
q
ď--

Bu da pest Józsefvárosi on ko rmányzat
Képviselő-testülete számára

Tisztelt Képviselő.testiilet!

I. Előzmények:

A Képviselő-testiilet a246l2009. (VI. 17.) szźtműhatźtrozatźĺvalúgy döntĺitt, hogy a VIII. ker.
Futó utca _ Nagytemplom utca közĺjtt elhelyezkedő,36329 hľsz-ú kdzteľĹilet a Corvin sétany
elnevezést kapja.

Fenti d<intésnek megfelelően a 36329 htsz alatti közteľĹilet neve a ftildhivatali nyilvántaľtás
szerint Corvin Sétany elnevezés alatt szerepel.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 20 13 . november 20. . sz. napiľend

Táľry: Javaslat a36283 hľsz.ú kiizterület elnevezéséľe.

A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a döntés elfogadásához egyszeru szavazattĺibbség
szfüséges.
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KÉszÍľBľľE (ÜcvrľrÉZo NEvE, SZIGNÓ): DR. HENCZ ADRIENN ř
PÉNzÜcyĺ FEDEZETET lcÉrwBl,/MMJGĘNYEl,, lcłzoLÁs: tJ---;

Jocl xoNľRoI.I.: K fr--
I
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Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság véleményezi x
HumánszolgáItatásĺ Bĺzottság véIeméĺyezi tr

Hatźlr ozati j av as|at a bizottsźĘ szźLmár a:

A Varosgazdálkodási és Pétlzugyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az
e lőterj e sĺés me gtaľgy a|ását.
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II. A beteľjesztés indoka:

A Corvin Sétany kialakítása során kialakult új közterület - mely a Corvin Sétány II. szakasza
_ elnevezésében való döntés kezdeményezése a Képviselő-testület hatáskörét képezi.

III. Tényállási adatok:

A Corvin ZÍt. teleka|akítási engedélyezési eljárást kezdeményęzętt, męlynęk ęľędményeként a
Budapesti I. szźtmű Ktirzeti Földhivatal a T-856f3 számt vźitozásí vázrajzban foglaltak
szeľint engeđé|yezte a36279l3 hĺsz-ú, 36285lI hľsz-ú, 36294l2hrsz-tlkivett közteľiilet 36283
hľsz-ú, 36284 hľsz-ú, 36295 hľsz-ú, 36296 hľsz-ú kivett beépítetlen teľület fřildrészletek
egyesítését, úgy hogy a vźitozźs lÍán a 36283 hrsz a\att legyen nyilvántartva az összesen 3 1 5 1

m2 kivett közterület (a vźitozási vźzrajzjelen előterjesztés I. szźtmumelléklete, a ftildhivatal
határ o zata a 2. szźtmú mel lékl ete).

A fentebb hivatkozott ftĺldhivatalihatározat a|apján a Budapesti |. számu Körzeti Ftildhivatal
Ingatlan-nyilvrĺntaľtási osztźt|ya az e|oteqesztés 3. szźrrlu mellékletét képező határozatot
hozta, melynek alapján a vźtlrtozźsi vźzrajzban foglaltak éĺtelmében módosította az ingat|an-
nyilvlíntaĺtást.

A előterjestĺés 4. szźlmű mellékletét képező tulajdoni lap tanúsága szerint a telekalakítás
Iezaj|ott, azonban a kózteľĹilet neve Leonardo Da Vinci u.29.

IV. Dtintés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

A döntés éľtelmében a Corvin Sétĺíny II. szakasza, hasonlóan az I. szakasz}roz a Corvin
Sétány elnevezést viselné tekintettel aľľa, hogy a 36283 hľsz-ú terĹilet a36329 hľsz-ú Corvin
Sétlány elnevezésrĺ közteľĹilet folytatása.

A közterület- és viĺľosrésznevek megállapításáľól, azok jelöléséről, valamint a házszźtm-
megá|Iapitás szabáIyairól szóló 94l20t2. C{.II. 27.) Főv. Kgy. ľendelet 2. $ (5) bekezdés
éľtelmében az e|ĺevezett köztertilet teľmészetes folytatasaként nyító új tftszakasz a már
elnevezett közterület nevét veszi fel' annak meghosszabbíĹásaként

V. A diintés célja, pénzüryĺ hatása:

A döntés pérungyi feđezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi kiiľny ezetz

A közteľĹilet- és váľosrésznevek megállapításáról, azok jetĺiléséről, valamint a hźnszźtm-
megállapítźs szabźiyairól szóló 94l20I2. Q(II.27.) Főv. Kgy. rendelet 2. $ (5) bekezdése.
Magyaľoľszág he|yi ĺinkormányzatairő| szőIő 2011. évi CLx)oilX. tv (Mötv.) 23.$ (4)
bekezdés 6. pontja szerint: ,,A Jővárosi onlrormdnyzat feladata hjltjnÓsen: az érintett
keriiletek véIeményének kikerésével kazutah k)zparkok, közterek elnevezése;',.

Az Mĺjtv. 13. $ (1) 3. pontja éľtelmében: ,,4 helyi közügłek, valamint a helyben biztosítható
k;zfeladatok lôrében ellátandó helyi önlrnľmányzati feladatok kijlönosen: a közterületek,
val ąmint az Ónkormányz at tul aj donáb an álló kôzintézmény e lneve zé s e ;,,





Az Mötv. 42. $ 8. pontja rögziti, hogy: ,,A képviselő-testület hatáslôréből nem ruhózható át:
közterület elnevezése, köztéri szobor, műallrotás állítós a ;,'

Kéľem a határozati javaslat elfogadását.

Ha,ľÁnoz,ł.ľI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. javasolja a Budapest Főváros Önkormányzatźnak, hogy a Budapest VIII. keľĹilet
36283 hľsz-ú _ köZteľület megnevezésű _ ingatlan, tekintette| akozteľület- és varosrésznevek
megállapításaľól, azok jelöléséről, valamint a htuszźtm-megállapítás szabáIyairől szóló
94120|2. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. $ (5) bekezdésében foglaltakra a Coľvin Sétlány

természetes folytatásaként, annak meghosszabbításaként Corvin Sétány elnevezést viselje.

Felelős: Polgármester

Hatáľidő: 2013. november 20.

2. felkéri a polgiĺľmesteľt, hogy gondoskodjon a fenti l. pontban ľögzítettek
végľehajtásĺĺľól.

