
Budapest Főváros VIII. kerül et Jőzsefváros onkormtnyzat Képviselő-testületének
Y ár o s gazdálko dási és P énzügy i Bizottsága

Előterj esztő : Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

ELOTERJESZTES
a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2013. decembeľ ĺ'6-i üléséľe

Tĺáľgy: Teleki téri új piac üzletek hasznáIati jogának átengedése béľleti jogviszony
keľetében

Előteľjesztő: Szűcs Tamás ügyosztályvezeto
Készítette: SzabóEndreíroďavezeto
A napirendet nyílt tilésen kell taĺgyalni.
A do nté s elfo gadás ráh o z e gy szetu szav azaffiobb s é g szük s é ge s.

Mellékletek: I7 db

Tisztelt Város gazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

Tekintettel az eláľusítóhelyek bérleti jogának megszerzésére, a|apítására vonatkozó
k<jvetelmények azonosságára, a vá|tozźs e|ózményét, beterjesztésének indokát és tényállását
az a|źhbi csoportosításban terjesztjtik elő:

L Előzmények il. Indokolás ilI. Tényállás

1. A Teleki Lász|ő téri piacon Horváth Géza helyhaszĺáIő 2008. januáľ l-én kelt,
hattnozat|arl idejű helyhasznáIati engedély a|apjáĺ _ bérleti díj fizetése mellett _ haszná|ta az
5-6. sorszámú,2Om2 alapteľületű felépítméný, melyben biifé-falatoző uz\etkortfolytatott.

2OII. novembeľ 07. napján a|áírt Béľleti előszerződés okiľatban, az onkormányzat (ingatlan
tulajdonos) és helyhasznáIő Horváth Géza a felépítésre kerülő új Teleki téri piacon
cseľehelyiségként bĹifé-falatoző iz|etkor folytatásara 1 db 20m. a|apterületti piaci árusító
helyiség bérbeadásáľól, illetve béľléséről nyíLatkońak. Egyben az onkormtnyzat és a
helyhasználó kijelentették, hogy az tú piacon történő helyiségek bérbeadásaľa vá||a|t

előszerzódéses kĺjtelezettségek teljesítésén kívĺil' a koľábbi béľleménnyel kapcsolatban
egymással szemben semmilyen további követelést nem támasztarnk (1. számú melléklet).

Horváth 'Géza és a Raul és Ramóna Kft. 2012. februaľ 14. napjtn kelt közös kérelmet
nýjtottak be az onkormanyzathoz (2, szémű melléklet). Ebben kérik, hogy a Hotvźth Géza
70%o-os többségi tulajdonával megalakult Raul és Ramóna Kft. részére új előszeruoďést
kössön az Önkoľmtnyzat. Horváth Géza éIetkorźra vaIő tekintettel kezdeményeńe bérletí
jogának más vállalkozási formélban történő gyakorlását.

Az opten Cégtar adatai a|apján (3, számu melléklet) a Raul és Ramóna Kft' (Cg. 0l-09-
981195) tisztségviselője Balog Zsuzsanĺa,2}I3január 3l. napig Horváth Géza Íagsa a
cégnek, jelenleg azonban nem á1l ferľr ez az á||apot.
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2. A Teleki LászIő téri ideiglenes piacon a Kökényesi és TársaiBĹ 1996. szeptember 02-
án kelt, határozatlan idejű helyhasznáIati engedély aIapján - béľleti díj fizetése mellett _
hasznáIta az 37, sorszámú, l6m' a|apterületű felépítményt, melyben zöldség-gytimölcs
üzletkönĺ kiskeľeskedést folytatott.

20II. novembeľ 11. napján aIáírt Bérĺeti eĺőszeľződés okiľatban, az onkoľmtnyzat (ingatlan
tulajdonos) ós hclyhasznóló Kökényesi és Tiírsai Bt. a felépítésre keľĺilő új Teleki téri piaoo!
cserehelyiségként zoldség-gyĹimölcs kiskeľeskedés üzletkör folytatásźtra 1 db 15m"
alapteriiletű piaci aĺusító helyiség bérbeadásáról, illetve bérléséről nyilatkoztak. Egyben az
onkormányzat és a helryhaszntiő kijelentették, hogy aZ Lu piacon töľténő helyiségek
bérbeadásaľaváI|aIt elószęrződéses kötelezettségek teljesítésén kíviil, a korábbi bérleménnyel
kapcsolatban egymással szemben semmilyen további követelést nem támasńanak (4. számu
melléklet).

A Kokényesi és Társai Bt. és Révész Béla vállalkoző 201l. đecember 22. napján kelt okiratot
nffitottfü be, melyben kéĺték, hogy a Kökényesi és Táľsai Bt. által az iđeig|enes piac
területén bérelt 19. számű koĺrténęr ęlarusító helyiség, valamint az új Teleki téri piac helyiség
bérleti jogát Révész Béla vállalkozó megszeĺezze (5. szĺĺmú melléklet).

Az opten Cég!ár adatai alapjarl a Kökényesi és Társai Bt. (Cg. 01-06.517849) egyetlen
beltagja Ktikényesi Attila, a Bt. egyetlen kültagja Révész Béla. (6. számís' melléklet)

3. A Teleki Lász|ő téri piacon a helyhasznalo F.ÉBERT Bt. 1996. október Z9-énke|t,
hatáĺozat|an idejű helyhaszná|ati engedély a|apján _ bérleti díj fizetése mellett _ haszná|ta az
57, sorszámu, 60m, alapterületíi, önkoľmányzati tv|ajdonú felépítméný, melyben élelmiszer
jellegű vegyes kiskereskedés üzletköľt folytatott. 20I|. november 07. napjźn a|áírt Béľleti
előszerződés okiratban (7. szám,ű melléklet), az onkormtnyzat (ingatlan tulajdonos) és

helyhasználó FÉBERT Bt. (képviseletében Mezei Béla) a felépítésľe keľülő új Teleki téľi
piacon cseľehelyiségként büfé-falatoző ilz|ętkor folytatására I đb 20 m" aIapteriletű, valamint
baľomfi kiskereskedés tizletkcjr fo|>,tatásáĺa 1 db 40 m" alapterúletrí piaci árusító helyiségek
bérbeadásaról, illetve bérléséről nyilatkoztak. Egyben az Önkormźnyzat és a helyhasznźiő
kijelentették, hogy az iĄ piacon történő helyiségek bérbeadásaľa vá|Ialt előszerződéses
kötelezettségek teljesítésén kívĺil, a koľábbi béľleménnyel kapcsolatban egymással szemben
semmilyen további követelést nęm tiímas ńanak.

lľilezeiBéIa}}IZ. február I3-źn kelt beadványában a JVSZ fe|é jeleńe, hogy a Bętéti táľsaság
kültagjainak kilépése miatt a Bt megszúnik, és magánszemélyként kérte az új Teleki téri piaci
üzlethelyiségek béľleti jogának nevérę írását (8. számú melléklet). Az előszerződésben a Bt.
képviseletében megállapodott két üzlethelyiség hasznźtlati jogának bérleti jogviszony
keľętében történő átengedéséhez _ 2012. februáľ 20. napjźn kelt - megállapodás késztilt (9.

számu melléklet). Az opten CégÍar aďatai a|apjarl 2012. februáľ 2I. napig Mezei Bé|a a
r.ÉgBnr Bt. képviselóje és beltagja volt, így a fenti megállapodás megkötésére jogosult volt
(10. számúmelléklet).

