési munkateľĺilet (védőtető
elhelyezése) céljából kívánja használni a fenti teľületet.

A kérelmező érvényes BKK Forgalomtechnikai teľvet nyújtott be a kérelem mellékleteként,
mely alapj én a Pftúer utcai erkélý érintő paĺkolóhelyeket ideiglenesen meg kell sziintetni a
j árművek megóvása éľdekében.

Fentiek a|apjźn a Gazđá|kodási Ügyosztźiy javasolja a közterület-haszná|ati hozzźĄáru|ás
telj es díj fi zetéssel történő megadását.

3.
Ko zteľül et -haszntllő. kér e|mezo : STROOD Kft.

(székhely: 6200 Kiskőrös, Csokonai u. 13.)

20|6' május 13. *20|7. május 13.
vendéglátó tqasz
Budapest VIII. keľület, Múzeum utca 5. szám
e|őtti járđéĺn
7m"
szezonon kívül: 2IO,-Ftlmz'lhó + ÁFA
szezononbelül: 2 080,- Ftlmz.|rrő + Ár.q.
96 180,- Ft +-Áľa. 1zto,- Ft*7 m'*6 hó) +

(2 080,- Ft*7 m2*6 hó)
negyedéves bontásban

kcĺzterület-

Tényállás: A STRooD Kft. 2016. augusztus 24' napjan érkezett kéľelmében a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 552120|6' (V.30.) szźlmllhatźrozatának módosítását
kérte, tekintettel ar.ra, hogy egy összegben töľténő díjfizetést új vállalkozásként nem fud
teljesíteni.
Kérelmező a díjťĺzetés ütemezését negyedéves díjfizetésre történő módosítását kéri a Tisztelt
Bizottságtól.

A Rendelet 18. $ (2) pontja értelmében taľtós (legalább hat hónapot meghaladó) köztertilet-
haszná|at esetén a Bizottság a jogosult kéľelmére havonta, negyedévente vagy félévente
esedékes, egyenlő összegű díjťrzetést megállapíthat, amennyiben az esedékes díj 10.000
forintnál masasabb.



Kö ZteľĹilet -hasznáIat nagys ág a :

KöZteľület -hasznźiat díj a:

Kcjzterület -hasznźiat díj a ö sszesen :

Díjfizetés ütemezése:

Fentiek aIapján a Gazďźikodási ÜgyosztáIy javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 55212016' (V.30.) szźtmű határozatában meghatározott đíjfizetés ütemezését
negyedéves díj fizetési ütemezésre való módosítását.

6.
Ko aeľület -hasznéllő. k& elmezó : Włilfingeľ Lász|ó István egyéni vź.J.lal.koző

(székhely: 1083 Budapest, Illés u. 4.)
A kéľelemben foglalt közterület-
haszná|at ideje: 20l6.januaľ 0I' -20|7. december 31.
KözteľĹilet-haszná|at cé|ja: pavilon (hírlap. _ könyv árusítása)
KöZtenilet-hasznźtlathelye: Buđapest VIII. kerĹilet, Práter u. _ Szigony u.

saľkán (3 57 28 l39. hĺsz.)
4m'
4 54O,-Ftlmz/hő + Áľ,e
435 84O,- Ft + ÁFA (4 54O,-Ft*4 mf*24hő)
havi részletben

A kéľelemben
haszná|at ideie:
Kĺjzterül et -haszná|at c éIi a:

Kö ztertil et -hasznźiat hely e :

Tén}'állás: Wölfinger Lász|ő István egyéni vá|Ialkoző 2016. március 24. napján étkezetl
kéľelmében közterĹilet-hasznźiatíhozzájáru|ás - teljes díjfizetéssel történő - megadását kéľte a
Tiszelt Bizottságtól tękintette| arra, hogy pavilon elhelyezése céljábót kívánja hasznáIni a
fenti területet.

A kérelmezonek a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé volt kiegyenlítetlęn díjtartozása,
amelynek rendezése hosszabb időt vett igénybe, ennek következtében a kérelem benyijtásától
ęltelt idő és a cégjogi helyzet tisztázása közötti idő megnövekedett' amely során újra meg
kellett kémi az aIabbi szakłhatősági állásfoglalásokat:

A Budapest Fővaľos VIII. kenĺlet Józsefuáľosi Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodási
IJgyosztá|ya a kéľelem beéľkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett.
A Fővárosi Katasńrőfavédelmi Igazgatőság tl,lzvéďe|mi szempontból nem emelt kifogást. A
Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást. A
Budapesti Rendőr-főkapítányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság közlekedés, közľend és
kilzbinonság szempontjából nem emelt kifogást. A Budapest Főváros VIII. keľület
Jozsetvtttosi Polgármesteri Hivatal Városépítészeti lJgyosztźiya a końeriilet-haszná|attal
szemben nem emelt kifogást.

Fentiek alapjźn a GazdáIkodási Ügyosztźiy javasolja a köztenilet hasznźlati hozzájźlru|ás
teljes díjfizetéssel történő megadásź.i- a közteľüIet-haszná|ati díj havonta tĺjrténő
megfizetésével, továbbá a 20|6. január 01. - 2016. szeptembeľ 04. napjára - díjÍizetési
kĺitelezettség mellet - vonatkozó kĺjzterület-hasznźiattudomásulvételét.

7.
Közterület -haszĺá|ő " kérelmezo : LNP Társasház

(székhely: 1082 Budapest, Nagýemplom u. 4.)

2016. szeptember 15. - 2016. szeptember 30.
építési munkatertilet (állvanyozás _ homlokzat
tatarozása)
Budapest VIII. kerület, Nagýemplom u. 4' _

foslalt kĺjzterület-



Tén)ĺállás: Az LNP Tźrsasház20|6. augusztus 19. napján érkezett kérelmében köztertilet-
haszná|ati hozzájarulás _ előľe egy összegben történő megťlzetésével _ megadását kéľi a
Tisztelt Bizottságtól tekintette| ana, hogy a Budapest VIII. kerĹilet, Leonardo da Vinci u.
I5lA. szám alatti Táľsasház homlokzatźnak tatarozásźlhoz kapcsolódó építési munkaterĹilet
(áIIv arty elhelyezé s e) c élj ábó l kiv ánj a használni a fenti teľületet.

Fentíek a|apjźn a Gazďá|kodási ÜgyosztáIy javasolja a közterület-haszná|ati hozzájtlru|ás
teljes díjfizetésseltöľténő megaďástft a köztęrĹilet-haszná|ati díj egyösszegű megfizetésével.

8.
Közterület-hasznźiő,kére1mező: FaragĺíVirágegyéni vźi|atkoző

(székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály téľ
A kérelemben foglalt közterĺilet. I4.)
hasznźiatideje: 2016. április 01.-20|9. maľcius 31.
Közterület-hasznáIat cé|ja: pavilon + vendéglátő terasz
Közterület-haszĺá|at helye: Budapest VIII. kerĹilet, Hoľváth Mihály tér |4.

L2 m" (pavilon) ł 4 m" (vendéglátó terasz)

Köztertilet -hasznźtlat nagy s ága :

Kö Zteľület -hasznáIat díj a:

Kö zteriilet -haszná|at díj a ö s szes en :

Díjfizetés ütemezése:

Közteriilet -hasznáIat nagys ág a :

Kĺizterül ęt -hasznźiat dij a:

Köztenilet -haszná|at díj a ci s szesen :

DÍjťĺzetés ütemezése:

Leonardo da Vinci u. 15/A. közötti kĺjztertileten
(35703/6hrsz.)
3 m" (ańa)
420,-Ft/m'lnap + AFA
20160,- Ft + ÁFA (42OFt,- * 16 nap * 3 m2)
20160,- Ft + ÁFA
egy összegben

pavilon esetében:
4 54O,-Ftlmf lhő + AFA
I961280,- Ft + ÁFA (4 54O'-Ft*I2m2*36hó)
vendé glátó teľasz esetében:
szezononkívtil: 21O,- FtlÍł'lhó + ÁFA
szezononbelül: 2 080,- Ftlmf lhő + ÁFA
164 880,- Ft + ÁFA (2I0,- Ft*4 m2*18 hó) +

(2 080,- Ft*4 m2-18 hó)
2If6160,- Ft + ÁFA
havi részletben

Tényállás: Faragő Yirág egyéni váIlalkoző 2016. ápľilis 24. napján érkezeÍt kéľelmében
köztertilet-hasznźłIati hozzźljáru|ás - teljes díjf,rzetéssel történő - megadását kérte a Tisztelt
Bizottság!ől tekintette| arca, hogy pavilon és vendéglátó terasz elhelyezése céljából kívánja
hasznźllni a fenti területet.

A Rendelet 11. $ (4) bekezdés i) pontjĺának értelmében az 5. $ esetén a telepütésképi
bejelentési eljáľásról szóló önkormányzati rendeletben szabá|yozoťt đöntést a kcjzteľĹilet-
használatihozzájárulélsirántikérelemnektarta|mazniakell.
Az ugyfé| 20|6. ápľilis L4. ĺapján településképi bejelentési eljárást kezdeményezett, ame|y
eljáľásban a fent megielölt tevékenysé get az onkormányzat kikötés nélkül tudomásul vette.
A kéľelmen, amelyet a kéreImezo beadott a folytatni kívźnt tevékenység kezdési
időpontjaként 2016. augusztus hónapot jelölte meg. Az igazo|áson elfogadott tervnek
megfelelő módosításokat az ügyfél 20|6.június 22. napjáig nem alakította ki, ezért az akkori
á'|lapotábaĺ a pavilon kialakítása nem illett a településképbe, amely nem volt engedélyezhető.
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A kérelmező 2016. augusztus 29. ĺapján bejelentést tett a Vaĺosépítészeti lroda és a
Gazdálkodási lJgyosztáIy felé, miszerint e|végezte a szfüséges módosításokat. A
Vaĺosépítészeti Iroda munkatarsai 2016. augusztus 29. napjarl helyszíni szemlét tartot1ak,
amely során megállapításra keľült, hogy valóban e|végezte a kére|mező a szfüséges
mó do sításokat, amely engedélyezhetővé teszi a pavilont.

+ Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
UgyosztáIya a kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett.
A Fővarosi Katasztrőfavédelmi Igazgatőság hĺzvédelmi szempontból nem emelt kifogást. A
Hatósági IJgyosńáLy lgazgatási Iroda kereskedelmi szempontból nem emelt kifogást,
amennyiben a vendéglátő teraszt a kereskedő csak az uzlet nyíIászárőíĺak zárva tartásával
üzemelteti. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. keľületi Rendőrkapitányság k<jzlekedés,
kĺjzrend és kozbínonság szempontj ából nem emelt kifogást.

Fentiek alapján a Gazđá|kodási ÜgyosztáIy javasolja a közterület haszná|ati hozzźĺjáruIás
teljes díjfizetéssel történő megađását a köZterĹilet-haszntiati díj havonta tcjľténő
megfizetésével, továbbá a f0I6. április 01. - 2016. szeptembeľ 04. napjźlra - đíjfizetési
kötelezettség mellet - vonatkozó kĺjzteľiilet-hasznáIattudomásulvételét.

il. A beteľjesztés indoka
A beérkezett kérelmek eIbiráIása, valamint az előterjesńés tźtrgyában a dontés meghozata|a a
Tisztelt Bizottsźry hatáskĺirébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzĺĺgyi hatása
A döntés céIja abeérkezett kéľęlmek Bízottsźlg áIta|haÍaridőben tĺjrténő e|bírá|ása.

Budapest VIII. kerĹilet Pľáter u. 28. szám alattiTźĺrsasház
Wcĺlťrnger Lźsz|ő István egyéni váIIalkoző
LNP Táľsasház
Faragő Virág egyéni vá||aIkoző

Osszesen:

Díjkiesés. Díj eleneedés :
Semmelweis Egyetem
Turay ldaSzinház Közhasznú Nonprofit Kft.

Osszesen:

258 300,- Ft + ÁFA
11 480,- Ft + ÁFA

435 84O,- Ft + ÁFA
20160,- Ft + ÁFA

2126160,- Ft + Ár.,ą.

2 851 940,-Ft+ ÁFA

96 000,- Ft + ÁFA
256 0OO,- Ft + ÁFA

352 000,- Ft + ÁFA

Iv. Jogszabályikiirnyezet
A Rendelet 12. $-a értelmében a közteľület-hasznźĺIatta| - hozzájárulással és elutasítással -
kapcsolatos <jnkormányzati hatősági e|játásban a hivatkozott rendeletben rcgzítettek szerint
elsőfokon a Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság dĺjnt. A Rendelet melléklete
meghatározzaakońerilethasznáIatokutániťlzetenďodíjmértékét.
A ktjzĹeľiilet-használati đíjfizetés ütemezéséľől a Rendelet 18. $ (1) _ (2) bekezđései az
alábbiak szeľint rendelkeznek:
,, (]) A díjat a kcizterĹłlet-használati hozzájárulásban rogzített időtartamra és módon a
j ogosult koteles előľe egyosszegben megfizetni.

.//

TervezeÍt bevétel:
Magyaľ Epítő Zrt.

,r



(2) Tartós (egalóbb hat hónapot meghaladó) kazterület-használat esetén a Bizottság a
jogosult kérelmére havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő osszegiÍ díjfizetést
mególlapíthat, amennyiben az esedékes díj ]0.000 forintnál magasabb. Ezt a tényt a
közterület-használąti hozzój árulásban rögzíteni kell.,,

A kozteriilętihaszná|ati díiak csökkentéséről, elengedéséľől a Rendelet 24. $ (1) bękezdésę az
alábbiak szerint ľendelkezik:

,,A Rendelet 2. melléklete alapjón megállapított kozterület-használati díjak korlátĺanul
c s cjkkenthető ek vagy el enge dhető ek..

a. az onkormányzat érdekében végzett építési, feĺújítósi munkálatokvégzése esetében,.
b. a fővárosi, vagy onkormányzati póĺyázaton elnyert támogatásból tĺ;rténő épület

fe lúj ít ás o k e s e t éb en,.

c' humanitárius és kaľitatív célok éľdekĺźben végzett tevékenység esetében;
d. kulturólis és környezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében,.
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgy ítéli meg, hogl az Józsefváros érdekeit

szoIgálja;
í bejegyzett politikai pártok, egyházak és tórsadąĺmi szervezetek nem kereskedelmi cétú

ľ endem ény e e s e t ĺ! b en,.

g. oktatási, tudományos vag/ ismeretterjesztő témájĺifilmalkotósokforgatása esetében;
h. ą Fiĺmtv. hatálya ąlá nem tartozó alkotások forgatósa esetén, ahol az igénybeveendő

ter.ület a ] 5 m2-t eléľő, de a 20 m2-t meg nem haladó területiÍ;
i. a Filmtv. hatálya alá nem tartozó alkotások forgatása esetén, amelynek időtartama a

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

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,KÓzterüĺet-hasznáĺati hozzájárulás csak ideiglenes
jelleggel _ meghatározott időtąrtamra vag/ meghatározott feltétel bekovetkeztéig _ adható,
leýljebb 3 évre; a településképi bejelentési eĺjórás során hozott datésben engedélyezett
ľeklámberendezés elhelyezése esetén legfeljebb ] 0 évre.,'

F enti ek alapj tn kérem az a|ábbi hatátt o zati j avas l at e l fo gadás át.

Határozati javaslat

I. Vaĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság rigy dönt, hogy kĺjzterület-hasznźiati
hozzájárulást ad - előľe egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Kĺj zterül et -hasznáIő . kér e|mezó :

A kĺj zterül et-hasznáIat idej e :

Kö zteľül et -haszná|at c éIj a:

Kĺj zterül et -hasznáIat he l ye :

Kĺj zteľül et -hasznáIat nagy s ága:

Felelős: polgármester
Hattriđő 2016. szeptembeľ 05.

Magyar F;pítő Zrt.
(székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.)

2016. szeptember 05 . _ 20|6. novembeľ 3 0.
építési munkateľület (védőtető elhelyezése)
Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 38-
42. szám előtti kĺjzterületen
105 m2

or



il. A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterület-haszná|ati
hozztljáru|ást ad _ teljes díjmentesség biztosításáva| _ az alábbiak szerint:

Felelős:
Határidő:

Közteriil et -haszná|ő . kér e|mező :

A kö zteriil et-hasznźiat idej e :

KözteľĹilet -hasznáIat céIj a:

Kö zteľület -hasznáIat helye :

Kö zterül et -haszná|at nagys ága :

Semmelweis Egyetem
(székhely: 1083 Budapest, Üllői tlt26.)

2016. októbeľ 12.
Katasztr őfavé d elmi gyakorlat
Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 44.
szám és Baross utca közötti szakasz
30o m2 3arđa és úttest

Turay Ida SzínházKőzhasznú Nonprofit Kft.
(székhely: 1089 Budapest, Kálvaľia tér 6.)

2016. szeptember 10.
kultuľál i s r endezv ény (Ttindéľtal á|ko ző)
Budapest VIII. kertil et, Ká|v ttria tér
800 m'

polgármesteľ
2016. szeptember 05.

ilI. A Váľosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-hasznáIati
hozzájáru|ást ad _ teljes díjmentesség biztosításával_ az alábbiak szerint:

Közterület -haszná|ő. kérelmező :

A köZteľiil et-haszná|at idej e :

Kö zterül et -hasná|at c é|j a:

Kö ztertil et -hasznéiat helye :

Kĺj zteľül et -hasznáIat nagy s ága:

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. szeptember 05.

A kö zterĹil et-haszĺá|at i dej e :

Kcj zteľület -haszná|at cé|j a:
Kĺj zterül et -haszná|at helye :

Iv. Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznáIati
hozzćýénulást ad _ előre egy összegben torténő teljes díjfizetéssel _ az alabbiak szerint:

Kö zterĹil et -haszná|ő. kéľelmező : Budapest VIII. keľiilet Pľáteľ u. 28. szám
a|atti Táľsasház
(székhely: 1083 Budapest, Pľáteľ u. 28.)

2016. szeptembeľ |9 . _ 2016, október 28.
építési munkateľület (védőtető elhelyezése)
Budapest VIII. keľület, Práter u. 28. szźĺm a|att1
Táĺsashźn Saľkán (a Práter utcai homlokzaton
ta|á|hatő erkély és a Futó utcai homlokzaton
ta|áIhatő egymás alatt elhelyezkeđő 3 db erkély
alattĺjárda)
7 nŕ (árda)Kö zterület -haszĺźůat nagys ág a :

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. szeptembeľ 05.

,"L



v. Yźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy az 55212016, (V.30.) számis,
hatźlrozatát az aLźtbbíak szerint módosítia:

Köztertilęt.hasznźtlő.kérelmező: sTRooD Kft.
(széklrely: 6200 Kiskőľös, Csokolrai u. 13.)

A köaerület-haszná|at ideje: 2016. május 13. _20|7. május 13.
K<izterulet-hasznáIatcéIja: vendéglátó terasz
Közterület-haszĺá|athelye: Budapest VIII. keriilet, Múzeum utca 5. szám

előttĺjardán
Közterület-hasznéiatnagysága: 7 m2
Díjťĺzetés ütemezése negyedéves díjfizetés

Felelős: polgármesteľ
Határido: f0I6. szeptember 05.

vI. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteľtilet-hasznáIati hozzájtrulást ad - havonta történő teljes díjfizetéssel _ az alźhbiak
szerint:

Közterület-hasznáIő,k&e|mezo: WölfingerLász|őIstvánegyénivá||a|koző
(székhely: 1083 Budapest, Illés u. 4.)

A közteľület-haszná|at ideje: 20|6. szeptember 05. -2017. decembeľ 31.
Közterület-hasznźiat céIja: pavilon (hírlap. - könyv aľusítása)
Kĺjzterület-hasznáIathelye: Budapest VIII. keriilet, Pľáter u. _ Szigony u.

saľkán G 57 28 l39. hĺsz.)
Kĺjzteriilet.haszná|atnagysága: 4 m2

Felelős: polgármester
Határido: 2016. szeptembeľ 05.

2. tudomásul veszi Wcilfinger István Lász|ő egyéni vá||a|koző a Budapest VIII. kerület,Prátet
u. - Szigony u. saľkán (35728139, hĺsz.) elotti köĺerületre vonatkozóan pavilon elhelyezése
céljából igénybe Vett köZterüIet-haszĺáIatát _ díjfizetési kĺjtelezettség mellett - 2016. január
0 I . _ 20 I 6. szeptembeľ 04. napjáig szó|ő iđőtartamra

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016' szeptembeľ 05.

,lur



vII. Yélrosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteľĹilet-haszná|ati
hozzájáru|ást ad _ előre egy összegben tĺiľténő teljes đíjfizetéssel _ az alábbiak szerint:

KözterüIet.haszĺá|ő. kéľelmező: LNP Táľsasház
(székhely: 1082 Budapest, Nagýemplom u. 4.)

A kcjzterület-haszná|atideje: 2016. szeptember |5. _2016. szeptember 30.
KözterĹilet-hasznáIat cé|ja: építési munkaterület (állványozás _ homlokzat

tatarozása)
Közteriilet-haszná|athe1ye: Budapest VIII' kęľiilet, Nagýemplom u. 4. -

Leonardo da Vinci u. 15/A. közotti kĺjĺerületen
(35703l6 hľsz.)

Kĺjzteľület-haszná|at nagysága: 3 m. (arda)

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2016, szeptembeľ 05.

VIII. A Vĺíĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteľtilet-hasznáIatíhozzźljźtrulást ad _ havonta töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak
szerint:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: FaľagóYirágegyénivń||alkoző
(székhely: 1082 Budapest' Horváth Mihály tér
14.)

A közteľület-haszná|at ideje: 20|6. szeptembeľ 05, _2019. mĺĺľcius 31.
Közteľület-haszná|at célja: pavilon + vendéglátő terasz
Közteľiilet.hasznéiat helye: Budapest VIII. keľület, Horváth Mihály tér 14.
Közterület-haszná|atĺagysága: |2 m2 (pavilon) + 4 mf (vendéglátó teľasz)

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 05.

2. tudomásul veszi Faragő Virág egyéni váI|alkoző. a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály
tér 14. szám e|otti közterületre vonatkozőan pavilon elhelyezése céljából igénybe vett
köZteľĹilet-hasznźiatźi - đíjfizetési kotelezettség mellett - 2016. ápľilis 0I. _ 2016' szeptember
04. napjáig sző|ő időtartarnÍa.

Felelős: polgiármesteľ
Hatfuidő: 2016. szeptember 05.

,/
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A dĺjntés végrehaj tás źú v égzo szerv ezeti e gység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles kĺjľét éľintő döntések esetén javaslata a kózzététę| mőđjźra
nem indokolt |ĺrdetőtáb|án honlapon

Budapest, 2016. augusztus 3 1.

ařambos Eszter
yoszttiyvezetó

KÉszÍľpľľ e: G ezo A|'KoDÁSI Ücyo szľÁI.y
LpÍnľn.: GyuRlcz,ą. RĺvoN,ą.. Bonos G,ą'son Sz,ą.noĺ.cs ÜcynĺľÉzox
PÉNzÜoyI FEDEZETETNEMIGÉNYEL, IGAZoLÁS: aJ-.-..
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Ęu!ąpest Fővá.;os vĺl|' kerüIet Jozsefuárosi Po|gárÍnesterj Hivata|
Gazdá|kodási Ü9yosztáty
1082 Budapest
Baross, utca 63-67.

KÉRELEM

I-r. i:]ľ.;,':i:] ::.. :]:-.-..^.-..-.'...l 'U.úi];.ťA:;!-ĺ;ii ;;;;1,;.34;1.;1;'.'.' . * .

! 
. ,..';.il'jtl.ł..:;: ĺ!!l::;'l.i',' 

i
i,,, .i li.lt i ) iĺ.. ., . ;

a Józsefváľosi onkormányzat tulajdonába-n lévő közteľiilet hasznrĺlatáhozKér'j4k a ny,omtatii-ilł;_;I.,,.;ĺ,.,t,ł5ąi, i|ýoŕntatott berűveI kitt)lt.eni!
Gazdasági társaságok, egyénÍ cég, társadalmi és egyéb szeruezete1 esetében:
Kerelĺrezőneve: Magyar apĺta zrt, tęlefoľ +361467-2700
Kapcsolattaĺó : Hákláĺ lászló telefoĺľ 20/21,1.3034
szeleelye. ircz. Ľ].i-!.:i helysęg: Budapest (u, ta): Pillangó sńnt, f8.

Egyén i váI l a l !łozás esefében;

Vál]ąlkozó.nyjlvaniartásjĺęźri:ri:

Ađószáma: i_r-m
-i_]__i:LmllBanrczĺnaszĺ iiĺ _Ĺm*lT'I_ti

- L i__i

Kfizteľtilet-haszĺáIatcélia: Védőtető építése azuj szá||tlsépillę.t szerke.zetepítéshez
Kérelemrnl éľintett közteľÍilet narysága: 105 m2

Kiĺzteľiilet helyel BudaposE VIII. lĺeľiilct DiószegĘy Sánrrel utca 384.2 szám eldttí járdan
Męgieg'zes ( E,gĺéb tény, ktiriilmény, LEV ELEđ,SI CÍM, arnemryilren a fenti adatotttól e|tĘ stb):

KéľjÍźk a' túIoIdal0n icII,ett n.e!tékIetek'et csa'toIní, é,sü k é ľ e I e m ny o,n t a.tv tź nyt a l á ĺŕ ii-ř.'-,.łíL iiłii t * l
{ ä*',N"". ď^}-N"EŇ

;Lo\G 'c\'3o-
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a köaerület ha szĺá|atÁĺa,
a Józsefviírosi onkormanyzat tulajdonában lévő közterÍiletek használataĺóI és használaüĺnak rendjéről szóló
|8/f0!3. (Iv. 24.) önkormáĺryzatí ľendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közteriilet haszĺźúatźĺértközterület.
haszniílati díjat köteles fizetni,_ akiiirteruleten kizárólag a kereskedelmi tevékenységek vógzésének feltételeiľól szóló 21O/2oo9,(IX.2g')
Koľmányrendetet 12' $ (l) bekezdése alapján a renđelet 5' ńellékletéb en megllatározott termékęk árusítha.tók

A kéľelemhez a kéľelmezőnek az alábbi met|életeket kell csato|nia: (A csatolt melléktetet kéľjük X.e| je|iilni)

mondok. Tudomósul vesrBm,hogy ezźita| az rigyemben hozoĹthatáĺozat annak emelkedik.