Felelős: polgármester

Hataridő: 20|3. december 20.

A döntés végľehajtasźú végző szervezeti egység: Yagyoĺgazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyoszály, Hatósági,ťj gy o sztá|y

Budapest, 2013. november 06.

polgármesteľ

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegző
nevében és megbízásából:

// -ł.,hruu.zł
dr. Mészár Eľika ĺ
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Budapestí 1. számú Kiiľzeti Fiĺldhivatal

FÖIĐ}ÉRÉSI Es FÖLDÜGYI oszľÁLY

CORVIN ZBT.
BUDAPEST vlĺI.KER.
Futótĺica 47.53
1082

||ilillľlřfr illililmffi ililĺt[mlffi ilHľmffiilil|lill
ÜgyIratszám:80ff}Í 2lď2oÍ2

ügylľatszám: 8ooaĺ 2&/2012

Táłgy' telekaíak,tiiď e'gedélya!és l e$árás

Kéĺit]k' hogy vájaszában a 
'entĺügýratszámra sáveskedien hÍvaüĺozni l

figyinrézö: Sza|okyTamás Tárgp GoRVlN zÍĹ {íoE2 Budapest, Futó u. 4?.53. v|.
TeleÍon: 372.14ffi/0512 me|ĺék em.) - te|eka|akĺtási engedé|yezési e|járása - telekalakÍtasi
E.m8ll: szďoky.tamas@lakamat.hu hatáIozat

Változással érlntett Íôldľéoz|et: Budapest vl|l. kerÜ|et
(36279/3), (3628Ü1), (3629ď2}' 36283, 36284, 36295 és
36296 he|yraiá sziiÍnú ÍÖldrésaletek tě|ekegyésítése (T.85623
tét.Íajzszámú Változás| vázÍajz)

HATÁBozAT

A coRvlN z,L (1oE2 Budapet' Futó u. fi-53. vl. em.) - t€le|€ĺakÍlási engedé|yezésĺ eljárása
ügyében a téleka|akÍtási kéÍ.glmének hé|yt adok' és az Andankó stúd'ó KÝt. (í 181 Budapest' Nyerges
u. í9') á|!a| készített T.85623 számú változási v&ľajzban foglaltak szerint

engedélyozem

a Budapest Vttl. kerü|et (36Ź|.ł9/3) hrsrĺú lĺłs nf rcrůletii, klvett közteľület'
a Buđapest V|ll. kerü|et {sB285/1) hľ8t.ú 23 m: tarü|gtú' k|vett közteÍiiler'
a Budap€st Vll|' keíii|el (382s4í2) hrsz.tÍ.42 m. terÜletii' Hvett k6zteľii|et'

a Budapest Vtl|. kerü|gt 36283 hrsr.ú 6Í12 m-. lerü|et.i' u''ett beéPítetlen terii|et'
a Budabest Vl|t. keÍü|ot 36284 hřsz-ú 662 m! rcrĺi|ot{i, kÍvett beépíteťen teľü|et,
a Budabest Vĺll' ker0let 35295 hr$z.ú sB6 m1teľüĺętü, tdvett beébítet|en brůlet,
a Budápest Vlll. kerüĺet362Đ6 hÍsŹ{i 6s1 m2területü, klvett beé-Pítetlen teđlet

ÍóldĺésŻetek telekegyesítését úgy' hogy vá|tozás után

a {s62s3} hrsz.ĺi föľdrésztet tert}|ete 315! m2, kiveti kôzteľúlet

legyen.

A Budap€st F6város v||. keí. Erzsébefuáíos Önkoĺmányzat Képviseló.testulstének PolgáÍm€st€Íi
Hivata|a Müszaki lroda (1076 Budapest' Garay u' 5.) . miil a Budapest Fóváros Kormányhivara|a

lĺĺ í BudäPest' Budafôki đ 59. Letjélcĺn: í519Budap€,d. Pf.4l5 Telefoł|: (06 1)372 1400 Far(o€ ĺ) 372 1436
E-rnáil: titkaÍsag1 ob|dhiv.hu Honhp: wĺÁłr.Íołdhlva@I.ľ|u

ä@



Építésügyi Fóosáály v.Roo9/m4o5.z2o12' szárnú végzéséve| kije|ôłt e|só fokon e|járó épÍtési

szakhatóság - a Kusoo4ibffiizĺvIĺ- .Jan'ri ügyiĺátávaĺ (szah:hatógógi állá6togle|átával) a

te|ekalakíiáshoz kikötés nélkÚl hozz'ąáÍurĺ;

,Buđaplst Főváros Kormányfiivata?a fr12. augusztus 31.en kelt, v.&0o9/0240&2l2012. számú az

äĺZäíět,vt^ta'ł,' kijatôb vĘzése a|ap!án mqhozom az a|áüi üťnést:

szAKH ATl sl G r ÁĺtÁ sFoc LALÁ s

nELEKEGYEsĺrtsHEz

A Budapgsti 1. számt1 Kózeti Fôĺdhivatał Fôldnérps! és FöldÚgyt osztáý tárgyi megkeĺeséséĺe a

&ldaptÄJt, vilł. kerúIet, (96279/3), (3s285/1), (3ôB4/2), 3e83,3e84, 36295 as 3629ô he,Waizi

számti ÍöIdrészlete.tŕ,Ie(egyesftésďlez-mintkijelÖtt I. tokll épÍtés1gťi hatóság, sza|,\hatóságkél|t.

a szakłiatósáąi hozzáiáťutást kikôtés nélkúl me a a d o m '

Đr.KovźcsZoMnminóségettan3sftóteiveá(kamaraitey.jog'száma:G+T/o1.8834)állal
készÍtett, T85eg számú Bu(tapestl 1. számú Kô|zgli Fötdhivata] áttal 2011. nwembeĺ a2.á,',

záĺadékolruáltozásiuáznjzhite|esmáso|ataalapjánazalábbiakszeňnt:

A sakhatósági e$árás igazgatási se|gáttatási d$a: 35.a00..H, azaz HaĺÍnĺncötezer ,fdrlnt, melyd

kérelmézö lerótt'

szakhatósági állásÍoglalásom etten Jogprwstattaĺ élni csak az engedélyező hatóság átÍd| ez úsy

éĺdeĺn &en hozott határozattal szeír, beĺ, lehet."