A benyújtott megállapodás szerint a r.ÉBpRľ Bt' az eloszeľzóďésben váIIaIt új piaci elárusító
helyek bérleti kötelezettségét, a bérleti jogľa való váľományosi jogát átruháztaMezei Béla _
mint magánszemély _ részére.
A FEBERT Bt. ktiltagtagjainak kilépésekor Mezei Béla bejelentéssel és megállapodással
kezdeményezte, hogy a Bt. által - az onkormányzaltal kötött e|őszeruőđésben _ vállalt
béľbevételi kötelezettséget magtlnszemélyként vźt||a|ja. Későbbi _ 20l3.06.f6-án kelt -
beaďványában (i1.. szárnu meltéklet) kérte, hogy a bérleti e|őszeľzódés aMEZEI - MÁTÉ
Keľeskedelmi és Epítőipaľi Kft. cégével kerüljön megkötésre. Az opten Cégtar adatai a|apján



a2}I|' 06 28-án alakult Kft. egyszemélyes, ngyvezetője Mezei Béla, székhelye a lakcímével
megegy ező (T2. számí melléklet).

4. A Teleki LászIő téri piacon a No PARA Bt.2006. októbeľ |3-án kelt, hatarozat|an
idejű helyhaszntiatí engedély a\apján- bérleti díj fizetése mellett -hasznáItaaz 45. sorszámú,
36rĺł alapterülętű felépítméný, melyben baromfi kiskereskedés üzletktjrt folytatott.

20II. augusztus 08. napján alráiĺ Béľleti előszerződés okiratban (13. szämű melléklet), az
onkoľmányzat (ingatlan tulajdonos) és helyhasználó, No PARA Bt. a felépítésre kerĹilő új

Teleki téri piacon cserehelyiségként hús-hentesáru üzletkör fo|ytatásáĺa 1 db 36m'
alapterületű piaci arusító helyiség bérbeadásáról, illetve bérléséről nyilatkoztak. Egyben az
onkoľmányzat és a helyhasználó kijelentették, hogy az irj piacon történő helyiségek
bérbeađásáľavźilalt elószerzódéses kĺjtelezettségek teljesítésén kíVül, a korábbi béľleménnyel
kapcsolatban egymással szemben semmilyen további kĺjvetelést nęm tĺímasztanak.
No PARA Bt. és a KNE-BO Kft.20L2. március 02. napján megállapodáSt kötöttek bérleti jog
źúadásárő|, mely alapjan a KNE-BO Kft. átvette az ideiglenes piac terĹiletén Iévő 4. szám,ő

konténeľ elárusító helyiség béľleti jogát (I4. számí melléklet). A megállapodás
jőváhagyástůloz a piac üzemeltetójéhez kérelmet nffitottak be (15. szźrnű melléklet).
A Teleki térí piac tárgyalásai soľán szintén a KNE-BO Kft. képviseltette magát, a
nyi|atkozatokat a KNE-BO Kft. képviselői tették meg.

Az opten Céglár ađatai alapján a No PARA BT. (Cg. 01-06-757284) tisztségviselője (a

végelszámolás megkezdéséig, 20|2.03.23-ig) a KNE-BO Kft. (Cg. 01-09-938864)
ugyvezetője is 2010.05.06. naptól. A Bt. egyetlen kültagja a Kft.-nek is egyedüli Íagsa.

A cégadatok szeľint a béľleti jog átnházása nem jelent tényleges tulajdonos váltást, csak
c é gforma v á|toztatás tĺjrtént.

IV. A dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése

A dcjntés aÍra irányul, hogy a hatáľozati javaslatban ismeľtetetteknek megfelelően, az

onkormányzat járu|jon hozzá a piaci aľusítóhely haszná|ati joganak átengedéséhez bér|ęti
jogviszony keľetében, tekintettel arľa, hogy a bérleti eLószqzodést a|źĺírő féI az újonnan alakított
taľsaságokban is, vagy tulajdonosként vagy egyedüli tulajdonosként szeľepel.

V. A döntés célja, pénzůigyi hatása

A piaci aľusítóhelyek használati jogának béľleti jogviszony keretében tĺjľténő átengedéséhezva|ő
hozzźljnu|ással a piaci arusítóhely folyamatos műkođésének, a lakosság ellátásanak feltételei
biztosítottak.

A dcjntésnek pénzügyi hatása nincs.

VI. Jogszabályi ktiľnyezet

A Bizottság döntése a Teleki Ltsz|ő téri Élelmiszer Piacról szóló I0l2009. (II.27.)

önkormanyzati rende|et 6. $ (4) bekezdésén, az onkormanyzat tu|Ądonában álló nem lakás
cé|jára szo|gáIő helyiségek béľbeadásĺának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)

önkormányzati rendelęt 2. $ (1) bekezdésén alapul.



Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

I. hozzájara| az uj Teleki téri piacon büťé-falatoző uzIetkor folytatására szo|gá|ő E2 jeIu,
20m. alapteľületiĺ piaci áľusítóhely haszná|ati jogźtnak bérleti jogviszony kerętében tĺjrténő
átengedéséhez a Raul és Ramóna Kft. (Cégje gyzék száma.. 01-09-981 I95) részére.

Felelős: polgármester 
i.

Hatarído: 2013. decembeľ 16.

2. hozz!,iáru| az ifi Teleki téľi piacon zoldség-gyiimölcs tizletkör folytatásźlta szoIgáLó 13 jelű,
I5m, alapteľületű piaci árusítóhely haszná|atijogĺĺnak bérleti jogviszony keretében történő
átengedéséhez Révész B éla vállalkoző részér ę.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. december 16.

3. hozzźĄáru| az iĺj Teleki téľi piac btifé-falato ző uzletkor folytatásáľa szo|gáIő, E3 jeltĺ, 20 m2

alapterĹiletű' valamint baľomfi kiskęľeskedés üzletkör fo|ytatźsára A6 jelű, 40 .m"
alapteriiletri piaci árusító helyiség hasznáIatijoganak bérleti jogviszony keľetében töľténő _
ll/.EZEI - MATE Kft. (Cégjegyzékszám: 01 09 965312)részére töľténő _átengeđéséhęz.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. december16.

4. hozzájanl| az uj Teleki téri piacon hús-hentesárú üzletkör folytatásźna szo|gáIő C jelri,
36m. aIapteľülehĺ piaci áľusítóhely hasznźt|atijoganak béľleti jogviszony keretében töľténő
átengedéséhez KNE-BO Kft. (Cg. 01-09-938864) részéte.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. decembeľ 16

5. felkéri a polgáľmestert a határozat I. - 4. pontja szerinti bérlőkkel kötendő Béľleti
Szeľződés aláirásáta.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. január 3I.

A dĺjntés végrehajtásźń végző szervęzeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosĺály Létesítményüzemeltetési Iľoda
A lakosság széles ktiľét érintő dĺjntésęk esetén az elóterjesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététeImődjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. december 12.

