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Magánszemélyek esetében :

MegjegyzéS! Fenti adatok közlése a közterület-hasznólati kérelmek elbírókźsóhoz, ą kĺjzterĺilet-haszruźtatok ellenőrzéséhez
szülľségesek Áz adatolrat a Polgármesteri lIivatąl és a Józsefwźrosi Közteriilet-feliłglelet lezelik Jeten Ąiéteoztakźs a 20I I. an OoI'
törvérryenalapul.
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A kére|mező tudomásul veszi, hogy
. } a kérelem benffitása nem jogosítja fel a közterülethaszná|atára,

} al8/2013.(IY.24.)önkormányzatiľendelet17.$(1)bekezdéseszęrintaközteriilethasuláIatáértkone-
ľület-hasarálati díjat köteles ťlzet.j,

} a közterületen kizĺrólag a2|0/2009.(IX.29.) Kormányrendelet 12. s (1) bekezdése alapjarr a rendelet 5.
mellékletében meghatarozott termékek arusíthatók.

A kéľelemhez a kére|mezőnek az alábbi me|lé|eteket ke|| csatolnia: (A csato|t mellék|etet kérjük X-e| je|ii|ni)

1. A közteľĺileten folytatni kívánt tevékenység gyakoľlására feljogosíto eeyszenĺ okirat rn"ĺsolatát
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozó igazo|váný,
- gazdasági társaság, egyéni cég esetén: 30 napná! nem régebbi cégkivonatot' alĺĺrási címpél.íĺĺnw.
. társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételtiket ieazoló okiIatoĹ
- őstermelők esetén ősteĺmďő i igazo|váný,
2. Az igényelt teriiletre vonatkozó helyszínt ábrázo|ő váz|atot, amelyeń szeręanĺe ľell a ktlmyező utcrĺknák
is. A vĺŁlaton azigénye|t teľületllek - a szükséges méľetekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysźlga,
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, PÁVILON pšprÉl.ĺ: alnnak széless-Jge,-
hosszúsága; a terasz, pavilon szélének az épiilet homlokzati falától és a jćrda széIétől való távolság a; ierasz
esetén annak azuz|etnek abejźlratátó| való távolsága, amelyikhez tartozik méterben méľve).
3.Azelhelyezrikívántépítmény,létesítmény,berendezésműszaki|eĺraset@
helyszín Íotój ót is cs atolni szül<séges,
4.Meglévőlétesítményrevonatkozóközterület.hasnĺá|atihozzájaru|ásme@
mi szempontok ťtgyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedélyhez kanix építmény esetébenvagl építési munkálątokkal ass,eftgga ka,tertikt-has,úM
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabĺźlyban előírt esetekben a jogerős építésĺłgłi ható.
s ági engedélyt cs ątolni szülu éges.
6.Közutigénybevételeesetén_a2.pontbanfoglalthelyszínľajzontul-av@
foľgalomtechnikai váaajzot, amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési |gazgatóságKözutkezelési Fő.
osztály, Forgalomtechnikai osztályán.

Figvelmeztetés:
A hiánytalarułI kitöltt)tt lalrelemľryomtatvárly es az előírt melléHetek csatolĺism tul, a pontos es egłértelm,ĺi heýmeghatrozas, va-
laminÍ ameglań läesítĺnényfotĘa elengeđhetetlen a beny,ijtott trźrelem érdemi etbírdlásáhozl

A közerület-hasmá|atot_ kiilö,nösen _ az alábbi jogszabá|yokszabáiyozzźil<:
} a helyi önkormányzatolcó| szó|ő 1990. évi LXV. törvény
} a Józsefuĺárosi onkormárryzat tulajdonrában lévő köaerületek haszlálatáľól és hasaálatiĺnak rendjéről smló |8DOt3.

(ľv .24.) önkormányzati rendelet
} Józsefuáľos Kerületi Épíúe si S?bá|yzatnó| szó|ó 66D007 '@.|2') önkormányzati rendelet
} Budapesti Városrendezési és Epítési Keĺetszabá|ynü:ólsm|ő 47/|998.(X.15.) Főv. Kry. rendelet
} A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairó| szó|ő 55/2013' CXII.20.) önkormĺínyzati

rendelete

NYILATKOZAT

jáľó hatóság felé továbbításához a jogosultság megáIlapítása és teljesítése céljából.

tő|tájékortaÉst kaptam - melyet tudomásul vettem - az e|járás megindításának napjáról, azugyntézéšíhatáriáő-
ről', az ügyemĺe irányadó jogsrabá|y rendeIkezéseiről, jogaimról és kötelezettségemről, továbbá kötelezettségem
elmulasztĺĺsĺíĺrak jogkövetkezményeiľől, a hivatali elérhetőségről.

lebbezésijogomľól lemondok. Tudomásul veszem,hogy ezźital az iigyemben hozott határozatannak közlésekor
jogeróľe emelkedik.

J'l (^ ď-ř {

(Aĺ6'ľąil \ÜMü-

ľ'ÉruLľĺ&gsfrI,ÁÍpĺs,ł
i rodańázüzemettető Kft.

^ '|'vrz óp. Nap u. 6.
Aoosz.: 1Z121SOB-2_42

Bross
I rodaházüzemeltető Kft.

1082 Bp. Nap u.6.
Acósz.: 12121508-2-42
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Alulírott Dr. Mátrai Tamrĺs (sziiletetĘ Budapest 08, 1951. janurár 0|., arlyja
neve: Tóth Emmu: Y?g* állampotgĺír) 112í Budapest, Szěchenyi emlék út25lA, szám alatti lakos, mint ä Énoss Iľodańĺzĺizemeltető KorlátoltFelelősségű Táľsaság ügyr'ezetője a céget al*enĺjegyzem, hogy akérze] vagy

'g-:Ľry1.:l9$ 
etĘomott vagy nyomtatott cégnevě ííá saietnevemet tináIlĺíanľom alabblaK szerint:

M
Dr. Mátraĺ Tamás

Dr. Gtĺnczöl Judĺt
budapestĺ kőzjegyző
1l23 Budapest Alkotás u. 3l. I. em. 1.
Tel.: 356-1 982, ZI4-177 B 

.

Ügyszám: Kl l o.3 8.0ŕ,2 o,łzooilĺW t.

Alulírott közjegyző tanusítom, hogy Dľ. Mátľai Tamás (säiletet.t: Budapest 08,l95l. janulĺľ 0l., anyja neve: Tótň Euuua ' mawat állampolgrĺr) I l2l Budapest,Széchenyi emlék Ílt25ĺA. szĺím alatti lto|. Ěłí"iěw^?t.l i,** s=::ĺl;. :lťszemé|y^azonosságát a felmutatott O43gg3 öÄ. sz.ĺmĺ szewÍé|yazonosítóigazolvánnyal (kiáĺlító hatóság: okmĺĺnyirog n.äffi 12), takcímét pedig a800800 tL számú. lakcímet ĺgazo|ő nátosĺgí iđ;iláo"yal (kiállító hatóság:okmĺínyiľodą Budapest 12) {gazo|ta, a fenii fitď.. legaláíná.si nyilatkozaĺot
91ĺ1te1 s.ajátkeaÍlęg 

ľÍp ĺa. -.-.--
Kett Budapesten, 20o$l.(kettő.ezeľ-nyolcadik) év április hónap 09. (kilencedik)napjrán'
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2016.09.22.

Minerva Térinfoľmati kai Rendszer
Budapest Fóváľos V|l|. keri'ilet Jőzsefuáľosi onkormányzata

Méretarány:100

Nyomtiatás

A térkép tajékoztatÓ je||eg , máso|ata semmi|yen hivala|os e|járásban nem ľaszn á|hatÓ fe|| Készu|t az á||ami a|apadatok fe|haszná|ásával'

Engedé|y száma:

Budapest, 2016 szeptembeľ 22
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2016.09.20. OPTEN Kft. > CĄ3kivonď2016' 09. 2Gi hatá||yal

BRoss |rodaháztlzemeltető Korlátolt Felelőssfu ű Társaság
(1 082 Budapest, Nap u. 6') Adószám : 1 21 21 508.2.42

Cégkĺvonat 201 6.09.20.-Í időá||apotban

Álreńľos ADAToK

Cégjegyzékszám: 0,| 09 469896 (Hatá|yos)

CĄ;forma: Kor|áto|t fe|e|ősségű társaság

Alakulás dátuma: 1996.02.01.

Bejegyzés dátuma: 1996. 10.29.

A cÉG ELNEVEZÉSE

2/1 BRoss|rodaháziizeme|tetőKor|áto|tFe|elősségűTársaság

Hatályos: 1996.02.01. - ...

A cÉG RÖV|Dĺĺeľr eLNevezÉse

3/1 BRoss |rodaházüzeme|tető KFT
Változás időpontja: 2009.08.31.

Bejegyzés ke|te: 2009.08.31.

Hatályos: 2009'08.31. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 1082 Budapest Nap u. 6.

Hatályos: 1996'02.01' - ...

A cÉG TELEPHELYE(I)

6/1 '1126 Budaoest Dolgos u 2, '1. em. 6.

Hatályos: 2002.01.10. - .'.

A TÁRSASÁGI szERziDÉs (ALAPSZABÁLY, ALAP|TT oKIRAI LÉTEslTl oKlRAT) KELTE

B/1 1996.02.01.

HatáIyos: 1996.02.01. . .'.

8/2 í996.08.17.

HatáIyos: 1996.08.17, . ,,.

8/4 1998.07.31.

Hatályos: 1998.07'31. - .,.

8/5 1998.09.22.

Hatályos: 1998.09,22. - .''

8/6 1999.03.20.

Hatályos: 1999'05.03. - ...

8/7 1999.05.í5.

Hatályos: 1999.06.25. . '.'

B/B 1999.09.16.

HatáIyos: 2000.01,06' -'.'

8/9 1999.12.01.

(ł-.'*"
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8/10

8/11

8/12

8/1 3

8/14

8/1 5

8/16

B/17

8/1 I

8/19

Hatályos: 2000.01.06. - ...

1999.12.02.

Hatályos: 2000-01.06. - ...