A Budapost Fôváro€ Kományłrivata'la KuH9rá|i9 ÖÍöt(sęgvéde|mi |rodáia (1051 Budapesr' sas U. ĺ9.

iĹ 
_;ňäłj 

- ńĺnt te|ekaláłilá.i 
".*rg'aésbgn 

e|só fokon eljárl l.ľ't,É|i:. öĺökségvédelmĺ

ši"r-ńáiošás - á v-p.oĺsĺáiéizľzolz' számú ügyiratávď (szakhatósági áláďog|alásával) a

telekajakĺláshoz ÍéÍtéte| nélků| hozzaiárult
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(36Źp.4/2)
KÍvett,

kôztaÍúIqt
42

3ô283
Kivett,

beépĺtetten
tarűIet

692

u6284
6NeIrr

beépĺtet[€íl
teÍÚ]et'

@

36295
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,lrodánhoz éÍRezett Íneg*aťeséséÍa A KuttuŘźtis ..aaksłg]tédetni Hivatakól, a kuÍttJĺális

orôlíságrtécte'mi saxgazgat{i;;e*;k,ól és eljáĺásai|łł.a vonakozó álta|ános szabáłyokról sató

32412010. (Xll'27-) xo*. ,anääěĺĺuaiadoĺiwi,, r,,* rend.) 6.5 (1) bekezdés b) pontia alap]án a

ű,ä;p;;i;;|ii.lĺ,lazizsn, pážiiłb,ĺű*ąlzĺ, nas, g62u,36295 és 36296 hrsz. tNagylenploĺn

u, 18-il. sz.) a]atti ĺaĺarazpřű|őgzs szłnłl véłtozási váznlz szeĺinti telekeĺlesítése üłféban a

t1łekalakfiási engec!éty xiuěi"a,ii_ĺ"nłtaxat eÉíÍt kJkurátis örôkségvédetmi sza,úatósát,i

hoaájárulást tełtétel néłRút negadom,'

A Budapest Fóváros Kormányĺivatala Köz|elĺedésł Felügye|ôsége Útĺgyĺ o.sztáy-(1o3s Budapest'

t'";Jŕ[:ä.i . ňi"ialo ł"rií"äTä;iiŕěi.;i;dé.i..ł.ľňi*ao ]a BFruoNs/B/666/ď2oÍ2. számú

üsý-äilá";|É"ühäiŃď aĺašiäňäiáša"äĺ:ät.lěl.aaxĺu'no' aź atábbi Íeltétetekke| hozzáiáruľt:

,Ątá@úgybenaBudapesti,!'sz.RőrzatiFôldhivata|FôldmďésiésFöÍdligýoszżáły(.,111-ĺi,aiň't,--FÍudaťo.i a sĺi.sä áuaaioi-€ava,* Kaĺmányhivatala Közlekedési Fel,gyelöség#ak

it,;łi,óí;kb,;, relwessggí neőiíwatt ni-x,att számú megkeĺ**ś,? 
".?u.d?p,e:t 

vltl. ker.

(36279/3), (3ô28il1), (3ď,g,íľ;i,_šá:,$: 
-sa.łu, 

sens es,'3ô296_hrsz. fôtdĺészletek teleł<egyesÍtésa

F.85ď3 váltazási vázraiz ;l;;ián)iěi"ul,*iag engdétyezési et!árásttoz szilkséges közlekedási

šzakhatósági hozzájárulást az ałábbi feltételelďel megadom:

1. A vllt. keĺ, (36279/3), (#28ď1), (3ôBł2},3ô283, 36284, 36295 és ry-9 lrz:!'földrészletek
ôsszavonása köztekedési es.íčrgaĺőinĺÁonsági szenpontpl az Andankó Stljdió Kĺt. (11?1 Budapast,

Nyerges u' 19') áttat nĺ,ł..äxřđio./,łn xeśzł"tt,'a Budapesti 1. sz!m.1 Körzeti.'Fô}dhivatal áttal
.ďoiř' 

iovenaĺir z.-an złraaébtt, i.areze,,án,J,eftozási vázĺajz szeĺÍnl mołVaĺósítható.

2. A Budapest Fóváros VilI. ke|ütet Józsefváĺosi Ön?oĺm$ľząt P'o$ryesteĺi.'Hĺvatala GazdáIkodäsi

ťr;ly;;đáű-iĺt,J zoli. onaiěi ią-,.en i,tt, |<ózljtkezetői nozzájáruiásáaan kikötéssel járuft hoaá a

telekalakÍtáshoz.

3' A telekaladftás soĺáĺI !ét|ąo|ń (96283) hrsz-il tngathnt klveft kôzterúletként keil az ingatlan.

nyitvánłaĺtásba belewezni',

A to|eka]akÍtási engedé|y a logeÍ6]€ emelkedest6l számított í évig hatólyog; 9 tel:k adataiban'

6"ábńrä b;ŕs}át i.igot,ÉĚ-ia"g},fáü tények-vonaťĺozasában á tetekalakÍtással b€kovetkezö

változásnak az ingat|an.nyiľvantanäs$an toŕéńó áwezetéséĺe iľányultá e|iáĺás ezen ldőszak a|att

kezdeményezhelő.

A haüírozat e|len a 2{x'4. évi cxL törvÉny 99. ${1) betĺecdese sĘerint a ké:b€sítégrď gzéimíto.tt

ł.s.-napän relĺl a eudap€st Fóváios. Kilimánvhivatalának Fö|dhivatslához cĺmzett

Íe||gbbeŹésse| lehet é1nl, 
"äJriv*ä 

i"oíp""r' í. 
=ámríKörzed 

Fötdhivata|nát kel| benyúJtanl. A

ł;iiebb"'á 
"'.kt*nĺlĺui 

ĺłoniá'Üéľ'6 nehvĺJtĺsara . tecłlnika! oko! mlatt--.nlnca lehetőség. A

i"ii"ĺn*e. áĺ" so.ooo thuňiń"ä;i F'łi.6d!,2q09 g'!. 9J R|l' řend. 1. s {3) és ing€t|anonklínt

;.iióó:napítđ""gyr *"iľ.äáiłlr 
"ileľĺsioĺ 

{złrzĺiĺĺ. ýľ.zĺ'1tĺJ ľen9eęt3E.!z} lekeaoóse
äńÜ; -.fi"-ri,'óř." karzett ĺo]oľrivats' n!{4ĺq,ry törrénö készpęnzbefl:eréssel' Ęsł..a
Budapegt Fôváľos ror-äivľ'i"ätiiäňái ŕaloľ.iĺatat" e|őiľány:at íelhaszná|ásl-keľeeĺímtsia

lavĺä ia'teno xeszpgnzir&aiesi ńłoĺzĺssal, vagy átutalásl męb$Ť-a' t."Ji":ĺt'ęłl.. ł
ł;ňäĹ,"é"*i egyůti a suJapJgt raveřoe roľmĺny,trivatala Köz|ekedésl Fe|ügy.el6słége t|tiigy|