Ť_/=
Sziĺcs Tamás

ugyosztźiyvezeto
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I. számumelléklet

BérIetĺ előszerződés

amety ĺétĘĺitt egyrészrő[
Budapest Főváros V||l. kerijtet Józsefvárosi onkormányzat {í0B2 Budapest, Baross u' ó3.67.,
adószáma: ĺ5508009-2.42, statisztĺkai tőrzsszáma: 15508009.7511.32Í-01, képvĺsetetében dr. Kocsis
,!láté po(gármesíer), a továbbiakban: önkormányzat {ingattan tulajdonos, teendő bérbeadó),
másĺészrő[
Horváth Géza egyéni vá|la|kozó {szÜtetett BudapesŁen' ,1939. júnĺus 8.án, anyja neve: Faľkas
Julĺanna, váI'talkozóí ígazolvány szárna: ES.093528, váĺ'latkozói a,dószáma: 4a7f995f^1.Ąz, lakcíme:
2314 Halásztetek, Nap utca 2ó.), a továbbiakban helyhasznátó (ĺeendő bértő)
közöt't', alu[írott napon és he[yen, az alábbĺ íettétetek sferint:

1.

ťĺőzmények

A Budapest VI|ĺ. kerÜĹet 351f3ł1 hrsz'ú, Budapesi V|lt' kerÜtet Telekĺ Lászĺó tén, 7766 mf
a[apterÜletű, ,,pĺac,' megnevezésű ŕöldrésziet az ingat[an-nyilvántartás szerĺnt Budapest Fő.ĺáros
Vĺĺ|. kerütet Józsefvárosi onkormányzat tutajdonát képezi. ,Ą íô[drészleten a helyhasznátó a
2008' január 1.jén kett, határozailan ĺdejű he(yhasználati engedét-v atapján, bérteti díj fízetése
mellett hasznátta az5.6. sorszámú, 20 rnZ alapierületű, önkormányzati tutajdonú fetéPítrnényti
ĺnelyben büfé.fatatozó úzĺetet működtetett.

A íełek egyező véteménye szeńni a píac hosszú évek óta teljes rekcnstľukc,ióra szorul, mivel a
mai kóvetelményeknek nem felet meg. Az. onkoľmányzat tájékoztatta a he|.yhasznátót; hogy
Budapest Főváros X. kerÚlet Kőbányai onkormáňyzat FH Hatósági |rcda Hatóságĺ Csoportja
KJ29f36lzt2o1í /Vll' Üg.vszámú határozatának rendetkező részében a Teteki tér.i piac mtjkĺldését
Z011. júi'ĺus 3,l-ig engedéiyezte. A határozat szerint fenti határidőt követően a Teleki téri aiac
jetentegi formájában nem Ĺjzemeihet. Erre tekintettel az onkoi.mánrzat a piac üzsmettetésével
megbízott szeNezet útjáĺ a helyhasználó helyhasznät'atĺ engedétyét a Ptk. 431. s.a a{apján,
2011. jútius 3,l-i hatáityat írásban felmondia, rögzítve azt is, hcg-v a heĹyhaszná(at a-fent
hivatkozott hatósági hatáľozat fotytán a jogszabáty erejénét fogva is megszĺinik. He{yhasználó
i<ĺjetenti, hogy a hatósági határozät tartaĹmát, és az emĺatt szükségessé váĹt feimondást
tudomásul Vette.

Helyhasználó tudomással bír arró[, hogy az onkoĺmán.vzat a Teteki téri piac bezárásávat
egyídejűteg ídeíg|enes piacot nyitott ä Bi.]dapest Vl|l' keľÜlet Szeĺdahełyi utca és Karácsony
Sándor utca sarkán [évő beépítetten teĺekíngatlanain. A helyhasznátó részére az ídeiglenes
piacon konténer üzteihetyĺség bérlésére az tnkormányzat |.ehetcĺséget biziosĺtott.

Á Teĺeki téri piacon tatátható íetépítrnényeket az onkormányzat kiĹiÍítette és tebonttatta,
tekintettel arra, hogy jeteniegi forrnájában gazdaságos fe|'újítására nincs tehetőség. A jetenlegi
Telekj téri pĺac terÜlet'ének egy részén. a 351f3/11 hrsz. alatt kiatakutt ingatlanon äz
onkormányzat új, korszerű píac épül.et építéséről döntött. A heiyhasznátó kijetentĺ, hogy az új
piaci.a Vonaikozó bekeriilés jogĺ és pénzűgý fettéteteirőt szóLó, 191/f011. (|V. 21.) számú,
va{amjnt az ezt módosító f91lzafi' Ml. 7.) számú Képvĺselő.testtłteti határozatoi ismeri, a

határozatróĹ a részletes tájékoztatást megkapta.

3.

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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Előszerződés

A helyh6575{16 miníleřÉk isĺłeretében Úgy nyiiatkozik. tłogy a feiépiitő új piacon bĹjfé-Íatatozó
ijf'tetkőr foi,ytatása céljáĺa 1 db. 20 m2 aiapteíÜietű Úzletet kÍván bérel'ni, étve a Kép.",isető.
testület fent hivatkozott f91 12011.í\ł||.7). számú határozatának 3'f,1 ' pontjában
nreghatározott, maxinrunr a ľégi piacon bérelt teĺÜletnagyság erejéig te,.jedő kedvezmény€s
betépési díj . fizetési teiretőségge(' Hetyhasznátó úgy nyitatkozik, hogy szeszes .ii'a|'t és
dohányárut nem Íog értékesĺteni, amennyiben mégĺs, rigy a kedvezrnéniĺes és a tetjes bełépési
díj kú|'önbözetét köteles lesz megí:zetnj.

Az Onkormányzat úgy nyitatkozik, hogy a Íeĺépítésre kerłtő új Teieki iéri piacon
csereheýiségként 1 cib., bÚíé.falatozó üzletkcirű, 20 mZ a|.apterütetű piaci árusĺtó hetyiséger
bér.be kíván adni a he|yhasznáiónak az új piac felépĹjĹését követően.

Az onkormányzat tájékoztatja a heĺyhasĺnálót' hogy jeten|'eg a liac tervezése van folyamatban,
a terÝ'ezett Útemezés sz€rint az új pĺacépütei várható átadás'i haiáńdeje faif' szepiember
hónapban |esz' A hatáĺidő késedetme esetére az Önkoĺmányzat ktjteĺ'ezettséget vál'la! arra, hogy
az ĺdeÍglenes piacot az új pĺac megnyitásáig fenntartja és űzemetteti. Äz önkormányzat a rajta
kívĺjtáttó okbót bekövětkezett késedelem esetén az ok megjetötésévet jogosuł.t pithatářidőt
t,által'ni.