2000.Mj7.

HatáIyos: 2000.07.03. - ...

2000.06.13.

Hatályos: 2000.07.03. - ...

2002.01.10.

Hatályos: 2002.06.25. - .'.

2003.04.í8.

HatáIyos: 2003.05.27. - ...

2005.09.01.

Hatályos: 2005.10.19' - ..'

2009.06.1 5.

Bejegyzés kelte: 2009.0B.31.

Hatályos: 2009.08.31. - .,.

2011.08.25.

Bejegyzés ke|te: 201,|.09. 13.

Hatályos: 2011.09,13. - .'.

2013.01.'.t7.

Bejegyzés ke|te: 20.ĺ3.03.04.

Hatályos: 2013.03.04. - '..

2016.02.26.

Bejegyzés kelte: 2016.03.0.ĺ.

Hatályos: 2016.03.01. - ...

A cÉG TEvÉKENYSÉGt KÖRE(l)

9/54 6832'08|ngat|ankeze|és(Főtevékenység)

9/55

9/56

9/57

9/58

9/59

9/60

9/61

Bejegyzés ke|te: 2013.02.,|8.

Hatályos: 2013.02.18. - ...

41.|0'08 Éptiletépítési projekt szervezése
Bejegyzés ke|te: 2013.02.1B.

Hatályos: 2013.02.18. - ...

6820'08 Saját tu|ajdonú' bére|t ingat|an bérbeadása, üzeme|tetése
Bejegyzés kelte: 2013.02.,ĺ8.

Hatályos: 2013.02.18, - .',

6831'08 lngatIanügynöki tevékenység
Bejegyzes kelte: 201 3.02. 1 8.

Hatályos: 2013.02.18. - ...

7 120, 08 Műszaki vizsgá|at, e|emzés

Bejegyzés ke|te: 2013.02.,ĺ8.

HatáIyos: 2013.02.18. - ..'

7320'0B Piac-, közvé|emény-kutatás

Bejegyzés ke|te: 2013.02. í8.

Hatályos: 2013-02.18. - ...

4213,08 Híd' a|agút építése
Bejegyzes kelte: 2013.02. 18.

Hatályos: 2013.02.18. . ...

4120,08 Lako- és nem |akó épület építése
Bejegyzés ke|te: 2013.02. 18.

€-{ír
https ://www.opten.hu/cegtar/cegki vonat- nyom tatas/01 09469896 Ąľ,t 2t10



2016.09.20. OPTEN Kft. > CĄ3kivonat2016. 09. 2Gi hatá||yal

HatáIyos: 2013.02.18. - '..

9/62 4221,08 Folyadék szállítására szolgáló közmÍĺ építése
Bejegyzés kelte: 2013.02.18.

Hatályos: 2013.02.18. - ...

9/63 4299,08 Egyéb m. n. s. építés
Bejegyzés ke|te: 2013.02.18.

HatáIyos: 201 3.02. 1 B. - .'.

9/64 4391'08Tetőfedés'tetőszerkezetépítés
Bejegyzés kelte: 2013.02. 1 8.

Hatályos: 2013.02.18. - ...

9/65 4399'08 Egyéb speciá|is szaképĺtés m. n. s.
Bejegyzés ke|te: 2013.02. 18.

HatáIyos: 2013.02.18. - ...

9/66 4331'08 Vako|ás

Bejegyzés ke|te: 2013.02..|8.

Hatályos: 2013.02,18. - .'.

9/67 68.ĺ0'08 Saját tu|ajdonú ingatlan adásvéte|e
Bejegyzés ke|te: 2013.02.,ĺ8.

HatáIyos: 2013.02.18. . '..

9/68 7022,08 Üzletvite|i, egyéb vezetési tanácsadás
Bejegyzés ke|te: 2013.02.18.

HatáIyos: 2013.02.18. - ...

9/69 7112'08 Mémöki tevékenység' műszaki tanácsadás
Bejegyzés ke|te: 2013.02.18.

Hatályos: 2013.02.1B. - '..

9n0 9200'08Szerencsejáték,fogadás
Bejegyzés ke|te: 2013.02.1B.

Hatályos: 2013.02.18' - ..,

9171 9329'08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenysĄ7
Bejegyzés ke|te: 2013.02.18.

Hatályos: 2013.02.18' . .'.

9n2 7729,08 Egyéb szemé|yi haszná|atú, haztartási cikk ko|csönzése
Bejegyzés ke|te: 2013.02.18.

Hatályos: 2013.02.18. - '..

9n3 7430,08 Fordítás' to|mácso|ás

Bejegyzés ke|te: 20.|3.02. 1 8.

Hatályos: 2013.02.18. - ...

A cÉG JEGYZETT TŐKÉJE

11n tsszesen: 382 5oo ooo HUF

V á|tozás időpontja: 2009. 08.31.

Bejegyzés kelte: 2009.08.31.

Hatályos: 2009.08.31. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE JoGosU LT(AK) ADATAI

13/5 Dr.MátaiTamás(an:Tó|hEmma| s ügyvezető(vezetőtisztségviseĺő)1.|21 Budapest.Széchenviem|ékút25/a.

Születés ideje: 1951.01.0.ĺ.

Adóazonosító je|: 8306807294

A képvĺse|et módja: tiná|ló.

A jogviszony kezdete: 2009.08.31.

Vá|tozás időpontja: 2013.01.17.

Bejegyzés ke|te: 201 3'03.04.

11

13

(./i:
4' --
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2016.09.20. OPTEN Kft. > C{;kivonat 2016. 09. 2Gi hatá||yal

HatáIyos: 2013.01.17. - ...

í6 ÁTALAKULÁS FoLYľÁN LÉTREJoTT cÉG ESETÉBEN A JoGELóD GÉG(EK) ADATAI

16/1 Í01 09 16532,| 
Jéj . * | 

lĺncno TRADE Kereskedelmi Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság.

Adószám:10739'|1ď242
Ata|akulás idcípontja: 2009.08.31 .

Vá|tnzás ic|őpontja: 2009' 08' 31.

Bejegyzés ke|te: 2009.08.31.

Hatályos: 2009-08.31. - ...

16/2 t0ĺ 09 904410 €t l 
' 
& | 

anoss Vagyonkeze|ő Końátoĺt Fe|e|ősségű Társaság.

Adószám..1445096*242

Áta|aku|ás időpontja: 2oo9. 08'31 .

Vá|tozás időpontja: 2009.08.31.

Bejegyzés ke|te: 2009.08.3,|.

Hatályos: 2009.08.31' - .'.

16/3 t0Ĺ09l1069z s | Ŕ ! 
ĺĺl lngat|ankeze|cí Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság.

Adoszám:1471-97ffi2
Áta|aku|ás időpontja: 2009. 08.31 .

Vá|tozás időpontja: 2009.08.31.

Bejegyzés kelte: 2009.08.3.|.

Hatályos: 2009.08.31. .'..

20 A cÉG sTAT|szTlKA| SZÁMJELE

20/3 12,|21508.ô832-11š01.

Bejegyzés kelte: 2011. 10'06.

Hatályos: 2011,10.06. - .,.

21 AcÉGADTszÁMA

21/2 12121508-242.

Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete:,l996.02.01.

Vá|tozás időpontja:'|996.02.01.

Bejegyzés ke|te: 2011.09.20.

Hatályos: 1996.02.01. - ...

32 A cÉG PÉNZFoRGALMI JELzŐszÁMA

3A2 1179500$.20004752-00000000

oTP Budapesti r., Budapest (1033 Budapest, Florian tér'|5.; 01 10 041585)

A szám|a nyitási dátuma: 2002.1'|.26.

Hatályos: 2002.12'02. - .,.

3a3 Ť763952Ą0302883-00000000

oTP Budai Fiók Be|fö|diek Devizáli (1,|24 Budapest, AporVi|mos tér,|1-12':01 .ĺ0 M1585)
A szám|a nyitási dátuma: 2009.06'12.

Bejegyzés ke|te: 2009.06. 1 6'

HatáIyos: 2009.06.16. - -..

35 A cÉG TAGJA (RÉszvÉľvese; VAGYoNI RÉszEsEDÉsÉruex upooleúsł
35/1 A tagot (részvényest) tarta|mazó Íovat száma: ,|l23.

A vagyoni részesedés |efogla|ásának időpontja:.2O 11. 1 0.24.

A végrehajtási ü gy száma: 8-P.X||.3o. 1281 201,| l 46

A Végrehajtást foganatosító végrehajtó neve: BKKB
szo|gá|ati he|ye: Budapest

Vá|tozás időpontja: 2011.,|0.24.

Bejegyzés ke|te: 2011.11..|5.

Hatályos: 2011.10.24. - ...

f---"

https :/lwww.opten.hu/cegtar/cegkivonat- nyom tatas/O1 09469896 /u-\
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45 A cÉG ELEKTRoNlKus ELÉRHETŐSÉGE

45/1 E mai|: matraiSí@gmail.com
Vá|tozás időpontja: 2o1 6.02.26.

Bejegyzés ke|te: 2016.03.0.|.

Hatályos: 2016.02,26. - ..,

Cégformátó| függő adatok

1(09) A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATAI

1(09)/25 Skyscraper Corp. SC Victoria Mahé, office 14 First F|oor Tńnity House
KÜ|f .ceg' szervezet nyi|vántańási szám.'029246

Külf.cég' szeruezet nyi|vántartási hatóság:Seyche||es Intemationa| Business Authońty

Kézbesítési megbízott: Dr. Buza János
A tagsági jogviszony kezdete: 2011,11,15,

Vá|tozás időpontja: 2013'01.17'

Bejegyzés ke|te: 201 3.03.04.

HatáIyos: 2013.01.17. - ...