óeaÉiv ĺ.oso'.rř(z6/ĺsszĘií.ÍŁ} ż. $. (í} e1ánńsl ditát És á Budapest roviryg xgrm|nyhfuiqĘ
řř#ir;.J đ'áŕłü3ł;l'il;"del." s.ool..Ftos ettáńsi l|letétét (19ĺ}0. évl xcll|. töÍvény 29.s. (2)

beké'dég i8 b€ kei| fizetnt lĺletve |e ke|| ľónL

lNDoKoLÁs

A coRv|t{ zlŁ (1oľzBudapes! Futó u. iĺ7s3. vt. eľfi.}. kéré|m.é-Tq Ť ĺldankó.studió Kft. (1181

guĺäpesr, ľ,lyeęes u. ĺđj ańaĺ T-85623 számon készített ÍoldméÍési munkarészek a|apján

ĺa_ekäal.ĺiasi.e,řs"célyezéď keŕellnet adott be a Budapest Vlll- keľt]let, (36?jsł3)' (36285/í)'

isäzsł.a'-đ6zeá' sszáł' 36295 és 36296 helyraji számú fö|dÍészletek l€|ekegyosÍtésére.

A kére|met a teĺekatakíüísi efárásľa vonatkozó a fö|dhivatalokĺól, a Földľnéľési és Távénékeĺési

ińtäiiŕäĺ' ä Foio'ł.ĺńeu eizotísagÍól és aŽ |ngat|an.nýlvántaítási eÜáÍás réŚdetes sfabályairól szó|ó



s}8l2006 (Xĺl.23} Korm. íende|et {továbbl.aÍban: R.) a|apján megvizsgá|va az a|ább|akat állapítom
m€g:

. a kérelmez6 a2 engedé|y iránü kére|em benyújtásáĺa jogosuľt

. a kérolemhez sz{ikséggs telekalakĺtási dokumenĺáció csato|va |ett

. a doktJmeľTtáciot aÍľa jogosuh személy keszítettô, Í||etve

. a kéreĺem é|bĺľálásáért fizetendó ĺgaugatásl szo|gáftatásl dĺ befizetésre kerüľt.
A töldhřvala| a te|ekalakítási dpkumenláci{i részét kép€z6 vá|tozási vázraizřól megálapítoiia, hogy
annak adattąĺľa|ŕna az átlami alapądatok közá beillesáhetó.
A záradékott vá'tozási vázrajz és a tgl€kalakÍtási hě|yszínĘz egýdeiÜ cśatolasäval megkeresett -
a.z ügybén ł|Ietékes - szakhatÁgágol( áĺłĺsfogla|ásainak indok|ása:

A Budapest Főváros V||. ker' Erzsébetváíos Önkorrnányzat Képviseló.testÜlerének Po|gárm€steń
t'|ivata|a Müszaki |Íoda (í076 Büdapest, Gaľay u. 5.) . mint a Budapgst Főváros Kormány'frivaĺata
Epĺtésügyi Fóosztäy v.&,Ń9to24as-a20ĺ2. számú végzésélrel ki,ie|ölt e|só Íokon eliáío építési
szakhatóság - a Kľ50üKF5ĺ2o12^l||. számú ügylÍatával (szakha|ósagi áIlásÍog|a|ásáva|) a
telekďakításhoz kikötés nélkůl hozząárult szakhatósáói áĺásfog|ą|ása inđok|ása szel|nt:

.A Cowin zń. (1082 Budapest, Futó utca 17-53, lv. an.) képviselaében ełlá|ó AMDAMK) sTÚĐll
rft' {r1ü Budapest, Nyerges uta t9,) tele4qyesĺtési angedélyezás iĺánti kéretmet fiWltott be a
Đudapest 1. számú KôE:eti FöIdhłvatal (továbbiakMn: alsôtokÚ hatóság) részéĺe. Az e$Íońj hatóság
jelezte Budapest Föváros Kormányhivata]a telé' hogy az érintei (36285/1) hrsz.tj, (3ffi4) hrsz-ti,
36283 hrsz.Ą 36284 hrsz.tJ, és a 3ôH5 hnząI Íötdrészletek a Budapest Föváĺos Vłll. kerútet
J laafuaĺosi Önkoĺmányzat tutaibri ában vannak,

Fantek atapt'án a Budapest reväros KormfuryhÍv:alala 2a12. augusÍtus 31-én kelt, v-&009/o24o5.
z2o,2. szánÚ végzésével a Budape9t' Vlll, kerűIet, (3ł3279/ą, F6285/1), (3ď294źJ, #2$, seu,
382?9 és |ď296 heý@zí szánú Íöldrész]atek tełekegyesĺtésére wrytkozó ügyétłen az épÍtésťlgyi
szakhatósági e$áłásból a Budapest Főváĺos wil' kerüIet JóBefuáros lnkonnányzat Jegyńjét kizáná,
egyWejúw Budapest ftváĺos vII. kerłIet Eĺaébeváros lnkormályzatána*iegyńĺét jěafte xi ąż
eliá rás léÍotytaÍásáÍa.

Ä kércIem és me,IétdeteÍ elbíráIása során az atábblak&tvettemtigyelembe:

A ?9!?' odóber o&án meq 'taĺtatt heýszÍni szemlén Hatóságunk megáltapĺtotkL hogy a (36279/3),
(38285/1), (36294/2), 36283, 3w, 36295 ás ili296 helyrajź számú töĺdrészletek
telekegyesÍtésénak 

'naszaki 
akadálya nlncs, a telkek a szemte ldpjén részben kÔnllkeĺíteltek, a

telkekď magĺév6 éNlat a benyúitott heýszÍnnlazak megfełel^en nłncs.