A szerződő feiek jeĺen előszerződéssel kötcsönősen köte(ezettséget váĹtatnak ałra, hogy az új
piac használatbavéteti engedélyének jogerőre emetkedésétőt szánlított 3Ü nagon belijl]
várhatóan 2012. szepternber 30. napjáig az onkormáńyzat a he|'yhaszná|.ónak 15 éy hätározott
időtartarnra bérbe ad, a helyhasznátó bérbe vesz az ťrj Tetekĺ téri piacon 1 db.' .2o rnu

a{apterťl'etű piaci árusító hétyĺséget bÜíé-fatatozó Üztetkör folytatása cétjára a Képüse|'ő-.
testÜtet z91/fÜ11'iv||.7'i határozatában meghatáľo7.ott iényegí feitéielekkel' metyek a
kővetkezők:

- helyhasználó az új piacon veĺsenyeztetési eljárás néikü|' köthet bérleti szerződést, mivel
' az új piaci bérteĺĺény cserehel1ĺiségnek minősÜ|',

. ämennyiben a heýiség határozott ídejű bérteti szerződése |'ejár, és azt a helyhasználó a

bérleti szeĺződés lejártát követően tovább akarja béretni, az tnkorrnányzat e|'őbéĺteti
jcgot biztosít és a hélyhaszná[ónak nem kett újbóti betépési díjat fizetnĺe,

- a l.:elyhasználó a testijĺeti határozat 3.2'3' pontja alapján jogosutt a bérteti jogát
átruháznĺ' E jog az 1993' évi LXxVl|l. törvény (Lakást<irvény), és az onkormányzat
.tulajdonában átló nem lakás cétjára szolgál.ó helyĺségek bérbeadásának fettéteteirőt szótó
és az ohkormányzatnak a piacra vonatkozó mindenkor hatátyos rěndeletei szeńnt, ô
bérbeadó hozzájáru[ása esetén gyakoroĹható,

- a testületi határozat 2. pcntjában meghatározásra kerÚttek az új piacon a piac
megny|.tásakoĺ alkatmazásra keríllő bérteti díjak.

Á helyhasznátó áttat ĺotytain'i kívánt bÜfé.fal'a.tozó ijzletkör a hĺVaikozott kepviselő.iesii'iteti
haiározat szeńni a biríé, falatozó (melegkonyhávat) ÚzerÍiettetése kategóriába tartozik. A
heiyhasználó erre vaĺó tekinteitel ĺ00'000.-FtrÄFAlmZ kedvezményes be|'épésź díjat, 20 m2.re
bsszesen 2.oo0.0oo.-Ft + soo.0oo.-Ft ÁFn, míndösszesen bruttó 2.50o.0o0.-Ft összegű belépési
díjat köteles fizetni, az atábbi feltétetekkel.:

.jelen eiőszerződés megkötésének napján bértő kcĺteles a betépési díj 5 %.át, 125.000..řt.ot
megfizetni íoglaló jogcímén az onkormányzat Votksbank Zrt.nél Vezetett; 14100309- Ą.

r 'ti
í\.sx'\ĄY
'r. \'

o.
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1Ef13949-010Ca00ó számú bankszámlaszárnáĺa átutalássa|, mety ősszę a rnegadott
bankszámlán tĺ5rtént jóváíĺással minősüŁ tetjesítettnek. Szerzod,ő ŕelek a fogŁató jogi
teĺmészetét ismeĺĺk. n' teljesítés meghiĺisutásáért fel'e|'os íél az adott fogtatót etveszti' i[l. a
kalott íoglaió kétszeres .összegét kőteles vĺsszatérĺteni' Amennyiben a szeződés
meghiúsulásáért egyik téi sem' vagy mincjkét fét íetel'ős, az adott íogtató visszajár. ,.

- a béÍ[ó a betépési díj 15 %.át' 375.000..Ft-ot az új bérteti szerződés ínegkótését követően,
a bér|emény biĺtokbaadásának napján köteles megfizetní az Ônkormányzat Votksbank Zrt.
né[ vezetett; í4100309.102l3949-0100000ó számú bankzámlaszámára átutalássał, mely
összeg a megadott bankszám[án történt jóváírássat mĺnőstjt tetjesĺtettnek.

-a bértő a betépési díjból Íennmaradó B0 %.ot, 2.0oo.000'-Ft.ot a hetýség birtokba vérelét
kővető 1 éven betĺ,it, 1fhavi - í'ĺ hónaoig havi 1óó.6ó6'-Ft.os egyenłő, a í2. hónapban
166.ô7 ..FI.os . részletekben, tárgyhó 10. napjáĺg kötetes mggfizetni az Ónko;.mányzat
Volksbank Zĺt-né[ Vezetett; 1410a309.1J?.13949.0100000ó számú bankszárĺlaszámára
átutaĺássat, me[y összeg a megadott' bankszáml.án tôrtént jóváírássa[ ľĺÍnősijt te{jesítettnek.
A ĺe[ek a késedelmes teljesítés jogkcivetkezményeit (késedetrni kamat, bérteti szerződés
felmondásai a bérle.rí szeEődésben határozzák meg-

,ĺ0. Jelen szerzrjdés í' számú mell.éktetét képezi az rij piac programterve, valamint a bérteií
szerződés megkötésekor átadásra kerÜ[ő árusító hetyiség áiadáskori készüttségét rögzítő műszaki
[eírás.

.1í' Á felek rögzítik, hogy az előszerződés tárgya jôvőben fetépítendő épiiletben kiatakításra kerütő. árusĺťó hetýség {üz!'et). A felek megfelelő teljesítésnek elfogadják, ha a megvalósu|'t Üzlet
alapterÜlete +.107o.aL e[tér az előszerződésben meghatározott aiapterül'ettől. Amennyibeĺr a
pofĺtív eltérés az 5 %-ot- meghatadja. a .többt€tter|'1tetre a bértő a Képüse{ő-testütet
291/f01Í.iV|ĺ.07.) sáĺnú határozatának 3.2. pontjában meghatározotľ zcO.ooc.-ft+ÁFA/rnz
betépési a{apcíjat kcjteles Íizeini. 1C %.ot megllaiadó eltérés csak a felek erre vonatkozó
nregátl'apodása esetén megengedeit.

í2. A fetek rögzĺtik, hogy az ú1 piac épÜletében kialakításra kerÜlő egyes Üztetek épül'eten bettjti
konkrét helye még nern ismeri' Az tnkormányzat kötetefettséget vál.tal arra, hogy a betső
kĺatakítás terveit egyezteti a beárásra kerÜtő Telekí piac azon hetyhasznátóivat és bértőívet,
akik az új pĺaci elhelyezésre az onkormányzattal etöszerződést kötöttek' Áz előszeződésset
rendelkezĺj he{yhasznátók és bériők az egyes üzletkörökre kijelölt új piaci he(yek közÜ|' a szabad
hetyek külső személyek részére ttirténő pályáztatása előtt Vá{aszthatnak, tiibb azonos típusú
üzlet esetén egyrĺással megállapodhatnak, megáltapodás hiányában közjegyző je|'ent.étében

közôttük scrso[ás útján kerÚlnek az úżĺ'ethetyiségek etosfásra'

Egyéb megáĺlapodások

13. A śetek rögzítík, hogy az 1. pontban meghatárczott felépíti.nény önkormányzat áłiali
b.irtokbavéteie és lebontása már megtcirtént. A hetyhaszná{'ó je|'en megáltapodás aláírását
megelőzően köŁeles igazolni, hogy köztizemi díj-tartozása, Ítt. bérleti és üzemeltetési díj .
tartozása a birtokbaadáskor nem Vo[t.