97 PÉNzÜGYl MoDUL

2015. év 2o14. év 2013. év 2012. év 2011' év

Beszámo|ási időszak

Éńékesítés nettó

árbevéteIe

Üzemi eredmény

Adózás e|őtti eredmény

Mér|eg szeńnti eredmény

Adózott eredmény

Eszk<izok összesen

Befektetett eszközök

Forgóeszközok

Pénzeszközök

Aktív időbeli

e|határo|ások

Saját tcike

Cé|tartalékok

KöteIezettségek

Rövid Iejáratú

kötelezettségek

Hosszú lejáratú

köteIezettsĄ;ek

Passzív időbe|i

e|határo|ások

Pénzügyi mutatók

EIadósodottság foka i

20,ĺ5.01.0,|. -

2015.12.31.

eFt

33 786

-23 627

-23 631

-23707

-23707

92',t 597

902 462

't9 135

9 860

0

893 889

0

27 061

15 416

11 645

2014.01.01. -

2014.12.31.

eFt

40 609

-21 767

-21 312

-21 395

-21 395

oío o72

900 699

19 274

12 592

0

917 597

0

2376

596

't 780

2013.01.01. -

2013.12.31.

eFt

49ý9

-13 510

-11 407

-1.ĺ 513

-11 513

941 836

912751

29 082

23 168

3

938 992

0

2U4
1 394

1 450

2012.01.01. -

2012.12.31.

eFt

60 322

-5 943

-2n3
-2 900

-2 900

954 428

934 895

1S 529

't4 55'l

4

oĘn ĘnĘ

0

3 923

2473

't 450

2011.01.01. -

2011.12.31.

eFt

83 226

-8

nA4

687

687

980 088

930 376

49 499

39 ilo
z',t3

953 405

0

25 487

24 037

1 450

.ĺ 196o+I

0,03

C-!;:t--'|í
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E|adósodottság mértéke - 0'03 0'00 0'00 0,00 0,03
Bonitás i

Árbevéte| arányos -70,17 -52,69 -23,24 4,81 o,83

eredmény % i

Likviditási gyorsráta i 1'24 32,u 20'86 7,90 2,06

Léłszám: 2Íii

127 HIRDETMÉNYEK

E|utasító és kijavító végzések
Cégköz|öny

Év : 1998' Kötet: .15. o|da|: '|5765.

Fővárosi Bíroság 01 09 469896

BRoss lrodaházüzeme|tető KorlátoIt Feĺe|ősségű Társaság
(1082 Budapest, Nap u. 6.;112121508-2421)

A Fővárosi Bíróság 10.P.20.4651199715. sz. jogerős íté|etéve| ha-

tá|yon kívÜ| he|yezte a Fóvárosi Bíróság Cégbíróságának 1996.

augusztus 17-én ke|t 01-09.469896/9. sorszámÚ végzésének t<izs.
tőke fe|eme|ésére vonatkozo részét.

1998. 01. 26.

E|utasító és kijavĺtó végzések
Cégkoz|öny

Év :2002. Kötet: 29. o|dal: 46332.

Fővárosi Bĺróság 01 09 469896

BRoss lrodaház-iizemeltető Koľ|áto|t Fe|e|ősségű Társaság
(1082 Budapest, Nap u. 6.;|121215oÜ2a2])

A bíróság a(z)2002.03.26-án hozott végzését hivatalbó| az
a|ábbiak szeńnt javítja (egészíti) ki:

8.2002.01.10.
Hatá|yos: 2002. 06. 2ýtő|.
20.'t2't21 508-7 0 12-11 +0',t.

Hatá|yos: 2002. 06. 25-tii|.

Bejegyezve: 2002. 06. 25.

E|utasító és kijavĺtó végzések
Cégköz|öny

Év:2005. Kötet:52. o|da|: 18169.

Ez a közlemény a 2005/52 közlönyben, 118169. oldalon jelent meg.

Fővárosi Biroság 01 09 469896

BRoss lrodaház-üzemeltető Kor|áto|t Fe|elősségű Társaság
(í082 Budapest, Nap u. 6';[12121508-242])

A bíroság a(z) 2002. 03.26-án hozott végzését hivata|ból az

https:iÁľww.opten.hu/cegrtar/cegkivonat. nyom tatas/01 094'69896 Ą2f u',o
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a|ábbiak szeńnt javítja (egészíti) ki:

15. Duba Róbeń (an:. Pá| Márta) 1201 Budapest, Berkenye sétány 7'

v.34.
Tĺjrölve: 2002. 01..ĺsi hatá||va|.

Bejegyezve: 2005. 10. 19.

Cégek közvetlen köz|eményei

Cégkĺizlöny
Év : 2009' Kotet: 27. o|da|: í07670.

A Fóvárosĺ Bíróság Cégbírósága á|ta| bejegyzett BRoss |ĺodaházÜzemeltető Końáto|t Fe|e|ősségű Társaság (Cg.:

[01 09 469896]; székhe|ye: 1082 Budapest, Nap u. 6.), a FőVárosi Bíróság Cégbírósága áĺta| bejegyzett BRoss Vagyonkeze|ő Kor|á-

to|t Fe|e|ősségÚ Társaság (cg.: [01 09 90,ĺ410]; székhe|ye: 1082 Budapest, Nap u. 6.), a FőVárosi Bíróság Cégbírósága á|ta| bejegy-

zett MACAO TRADE Kereskedelmi Kor|átolt Fe|e|ősségű Társaság (Cg.: [01 09 165321]; székheĺye: 1082 Budapest, Nap u. 6.) és a
Fővárosi Bíróság Cégbírósága álta| bejegyzett T|Tl |ngat|ankeze|ő Kor|áto|t Fe|e|őssegű Társaság (cg.: [0í 09 916694; székhelye:
.|083 Budapest, Baross u. ,|19/A) a 2009. március 19én és 2009. június 1sén meghozott taggyű|ési határozatokban fog|altaknak

megfe|e|ően a|aku| át és

beolvad

a BRoSS Irodahżüzeme|tető Kor|átolt Fe|e|ősségű Társaság tovább mĹjködő jogutód társaságba. A beolvadás Íordu|ónapja: 2009.

ápriIis 30.

A jogutód társaság cégneve: BRoss Irodaháziizeme|tető Końáto|t Fe|e|ősségű Társaság.
Székhe|ye: 10B2 Budapest, Nap u. 6.

Adószám : .121 21 50Ü242l.
Átalaku|ás dátuma: a Cégbíroság á|ta| meghozott cĘbejegyzés dátuma, |ehetőség szeńnt 2009. augusztus 31.

Társasági szeződés módosításának dátuma: 2009. június 15.

Képvise|ő: dr. Mátľai Tamás ügyvezető öná||ó a|írásĺ joggaĺ (í083 Budapest, Baross u. 119/A)'

Módosu|t törzstcjke: 382 500 000 Ft (háromszżnyoĺcvanketicjmiĺlio-ötszázezer fońnt)'

Fő tevékenysége ffEAoR .08): 6832 |ngatlankezelés.

Az átalakuló és az átalakulással létĄövő társaságok vagyonméleg-teNezetei 2009. április 30-ai állapot szeint:

.c-.!;
.5 ż.1.,'
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Az egyesü|ési szerződéSben fog|a|taknak megfe|e|ően a fennmaradó gazdasági társaság Veszi át a beolvadó társaságok va|amennyĺ

Vagyonát, Va|amennyĺ jogosuItságait és va|amennyi köte|ezettségeit is. Ennek megfe|e|ően a jogutodi BRoss Irodaházüzeme|tető

Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság tu|ajdonába keni| a MACAO TRADE Kft. tu|ajdonában |éVő szolnok, B62]N1. hrsz. a|atti ingat|an, a

TĺT| lngat|ankeze|ő Kft. tu|ajdonában lévő Budapest v|||.35728lulN,ĺ. hrsz. a|atti ingat|an. természetben Budapest V||l., Baross

u. 1.ĺ9iA- irodahe|yiség ahozzátaĺIozó 1014ĺ4000-ed tu|ajdoni hányadda| - a BRoss Vagyonkeze|ő Kft. tulajdonában |évő Bp. X||.

786711018115' hrsz. aĺatti társasházi lakás és ahozzá tartozó osztat|an közös tu|ajdoni hányad, a MoM Garázsfenntartó Kft.-ben |éVő

va|amennyi beo|vadó társaság tu|ajdonában |évő, összességében 2,7o/oąs Üzletrész.

Fe|hívjuk a társaság hite|ezőinek figye|mét, hogy az áta|aku|ás a fenná||ó követe|éseket nem teszi |ejárttá. A kiknek |e nem járt k<i

vete|ései vannak az átalaku|ó társaságokka| szemben, és követeléseik az áta|aku|ási kózlemény e|ső megje|enését megelőzően ke|et-

keztek, a második meďe|enést kcivető 30 napos jogvesztő hatáńdő aĺatt biztosítékot köVete|hetnek a Gt' 76. $ (2) bekezdés alapján.

Erre irányu|ó igényüket' Vagy a kiválássa| kapcsolatosan bőVebb információt a társaság ügyvezetőjének' dr. Mátrai Tamásnak címzett

|evé| formájában' 1083 Budapest, Baross u. 1.19/A a|á címezve je|enthetik be.

(EIső kózzététe|.

Cégek közvetIen közIeményei

Cégköz|öny

Év : 2009. Kötet: 28. o|da|: 1.|1822.

A Fővárosi Bíróság Cégbírósága álta| bejegyzett BRosS Irodaházüzeme|tet<ĺ Kor|áto|t Fe|e|ősségĹÍ Társaság (Cg.:

[01 09 469896]; Székhelye: 1082 Budapest, Nap u. 6.)' a FőVárosi Bĺróság Cégbírosága á|ta| bejegyzett BRoss Vagyonkeze|ő Korĺá-

tolt Fe|e|ősségű Társaság (cg.: [01 09 9044,ĺ0]; székhelye: 1082 Budapest, Nap u. 6.)' a FőVárosi Bíróság Cégbĺrósága á|tal bejegy-

zett MAcAo TRADE Kereskede|mi Końátolt Fe|e|ősségű Társaság (cg.: [01 09 165321]; székhe|ye: 1082 Budapest' Nap u. 6.) és a

Fővárosi Bíróság Cegbírósága á|ta| bejegyzett T|T| |ngat|ankeze|ĺĺ Końáto|t Fele|őssĘĹi Társaság (cg.: [01 09 916694; székhe|ye:
,|083 Budapest, Baross u. 119lA) a 2009. március 19én és 2009. jÚnius 15én meghozott taggyű|ési határozatokban fog|a|taknak

megÍelelően alaku| át és

beolvad

a BRoSS Irodaházüzeme|tető Korláto|t Fe|e|ósségű Társaság tovább mÚkodő jogutód társaságba. A beolVadás fordu|ónapja:

2009. áoń|is 30.