A taNezett tBłekegyestt& ĺnegteĺal az épĺtatt köwezet Étv. 23. s (1) be.kezclésa; és az olsńgos
telepúIésrandezési és ep[tesi követetmáIyehłöl súló 253/1997 (xll.20.) KoÍm' rcnclelet (oT_ÉK)
elöĺÉsainak; Ylanllt ? Bu!ąp9ď váÍosrcndezésl és ÉpÍtási tíeĺetszaÁlyzatól szóló 47n99d 8.15j
Fóv. Rgy. rendelet (BVKSĄ |ełekahkÍtásĺa wnatkozó ĺel@lkez6elneĘ.

A tárgyi lnga{aÍlokra a Budapgr;t VIll' ker. JóaeWms önkoĺmányzata Képvise6ąestÚIetének a
Keĺűleti Épít&i SzabáÍyairól szl5ló 862;007. (Xlĺ,12.) sz. rendelete (lovábbiak,ban:

JoKEs4 van éruényben.

d (36279/3), (#285|1)' (3ďa4ł2), 3eB, 3ď2a' 36Ź95 és 36296 helyĺajzi szánÚ tětdrészletek
övézeti besoÍolása:

ł (3tE79/3) z.FK.vłI-?} pe85/Í) z.FK-vll.3
o {3đ294/2) z.FK.vtl.sl 3ď83 z.FK.vll-s
" 38284 Z-FK-Vlt-g
ł 36295 ?FK.vlI.3
ł 36296 z.FK:vll.3

Az övezeť bąorolás alapián marjnÉlls Íe!eł@&et niť,cs,



F..e.naętyl G*gnly ĐLÄ, Budapest ftváras WlI. lrer. Józsefuárosi önkDrmányat Po'41áťmes,eń,,łIw|A,a ĺnb: FőépítÉsze ry?.Ś.ÍI!t9',ber 28én kctt, załtznoii. 
",ĺ,íí iliesĺog&áu aBullapest, WlL ker,j/let, Ge!?/3I-p6285/ĺL (-3629412), éaz$, saz?a, sďzsś-é".b-ôzso helyąidsaámú ingatĺanak telek9gyesítése úwébęn az aiá!É/i:

ŕĄ Budapest vlll' ka|' p8279B), p62e5/r), p62g42), ffi2€J3, 35284, 36295 és a 3ď4ô hťsz,ingatlałok tďelalakÍtásának úgĺyében e*ezeit wraĺcii ios9esély *eĺese ĺ,apcłanZz ałábbiĺ*ĺót
tajékozÍatom: .Ą T-85823 száłru3 váznjzon bentnabtt íeŇežeti.t,laxaaxĺtiš .ejuel a hatáłyos
ľ::,!4*: .Keíúleti ÉpÍtési szabáýźa?áróI sńĺł5 w2a07' 6nj2.) ",' 

,*ěa. uoKEsz)słöíĺásainak."

változtatási tilabm a tágý lngatlBnokon niÍ,6'

A maglevó.telkelÍe táĺwi ugwél .karłoĐlaÍos éruényes építéilhatósági engedéý @Ivi Ęĺtési, épftésiengédéły) kéĺellnezö - nyi|atkozata szelnt nem kertilt k]adasra.

A s?p3!#9! e[!ra9 v9zgat11 szolgáttatásł dĺp (soooFtl_éĺntatt telek) a 242oít (v,I'21.} BMreýl9j z,E ft] ae) alaBián Rerúlt megállapttasra. A gŻ,ono..Ft, azaz uanitniaĺeier io,łit ĺgaziaiis;
szolgéItatási düat kérełmeń 

.^? ?Ew Ę?!9'ágnak l9íótta, Pely dý átubtásárót az elsaĺol<ű näósaga4l2. szeptember 1ł-én keÍt, s1osĺzJz,ruĺz'śzámú végzesalel ĺńtez*eaett nliłuíuńiĺerc.
Fentiek alapián, mivel a teruezett te|Pľegyesí|Ies meglelel az.á}ta!ářJas ávenyú kÖteléń épĺtésÚgyi
1fiĺré?or1aľ''??.építełt kôrnyezet ahkftásáÍót es věaaneĺal szĺwiaiayńń ffin-í"łewen"*
Ę-? !|ělyi épÍtési szabárĺzato|1?lőÍir191lnajĺ,,a szakhatóságl hozz'Ąjáru!ásŕ,ia,uiug,u"í hatóságieliáí4s á' szolgáltatás áItalános sabá}yaiťóI szóló 2004. ěq cxĺ.. trueny 1toł_aůo:lł*ůn: Ket.) 44.
ý-a é; a ÍötdhivatalĐkró!, a Fötdménésł & Távéaéke!ési !ntézat,ő,, ; ŕiď,.i;;é,-tilo:űagral e' a,łngaťan.nyiĺvántartási eljáÉs rés.äetes szabáýaiĺó! szóló 3gilzôo6. ľiiĺ|is.j-kírniłvrenaew ą,rnsllék]et 1. pntta alapián a ĺendetkań résúeh Íoglaltak szeiilt magaitam."

A BudaPest Főváros Kormányhjvatala r-uqa 19 Önrcegvéđelmí |ĺodája (1(E1 Budapest, Sas u. í9.ll. eme|eĐ - min1 te|ekalakÍtási szakkéĺdésben els]ó Íokon eljáĺó.tulturaiis_bititségvédetmi
:1aĺh?t99ág - a V.P419lB1es-u}ol.|,^s1|mú- ügyiraĺáva| (szákľlatosági áliasĺog|aĺasaval) ateleka|akításhoz fe|téteI néłkül hozząárult szalĺĺatosaiĺallasĺogaiasa inoouáä.;"'ińi."'

ťĄ. társyi ingatlaĺ,ok a 15ô61 törzsszámon védełt éNIet (Táncsbs MiháIy lakóháza) ĺnüenlékikomyezetében (Ma Íekszenek
CĐBułN zĺt, (rc82 Budapest: FlJtó u.-4?.ą: vt. em) képvisetetébén éliáró Ąnctankó südir Kft. (1 18.ĺ

!dę1,-t'lĺ..,ę".u..'19) kérelmezö ijgyében a aűaa)astl 1. sáml3 Kórzeti FóIdhivatal Föklméréstgs ŕoląuw, Osztäty' mlnt illetéke€ hatésag előtt eliárás tolyík, amdyhez sa|dntaságÍálkástąIaÍ ásomat kérte'
A fôldhivatalohról, a fttdmérési és.Távé|zéketési lntézetrőI, a Földrajzinév Bizotlságrót és az ingailan-nyílvántaŔási eljáńs részletes szawatłét szó!ó a 33820aô,6il. *) xorn.,enaäěii, sz, meilék]ét8, so|E szeĺiĺ,t a hivata! a telekalakÍtás|^ątgedétyezésĺ etjáĺásiań sÁknaiasigieitin,.,i'n,
y,dgáIła?!!ott1n, 'hogy a telekalakÍtás- a -véden 