'ĺ4, Ä felek köl'csönrjsen kĺjelentik, hogy jeten, új piacon tôľténő helýségek béĺbeadásáĺa váiialt
eĹ<ĺszerződéses kotelezettségek te|'jesítésén kívül az ,l . pontban .meghatározott bérleménnyei \-1
kapcsolatbarr egyĺnással szemben semmĺlyen további kôvetetést nem támasztanak. - l iťii\-, >2 I

.-ł:\' )ý i
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15' Jeien előszeľződés megkötéséhez az ankornányzat VárosÜzełneĺ'tetési és Pénzügyi B.tzoiisága
1485/7aťĺ. {X. 05.1 szárnú határozatáva( hozzájárutt.

ĺń' '.|e|en elńszerzőrĺéshpn nem szabáiyozott k.érdés€k tekĺntetében a Pik, valamint a Józĺefi.óĺosi
onkoĺĺányzat tuiajdonában á{ló neľ.r iakás cét-iára szoĹgáłó heiyiségek bérbeadásáľót szóió
17 ifał5. (lV. 20.i <inkoĺnányzati ľendelet rendelkezéseĺ az.irányadćk.

Jelen megáĺlapodást a íetek atáírásra jogosult képvisetői elol.ĺasás és egyezö értelmezés után, łrint'
akaratukkal rnjndenben ĺnegegyezőt, jóváhagyótag atáírták.

Sudapest, f01 1 . 4-ł.",€,,j.-€,c..4 ČF

Budaoest Fcjváros Vĺł|. kerÜlet
.józseivárosi onkormányzai teendő bérbeadó
Kéoviseletében

l\i, .{, }

'/ iýl |j Ji X|'.l" * ' X 4Łł'n",."
.í..,..'j..:L};]u;/-\...'.t L
Horváih Géza
egýéni vá{tatkozó
hetyhasznátó' leenciő bértő

.s-ĺľ-..
dr' Kocsis i\Ąáté

poIgárm€ste.

,*"',
r' .ticłi '"". i

ĺr'ŕ:/'vÍ l?

.Jecłcĺ,.p.š ( łż. { ,ť \n.ź



2. sztlmumelléklet

Budapest Főváľos VlI|. keĺĺjlet
Józsefuárosi önkorľnányzat
Đľ. MésŹáľ EľIkä

Jegyzőt helyettesítő a!1:egyző

BudaFest

Tisztelt ÖnkormányzatI

Aĺu|íroťt Horváth Géza (233'4 Budapest Ha|ászteĺek Nap u. 26) és a RAUL és RAMóNA
Vendég|átóípari Szo|gáĺtató ł(ft. (1088 Budapest, Táncsics Mihály utca 82.), az a|ábbi kŕizös
kéľeIemmel forduIunk a t. onkormányzathoz,

Horváth Géza, egyéni vá|ĺaĺkozói.minőségemben 201!.. november 7.én bér|eti e!őszeződést
kôtöttem ontlkkei a Bp. Vĺl|. ker 35t23/1hrsz-ú Bp. Vi|l.ker Teleki L, térí 7766 m2 aĺapterÜietű ,,piaď
megnevezésű önkormáhyzatĺ tuĺajdonú foĺdrészlet 20 m2 új büfé.faĺatozó riz|et bérĺete tárgyában.
EZt köVetően a 125'000 Ft. beÍizetési köte|ezettségemnek is ełeget tettem. 707a-os többségi
tu|ajdonom meĺĺett megalakuĺt a RAUL És RAN4óľÝĺ Kft.' arne|y keretében a bér|etijogomat -
é|etkoromra is f igyelemme|- gyakoro|ni kíváncm.

Tiszteĺettel kérjükezért,hogyaze|őszenődésbena he|yhasználó{|eendőbér|ő) helyébehe|yettema
RAUL és RAMlNA Kft' szerződésbe |épését vá|tozatlan feItéteIekkel engedé|yezni szíveskedjenek, és

. sztlkség.szerinta mega|akítot.t Kft.vel (bejegyző végzését fénymásolatban csato,|juk) azonoś.taĺtaImú

'úýszenődést kötniszíveskedjenek,vagyhozzájárulásukeztlpótolja:' ....,--...]' 'l.. .': '. ..

. l.'. BudapesĘ.2012.' februář 1.4.

. -. .MELLÉKĺ.Eľ} bejegyző végzés

deakne
Ceruza



3. számű melléklet

RAUL és RAMONA V'enđéglátóipari SzolgáLtatő Koĺlátolt FelelősségÍí
Táľsaság

(1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 82') Adószám: f3848788-f_43

Cé gttiľ ténet fg lf .82.Ü9 . és 2 0 1 3.09. 1 2. között

ĺ ÁlÍalános adatok

ĺ Cégjeg1"zékszáłi: Cl 09 981ĺ95 (Hatályos)

. Cógfornla: Koĺ}átolt t.elcl6sségű táIsaság

r Alákulás dátuma: 20l2.02.09.

. Bcjegyzés dáĺun:a: 2|J"l?.of.23.

2 .Ą cég elnevezése

2/1 RÁUL ćs RÄ!{Ôi\A vendégláróipaĺi SzolgáÍtaĺó Koĺláĺđ. Feie1Őssé8ű TáIsäság

Bejegyzés keite: f012.o2.23.

Hatáiyos: ?012.02.23. .. .''

3 A ceg ľiilidített elnevezése

3l1 RAIJL és RÁMONA Kft.

Bejeg}zés kelre: 20 lf .0f .23.

Hatdll.os : 20 I ?.02.23. - ...

5 A cóg székhclyc

5i ) 1 193 Bucapest, Tiáncsĺcs ilíihály utca 82.

Bejegyzés kelte: 20 |2'02.23.

I'Iatĺil1'o s : 2a } 2,02'2 3. * .,.

6 Ä cég telephelye(i}

6i1 1088 Budapest. Teleki Lászió ĺéĺ357?3lI.3' pavilon'

B ej eg.v*zés ke1te : 20 1 ?'Bf .23.

I lauiiyos: 20I 2.02.23. - ...

E A társasági szerződés (ďapszabrái1; alapítĺi okiľaL létesítő rkĺrat) kelte

8/t 20t2.02.0-o.

Bejegy:zés kelĺe: ?o,?.af '23.

9 A cég tevékenységi kö're(ĺ)

9l1 56i'0'08 Éttemli, mozgó \tndés]árás

Bc.!cgyzćs kelte: f0]f .CŻ,23'

Ti)ĺjés keite: ?u3'a7.20'
Hutĺźl1,os: 20 ĺ 3'.02.23, _ 20I3'02'20'

9 lf 46t9' 08 \tcgyes lerméŁkÔÍű iigynoki na.sykeÍeskedelem

Beje.gyzés keite: 2a,.f .af .23'

Töliés ke.]te: 20 ]'3.02.20.



ŕIan|iyc s: 20 } 2.02.2-1' _ 2a ] 3.02'20.

9a 4ó90'Ú8 Veg1'estermékkönÍ nagykeĺeskcceiem

Bcjegyzćs kelte: 20}2.02,23

Törlés keltc: ?Ü i 3.0?'20.