1. A köĺerületen folýatni kívánt tevé

X

2, Ąi łgéiye|t teriiĺetré',onu*
is. A viízlaton az igéĺye|t területnek.- a sziikséges méľtętk"l - úgy koll szerepelnie, l'ogy u*uĹ ;gy.egu,
elhelyezkedése egyértelmĺĺen me-gállapítható legyen (TERAsz, ňÁvnoN pšpľÉŃ: ..ń.k*"6ňř9ą
hosszúsága; a teráśz, pavilon széIéĺek azepĺileihornlokzati falálól és a jáľ{a *eletol '"lĺ'ao"ú;;; ;;'"gsétéll apnák ąz tizleti'lęk ą bejláľatátót v'ąló tíýolsága, ąĹnęlyjk]lęz iu'to'ir.; méteľbęn mérvę).

X

Jr llf olll€lýozlu Kvąnt.opltÍneny' letęsĺtnény, beľendezés ĺnrĺszaki leínását és terveit; teraszkérelmilhez a
'helyszín Íotój cit is csaiolni szii.lséges.
4'.Meg|evÓ|etesĺ'ttnényrevonątkozĺ5jk<izterĺilet-haszná|ahhoz:zájźĺrulásme@
ĺli szempontok figyelembęvételę qiatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítéśi engedélýez köttitt építrnén.y 

"',,tesénźben az építtetőtől krpołt meghątdlmazást és a jogszabáIyb;an előht esetekbeň a,_j|ogerős epítésiigyi ható-
sági engedélyt csatolni szüIĺséses,
6. Kózút igény$ęvéte|e esetéń - a 2.pootbao
foŕ'$alomtechnikai vtnrajzoą amely besierezheto a nxx xtiĺti ŕoł"t"łe,ĺ 1gazgatőságKözutkezelési Fő'
osztálĺ torgaloqteghnikai osztályan.

Figvelmeztetés:

! htárEniltłłwl kitöltött kerebmnyontatvtźny es az előírt metté]ľIeuk csanlagźn ful, a pontos es qléftehnű helweghaĺłźroms, va.
lamint a neglévő létesítne.ľly fotója etengdhetetlen a benyijntt tafuelełn erdent elbírlźlasc,hoz!

A közter,Ĺĺlet.hasaálatot - kĺilönösgr - az ďábbi jogszab á|yoks,zabźiyo źů<:

Magpĺország heýi önkormányza,aiľól szóló 20l 1' rvi clx)o(fx. tôrĺ,e;ly
a Józsefváĺosi onkormányzat tulaidonaban lévĺĺ közterütetek hąsznĺí|aľárol és baszĺliárlatáĺrak ľerrĺljeŕíl szńló 1,8/20L3.
(ĺv'.24) önkormanyzati reĺdelet
Józsefvráros Kerĺileti Építési Szab ćty.zatárćllszó|ő 66/2@7.(il.|Z.) Íirkormányzanrendelet_ Budapesti Vaĺosrendezesi es ÉpÍtesi Keretszaba|yzatő|szőIó 4:I/1gg8'(X.15.) Főv. Kgy. rĺrdelet_ A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól sző|ő 5512013. (XII'20.) önkor-
mányzatl rendelete

NYILATT(qzAT
Alulírott, az á|tatan benyújtott közterület-használati kéľelmem elbínĺlásán ak cé|jából hoalźiórulokszemélyes adataim
töľténő kezeiésébez, valamint abhoz, hogy az így tudomásra jutott személy"s uä"taĺ*it$ffi.stol Hivata| az1e-járásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsá az illetéke' l'"to'aioĹ ľ"ie'
Kórelmom boffitrísalcor a Polgrfun.' csteri llivataĺ Gazĺíálkxĺrłsi tlgyrlsztály ilsnntézőjétől t4iékoaaráqt kapta.rn _
^!yľ *,I?ľ.:*1.*ľ"ľ - az e|järás megindítrĺsának napjáról, u,igy^te,ě"iĺáaĺaorol' 

"" 
tigy"*'" irányadó jog-

szatrályr ľelrdelkezésekľ(Jl' jogaimról és kötelezenségeimľől,' továbbá kötelezettségem etmulaszijgłnal. jogkovetĹe)-
ĺrárycilől, valaurinĹ a hivatali eĺéľhetőségröl.

Kiielenteln, lrogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági e|jráľás és szolgáltatás álalános szabályairól a
2004. évi CXL. töľvény 2004' évi CxL. törvény 73/A. E (l) bekezđés u; pontia ala|ian a fel|ebbezési .1ogoĺľol te-

ą

ařt'

*ű,

Budapest, 201ó. augusztus 22.

ftfiagyaľ tpítő xÉnpruBzó



ÁtAÍRÁsl cÍMP,EI"nÁľy

ł1'lľoľ lzikszai Z91iám (sziiloteťt: Jászberény, t968. október hó l8., anyja neve: PőczGizella) 2051 BiaÍorbásli.Dĺĺzya Gyöľgy |it I?iA. színr alatti lakos, mint a M"gy;'đpí;6Zártkĺjraen Mííköd'ö RészvényĚá".a*ág (székbely: L14g Budapest, Pillangó u. 2s.}munkavĺ{łIa|ó'ja a tĺáĺsasĺĺgot ul.t.ent jsg}zem' hogy a táľsaság ii;"t,";;;äe?i-l eloírt,előnylomotÍ vagy elönyorntatott nevę ďá vagy,frĺlé íevemet egy nrásik cégiegyzésre jogosult
szern-éllyel eryiiftesen íľom alá az alábbiak śzeľínt: !

ĺI r. FuI.Iér Krisztiną- KłizjegyłzőÍ trľo dlijĺl

ľmgusÍľvÁľy

Tanúsítom. hog1, Szĺks'ľ1Í Zo]tán (szĹĺlete'tt: Jýszbeľeny; ł968. olĺtobcr'hó tB., anfia treve:Pĺicz Gizella) 205l Biatorbrĺgy'' Dózsu Gyöľgtr. 
"u lźĺa' szam ďatti lakos, akiszemétyazolrosságát ?z előttenr lblrnutatott, -śs,ĺzz%,Ąa 

szĺmrl szemć1yazonosítóigazolványál.a], lakcímét a 339381WL szamli'lakcím.et iglzolo hatósági igazolvanyár.aligazolta, ezÍ"azaláiľasí címpéldányt előttem saját keziĺleg ĺľtaälĺ. ..--;---.i.-i-.-.-.:

Bada'peil xlr., Ssobľďnc u,|,. ĺ.
ŕ'ax: 4ó7-Ú3 2.5 . E-nlaíi: iroda@fiłIĺer' hu

Ugyszanr : t1066 ĺw tłg l2aĺr6.

t 58I Budapest, Ptr 44. Telefun: 467.Ü:.2a, ,ĺ67.a32 3

Az iigyfelet előzetesęn tájé.koaattam a szemćlyazonossiĘ ellęnőrzésénęk céljáľól, módjaľól és

l1:'j:*ľ}" i:::i:ľ'1T'ľĽ,ľť5ľá'ĺ.nal. -5atule-'emego.a ;;-;-iď.,i.)z. s. (s)š \u,,bekezdésben megjelolt bejslentési kotilezet.tségľől, r,alamint-az e|leĺőľzés sorár inegismeľĺ
acjatok kez'ďéséľőĺ.

-_i.__!__-__r__-!:________--

Kelĺ Budapesten, fÜ1.6. ťkettőezeľ*tizenhatodik) év janrtáľ hĺi 18" (tíecnni.łolcadilĺ) napj.nn...-*
ŕ l.'ł ĺ '--lł.\ łL

{/^ t,/ | ą 
,}.:' ."- .,:;) :: ..

dľ. a ujaĘý.'4ttíĺa:r. .;

1\

közj e gyz.ő,Íheĺyetteś

oť
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Ceruza

deakne
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UcyvÉo Ar'rĺr. Elr'nNJncrznľr ArłÍnÁs Mnĺĺe.

Álulíľott Haubetl Lász!ő Péteĺ (an: Weisz Jvh^ M^i^, sziit.hĄ 145.3grtłpes 7 1954.04.26.,

lakcím: 2000 Szentendĺe, Áĺgyal utca ó., ađőazoĺosítőjele: 8318915259) mint a MagyatÉpítő
Zt. (Cg. 01-10.-041901; szh: 1149 Buđapest, Pillangó utca 28.; ađőszÁm: 10759358-244)

muĺkavállalóia kijelentem' hogy a Tásaságot akként jegyzem, togy , tfusasĄ ké:zzel vag1,

géppel eIőĄ előĺyomott' vagy előĺyomtatott ĺeve alá nevemet Snkszat Z,okÄĺ Lgazgatősá'ęĺ

taggal egytitteseÍr' vagy az Igazgatőst áJt"I cégegyzéste feliogosított másik tá,tsasátg1. dolgozóval

ketten egyůttesen írom az alábbiak szednt

Áłrtírott dĺ. Nagy Éva l(amil|a. ügyvéd (székhely 1149 Budapest Pillangó .a. 28., tigyréđi

lgazolványszá,fi ,ĺi-109790, ĺý|vántznÁsi szám: ' 1ó698) tanusítom' bogy a Íęni aJÁÍńs tnłn1a1

Hauberl LászI.ő Péteĺ (an: Weisz Julia Mána5 sztilhĄ idő:Budapes t, 79is4,g4.26., Iakđto: 2000.

Szentendte,'Áory^t ute, 6',, adőazoĺosśtőiele: 8318915 25g) frx.rtám szem€Iyazoĺossáý a 267807

I-A számű' sze'mélyi 
.lgnoLvánĺyal 

é5 708347 UL számú lz| aýźľĺ;yava| Ęazo|a előttem saját

ke'zlí'eg íÍt^ 
^Iá, 

Budapesten 2076. áptl\is 291én. Kijet.ntem' hogy az a1áíĺás-m:ntátkzfuő|ag z
cégh',,ltőságLváĺtozásbejegyzési eljáĺás sońlĺ jegyz.m ďen fig5rđemmel atĽa' atörvényr előírásĺa is,
hogy a cęg |étesítő olruatźtą ilt*ő.!ę a létesítő okiĺat mód osítását is magam készítętten
(szeĺ}esztettem) és jegyeztsm ellen, és az Ahtäs-mmta a valtozásbejegyzésikéĺelem mellékletét

képezL

Késátettem és ďeĺ|egyzem Bu{apesten 2016. á,pnhs 29-én:

Dĺ. Nagy Eva KamilIa íjgy"éŕ

/lF--z+

u'ii'

Haubeil LászlőPétet
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Magyar Epítő Záttkorűen Mííködő Részvénytárs aság
(LI49 Budapest, Pillangó u. f8.) Ađősz6tm: I0759358-f-44

Cégkĺvon at 201'6.08. 1 9. -ĺ ĺdőátlapotban

t Általános adatok

o Cégtregyzékszrím: 0l 10 041901 (Hatályos)

. Cégforma: Részvénytĺársaság

o Alakulás dátuma: 1991.03.01.

o Bejegyzés dátuma: 1992'10,21.

2 tĺ cĘ elnevezése ,

2t2 Magyaĺ Épĺta zaĺ*orten Működő Részvénýársaság

Bejegyzés kelte: 2006.07. 1 1.

Hanźlyos: 2006,07'11. (CK _ 2006.08.03.) _ ,..

3 A cég rövÍdített elnevezése

3/2 MagyałÉpftőZrt.
Bejegyzés kelte: 2006.07' 1 1.

HatóIyos: 2006.07'1]. (CK _ 2006'08.03.) _ '..

4 Ä' eégiđegen ľyelvű e|nevezése(i}

4ĺ2 angollu|: Hungarian Building and Construction C]osed Company Limited by Shares némettil: Ungarische Bau Gesch-
lossene Aktiengesellschaft oroszul: Vengerszkoje Sztroityelnoe ZakritoeAkcionyemoje Obszetvo
Bejegyzés kelte: 2006.07. 1 1.

Hafuźlyos: 2006.07.l1. (CK _ 2006.08.03') _ '''

5 A cégszékhelye

5ĺ2 |749 Budapest, Pillangó u. 28.

Hatdlyos: 1997.04. I I. - ...

8 A Ĺíľsasági szerződés (alapszabály, alapító okirat létesítőokiľat) kelte

8/1 1991.03.01.

Haaźlyos: ]992.03.01' (CK- 1993.05.20.) -.''
8/2 199f.11.24.

Hanilyos: 1992.11.24. (CK - 1993.06.10.) - ...

8t3 1992.1f .r7.

Hanilyos: 1992.12.17. (CK- 1993.06.10.) -...
8t4 1997.04.rr.

Hanilyos: 1997.04.11. (CK- 1998.05.28.) -...
8ĺ5 |999.05'28'

HatóIyos: ]999.09.27. (CK- 1999.10.28.) _...

,'/C,'i -
%Y



8/6 2000.05.30.

Hatályos: 2000.08.]6. (CK _ 2000.09.14.) - .'.
8t7 2001.05.30.

Hatĺilyos: 200].07.l1. (CK _ 200l.08.09.) _ ...

8/8 2004.05.28.

HatóIyos: 2004.07.22. (CK _ 2004.08.19') _ ...

8t9 2006.05.26.

Bejegyzés kelte: 2006.07.t 1.

Hahźlyos: 2006.07.11. (CK _ 2006.08.03.) _ ...

8/10 2007.0s.30.

Bejegyzés kelte: 2007.07.09.

I.IutúIyus: 2007.07.09. (CK _ 2007.08.02.) _ .'.

8/i1 2008.05,28.

Bejegyzés kelte: 2008.06.05.

Hatĺź ly o s : 2008.06. 05. ( C K - 2008. 07' ] 7. ) _ ...

8tI2 2013.05.22.

B ejegy zés ke|te: 20 |3 .06. 72.

Hafuźlyos: 2013.06.12. (CK _ 20]3.06.27.) _ ...

8t13 2014.1f.1s.

Bejegyzés kelte: 2015.0l. 1 2.

Ilat,źlyos: 20]5.0l'l2. (aK ?0I.5.0ĺ.l4 ) _...

8/r4 2015.05.18.

Bejegyzés kelte: 20 l 5'06.09.

Hatłilyos: 30]5.06.09. (CK 2015'06.I1') ....

8/l_5 2016.02.25.

Bejegyzés kehe: 20 l 6.03.09.

Hatólyos: 20l6.03.09. (CK _ 2016.03.]7.) _ ,,,

8t76 20r6.U.29.
Bejegyzés keltę: 2016.05. 17.

Hahilyos: 2016.05.17. (CK - 2016.05.19.) - ...

9 A cég tevékenységi kłiľe(i)

91234 4|20,08 Lakó- és nem lakó épület építése (Főtevékenység)

Bejegyzés ke\te: 20|3'0f .|7 .

Hatályos: 20I3'02.]7. (CK - 20I3.04.]8.) _ ...

9|235 6920, 08 Szrámviteli, könywizsgálói, adószakértői tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013.0f .|7 .

Hatdlyos: 2013.02.17. (CK - 2013.04.18.) - ...

9 1236 |623' 08 Épületasztalos-ipari termék gyáĺtása

Bejegyzés ke|te: 2013.02.|7 .

Hatútyos: 20]3.02.17. (CK _ 20I3.04.I8.) -..'
91237 |624,08 Tároló fateľmék gyźttása

Bejegyzés ke|te: 2013'02.|.7'

Hatólyos: 2013.02.17. (CK - 2013.04.I8,) _ .''

9/238 |8|2,08 Nyomás (kivéve: napilap)

Bejegyzés ke1t a: ?,a1 3.02.|.7 .

Hatólyos: 20]3,02.17. (CK _ 2013'04.18.) _'..

91239 25|1', 08 Fémszerkezet gyifutása

B ejegy zés ke|te: 20 |3'02.77 .

*Ąg



HatóIyos: 20]3.02.]7. (CK _ 2013.04.]8.) _ '..
9/240 2512,08 Fém épületelem gyráĺása

Bejegyzés kelte: 20|3.02.77 .

Hanilyos: 2013.02.17. (CK-2013.04.15.) - ...

9 l24I 2562, 08 FémmegmunkáIás

Bejegyzés ke|te: 2073 '02.|7 .

Haaźlyos: 2013.02,17. (CK _ 2013.04.1s.) _ ...

9ĺ242 27 If, 08 Áĺamelosztó, -szabá|yozókészüIék gyźttása

Bejegyzés ke|te: 2013.02.17 .

Hatdlyos: 2013.02.17. (CK -2013.04.18.) - ...

91243 27 33, 08 Szerelvény gyá,ĺtása

B cjegy zés ke|Le: 20 73'02. |,| .

Hatályos: ?0I 3,02. 17. (CK - 20 ] 3.04. ] 8. )

9ĺ244 2790,08 Egyéb villamos berendezés gyźttása

Bejegyzés kelte: 2013.02.|7 .

Haailyos: 2013.02.17. (CK -2013.04.15.) - ...

91245 28I3,o8 Egyéb szivattyrÍ, kompresszor gyártÁsa

Bejegyzés kelte:- 2013.02.17 .

Hatdlyos: 2013.02.17. (CK-2013.04.t8.) - ...

9/246 2825,08 Nem háztaĺĺási hűtő, légállapot-szabá|yozó gyártőlsa

ľle;egyzós kc|tc: .,l(.ll 
1ł.02. 17.

Ilat,źlyos: 20I3.02.17. (CK 2013.u.]s.) _...

9ĺ247 z829,o8 M' rl. s. egyib ál|'alżinos renĺleltetésü gép gyĺirtása

Bejegyzés ke|te: 2UI3.o2.|7 .

Hafuźlyos: 2()13.02.17. (CK _2()13.04.Is.) _ ..'

91248 3101, 08 Irodabútor gyáttása

Bejegyzés ke|te: f0I3.02.|7 .

Hatólyos: 20]3.02.17. (CK _ 20]3.04.]s') _ ,,.

9lf49 3299,08 Egyéb m' n. s feldolgozóipari tevékenység

B ej egy zés ke|te: f0 |3.0f . 77 .

Hatdlyos: 2013.02.17. (CK-2013.04.18.) - ...

9/250 33|2,08 Ipari gép, berendezésjavítása

B ejegy zés ke|te: 20 |3.02.|1 .

Hatdlyos: 2013.02.17. (CK - 2013.04.18.) - ...

9ĺf57 3319,08 Egyéb ipaľi eszközjavítása

B ejegy zés ke|te: 20 13'0f .17 .

Hatdlyos : 20 I 3.02. 17. (CK - 20 I 3.04. I S. ) - ...

91252 3512, 08 Villamosenergia- szállítás

Bejegyzés kelte: 20|3.02.|7 .

Hatdlyos: 2013.02.17. (CK - 2013.04.15.) - ...

9/253 421|,08 Út, autópálya építése

Bejegyzés ke|te: 2073.02.17 .

Hahźlyos: 20I3.02.17. (CK _ 20I3.04.l8.) - ...

9ĺ254 4212'08 Vasút építése

Bejegyzés kelte: 20ĺ3.02.|7 .

Hątcíhlas: 20]-?.02'17, (CK - 20!3,04,18')

9|255 42|3,08 Híd, alagút építése

B ejegy zés ke|te: 20 1 3.02. 17 .

|,./C,ĺ..
irĺl Ą'Lui



HatóIyos: 20I3.02.17. (CK _ 20]3.04.]s.) _.'.

9/256 422|' 08 Folyadék szá|]ításáĺaszolgáló közmű építése
B ejegyzés kelte: f0 L3.02. 17 .

HatĺźIyos: 2013.02.17. (CK _ 2013.04.l8.) _...

9/251 4222,08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Bejegyzés kelte: 2013.02.17 .

Hatdlyos: 2013.02.17. (CK - 2013.04.15.) _...

9/258 429|,08 Vízi létesítmény építése

Bejegyzés kelte: 2013.o2.17 .

Hatólyos: 20I3.02.17. (CK - 20I3.04.18.) _...

9/259 4299,08 Egyéb m. n. s. építés

Bcjcgyzés ke|tę: 20L3.02.|7 .

Hatĺźlyos: 20] 3'02.17' (CK - 2013.04.I8') _ '.'
91260 4311,08 Bontás

.Bejegyzés ke|te: 20 13.0ż.|7 .

Hatłźlyos: 2013.02.17. (CK _ 20I3.04.ls.) _ .'.

9126| 431f,08 Épftési terület előkészítése

Bejegyzés ke|te: 20|3.0f '17 .

HatóIyos: 20]3.02.17. (CK * 2013.04']8.) - ...

9 ĺ262, 432|, 08 Villanyszerelés

Bejegyzés ke|te: 20|3'02.|7 .

Hatólyos: 20] 3.02,17. (CK _ 20] 3.04.Is.) _ '.,
9|263 4339,08 Egyéb befejező építés m. n. s'

Bęjegyzés kę|tę: 2013.0f .71 .

Hatdlyos: 2013.02.17. (CK -2013.04.18.) _...

9 ĺ264 439|, 08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

Bejegyzés kelte: 20t3.02.|7,

Hanźlyos: 20]3'02']7. (CK _ 2013.04.I8') -...
9 ĺ265 4520' 08 Gépjárműjavítás, -karbantartás

B eje gy zés kelte: 20 |3.02. |7 .

Hanźlyos: 20]3.02']7' (CK _ 20]3.04.I8.) _.'.

9ĺ266 494|,08 Közúti áruszá|Iítás

Bejegyzés ke7te: f0|3'02,17 .

Hatólyos: 20I3'02.]7. (CK _ 20]3.04.t8.) _.'.

91267 5520,08 Üdtilési, egyéb átmeneti szálláshety-szolgáltatás
Bejegyzés ke|te: 2073.02.|7 .

Hanilyos: 2013.02.17. (CK - 2013.04.18.) _ ...

9 1268 5590, 08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

Bejegyzés ke|te: 20|3.02.|7,

Hatólyos: 20I3.02,17. (CK _ 20]3.04.1s.] - ..'

91269 6810,08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Bejegyzés ke|te: 20|3.02.17 .

Ilatályos: 20]3.02.]7. (CK - 2013.04.I8.) _ '..
9 ĺ21 0 6832, 08 Iĺgatlankezelés

Bejegyzés ke|te: 2013'0f .|1 .

Hatĺźlyos: 20]3.02.17. (CK _ 20I3.04.I8.) _ .'.

9127| 102|,08 PR, kommunikáció

Bejegyzés kelte: 2013.02.|7 .

C, .i ..tlLc



Hatólyos: 20I3.02.]7. (CK _ 20l3.04.1s.) _ ...

9/272 7022,08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Bejegyzés kelte: 20 13.02.17'

HanźIyos: 20I3.02.17. (CK _ 2013.04.I8) _ ...

9/27 3 7 11|, 08 Építészmémöki tevékenység
B ej egyzés ke|te: 20 |3 .O2. 17 .

Hatólyos: 20l3.02.17. (CK _ 20]3.04.]s.) _ ...
91274 7||2,08 Mémc'ki tevékenység, műszaki tanácsadás

Bejegyzés ke|te: 2013.O2. 17 .

Hatĺilyos: 2013'02.17. (CK _ 2013.04.I8.) _ ...
9/275 7490,08 M. n. s. egyéb szakmai, nrdomiínyos, műszaki tevékenység

Bejegyzés kcltc: 2073.02.77 .

Hatólyos: 20I3.02.17. (CK - 2013'04.1s.) _ ...

91276 77L2,08 GépjrárműköIcsönzés (3' 5 tonna fölött)
B ej egyzés kelte 20 13.02. 1 7 .

Hatólyos: 20I3.02.17. (CK _ 2013.04.I8) _ ...

91277 7732,08 Épftőipaĺi gép kĺilcsönzése
B eje gy zés ke|te: 20 |3,O2. 1 7,

Hatdlyos: 2013.02.17. (CK _ 2013.04.18.) _ ...
9 l 27 8 7 7 39, 08 Egyéb gép, táĺgyi eszköz kölcsönzése

B ejegyzés kelte: 20 13.O2.|7'

Haailyos: 2013.02.17. (CK _ 2013.04.18) _ ...
9 l27 9 8020, 08 Biztonsági rendszer szolgiíltatás

Bejegyzés ke|te: 20 73.O2.l7'

Hanilyos: 2013.02.12. (CK _ 2013.04.18.) _ ...

9/280 8560' 08 oktatást k,l,egészÍtő tevékenység
Bejegyzés ke|te: 2013.O2'L7 .

Hatólyos: 2013.02.17. (CK _ 2013.04.18.) _ ..'
9ĺ281 9524,08 Bútor, lakberendezési tlíĺgy javítása

Bejegyzés kelte: 20|3.02.17 .

Hanźlyos: 2013.02.]7. (CK _ 20]3.04.I8) _ ...

9ĺ282 4329,08 Egyéb épi|etgépészetj szerelés
Bejegyzés ke|tę: 2073.02.17'

Hatdtyos: 2013.02.17. (CK _ 2013.04.18) _ ...
9ĺ283 1 6L0, 08 Fűrészárugyár.ftís

Bejegyzés kelte: 2O|3.O2.|7 .

Hatdlyos: 2013.02.17. (CK _ 2013.04.18.) _ ...