ínaemplĺ eĺveive"aiišei 
-nen- 

łeĺol1,llsotp,kďveńt]enúL ezért a ľéndelkeń résbn fttak szeint határoztam.-

A Budap€st FôVá'os Kormányfifuatata.ĺö.Ź9kqqé:ĺ Fetü9yet6ség9 Útügý osztá|y (ĺo33 Buđapest,Mozaik u' 5'), . mint elsö fokdn eľáľó köz|ekedésl szaknäíĺság :a geňb/'{đryóoäiłäbĺz. szamĺügyinatáva|.(szakhatós{i9l állásfoglalásával) a telekatakításhoz a határozat rendetkezó ĺészěben l6ÍľtfBľtátaĺokkal hozzáiárult A szakhatóságl äÉśfogla|ás'nđok|ása szeńnl:

4 |á,gvi ú?ybe| a Budapesfr 1. sz, Kófzetl Földhivatal Főĺdmérési és FöIdúgyi osztály (1111
?ud3r:t, Budafoki Út 59.) a.201.2, auguszttJs 21'.én éftezett szakhatósagl alasřőiuuś kéretmévettordllt.F.9!úsyeÍó_ségeĺnhez' A kérelméhez meltéł<elte 2011, októbeĺ 7.én-xésđlłt ěi_i-sudapsti ĺ.számú Rörzeti FóMhivatal altal 2o1t. novembeĺ 2.én Íadhivatati záraldélĺkał-"ĺaiott ł-a-ssn 

"a^,:változási vázÉizat.
4 2912. szeptémber 5:én kełt BF/|JolNs/B/W1/2o12. száÍi| végzésemben hiánypótliäsi fethÍvástintézlem az Andankó StlídÍó l{L-hez, maIyben kéĺtem a tetałarkkftässa} eĺnĺętt tiáiaiieząapnekkőztjtkezělói hozzáiárulásáfiak benyfitását Felügydőségemrc, fielyek haktr@e žoiž'o*w,, n,-awlt.
Ahiányzé iratot a kérelmező m12. ot|tober2ô..án benwjtotta Felúwe!őségenĺe,



A megkúlűtt |]ratok és dokumentumok atarián negalapÍrást nyei, hogy a te|vezett Rialakítás

kôźeřđés| szempntffi a rendelkeń résň€n ťet kikötések inelłgtt engedéýez!ďő. . -.

renliáire tekĺnteiet a2 épÍtési engdéłyezěséhez a ĺendelkeń résúen Íoglalt kikötésekkel a
közlekedési sakhatósagi hozzáj árulást megadtam''

A fentiekre tekintétt€| a Ísndglkezó Íész szeíint döÍ*öttem'

A telekďakĺtási engedé'|y hatályát a Íöldhivátalokról, a Fó|dľnéľési és Távérzékelési |ntézetrôl' a
pourájĺnov Bizotsägró| és az ińgat|arr'nýlvántartási e|járás Íész|etes szabáJyaiÍól szóló a 338ý2006.

(x|l. ť3.} Korm. rendelet (továbbiakban: R') 17lB.5 {2) belĺezdése szabályo<ą.
Ä ĺeľáu.oexsi Jogot a Közĺgazgatási ľ'atósági e$árás és szo|gáltatás átaĺános-Śzabá|yairď szóló
zooą. gvi cxL.tö-ľvény.98.iĺ)-bek6zdése éś a 102. s alapján błzlosĺtotlam. A í€l|ebbezési díiat a
í6ď2009. (xll.g.) FvM ÍEndetat 1. s (3} bekezdése a|apián álhpítottam meg.
n táexata*ĺtasi éngedélyezési eIjáĺáš bgyintózési hatáÍidgiét a R.17lB' s (1) bskezdése a|apián eliiíÍt

határidőn belťtl meghoztam.
ńäa'ágo.'' ioglörět a R., ľratásköľét a R. 6. sa, mís illořkességét az R. 3. s (4} bgkezdése älapítia
meg.

Budapest, 2o12. novembeÍ

ooŤ 
Buonľesĺ plvÁRos vlĺ\

v|l.KEF.Gáŕay utca 5.
2 cpBl/lNmT,

Deĺne |ĺd|kó hivata|vezotö mogbÍásáMl

MÚszAKttFpDA BUDÁPEST

zuDAPtsT v||l.KERFutó ulea.47.53

BuoAPEsTv|}|'KER.Barosg utca 6s€7'
BUDÁPESÍVáđ úl 72.74.
HelyteÍ|

3 ANĐANKÓSTÚDóKFI BuoAPEsTt{yeíg€s|ícé Í9.
.t BuDAFEsTFlvÁRos KoRI'ÁNYHNATArÁ KÖa-EKEDĚSĺ FELI,GYELÓSEG

BUDAPESTMoa!'k uba5---'đ - Btjt'APÉďFóvÁFos KoRMAI.IYHIVATAI-A KULTUnÁUs lBÔKsÉGvÉDEu'| lRoDÄ.,A
BtJoAPEsT v.KEBsđs utBa .|9.

6 $zsEFvÁRos| lNKonMÁNt"zAT
7 ELrio HÁLózA].l KF|-
a |ráltáÍ

szabky Támäd íotanácsos
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lsl\ lĺ:i Buđapesti 1. Számú Földhivat{ř:,,,.

IN:cATĹAN-}łYnvÁNľ,łnľÁsl oszľÁĹÝ,;;l.

auonpEsĺ .JŐZsEFVÁRos| tľĺronuÁrurzRĺ
BUDAPEST VIII.KEE.
BaÍoss utca 63-67.
1 082

illilllilľľilil1|il |ilffiril llilIfiililril tililililil|1il ilIil ilililil ilt|
Ü gyi ratszám:6 1 92613/2013

Ü gyirďszá m:6 1 9f6|3t2o13

Táĺgy ., ingatlanok egyesíilśse

Kéĺ|Ük' hogy vá|aszában a fenti
ťigyiratszámÍa szíveskedjen hivatkozni !'

