
1

w\\r\v"bp 13.hr-r.

t]tJl}l\l'F]S.l p,:ivÁnoS XIII. KI'],R{]I,Il.|.t
l,Ol,G Á l.r"N{l']SI.EI{I IIIVA.I.AI.

IGAZGÁTÁsI osztÁl'y
139 l3r-rdapcst" Bél<c tór 1., 1555 t]uclapest. Pl. l0.
tc]c{on: 452.4100, Í.ax: 452-4172, e-matI cím: iparker@'bp13.hu

l'á rgy: cazclá|l<ocló szcrvezet
thrsashhz-liczc Iii i

.. rlyiIr,ántartáslra vótcle
[J g,l'i ra1szárn : I l 4 l l 9 -1 l2o | 0'
IJg.virltózíí: Ilijlcli EmiI
l'clcÍirn: ,152.4 | 16

E-nrail cím: fblclirZt)bp13.hLr

IGÁZOL^S
gazcl á l ktl cló szcrvezc1 üzletszcrű en r'ó gzctt tirrs asház- kczelői tcvókenységnek

nyilviintartásba vótclériil

A szolgáltatási tcvókenység megkezclésének és fblytatársának általárros szabályairól szóló
2009. cvi I,XXVI' ttlrvóny 27. \ (1) bckczdósc. ar'uz'|elsz'erűcn r'égzctt társaslráz-kezelői. és
a,l trl.|eLsr,crúicn vógzctt ingatlankczclői tcvól<errysóg tbiytatirsánalt 1bitételeiről, az e\árás
rószlctcs szabályiról szóló 30/2()09. (Xr.j.) ÖN] rcttclclct 6-7 $ alapján a,zL\z\eÍsz'erűen végzett
társasház-kczclői tevóker.rysógct

nviIv :i nta r.t:isba vcszcIn n X|| I l 47 l70 l 0/IG nvi|r.ántart/rsi szárllon'

csi a r'vww.i'ln13'lru olcialtln l,'ilzlÉteslcm az a]áblri adaltli<l<al.

[izIetszerűet-r végzett
tevél<enységér-rek

Á gazdír|kttdl't sztrvozcí atlatai:
Ncvc:
Szél<helyc:
( l ó g.j c g 1''zc1k sz.áma..

Kópvtscl ctrc .j ogosttlt nc..,e :

I}cjegyzés o|ra:
l}c.j cgvzós id(ípo nti a :

lioltlana KÍ1.
1l35 l]udapcst, Szcnt l,ászlíi út 14.16. lszt.|2.
Cs.01-{}9-tt92887
Ifulla l{ribcrt

sztllgá|tatás megkezdésónck beielentésc
2010.09.08"

Gazdá|kodti szcrvczc{ szcmólycscn |rtizrcrrríiköt|ii tagja v:rgy alka|mazott ncve : Balla l(óbert
Szo|gá|latírs nyú.j{irsa stlriin haszn:i|ni kír'írnt nvclv: magyar' angol

A szolgirltatilsi tcvél<err5lség rrrcgkezdésórrcl" ós Iolytatásánal< általlrrros szabá1yairírl szó1ó
2009' óvi I,XXVI. törr,én!, 2'+ s (1) ós 1'l) bckczdóse. valan,rinI a,l' üzlctszertien végzett
társasház'_|iczclói. ós tL',/, tizlctszcriictl vó.l.zcit irrg:atlarrkezelői tcr,ókcnysóg Íbl1,tatásának
l-cltétclciról. az cljíirás rószlctcs szab1r11,irti} sztiló 30/2009. 1Xl.3.) ()N4 rcrlc]elet 3. { (2)
bckczciós c) porrt.ja alapl.ján a sztllgilltatti ir tt1',].7311tirrtásban szcrcpclő acliitoliban bekövctkezett
változárst. r'alarliitrt a tcvólicnysóg rncgsz(inósót halaclÓktalarltll köteles a lratóság felé
be.jelcntcni.

llLrciapcst. 20 I 0. szcptcmbcr I 5.
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Foicli Emil
vczető - ítitanácsos

lit.tcsÍtist kap:
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