9/284 16f1,08 Falemezgyártás

Bejegyzés ke|te: 20|3.O2.|] .

HatĺźIyos: 20]3.02']7' (CK _ 20]3.04.]8.) _...
9 ĺ285 1814, 08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

Bejegyzés kelte: 20|3,02.17 .

Hatdlyos: 2013.02,17. (CK _ 20t3.04.1S.1 _...
91286 3320,08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

Bejegyzés kelte 2073.02.77 .

HatĺźIyos: 20I3.02.17. (CK _ 20]3.04.]8) _ ''.
9lz87 4110'08 Épületépítési projekĺ szervezése

Bejegyzés ke|te: 2Ot3.02.17 .
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Hatólyos: 20I3.02.17. (CK - 2013.04.I8.) _ ...

9ĺ288 43|3, 08 Talajmintavétel, próbafúrás

B ejegyzés kelte: 20 |3.02.|7 .

Hanźlyos: 2013.02.17. (CK _20l3.04.ls.) _...

91289 4322, 08 Yíz-, gáz-, flítés-, légkondicionĺíló-szerelés

B ejegy zés kelte: f0 |3.02.|7 .

Hatólyos: 20] 3'02. ]7. ( CK _ 20 1 3.04. 1 8. ) - ...

9ĺ290 4331,08 Vakolás

Bejegyzés ke|te: 2013.02'|7 .

Hatdlyos: 2013.02.17. (CK - 2013.04.t5.) - ...

9ĺ29 I 4332, 08 Épületasztatos-szerkezet szerelése
Bejegyzés kelte: 20|3,02'77,

Hatólyos: 2013.02.17. (CK _ 20I3.04.Is.) - ...

91292 4333,08 Padló-. falburkolás

B ej egy zés ke|te: f0 |3.02.7 7 .

Hatólyos: 20I3'02'17. (CK _ 2013.04.I8.) _ ...

91293 4334,08 Festés, üvcgczćs

Bejegyzés ke|te: 2013.02.|7 .

Hatólyos: 2013.02.17. (CK _2013.04.ls.) _...

91294 4399,08 Egyéb speciális szaképítés m. n. s.

Bejegyzés ke|te: 20 |3.02.|1 .

Hanźlyos: 2013.02.17. (CK _ 20I3.04.I8.) _ ...

9ĺf95 4613,08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
Bejegyzés ke|te: f0|3.02,77 .

HatáIyos: 20]3,02.17. (CK _ 20I3.04.l8.) _..'

91296 4613, 08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

Bejegyzés ke|te: 20L3'02,Í7 .

Hatályos: 20I 3,02. ]7. ( CK _ 20 ] 3.04' 1 8. ) - ...

9/f97 52rc,o8 Raktározás. trárolás

Bejegyzés kelte: 20|3.02.17 .

Hanilyos: 2013.02.17. (CK -2013.04.18.) -...
9 ĺz98 5227, 08 Szrárazföldi száiIítÁst kiegészítő szolgáItatás

Bejegyzés kelte: 2013,02.|7 .

Hatőlyos: ?0l3'02,17' (CR * 20]3,04,Is') _ ,.'
9/299 6820'08 Saját hrlajdonú, bérclt ingatlan bórbeadíoa, üzenrcltctósc

BejegyzÉs kclte: 20 l3.02' 17.

Hatólyos: 20]3.02']7. (CK _ 2013.04.ts') _ ...

9/300 683l'08 Ingatlaniigynöki teľékenység

Bejegyzós kelte: 201 3.02. 1 7.

HatóIyos : 20I 3'02. ]7. ( CK - 201 3.04. 1 B' ) _ ...

10 ,ĺ{ mííkiiclé.s befejezésének ielőpontja

l0/l Határozatlan.

Hatlźlyos: 1992,03,01' (CR - l993'05.20,) _...

11 A cégjegyzetttfikéje

||l3 Összesen: 1 286 000 000 HUF
Hanźlyos: 2000.08. I6. _ ...
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13 A cégiegyzésre jogosult(ak) adatai

|3ĺL18 Pđlffl Balóu (an.. Áaam l(lĺra Márla) igazgatósági tag (vezetőtisztségviselő) 2060 Bicske, Aĺany János utca 2.

Sztiletés ideje: l 987.04.28.

Adóazonosító jelt: 8439463340

A hiteIes céga|áírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett a|áírás-minta benyújtásra került.
A képviselet módja: egyiittes'

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aliáíró neve (elnevezése), ha az meg|latározott személy Igazgatóság másik
tagjával ketton

A jogviszony kezdete: 2015.05.18.

A jogviszony vége: 2018.05.18.

Változás időpontj a: 2016,02.25.

Bejegyzés kelte: 201 6.03.09.

Hatólyos: 20l6.02.25. (CK _ 2016.03.I7.) _ ...

13/180 Szeivoh Isnĺźn (an: Lesz Katalin) igazgatóságitag(vezető tisztségviselő) l124 Budapest, Meredek utca 33.

Sztiletés ideje: l 973.09.09.

Adóazonosító jel: 838967 067 4

A hiteles céga|áíĺási nyilatkozat va1y az ügyvéd áttal ęllęnjęgyzętt a\őÍĺás-minta benyrlljtásra kerĹilt.

A képviselet módja: együttes.

Egytittes képviselet esetén a másik (többi) aIáíľó neve (elnevezése), ha azmeghatáĺozott személy: Igazgatóság másik
tagiával ketten

A jogviszony kezdete: 2016.U.25.

A jogviszony vége: Zofl'02,25'
Y á|tozás időpond a: 20| 6'0f .f5.

Bejegyzés kelte: 20l 6'03.09.

Hanźlyos: 20I6.02.25. (CK - 20]6.03.17.) _ .,'

|3I18I Kiricsi Isnđn (an: Horváth Franciska) más munkavál|a|ő lZI2Budapest, Temesvríri ltca7}'
Sziiletés ideje: 1 96 1.04.03'

Adóazonosító je|: 834425291 1

A hiteles cégatáírási nyilatkozat vagy az iigyvéd által ellenjegyzett a|áÍrás-minta benyújtásra került.
A képvisclct módja: együttes.

Együttes képviselet esetén a másik (többi) alákó ĺevę (elnevezése), ha az meghatározott személy: Szíkszai Zo|tán
Igazgatősági taggaI,vagy azlgazgatőság á\ta| cégtregyzésre feljogosított másik munkavállalóval ketten
A jogviszony kezdete: 2016.0I.14.

Y á|tozás időpontj a: f0| 6,02,25,

Bejegyzés kelte; 20 1 6'03.09.

Hatdlyos: f0]Ö.02.25. (L:R - 20]ô.U3.17.) _..,

|3||8f Hegyłuiti Gúbur (an; Cseke Valéńa) más nltulkavállalĺi 2840 oroszlány, Dózsa György utca 1. 2. em' ó.

Születés icĺeje: l984.08. 14.

Adóaz onosító jel: 8429 5907 7 3

A hiteles céga|áíĺási nyilatkozat vagy azngyvéd által ellenjegyzett a|áíĺás-minta benyújtásra kerü|t.

A képviselet módja: együttes.

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aliáíró neve (elnevezése), ha az meghatÁĺozott szeméIy: Szikszai Zolĺín
Igazgatősági taggal, vagy azIgazgatósá,g által cégjegyzésre Í.eljogosított másik mrrnkavíllalóval kcttcn
A jogviszony kezdete: 2016.01.14.

Y áltozás időpontja: 20|6'02.25.

Bejegyzés kelte: 20l6.03.09.

Haaźlyos: 20]6'02.25. (CK _ 20]6.03.17.) _...

13||84 Hauberl hiszló Péter (an: Weisz Julia Mĺária) más munkavállaló 2000 Szentendre, Angyal utca 6.

Születés iđeje: 1954.04.f6.

Adóazonosító jel: 83 1 89 15259

./,r'
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A hiteles cégaIáírási nyilatkozat va1y azÍigyvéd által ellenjegyzetta|áÍrás-mintabenyújüísra került.
A képviselet módja: egyiittes.

Egytittes képviselet esętén a másik (többi) a|áíĺő neve (elnevezése), ba az meghatátozott szeméLy: Sz1kszaĺ 7n|tźn
Igazgatősági taggal vagy azIgazgatósálg álta| cégtregyzésre feljogosított másik munkavállalóval ketten
A jogviszony kęzdete: 20|6'o4,1f .

Y źitozás időpontj a: 2016.0 4'12'

Bejegyzés kelte: 2016.05. l7.
Hatólyos : 201 6.04' 12. ( CK _ 20 16.05. ] 9. ) - ...

|3ĺ185 Szil<szaiZoltdn(an:-Pőcz Gizella) igazgatőságitag(vezető tisztségviselő) 205l Biatorbágy, Rákóczi űt24ĺF.fszt.2.
Születés ideje: 1968. 10. l8'
Adóazonosító jelr: 837 18021 14

A hiteles cégaláíĺási nyilatkozat va1y az ügyvéd által ellenjegyzettaláírás.minta benyijtásľa keľi'ilt.
A képviselet módja: egytittes.

Egyiittes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az megh atźÍozott személy: Igazgatóság másik
tag1áva| ketten, vagy azlgazgatóság álta| cég1egyzésre feljogosított másik munkavállalóval ketten
A jogviszony kezdete: 2076.02.25.

A j ogviszony v ége: 2o21 .o2.25.

Y á7tozás időpontj a: 2016.04.29.

Bejegyzés keltę: 201 6.05. 17.

HatóIyos: 20]6.04.29. (CK _ 2016.05'I9.) _ ''.

14 A könywizsgáló(k) adataĺ

|4l|I Mótyus Mĺźria Irén (an: Gulyás Máľia) 5000 Szolnok, Tiíncsics Mihály utca 3. fszt' 3'
A jogviszony kezdęte: 20|6.04.29.

A jogviszony v ége:- 20f|.M.29.
Y źitozźs időpontj a: 20 | 6.04'29'

Bejegyzés kelte: 2016.05. l7.
HatóIyos: 20I6,04.29. (CK _2016.05.l9.) _ ...

t6 Átalaľulás folytán tétľejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai

|6l| Í010l 002181 ] 21. Számú Álumi ÉpírőiparlVállalat.

Haaźlyos: ]992.03,0l. (CK- 1993.05.20.) _...

20 A cég statisztikď számjele

20 / 4 107 593 58 -4120- I l 4-07.

Bejegyzés kelte: 2008.06. l8.
Hatĺźlyos: 2008.06.l8' (CK _ 2008.07.17.) _ ...

2| Acégadószáma

21t4 r07593s8-2-44.

HU10759358.

Adószám stáfusza: érvényes ađószám

Státusz kęzdete: 1992.03.01'

Változás ittőpontja; 2004.05'01.

Bejegyzés kelte: 20i l. l l.14.

Hatályos: 2004.05.u' (CK _ 20 1 1. ]2.0 I. ) _ ...

32 lĺ cég pénzfoľgalmi je|zőszáma

32 ĺ lz | 0300002 -203 4863 6 -7 49f3285

MKB Bank Zrt' (1056 Budapest, Váci utca 38.; 0t l0 040952)
A számla nyitási dátuma: 2001'05.02.
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HatĺźIyos: 2006.05.]2. (CK _ 2006.06.01.) _ ...

32ĺ 13 10300002-20348636-7 4303285

MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 0l 10 040952)
A szrímla nyitási dáfuma: 2000.06.01.

Haaźlyos: 2006.05. I 2. ( CK - 2006.06.0 ]. ) _ ...

32 / 1 4 1 0300002-203 48 63 6-7 5 40328 5

MKB Bank ZÍt. (|056 Budapest, Váci utca 38.; 01 |O o4O952)

A számla nyitási dátuma:200|.7|.f7 '

Hanźlyos : 2006.05. l 2. ( CK _ 2006.06.0 l. ) - ...

32ĺ L 5 |0300002-203 4863 6-20023285

MKB Bank Zrt, (|056 Budapest, Váci utca 38.; 0l l0 040952)
Á szám]a nyitísi dátuma:. 2000.0|,24.

Hatdlyos : 2006.05. 1 2. ( CK - 2006.06.0 1. ) - ...

32 ĺ I 6 | 0300002-203 4863 6 -7 502328 5

MKB Bank Zrt' (1056 Budapest, Váci utca 38.; 0t 10 040952)
A számla nyitási dáĺurra: 2001.05.14

HalźIyos : 2006.05. l 2, ( CK _ 2006.06.0 1. ) - ...

32t 17 10300002-20348636-7 4473285

MKB Bank 7rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 01 10 0,ĺ0952)

A számla nyitási dáfum a: 2000.08.22.

Hatĺźly o s : 2006.0 5. 1 2. ( CK _ 2006.06.0 ]. ) - ...

32lt 8 10300002-20348636-7 4613285

MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 01 10 040952)
A sziímla nyitási dátumal 2000.11.30'

Hatályos : 2006'05. ] 2. ( CR - 2006.06'0 I. ) _ ..,

32t20 10300002-20348636-7 5193285

MKB Bank ZÍt, (|056 Budapest, Váci utca 38.;01 l0 040952)

A számla nyitási dáĺrma: 2001.08.07.

Hatályos: 2006,05.12. (CK _ 2006'06.0l') - ...

32 I 2t 10300002-203 48636-7 45 43285

MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 0t 10 040952)

A számla nyitási dátuma: 2000.10.06.

Hatdlyos: 2006.05.12. (CK - 2006.06.01.) - ...

32t 22 10300002-2034863 6-7 47 8328s

MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 0l 10 O4O952)

A szártila ĺyil'ási dáĹulrra: 200I.0l.31.

Hanźlyos: 2006.05.12. (CK _ 2006.06.0l') _ .'.

32lf3 ĺ0300002-20348636-74163285

MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 0l 10 MO952)
A számla nyitási dáfuma: 2000.05.04'

Haailyos: 2006.05.12. (CK - 2006.06.01.) - ...

32t24 10300002-20348636-7 s263f85

MKB Bank Ztt. (|056 Budapest, Váci utca 38.; 0l 10 040952\
A számla nyitási dátuma: 200l.11.09.

Hatólyos: 2006'05' ]2. ( CK _ 2006.06.0 I, ) _ ...

32ĺ25 10300002-20348636-7 4853285

MKB Bank ZÍÍ"' ('1056 Budapest, Váci ufca 3łł.; 0ĺ 10 040952)

A számla nyitási dáľuma: 200|.03.23.

ur
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Hatólyos: 2006.05.12. (CK _2006.06.0].) -...
32 ĺ 26 10300002-203 48 63 6 -7 423 328 5

MKB Bank Zrt. (|056 Budapest, Váci utca 38.;01 l0 040952)
A számla nyiĺísi dátuma: 2000.04.10.

Hatólyos: 2006.05,12. (CK _ 2006.06.0].) - ...

32t2'7 10300002-20348636-1 5333285

MKB Bank ZÍÍ. (|056 Budapest, Váci utca 38.;01 l0 O4O952)

A számla nyitási dáĺrm a: 2001.||.09.

Hatdlyos: 2006.05.12. (CK - 2006.06.0L) - ...

32ĺ31 10300002-f0348636-48820040

MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 01 10 040952\
A számla nyitási dáturrra: f007.03'22.
Bejegyzés ke|tei 2007 .03.27 .

Haaźlyos: 2007,03.27. (CK _2007'04.I9') _ ...

32 ĺ 32 | O3ONoz -zos ąs ss a -00003 2 8 5

MKB Bank ZÍt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 0l 10 040952')
A számla nyitási dátuma: 1993.03.10.

Bejegyzés kelte: 2007.08.03.

Hatdlyos: 2007.08.03. (CK - 2007.09.30.) - ...

45 A cég elektronikus elérhetősége

45ll E mail: info@magyarepito.hu

Y á|tozas időpontj a: 20 14.70.28.

Bejegyzés ke|te: 2014'1 |.21'

Hatĺźlyos : 20 I 4. I 0'28. ( CK - 20 I 4. I 1.25' ) _ ..,

Cégfoľmátĺót függő adatok

1(10) A részvényesek adatai

|(10)12 [03 10 100406 ] KoRtsAsZFAľľ Mé|yépítőZártkorűenMűködő Részvénytlírsaság HU 6060 Tiszakécske, Béke
utca 150.

Szavazaĺ jog mértéke minősíten 6bbségű befolyást biztosít.
Y áltozás időpontja : 20 1 5.05.07.

Bejegyzés kelte: 20 1 5.06.09.

Hatályos: 20I 5.05'07. ( CK _ 20 1 5.06' ] I.) _ .,.

2(10) Ä ľószvérrytáľsaság mííkłĺĺlésének móĺtja

2(|0)ĺI ZáÍtköÍt'.

HaaźIyos: ]999.09,27' _ ...

5(10) A névľe szĺíló ľészvények adatai

5(10y5 Részvényfajta: törzsrészvény.otvennyolcezer-négyszázheÍ.venhét darab húszezer Ft névértekĺí.

Hatólyos: 200].07.I I. - ..'

5(10y6 Részvényfajta; ĺlĺllgĺlzŕli.orezcr-nynlĺ:százhtiszonháronr dąrab húszezeľ F|. Ilévéľtgkíĺ.

Hatályos: 200].07. l I. _ ...

8(10) A részvénytársasági hiľdetmények ktizzététele

l0



8(|0)ĺ2 KözzététeI módja: meghívó.

Hirdetmény helye: Magyar Hírlap.

Haailyos: 1999.09.27. (CK - 1999.10.28.) -...

9(10) Az ügyvezetés típusa

9(10y1 lgazgatőság.

Y áltozás időpontja: 20|2.06.29.

Bejegyzés kelte: 2012.07.18.

Hatólyos: 2012.06.29' (CK _ 2012.08'09.) - ...

97 Pénzugylmodul

a
B6zámo|ási idđruk

ÉÍtékesítés netó árb€vé@le
Üzemi eÍedmény
Adózás el6tti eÍedmény
Mérlcg ś7ińnli rÍŕÍ|nlłny
Adózott eÉdńény
Fśzközök összBen
Befcktetett eszközök
Forgóeszközök
Péneszközôk
AktÍv id6beli elbatáÍolások
saját tôke
célmlékok
Kötelezetśégek
Rövid lejáfa!ú köblezetśégek
Hosszú lejáÍatú köble4tBégek
PNzÍv időbeli elhatáÍo|ások
PétiiE'i mutatók
EladósodotEág foka i
E|adósodottság ńéńéke - Bonitás i
Árbevéel aľányos eĺedmény % i
Likviditási gyoÍsráta.
Lélszám: 87 fő

127 Hiľdetmények

2015. év
2015.01.01. - 2015.12.31.

eFt
4 870 63t

146 543
237 464
224 tLl
224 ttl

4 6t8160
430 849

3 958 868
2't33 381

2290É3
t'1420r2

272 t4l
2 319 885
I 723 178

596107
2847f2

0,50

4,60
aao

2o|4, éÝ
20r4.01.01. -2014.12.31.

eřl
9 91t 625

213 816
I 409 410

0
l 395'136
E 528 35r

369 416
1 935 438
38ńnI

223 49'1

I 517 90r
223 140

6 708 r33
6023 432

684 701
79 I'l'l

20|3' éÝ
2013.0r.01. - 2013.12.3 l.

eFr
5 632392

34 21r
558 418

0
558 423

9967 875
2 650 3Ą0
't 031 568
2 Ą4| 74o

279 961
3 000 555

340 689
6 560 036
5 984 72?

575 309
66 595

0,66
t 10

o ol
1,0f

2012. éý
2012.01.0t. - 20t 2.12.3 L

etsl

7 295 534
46248

6ó0 507
(,

659 285
9 430 543
2 666 647
6251 205
2847 875

512 691
4 001 407

651n9
4'n2 s'tl
4 018 591

633 974
58 656

201l. éÝ
2011.01.01. - 201r.12.31.

eFt
t0?52 13l

I 14 189
1 391 296

0
I l15 057

12940 323
2 185 097

l0 l4l 499
4 4t5 675

613 721
5 001 062

807 564
't 074 Btl
6 426169

648042
56 886

0,19
4,42

14,00

0.50
I,lE
9,04
1.50

0,55
l,4l

10,37
1,54

. Elutasító és kijavító végzések

Cégkozlöny

Év :2003. Kötet: 10. o|da|:77549'

Fővórosi Bíróság 01 I0 04]90]

Magyar Építő Részvénytársaság (1l49 Budapest, Pillangó u.

28.;110759358-2-441)

A bŕróság a(z) 1992.09' Ol-én hozottvégzését az alábbiak szerint
javída (egészíti) ki:

13. Bd,utigaľn Kóroly igazgatósógi tag (aĺ: Genszler Erzsébet)

l l48 Budapest, ors vezér tér 4. I' em. 8.

Törölve: 1992. 03. 01 -i hatáIlyal.

Briiutigaĺn Kiroly (an: Genszler Erzsébet) igazgatősági tag
l148 Budapest, Örs vezér téÍ 4.v8.
Hatályos: 1992. 03. 0| -tőI.

Bejegyezve: 2003. 0f . 04.

Elutasító és kijavító végzések

Cégközlöny

Év : 2003. Kötet: 50' oldal: 84710.
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Fővórosi Bírósdg 01 I0 04190I

Magyaľ Építő Részvénytáľsaság (1149 Budapest, Pillangó u.
28.; Í10759358-2-44l)

A bíľóság a(z) 1998.04. 08-án hozott végzését az a|ábbiak szeĺint
javítja (egészíti) ki:

13. FeftIdy Lźszló alkalmazott (an: Jávorka llona) 1025 Budapest,
Nagybányai u.66ĺc.
Törölve: |997 . 03. 05-i hatállyal.
Felföldy Liszló (an: Jávorka llona) alkalmazott |O25 Budapest,
Nagybányai (lt 66/C. fszt' 6.

Hatiílyos: 1997' 03. 05-től.

Bejegyezve: 2003. I 1. 18.

o Elutasító és kijavító végzések

Cégközlöny

Év : 2OO4. Kötet: 25. oldal: 55140.

Fővárosi Bírósóg 01 1 0 04190 I

Magyaľ Építő Részvényĺáľsaság (1149 Budapest, Pillangó u.
28.; Ĺ10759358-2-44])

A bŕľóság a(z) 2004,03' 24-én hozott végzését hivatalbcil az
alábbiak szerint javítja (egészíti) ki:

13' A képviselet módja: ęgyuttes.

Tisztsége: vezető tisztségviselő (tisztségviselő).

Kasza KóImón (an: Kasza Káknán) 1038 Budapest, Remete koz29.
A jogviszony kezdete: 2000. 05. 30.

A jogviszony vége:2005' 05.31.
Törölve: 2004. 03. 24-i hatál|yal.
A képvisetet módja: együttes.

Tisztsége: vezető tisztségviselő (tisztségviselő).

Kasza KóImlźn (an: Bakallĺír Katalin) 1038 Budapest, Remete köz29'
Ajogviszony kezdere: 2000. 05. 31.

A jogviszony vége: 2005, 05. 3 l.
Hatályos: 2004. 03. 24-tőI.

Bejegyezve: 20M. 05. 20.

o Elutasító és kijavító végzések

Cégközlöny

Év : 20O4'Kötet: 49. oldal: 08683.

Ez a ktjzlemény a 2004/49 krizlönyben, ]08683. oldalon jelent meg'

Fővórosi Bírósóg 01 10 04190I

t2 Lg
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Magyar Építő Részvénytársaság (1149 Budapest, Pillangó u.
28.; [r0759358-2-44))

A bíróság a(z) 2004.07.Z}-ánhozott végzését az alábbiak szerint
javída (egészíti) ki:

]4. Ĺ0I09 465642] Hiteles Könywiugáló és GazdnsógiTbruźcsad,ó Kft.
HU l149 Budapest, Róna u. 105/A.

ParócząiAnna (an: Hopka Anna)Z7L}Veresegyház, Tas u. 8.
A jogviszony kezdete: 2004. 05. Zg.
A jogviszony vége: 2009. 05, 28.
Törtilve: 2004. 05. 28-i hatállyal.

Í0109 465642] Hiteles Kiinywiugtitó és Gazdasĺigi Taruźcsadó Kft'
HU 1149 Budapest, Róna u. 105/A.

Pąróczai Anna (an: Hopka Anna) 2I|2 Yeresegyház,Tas u. 8.
A joýszony kęzdete: 2ffi4.05.28'
Ajogviszony vége: 2005. 05. 31'

Hatílyos: 20M. 05. 28-tő|.

Bejegyezve: 2004. 10. ll.

o Elutasító és kijavító végzések

Cégkiizlöny

Év :2005. Köteľ 09' oldal: 18808.

Ez a kô1lemény a 2005/09 lcĺizlönyllcn, 01E808. oldalon jelent mcg,

Fővúĺułi Bírłio'tÍg 0I I0 04lsIl

Magyaľ Építő Részvénytáľsaság (l149 Budapest, Pillangó u.
28.; Í10759358-2-44])

A bíróság a(z) 2004. 12. 74-én hozott végzését az alábbiak szerint
javítja (egészíti) ki:

13. A képviselet módja: együttes.

Tisztsége: más munkavállaló'
Kézér Gyula (an: Kiss llona) 2030 Érd, Gyöngyvirágu. |4.
A jogviszony kezdete: 7997 . 03. 05.

Hatályos: 2004. |1. 23-tő|.

Bejegyezve: 2005.01. 17 .

o Elutasító és kijavító végzések

Cégközlöny

Év : 2006. Köteť 38. oldal: 084340.

E7 a kö4leménv a 2006/38 kiizliinyhe.n', 084340' olclalonjelcnĺ mcg.

FővĺÍrosi Bírósdg 0I 10 04I90I

Magyar Epítő Zártkőľííen Műktidő Részvénytáľsaság (l149

-L9
/' ' :':
" ľ,/ĺ/

IJ



Budapest, Pillangó u. 28'; Í1O7 59358-2-44])

A bíróság a(z) 2006. 07 . t | -én hozott v égzését hivatalbóI az
ďábbiak szerint javítja (egészíti) ki:

,l3. A képviselet módja: egytittes.