A Budapesti 1. SzámÚ Fö|dhivatal, Budapest, V|ll. keľtl|eti onkormányzat kére|mére indult eljárásban
meghozta a kÖvetkező dontést:

H ATÁRozAT
.,/

A BUDAPEST V|l|.KER. be|terii|et' 3627913 he|yrajz.i.szá'Ín a|att telvett
||/2. soľszám alatt: .'|/1 hányądban JozsEFVARosl ONKORMANYZAÍ cím:1082 BUDAPEST
V|I|.KER' BaÍoss utca 65.67' tu|ajdonában |éVő ingatlant

törii}tem

l|i2' sorszám a|att: 1i.1 hányaclban JózsEFVÁRosl ÔNKoRMÁNYZAÍ cím: 1082 BUDAPEST
Vlll.KEB. Baross utca 65-67. tulajdonos

törö|teľn'

|||/2. soÍszám alatt: - ( A T-85623 vá|tozási vázĺajz a|apján a 3627913, 36285/1, 3629412, 36283,
36284, 36295, 36296 hrsz-ú ingatlanok a 36283 hÍsz alatt 3'|5l rn2 terü|ette| egyesítve' ) szám a|atti
lakos

bejegyeztem.

A BijDAPEsT vlll'KEB. belieĺiilei' 36283 helyrajzi szám a|att Íeľľett
ll/3. sorszám alatt: 1/1 hányadban V||t.KER. ÖruronĺłÁNvzAT cím: 1082 BUDAPEsT V|||.KEB.
BaÍoss utca 65.67. tuĺajdonában |évó ingaüanĺa

Föld adatok módosítása:
szektor: Önkormányzatok' térképszelvény: 329, terťt|et: 3151 nm, kat.iöV': 0

átvezettem'

Fö|d adatok midosítása:
szektoÍ: onkormányzatok, téíképsze|Vény: 329, terü|et: 632 nm. kat.jov':'0

töľ.i]tem.
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A|ľészIet adatok módosítása:
miÍve|ési ág: kivett (közterü|et }' minőség: 0, terület: 3151 nm' kal.jöV.: 0

átvezettem'

A|részlPJ adatok móc|o'sítása:
műve|ési ág: ki.ĺett (beépíteüen terĺilet )' minőség: 0, terüleÍ: 632 nm' kaŁiör,.: 0

töíö|tem'

|||i1. soÍszám a|att: Vezetékjogot ( 5 m2 nagyságú teÍ|.i'etÍe Vonatkozóan, vMB-117l2012 ) ELMÚ
HÁLóZAT| KFT' cím: .ĺ 132 BUDAPEST X||I.KER. Váci li172-?4.

töřöltem.

|ll/2. sorszám a|att: - ( A T.B5623 vátozási vázrciz a|aĐján a 36279!3,36285/1' 3629412, 36283,
36284' 36295' 36296 hÍsz.ú ingat|anok a 36283 hrsz a|att 3151 m2 teni|ette| egyesífue' ) szám a|atti
ĺakos

bejegyeztem.

l||/3. sorszám.aiaii: VezetéĘogot (ĺ0 rn2 nagyságú teruletľe ) ELMU HÁLóZAT| KFT. cím: 1132
BUDAPEST Xł||.KER. váCi |jt72-74' iavfua

-,beiegyeŽtem.j/'

A BuBAPEST v||l'KER. be|leľti|et, 36284 he|yrajzi szárn a|att felvett
l|/3. sorszám alatt: 1/1 hányadban V|ll'KER' oNKoRMANYZAT cím: .|0B2 BUDAPEST V|||.KER.
Baross utca 65'67. tu|aidonában |éVő ingatlant

tör.iltem

||/3. sorszám a|aü: 1/1 hányac|ban V|||.KER. Öľ,lxoRnĺÁNyzAT cĺm: 1082 BUDAPEST V|||.KEB'
Baross Utca 65.67. tu|aĺdonos 1993.11.01.tó|

tôř.iItem.

|||i1' sorszám alatt: Vezetékiog ( 2 m2 nagyságú teriiletÍe Vonatkozóan, vMB-117ĺ2o12 ) ELMŰ
HÁLozAT| KFT. cím: 1132 BUDAPEST XI||.KER. Váciút72.74,

törö|tem'

|||/2' soľszám a|att: . ( A T.85623 vátozási vazreÁz a|apiän a3627913,36285/1' 3629412, 36283'
36284, 36295, 36296 hÍsz-t] ingatlanok a 36283 hrsz alątt 3151 m2 terti|ette| egyesítve. ) szárn alatti.

lakos

',/' 
beiegYeztem'

A BUDAPEST v||l'KER. betteľü|et, 3628511 he|yĺajzl szám a|att felvett
l |/1 . sorszám a|att: ĺ /.ĺ hányadban JÖZSE FVÁBosl ÖľĺxonnĺÁrur.zAT cím: 1 o82 BUDAP EST
V|I|.KER. Baross utca 65-67. tu|ajdonában |éVő ĺngat|ant

tör{iltem

tt/.|. soÍszám a|alŁ: 1l1 hányadban JozstFVÁHoSl ÖNKoFłN4Á$IYZ,AT cím: 1c32 BUDAPEST
VllI.KER. Baross uica 65-67. tulajdonos

megszÜntettem'

l||/2. soĺszám alatt: . ( A T.85623 vátozási vázĺĄz a|apiátl a36279/3' 36285/1, 3629412,362a3,
36284,36295,36296 hrsz-ú ingat|anok a36283 hrsz a|att3151 m2 terü|ettel egyesítve. ) szám a|atti

lakos
, beiegyeztem,

ĺ./
A BUDAP EsT v| ll' KER. beltertilet, 3629 4E he|yĺ ďJz.i. szám a|att Íelvett
|l/1. sorszám aiai.t: 

.|/1 hányadban JozsEFVÁRos| ÖNKoRMÁNYZAT cím: 1oB2 BUDAPEST
Vlll.KEB. BaÍoss utca 65.67. tu|aidonaban léVő ingat|ant

töröltem



|l/1. sorszám a|att: 1/1 hányadban JóZSEFVÁRoS| ÖNKoRMÁNYZAT cím: 1oB2 BUDAPEST
VllI.KER. Baross utca 65-67. tulajdonos

töľö|tem'

|l|/2' sorszám a|att: . ( A T-85623 vá|tozási vtzraiz a|apián a 36279|3, 36285/1, 3629412, 36283,
3a284,36795' 36296 hrsz.l.l íngatlanok a3ń?83 hrs7 a|at| 3151 m2 tęrii|ŕ,'tlęł eĐyę'Síh/t. ) szám a|atli
lakos