Ajogutód társaság cégneve: BRoss Irodaházüzeme|tető Korláto|t Fe|e|ősségű Társaság.

Székhe|ye: ,ĺ082 Budapest, Nap u. 6.

Adószám: Í12121 508-242l.

{--:,;1
ł---
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Áta|akulás dátuma: a CégbÍróság á|ta| meghozott cégbejegyzés dátuma, |ehetőség szerint 2009. augusztus 31.

Társasági szerzodés módosításának dátuma: 2009. június .ĺ5'

Képvise|ő: dr. Mátrai Tamás Ügyvezető öná|ló a|írási jogga| (1083 Budapest, Baross u' 1.ĺ9iA).

Módosu|t tözstőke: 382 500 000 Ft (háromszáznyo|cvankettőmi||ioótszázezer fońnt).

Fő tevékenysége [rEÁoR .08): 6832 |ngat|ankeze|és.

Az átalakuló és az átalakulással létrejt5vő társaságok vagyonméfleg-teruezetei 2009. áprílis 3Gai állapot szerint:
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Az egyesülési szeződésben fogla|taknak megfe|e|ően a fennmaradó gazdasági társaság veszi át a beo|Vadó társaságok va|amennyi

Vagyonát, Va|amennyi jogosu|tságait és valamennyi köte|ezettségeit is. Ennek megfe|e|ően a jogutodi BRoss Irodaházüzeme|tető

Kor|áto|t Fele|ősségű Társaság tu|ajdonába kenjl a MACAO TRADE Kft. tu|ajdonában lévő Szolnok, 862lN1. hrsz. a|atti ingat|an, a

T|T| |ngat|ankeze|ő Kft. tu|ajdonában |évő Budapest v|||.35728lu|N 1. hrsz. a|atti ingat|an - természetben Budapest V|||., Baross

u. 119iA- irodahe|yiseg ahozzátaĺtozó 1014l4000.ed tu|ajdoni hányadda| - a BRoss Vagyonkeze|ő Kft. tu|ajdonában |évő Bp. X||.

786711018115. hrsz. a|atti társasházi |akás és ahozzá tartozó osztat|an kozös tu|ajdoni hányad, a MoM Garázsfenntartó KÍt.-ben |évő

va|amennyi beo|vadó társaság tulajdonában |évő, összességében 2,7%oąs Üz|etrész.

Felhívjuk a társaság hite|ezőinek figye|mét, hc6y az áta|aku|ás a fenná||ó követe|éseket nem teszi |ejárttá. A kiknek |e nem járt ko-

vetelései vannak az áta|aku|ó társaságokka| szemben, és követeléseik az áta|aku|ási köz|emény e|ső megje|enését mege|őzően kelet-

keztek, a második megjelenést kovető 30 napos jogvesztő határidő alatt biztosítékot kóvetelhetnek a Gt. 76. $ (2) bekezdés a|apján.

Erre irányu|ó igényÜket' Vagy a kĺVá|ással kapcso|atosan bővebb információt a társaság Ügyvezetcíjének' dr. Mátrai Tamásnak címzett

|evé| formájában' 1083 Budapest, Baross u. 119/A a|á címezveje|enthetik be.

(Második közzététe|.

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtáľ rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a cégköz|önyben megje|ent hivatalos
adatokat tarta|mazza, más szeľvezetek esetén egyéb foľrásból száľnazó hĺvatalos és gyiijttiĺt infoľmációk láthatók.

Lekéľdezés idĺípontja: 20Í6.09.20'ĺ4:13
UÍolsó te|do|gozott Cégköz|öny megjelenési dáÍuma: 20í6.09.17'

Adatbázis uto|só akĺua|izálási dátuma: 20't6.09'20 13:46
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KERELEM

Budapest Főváĺos VIĺl. keľület Jozsefuárosi PoĺgármesÚeri Hivatal
Gazdá|kodási Ügyosztáĺy
',l082 Budapest
Baross utca 63{2.

KERE
. aJózsefvńrosĺ önkoľmánvzat ŕutRérJňk 4 nyom!dtvónýt 

"l;;-;Ĺ;;;:

Megjegyzésł Fenti ąd*tok kÔzĺése

ľr,!,##,*ł:,:!*:|!:9ľ:3:,i?ľ'és??,Ł ,* ad:t:kat 
" 
iilsń',,i Hivatal Gaz&źtkodási, illetve Közterúlet.Íelügyekti ÜglosnźIya tcezetiketdornaźciósô,,,"fu-é'lj,g.ólé"--,,ĺů*fűéaa-eĺlyóló20lI' é,iCil:,Ie.ýź,ryąIqjôl

. KözÚeriilet-hasznĺíIatÍĺIejez2u|fie, VM hó ffinaptól _ 20ÍW.ev W,ĺd ffi*o*(ľtibb időpont- helyszín eseten keľtink lisĺátmellékelni!)

KłÍzteľüIet.hasalálat céIja, ... .... .,#4 k.Q,..;I**ł*.Ę. r-*{^.
Kéľelemmd éľintetú közteľĺĺIet narysĺĘa : ............ s.- ....... m?au
KŕizÜeľület he|ye: Budapest VItr. kenlleŁ. ..'... ..

l - 
^ l^ łl

:.W.h.,.4I,'łťď,...,....(utcątér)..3{...",^előüi:.jáľdáłritÍesten,zildterÍilďenvary..........
Megi€gŕzés (Eryéb tényköľĺi|mény,LE\{ELEZńSI cÍM,amennyiben a fentiatlatoktĺí| eltea stb):

Kérj ük,,ľ!:.^l-!!!:: j,eI,zett m9!I-ékIeteket cs atoIni, és. u kěreIemnyomtatvlínyt alęírńi szíi,iiiiiiil ł'
?'Ł!1uł,t

//' i

Ábo
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A kérelmező tudomásu| veszi, hogy
a kéľelem benyriitása nem.iogosítia fel a köáeľĺilet haszrrálatárą
a Józsęfvarosi Önkormfuyzat tulajdonában lévő közteriilętek haszrálatrĺról és hasznilatának ľendjéről szóló
LBn}rc. GV. 24.) önkormályzaĺ rendelet 17. $ (l) bekezđése szerint a kt'zterület haszĺráIatáért közŕerĺilet-
haszĺáIatl diiat köteles fizetni,

- a köáerüIetęn kizírólag a kereskeđelni tevékenységek végzésének feltételęiľől szóló zl0ĺ2009' (x.'29,)
Kormányrendęlet 12. $ (1) bękęzdése alapjrán a rendelet 5. mellékletében meghatározott teľmékek árusítha.
tók

A kéľelemhez a kćrclmczőnck az o|tńbbĺ melléIeteket lrell csatolnia; (A csatolt me|lékletet kérjiik X.e| jelölni)

l' A köztęĺületen folytatni kírlaĺrt tevékenység gyakorliásáĺa fęliogosító egyszeľű okiľat pásolatát:
. eryéni vállalkoás esetén: vállalkozóÍ ieazolványĹ
- sa?Äaság:''tźtrsasás. egyéni cég esetén: 30 napnál nem ľéeebbi céskivonatoL aláínásÍ címpeldánvt
. tánadalmi és esvéb szervezptek esetében: a nyilvántaľtiĺsba-vételĺiket igazoló okiÍatot.
- östermelők esetén ósternelöi igazolványt.
. vendéglátó terasz létesítése esetén, az aztĺl7Łmeltetli kívánó kęreskedelmi/veĺrdégtátó egység érvényes be.
ięlentés köteles kereskedelmi tevékenvsés beielentését isazoló dokumentumot vasv a Mĺiköđési EneedélYt
2. Äzigénye|tterilletre vonatkozó helysánt ábrźffi|ó váz)atot, ameĺyen szerepe|níe kell a könryezö utcáknak
is. A vázlaton az igényelt teľületnek - a szĺil.ĺséges méretekJ<el - úgy kell szerepelnie, hory aouak nagyságą
elhelyezkedése egyéľtelnĺlen megállapÍtható legyen (TERASą PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hossaisáp; atoras1pavilon szélének az épület homlokzati falától és a jáľda szélétól való távolságą terasz
ęsetén annak az ťlzletnek a beiäratźLtó| való távolsása. amelvikhez taľtozik: méterben mérve).
3' Az elhelyeari ldvánt építmény, létesĺtmény, berendezés miĺszaki leírásáÍ és teľveiĘ teraszkérelmeWlą ą
helvszín fotóÍót is csatolni sn)kséęes.
4. Meglévő létesĺfuényr€ vonatkozó köteriilet-hasanÄ|afr'bouÁjáľulás megujítása esetén - vĺĺrosképvédel-
mi szempontok fisyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell bęcsatolni.
5. Epítési ngedelýez kôtött építnéĺry esetébenvagł épĺtési munkalatokikal osszeftggő koztentlet-hasznőląt
esęłében az építtetőtô.l kapott meghataltnazast és a jogszabáýban előíľt eseteŕ,ben a jogerős építesiigi ható-
s łźzi engedélyt cs ątolni sziilséges.
6. Közínt igénybevétele esetén _ a 2. pontban fogtalt helyszÍnÍajzon tul _ a vonatkozó helyszÍnt ábrámlró
foľgalomtechnikaĺ váaajzot, amely beszeľezhető a BKK Köztłti Közlekedési lgazgatóság Közŕrtkezelési Fő.
osńá|v. Forsalomtechnikaí oszÍĺ4lván'

Fiwelĺneztetés:
Á hifuĺytąIqnll ĺđtöltött lĺerelmnyont.ctv,źny és e előirt ne]IéHetek 6đolásán ť,úI a prúos és eglek]mű hdryeghďbozús, ła.
lałnint a meglbő Lłesítneĺyfotója elalgdhaalen a benyĘjtot kźłelan bdeni elbfrd]ásd]loz!