Tisztsége: vezető tisztségviselő (tisztségviselő)'
Czetl Isnón (an: Gábor Gizella) 1223 Budapest, Tűzliliom u. 8-10.
A jogviszony kezdete: ZOO4. 05. Zg.
Ajogviszony vége: 2009. 05. 28.

Törölve: 2006.05.26.
2006. 08. 07.

o Cégek közvetlen ktizleménvei
Cégközlöny

Év :2070' Kötet: 30. otdal: 103009.

flFővárosi 
BÍróság mint Cégbíróság által nyilvríntartásba vett ,,MoNoLIT Épft ő 21,, Koĺ?áto]'t Fele]ősségű Társaság

[01 09 077053]; székhelye: 1184 Budapest, Lakatos u.65.) 2010. máius ls-án -miután a társaság saját tfi|qfję ąjegyzett töke telére

csökkent - elhatátozta, hogy a Gt. l43. $-ában foglalt előírások szerint, veszteségrend ezés cé|jábő|1eszá||ítjaa törzs.

A törzstőke leszállítás előtti összege: 10 000 000 Ft.
A törzstőke leszál]ítiís utlíni összege: 500 000 Ft.
A ]eszállítás után az egyes tagok tdrzsbetéteinek nagysága:
l. számú uz|etĺész tulajdonosa:

Magyar ÉpftőZrt, (Cg': [01 10 041901]; székhelye: 1149 Budapest, Pillangĺí u. 28.) tĺĺrzsbetéte; 400 000 Ft.
2. szfu ni lJ.zletr ész tulaj dono s đ :

ifi. Bajnóczi András közös képviselő (2OOoFt pénzbeli betét),
Kovásznai László (5 250 Ft pénzbeli betéĐ,

Márkus Tamás (3 750 Ft pénzbeli betét),
Sebestyén József (500 Ft pénzbeli betét),
Balogh Ferencné (500 Ft pénzbeli betét),
Popovics Mihály (500 Ft pénzbeli betét),
Juhász János (2 500 Ft pénzbeli betét),

Vass László (4 500 Ft pénzbeli betét),

Nagy Zoltrán (500 Ft pénzbeli betét),

A Magyar Ép ftő Ztt. (80 0o0 Ft pénzbeli betét).
Törzsbetéte: 100 000 Ft.

äfr:ä::'ľ'hívja 
a hitelezők flgyelmét, hogy a hirdetmény első megjelenését m egelőzőenkeletkezett és le nem jiáĺt

eĘéig biztosítékot követelhetnek, melyet a hiĺdetmény második közzététe|étkövető 30 napos jogvesztő hatlíľidőnbelüljogosultak

bejelenteni.

A társaság tájékoztatja hitelezőit, hogy a Gt.162. $-a alapján a törzstőke leszállításával összefüggésben biztosítékranem tarthatnak

igényt, mert a biztosítékadás a tiírsaság pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel indokolatlan.
(Első kĺizzététel.
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o Cégek közvetlen kĺizleménvei
Cégk<izlöny

Év 2070. Kdtet:35. o|da|: |75847'

A Főviírosi Bírőság mint Cégbírós ág á|ta| nyitvántartásba vett ,,MoNo LW Építő21'' Korlátolt Felelősségrí Társaság(cg.:

[01 09 077053]; székhelye: 1184 Budapest, Lakatos u. 65.) 2010. május 18-án - miutiín a łársaság sajáttőkéje ajegyzett tőke felére

csökkent _ elhatátrozta, hogy a Gt. 143. $-ában foglalt előírások szerint, veszteségrende zés cé|jábólleszállítja a ttirzs-tőkét.

A törzstőke leszá]lítás előtti összege: l 0 000 000 Ft.
A törzstőke leszállítás utáni összege: .500 000 Ft.
A leszállítłĺs :után az, egyes fagok tłirzshetéteinek nagysága:
l. sziímú iz|ętĺész tulaj donosa:

Magyar Épĺtłĺ zrt. (CE,i t0l 10 041901]; székhelye: l l49 Budapest, Pillangó u. 28.) tcĺrzsbetéte: 400 000 Ft.
2. számű üzletľész tulajdonosđ:

ifi. Bajnóczi Aĺdrás közös képviselő (2 000 Ft pénzbeti betét),
Kovásznai Lász|ó (5 250Ftpénzbeli betét),

Márkus Tamás (3 750 Ft pénzbeli betét),
Sebestyén József (500 Ft pénzbeli betét),
Balogh Ferencné (500 Ft pénzbeli betét),
Popovics Mihály (500 Ft pénzbeli betét),

Juhász János (2 500 Ft pénzbeli betét),

Vass Lászl<j (4 500 F't pénzbeli betét),
Nagy Zoltrán (500 Ft pénzbeli betét),

A Magyaľ ÉpftőZtt, (80 000 Ft pénzbeti betét).

Törzsbctóte: 100 000 F|'.

A tiírsaság felhívja a hitelezők figyelmét, hogy a hirdetmény első megielenését m e,ge|őzőenkeletkezett és le nem jĺírt
kÖvęteléseik

eĘéig biztosítékot követelhetnek, melyet a hiľdetmény második közzététe|étkövető 30 napos jogvesztő hatlíridőn
belüI jogosultak

bejelenteni.

A tlársaság tájékoztatjahitelezőit, hogy a Gt. 162. $-a alapján a törzstőke leszá|Iításáva|összefiĺggésben biztosítélaanem tarthatnak

igényt, meľt a biztosítékadás a társaság pénzügyi, vagyoni helyzetére f,gyelemmel indokolatlan.
(Második közzététel.

o Cégek közvetlen közleménvei
Cégközliiny

Év :2O|1. Köteti 29. oldal: 572OO4'

*ľŁľ'ľ 
Építő Közkereseti Trírsaság (Cg.: t01 03 023368];székhely: 1l35 Budapest, Szegedi út35-37.;Fővá-

#3,.",.,x'"'"'.éjÍg) 
mint beolvadó tfusaság tagok gyíĺlésének döntése és a 201l. jrinius 30-án kelt egyesülés j szerződés

ääi ĺ..ff' śfľÉnr 
Éptő Közkereseti Társaságba (Cg.: t01 03 022655]:székhely: 1113 Budapest, Daróci út

ság ruiut CógbÍľóság) mirrt átvevŐ Ĺi{rsaságba.
Az egycsülós mĺidja: bcolvadás.
Äz á'tvevő tĺársaság létesítő okiratának kelte: 20l 1. június 30.
Az á|'älakulási vagyonmérleg-tęrvezetek tbrdulónapj a: 20 1 0. deccmber 3 1 .

Az átalakuló gazdasági tórsasđgok és a létĄÓvő łazd.asóIi társaslhg vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb ada-
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tai:

EszKözöK

-
Ä) Befektetett es2kôzök
II. Tálgyi es2közök
B) Fořgóesz}özök
II. KöveteIések
Iv. Pénzeszközök
összrseľ:

FORRASOK

D) saját tóke
I. JegyzetŁ Łóke
P) Kötelezettsé9ek

. MT!_MERT KKt.
beo]vadás elóLti

zár6
0
0

25 619
2 39Ą

25 6't9

MII-MÉRT Kkt.
beolvadás e1ótti

STRÄBň'G-MÉRT Kkr.
beolvadás elótĽi

zárő
0
0

446 7Ą6
25 896

420 250
455 000

STR.ABAG_MÉRT Kkt.
beolvadás elótti

záró
Ą32 513

2 000
3 s89

45s 000

Adatok E Et-ban
STR.ÄBÄG-MÉRT Kkt'

beoIvadás utáni
nyitó

0
0

417 825
28 290

443 535
480 6?9

Adôtok E Et-ban
STmBAG-MÉRT Kl(t '

beolvädás uEáni
nyitó

456 780
2 000
5 061

Ą8o 6'79

záro
24 201
4 000
I Ą'12

25 6't9

A beolvadás során az áťvevő tlársaság fontosabb cégad,atai:
Cégelnevezése: STRABAG-n,renr Épíĺő KözkereseÍi Társaság'
Székhelye: 1113 Budapest, Daróci út 30.

Rövidített cégneve: STRABAG-MÉRT Kkt.
Tagjai: Magyar Épte zeĺtxaĺĺen Működő Részvénytársaság (Cg.: tol 10 M190l]; székhely: 1149 Budapest, Pil-langó u. 28.),

STRABAG.MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korláto]t Felelősségű Társaság (Cg.: [0l 09 884487): szék-hely: 1l l3 Buda-
pest, Daĺóci u. 30.).

legyzett tőkéje: 2 000 000 Ft (kétÍnillió forint).
Fő tevékenysége: Lakó- és nem lakóépület építése.
Yezető tisztségviselői :

Magyaľ ÉpíóZrt, üzletvezetésre jogosult tag részérő|:Kézér Gyula (a. n.: Kis Ilona; 2030 Erd, Gy<ĺngyv itága.24.),Szekeres

Zn\tán (a. n.: Faĺkas Piĺoska; 2045 Törökbálint, Meggyes u.24.)'
STRABAG-MML Kft. üzlewezetésre jogosult tag részéĺő|: Borzási Kríroly (a. n.: Valĺó Erzsébet; 1l71 Budapest,Frézia:u.4'),

Göncztil Péter (a. n.: Nagy Erzsébet: ||24Budapest, Apor V. tér 15. III. 6.).
A beolvadás uĺán a MIL-MÉRT Építő Közkereseti Tiársaság általános jogutódja a STRABAG-MÉRT Építő Közke-reseti Tiírsaság

lesz.

Azok ahite|ezők' akiknek az átalakuló gazdasági tiírsaságokkal szemben fennálló, te nem jrírt követelései az áta|ai(J.-Iással hozott

döntés első kłlzzététe|ét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig az áta|aklúó gazdaságitársaságoktól a döntésmásodik ki5zzété-

telét követő harmincnaposjogvesztő határidőn beliil biztosítékot követelhetnek.
(E|ső kłjzzététel.

Cégek kdzvetlen közleménvei
Cégközlĺiny

Év : fO||'Kötet: 30. olda]: 601731.

ä'ľ;ľ.ľ 
Építő Közkereseti Tláĺsaság (Cg.: t01 03 023368]; székhely: 1l35 Budapest, Szegedi úLt35-37.;Fővá-

äł:,...,t'"T.ťjág) 
mint beolvadó társaság tagok gyűlésének döntése és a 20l l ' június 30-án kelt egyesti-Iési szerzőđés

äô1' iä'ääľ' *ľłľÉnr 
É,pĺtĺ Közkcľĺsc'ti Tár.ĺasi{glra (Cg': t01 03 011655]; ezĺlklrely: ll13 Budapest, Daiiiĺ;i út

ság mint Cégbíróság) mint átvevő ĺírsaságba'
Az egyesĺilés módja: beolvadás.
Az átvevő tlírsaság létesítő okiratának kelte: 20l 1 . június 30.
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Az átalakulási vagyonmérleg -teÍv ezetek fordulónapj a: 20 1 0' december 3 1.

Az 
.tźtaląkuló łazdąsdgí társaságok és a tétĘôvő gazdasđ,gi tá,rsastig vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb ada-

EszKozöK

Ä) Befektetett eszkôzök
II. Tářgyi eszkőzök
B) Forgóes2közök
II. KöveteIések
IV' Pén2eszközök
osszEsEN:

EORMSOK

D) saját tóke
1. JegYzetE tóke
E) Kôtele2eĽtségek
osszEsEN:

MIL_MÉRT Kkt.
beolVddás elótr1

záĹó
0
0'

25 6'19
) aąÄ

25 6.79

MIL-MÉRT Kkt.
beolvadás etótti

zá Ľó
24 201
4 000
I Ą12

25 619

sTR}sAG-MÉRT Kkt.
beolvadás elótti

záto
0
0

ĄĄ6 7Ą6
25 896

420 250
455 000

STRBAG-MÉRT Kkt'
beo]'vadás eIótti

zátó
41, c"1

2 000
3 589

4 5s 000

AdaEok E Ft-ban
STWAG-HÉRT Kkt .

beolvadáś utáni
nyr tó

0
0

Ą1I 825
28 290

443 535
480 619

Adatok E Et-ban
STRi'BAG-MÉRT Kkt.

beoIvadás utáni
nyĺtó

456 1A0
2 000
5 061

480 619

A beolvadás során az átvevő tiírsaság fontosabb cégadatai:
Cégelnevezése: STRABAG-MÉRľ Épĺo Közkereseti Tiírsasás.
Székhelye: l113 Budapest, Daróci út 30.
Rövidített cégneve: STRABAG-MÉRT Kkt.
Tagjai: Magyar Épĺtazartvarĺen Működő Részvénytrírsaság (Cg.: t01 10 M190l]; székhety: l149 Budapest, Pil-langó u. 28.),

STRABAG-MMLMagas- és Mérnöki Létesítmény Épftő KoĺlátoltFelelősségű Trírsaság (Cg.: [01 09 884487]; szék-hely: 1113 Buda-

pest, Daróci u. 30.).

Iegyzetttőkéje: f 000 000 Ft (kétrniltió forint).
Fő tevékenysége: Lakó- és nem lakóépüIet építése'
Vezető tisztségviselői:

Ľ:'*:ä,**. 
Zrt' uz|ęNezetésre jogosult tag részérő!:Kézéľ Gyula (a. n.: Kis Ilona; 2030 Erd, Gytingyvi rágu.24'),

Zo|tán (a. n.: Farkas Piĺoska; 2045 T<'rökbálint, Meggyes u' 24.).
STRABAG-MML Kft. üzlewezetésrejogosult tagrészérő|: Borzási Károly (a. n.: Vaľró Erzsébet; 1l7l Budapest,Fréziau.4'),

Gönczöl Péter (a. n.: Nagy Erzsébet; 1124 Budapest, Apor V. tér 15. u. 6.).
A beolvadás után a MIL-MÉRT Építő Közkereseti Társaság általános jogutódja a STRABAG-MÉRT Építő Közke-reseti Tlársaság

Iesz,

Azok a hitelezők, akiknek az átalakuló gazd,aságitiírsaságokkal szemben fennálló, le nem járt követelései az áta|a|ęu-lással hozott

döntés első kózzététe|étmegelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig azátalakuló gazdaságitiírsaságoktól a döntésmásodik közzété-

telét követő harmincnapos jogvesztő hatráridőn belül biztosítékot kcivetelhetnek.
(Második közzététe|'

Cégek közvetlen közleménvei

Cégközlöny
,Év : 2073. Kd|'et: 20. oldal: t05748.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási 7,árÍkörí1ęnMííkciclő Részvénytársasĺĺg (Cg.: tol t0 0a4074]:székhely: 105lBudapest,

Mérleg u. 12. V. 7-8.; levelezési cím: 7601 Pécs, Pf. 378) a HÉRos ZÉpftőipan ZfutkörűenMűködő Részvénytiírsa-ság,,f. a.''
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(Cg : [01 |0 044297]; székhely: 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12.; ađőszám: Í|0623293-244]) Fővárosi Törvény-

2. Fpk' 0|-12-002002/7 ' számú' jogerős végzésével kijelölt felszĺímolója,

nyilvános p á|y ázati felhívás

titján értékesíteni kívánja adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező,alábbiakban Í.elsoroltkciveteléseités izletré-szeit,k,lzfuó|ag

egyben:

1. csomag:

- CSARNoK 2002Épíńipari Közkereseti Társaságban (Cg.: [01 03 025334]; t l49 Budapest, Pillangó u' 28.) Lévő500 000 Fr (nr-

százezet foint) névértékű iz|ctĺćszćt 12 000 000 Ft (tizeĺketrőmitlió forinĐ iĺänyiĺron.
_ vHM Épftő Korlátolt FelelősségrÍ Tiírsaságban (Cg.: [01 09 872841]:1095 Budapest, Hídépítő u. l-12.) Iévő 5 000000 Ft (öt-

millió forint) névéľtélcű üzletrészét 500 000 Ft (ötszázezer forint) iĺányáron.
_-Ľ-AKADÉMIA Építő Korlátolt Fe]előssćgű Társaságball (Cg.: tol 09 935470];1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12.)|évő

200 000 Ft (kettőszázezer forint) névértélrÍi üzletrészét l00 000 Ft(százezerforint) irányáron.
- vHM Építő Korlátolt Feletősségű Táĺassággď (Cg.: tOl 09 87284|);1095 Budapes t,HÍdépítő u. l-I2.)szembenfennálló, bĹ
zonytalan 50 000 EUR összegű le nem járt követelés l 400 000 Ft (egymillió- négyszázezerforint) irányáron'
_ W-AKADÉMIA ÉpÍtő Korlátolt Felelősségű Társasággď (Cg.: t01 09 935470];1095 Budapest, Hídépítő u. l-12.)szemben

fennálló, bizonytalan l0 000 000 Ft összegű tagi kölcsön követelés 1 000 000 Ft (egymiltió forint) irányáron.
- Magyar Építő Zrt,-vel(Cg.: [01 10 041901]; l l49 Budapest, Pillangó u. 28.) szemben fennálló összesen 87|8 573Ft összegű le

nemjrártjövőbeni bizonytalan követelést, annak névértékén 8 718 573 Ft tisszegben.
Ajánlati biztosíték összege: 85 1 557 Ft (nyolcszázötvenegyezer-ö tszázötvenhétforint).
2. csomag:

ÉpftőZĺt,-ve| (Cg.: tOl 10 041901]; ll49 Budapest, Pillangó u.28.) szemben fenniílló összesen 15 761 098 Ftösszegű Ie nem járt

jövőbeni bizonytalan követelést, annak névértékén 15,t69 098 Ft összegben.
Ajánlati biztosíték összege: 673 073 Ft (hatszázhewenhiíromezer-hetvenhiárom forint).
A felszrímoló az 1. csomagban meghatĺírozott befektetéseket és követeléseket klzáró|agegyben Kvánja értékesíteni.Amennyiben a

pá1yáző minĺlkét csomagban meghatírozcrtt kövctclésre és vagyulltáľgyra pályázatot nyijt be, a nregajiłulo|.|' vételáľatcsomagonként

meg kell hatáĺozrua,

A pályázaĺ aján|at éwényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár alapjrín számolt bźnatpénzmegfizetése afelszámolás

aIatt á||ó szeÍvęzet @ÉRosZ Zrt. ,,f' a.'') Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-001l1116-00100008 számúszámlájáĺa.

Ha apályázati eljárás eredménytelen, abónatpénzt a felszĺímoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha apá|yázatleljáľás eredmé-

nyes, a felsziímoló a bánatpénzt a nyertes pályázóná| avéte|átbabeszámítja, a többi pá|yázónakpedig 8 munkanaponbelül visszautal-
ja, Ha a szeľziirlÉs a vevő éľdekkörébcn fclmcľülő okból nclrr jÜrl létre, a vevĺS ap,Íly,á.zatibiztositékot elveszíti.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALI S ZrL.,7621Pécs, Hunyadi

u. l9., illetve 7601 Pécs, Pf. 378 címekĺę kél 'HÉRosZ Zrt. f. a'vételi ajánlat'' megjelölésscl, kcttős, ziárt borítékbanszemélyesen

vagy postai úton eljuttatni.
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A felszálnoló a személyesen benyíjtott pályázatok átvéte|éÍőLelismervényt állít ki.

:::j1:,::yľ tartalmazniuk kell: apá|yázó nevét, székhe\yét, az azonosításfuaďkalmas további adatokat, gazdá|-
KOqO Szerveze-

tek hatályos cégkivonatát, a cégtregyzésrejogosult vezető tisztségviselő(k) a|áírási címpéIdányá,t az ajánlott nettővéteIáĺat, nyilatko-
zatot60 napos ajánlati kötöttség vá1|a1ásáĺő|, valamint avéte|fu szerződéskötést követő l5 napon beltili áfutalásáĺól,
és az aján|aĺ

biztosíték befi zetésének igazo|ását a pály ázatbenyríjtásáig.
Az ajáĺIatok benyújtásának időpontja: legkésőbb jelen hirdetmény Cégktizlönybe n va|ó közzétételétől száIľIított 16.nap 12 óra.

Az értékesítésre kertilő üzletrészekrc vonatkozó adatok - iđ,5pulll'-egyezĹetést követően - megtekinthetök. Arészletespá|yazati fel,-

tételeket tarta|mazó páIyóaatitójókoztatóba való betckintés lclre|.őségét a felszámoló téntésmentesen blztosíla érdek-Iődők' hitelezők

szánlára, előzetesen egyeztetettidőpontban és helyszínen.
További információ a felszámoló szeÍvezętmunkatrírsától, dr. Romics Ágnestől a06 (72) 513-626-os és a 06 (30)
957-1655-tis tele-

fonszámon szerezhető be.

Az ajáĺ7atok bontásrára a benyújtási határidőt követő 8 munkanapon belül, közjegyzőjelenlétében keľül soĺ. A be-nyíjtási hatráridőt

követő 15 munkanapon beltil a felsziámoló az aján|atokat értékeli. Az értékelés eredményéről jegyzőktinyv készül,melyet az adósbźt-

mely hitelezője megtekinthet. Az ajránlatok elbÍráIásának eredményéről a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.Adásvételi szer-

ztjdés kötése: ap'ĺiyázaĺ nyertesnek szóló éĺesítőlevél átvételét követő l5 napon belüI.
Megfelelő, azonos értéW, pá|yázat esetén a felsziímoló értékesítési versenytiáľgyalást taľt, melynek feltételeit a ver-senytĺárgyalás

megkezdését lllcge|őzŰeĺl a ľćsztvevđkkel ismcrteti. Azonos étékri ajĺínlatnak mínősüI, ha az ajánlatiár a legmaga-
sabb megajánlott

nettó vételĺár 90vo-át eléne.

A felszámoló eĺedménytelennek nyilvánítj a a pá|yázati eljárást, ba a pá|yźaatikiírásban meghat.ározottfeltételeknek
megfelelő

ajĺánlatot nem adtak be.

A felszámoló felhívja a Csľv. 49lC' $-ában meghatározott ęlővásárlási jogosultak figyelmét aľra, hogy elővásárlásijogukat ajelen
p áIy azatl elj iárás keretében gyakorolhatj iák.

Az adatok az oPTEN Kft. Cégtlár rendszeréből száĺmaznak, amely cégek esetén a Cégközlönyben megielent hivatalos
adatokat taÍtaJmazza' más szervezetek esetén egyéb fonásb ó| siármazó hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 20|6'08,19 |2:39
Utolsó feldolgozott Cégköz|öny megielenési dáľuma: 2016.08. 18.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 20|6'08.|9 |2:|7
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K&H Bank Zń.
1095 Budapest, Lechner Ödon fasor 9.
Adószám:101 95664444
Csoportazonosító szám: 177 80120-5-43
Kcizösségi adószám : HU 17 7 8o1 20
Cégjegyzékszám .. Cg. 01 -1 0-041 o43

EREDET| PELDÁNY

Szám|atuIajdonos neve:
SzámIaszám:

Banki azonosító:
SzámIatĺpus;
Devizanem:
Számla e|nevezése:

BANKszÁMLAKIVoNAT

Készítés dátuma:
ĺdőszak:
Kivonat sorszám:

BUDAPEST FÖVÁRos V!||.KERÜLET JizsEFVÁRos| ÖNKoRMÁNYZAT
1 0403387-00028592-000ooo02

Nemzetköziszám|aszám (IBAN):HUzo .|o40 3387 ooo2 8592 ooo0 oo02

o
!(&H

3241 _

olda|szám: 16ĺ 16

!.1 i . --.

i}:ĺĺ 'l;.
łlĹ.,'',:-Ĺ

0338-178066-122
tnkormányzatĺ e|kÜ|tnített ftszám|a
HUF
JVÖ KÖZTERÜLET FoGLAtÁsl sevÉr łLsz

ä:[ľ'ł:* értéknap 
ľ::::ffi:::Ĺ' terhelés

2016.08.04
20í6.08.04

5ĺ2016

jóváirás

20í6.08.04 2016.08.04 Átutalásjóváírás
Szla. HU53 í030 0002 2034 8636 oooo 3285 MAGYAR ÉPlTt

136 550

ZRT Ref. 099960804H55 0226 Ki'Ä. .| 6:577 t 5t2o1 6
Ü 9v l nnrszÁĺvt 7 64 l 2o1 6. ( v ||'22.\ HATÁRozAT

Nyitóegyenleg:
Jlváírás osszesen:
Terhe|és összesen:
ZáróegyenIeg:

Értéknapos záriegyen|eg:
Felhaszná|ható egyen|eg:
Záro|t Összeg (bankkárýa Íranzakció):
Zárolt összeg (egyéb tranzakció):
E|öjegpett jóváírás:
Előjegyzett terhe|és:

672707
136 550

0
809 257

809 257
809 257

0
0
0
0i)

Ez a bankszám|akivonat .gy!t]...-'íT|aként is szo|gál, az ebben fe|tüntetett téte|ek - ha az nem kerĺi| külön megje|ci|ésre - az általánosÍorga|mi adóró| szóló2007.é'vi9IIVtl.törvény86.sií)bekezdésénekéńe|mébenmentesek azadóa|ó|'Ez a bankszám|akivonat számítógépes úton, zárt reňoszeľten, a szám|avezető ę1d;zer adatai a|apján, emberi beavatkozás né|kii|, egypé|dányban készü|t, a számvitelrôl szóló 2000. évi C. töľvény í67. $ értelmében a|áÍrás né|kü| hite|ęs és megfę|ęl a23t2o14'(Vl 30.) NGMľende|ętben e|r1íll szigurú 5Eámadäs köVetę|mónyginek.