Hatĺilyos: lU!2'U2.!ś' _ lu l 3.ÜŻ.20.

914 éji l'08 É}ellnĺszeľ jetlegű bolti vegyes kiskereskedeiem

Bejegyzés keite: 2{J p.a?'zi

TÔrIés keiie: 2013'02.20.

Hat<íi1.os: 2012.02.2-?. - 20] 3.02.f0.

9/5 4? 1 9' 08 Iparciiĺk jeliegű bolti vegyes kiskereskedclrlm

Bejegyzés kclte: 1c12'02,f:''

Törlés kelte: 201 3.02.20.

Halćlyos: 20l2.02.2j. _ 20] 3.a2'20,

9 !6 472l.' 08 ZiilLdség, gytlmłĺIcs kiskereskedelme

Bejegyzćs kcite: 20 l 2.02.2-r'

Tôr]és kc]ie: 2Ül3.02.20'

Hatólyos : 20] 2.02.2 3. - 20 ] j.02.20.

9/7 4724,08 Kenyér., péiĺár.l-, édesség-kiskereskedelem

B ejeg.vzés kelte: 20 |?'02,23.

Töĺlés keltq: 7013.02'2a'

Hłĺál-tos: 20} 2'02.23' _ 70 I 3.02.20.

9/8 4725.t}8 ĺml-kiskereskedelem

Bejegyzés kelĺe: 20l2.02.23'

Törlós kelte: 20i3.02.20.

Haĺłilyos : 20 I 2.02.23. _ 201 3'02.20.

919 4726.08 Dohányáru-kiskeľeskedelelrr

Bejeg,vzes kele: fIlz.0f .23'

TÔľlés kelre; z01 3,02.20.

Hatáiyos: 20!2.02'23. _ 20] 3.0f.2a'

9/i0 4729'08 Egyéb élelmiszeľ.kiskereskedclcm

Bejegyzés kelte: 2012'02.f 5.

Törlés kelte: 10 t 3'0?'zĐ.

Haail-yos: 201 2.02.23. - 20 I 3.02.20.

9/l l 4751'08 Textíl-kiskeĺeskedcjem

Bejegyzés kelte; 2!J1f .Í)z'23'

Törlés kelte: 20i3'02.20.

Hatĺźtyo s : ?0 1 2.02.23' - 20 ] 3.Ű2'20.

gil2 4754:08 ł'íllamos hiáztäŕúĺsi készü]ék kiskereskedetfi e

Bejeg1,zés kelĺe; 20 12'02'23.

Töĺlós kelte: 2a n'Üz.?0,

ÍIatólyos: 20 12.0?.23 . - ?a I 3 .0?.20.

9/13 4759'08 Brltor, viiágítási eszköz. e-syéb háztartási cikk kiskere.ękede]'mc

Bcjegyzés kel:e: 201f .07.23.

Tôrlěs kelte: z0É.m.2a.

Haĺćlyos: 20] Z'02.?j. - 20 I 3.02'20.

9/t4 47ó1'0s Kônyv.kiskeĺeskedeienr

Bejegyzés keite: 20i 2.02.23'

Töľlés ke]Íe: 2013.02'20.



I! atđ iy os : 2a } 2.a2.2 3, - 20 1 3.a2'20.

9i1 5 47 6?, 08 Ĺjsĺíg.. papínánlkiskeľeskedelem

Bejegyzós kelre: 20 l2.02.?3.

T <!r!és kei ie: 20 |3.o?.2o'

I]úrLíi,!l3. 2a12,02.23. - 20 j3'Ü2.20,

9/l6 4771'08 Ruházal kiskeĺeskedeie;n

Bej egyzěs kejte: 201f ,|J2.f3'

Tijľlćs keiie: 2r)|3.0f '2a.

Hattźiyos: 20 ]f.a2-?3. ..- 20 I 3.02.2a'

9l l1 17 i2, 08 ĹábbelĹ' bőrá-r.kiskereskedeleľl

Bcjcgvzés kclte: 2a p,02'23.

Tłjr]és kelte: 2o1 3.u.20.

Hatłiiyos: f0]2.02.23. - 2a l3.02,20.

9/18 4775'08 lllaiszer-kiskereskedelem

Bejegy2{5 tr"1t"' f012-n2 23.

TöÍlés keiĺo: ?o |3'of .20'

HaĺlźI.vos: 20] 2.0?.23' .... 2a I 3'02.?0.

9/19 Egyéb m'n.s. új árukiskereskedelmc

Bejcgyzés kel ľe; fa12.o2.f3.
Töĺlós kelte: 20l 3.02.20.

ĺlaiĺilyos: 20} 2.02.23. _ 2Ůl 3.0220.

9l2.\ 4.'ł79' 08 llasználtcikk boiti kiskcreskcdelmc

Bejegyzés keĺĺc: f0|2.02.23.

Töĺlés kelĺe: 2cl3.02.20.

Huttilyos: 2012.02.23. - 2Al 3.02.20,

^ 
,^. /-... ...^ 3. . .9/2l 478l'08 Elelmiszer, ítai, dohányáru píaci kiskereskedelme

Bejeglzés keIte: 20 n.a2.23,
1brlés kelte: 20 | 3.02.20'

Hałályĺ;s: 20l 2.02.23. _ 20 I 3.02'?0.

9/22 4?82'08 Texdl. ruházat, iábbeli piaci kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 2a12.Öz 23.

Töĺlés keite: 20l3.0f .20.

ÍIattiiyłs: 20]2-()2'23. _ ?0l'] 'a2.20.

9123 4789'08 Egyéb áruk piaci kiskercskerlelme

Bejcgyzćs kelte: Ż0 |2.02'23,

Törlés keite: 2013.B2'20.

Haaźłyos: 20I2'0f.23. - 20} 3,02.2a.

9n4 4799.08Bgyéb nem bolti' piaci kiskeľeskedelem

Bejegyzés keite: Ża12.o2.23.

Töĺ!és keiĺe: 2013.02.20'

Eatdiyos: 20 12.0?.23. - 20 t 3.02.20.

9ĺ25 6a24. 03 Közúti tchersz.ájiíiás

B ej eg,vzós keite : fo 1 ?.o2.?3.

Tôriés keiĺe: 20l3.02'20'

ÍIłtályos: 20 12.02.23. _ 2al3.a2.2a.

9/26 55 10'08 Szállodaí szolgál'taás

Rejegyzós keite: 2C]r2'02.23.

Tör]és kehe: 20l3'02,20.



ÍIatáIya s : 20 i 2.02.2-?. - 2Ü i 3.02,20.

9/27 562l'08 Rellđezvényi ÉtkeŽtetćs

Bôjegyzés kelte: 20|?.cf .?3.

Töľ]és kelte: 20i 3.02.2c.

Halôl1,os: fU l !.U2'2.ł' - lUl 3.Ü2-2Đ'

9/2ĺt 5629.c8 Eg1'éb ł"endéglátźs

Bejegyzés kelre; za|f .oLz-a'

Töritis kcite: ?013.of .20.