7-/' 
beiegvertem'

A BUDAPEST vll|'KER' belterrilet, 36295 helyrajzi szám a|att fefueit
|l/6. sorszám a|att: 1i1 hányadban BUDAPEST JóZsEFVÁRos| ÖNKoRMÁNYZAT cím: 1o82
BUDAPEST Vlł|'KER' Baross utca 63-67. tu|aidonában |évő inoaüant

t<irł!ttem

||/6' sorszám a|att: í/1 hányadban BUDAPEST JoZsEFVÁRosl ÖNKoHMÁNYŹAT cím: 1082
BUDAPEST V|||.KEH. Baross utca 63.67' tulaidonos ( Kiigazĺtás )' (uta|ás: ly5.)

toľö|teĺn.

l||/5. sorszán,r a|att: ' ( A T.85623 vátozási vźurajz a|apján a 36279ĺ3,36285/1 ' 36294|2' 36283,
36234' 36295, 36296 hrsz-ú ingat|anck a 3ô233 hľsz alatt 3151 !-í}2 teÍĹllette| egyesítve' ) szám a|atti
lakos

ł'// beiegyeztern.

A BUDAPEST Vll|.KER' be|terÜ|et' 36296 helyÍaizi szám a|att ÍeMett
|ł/3. soĺszám a|att: 1/1 hányadban VlIl.KER. oNxonĺĺÁruyzAT cím: 1082 BUDAPEsT V|l|.KER.
Baross utca 65-67. tu|aidonaban |éVó ingaťant

töľöltem

l|/3. sorszám a|att: 'ti.ĺ hányadban V|||.KER. ÖNroRvĺÁnyzAT cím: 1oB2 BUDAPEST Vlll'KER.
Baross utca 65.67. tu|aidonos í 993.1 1 .01.tól

töÍölttem'

|l|/1. sorszám a|att: . ( A T-85623 Változási vázrĄz a|apján a 3627913' 36285/1 ' 36294/2, 36283,
36284,36295' 36296 hrsz-ú ĺngat|anok a 36283 hrsz a|att 3.151 m2 terÜ|ettel egyesítve' ) szám a|atti
lakos

bejegyeżem'

Határozątom e|len a kézbesĺtést6| számított 30 naptáń naPon bďúl a Budapest F6város Koľmányhivatalának
Fó|dhívata|áhoŽ (1051 Budapst Sre u. 19. ) címzetl de a Budapesli 1. Számú Fóldhivata|hoz benyúitandó
te|lebbezésnek van he|ye.
A 

'e||ebbezéséľt 
10.0oo'- Ft igzgaüisi go|9á|tat.i'si díiat k€|| Íizebi. A befizetést késupénzben, c*|d(en, illetôteg a

Budapest Főváros Koľmányhivatalának Fó|dhivatala ĺüy23o02-m30120s0oo00000 gám|aszámáľa !öľténô átuta|ássa|
lehet te|iesÍteni.

lNDoKotÁs

A rende|kezésernre álló okiratokat megvizsgá|tam és megá|lapítottam, hogy a benyújtotĺ okiratok
a|apián a kéíeleÍn teliesíiésének nĺncs akadá|ya és ezért a rende|kező részben fog|a|tak szerint
döntöttem.

Határozatom az ĺngat|an.nyilvántartáso| szó|ó 1997- évi CXL|' fu. 26.s' 29. S' 32.s.án és a Budapesti
1. SzárnÚ FÖldhĺvata| Fo|dmérési és Földtigyi osztályának 80031216ĺ2012' számú jogerős
hatáÍozatán, T-85623. számú vátozásiváaÍď1zon, a|áĺrási c|mpéldányon'iigyvédi meghata|mazáson,
E|mű Há|ózaii KÍt' Budapesten' 2013.04.03. napján ke|t HDo/804/2013' számÚ hozzáiáruló
nyi|atkozatán, vázrĄzokon, határozat máso|aton és kéíeimen a|apül.

A kére|mező az ĺgazgatási szo|gá|tatásĺ díjat a Budapesti ĺ. számú Foldhivala| pénztárában
megfizette.

Az ügyĺntézési hatriřidő szíámíŁásra és a döntés köz|éséľE a közigazgalás| hatósíg| ďiárás és szo|gá|tatás á|ta|ános
szabályairó| szó|ó 2ao4' évi cxL tôwény i|il. és 78. s.ában 

'og|altak 
az iľányadók



Af igazgatási szolgáttatasi dĺi mértékét a ,ĺ995 évi Lxxxv' tóřvény (Diiłörvény) 3zA s (5} bekezdse á|laPÍtia meg.

A Í;íla.b;;é' i.neio".ĺget u kozigazgatisl hatósági e|iiiľás és szo|gáitatás áltatános szabá|yairóI gó|ó 2004. évĺ cxL.
röruény 98' s (1} bekezđése és a 33ďz006. (X||.23.) Komíányřendelet 9. řa biztosítia.

A Budapesti 1. szárnú Fötdhlvatal hatráskôřét a 338/2oo6.(xu.23J Kományľädeĺ91.z.9: (.!.).1.ą.9.(1) bekezdése és aŽ

ińg-"iĚ;-- 
"łĺ;a"uĺtäsľól 

szótó 1997' évi CXLI. töruény 9.-5.a, iltetekségé| a 149l2tJ!2. (x||.28.) VM Íeĺ|delel' ĺ.g. 1.

me||éklete ál|äpítia meg.

Deme lldikó hivata|vezető megbízásiábó|

I

'. . .;.]',).' 
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Budapest, 20í3. ápri|is 29' i ii i.; ':. - j
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Kapia;'-"l 
Dř. Nagy AndÍe,a Ugyvéd BUoAPEST V|ll.KEB.FutÖ utca 47.53.V|.eme|et

z guołFesĺ,JózsÉivÁnosl oľĺxoRutÁtĺvzłĺ BUDAPĚST Vtll.KEB.BaÍoss utca 63-67'

ä íLĺ,lo ilÁLoäĺl-'śn; HĐ'ot8o4t2c|3, ' BUDAPEST X|||'KERVäcI úi72.74-

4 BUDAPEST| 1. SZAMU FoLDHIVATAL FoLDL1ÉRÉS| oSzTÁLY BUDAPEsTBUdafoki tit59

5 |ÍattáÍ He|yben