,:l'Ü)i-
onŐb

o @@@@ a KBC csoport tagja



Budapest Főváłos Mll. kerü]et Józsefváľosi Po|gármesteri Hivata|
Gazdá|kodási Ü gyosztály
'1082 Budapest
Barossutca63.67.KÉRELEM

a .' o1!s ęIvaľosr UnKoľInanyzat rulal don a ban levo l{ozteľii let naszn á|atáhozKérjük a nyomtatványt oIvashatóan"' nyomtatott betűve] ittaItenĺ

Kiizteľĺilet-hasmálatideje:zolEév ĺlloi hó ffinaptól - 201n.ev il.läl ľlo [í-.jĘ nupĺg

(ľöbb időpont- hdszín esďén kértink lísŁát mellékelni!)

ą

M a g á n sz em él y e k eseÍéb en..

Kérelmezoneve: '................. telefon:

e.mail cím:

M e gj e gy zé s ł Fenti adaĺok közlése a közterijle!-hasmálati kérelmek etbírólásához, valamint a közteriilet-használati hozĄá-
rulásban foglaltak ellenőrzéséhez sziikségesek, Az adatokat a Polgźrmesteri Hivatal Gazdálkodlźsi, illetve KözteľüIet-feltlg,leleti
Üglosztálya kezelik u információs önłendet|reési jogrót es az informácnszabadságrol uótó 20I I ' evi cnl. ĺönéľry alapján

Ktizteľület-hasnálat célja , ,.....V:'ĺi.!,.ę,.,..<}.r:.ł!-|.*.,..ĺ.d.'g.i,n:. '...oyg.,..L*r'!.',;.;L.
Kéľelemmeléľintettktizŕeľületnarysága:.'......'................mzldb 

\J

'Ls+

Kérjiik a túloldalon jelzett męl IékIeteket csatolni, és
o k ér elełłlny Ü łľlt u tv ú ny t a I á í rn i s zĺv es ke dj é k !
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A kérelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benyújtĺísa nem jogosítja fel a közteriilethaszná|atára,
a Józsefuárosi onkormrĺnyzat tulajdonában lévő köztęrületek használatlĺľól és használatiĺnak rendjéről szóló
|8/20|3. (IV. 24.) önkormányzati rendelet l7. $ (1) bekezdése szerint a közterület haszĺá|atáért köztertilet-
haszná|ati díjat köteles ťl.z:etni,

- a köztertileten kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|0/2009. (Ix.29.)
Koľmányrend e|et |2. $ (l) bekezdése alapján a rende|ęt 5. mellék|etében meghatĺłrozott termékek árusítha.
tók.

A kérelemhez akére|mezőnek az alábbi melléIeteket kell csato|nia: (A csatolt me|lékletet kéľjük X-el je|ö|ni)

1. A közterületen folytatni kívĺĺnt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszenĺ okirat másolatát:
- egvéni vállalkozás esetén: vállalkozőiisazo|ványt. I

- sazdasáei táľsasás' esyéni cég esetén: 30 napnál nęm réeebbi cégkivonatot' aláíľási címpéldányt'
. társadalmi és esyéb szeľvezetek esetében: a nyilvantartásba-vételüket íeazo|ő okiratot,
- őstermelők esetén őstermelői ieazolvánYt'
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztijzemeltetni kívrínó kereskedelmiivendéglátó egység érvényes be.
ięlęntés kötęles kereskedelmi tevékenysés beielentését ieazo|ő dokumentumot vagy a Mĺĺködési Eneedélyt
2. Lzigényelt teriileffe vonatkozó helyszínt ábrźuo|ő vźľz|atot, amelyen szerepelnie kel| a köľnyező utcáknak
is. A vŁlaton az igényelt területrek - a szükséges méretekkel - úgy kell szeľepelnie, hogy annak ĺagysága,
elhelyezkedése egyéľtelmiĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszrisága; ateÍasz,pavilonszélénekazéptilethomlokzatifalátólésajáľdaszélétőlvalótłĺvo|sága;tetasz
esetén annak az iizlefirek a beiĺíratától való távolsása. amelvikhez taĺtozik méterben méľve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, beľendezés műszaki leírását és terveit; teraszkĺźrelmekhez a
helvszín fotóiát is csatolni sziikséęes.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteľtilęt-hasznáIatíhozzájráľulĺís megújítása esetén - vlíLrosképvédel-
mi szempontok ficvelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni'
5. Epítési engedélyhez kijttjtt építmény esetében vagł épíĺési munkálaÍokkal összeJiiggő közterijlet-használat
esetében az építtetőtől kapott megha|almazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős épĺtésügi ható.
s ási ense dé lvt csatolni sziłlłs é se s.

6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon tul - a vonatkoző helyszínt ábráĺolő
foľgalomtechnikai váarajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési (gazgatőság Kijzutkezelési Fő-
osztály' Forga1omtechnikai osztályán.

Fĺgvelmeztetés:
A hiánytalarul kittjltöĺt kérelemłĺyomtatvátly és az előírĺ melléHetek csątolásón lúl, a pontos és egłértelmíi heýmeghatarozas, va.
lamint a meglévő létesítményÍotója elengedhetetlen a benýjtott lrerelem érdemi elbírálasához!

A közteriilet-hasmiílatot - ktilönösen _ az ďríbbi jogszabátyokszabźlyozźk:

lľuí.ag arorszźę hĄi önkormrány atalrőI szp|ő 20 l l. évi CL)oo(DĹ töľvény

- a Józsefuiírosi onkormrínyzat ürlajdonĺban lévő közteriiletek hasanálaĺírról és hasmrilatának rendjéről szp[ő |8/20|3'
(Iv .24.) önkoľmláľryzati rendelet

Józsefuĺáros Keriileti Epítési SzabályzďÁrő| szo|ő 66/2007 .@I.12.) iinkormanyzati rendelet

Budapesti Vĺĺľosrendezési és Epítési Keretszabźúyzatő| sző|ó 47/I998.[X.15.) Főv. Kry. rendelet
A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/20|3. (XII.20.) önkor-
miĺnyzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az á|ta|am benyijtott köztęrtilet-használati kérelmem elbírálásának céljából hoalźiárulok személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Po|gármesteri Hivatal az le-
jĺárásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivata| Gazdálkodási ĺJgyosztá|y iigyintézöjétő| táljékoztaÍźst kaptam _
amelyet tudomĺisulvettem_aze|jźtrás megindításának napjríról, azugyintézési hatĺĺridőről, az.ügyenľe irłányadó jog-
szabályi rendelkezésekől, jogaimról és ktjtelezęttségeimről, továbbá kĺitelezettségem elmulasztáseínak jogkövetkez-
ményeiľő l, valam i nt a h ivatal i ę.léľłęt.o'rs'égłő l.

Kiiekfuem. hogy kérelm'eń.te|jesíteśé.eśéién akozigazgattsi hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól a
2004. évi CXL' törvény,,2004. éui C{L..törvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alapjĺín a fellebbezésijogomról le.
mondok. Tudomlźsul YĹ3em, |ĺggy ez{.it.4!az üryemben hozotthaÍźrozat annak közlésekor jogerőre emelkedik.
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M íÍ sza ki Fői a azq atosáo
Biztonságtechnikai |gazgatóság
lgazgató: Mészáros lstván

Ikt.szám: 5hoi ł s/nmTIJ2IT6. T árgy. Katasztrófavédelmi gyakorlat
Előadó. Szepesi Zo|tźn rendészeti csv.
Mobil: +36 20 666-3783
Belső mellék: 60601

Józsefváľosi Onkoľmánvzat

Hatósági Ügyosztáty

dr. Kóródi Eva

ügyosztáýezető

Tisztelt tigyosztályvezető Asszony!

Tájékoztatolrr, lrogy a Sęlllĺllęlweis Egyetem és a Budapesti Katasarófavédelmi Igazgatősttg 20Ib.
október 12-i dźłtummal katasztrófavédelmi gyakorlatot tervez a Budapest MII. kerület Szentkirá1yi utca
44. e|őtti utcaszakaszĺ a.

A gyakorlat során egy veszélyes anyagot szźĺ||ito autó sénilését szeretnénk szimulálni, amely miatt az
egyik klinikánkon e|zárkozási gyakorlatot is végre fognak hajtani. Az ezze| kapcsolatos feladatok
végrehajtáséthoz szukséges _ a jelen levelemhez mellékelt térképrész|et és igény|ő|ap a|apján _ a
Szentkirályi utca egy részének lezárása, és a Baross utcai parkolósáv lefoglalása 2016. október T1-én az
esti óráktóI,2016 október 12-én kb. 16:00-ig. Aszervezési feladatok kapcsán felvettük akapcsolatot az
onkormányzat részéről Tóth Tímea katasztrófavédelmi összekotőve|, és az esemény idején szeretettel
látjuk Intézményének további, szakmai érdeklődéssel bíró tagjait is.

Kérem, a tbnt jelolt idopontľa szíVeskcdjen az igényelt teniletet a gyakorlat sikcrcs végľehajtásához
tóľĺtćsmcntcscn Egyetemünk ľendelkezéséľe bocsátarri !

Budapest, f016. augusztus ťG

Tisztelettel:

Mészáľos
Melléklet:

- Kérelem koztenilet foglaláshoz
- térképrészlet
. országos Katasztrófavécĺelmi Főigazgatóság levelc (másolat)

Másolatban kapja:

- Tóth Tímea katasztrófavédelmi előadó

1085 Budapest, Üllői út26.
Postacím: 1428 Budapest, PÍ.2.
Te|.: (06-í) 313-7961, be|ső me||ék: 60600
Fax (06-1) 210-2825
e-mai|: titkarsag. bíztonsaqtechnika@semme|weis-unĺv. hu

ffil-"*l'c, sGs. Itľ |
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Beliigyminĺsztéľium
országos Katzsztróf*védelrni Főigazgntósá g
oľszágos Tűzoltósági Főfeltigyelőség

H-l l49 Budapest, Mogyoródi út 43. El: 1903 Budapest, Pf.: 314

Szárri: 

'{ooo 
/łoŻt./ ?ołí. A,ĺ(. Tárgy: sE EVT gyakorlat

Hiv. sz. : 44009/I(MBTV20L 6.

Üi.: Kovács Zo|tántű. a\ez.

Tel..:469-4331

Mészáľos István
igazgató

Senmclweis Egyetcm
Müszakĺ Fői gazgatłíság
B izto nsí g technikai |gazgatő s ág

PľJ.
EildEnpśt
1428

Tisztelĺ lgazgató I.iĺ!

A Semmelweis Egyetemen tervezett egészségíĺgyi válsághelpeti gyakoľlattaĹ kapcsolatban a
tájékoztatásńt kĺjszöneťtel vettern. A ryakoľlat megtartásával egyetértek, azt rendkívül hasznosnak
tĺrtoĺn. Egybcn tőłjékoztúom, hogy a gyakorlaton a Fővĺĺrosí Katasztrófavéđęlmi lgazgaÍóság
bęavatkozóegységeÍnekÉszvéteIéttiímogatom,azÁegye|átelc.

Javaslom, hogy aľnennyiben a tervezet szeľint a 1l2-es nemzetkĺizi egységes segélyhívó számon
kcľĹil bejelentésľe a gyakoľlat, vegyék fel a kapcsolatot és eĺőzetesen egyezÍessenek az ORFK
Ügyoleti FőosztIílyával, mivel a Hívásfogadó Ktiąpontok üzcmcltctósc aa B hatá'l.o'tikbe taľtozik.
Tájekoztatásul megHildöm az ęlÉľhętőségĺikęt.

országos Rendőr.Főkapitányság
Ręndészeti Főígazgatóság
Ugyeleti Fćíosztály
Hab licsek N ikol gtta ľ. ezredes ťoo szta1yv ezető
1139 Budapest, Teve u, 4-6
Postaďm: 1903 Budapest, Pť. 314/5.
TęL 443-5650

Budapest 2016. júĺius 20. 
Üdvözlcttel:
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Gazdasági társaságok, egyénĺ cég, társadatmi és egyéb szerllezetek esetében
Kérelĺnező neve: Tuľay Ida Színház Közhasznú NonpľoÍit Kft. telefon: 0623 42u70
Kapcsolattaľtó ĘýtntÉzÍi neve: otáh Yetti telefon: +36 70 5619807

Szekheýe: isz.: i'ii o; liiE heýség: Budapest, Kálváľia tér 6.

Cégegyzék sztrnl Nyilvrántaĺtasi szźľrt Cg. 0149480209

|'}' útu

Egyéni váIlalkozás esetében
Káelrnező neve: .......... ^.... . .. . . . ......

/tz)

Lakcĺme: irsz.: --;-l T-l helvsés: ŕll féĺ\.
i:!:1

Vállalkozó nýlvíntártasi szźlma: -.- - ;-|l-| j

'--:--i--i-.i-.-: ' I I r-l-.-.1- ! r. 
i'--i.--iAdoszama: : : : i i i i i ! -- i i i - | i iiii!:ii!!iii,!i

Baĺĺ<szamlaszáma. -l*i-i-.-ĺ.-:.-l-! _ . 
-'!. -ř:--jl"*Ĺ"Ĺ-l--;

,ii;ii:iiiii:iiii! .;---i--t-.;-!

Gazdálkodási Ugyosaá|y
1082 Budapest
Barossutca63.67. 

K É R E L E M
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közteľület haszná|atáhozKérjük a n})omtatványt bIvash-atóan, nyomtatott betűveI

M ag á n sze m é lye k eseŕében..

MegjegyzéS: Fenti adatok közlése a közteriilet-hąszncÍIati kérelmek elbírcilt1sĺihoz, valamint a közterület.hasznólati
hozzújúrulas.ban foglaltak ellenőrzéséhez sziikségesek. Az ądatokat a Polgármesteri Hivaĺal GazdáIkodási, illetve.Közteriilet-
Jěliigłeteti Üglosztólya kezelik az infonĺncios öru.endgttreesi jogróĺ es az informážĺószabadságról szóló 20I I. évi CXI. tć)neny alqjan'

KŁizterĺileĺ-használatideie:20l ii é" ľq hó ;i6 naptól - 20l ; . év .|E hć} ril-[i napig

(TobĘ idiípont,- hdszíĺr esetén kériink listat mellékelni!)

Közteľiilet-hasznáIat célja: ,,Tiindóľ-talílkozó'' kultuľális ľendezvény

Kérelemmel éľintett kiizterület narysága: 800 m2

Közteľiilet helye: BudapesĹ VIII. ker. Kĺálváľĺa téľ

Megieg5zés: 2016. szeptembeľ lGén 14 őrai kezĺIeffel,,Tĺindéľtalálkozó'' szabadtéľĺ kultuľáľs ľendezvényt
szervezünt kb.22 őráůg.Az előkésziileti munlcĺk ľeggel6 őrátći,az utómunka kb.24 óráigtzrt

A kérelmező tudomásu| veszi, hogy

- a kérelem benyťrjtása nem jogosítja fel a közterülethasználatára,_ a Józsefvárosi Önkormányzat tulajđonában lévő közterületek hasmáIatáĺő| és hasnláIatának rendjéről szóló
|812013. (Iv.24,) önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a köztenilet haszná|atáértĹo"t.'ül"t-
haszná|ati díjat k<iteles fizetni,_ a közterületen kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésénęk feltételeiről szóló 210/2O0g,(B..2g.)
Kormányrendelet 12. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek
árusíthatók.

rÝJ
t,;iläĺtF,$ZNU łl0NPBotlT KFT.

1089 Budapest, Ká|váľia tér 6. /
3ĺ/

v

Budapest, 2016. év augusztus hő ff .nap

Ad ószám: 21 1 go663.2-i2



2

A kérelemhez akére|mezőnek az atábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjük X-el jeltilni)

1. A közterülęten folvtatni kívánt tevékenysés syakorlására fęliogosító egyszerĹi okirat másolatát:

- eevéni vállalkozás esetén: vá]lalkozői isazolváĺyt,
- eazdasáeí társasás. egvéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, x

- társadalmi és esyéb szervezetek esetében: a nyilvántaľtásba-vételfüet ig:azolrő okiratot,

- őstermelők esetén őstermelői igazolványt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztizeme|tetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes
bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentését igazo|ő dokumentumotvagy aMíiködési
E'nseđélvt
f. Az igényelt teriiletre vonatkozó helyszínt ábrázo\ő vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező
utcáknak is. A vlŁlaton azigénye|t teńiletnek. a szĹikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie., hogy annak

nagysága, elhelyezkedése egyéĺelmíien megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak
szélessége,hosszrisága; aterasz,pavilonszélénekazépiilethomlokzatifalátóIésajĺĺrdaszélétőlvaló
távolsága; terasz esetén amakazizIetnek a bejáratától való távolsága, amelyikhez tartozik; méterben
mérve).

x

3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, bęrendezés mílszaki leíľását és terveit; teraszkérelmekhez ą
helvszín fotóiót is csatolni szĺilrséses.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó kozterület-használati hozzájáruLás megűjítása esętén -
városkéovédelmi szempontok íreyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Építési engedélyhez kötöu építłnény esetében vagy építési munkála'tokkal összefi)ggő közteriilet-hąsználąt
eseté.be.n az építte.tőtőI kapott meghatalmazá'st és a jogszabálybąn előíľt esetekben a jogerős építésiigyi
hatós ási ensedélvt csatolni sziilrsépes.
6. Kózut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszírľajzon tril - a vorratkozó helyszínt ábĺázo|ő
forgalomtechĺ1kaí vánajzot, amely beszerezhető a BKK Köńti Közlekedési Igazgatóság Közritkezelési
Főosztálv. Forsalomtechnikai osztálván.

Fĺgyelmeztetés:
A hihzyntnnul kitöltött hźrelemlryomtatwźny es az előírt mellékletek csatolasán hll, a pontos és egłértelmű helymeghntarozas,

valmnint a meglhő létesítĺnényfotója elengedhetetlm a benýjtott kérelem érdeĺni elbíráląsához!

A közteri.ĺlet-haszrálatot - ktilönösen _ az alźĺbbi jogszabźiyokszabźt|yozzźk:

Magyaronzág helyi önkormanyzatairól szóló 2011. éü Cl)oo(x. törvény

(Tv'24.) önkormĺĺnyzati rendelet

Józsefuaros Keriileti Építési SzabźÄyzataró|szóIő 661200].QilI.12.) önkormarryzati rendelet

Budapesti Vrĺrosręndezési és Építési Kerets zabá|yzatől sző|ő 47 /|998.fi.l5.) Főv. Kry. rendelet

A reklámok, ręklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabá|yairćll szóló 55/f0|3. (XII.20.)

önkormányzati ręndelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az áItalambenyújtott közterület-használati kérelmem elbírálásának céljából hozzáiárulok személyes adataim

történő keze|éséhez, valamint ahhoz, hogy az így tldomásra jutott személyes adataimat a PolgĺírmestęnHivata| az

lejĺĺrásban ĺésúvevő szakhatósági állásfoglalások bekérésę végett továbbítsa az illętékes hatóságok felé'

Kéręlmem benyriitásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdátkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatast kaptam

nmelyet tudomá:ĺul vdtcm -' uz eliúľáľ; lIlcgilrtlítáľáuak uapiáľól, az ügyintézési lratáridőľől' az ĺigyemre iľányadó
jogszabályi rendelkezésękről, jogaimľól és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem ęlnulasztásának
jogkövetkezményeiről, valamint a hivatali elérhetőségľől.

Riielentem, hogy kérelmem teljesítése esetén a kozigazgatásí hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól a

2004. éví CXL. törvény 2004. éví CXL. törvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alapjáĺ a fellebbezési jogomról

lemondok. Tudomásul veszem,hogy ezá|ta| az ügyemben hozoIthatározat aĺmak közlésekor jogerőľe emelkedik.

Budapest, 2016, év augusztus hő 22.nap



CégszolgĺáIat online Céginfomráció - Cégkivonat

I GAZsÁGÜcyl MINISZTÉRI UM
H IVATALoS cÉcl NFoRt!,tÁcľo szoloÁ LTrrTÁS

l. olđal. cjsszesen: 8 oldal

@

!/
ĺ'
'''h

íł

,,

ľ
il
,{,

t
I
ĺi
ł
ri
,'
ĺ]

i
#
ŕĺ
r

.ł.
'É

t;
,ź

Ä

Cégkivonat
A cg.01 .09-980209 cégjegyzékszámÚ Turay ĺda Színház Kiizhasznú Nonprofĺt Koľlátoĺt Fele|ősségű (1 089
Budapest Kálvária tér 6.) cég 201 6. márcĺus f4. nap1án hatáĺyos adatai a következők:

|. Cégformátóľ fÜggetlen adatok
.l. 

Á|talános adatok
Cégjegyzékszám:0i -09-980209

Cégforma: Kor|áto|t fe|e|ősségrÍ társaság
' Bejegyezve: zaogĺO7/14

Megjegyzés: ättéveFővárosiTcirvényszékCbĺa

?. Acégelneĺezése '.'..' ''

2/3, Turay |da Színház KözhaszňÚ Nonprofĺt Kor|áto|t Felelősségű
A v áItozá s időpontja: ?O1 3 / 08/ 06

, Bejegyzéś kelte: fo13/09/02 Közzétéve:201 3/09/1 9
Hatályos:2}1g/o8ĺoq..,,ł .:.

3. A cé9 rövidĺtett ęln$iĺizése3/3. Turáy|daSzínházKözhäsznÚNonpľofitKft.
A váItozás időpontja: 2013/g8/06

I j Bějegyzés kelte: 2013!09/02 Közzétéve:201 3/09/1 g

HatĘIyos: 2013/08/Ü6'..,
',5. .. Acégszékhelye

5/4' ' 1.08? B-u{qpest. Ká|vária téľ 6.

. A váItozás időpontja:2014/11/27
Bejegyz€s kelte: 201 4/ 12ĺ1 5 Közzétéve:' 201 4/ 1 2/1 7
Hatáĺyo s: ?01 4 / 1 1 ĺz7 .'.

7. A cég ŕiókte|epe{i)
7/1. HU.204o Budaörs, Szabadság út143.2. em. 13.

A v áItozás id őp ontja: 2011 ĺ1 2/ 1 9

Bejegyzés kelte: 2a12/02ĺ06 Ktizzétéve: 2a1 2/02/2g
HatáIyas: 201 1 /12/19 .'.

8' A !étesÍtő okirat kelte
8ĺ1, 2009' május 4.

Bej egyzés kelte: 2OO9 / 07 / 1 4
Hatályos: 2009/07 Í1 +'.,. 

-

8/2, 2009. június 22.
B ej egyzés kelte: 2009 l o7 ĺ 1 4
Hatälyo s : 20091 a7 / 1 4,''

8ĺg. 2010. szeptembeĺ 10.

B ejeg yzés ke l te: 2a1 0 / o9 / 30 Közzét év e: 2a1 a / 1 0 / 1 4
H at áĺyos: 201 o / 09 /30 .'.

8/4. 2011. december 19.

Bejegyzés kelte: 2012/ 02l 06 Közzétév e: 201 2/02/23
H atáIyo s : 201 2/ 02/ 0 6 .,'

,1
ť/;i,/
ri ,r
YJ

https://cert.e-cegj egyzek.hď?cegadatlap/O 1 09980209/Cegkivonat 201"6.03.24_
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B/8.

8/9.

8/6.

8/7.

902.
9ĺ43.

9ĺ4Ą,

9/45.

v110.

9/47.

9ĺ48.

9/49.

9/51.

9/52.

ýl53.

2012' április 10.
B ej egyzés ke |te: 2a1 2/ 05 / 21 Közzét év e : 20 1 2 / 0 6 / 07
Hatályos: 2Đ12/ 05/21 ..'

20i 2. augusztus 2.

Bejegyzés kelte: 2o1 2/o8/3a Közzétéve: 2a2/a9/20
Hatályos: z01 2/ 08 / 30 ...

2013. augusztus 6.

B ej egyz és k eĺte: ?a1 3 / o9 / 02 Közz ét év e: 20 1 3/ 0 9 / 1 9

HatáIyo s: 2013 / a9 / 02 ...

2014. május 16.
B ejegyz és k eĺt e: ?-a1 4 / a 6 / 03 Kozzét év e: 20 1 4/ a 6 / 1 9

Hatályos: 201 4ĺ06/ 03 .'.

2014. november 27.

B ej eg yzé s k elt e: 201 4/ 1 2/ 1 5 Kö zzétév e: 20 1 4/ 1 2/ 1 7

Hatályos: 2o1 4/12/1 5 ...

A' cég levékenysége
90a7,08';E|őadó:mĺÍvészeI, 

Főtevékenyśég.
B ejegyzés kelte: 2a1 3/ 02/20 Közzétéve: 201 3/04/25
Hatálvos: 201 3 / 02/ 20 .,.

; .i

.I473,08 Felsőĺuházat gyártaśa (kivéve: munkaruházat)
B ejegyzés telte: 2laÍ3 / 02/20 Kijzzétéve: 201 3/04/25
H atályo s: 2o1 3 / o2/2o ....

14.l4,08 A|sóĺuházat gyártása

B ejegyz'és keltą 2o1 3 / 02/ 20' Közzétéveł 2a 1 3 /04/2 5
: HatáIyos: ?u3/a2/z0 ..'

1814,08 Könyvkötés' kapcso|ódószolgáltatás
Báiegriéś kělte:"zalF. ĺ a2ĺ2o Közzétéve. 201 3/04/25
H at á l yo s:,201 3 / 02| 20,,,

1820,08 Egyébsokszorosítás
B ej egyzés kelte: 2a13 / 02ĺ?a Közzétéve: 2ü 3 /a4/2 5
Hatáýos: .żÍ} 

|3 /Üfĺ2Ü ...

4332,08 ÉpÜ|etasztaIos-szerkezet szere|ése

B ejegyzés kelte: fa1 3 / 02ĺ20 Közzétéve: 2ü 3/ a4/2 5

HatáIyo s: 201 3/ 0f/ 2a,..