Iiaĺáiyos: 20lŻ,02.23. - 20] 3 '02,fa.

9129 5630'08 ltalszolgálĺarás

Bejegyzćs kelte: f01f .02''23.

Tör]és kelte: 20l3.02.20.

ĺIa:óIyos: 20 ] 2.02.?3. - 20'i.}'02'?c.

9i30 68i0'Ü8 Saját tu.IajdonrÍ iĺgatlan adásvétele

Bejegyzés keltc: 20 p'a2.23'

Törlés ke]te: 20 13.u.2B.

HątáIyos: 20l2,02.23' - 20i 3 'Ü2,20.

9i31 6820'08 saját tulajđon'l, bérelt ingatlan bórbeadásą iizcmeheĺese

Bejegyzés ke1te: 2a1?.o?.?3.

Törlós kclĺe: 2013.03'20.

|IanźIyos: 20I?.02.23. - 20I 3.02.2c,

9/.ą2 683 l'08 Ingatlantĺgynöki ĺevékenység

Bejegyzćs kelte: ?OL2.0f ,23'

Töľlés kelte: 2013.02.20'

Hatĺilyos: 20}'2.02'23' _ 20] 3.02,2().

9n3 ,7of2,08 Uz|etr'iteli, egyéb r'ezelćsí tanácsadás

Bejegyzés kelte: 2ol?'02.f3'

Tör]és kelte: 2Ů73.02.f0'

IIąĺłźIyos: 20I2.02'23. . 2u 3.a2'?a.

9/34 7+9(,,aeM. n' s' egy.éb szalĺmai' rudornánycrs, műszakĺ tcvékenysrlg

Bej egyzŕs kelte: 20 1f .02.f3.

TötIás keke: 201 3.í}2.20.

Hatúl1,os: 20!2.02'23. - 2a] 3.0?.2o-

9/35 Személ,vbiztonság: ĺevékenység'

Bejegyzés kelte: 20 |f '02,23.
Töľlés kelie: 201 3-02.20.

Hatĺilyos: 2a 1 2,02.2 3' _ 20 t 3.02,20.

9/36 8121'08 Álta]ános épÜlittäkalílás

Bejegyzćg kelte: 20l.2.0f .23.

Törlés ke]lte: 20l 3.02.20.

Hauilyos : 2A 12.()2.23. - ?01 3.02'f0.

9ĺ37 8127'08 B-syéb épĺilct.. ipđi íakeítás

Bcjegyzés kelte: 2o1f .o2'f3'

T:ijIIés kelre: fo 1 3,02.?o -

Hutĺilyos: 2012.02'23' - 2aI3 'a2.20'

9/38 8129.08 Egyéb ĺĺkarftás

Bejegyzés kelie: ?a1?.ĐŻ.f3.

Törlés kelte: 201:1.02.20.



H atĺLlyos : 2'0 i 2.02.23' ... 2a i 3.02.2a.

9'ĺ39 \{ns egy'éb kiegészítő szoigádatás

Rcjegyzés kelie: 2012.af .f\.
'|ijrlćs kc']:c: ?0 |3,a2'f{J.

HaĺĺźIyos: 2a]2.a2.23' - f0 j:l'a2,20'

9|4o 9529,08 Eg1łéb szenréi1'.i-' háztaÍtási cíIck javíiása

Bejegyzés keite: 2a12'a2,23.

Törlés kele: 20t3.02.20

Hąĺál,*as: 20 1 ?.02.2 3. _ 2a ] 3.02'20.

9/41 5610'08 Értermi' nrozgó r'eildégjáiás @ötevékenység)
B cjegyzes keite: ?Ű 1 -1'|}2.2a.

H atżll;os: 20 ! 3.02.?0. - ...

1!' A cégjegizett tőkéje

11/1 Osszesen: 50Ü000HUF l}ejegyzáskelte:20If,a1.'f3'

ÍIaláI;ns: 20] 2.02'23. _...

13 .Ą cégiegyztí.sľc jogosulÍ{ah) ađataĺ

1'3i1 Balog Zsuztnła (an: Barna Erz.sébet) ĹigyYe2et6 (lez.ető ľisztsćgviselő)

r\dóazonosÍ:ó jel: 8365549079

Á képr,iseiet nlt5dja: ijnálló-

A jogvisz-ony kezdete: 2.012.02.09.

változás időpor'tja (it'riés}: 2013.01.3 l.

Bejegyzés kełe : 20 |f 'o2'f3'
'Iöľlés keite: 20}3.07.08

HaĺúIyas: 20J 2.0z'23. - 20l3.0I,31,

13l? Balą 'fsuualua (ln: Bama Eľzsébet) üg}'vezető c',ezelő tisztségÝiscló)

Sziiletés ideje: I9ó7.0l.31.

Adóuonosító jeł: 8365543079

A kópvíseler móĺtja: ônálló.

A jogviszcn1, kezdeĺe: 2012.Of .ff).

Változás id1ípoĺĹja: 20 l3.01'3 1'

Bejegyzés keite: 20 l 3.07.08'

HatáIyas: 20] 3.0I '3]. _ ...

20 Á cégstatisztikai sámjelc

20,,1 23M8788-5610-1 r3-01.

Bejegyz'é's kelte: 20l 2.02.23'

HatáIyos: 20I2'02'23. - '..

21 A cég aĺt.ószárna

,21ll T8a8?88-2-43.
I.tu33843788.

Ądós7,á]n sÍáiljsza: én.ényes adószím

Stáĺusz kezdeĺe: 2fr1?'of 'Ła.

\,áltozás időpon;ja (tirlés): 20i2.07'31.

Bejegyzés kelte: 20l2.02'23.

TÖriés kelte: ?0 1?.09.24

Hatá!1'os : 20 } 2^a2' 2 3. _ z0 I 2'07. 3 ].

l l93 Budapest, Tlíncsics Mihá|y utca 82.

l193 Budapest' Táncsics ivÍihĺíl-v utca 82'



21i? 23848788-2-+3.

].IL;2384ĺj788.

.Ą(]riszám sláiuSua: törclt adószán

Státusz k:zdete: 20lz.oi '3| '
Viĺltĺrzíĺ id6pontja: 2ci2'07.3 1.

viĺ]to7-áś időpontjä (i(iĺjćs): 201 2.08.0 I.

Bejegyzés kelte: 2012.09.24'

Töĺlćs kc]te; 2Q12'1Đ'',6,

HaĺcíI1,os : 20 i ?.07' 3 I. ..' 20 l 2.08.0 I.

zt!3 2i848788-f43.
Adószám sláiusza': rőÍölt adószźil

Státusz kez<let:: 2:olf.0,ż .31 .

Váĺtozźs időpontja: 2012.08'01.

Vá!toz.ás időpontja (tôrlćs): 20i2.02.23'

Bejegyzćs kelĺc: ?012'10.1'6'

Ttirlés kehe; 201 3'03.25.

I.Iufuźlyo s: 20 1 2.08.0 ], - 20 ] 3.02.?3.

f1t4 2384E:Ig8.Ż43.

HU23848786.

. dŕlszán sľátuszĺ: érvényes adószálir

Sĺárusz kezdcte: 2012.o2. I 0.