A közŕerĺilet-haszúlatot - ktilö,nösen _ ą7.a|ábbijogszabályok szabáůyozák

Maryarország heýi 0nkonnfoyzataiľól szÍ,|ć, 20| Ĺ. évi clJoo(DĹ tö,rvÉ"ny

a Józsefilráľosi Ônkormárryzat tulajđonában |évő köáeľĺileüek hasaĺílatlíľól és hasznáIatának ren{iéről szńló 18D013.

0V2a) önlĺoľmár}ryati rendelet

Jóaęfuáros Kerületi Épĺtési Szabálpaĺáľó|sziló 6nffi7.(Jiltl2.) önkormányzatirenđelet
Budapesti váÍosrenderesi ésÉpftési KeĺetszabáIyauó|szólő 47n99s.QĹl5) Föv' Kry. ľendelet

A ľeklámok, reHámberenđezések és cégérek elhelyezésének szabä|yafuó| sző|ő 55120|3. (XII.20.) {inkor-
mányzati rendelete

NYILATKO-ZAT
Alulíľott, az źůtaliam benyújtott közterület-haszná|ati kéľelmem elbírálásának cé|jábó| hoalźidnllok személyes aÄataim
történő kezn|éséhe4 valamint úhoz' hogy az így ĺrdomásra jutott személyes adataimat a PolgármestenLllvata| az|e.
jánásban részt vevö szaküatosági áIlásfoglalások bekérése végett tovĺíbbĺtsa az illetékes hatóMgok felé.

Kérelmem benyrljtásakor a Polgáľmesterĺ Hivatal Gazđ.álkodási Ügyosztíly rigyintézőjétől täjékozhtást kaptam -
ameLyet tudomúsul u.eltę!n,_ az eljźrás megindításának napjĺáról, azűgyntézési hatĺĺľidőrő! az iigyemÍe irányadó jog-
szabáýĺ rendelkezéselgől, jogaimĺól és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem e|nulasztásának jogkövetkez.
ményeiľől vďamint a hívatalí elérhetőségľőL

Kiielmtem. hogy kéľelĺnem teljesítése ęsetén a kÖzigazgatási hatósági eljárás és szolgtíltatás általános szabályařóI a
2004. évl CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pon$a alapjőn a fellebbezésíjogomľól le.
mondok. Tuilomósulveszem. hogy ezáltal az tigyemben hozotthatátozat annak közlésekor jogerőre emelkedík.

Budapest, fĺl(. . ev .ffiĺ .3.Đ., o^p.
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Aluĺĺľott Szďua Rróbeľ{ (szĺileresi név: Sza'ma Róberą sz'letésí hely, id'ő: Budapesr.í962. ápril.is 5.,'aoýa nevel Neubuľger Margi| ĺakcmne.: 2ĺ12 Vereseryháe, Csibaj r:.62.}' łnint az oFI4au KortáÍolt Fetelősségú Társasig (széIíÍr€ly: 1042 Ep, V,iräga..39. tsz 1") ügľe'zetóje, a cĺśget akkentjeg/zęÍĄ,hw acégkézzsl'vagy géppel eIóíľÍ,

äľ"*u 
végr nyomtatott novo a|ä vagyfrilé nevernet önáItóan az a1át$iak srerlat

Ü7 o,', í í/'ĺ",f

AlulíľoĄ dľ. ľv.łri Béła ügryéd (N1,rári és Korsó; ÜgyuÉa IÍadĄ In62'udapest.
ľ''='ĺ:*u.xlix; 

1a;,^ 
ľľĺ"*,"n;,ü*ä"'-'it,p.1ti 

. 

i]gyveđi il*.a kama'ai
(säitetésĺ oeo' s*l,ou 33-Pú1íĺoľ'.Łory " 1''"1 ĺaĺ'eij'ďt.ĺl;ffi Rĺibęľú
o"*.. ľeul*s*;-ň$ľĘ]"*:f'#ľ ťľ:ľqry- pđ äffii.. *iJ*
szetělyazonos;tset 

" szÍY|ĺ *e*ĺ''"íeliiffiffi,":ř,1ä"ä* 
ľ,,ó*xYBLszímr1haĺós*ĺ'ig.*l"ĺ''7"łä'äíJfi 

:l"il:^ąelőtremsajátkea'ĺegÍĹůąďá
Iýiĺłtlrozom, łuĐl az ahźĺruźs-mÍnta hitelesítést ą cégbejeĐľzési eljárĺźs sorłźn ĺłźttąm ełet,eęjegłezéssel. Ezen ,,::,ľ ,ł,,ę;"gą*" ůiiau-yifa '9 91sbek*zési káľełęłr
#:,;ľ'łł rŤr*cerybekszesi,T;á, 

:;;,*, képző ĺétesítő oŁirątot ĺs én
cěgłzyílľónosságró| - u,łn":jľ,:?.::!::,,.. 

Íg" ; ,j"Pn awra;-iĺnio." ł,gzł,ĺ n
,,*ł,'y E *ałái;ä:;6ľ:Íil:f,!1.árasrót 

és a veseĺszhftaldsrot 'iil ifaL. ł,ĺ v:.

KeJt.Btrdapesq 2009. mĺźjus i'8'

EIlęłíegľezte:
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Ceruza
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1Megjeĺenítés
!,

L,..í t\czzeleĺell lnrormáció .i-łeo!elenĺtése:
!ý.

.'.'. .'''''.''' .'"'.'. 
'|F:r'qi

oF|-Bau ľ(or|áto|t Fele|ősseoű Táľsasáo(ĺ139Budapest,Frangepĺnutcag.iAo?šäm-J-ižzsg18.2.41

segkivonat 2sÍ s.es.s7..i'id&Ilapotban

ĺ Álĺĺ.l.*ltlos ADÁToK

Cegiegyzékszá'Ín: 01 09 9195í5 (Hatá|yrs)

cąJforma: Kodátolt ŕe|elcisségű társaság

A|aku|ás dátuma: 2009,05'í8.

Bejegyzés dátuma 2tri9.05.22.

2 A c.ÉG eLNrvezÉse

?J1 oFl.Bau Koĺĺátolt Fe|e|dssegü TaÍsaság
Bejeg57és |íe|te: 2oo9.05.22.

Hatályas: 2009.05,22. . ...

3 A cÉG RÖvlnĺrrĺĺ E|-NEVEZÉSE

3/1 QFI-Bau ľft.
Bejegyzes kelte: 2009. 05.22.

Hatályos: 2009.05.22. - ...

5 A cÉcszÉKHELYÉ

5/2 íí39 Budaoest' Franoepán utěa 3.
Vá|tozás idópontja; 201 3'o1.2z
Bejęg}.zés kelte: 2013.03.20.

Hatá|ýos: 2013.01.22. - ..,

8 A TÁRsÁ'sÁGĺ szERzőDÉs (ALAPSZABÁLY, ALAPÍTÓ oKlR.AT; LÉĺrsirő onnan xElre
8/1 2009.05.18,

Bejeg!łzés ke|te: 2009.05.22.

Hatá]yos: 200g.o5.2z . .'.

8/2 2013.01^22.

Bejegyzés ke|te: 20.ĺ 3'03.20.

Hat,áil1los :,2ü 3. a3. 2a. - ...

8/3 2014.07.D1.

,--,ł,-
//'
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Bejegyzés keĺie: 20.ĺ4.07.1í.

0í atálybs : 201 4. 07. 1 1. . ..'

A cÉG TĘvÉKENYsÉGl KoRE(|)

Változás ĺdôpontja; 20í 6.02.01.
Bejegyzés ke|ĺe: 20ĺ 6.04:20.

Hatályx: 201 6.02.01. . ..'

9ĺ12 6831l08|ngatĺani]wnökitevékenység
Vá|tozás' idópońtja: 2016.02.01'
Bejegyzés keltB: 20í 6.04.20.

Hatátyos: 2aft:02'o1. . ...

9/13 6832'08|n$atlankezelés

Változás ĺdőpołtja: 20í6:02.0í.
BejĘyzĺis keltel ä1 6'M.2o.

Hatályos: 2a16.a2.01' . ...

9/14 8íí0'08Építményüąęmeltetes
VálÍozás időpontja: 2016'02.01.
Bejegyzés kelte: 2016.04.20'

Hatályos: 20:í 6.02;01, - ...

A cÉGJEGYZETT TőKÉJE

11n tssiesen:3 0oo ooo liuF
Väľtozás ĺdőpol.l|'ia: ła1P.'o?.11,
Bejegy.zés keĺte: 2014.07. 11.

l'tatÉlyos: 20.ĺ 4.07: 11, . .''

A eÉą,EGYzÉsRE JoGosu LT(AK) ADATA!

1313

9/6

Y/t

9/B

oro

68,ĺ 0'08 sąát tulajdonú ingatlan adásvétele, {Főtevékenysé g)
Bejegyzés kě|ie: 2013'02.03.

HatéIyos: 2o1 3.02.03. - .,.

6820.Ô€ saját tu|ajdonú, bérdt ińgät|an ŁÉrbeadása,' iŁeĺne|tetěse
Bejegyzés keĺte: 2014.08.05.

Hatályos: 201 4.p8,05, . .,,

411008 Épu|etépĺtés! projęk! 529rýg269ę
VáItozás időpontja: 2a16.o2.o1'
Bejegyzéś kelte: 2016.&ĺ;20.

Hatályop: 201 6.0201, .,..

4120108 Lako- és nem:|akó epri|et épÍtase

11

Sza/ma Rríôerł {an: Neuburoer Marcĺĺt) s iigyvezető (vezętô tisrtséEv íse|:ô} 211.2

Vereseqvhäz. isĺbai utcä 62'

Szu.letés ideje: ĺ 942.M. 05.

Adóazonositó je| : 83aJ920559

u.?

ľttlbslíŕilV^ł,opleŁhi/ccgtar/oq('kivonat.Íľcnitätés/o,ĺ o99 i 95? 5
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A hite|es cąaläÍrásĺ nyĺlatkozai vagy af íĄyvéd, áltat e||enjegyzett aláíľásĺninta benyłjj{ásra
kenilt.

A képvĺse|et morlja' nnáĺ|ó.