4333,08 Padló,fa|burko|ás
B ej eg yz é s kelt e: 2a1 3 / 02 | 20 Kö zzét év e: 2 0 1 3/ 04/ 2 5

H atályos: 2a1 3/ a2lfo .''

4619'08 VegyestermékkörűÜgynökĺ nagykereskede|em

Bejegyzés kelte: f013 /02/20 Közzétéve: 201 3/ 04/25
H atályo s: fa1 3 / ozĺz0 ...

4690,08 Vegyestermékkörĺi nągykeľęskedeIem

Bejegyz és kelte: 201 3 / Ü2/ 2a Közzétéve: 201 3/ 04/25
Hatályos:2ffi3/auza .'.

4751'08 Textil-kiskereskedelem
Beiegyzés kelte: 20,B ĺ a2/20 Közzétéve: 2aB/04/25
Haŕáýos: 2Ú13 / |Jf / 2a ..

4771,ÜB Ruházat |ĺlsl<ercslrcrĺľ-'ĺcnl ,(3.łĺ
t/

fO16,Ü3.24' [ĺ-r
\\o

https ://ceľt.e-cegj egyze|ĺ. ĺlu/./cegađ ar\ap ĺ 0 10998 tl209(jęskivonat
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9ĺ54.

9t55.

9/56.

vt3t,

9t58.

YI3V.

at^n

9/61.

9/62.

q|^ą

9/64.

o/ÁĘ

9/66.

9ĺ67

9168.

B ej egyzé s k e lt e : 2o1 3 / 02 / 20 Kö z zét év e: 2 a 1 3 / 0 4 / 2 5
Hatályas: 2ü3/a2/20 ...

4772,08 LábbelĹ,bőĺáĺu.kiskereskedelem
B ej e gy zé s keĺt e : ?01 3 / 0? / 20 Közzét év e: 2ü 3 / a 4/2 5
Hatályo s : 201 3 / 02ĺ 20 ..,

4939,08 M.n.s. egyéb szárazföĺdi szemé|yszá||ítás
Bejegyzés kelte: 2013/ 02/20 Közzétéve: 201 3/04/25
Hatályo s : 2.01 3 / 02/ 20'..

5il4,a8 Fo}yóirat' időszaki kiadvány kiadása
Bejegyzés kette: 2013/02/20 Közzétéve: 2ü 3/a4/25
Hatályos: 2013/02/20'.'

silg,a8 Egyéb kĺadói tevékenység
Bejegyzés kelte: fQ13/02/f0 Közzétéve: 201 3/04/25
H atáIyo s : 201 3 / 02/ 20 ...

5920'08 Hangfelvéte| készítése, kiadása
Bejegyzés kelte: 2013/E2ĺ?0 közzétéve: 201 3/04/25
HatáIyos:20131O2/2a

i

rc2a,08 Pĺac-,közvélem.ény.kutatás :
Bejegyżés kelte 2013/07/20 Közzétéve: 201 3/04/25
Hatáýos:2013/0fĺz0..,y i ::

5811 ,08 Könyvkiadás. i '

Bej egyzés ke'ltá: 2013 / 02 / 20; Közz ét éve: 20 1 3/04/2 5
H atáIyo s : 2u 3 / a2/ 20 ...

, 1812,08 Nyomáš (kivéve:napi|ap)

B ejegyzěs keltei 20;1 3 / o2ĺ2Q Közzétéve: 201 3/ 04/25

' 
ę átáłyos: 2o.| 3 / a2ĺ2a ...,
,310g )08 .Egyéb bútoĺ gyártása

Bejegyzés kelte: 2a13/02/20 Közzétéve: 201 3/a4/25
Hatátyo s : 2O1 3 / 0f/ fo .'.

9524,08 Bútoą lakberendezési tárgy javĺtasa

B ej e gyz é s ke tte: ?o13 / a2ĺ 20 Közzétév e: 20 1 3 / 0 4 / 2 5
H atályo s: 201 3 ĺ 02/ zo .''

9512,08 Kommunĺkácĺós eszközjavÍtása
B ej e gyzé s ke It e: 201 3 / 02 ĺ 20 Közz lĺt é:v e: 2a 1 3 / 0 4/ 2 5
HatáIyo s: 201 3 / 02/ 20 ...

9523,08 Lábbe|i, egyéb bőĺárujavítása
B ej egy z é s kel |é: z!g1 3 / 02 / fo Kö zz étév e: 20 1 3 / 04/ 2 5
Hatályos: 2013/02/20 ...,

9529,aB Egyéb személyi-, háztartásĺ cikk javítása

B ej egyz é s ke lte: 2O1 3 / 02/ 20 Közz étév e: 20 I g/ 0 4/2 5
H atáIyos: zo1 3 /o2 na ...

4941 ,08 KözÚti áruszá|lítás
B ej egy z é s keĺte : 2a1 3 / a2/ f0 Kö zz ét év e: 2a B / 0 4 / 2 5
H atályo s: 201 3 / 02/ f0'..

4942,08 Költöztetés
Bejegyzés kelte: 2o13/o2/?a Közzétéve: 201 3/04/25
Hatátyos: 2o1 3 / aLno ...

(,/;' ,/'t,/
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9/69. 5229,08 Egyéb szállítást kiegészítő szo|gáltatás
B ej eg yz é s ke lt e: 201 3 / 02 / 20 Kö zz ét év e : 20 1 3 / 0 4/ 2 5

H atáIyas: 201 3 / 02/ 20 ..'

9/7o. 7490,08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mŰszaki tevékenység
B ej eg y zés ke lte : 201 3 ĺ 0f ĺ 20 Kö zz ét év e: 20 1 3 / 0 4/2 5

H atáIyos: 201 3 / a2ĺ20'''

9/71. 6499,a8 M'n.s. egyéb pénzĺjgyi közvetítés
Bejegyzés kelte: 2013/02ĺ2o Közzétéve: 201 3/04/25
Hatályo s : 201 3 / 0f/2o'..

9/72. 6619,08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
B ej egyz és kelte : 201 3 / 02/ fo Közz étév e : 20 1 3 / 0 4 / 2 5

Hatá lyo s: 201 3 ĺ 02/ f0 ..,

9/73. 6203,08 Számítógép-Ĺizeme|tetés
Bej egyzé s kelte: 201 3 / a2/ 20 Koz z ét év e : 20 1 3 / 0 4/ 2 5

. Hatályos:2013ĺ02/20..'

g/74. 6311,0B Adatfeldolgozás,web.hosztingszo|gá|tatás
Bejegyzés"kelte: 2O1 3/ 02/20 Közzétév e: 2u 3 / a4/2 5

H at á l y 
-o 
s: fa.B / a2/ 20 .:'

g/75'' 7021 
,08.. PR, kommunikáció

Bej egyzés kelt e: 201 3.lĐ2/2o Közzétév e: 20 1 3 / 0 4/ 2 5
HaÍályos: 2o13l02l20,' .: '

g/76. 7022 ?a. ;Üzletřiteiĺ, egyéb vezetési tanácsadás
B ej egyzés kelte: 201 3 / 02/ f0 Kózzétéve : 20 1 3/ 04/25
H atáĺyos: 2o1 3 ĺ 02/ 20,'.

g/77. 856l,08 oktätástkiägészítőtevékenység
, 

B ej egy7 é? lŚe lte: 201 3 / 02 / 20 Közzét év e: 20 1 3 / 0 4/2 5

H atálľ 2 
: 

.f01 
3 / 02/ ż0 ...

g/78. 7311,08 Reklámügynökitevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/f0 Közzétéve: 2a1 3/04/25
H atályo s : 201 ?l 02/ 2a ...

g/79. 7312,08 Médiarekläm
Bejegyzés kelte: 2013 / 02/ 20 Közzétéve: 2ü 3/ a4/25

H atályos: ?01 3 l 02/ 20 ...

9/80. 7820,08 Munkaerőkö|csönzés
B ej eg yzés kelte : 20.| 3 / 02 ĺ 20 Közzétév e : 20 1 3 / 0 4/2 5
H atátyos: 201 3 / 02 / zo'.'

9181 . 7810,08 Munkaközvetítés
B ej e gy z és ke It e: 2ü 3 / a2 ĺ 2Đ Kö zz ét év e : 201 3 / 0 4/ 2 5

H atályos: 2013 / 02/ 20' :..

9/82. 7430,08 Fordĺtás,toĺmácso|ás
B eje g yzé s ke lte: 2ü 3 / a2 / 20 Közzét év e : 20 1 3 / 0 4/2 5

H at ályos : 201 3 / 02/ 20 ...

9/83. B219,08 Fénymáso|ás, egyéb irodai szo|gá|tatás

Bejegyzés Relte: Zffi 3/aU 20 Közzétéve: 201 3/a4/25

Hatályos: 201 3/ 02/2.a,..

9ĺB4. 821.I 
,08 osszetett adminisztratív szo|gá|tatás

B ej egy zé s kelte : 201 3 / 02 ĺ 2Đ Közzét év e : 2 a 1 3 / a4/ 2 5

Hatá|yos: 2013 /02l 2a ...

https ://ceĺt.e-cegi egyzek'hu/ ? cegađatlap/0 1 099 8 O209/Cegkivonat
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o/at 8299'08 M.n.s' egyéb kiegészítő Üzleti szolgáltatás
B ej egy z é s ke lt e: äai3 / 02 / 20 Közz étév e : 20 1 3 / O 4/ 2 5'
H atáýos : 2o1 3 / 02/ 20,..

7410'08 Divat-,formatervezés
B ej eg yzés kelte: 2a1 3 / 02 / f0 Ko zzét év e: 20 1 3 / 0 4/ 2 5

H atályos: 2o1 3 / a2ĺ 20 ...

8n0,aB Konferencia, kereskede|mi bemutatószervezése
B ej e gyzé s ke|te : 2o1 3 / a2 / 2a Koz zét év e: 2a 1 3 / 04 /2 5

H atályos : 201 3 / 02/ 20 ..'

6399,08 M'n.s' egyébinformációs szolgá|tatás'
B ej e gy zés kelt e: 2ü 3 / a2/ 20 Köz z ét év e : 20 1 3 / 0 4/ 2 5

5. oldal, összesen: 8 olđal

9/87.

9ĺ88

H atáIyos : 2o1 3 ĺo2| 20 ...

g|89. 8551 
,08 Sport, szabadidős képzés

.' .B ej egyzé s k eltę : 2ü 3 / a2 / 20 Közz ét év e: 2 u 3/ a 4/ 2 5

Hatátyos: 201 3 / 02 l 20 ..'
' !-l

8552,'08 Ku|tuĺális képz.és

B ej egy7és ke/te: 20 1 3/0 ?/,20 Kö zz étév e : 2a1 3/ 0 4/ 2 5

HatáIyo s zo1 3 / 02/ za ....

8559,08 .M.n's. 
egyé[oktatá,s

Bejegyzés kelte: 2a1 3 / a2/ ZÜ,Közzétév e: 20 1 3 / 04/2 5

t4 atályo s: 2013 / azl?oi.'

9002,08 " Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Bejegyzés ke/te; 201 3/0?/20 Kö'zzétéve: 2ü 3/a4/25
H atáIy.o s:'z01 3 / o? / 20 ....

9003,08 A|kotóművészeĺ
B ej eg yzé s kette: 2a1 3 / 02 |20 Közz ét év ę: 2 0 1 3 / 04/25

Hatályos: 2013 / o2l 20 ...

9a04'08 Művészeti |étesÍtmények mrjködtetése
B ej e g yz é s kelt e: f01 3 / o2 ĺ 20 Közzétév e: ?ü 3 1 a4/ 2 5

H atáIyo s: zo1 3 / gfl2:a,,.

9329,08 M.n.s. egyéb szórakoztatás,szabadidőstevékenység
B ej egyzé s k et t e: fa1 3 /021 20 Közzét év e: 20 1 3 / 0 4/ 2 5
HatáIyo s : f013 / 02120 ...

9311,0B Spoľtlétesítménymtiködtetése
Bejegyzés kelte: 2ü 3 / az/Zo KiizzéÍéve: 201 3/04/25
HatáIyas: 2ü 3 / a2/ 20 ...

9319,08 Egyéb sporttevékenység
B ejeg yzés kelte : 2a1 3 / 02 / 20 Közz étév e : 2 a1 3 / 041 2 5

Hatályos: fffi3/auZo ...

A cég jegyzett tőkéje

Megnevezés összeg Pénznem

Osszesen 3 000 000

Bej egyzés kette: 2a09 / 07 ĺ 1 4
Hatályos: fo09/07 /14 ...

A képvíseletľe jogosu|t(ak) adatai

11.

11/1.

/jiułĺr
Lq
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Cégszolgálat online Céginformáció - Cégkivonat 6. oldal, összesen: 8 oldď

13/4. Mikó |stván (an': Bokor Jolán)

Születési ideje: 1 9 5a / 1 a / f2
1028 Budapest, Hunyadi János utca 29.

Adóazonosító jel: 8306092589
A képvise|et módja: együttes
Egyĺittes képviselet esetén a másik (többi) aĺáíró neve (e|nevezése), ha az meghatározott szemé|y:

Därvasi l|ona Cecília
A képviseletre jogosuIt tisäsége: Ügyvezető (vezető tĺsztségvĺse|ő)
Jogviszony kezdete: z01 2/ o4ĺ1 0

A v áltozá s i dőpontj a : 2012ĺ a4 n 0

Bejegyzés kelte: 2012105/2"| Közzétéve: 201 2/Üó/a7
Hatályos: 201 2/ o41 1 O ...

13ĺ5, Darvasi |ĺona Cecília (an.: Darvasi llona)

SzÜ|etési ideje: 1 97 8/ 1 0 ĺ ?1

1 071 Budapest, Dózsa György út ó4. l. em' 13.

Adóazonosító je| : 840835067ó
- A képvise|et módja: önálló

Á képvise|etre jogosult !!sztsége: ügyvezető (vezető tisztségvĺselő)
Jogviszony kezdete:. 2Đ12104/ 1 0

A v áttozá s. i d ő po nti a :. zé1 f / a 4 n 0

Bejegyzés kette: fü2/ a5/f1 Közzétéve: 2a2/ 06/07

HatáIyos:Z}1 2ĺ 0 4/ 1 0 ...

14. A könywiżsgáló(k) aÍataĹ1 , 
i.

14/2.. L.V.S.KÖny.ĺszakért#Szolgá|tatóKor|áto|tFe|elősségűTársaság
Hu-z1f0,Dunakđszi' Vadász utca 6.

Cé gje gyzé ks z a .,,'flp:Ĺ*pi-u$

Ludäsiné VĹzy Saro|ta (an,: Tóth SaroltĄ

.'. 2lza Dunakęszi, Vadész utca 6'

JggvisŹoĺy lezdete; 201 4ĺ 05/ 1 6

. . Jogviszony vége:2017/05/16

A v áltozás időpontja : 2ü 4/ a5/1 6

B ej egy zé s kelte: 2a1 4 / 06 / 93 Kö zz étév e : 20 1 4/ a 6 fl 9
HatĄIyos: 2ü 4ĺ a5 /.t 6 ...

1 5. A fe|iigyelőbizottsági tagok adatai

1511. Hunyadkürti lstván (an.: Krajcsó llona)

1117 Budapest,'Szeĺémi sor 5.

Jogvĺszony kezdete; 2'a09 ĺ a5/ 04

Bejegyzés kelte: 2009/07 /14
Hatátyos: z8a9/a7 /14 ..,

15lf. Kamarás Mihá|y (an;: Miklós Mária)

1051 Budapesl; októFer 6 ü 21. 3. em. 8.

Jogvĺszony kezdete: źoog l as ĺ o ą

Bejegyzés kelte: 2009/0v ĺ14
H atályo s: 20o9 / Đ7 / 1 4 ...

15/3. Benkő Péter (an': Motnár Borbála)

2529 Annavłjĺgy, Borbé|y sor 42.

Jogviszony kezdete: 2oĐ9 / 05 / 0 4

B ej eg yz és kelte: 2ao9 / a7 | 1 4

HatáIyos: 2009 ĺ 07 ĺ 1 4''.

16. A jogelőd cég(ek) adataĺ

https ://cert.e-cegj e gyzek.hu/?cegađat1 aplO 1 099 80209/Cegkivonat 2016.03.f4. .910



Cégszol gálat online Céginformáció - Cégkivonat 7. o1đa7, összesen: 8 oldal

16/1. SZEMIRAM|sZ Színházi, Kulturáĺis és SportrendezvényszervezőKözhasznrj Társaság

C é gj e gyzé ks zá -' Ĺ9j]-4p^(!"9]!jl

,ło o s za m : i.ä119p o-o-ä ä"ö]

B ej egyzés kelte: 2oa9 / a7 / 1 4
H atáIyo s: f0a9 / 07 / 1 4 ...

20. A cé9 statisztikai számjele
z0/4. 21190663-9001-572-A1.

B ej egyzés kelte : 201 2/ 02/ 07 Köz zét év e : 20 1 2/ 0?J 2 3
Hatá lyos: z01 2/ 02/ 07 ...

21. Acé9 adószáma
f1/2' Adószám:21190663.2-42.

Közł5sségĺ adószám: H|J21 1 90663.
Adó szá n státusza: érvényes adószám
Sfáťusz keede te: f002/ 01 l o3
A válto zás id őpontja : 2':o1 2/ 02 / 06
B ej eg yzé s kelt e: 2o1 2loż/ a6 Kijzz ét év e: 2 0 1 2/ 0 2/ 23
Hatályos:2012/02ĺ06 -.,

32. A cég pénzforgalmijeizőszáma
32i1. 117421-ts-20147260-00000000

A szám|a megnyitásának Qďtumai2001 /12/20'
A pénzforgalmiie|zý.9zámot az OTP.Fiók Budaörs (204a Budaöĺs, Szabadság út 131/a. ) keze|i'

Cég jegyzékszání:-fuj::.1-q;9,ĺj"9-{ijł

Bęj eg y zés ke tte: 2oTg / 0g /f1 Közzétév e: 2 0 0 g / 1 0 / 0 8
: J Hat!jľo;.: zaalľg/z1..'.

45. Acégelektľonikuse|érhetősége
45/1 . .. A cég kézbesĺtésĺ'címe: gazdasagi@tuĺayidaszĺnhaz.hu

A vátÍozas' i dőp ontja : 20ŕI 4 ĺ asn 6
Bej egyzés ke ttei ZaM / O 6 / a3 Kö zzét éłe: 20 1 4/ 0 6/ 1 g

Hątályos: 2ü4ĺa5/1 6 ...

48' A kĹizhasznúsági łokozat adatai
48/2. Fokozat KözhasznÚ

A közhasznÚságĺ fokozat, illetve jogállás megszerzésének időpontja: 2OO2.február 27.
A v áItozá s id ő pontja: 2u 4ĺ a6/ a3
Bejegyzés kelte:2o1 4106|03 Kijzzétéve: 2014/06/1 9
HatáIyos: 201 4/ 06/ B3 .'.

49. Acég cégjegyeékszámai
49/'].

C é gj e gyzékszá m : i-9g9-l-2l 8?.$

Vezetve a Budapest Környétĺ ĺorvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
B ej egyzés kelte: ?a09 / 07 / 1 4
H atáĺyo s: 2009 / 07 / 1 4'..

49t?
Cé gj e gyzé ks zá m : fi -0J€ 8 0-20*!:

Vezetve a Főváľosi Törvényszék Cégbírosága nyĺ|vántartásában.
Bejegyzés kelťe: 201 2/D2/06 Közzétéve: 207 2/ 02/23
H atáIyo s : 201 2. ĺ 0?1 06'..

ĺ|. Cégformátol fuggő adatok
1. Atag(ok) adataĺ /

C,,i ĺ
//
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113. Darvasi ||ona Cecĺlia (an.: Darvasĺ llona)

Szüĺetési idĄe: 1 97 8 / 1 0 l21
1 071 Budapest. Dózsa György út 64. ĺ' em. 1 3.

A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot.

A tagsági jogvĺszony kezdete: 2012/04/10
A változá s i d őpontj a : 2o1 2/ 04/ 1 a
B ej egyz é s kelt e: 201 2/ 0 5 / 21 Kö zzétév e: 20 1 2/ 0 6/ 07
H at áIyo s: f01 2./ 04/1 0 ...

1/5. Boros Zoltán (an.: Samu Vĺlma)
Szü|etési ldeie: 1 969 /o1 / 1 6

1 1 1 8 BudapesĹ SzÜľet utca 21.

A tagsági jogviszony kezdete: 2o12/o4/10
A változás időpontja: 201 2/ 04/ 1 0

' Bejegyzés kelte:2012/05121 Kozzétéve:2a1aa6/07
Hatályos: 2012/04ĺ10 .'.

1/6. '.. Várady Márta (an.: Babus Piroska)
Születési ĺdeje: 1 952105/01

2040 Budaörs, Patkó Utcá 9. V||. em.62a.
A tagságĺ jogviszohykeżdete: 201 3/05/31. 
A váItozás időpontja: zqłercsĺel
Bejegyzés,kette: 2O1 3/ 09 /O2 Közzétéve: 2ü g/ag/l g

Hatályos! 2'013/05/31*'.. i :'

8' oldal. összesen: 8 olđai

Az lM Céginformációs Szo|g3|ątá hivataĺosan igazo|ja, hogy ezen kiadmány adatai az ĺľ|etékes cégbíróság jogerős

végzésein alapulnat. A cégÜgybeń e| nerrr bkált módosítás nincs folyamatban.

KészÜ|t: 2o16/o3/f414:08:59. A szo|iáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó
ľendsżer adataĺval.
Microsec pégĺniormációs šzoIgálłató

,/,/

c,,i ,,r
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ĺJ gy szám: t4Üt1 ĺH.ĺ 3 51 ĺ 2Đ 1,6.

Alulíľott budaoľsi ko4.egyző-}:elyettes tanúsítorn, hogy ez az ősszeťuzött, cĺsszesen 8(nyolc) oldalbóI álIó okíľat niinđenben megegyezik u,iitutu^lekéľdezett, azlgazságugyiMini.sztéľium Hir'atalos Céginfoľrrr aciĺ siolgel'ute* nyii'.ĺ't"ľtásában szeľeplő, Cg. 0l-09-980209 cégiegyzékszámu Tuľay ĺda szĺnałz ŕłĺ"l,us'o.i Nonpľofit Kfŕ.Cégkivoriatáva!.-:'-._ 
-*------.-Kelt: Budaiĺľson. 2aI6. (kettőezer-tizenhatodik) év maľcíus hó 24. (huszonnegyJíkJnapján'--...

sĄ(-/ \-L

Dľ. Kékedi Tĺinde
kozjegyző-heIyettes

7/Ür
y3



a.r,ÁnÁsl cÍnĺpnloÁiĺy

Alulírott Darwasi Ilona Cecília született Daľĺ,asi llona Cecĺlia (Vác, 1978. év
október hó 21' napjan sziiletett. an5,ja neve: Đarvasi l1ona), i071 Budapest, Dózsa
György tlt 64. I. emelet 13. szám alatti lakos, mint a Tuľay Ida Színház
Kiĺzhasznú NonpľoÍit Koľlátolt Felelősségű Táľsaság (rör,idített elnevezése:
iľuľay Ida Színház Kłizhasznú Nonpľofit Kft., székhelye: 1089 Budapest,
Kálvariá téľ 6') iig1wezetője, (vexető tisztségviselője) a céget akként jegyzem, hogy
a kézzel, géppel előírt, előnyonrott, illetve nyomtatott cégszĺiveg alá a nevemet
łinállĺían az a|étbbiak szeĺint íľom :

Ügyszám : 1401'1' tW 638/20 15.

Alulíľott budaöľsi közjegyző-helyettes tanúsítĺrnr, lrogy a fenti aIáiírási

címpéldányt
Đawasi llona Cecílĺa sziiletett Darvasi llona CecílÍa (Vác, 1 978. év október hó 2l '

napjan született, anyja neve: Đarvasi llona), 1071 Budapest, Dózsa Gytirgy út ó4. I.

emelęt 13. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 8L2776RA szrímú
szeméIyazonosító igazo|věnyá"val, lakc.ímét. a 284442 SL számú lakcímet igazo|ő
hatóságiigazo1vrányávaIĺgazoIta,előttemsajátkeziilegírtaalá.-_
Megjeg;,lzés., az Usyftl łudomćłsuĺ yette a kazjeglző-heĺyettes tájékoztatását a
ĺrazjegyzőlrről szóló ]99], évi XLI. tarvény ]22. s O-(Iq bekezdéseibenfoglaĺtalĺról,
vagłis a szeĺnłźlyazonosság on-ĺine eĺlenőľzésére voncĺĺkozĺj rendeĺkezése,tcről.

ľłclt Euđĺrorsĺin, 2015. (Kettőĺrteľ-tizĺurütijdik) ćr' ľrárcius ho 18. (tizennyolcadik)
napján."

Dr. Kékedi Judit
kozjegyzó-helyettes

,,/
C,, 'ĺ ,,7/""rtr
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TTJRAY IDA
SZIxHAZ

]0t|9 BUD^PEsT, KÁLVÁRI^ TÉR ó.

Tündéľtalálkozó

2016. szeptember J.0.

"Gyerekkorom legáhítottabb vágya volt, hogy találkozhassak egy ttindérrel',..'.'..,,',,

PRoGRAM lnŐRErungľľ:

14.00 Polgármesteri megnyitó, programismertetés

14.05 Ttindéria mese előadás

15.00 - 18.00 Tündér :kert,,megnyitása',, gyeľekprogramok

1.B.00 Mese- musicalek fWalt Disney) - Fehér Adrienn

1B.30 Össztánc gyerek tündéreknek és gyerek koboldoknak, manóknak

19.00 Díjátadó

1'9'L0 Gitár hangulat Seprenyi Lászlóval

19.zo Lepke dallamok Király Kĺttive|

19.30 Zenésfelnőtt előadásainkból részletek

20.30 Színészkoncert

2L,30 ossztánc fe]nőtt ttindéreknek és felnőtt koboldoknak

Leve|ezési cím:2O4O Budaörs, Pf ' 12o.Te|/Fax: +36 23 428 47oE-mai|: titkarsag@turayidaszĺnhaz.hu 
/,í,

www.turayidaszi nhaz.hu



!ua1ryst'|0y9ps Vl|t. kerület Jlzsefuárosi Pn|gármBsteľi Hĺv.ghl
Gaedá|kodási Ügyosáá|y
1'082 BudaÉest
Barosśutca'63.67' 

K É R E L E M
a Józscfvá ľosi. Önko ľ'mányzĺrt tulai ĺl oná ban lóv'Kć r j tł k a łI ),o'ni ! o l,Ż-i',i--i1.,i.ł".n a ĺ Áł, i '' a|^',,ł t.

Megj|ég,1łzés, iełtti o{ai,,iiuwn ffin
hpzzájáruläsball li2gtgltah elletlőnéýhez szittĺségesek. ."ł, iaiĺ"' l,,ti...iai[i,,;i,*1, Hlat1l Gazdálkątltźsí;teľűgleleti Üglosľtátya, kezéIĺi c hlfunlźciiőt fure;cbltezésLiogróĺ.ł' * ĺ,,ĺo,'i,iZiis-iod"as,aięóIó 20t I. á,i-đI,.,nréilyaĺąpján
Köz.tesJeô,hasznáIatiđeje:zolffiev.lilđ nu l7Enontu' - zolE.ev ĺÁb-l ĺlo 6 "-''*(ľöbb időpong- helyszín esetén lłérunk list.át mellékelĺi!.l

{tĺi|<'ł.- ł1 a.'.'.....;)i[||r".!,i.'..t.i..'.i'....(utcątér)',ŕ.'ü'....sz{rłlďőfti:ii!'ť.Łtitlos1en; 
ľĺĺIĺlteĺtileten tto!}..','...;...........

Mqgięgyzťś ( Eryéb tény, tcĺĺrĺi|mény,.LBVELEznsĺ cÍnł, *.ilyiĺ'"" a fénti ađato|ĺÍĺíl eltéľ, stb.):

Kěľjiłk.ľ,ł|:,i,':':::.::j..:|ĺ;;|i;;Í:I.l.;;;;,;";";;;;
a k é ľ'e I e łn n ý o fu t a.t v ĺ-liy i ä. l á ív,hI.'',,iíL i*,,,.ii"ł * l
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A kére|mpaŐ tudomásul Yeszi, Ilogy

- a kérelęm benyújľása nemjogosítja fe| a közteľĺilet használatára,
a Józsefuáľosi 

Q$9ĺ'rnánľzat ľulajdonálĺan ]év<i ktĺ''ĺęrülętek l1a9znála!árót és.használatának ľendjér'ő| szó|ól8/2ol3. (IV. '24.) -ö1kqľmányaati rendelet l7. s (t) llekezdés; śi.'ĺni.íl.oĺ.eruĺ" iiá',"älutaon ktizterĺIlet.hasznáIati dljat köte!es fizetnĺ'
a kiĺzĺeľilleten kizárĺĺ'lag a kereskede|rai tĘéke4ységek vĘzésĺĺnek fe|téle|éíľöl s?o|ő 2|o/200g, (|x,zg.)Kormányrendelet l.2. $ (l) bekeadése atapján. u 

'*aĚĺ.|s. 
ňii.i.:l.luteĺen meghatäľozott tęrmélĺek áľusÍtha-tók.

A kére|emhez a kérelmezőne|ĺ a'z alábbi mcl|é|cteket kel| csa'tolnia: (A csatolt me|lók|etet kéľjii|1X-eI je|ii|ni)

,,| híűtytata.nuĺ kit,ÖiťjÍtkě,dęfi)łonltatvđlły és e előíl.t nlepékletekcsa|olásqn i:i!, ! rlo:,l!?s e^Í eg},éiIéruinťą ryeglélłő lélesítnényĺ.otłija etaĺ'getthewlen,a beął1ijlotĺkél:elenl éľďeini elbí'nźůźsĺźhoz!

A ktiztęľiilet-használatot - k.ĺilönös.en -.az a|líbbi jo.gszab źiyok szabźiyazżók:
Magĺľorcáq heM önkoľmány.z?.ltiró! szo|ö]2ol l. évi'.ct)oofixi törvény,

ä{ľ"äľ.trľ.]*ľľiffiTríjituląiđonáb,an.levłĺto"tę'.ii,łęl.l''i*alu.a'ol"e,r,*,'á|atĺłnakĺendjé$ĺsmló l$pqł3.
JizsefoáľosKerÍilĺiilÉpĺrcsis3bályzatrĺľol szl|Ú66fuoia7,(XII"!2)tinkonnányzatireađelet* 'Bu{apestiVáľosrendézési 

es.ÉpÍtesi Keľďsz.ą'bälyzatđ 
''jlo.ąii]íĺi'ĺx,rs.)ĺiliiď,"na.l.,- 

*'ľ#Íľ:*#,:ľ'o'ľenđezéspk 
és cégérek elhelyezesćnelĺ szabalyaiľot.."oTo sslao.i:. (XIt.20.) iinkoľ-

NVĺLATKozAT
AlulÍľott, azáita|am bęny.rijtott közterti|et-trasználatí kéľellnem elbíľálásának céljáb ćl| łwśiirtl'Iakszelnélyes adíitaimtörÍénő kezeléséhgą *lo1ľ,.o1'!.u::|"c.y.1z 

'cy 
fudomásra juto'Íĺ' személyes adataĺmat a PolgánnęsteľÍ řIivata| az'te.járásban ľészfvevĺi szakhatóságí álláśfo{ĺalásořnbęké,es" vee"ntouíbĹ.ĺtsä äz illetekes hatós{gokfelé'

I(ére|meľn benydtásakoť a PolgárnlesÍeľi }{ivata| Gazdálkodási Ügyosáál1,.ügy.inté.ziíjét{íl tffékoztatást kaptarn -aniielyet thiloinliśił/ ýeÍiel,J. oz'ělia1.ĺs megindĺrésának napjaróĹéz-üy]nliae,ĺ.ł,atĺnio ,srÖ'|, a:zrlgyalnľe iľányadó jo,g-

iíäľí},];ľ,l;iÍlľ.1ťff'H1l1iĺ-'';'äilit's 
Iĺů,'telezettsegeimiđl, il';;uĺ.íot"-li*itt'égern elmulas#s.ĺĺalc.;ogŕłĺuut"l,iž.

{!Í!MI!Íłtł, bogý lĺéľelmem teUęsítése ęsetén a kč
2004' ĺš'vi CXI.' törvénv 200ĺl évĺ í]YI |Änrlĺl, |'j91'*ľtľ:i |la1ołĺgj |Ęanäs e.s szq|$ltätáś.{lta|ános szabátyaiľól a

xl,*.i:i.ffi:r:;il:ł:,::::;}:j ľ*;.::ľrléĺ;j^iĎ:Flii;ffi.i''1.tů.;ääŤx'ľŁf':äľJ;ůiÍ3::lĺ?äľi.:inondok' Tlłĺlonĺdstlĺ łesz",,' hogy ezälíal u. ugy.'nĺeo iiJínlhäia;ää;,;ľ".,o" 
él.P.ĺ..l ą lęllę.ooę'zśĐI Jo€or

lakközléseko',sg.*.'ľľ..;ľlľľ]ĺ:.é*'

ĺ. A közteľii.leten folytatni kívlánt
i vállalkozás esętén: vál

táľsaság, egyéni cé.q esetén:30 näôiäiiH.i
. táľsadalm Í és egyćb szeiGzĺekisetébenDivi

af ' a,? 
:\zPry, 

g|tetn i líívánó
nység bej'elęnt''ését isazoló. dokumentümot'aď. a ľĺÍ,iŔađĺ Bonuđi];ĺ:

.ęlhelýpŹkedése ggyértelmĺien mege|lapírh"tol.:,$1en1tEŕäś1.ľ-Ąü'řiłoíř.Éšřiäiüi''#|ää[.ľ'*JJł*.'
hossztisága; a tęrasą pavilon 

11eie19!az epĺllei-ľlomňuati faútóiés;ŕ;j.,"élűői;;já'iĺooisffi,.,u,"
.ooJiłäemu'n mérvę);

,létęsĺtméhy,.n

4:
mt

z11 l?!i. h,-9Í3j árul ĺí's m ęgĺj ĺtĺ ś@
vételt ke.| l becsato|n i.

esetében ąz ěpít'tetőtőt kapoutieglnĺitilnazđsĺ é; ;ĺ,s{,;íii,i;,;,.;i;;,;,;;;;i;;i,,;:.jui?;:,;;i;;;ľiä;,;##-yĘi en ge dé lyl cs ąt ol n i sĺli lĺst! pes.

'''- ""'ľp' i''"łiiilll'91ŕo1;ľ.TJľlłT'.':'šiľŕ.iľ.n-ľHä:il'#kłJ;:äjŁ.ŕ.ůffiffiffi
olztál}t' Foľgälomteehnikai osaiílvlĺn.

Buĺ|apcst, 20J!],'. óv.ła hó .'2}.., nap.

sházkľzľjö J{ťŁ

,/
Cr'; -rŚ}



Oľion Tätsash őlr'kezelő I{ft.
H-1 605 B.udapest, Postafiók' 7.

Tel.: 0670 /36-35-48i1

Tisztelt TJgyntézőt

l ózs efrĺ fuo s'í Ont<o tmán1Jzat
G azď.äIl<a,dási Ügyo sztäIy

H-1'a82 Buđapest,
Baľos,s utca 63-67,

|1e1tn9m a segítségét kémi, ľnint a 1.083 Brxlapest, Ptátet utca 28. szarĺ alattj táĺ-saslłáz Isozösképviselője.

^ 
2016'a4,14. naąjáp tźlÍtott. kozgyrílé.sen a 

'ruIaj,donosközcĺsség elfog',adta, hogy keľuijönielÉjítáqta az éptilethĺ1 
..taĺ,o..ző.iéő j'''^b .ľ,éťiil|őz1ta,.rnive1 a äsapĺdók aláfolyik éstongálja az.ép'..det homlokzatät. Á. b'Ěázás miatt.koĺáhü^', *ai:elofoĺđult, ľ'ogi aa*atok váltak lea lromlokzatdl, ezéľt seülséges a felújítást minél előbb elvégeztetĺri.

Á telrljítással az ]VIWÍ lÉpíú lśfĺt P,ľľTlg o takókozĺísség Á kivitelező' cég vezetőie
1.$oný' hqgT a biztonsá.gos ko'zlekeđés biziosítása éľdek-éĹä;l..'ég" a mrrnkálatokídeje alat véđ'őtetőt ep i a gy.aiogos ficrgaloĺn'liíz,tosításá'ta, valamiĺt a Fĺáteĺ: utcaioldalonaz éĺiatet.t teĺaszoli ahďapaĺl.olást ňcg kęil tiltąni.

p.1ĺe Y{0 1ekłn.tqt.t;l,'l'TęT,.hugy a melleLelt ,dokune.ntur'no& aľęján.szíveskedienelĺ akozteľŕĺle.tfogtalásikére'lmünketi.ó.ľĺľ'ug5,ł

i\,ĺellé]<letek:

= I{éľeleľn nyomtatwán1r lđ'tolweés alĺíírrra. 2CI1io5.31.lĺozgľ'tiłétĹ^iri€í'ĺz,őkö"'},v, ĺĺĺelylren az oĺ.ion Társasháelĺezelő Kft.ITesbíi,uaa P,ľáteľ utca 2& 
*iĺ*asnaĹ^ 

ná|'ĺ'aete.,.l.- Oĺion Táľsasházkeze|ő I(fĺ cégkivooat ói. ĺ)áńtásĺcítnpéłdany* Táĺsash.áz Ąlapító olciratą 
'- Fotgalo'rntechnikai terv és mliszalĺi.leíľás- Budapcst ldozút bozzôtráit,a\ása- Tátsasház horrrlokzatáľól késztilt kép, jelolve a teľaszokat

I{éľem, lrogy a bizottság döntésér.ől lelretőség szeľint e-mailben is szíveskeđjenek
éľte síteni az info @'"oĺionlĺfi. hu címen.

.CIľiqn 
*'.

teł'{!Ą! il{ltíitt
i]łiÝ'{l ĺí(ĺ t lt!liu

*r{g



Se' gítsé'gtił<et ezríton is lcöszönöm!

Budapuĺ; 20I6.' 4ĺ!g1tł<!1łs 24
TiszteletLel,

.Qľľętt.ol.
t4i,|ír1Ł l'!1}.ii\
r}tt):ę| í!ĺ łĺltÍq



|(azgy ű|és i J e gy zőka nl1v

Késztjĺt a Vĺí|. ł<er. Práter u. 28 Tiá.rsashá;zk,özgy.űIésén a Práter utca 31 szakközépiskola
terrnében 20'1.3. május 31.-én 18 óra 10 'perc:kezdette|. Jelen vannak:-a je|en|éti ív szerinti
tuĺajdonosok /melléklet lefűzve,/A levezető eln'ök rnegá|lapította, hogy a kôzgy(ĺlés a
megjelentek aránr1éban 7915/Ia 000 tuĺajdoni arányban határozatképes. A k,özgyű|és
eg,yhangú|ag e|fogadta a napírendi pontol€t

Ńanirendi,pontok :

'1. Levezető elnok megválasztása
z. Jegyzőkönywezető. megválasztása
3. Jegyz,őkłi.nyv hite|esítők megvá|asztása .

4. 203.2. évĺ:gazdálkodás e|számolása .

5' Kozss képvise|đ lerĺondása
6. Ú1 lkozos ké' p.viselő.vä|aszjtásą:

Hatářozatok:

1.

7

Ji

4.

5;

hatáľozatjĄ \łizs.1lĺes levęzętő.ęlnd,kenek Gál Bé]ánćt váxasztptta meg a közgy,Ĺílés
7915 l t0 000 aľłánýban '--- :iÍŤ-

ła$ľqiat,.-.Ą Ęo:ęľ{'Í:.jeqľaýkonyľ vezęťőnek Pentzné Bokodí 'Évít válasz'totta meg7915./ ĺ0 0QÜ arĺänyban .
łąt4ľozatj. * ľ:ľg4Jés'j.egyaĺíköny.vhitelesítőnek SonkolyAntóniąt és Köľt'vélyeqsy

Enikőt váJaszto'ttameg79t5/ 10 0o0 aľánvban". 
Y9 rlvlĹYvrJvo|

hatá.ĺľozah LZflI?. évi gazdál'kođäst a közgyti|é*' -eguĺtutľu és elf,ogadta , a felmentvényt
egyhangú-lag ľnegadta :80 zą l t o:ôo o ąanňon7- r l śB7ió*o o'ó li'aoä i 

"...

hątĺíŕ'ozFt:Aközös,kćpvisel!rn3ęrgmlol"w'eáíáuäJoa''."l.ĺ'**t'.it*Ě*ń"p*
tisztségéľ<ĺlbľoľd'e1oząĺtĺ.e'śálemňndást"ailtiżol..'t.poiselĺĺ.éřdęmejnek
elismeľése,ľęllettegyhangĺiäg^e1ĺoĘ9i'^ąg'a,raĺi0UÖÍi.ä't.íiň jiääłj*.-

häÍáľóżät;śľfu'q4j?'''.egoäĺa'"to:ttaz-oĺoňrh.-tu:ttĺÁiepiĺiśelőnek
8074 l 

'0 
oľ ľľl T,,{u-l:' 

kö;ľ'l k:e'ĺ,"lu á rcřtĺ'ä"ii.Jp'i'"lo*l
kő'zösen záľja 19.a táľ,.gyévi kiini"vď,é.št éi ,o.,'i,át*-Lutoluut 3o nąposhatĺáľidĺivel . Enqet isrnereté.b'en u zol3.euĺie*'eoę.elkészíti és egyrendkívti]i kó,z''91ĺĺlę* atulai'-a.onostotta megvĺtatja. Az.űj]képviselĺí
az, ęIőzó,két év gazdálkodásft ls köteĺos awi"sďaml .,--

Budape-st,,20 I 3 -05 -3 1

/éĄ\l

ĺ 
.. 

l Í .?',! r

--.-------L{,,p-.lJ--_--a.:łłklau---
Lev,ezető einök

7i
C,,-i ." ^ A-r 

611 r

FljtelesÍtő tu laj đonos
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2016,08.01. cégszoI g á|at on|ĺne C Ąj i nformáeilr - C eg kĺwnaĺ

IGAesÁGÜcyĺ M IN Is zTÉnruľĺ
cÉGlNFoR MÁclós És ĺz EL.EKT R oNtKUs cÉceuÁnÁssaľ
Koz'REMÜKtDÖ'szoloÁrł,ľ

cég kivon at
A Cg.Oĺ -09"907537 cégjegyzékszámÚ oR|oN TÁRsRsHÁzrezeli és Szo|gá|tató Kor|átott Fetelősségű Társaśág (1:ĺ 58

. Pu{apest, Drécĺeýár utca 25. ĺ.0. em. 32.) cég 201 6. augusztus 1 ' napján hatályos adatai a következők:

|. Cégformától fÜgget|en adatok
1, Áĺtalános adatok

Cěgjegyzékszá rn :0 1 {9-90753 7
Cégforma: 'Koľ|áto|tÍělelősségű társaság
Bejegyezve: ZioB/10/f9

2. A céi7 elnevezése
2t7. oR|oN'TÁR*sAsHÁzKEzELÖ és Szo|gáltató Koľlátolt Fele|ősségrÍ Társaság

Bejegy zés, kelte: 2'008 / 1 o l f9
Hatá|yos: 2008/1 o/29 .,.

3. A'cég ľiividÍteBe|nevézése
3I1. oRloN TÁRsAsHÁZKEzELo Kft

Bejegyzés ke|te: 2008 ĺ'I a / f9
HatáIy o s: 2008 / 1 o /2g,,.

5. Aceg székhe|ye
5l2' í:1i58 Bu'däÍiesL Dřégelyvár utca 25., 1'0. erjl.32.

A változás ĺdőponýa: 2:Ol1/02/11
Bej.egy'zés ke/Íe:. 201 1 rcu 1 6. Kijzzétév eľ,201 1./a3/a 3
tlĺitályas; 201.1 ł0?l1 1 .,.

6, A.ctry:telephelyeii)
6/1, 1 14'9 Budapest,. Róna utca ] 1'5. A. ép.3..em. 2:

A v áltozás i d őp o ntja: 2o1 6 / 03 ĺ 05
B.ej.e g y,z éjs. k e t t e: zs l a ĺ a3fi 0 Kij z z ét éY e : 2 0 1 6 1 o 41 0 ll
Flatályos: 20ĺ 610g/0 5 .,"

8. Á |étesíÍ6.qkiiät kělté
8/1' 2008' október28.

B ej e g.y z és.k e l t e : fo a 8 /'1 o / f9
ŕíąľáýosl f0o8l: tr1 O ĺ2g,..

8Iz, 2011. február 11.
Beiegyz,és kel:te: 2o11 /02ĺ16 Közzétéve: 201 1 /0g/03
Hatályas: 2o1 1 Io2/1 6 .'.

8I3. 2Q:13,Íanutiĺ 22,
:Bejegyzé s kelre: 2 0 i 3/ 02/ 01 Ktjzzétéve: 20 T 3/0 5/0 2
Hatály os: 201 3 / 02/ 01 .'.

B14, 2016. márcĺus 5.

B ej e g yzés k e fte : 201 6/0 3ll3 0 .Rö zz étév e: z0 1 6 / 0 4/ a 1

ľ,1atályo s: f01 6 / Ü3 l30 ...

9a2. AcĄ;tevékenysége
9171 . 6832,0B |ng:atla.nkezeĺés

Főtevékenység.
Bej.egy,zés kelte: 20.l3/02/16 Közzétéve: 2013/a4fi 8

https;//cert.e.cegJeg é|(.ht/?ceg adat|aďo1 o9907537.,/Ceg kiwnat

ľ

ffi

,r'
l. 1'lĘ

Ü/,, ĺ\'- nrv7



201*6.08. 01.

9/7f.

9/V3.

9/74.

9t75.

9/76.

9t77.

9/84.

9185.

9/86,

9/87.

, cégszo|gálal'online Céginfoĺmácĺó- C'églironat

HatáIyos: zO1 g /02/1 6 ...

4110 |a8 ÉpÜ|etépítési projekt szervezése
B ej.e g y,5" k eI t e: 2ü 3 / a2 Ą 6 Kij zz ét év e: 2 0 1 3 / 0 4/ 7 8
HatáIyos: f\ftlazn6 ,,.

4:ĺ2a,08 Lákó-és hem |akó épület építése
Bejegyzlĺs kelte: 2Đĺ3t 02/'1 6 Közzétév,e: 2.ql gĺoąĺl a
IJat ál ya ś: 201 3lo2/ 1. 6 -..

4311 ,a8 Bontás
Bejégyzés kelte: 2013.to2/|| 6 KtjŻzétéve: 201 3/o4li 8
Hą{áýoś: 2Qĺ 3/of/16 ,,.

431 2,08 Épĺtosĺ terii|et eĺókészítése
B ej eg yz é s kelt e: 2O1 3/ a2 fi 6. Kiizz é,t.év e: 2 0, 1 3 / 0'4 / 1 8
Hatály o s; 201'3 / azl 1 6,..

432.I,08 Viĺlanyszere|és
Beiegy.zés kelťe: 2013'10f/16 lfti:zzétéve: 201 3/04/1 8
Hat őly os; 201 gĺ ĺa2 l| a,,,

4322: | 0 8 V k:ł 
-g 
Ą4 tlf,|és-. |ég ko n dicio n á | ó*zereÍés

Bej,egy.?łg5.kelťe: 201 3t 0f t 1 6 Kö.zzétéy e; 2a 1 :g / 0 4/1. 8
H atály o s : fd1íl, i ď2 li. 6,,,

4.329 i0i8 
Esyéb: éĺD !łletgépésąeti śzerelés

r.01.

88,

rQo

ĺ90.

ĺ91'

I

r/9f.

E193,

'9194

919!

e ei'eł ľ zés : !!7fi: i 2Í 
| 

:1 
i t 0:2 / 1 6 Rö zzét éu ęi: 2 o 1 gl 

0 4 l 1 8
. Hą'Éáłyo,sł2Đ13lĺ.o.fł16,..

9/79, 4g3i1 ,08 Vaĺ<olás
Eď€,gyzés.k:!t:: ia1.a/ażl1. 6 Ktizzétéve: 20i 1 3/04/1 8
H átá ly aś:. ia fi / a?n. 6,,'

9l$D, 48ě2|08.'tp1ijetaszta|o.s.szerkezetszeie|.ést
BeJďgýzđskel'tę:2aru|of |,1.6Ktizzétl-őve:20'1.g/041ł8,

. l,1 at a ly o; s; 2o1 3iĺ o2t1 6 ..,

9|81.. 4833.a8. tradló'-.ĺaĺbuľkoĺás
. 

E 
.ejesľzés ke[te: 2f.13,ĺ'a1'ĺ16 Kĺjzzétéue:' 2,0,R/aa/1 8

H ątályos: 2o1 3; / 02 / 1 6 .',

9/82, 4334.08 Festéą.Üvęgezés
Bejęsyzés kette: 2Q1 3ĺO2t1'6 Közzétéve: 2.0,| 3/Đ4/1 8:l"Iatály 

o s: zD.1 3 / a2/ 1 6 .',

9183. 4339,0'8 Egyéb befejező:épí1és 6.o...
Bejegyzes keiĺe.' 2013/0 2ĺ16 K zzétéve: 2013/04/18
ĺ1atáĺ'yos: 201 3;.ĺ ozĺ.| 6 .,.

o7c

ot,

9,

4391,08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Beýegyzéa ke/tej:2o1 3/0 2/16 Kijzzétélue: 201 3/04/18
Il Bt ál y.o s: 2o1 3 ł02 / 1 6,,.

4399 ,08 
Eg.yéb speciáĺis szaképÍtés rn.n.s'

Bejegyzés kélte: Za1.3/Đf/16 Köizzét,éve: 20:t3l04/t 8
Hatátyos: fa1 3ĺ02/1 6 .,.

4799.,08 Egyéb nem bo|ti,piacíkĺskereskedelem
B éj eg yz és ke lte: f:a B / Đ 2 / 1 6 Ri) zzét,év e: 2o l á io ąĺ l.a
Hatályos: 2o1 3/of/1 6 ...

4931,0'8 Váĺosĺ, e|óvárgsĺ száľązÍĺi|di személyszállítás

,'1
U/.ł

7/
orl

c3;
htÍps:/lcertle.ceg j eg}Eekhtr/?ceg acíatĺaý01 099Q7537C eg kilonat



)B.0.1. Cfuszolgá!'at oniine CfuĺnforĺIÉeió - Cfulrironat

Bej egy zés ke/te; 2 0.| 3 / 02: / 1 6 Kĺizzétév e: 2 0 1 3. / 0 4/ 1 8

' Hatályos:2013/o2tr16 '.'

/a8. 4939.|0B M.n.s:.egyéb'szárazföldiszemé|yszá||ítás
B ej.eg yz és kelte: 231 3'ĺ 0f l 1 6 Kö zz étév e: 2a 1 g / 0 4/ 1 8
Hatály o s:. fo1 3 / ofl 1 6 :..

,lBg. 52z1 ,a8 saál:.ązfĺĺldÍ sz'állÍiást kiegészítő szolgá|tatás
Bejegyzés kelte:. fo13 Io2/.|. 6'Kťj;;zzétéÝe: 20t 3 /0 4/1,8
HatáJy os: za1..3'/ 0f /.} 6 .. 