A jogviszony kezdete: 2U4.A7.01.
Változás időpontja: 201 4.07.o1'
tsejegyzes kelle: 2AM.O7.11.

Hatályas: 201 4.07,01' - ...

A cÉG sTATlsznKff szÁMJEtE

2o/1 14rl9918s81oÍ13-o1'
Bejegyf és ke|te: 20D9.Đ5.l?.

HatáIyos: 2009.05,22. . .',

AcÉGADós.zÁMA

21ł2 147v9918.z41.
H!:,Í47799í8.
AdóŠzám státusza: érvényes ađoszám
Státusz kezdete: 2009,05,22.

Vátozás időpontja:'2oog. 05. 22.

Bejegyzés kelte: 2013.02:07'

Hatályos: 2009.05.22. . .,.

A GÉG PÉNZFoRGALM| JE|fŐszÁMA

3?J1 1,2Afi351'{117sr',53{0100002

RaÍffeisen Bank Zrt. X|||' kerület (1139 Budapest, Váci út 8J.; a1 fi o41u2)
A siám|a nyitási dátuma: 2@9.a7.?2.
Bejegyzés kelte: 2@9.07'28.

Hatáĺyos: 2009'07.28.. - ...

32/2 í6200113.00111863.00000000

MAGNET Bank Be|városi fiók (1055 Budapest, Balassi Bálint u' 9.í1.: 01 10 M6111)
A szám|a nyitási dátuma: 2013.01'27'
Bejegyzés kélte: 2011.02.04.

Hatályos: 2afi .02.M. -,..

'35 A cÉG TAGJA {RÉsa/ÉNYEsE) VAGYoN| RÉszEsEDÉgÉNEK tEFo€LALÁsA
35/1 Atágot(ľészvényést)taľtalmazóroýatśzáma: 1i4.

A' vagýoni ľészesedéś |ď'og|alásának ĺdöpontja:20.14'07'07'

A végrehajtási iigy.szárna: 235:v,o&#!2a11 l g
A Vegrehajtást fogańaiosító VégÍehajtó neve] Pauemé Goda Márta iźnálló bĺĺosági Vegr€hajtó
sżolgá|aĺi helye: 1082 Budapesl, Ü|lőĺ lit 6ô/A |ĺl/4'
Változás ídőpontja; 2o1 4.07.07.
B{ęgyzés keĺte: 2014.07.08.

l-íatá|yos: 201 4. 07' 07. - ...

35/2 Atagot(részvényest)tarta|mazó ravątszáma:1l4.
A vagyoni ľészesedés leĺog|ä|ásának időpcntja:2o14'07'07.

21
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A végľehajiási Ügy sáma: f35.\Í.1798łfffig45
A végrehajtást fogqľaiosító végľehajió nwe: Pauemé Goda Máńa önáĺĺó bkosági végrehajĺó
$zq|'gálatĺ hE|yé: í{lfi2.Błľ{äÍtŕst, |jĺ|ói t1t ô6iiĄ l1l,ł4;

Változás ĺdôpontja: 2014.07 :07.
Bojegyzes kslie: 2014.07.09.

Hatályos: 2014.0,7.07.' - .'.

35/3 Á tagot (ľészvény'est) tarta|mazó rovat száma: i/4'
A vagyoni ĺészesedés lefog|alásának időponlja:2ou,a7.o7.
A végľehajtási ügy száma: 23,5:V0923t2o11t32
A végrehajtást ŕoganatosító vfuĺeh?jtl'neve: Pąriemé Goda Márta önäIó bÍrosági végrehajtó
Szotgä|ati heĺýe: 1082 Budapest, Ültoĺ Út ooĺł. llttł'
Vá|tozás idöpontja: 2o1 4'o7.a?.
Bejegpés ke|te: 2014.07'08.

HatáI yos : .201 4. 07. 07. -,...

35/4 A tagđ (réŚzvény€st) taĺtatmazó rovat száma: í/4'
A vagyuli részesedés |efog|a|ásának időpont.ia:2014.07'07'

A vegrehajtási ügy száma:'235,v.2837 t2011 l1o
A vĘrehajtást.toganatosító végrehajtó nevą Pauemé Godé Mái.ta ön{||ó'bírmági vegrehajtó
Szo|gálati helye: 1082 Btłdapest, Ülĺői t|t 66/A I|l/4.

Váttozás időponťja: 2o14.Q7.o7.

Bejegyzés ke|te: 20í4'07.08'

H aťátyos: 201 4.07.07. -..'

35/5 A tagď (reszvényésĐ1ěrialiTazó ľovat szämä:. 1/4.

A vagyoni réqzęsedés1efogľalášanak idďpontja:20 í4.07.07.
A -vĘŕehajtáš i Ĺigy széma: 235. Av'a; łi 6Í 1 201u 1 4
A vesrehajtást foganatosító vegrphäjtó neve: Paueľné Goda Márta'önátló bíroságř Vegřehajĺó
Szo|gä|ąti he|ye: 1082.Budapesĺ, Ü||ői llt 6ďA l|l/4
Vátozáś idópontja: 2014.07.07.

B ejęgyzés kelte : 2l1 4,07.08'

řł a|áIyos: Đ1 4.07. Q7 : . ...

A GÉG: EI.EKTŔoN ĺKus EI.ÉRHETőSĚGE-

451i Elmail:ofibau@citiomail.hu
Bejegyzes ke|té; 2od9. 05.22.

Hatályos: 2a09.05.22^ - ...

A oÉGGÉGJEGYŻÉKSZÁMÁ|

49/1 01 09S19515

Vézet./p a(z) Fövátmi Töĺvenýsżék Cegbírosaga nyi|vántartásäban'

Bejegyzes kelte: 20Q9-05.22.

Hatáiyos: 2ow.a5'2z - .,.

45
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zdí6.09,07.

Beszámolási
időszak

ÉrtékesÍtés nettó
áÍbevéte|e

Üzemi eredmény

Adozás előtti

eredrłéný

Médeg szerinťi

ereĺmény

Adózott eredmény

EszköŻök
osszesęn

Befektetett

eszközök

Forgoeszközök

PéhzesŻkijzök

Aktĺv idóbeii

eĺhatáreläsok

201Ą.01.01, - 2013;ú,a1.. 2012'01,01. - 2o11.o1'o1. -
2014.12.31. 2013'12.g1. 2ac.1ż.31, 2011.12.31.

eFt

48/.8

-2 107

-2 108

.Z 118

-2:118

32255

3í 525

oPTE\ K&-ł Cégkiv3rśJzolô' os. c7-í heáiyd

Có gťoĺĺłátĺíł í.ljggiĺ :iĺ.ĺ'łtuk

1(09) A TÁRsAsÁGTAGJA|NAK ADATÁ|

1{Qs)B sz@*@
Sziiiétés ideje: 1M.2:04.05.

A tagsági jogviszcny kezdete: 2oog.oe 18'
Vá|tozás idöpontja: 20ĺ3.01.22.
Bejegyzés keltsl 2o1'3. 03.20;

hI atálias : 201 3' a1' 22. . ...
'1(09y4 Hel?7'äłin.Gáôor{än: ökröszsuzsanna) e @

szü|etés ideje: .ĺ,983.03.09' *
A tagśági jogviszony kezdete:. 2009'05. 18.
V'á|tozás idôpontj.ár 2o13,o,|,22.
Béjeg}zés' keĺte: 2013'03.20.

HaiÍályas: 2013.o1:2i -. -..

97 pÉNzt]GYt MoBtJL

20í'9. év 2o14, év. 20í3. év 2a12' év 2011. éĄ!

20ĺ5.01.01. -
2015:12.31.

eFÍ

4 763

50 858

57 5C4

55 363

55 353

67 270

0

66 6s2

33 016

oJö

IZU

42

't0

eFt

7 332

-1 574

-1 574

-1 590

-.' Ęon

33 126

320l,9

í 067

123

'10

eFt eFt

9 392 10&71

72 1 581

73 1 581

54 1 4?3

u 1423

35 192 93,450

32ô15 30 7oo

2125 1 B1
84.9 223

452 gí3

t-/',j' -

rťĺps :lfu'lw./.oP's.hLťoegta'teg.kĺ vdre!-rrýmtabsríog9l 95í5
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2C16.09.a7.
oPTEN i<ŕr ĺ CĘ;kivorEtzc7o. C€. o7-' nďätva|

Saiat tőí<e

Céĺtartaĺékok

KöÉelézetÍsegek

Rôvĺd leJáretú

kote|ezettsĄgek

Hosszú lejáratú
kó.leĺézettségek

Passzív idóbdi
eJhatáľoläsok

Pénziigyi mütatók

Eĺadósodottság
foka i

Elädosodottság
rnértéke. Boni|ás i
Äĺbevétel aľányos

ęređľÍiény % Í

Likviditási
gypęľátaÍ

í8 733

0

852Ź.

6 022

2 500

to

0,13

0,15

Í J62,36

ííi08

3 370

2E ę12

2922

?.t Aon

279

nAo

8,49

-43,69

v,z3

5 488

n

27 574

3 764

23 810

64

0,83

5,O2

-21,69

0;28

7 478 7 aZ4

0g
27 911 ?^62ťf-,

4321 26268

23 590 0

2B3 í58

0,79

J, V+

4,57

0,49

0,79

aaÁ

13(09

0;07

Az adat.ok az ÖPTEN KÍś. cégtár ľendszeĺéb6| s.ŻáÍmézn.ąk, 'amely cégek ésetéíl aQéj7köz|önyben mBgje|ent,hivataigs.aďatokat ti?ľdaíÍnaźza" ĺnás seeľvezeĺb$( e$etén egyébfoľľášbói śzáľmaaó hivaÍaĺos es gysitotĺ inÝařĘáciłk {áíhatgk.

Lekéľdezés Ídő.ponÍja: íbí€lÜg.07 .Í:3:í o
Utoĺs]ú.f::dotcoąótt cégközłĺiny megjeleľrési aĺłtuma: zo16igg.o6.