^

9/90. .532'a,0B Egy,éhpostai;futárposta.ĺtevékenység
B ej eg yź ěś kelte:,: f01 3 1 0 2 / 1. 6 Ktj z zétév e: 2 a 1 3 / 0 4 / 1 8
Hatátyos: 2013tozl1 6 ...

g/91. 68Í0 |08 SajÉttu|ajdonrj ingatlan adásvéte|e
Bejegy,zéis kelte: 2013 / 02|:1 6 Közzétéve: 201 3/04/1 B
lĺatáýos: 2:a1 3ŕ02/,1 6,'.

9192.. 68i20 ,08. Saját tu|ajdonú, bérelt ingattan béľbeadás.a, iizeľnę|teté'se
Bejegyzép ke/te:',20:1 3l0 ?| 1 9 Kii;zzétévei 291'3/04/1 8
Hatályos: 2013/ofĺ1 6 ..,

.9/93. 6831,08: |n$at|anügynökitevÉkenység
Bejagyzés kelte: f0ĺ13!02/16 Kózzét'éve: 201 3/04/1 8
Hatálya s: z01 g / o2l 1 6 ...

9/9.0 7a22,0,8. Üz|e.witeli;egyébvézétésĺ'tanäcsad,ás-
Bďęoyeés ke/tą 2o.Ą3 !dŁĺ'1'6 Kijzzłźtév'e: 20:ł g la$fi 8
Haťá/yos: 201 3lo:z/1 6 .',

g/g5. v:49a.08. M.n.s; egy.-.Éb stäkmąĺ, tü:dományos, mÜ.szäkjtevőkeny's
B;ejpgyéés (e!!e; z,oil s;iozłI 6 .R,őzzétéve: 201 3/04/18
ŕíatáýos; 20.l:3 Io2/ 1 6 .,,

9/96' ffi 1a ,08 Ép'ítm'enyĺizerneltetég
Bejegyzéis kelte: fOI3/Qf/16 Közzétéve: 2a13/04/1 8

I:l atál y a s,.2a1 3ilo,,, u..,,.

9/9?, 8121 ial Á|ta|ános épĺÍlettękaľítás

Í' Bejegyzéske/tg2013.l0i2t16 Kilzzlétéve:201g/04/1B
ą,' Hať'átyos,f013/a2/1',6....

9t9B. B1.22.!a8 Egyěb.ěpiileÍ;iparĺtakarítás
B ej egyz é s kełt e : 201 ? 1 Gf / 1 6 Kö zzétév ě: 2 0 7 3/ 0 4/ 1 8
ľ,l atá.ly o s : fö 1 3 l0ż / "1 6,.,

9:/9;s:. 8129,a8 EEyéb takarítás
Eejegyzés kelte.i 2D13lo.fl 1 6 Kijzzétév,é: 20 1 3/04/1 8
HatďIyos: f013/a2n 6 ...

9Í100, il 3a ,08 ZiildterÜJet-keze|és
B ej eg yz és. keltP.: 20 1 3 / 02 l.| 6 Röz z ét év e : 2 a 1 3 / 0 4l1 8
Hatályos: 2Ü1 3/02/1 6 ...

911.01. 8211 ,08 Összetett adminisztratÍv szolgé|tatás
BeJegyzés kelte: 2013/02/16 Rözzétéve: 2.013.I04/i 8
H atđly o s,: 2Q1 3 l\f/ 1 6,'.

E/1a2. 8219,a8 Fénymásolás.egyébirodaiszolgáttatás
Beiegyzés ke/te; 20ĺ 3/0?/'16 Közzétéve: 2a13/04/,tr8
l1atályos: zarc/0z/16 ... ''

i9/103. 8299,08 M.n's. egyéb kiegészítő üz|eti szolgá|tatás 
,łn irĺ, https;.łcertle.cęjeg1zekhu/?cegadat|aďo1o9907537/Cękiwnat 

Ü,ĺ,, 3tu 
^ n 'r /.-l I,ĺĺ; \ŁYlt



2016, oB. 01. Cégszq|gá|al on|ine CĄ]ĺníorrĺÉció - Cegki,wnat 08.01.

BejegyŻéŚ kelte: 2013/02|16 KözzéÍéve:2013/04/18 f,

' Hatályos:2o13.lo?t16.., fl1.

9/1Ú4. B559 .08 M.n.s. egyéb oktatás
Bejegyzés ke/te: 201 3/0 fI16 KözzéÍéve: 201 3/04/1 8

Hat áIy o s: zo1 3'ĺ 02 11 6,,'

9/1 05. 8560'08 oktatást kiegészítő tevékenység

lejegyzés kelte;21013ĺ02/16 Közzétévei 2a1 3/04/1 8

tlatáIy,os:f913lo2|16... 1.5;

15/3.
1.l. A cgg jegyzetttőkéje

11/f. Megnevezés Összę Pénznem

Osszesen 3 000 0'00 HUF

A vált g zá s i d $p: a iijä: 2a1 6 rc1t 30
Bejegyzés l<etie: zo16/03/30 Kijzzétéve: 2ü 6/a4/o1 49.

HatáIyos:fo16|Dg{ĺa.', 4911.

13. A képviseletľe jogosu|(ak) adatai

13|6, Váraďĺ,Riphárd:(an.lĹoyas Erzsebet)

S'zij|etési idejc i 984/08/16
1158 Budapest, Dľégelyvár utca 25. 10. em. 32.

Adóazonosító jŔll 8429611576 ll' (

A képvise|et móQja: öná||ó

A képvĺse|etre jógosu|t tisztségě: ĹjE.yveze!ő (vezető tĺsztségviselő) .1 '

A hiteles cégaláírási nýĺlatkozat vagy''az ügyvéd á|taI e||enjegyzett a|áíráľminta benyÚjtásra'kerÜlt' . 
1ĺ4,

J o gvi szony kezdete: 201 61 03/ 05
A változás időpontja: zo16/03/05
Bej egy z€s ketŕe: 20 1 6/0 3; l 3'O Rözzéi év é : 2 0 1 6ĺ/ 0 4 / 0 1

Hatály'os: 201 6/03/05 ...

13t.7, KertiLášz.ĺó (ąn.; Nasy Julianna)

Śzü|etésj idejel .:| 983l03l'! 6

1 1 47 Bud.ápest, Bálázś utqa 31 .

Ad ó azo no s Ító t, e|: 8 4f 4420 2,8 4

A képviselet rĺ'ódja: iiná|ló
A képviseletre jogosÜ|ttisztsége: ti gyvezető (vez.ető tisztségvĺse|ő)
A hiteles. cégaláíľási ny.ĺlatkoz:at vagy az Ĺigyvéd á.ĺta| el|enjegyzett á|áíl.ás'minta benyújtásra keriilt.

Jogviszony kezdete: 201 6:i03l05
A v á]tozás ;i dđpon$a: 20 1 6.10310 5

Bejegyzés kelte: f01 6/03/30 Közzétév.e: 201 6/04/01
Hatály a s: f01 6/03/0 5 ..'

fa, A ceg statisztikai számjele
20/1. 14'51975f-6832-1 13{1.

B ej eg y zé s kełte! 20a8 fi 0: / 29

H at áIy o s: za08 n a /z9',.

21. A cég ad6száma
f1/2' Adószám:145.|9.75f-242.

Közössđgi ad ó szám: H U1 451 9752.
Ad ó szám sĺáÍuszai. érvényes adószám
SťáÍusz kezd ete: 2a08 / 1 o |f9
A v á]tozás id ő p ontja: 2a1 0 / 1 u a1

B ej eg y z é s k e l te: fa13 ĺ a1 ftS Kö zzét év e: 2 0 1 3 / 0 2 / 0i 7
Hatályos: za1 0/12/a1','

1ĺ|

A

K

I

l

4rtt

(
.- ^'J|^.łn. nl'm7Aa7,. ńh Ut BM}

G



6.09. ql,

32.
,ą2/1,

45i
45/3.

49.
491X.

cęgszolgá|at'on|i'ne.Cfu inÍormac|ó . oég kironat

A cĄl pén zÍorgalmi'jelző$z{rmé
1 07 0240 4-482463 03-51'1 0o O0 s
A saá m|a m egntrlitá sá n ak d'átur.na: 2ao8 / 1 o / 30.
A péązÍÔrga|mijeĺzőszámot a clB Bank Zrt. Ferenc körúti Fiók (1094 Budapest, Feľe;nc kťjťlit 1 5) keze|i.

cégj eEyzéks' zám : o ]-1 0.04i 004l

Bejegyzés kelte: 2008/ĺ 1/1 0

Hatálýos: ż008/1x /1 0 ..'

A cég elektľonikus elérhetősége
A cég kézbesítési cÍme:
A cég e-ŕhail eĺme:
A v altozás i dő p o ntj a; zü 6/ a3 rcS
Bej eg y z,és kelt e: :20,| 

6 1 03 I 3 0 Kij zzét év e: 2 0 1 6 / 0 4 / 0 1

Hatály o s: f01 6 / 03 / 05 ...

A cę cégjegyzékszámai

Cégjegyzékszá m : 1ol ł s:s o*zĺj/;

Vezetve a.Fővárosĺ Törvény.szék cégbíĺósáoa nyi|vántanásában.
Bej eg y z,és kelte: 23 08 l 1 o t 29
HatáI y o s: fo; D1il 1,0 / 29,..

info@orionkft.hu
info@orionkft,hu

I l' eégfor.m átó.l f'Ü'gg,.ő,. a:da,to.k

1.

1t4.

1ł5,

A tag(ok) adatai

Várädi: Richárd l (sżĺil étÉsĺ neyel Vá ra di Rĺchár d) (an; Lov as Ens éb 9t)
Są]|etéś ideje;1984/0,8/16 ].

1158 Btldapest; Drégelyvár.utca 25. 10. em. 32.
A ta gsá gi jogvĺszony kezdete:' 200 8n a /f8
A v ái k -o|z á ś i ď Q p.a nri a: f0 1'3 / 0 x ĺ22
Bejeg y,zés kelie; żÚ13 t'02lo1 Közz:étéve: 20 1 3/D 5102
Hatályos: f013/01 /2z .,,

Kerti László (szÚletésĺ nevei Kértĺ Lász|ó) (an.; Nagy Juliaąna)
S.zülętĺásł idęje: .l983/03lt 6

1 147 Budapesti.Balázs uÍca 31.
Á tags.ágl jpgvislony kezdete:200B/1 o/28
A változ á s l d ő p o nÍj. .a:.2o1 3 t 01 / f2
Be7bgyeés kelte: Ż01 lla2fiil Kijzzétéve: 207 3/0 5/ 02
HaÉIy o s: 2a1 g,ĺ 01 lfz .,.

,ęi

Az lM GéQinfoĺmácĺós Szolgálata hivata|osan igazo|ja, hogy'ezen kiadmányadatai az i||et.ékes cégbíĺóség jogerős
végzésein alapulnak. A cégtigyben e| nem bÍrá|t' módosĺtás nincs fo|yamatban

Készü|t: 2016/08i.01 12:',57:35. A szolgá|tatott adatok a kĺbocsátás ĺdőpontjában rnegegyeznek a cégnyilvántartó
rendszeľ a'dataiva|'
Micĺ9seo céginformáoiós szolgá|tató

é-z. ';. .ł":'/
/r'

LDV-r

4ńps://cerl'+ceg jeg yzekhÚ?ceg adatlaý01 09907537/Ceg li ronat



Dľ* KAMABÁ$ GYoRG)R\{É
budąpestikŕ'ąiP'$Wő

1.146 BIIDÄľEST
Thököly,at762. L em.5.

Tek 273-0203

Irc4fiĺw9.00/201ó. ťr$ýszám :- . i ,' t'', , ..',--,'

Tanťlsíto'm, hogy ěit a cégkivonafot a Kii:agpg,gatásl és-.Igazságügyi

M'i#éń* ć"jeí"í.u,*ĺ.io' ?s Elektr.oníkus CěgeLjatásb1. Kozręmíĺködő

Szolgáłata a #ai napon adta ki ľészemte számítógépes úton, a

Ę;}'ĹfuÁn*,as,ál" a bíľäsági cé"geljaľásľól é.s a vége\szźľnolásľól szóló f0a6.

é.łiV.töľvérryfe1hata1mazás;aaIap)án--.--.--..-.-------.!;--.---ĎE-!.
Kelt BudapoŚten' f,,UI6. (keĺtő.ezär-üzenhatodik) év augusztus hó 01. (első)

nap.Jan.

ĺl , L-]
dľ. Kamarás .Gy,ö'ľgyno

kőziegyző

,'/
u. ł:-łrCÝ

Y/'



AtÁÍRÁs MINTA

V

i:

/
t)**-

flr.
Iti'. ; -

j{|;"i.' ł. ^: ĺ.i
'!ľj-.'}.l.

. . t'... { .''!'.'('.]ít a.. jr r l r ł ł]r rir ĺ

Alulírott vÁn.tľr RIOIIÁRĐ (szĹileÍési nevę; Váľadí Richárd, aki. 1984.augusztus L6-ĺln szĺ.ilętętt Budąpę;s1eĄ 
Tyja nęve: Lovas Eľzsáb.eg, 1158

*ľł:.'r-D,é9'".lľát 111, zs. *ls;2. sżán" alaui lakos, ra'int az o'Rx'oNTARSAsH^zl<E:z'EI"ii- és Szolgĺí|tafó Koľ|átott Folĺilősség'ĺĺ ľä'äJĺs($zé|rhďyi 1'ĺ'58. 
P"ľuľľ..,, Dľégelý..áľ o, 

'.5. 

wsz., Cg,s:.lol .a9-g07 g7)
iigw.zc*ője ĺ{s kópv'isnlĺi", 

" tłř*aiĺe1"ńäijngy"u,u, h.o,sY a táľsaság.l9ĺ'ľl g,lőn'yo.moľ o*e'y llv:gnl1^tott .ogn*u" uiá neveĺnet ]ö'náIlóan azal.áb''bia lł:lsze-ri n t íi'om :

Alulíroti dľ, Ábel.+u* egyđní ii$ývđd (11,e Budapest, 
.Maľ'tínovics 

u. 2/I.;
Pľ9".ľ'.ĺ u''g1veai ,,'oľ*u, 1ąis.troms:z.aulil 17859) .a cégr.iy.iĺv.áno.-5.s:ĺíg1.ol, é
!ĺioseęj ęegéljaľĺ'$:ól ..ł u oęei'ĺffiás'ol 

-s"o 
zooo.*oíł v, 

, 
9.$..(3)'be}cęzdése a]apjĘ taniisĺĺo, lo; hägy a fo.Iĺii. alĺĺiĺ=Jĺ m.intĺflt V;áľađĺ Rĺe'há.ľd(sztiĺetési iĺęVe: Víľadi Richáľđ, šitilu't.,tt. 

|ĺ.!a. au..'gl;l.s,zttls 16-án Eudapeste''ą
anyj a n eve : Lovas 

ľ.-": 
éP 

:.' magľľ á1l amp o! g a'1, r l št n*J"i.*.il'é,eďi"il:25, X]3'2. száĺlr alatłí lakosu äíłĺ sae'o'üiyářoĺ'óssaüĺt á iopiŕf:fft szánnúszemétyjg.azo.lvánny.al és lakoíłnéł.a3i,.9.4tag ľl, száľnrílak,qjnle* ie*"tó,Ĺąidagiigazolvánny aI igaza|ta, előÚtem a m ai napoĺĺ,. sffi k;;Íilä íÉ" :ř]..
'Ieeft BuđapesÍęin,. 2011' (Kétezer.'-ti.zene.gyeđłk).év. frbllufu il. (Tiaęnegý'ęđik)
napján.

Elle4jegyzern;
Buđapest" 2011., febľlráľ 1l.
Dľ' Ábel Agota
Egyéni iigy.véd
1I92 Budapest, Martinovics u.
Rudąpesti Ügy.védi Kam'ara
Ląjstlnľnszäln: 17859

*rrrT
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Ceruza

deakne
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ESTON TEAM
FoR:9ALQMTEcHNÍKA

Terv"szám: F-0'53/2 o,! 6

Bp. vt||' ke.r. Práteľ 'utcą '28.
elrké lye k fe| ĺij.ítäsa
k.özteľĺi I et.fo, ólaHs

FoRGALoMKoRlÁľozÁst TERV

MliszAtfl leínÁs

MegIévö iÄIlapgt

A Fráteľ utea az 
'ęrlntett 

s..aftaszon egyirá1y{ mellékút. nz !'t!9st n1!nd'két otdalán szegé||yelp{rhuzamos parkoľás ván kijelĺĺlve. A i:Ěi'.;jäęi"i'.ä'j-ĺinł.ĺyěĺ 
F.|!enge||yel a járdára té|á||nak. ,Ą

[T!#|!ĺil|dalon 
csak a baĺonalon."fi'iJk;jää'"i,äpůiät oualäń.itlós'á.iňiůľa,. A Futó utca

Aż uteákban BKK jármüvek nem'köz|ekednek.

A . t eł v.e'Zę'tt- á.l!'ąp at ĺ. Ie Íra s é

A Frátęr utca 28. sa ép.rile'ten o.db erkelv fe|riljtĘá.ľ-a kę1ĺil sor. A tÓrmelék esetteges:.|ehul|ásäbóleredő baiesetveszelv Jkerüle'" e"Éŕěň"n mińotti-;iü,;äň gya|ogos véd'iitetői éptit. Az áosotatosak a járdát veszi':ĺgénybe. A Futo] ňca o1daloń .az éirelv,a.|atti attó| mindkét irányban lĺissémęhossżabbĺtva::készłil'á védótetö, 
"ń9'ľ'1qĘřil iil'ä;áyt is érinti, ezérl.:veszélyt'jelző táb|ákkĺhę|yeziis.e śzuksfueś' Ą Pľáüi-lňäi'blaanĺ gffi;-';eĺetti erkély'ek iavĺtása tĺirténit, itthosszabb védőtető;tiel!relepĺtđ nJälivanyzat m"lřa,ĺi ä ň"iłáI|ást:meg ke|| ti|tani.Az e|kor|átózásra 2016' .äpien;'ilůilö u'ä:;ůffi.o ''''*' : tr-

Munka:védéĺem

A. munkateĺtl|e.t e|koĺtátozanťói. ľ"..í fo''.g...g|ľi'heĺyzet-meokĺv,ánj1' 
.9|ď9r ą terv.ezett jetzésekelhelyezésén tri| ĺntezkednĺ ke|t ľálĺĺ"ń řiolĺtatoti."5ś.r"iJżt1,"lt ;bllodi.iedilĺ'iäsarol is. EgyébmuńkayédeímilhtezkedĚsekeťakĺviteieżonełľäiiä'ťo'äläia

TERvEzŐ| NY|LATKo.ZAT

A|u|ĺrott Takáts Lĺ|ta kiie|enteT, l9gŁtJ9nti forg€tomkor|áto.zásiterv:az éř'vényes előĺráso'knak. ktl|önösen azí/í975:(|l'5.) rpľrĺ-e' xľl.$ľ,ešéĺ; ä'žo7ĺsga,ĺÍĺĹ.ii KM';+ĺ;;,3/äoo1.(iä,,,i|, a ąlzool.(|.3í.)valamint a 11l20a1.flil. ĺa'; rcoviľt,t ň'đ-ä|"Ĺkil-*ü'äü*+iläg'".'.l l'\,.ý.1/l

Budapest, 2016. jrilius

T"ą4ą
TaĘáts Li||a

MK:oí.8090/KÉ-K

ESTQN.TEAM Tervez6; Építő és Keľeskede|mi Kŕt.
, 
/rj'

?/,-
r^tp)

Fl lozs Buĺapest, esaláĺka út 72. Eł ooĺso 949.839í @' estonteam@upcĺnai|;hu
Ä
{ĺľ. w,l,,w estońtěäm'hu
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2016. äügusztus 1. - szeptember 1.'5-ig.
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"p*,ĺĺ" iai.iit-äiii
ĺ*iJďäl(.hät Łłł;l!ů sd(Í!,cťřl íi k,iai;ijŽ

ĺtiĺeřňłÚltli ĺlôĺEÍ|
]łi5äjňk.ýć|:i!|. .

ĺaĺ!ĺ|mi' ĺęĺtJhÉnt .,' ł-|ł-..Íł;Ł',ańcln ho,lż;iĺĚľ.;!.'
Á hÔ"{.ł'járuiác ł3 hón;ipil ŕ.!cńn.y'€s. Arncnn{;bíł a
hł?qitrtzó: ä l!ŁŽłÍljtiíL4,ů}bän tôŮÜ.i jläpiig|ł iul|ôic|e!;łei
ncťn ôi1 .:9' ć:t" li5y ĺ ků,rĺui.ł:deiitaii:il.;ęlicĺ ĺorđuŕrbi

n*ľ:*'ľ, ľtr,ľ,, á,.i|,ý,i
EmbeľÁttĺ|a "

IćtcEítmóoy-főutéru6t.
l-::

EśTON TEAM T'pľezö. Épĺtó. éś Keĺłshedelmi kfl.

Y\ ESTON TEr
&"ł, poncALoMTEGHN

J 025 Ep' .Gsatäĺka'út. 7E;
06 3q 949{3S,'!

estqnteam@upcmail.hu
rni'!^'ť.estoÍĺteam.hu

Bp. V|ll. ker..Frát'éľ tltca 28.
ęrľté|yelĺ fe|újĺtása
|tőzteľület"fog|alás

. Takáts Lilla
al ĺa oH;koa.ĺpĺomé.ol.-l - , Mrśł'oĺ*omĺĺĺÉ.x

ą !9ĺv i* EsToN.TE^i4 Kŕt.9ze||emi tulajdoną. 
'avn"\ vea'"lm{t



|"ĺ''.rĺ' 
Takáts Lilla

|.ĺm. l025 Budapest

I 
csatáÍľa,ŕlt7z.

.Wt"}{:gx{?T'ŠT
ý{*äťj"ľ

ľOR'G,'1,L{iĺrłĺECH Nl KAl ĺĺ:łzcaľosÁc

nyily. sz{m: f6US2954

iktxĺ{ľz{mĺ 462 / 10572 -2 / farc
lcn'szóm: F.053
Íi'rgy: 8' keriilet tráter utca 28" eľkélyek felújĺtrása

ĺtgyint6z6: EmberAttila

Foľgaloľntochnikai keze|öi hozzájáľulás

Társas{gunkhoz. éľkezett, ,,B.udapest VIIĺ. kerület 8. kęrület Pľátęr utca 28.
tátgytl, F-o53 tervszámú kiviťeti tervdokunrentációra forgatomtechnikai kezelői
alábbi feltételskkęl adjuk nregł

er'kelyek felújítása''
hozzáijÉiru'|äsunkat az

. 
ľulg*Iomtechnikaikeze|oi'hg,,'zzájárulásunk 6 hóllapig érvényes. A ho-zzájárutásunkbah

megállapított'.feJtétp|ékkel szemben keľelemme'! a Bucapsst.Fovłoi Koľmánvhivataia M.iĺszaki
EngedéIyezęsi ésFogyasztóvédelmi Főosztály.Útĺis.yi osaälyáthoz|ehet foľ'du|ni., Hazzőij1ľulásunka levélben szeľeplö módosításokkal 9.............'gyĺitt éľvényes.. 

' Á jóvá'hagyott tervtćil ettérni csak Táľsaságunkkal egyäzrtetett móáon lehet' A Íervtöl:eltérő
munkavégzés, vagy.feltételeink be nem taľtása eš eténhoĄáĺrulásunk érvényét veszti.

agyalogosfo'ľgą|oĺn munkatgrĺiletĺő'l elhatáľolt szabaámozgását.bizto;ítaní kel1, akadáIy esetén
min. l Ľ'ŕÍl":'pľvizóľiummal.át keII vezeqü. e ĺolgaloĺr ĺatt.eTjikiizritľa.a gynloJo* nem terelhető.

Ą kivíteleł'es soťán a munkateľüIetet záľt, ľácso.ś eheĺdezésŕi, cégielzésseĺ"ľetott elkorlátozó
elemsorral kell |ehatáľglni; és.megfele|ő éjszakai megvilágítást keťan<ämaarlĺ.. Abontott és az ép'ĺítssi ąny'agot miĺděn esetben kalodäban kell elhelyezni.
, -. Ąz'i{ęiglenes.jelz,öĺáblĺík ép,'fénľvisszavetö'fóliás fe|ĺilettíek legy'eňek, és tiszta állapotban
kerĺilj enek kihelyezésre.

A munkateľĺilet mel|ett, foľgąlmi s.ávban munkagép, ernber nem tartózkodhat, a munkateľütetről
kikerülő anyag, építési anya1és ttirmelék nem tĺírolhato..

j-",:g:l1ľl"clrnikai kezetöi hozzájárutásunkat a Magyaľország helyi önkorĺnány.zataiľót szó|ó 20lJ. évicLxxxx' törvény 23: $ (4) beke"ĺŤ l: pon1ia, a kózĺti ktiżlekęáésröI szótó ígss. euĺ I. törvény 33. és
34. $-ai' g.utak forľgaloms.z'ą.bálÝozásání'l és a ktizriti je|zésekelhęlyezéséröl szó|ó20t1984. (x[.Ł1.) KM
ĺęndelet 2' $.a, valamint a.Íjvárosi he|yi kdzutak kezércsének és ĺizemeltetésének czakmai säu4y.ĺíđ
továbbá azritÉipítés€k a ktiztertiietet éľ.intő közmĺi-, väsrit. és egyéb építések ćs az ĺtĺuol.nlutu"n,á*l. '
szabályozásáról szóló 3;4{fa0,&. (uI. 15.) Főv' Kgy. rondeiot aňpján, ;ini'Ětiáíl..."io adtuk ki. 

-

Bgđapest, 2016'08.04.
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