AdąÉbáąiq utoĺsó afituałizá|áŚi dátuľnä: 2016;09"B7 f 2:ĺ.8

oPTtr{ Krr,-o

hEĐ6íńťvłY'oťtr.hl}.b€g.€Í/cegkivďEt- ňyąniŹbsRí *9 í 95í5
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Mag ánszem él yek esetéb en :

e-mail cím:

Megjegyzés! Fenti adatok közlése a kózteľijlet-használati lcerelmek etbírátósóhoz, valamint " t,ö,-*k,l,',,,át,,t
h.ozztźjórulás.ban foglaltak ellěnő,zéséhez sziilrségesek Az adątolat a Polgórmesteri Hivatal Gazůźlkodźsi, illetve Közteriilet-4(Đ.,...g.vc,ĹvL.ę

feltłgłeleti Ügosztĺźlya kezetik u itdonruicios a,l,ei,*ll*ĺst jos,dl a i i,ĺ,,,x7a,ń,*as,a ýdó 20] ]. evi Oil. tnény aląjón
Kiizteľĺilet.hasnĺĺ|atĺdeje:201 p* iT]-ol no iojĺl*ptol - 201E.ev F-To] ľro pp napig
(ľtibb iĺĺőpont,- helyszÍn esetéĺr kerlink listat mellékelni!)

Kfizteľĺilet.haszuĹlat célja: homl oL<zat tatarozáshoz áillv ányozás. . . . . .

Kéľelemmel érĺnt€tt közÚeľĺilet na5nága: .3. . . ....... mf / db

Közleľĺilet helye: Budapes! VItr. keľiilet Nagytemplom..(utcą téľ) ....4...,...szźlJĺielöüi és a : Budapes! VilI.
kęrĺiletLeonaľdo da Vĺnci..(utoątéľ)....15/A.......szfurrelőűi iánlrful. úüesteĄ zöldtrrtileten vary..........
Megiesrzés ( Eryéb tény' kłiľĺi|mény, LEVELEzńsl cÍn4 amennyiben a fentĺ adatoktól e|téľ, stb):
Az L}ü Társasház érvényes, |6-1387/20|6' száműengeđéllyel rendelkęzik 2016. og.|5.2016.09.30 koztitti időszak-
ľa' Sajnálatos módon a felújítási munkák előre láthatóan e]hĺLodnak' ezért kérjiik az engedély meghosszabbítá-
sát.

Rérjiik- g tlłloldalon jelzett łn9!lékl-eteket csatotni, ésa k é r e l emny omtaÍv dnyt a l á Í rnL s z{|, e s k e dj ó k !,
/

C,7,,
1,ą,
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A kérelmező tudomásul vesĄ hory

a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterülethasmőůatźrą
a Józsefvárosi onkoryányzat tulajdonában lévő közteriiletek használatáról és használatĺínak rendjéröl szóló
|8/2013. (N. z4.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közteľiilet hasmá|ataértĹozeruleĺ
hasarálati díjat köteles fizetni,
a közteriileten k'lzáró|ag a kereskedelni tevékenységek végzésének feltételeiľől sz61ő 2|0/2009. (D(.29.)
Konĺlányrende|et |2. $ (1) bekezdése alapjáĺl a rendelet 5. ňe[ékletében meghaLĺrozott termékek árusÍtha-
tók.

A kéľelemhez a kére|mez.iĺnek az alábbi me||életeket kell csato|nia: (A csatolt mellékletet kéľjük X.el jelłilni)

és szolgáItatás általlános szabá|yairő| a

mondok. Tudomúsul veszem, hogy ezÁ|ta|az ügyemben
a fellebbezési jogomról Ie-

1. A közterĺilelen folytatni kĺvant tevekenys
- ętsycru ya]taxozas eserc-ni vąrnlKozrl Ęazolván)Ą
- gľdasĺgi.9saság.. egyéni cég-eseténj 30 n
- üír-sađalp! és egyéb s:zervezetek esetében: u
- Osterm
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt üz
jelentés köteles kereskedelĺni tevékenység bejelentését isazo!ő dokumentumot vagv a ľĺĺtoaeiĺ Ensedélvt
2. Az igényelt terĺiletre vonatkozó helyszĹnt áb
is. A. vázlaton az igényelt teľiiletnek - a sziikségos mérctckkcl - úry kell szeľęclnie, lrogy aľľaL uagysági1
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, pÁvnoľ BšBľÉŃ: ainak szélessége'-
hosszüsága; atęraliil'' pavilon szélénck az cpület homlokzati falatol es a járĺla szélétöl vďó távolsága; rcľasz
esetén annak az iŁletnek-e-bejáľatátóLvďó távglsága, amelyikheztartonk;méterben mérve).

x

J. Az elhelyęzni kĺvánt építmény' létesítmény, berendozés műszaki lcíľáśát esterveit.,teraszkeľel
helysz ín Íotój át is cs atolni szijlcs éges.
4.. Meglévő létesítményre vonatkozó közteriilet-haszĺlálati hozz
mi szempontok figyelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell beisato]ni.
5. Fpttesi engedélyhez kötött építmény esetéb
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabáIybąn előírt esetelĺben ěi"ogerős építésügłi ható-
s ógi engedéIyt cs atolni sziilrs éges.

9.Köz'itigénybevételeesetén_a2.pontbanfoglalthe|yszinrajzonm
forgalomtechnkaiväaajzot, amg|y beszerezhetö a BKK Közuti ro"l"kedé'i IgazgatósőgKozútkezelési Fő-
osztály, Forgalomtecbnikai osztályĺín.

Figve|meztetés:
A hiáłIytalfrail kftalwt kerelemryomwuźny es e előirt nelléHaek csđotásán tĺú| a pontos és qbtelnű he)ynqftaározds, va.
Iuľliľt a meglałő läesűtméłĺyfotQja elangdłatalen a bmyĺĘtott lrbelem érdemi elbíntllźsá]toz!

A közterĹilet-has máilúot _ kiilö,nösen _ az atáhbi jopabáiyok szzlbälyozĺźů<:

MagarcrszĄheýi ö,nkoľmányzataiľól szś|ő 201 I' évi cIJooO(. tiirvény
a Józsefuárcsi tulajdonában lévó közteÍĺiletek hasmátatáról és hasaálatának ľendjéľöl szś|ó |8DO|3,
(IV34.) önkomónyzati rcndclct
Józsefuáros Kerĺileti Építési s?Abáliyzatfuő|ĺľlóló 66ľ2007 .()il.12') ĺóŔornźnyzatlľendelet
$dapesti Városrendezési és ÉpttésiKeretszabáIyzanő|s7ń|ó 47l|9g8.(X. t5.) Főv. Kry. ľendelď
A reklámot reklámbeľendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55l2o|3. CXII.20.) önkoľ-
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
AlulÍrott, az á|ta|am benyrijtott közteľĺilet-has má|atlkérelnem elbíľálásának céljából hoadidrutok személyes adataim
töľténö keze|éséhez, valamint ahhg7,hogy az így tuđomásľa jutott személyes ađataimat a ľolgaľmesteri Hivatal az le-
jánísban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbitsá azilletékes natosĺlot ĺeb.
Kéľelnem benyijtásakoľ a Polgármesteri Hivatal Gazdálkođási Ügyosaály ügyintézőjétöl tájékoztatást kaptam _
amc|yct tudoltt,lÍsul vettelł - az e|j'fu'ás urcginĺlításának napJáľól, az ugyinte"ésĺ náteriaorot az tiryemre inĺnyadó jog-
szabályi ľendelkezéselľől jogaimľól és kötelezettsegeĺmĺől, továbbá lotelezettségem elmulaszt"ásának 3ogľovetĹez-ményeiról valamint a hivatali elérhetöségröt.

KiÍelentem. hogy kéľelrncm te$esítése esetén a közĺgazgatási
2004. évi CXL. töľvény 2004. évi CXL. töľvény 7311^. s 0)

ĺ
\

/,/
n 'źnV.ł, '/r

Ą\Ą
ĺ';
Fj:ĺ

. Ąa ol
Budapest,20..'o.. . 0v Ĺ/.Jn0 .4'1..... nap.
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He|yajzi szĺĺm: BUDAPEST VIII.KER. belteľiilet 35707
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Budapest, Xl.,Budafoki út 59. l519 Pf. : 415.
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BUDAPEsT FCjVÁRoS Vl||. KERULEI
)ozS EFVÁnosl ÖN roRMÁNv ZAT

U gy intéző: Gyuľicza Ramóna
Tel.:459-2274
Fax:459-2276
e.mail: gyuriczaľ@i ozsefuaľos.hu

VARosGAzoÁlrooÁsl ÉspÉruzÜGYI B|zoľrsÁcł
SOOS GYCRGY
elnök

T áľgy : kcizteľtil et haszná|ati ho zzáj źru|ás
IJ gy ir atszálm I 6 - I 3 87 / 20 1 6.

HATÁno zAT

LNP Társasház . (adószám: 27012688-I-42. székhely: t082 Budapest,Nagýemplom utca 4.) _ atovábbiakban: kéľelm ezó _közterület hisznáIatiránt előteľj esztettkéľelmének a Városgazdálkodási és Pénzügyi sĺzottsĺg 888/20|6, (x.05.) sziímúhatźr ozatźlvaI helyt adott és

hozzájáru|

a Budapest VIII. kerĹilet, Nagýemplom utca 4. és Leonaľdo da Vinci utca 15/A. szĺím előtti(35703/6 hľsz.) kcizteľületeo.r m2 jérda, építési muol.ui"rulet (állvlányozźls _ homlokzattatarozása)céljábóltĺirténőigénybevéte|éhez..

Az önkoľmźnyzati hatóság a ktiztenilet!11z1ah!anak díjacímén kötelezi akére|mezőt arra,hogy Íizessen meg Budapest Főváľos VIII. keľület ĺozsäfuĺĺľ;.ió"k;;ä;ä K&H BankZtt-néI vezetett 10403387-00028592-00000002 szátmű szám|äjara a határozatkézhezvéte|éve| egyidejűleg egy összegben nettó zo rco+ AFA, iĺsszesen bľuttó25 603,. Ft, azaz bruttó huszonötez er-hatszźvhárom foľint köZtenilet- has,znaŻati díjat,

Ehatáľozat a közléssel jogeľőssé válik és ellen fellebbezésnek helye nincs.

IND oKol'Ás

A kéľelmező közteľület-haszná|atihozzájarulás iranti kérelmet nyujtott be Budapest FővarosVn. keľület Józsefuarosi onkorm ćnyzathoz (a továbbiakb.anl Ö*ł,^any,ut1 2016.auguszťus l8. napjrĺn. Kérelme a|apján Ť Ö$:.."źnyzattulajdonábanie"o ň"a"pest VIII.keľület, Nagytemplom utca 4. és Leonardo da Vinci ítca 15./A. szám előtti (35703/6hľsz.)közteriileten 3 m2 iárdát építési munkateľület (homlo kzati átlvány elhelyezése) céljábóIkívĺĺnj a igénybe venni.

2016. szeptembeľ 15.tőI 2016. szeptembeľ 30.ig

| 082 Budapest, Baros u. 63_67 '. Te|efon: 0ó | 459 2l ffi . E-mai|: po|ga^mestel@jozsefvaros. hu . rvww.jozsefuaro.. hu I

ffi*.#



BUDAPEST FŐVÁRoS V||l. KERULET
]oz-S E F VÁ nos l o N Ko R MÁ N y ZAT

vÁRoscRzoÁlrcooÁsl ÉspÉľĺzÜcYl stzoĺrsÁcn

.Í3o' "'o*o"
A kĺizteľĹiletek rendeltetéstől e\téro hasznáIatźnak szabźiyait a Józsefuaľosi onkorményzat
tulajdonában lévő ktizterĹiletek haszná|atáról és haszná|atának rendjéľől szóló I8lzOI3.
(Iv.24.) önkormĺányzati rendelet (a továbbiakban: Renđelet) szabá|yozza meghatéroma,
hogy mely esetekben, mely tevékenységek1rez kötelezi| a közterĹilet-haszná|at hozzájaru|ás
beszerzése, egyben meghatźrozza a közterĹilet használat ellenértékét (kĺiaerĹilet használati
díj)' a kérelem benyujtásanak és elbíľálásanak rendjét is.

A Kérelmező á|tal előterjeszett kérelem megfelel a Rendeletben foglaltaknak, mivel
Kérelmező a Rendelet 5. $ (2) bekezdés 9. pontjában építési munkateriilet elhelyezése
céljából kérte a kđzteľület-haszná|atot. A kérelem formai és egyéb taľtalÍni szempontból
megfelelt a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben írt követelményeknek (kérelmező adatai,
a haszná|at célią időtartama stb), a Ręnde|et álta] elŕĺí.ľt męlléklę,tękęt kéręlmęző csatolta.
Ezéľt a Rendelet 12. $ (1) bękezĺJése éľtę|ĺrében a kéľelem etbíľálásáľa hatĺĺskĺjrľel
renđelkező önkoľmányzati bizottság Buđapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi
onkormanyzat Képviselő-testiiletének VáľoJgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźąa
önkoľmányzati hatósági jogkörben eljrírva . 20|6. szeptember 05. napjan taľtott ülésén
eIbíráIta azt, és az 88812016. (IX.05.) sztlműhatáĺozatźlva|hozzáiaralást adott a kérelmező
tészéte.

A k<izterület-használati díj megállapítása a Rendelet 17. $ -19. $-ai szerint, d 2, szétmíl
mellékletben foglalt đíjtáb|azat 2. pontja 2.a. ďpontjában foglalt építési munkateľület
Ft/m2ĺnap) munkaszĹineti napokon 420-ft,lmf lnap - napi m2 használati díj - alapulvételével, anapi
m. használati díj és az engedélyezett alapteriilet valamint az engedé|yezet1' napokban
sziímított időtaľtam szor zataként.

Felhívom akéreLmező Íigyelmét'aÍra, hogy a Rendelet éľtelÍnében

- ha a köĺerulet-hasznźtlati hozzájáĺu|ás megsziĺnik vagy sztinetel, a jogosult
kártalanitási igény nélkiil köteles a kĺjzteriilet eľedęti áIlapotát _ külĺinĺisen annak
tisztaságát - haladéktalanul helyľeállítani,

- a rendekező részben írt a kĺĺzteľület-haszná|ati díjat a közteriilet esetleg ténylegesen
kisebb területĺĺ hasznźlatfua, illetve a közteľtileten elhelyezett létesítmény tényleges
üzemeltetéséľe tekintet nélkĹil köteles megfizetlri,

- a kozterĹiletet hasznáiő köteles a hasznáůat cé|jźlta engedélyezett terĹiletet és annak
köľnyezetét folyamatosan tisztán, halesetmentesen, ľęnđezett állapĺrthan tartani, és a
ktizterĹilet használat időtartama a|att a szfüséges állagnregóvási, kar.balrtal.tási és
tisńéntartélsikĺitęlęzęttségéttel jesíteni,

- a köaeľület lraszrálat kapcsfui elhelyezni kívant létesítmények, beľendezések, egyéb
targyak biaonságos elhelyezésééĺt, őrzéséért a közteľületet használó felel, azok
esetleges megrongálódása esetén az onkormźnyzat felé kártéľítési igénnyel nem
élhet,

- a közteľÍtlet-használati jogosultság nem pótolj a a jogszabályokban elöíľt egyéb -
hatósági, illetve szakhatósági _ engeđélyek (pl. építésügyi, egészségügyi, rendészeti
szďĺhatóságok engedélyei) beszerzését és csak a közľemíĺködő szakhatóságok
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hozzájźtrulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes. A kdzterĹilet
használo köteles jelen hataľozat eredęti példanyát vagy annak hitelesített másolatat a
helyszínen taľtani és az ellenőrzésre jogosult személyek fe|sző|ítésźra bemutatni. A
köztęrület-haszná|attal járó jáÍulékos kĺĺltségek (p1.: energiadíj, vízdíj) viselése,
illetve megfizetése a ktiĺeľĹilet használó kötelezettsége. Eĺrnek teljesítése érdekében
köteles a megfeleló kozmuszolgáltatókkal a,szĹikséges megállapodásokat megkötni.
A közterülethasznáIata vonatkozó jogosultság megszíinése után haszná|ő köteles a
közteľiilet eľedeti áI|apotát kríľtalanítási igény nélkiil saját költségén helyreállítani. A
közterület-hasznźiati hozzájarulást a Rendelet 14. $ (3) bekezdésben szabá|yozott
estekben vissza kell vonni. Amennyiben a kĺjzterĹilet-használat során ahaszná|atta|
összefüggésben a terĹilet megĺongálódik, abban kaľ keletkezik, illetve azok másnak
káľt okoznak, úgy a közterĹilet használő a rongálódást saját költségén kĺiteles
helyľeállítani és a káľt megtéľíteni. A kĺjzterĹilet használó köteles az engedé|yezett
időtartam lejártát kĺivetően a közteľĹilet hasznáIatźlvaI minden káľtalanítási és
csereteľĹilet biztosításaľa irĺĺnyuló igény nélkiil hďadéktalanul felhagyni, és az eľedeti
állapotnak megfelelően a köĺerĹilet tulajdonosának rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben a közteľiilet használó a ktiĺeľületet a jelen hatĺĺľozatban meghatźtrozott idő
után is használni kívanją köteles legalább l6 munkanappa| a|ejfuati idő előtt újabb kérelmet
benyujtani. A közteľületet tovább használni csakazújabb hozzźljźtrulás birtokában lehet.

A Rendelet 26. $ (2) bekezdése éľtelmében a közteľületnek a közteľĹilet-haszná|atí
hozzájźru|ás megkezdésének időpontjában és a lejáľat iđőpontjában fennálló rállapotaľól
jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek mellékletét képezik a fényképfelvételek'

A kozteľület tényleges hasznĺílatrĺnak megkezdése előtt használó k<iteles az onkoľmźnyzat
képviselőjével (l082 Budapest, Baľoss utca 63-67., tel: 459-2274) közös állapotfelméľést
végezru és anól átadás.átvételi jegyzőkönyvet felvenni.
Továbbá hasznźůő köteles a közteľiilet-hasznélat megszíĺnésekor vagy szĹinetelésekor az
áLta|a hasznáit" közteľiiletet az onkormĺányzatnak visszaadni, amit k'ĺzarő|ag az
onkormanyzat képviselőjének személyes jelenlétében tehet meg, amelyről szintén átadás-
átvételi jegyzőkcinyvet kell felvenni. Az átadást.átvételnél csak a hasznźt|ő nevében teljes
köľÍĺen ĺyilatkozattétel és kĺĺtelezettségvállalas jogával ľenđelkező személy jaľhat el.

A rendelkező részben foglalt döntés a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben foglalt
jogszabá|yi előírásokon alapszik, melyet a dĺĺntést hoző akozigazgatási hatósági eljárás és
szo|gá|tatás általános szabźiyairől szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket') 7I-74.
$-ai szerinti hatźrozatbarl rendelt kiadni.

A dontést hozó <inkormźnyzati bizottság hatásktjre a Rendelet 12.$ (1) bekęzdésén alapszik.

Az önkormźnyzati hatóság ahatźrozatát a Rendelet 1. $, 12. $ (1) bękezdése és |7. $-23. $-
ai Ket. 19. $ (2) bekezdése a|apjanhozta meg.
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Jelen döntés ellen afe||ębbezési lehetőségk'lzźtását a Ket. 73/A. $ (2) bekezdés d) pontja
biztosítja.

Budapest, 2016. szeptember 5.

lilcłv.

A hatfuozatról éľtesülnek:
1) a kérelmező,
2) a VIII. keľületi Rendőľkapitányság,
3) a Budapest Főviáros VIII. kerĹilet
felĘyeleti Ügyosztály
4) a Budapest Fővaľos
Ugyosztá|y,

Ugyosztály,
6) ft,attár

Józsefuĺĺľosi Polgáľmesteri Hivatal Közterĺĺlet-

VIII. keľĹilet Józsefuiírosi Polgármesteľi Hivatal Hatósági

Vn. keľiilet Józsefuarosi Polgíľmestęń Hivatal Pénzĺigyi
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