Vátozás időpontja1 z0 |2.02,23'

Bejegyzés kelte: 20i3.03.25.

H atáIyos : 20.12.02.2 3' - .''

32 Ä cég pénzforyalmi jelzőszáma

12l 1 | 4|0Ú1 ?7.z02 i7749-0 1 000005

Volksbank Zrĺ. Buđai ńók i1024 BudapesL Retfk u. 20.; 0l ĺ 0 o4 l 720)

A számla nyitási dáturĺia: 201 2'Ü4. 13.

BejegPés kelte: 2012.04't 6.

II a!ób,os: 20 I 2,04' I ó. - .,'

45 
^ 

cég elektronil-us eléľheĺoségc

45/1 E mail: raulesramona@indan:ail.hu

Bejegyzós kelľe: 2012 ̂ 0f .23'

Hatályos: 2a ) 2.0?.23. _ ...

49, A cég cégiegyzéksámäi

49/1 0r{J998i195
Verctve a(z) Fővárosi TörĺrényŚzék cég'bírósága n1'ilviíntartásában.

B ej eg-vzés kclte: fĐ n,a?'Zi,
H atillyos : f0 12.01.2 3, - ...

CégfoľmátóI fĺiggő adatok

1(09} .\ ĺársaság tagjaĺnak ädatäi

|(O9)|1 Balog Zsu.łsaĺrn (an:Be'nä EÍzsébet) l 193 Bu<lapest, Táncsics Mĺhály utca 82.

,Ą tagsági jo$-isz-oDy ĺ.Tzdete: 2o1 !'u.og.
Váliozás ĺ<lőpontja (tiiĺléý: 2013.01.31 .

Bejegryzés keire: 2012'a2.73'

Tij'lćs ke;te: 20ĺ 3.07.08.



H at,ilyos: 20 i 2.02.2 3. - 20j 3. 0.1. 3 I.

7ąĐ9)12 HÚn,úlh cćzą (ay Fa.kas Julialna) 23i4 Hajászteiek, Nap utca 2ó.

Szavazari jog méĺćke nlcgha'iadja 5oú.zc-ot'

,Ą tagsági.jogviszonv kezdete: 2B|2.o2'a9.

Váitoĺás időpontja (ti)ĺiés): 2Ül,3.0 J'.3 t'

Bejegyzés kelĺe: 1ł12,o2.23.

Törlés keite: 20i 3.c7.08.

Haaĺlyos: 20 i2.02.23. _ 20] 3.0]'3 ].

1'(09)í3 Baio7 Zstł.<sanna {arĺ: Barna Eľzsébet) i l 93 Budapest, Tálcsics Mĺhály utca 82

Sziĺletes iđeje: .l 96?.0 l'3t.
A tegsági jogviszony kozdeĺe: 20 12'02'09.

Yáitozás időpontja: 2013.01.3 1.

tsejegyzés kalte: 20 l 3.07.08.

H atĺźlyos: 20 ] 3.0 }'3 t. -..'

97 P6ĺraiig-łi rnodul

a

Beszámolási időszak
Éľtékesítés neLĺó áľbevérele
Üzemi eĺedńény
Adózás e}őtti eredmény
N{ćrleg szeĺinti eredmény
AdózoÍt eľedméÍĺy
Befekteteit eszkijzök
Fĺrgťleszközök
Aktĺv időbeti elhaĺíĺfolások
Saját tóke
céltaÍĺalékok
Kötelezeľuségek
ľasszrv looĐelt clnalärolasofi
El adírsocloť'ság f oka i
Eladósodonság méÍéke _ Boniiĺĺs i
Áľbevétel arányos eredmén}' ?c i
LlK\'lűltasr g}orsrarä ĺ

fütf. Év
20 t2.02.1 0. - 201 f.12.3i.

0 eFl
.55 gFĺ
-55 eFt
-55 rFt
-5i eFt

0 eFt
449 eFr

0 ęFĺ
445 eFt

0 éFt
4 eFt
U eřI
0,01
0,01

Nincs adat.

112.25

2&11. év 20ĺ0. óv
Nincs gdaľ, ĺ\íincs adaľ.

)iincs adat. Nlncs adat.

Nincs ádat' Nincs adĺt.
Nincs adat' }łincs aĺ'ĺat.

)Ýincs aĺlat' }t.incs ađat'
)łincs adat' Njncs adaL
Nincs adat. liincs adat.

Nincs adal' )\iícs adat.

Nincs adat. Nincs ädaĹ
Nincs adat. i\incs adaŁ
Nincs adat. Nincs adat
Niilcs adat. Nincs adat.

Nincsadat. Nincs adat.

Nincs adat. Nincs adat.

Niĺcsadat. Nincs adłĺ
Nincs adat. Nincs adat.

Nincs adät. Nincs adat,

Az adatok az opien Kft. Cđgtáĺ rendsz-eréb6l száľmaznak, amely cégek esetén a CégkÔzlöllyben nregjelćirt hivaĺalos adatokäl
milahllezfa' ĺ'ás szervezetek esetÉn egyéb fnnásbđl származĺj hirztĺlos és gyűjĺött inÍormációk láthatók.

ĺ,ekéĺdezfs időpontJě 2013,09 '12 17|49
Uĺoisó feldolgozott Cégközlöny megieienési dátunla: 2013.09'05'

Ádaibázis utolsó akiualizájási dáturn a: 2Bl3.a9'12 12:f5
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4. számímelléklet

Bérleti előszerződés

ame[y l'étrejłjtt egyr.észrő[

Budapest Főváros VI|ł. kerijĺet Józsefvárosi önkormányzai {1Ú82 Budapest, Baross u, 63-67.,
adószáma: 15508009-f-4f' statisztjkai töraszána: 15508009-7511.321.O1, képviseletében dr. Kocsís
Máté polgáĺrnester), a továbbiěkban: onkoĺmányzat (ingatlan tuĺajdonos, ĺeendő béĺbeadó),
nrásrészrőt

Kökényesi és Társai Kereskedelrni és Szolgá{tató Betétí Társaság (székhelye: 1173 Budapest,
Feĺsőbánya u. 9., cégjegyzékszáma: 01.06-517849, adószáĺna: fB879815.1.4f, képvĺseletébeĺ
Kőkényesí Attiia képviseĺő}, a továbbiakban hetyhaszriátó (leendő bér{ő)
között, aiulírott napon és helyen, az atábbi fettétetek sz€rjni:

1.

Előzmények

A Budapest V|ĺi. kerĺ.jtet 351f3|1 hĺsz-ú, Budapest Vl|l. keľÜlet Teteki Lasztó tén,7766 nf
alaptertiletű' ,'piac', megnevezésrj ŕö[drészlet az ingatlan.nyi[Vántartás szeńnt Budapest Fijváros
V||}. kefütet Jóxeŕvárosi onkormányzai tulajdonát képezĺ' A íöĹdrészleten a helyhasználó az
199ó. szeptember 2-án kelt, határozati'an idejű he|.yhasznátati engedéĹy atapján, bérteti díj
fizetése metlett használta a 37. sorszámú, í6 m2 alapterijletij, ŕjnkormány-fati tutajdonú
íetépítményt, melyben zôĺ.dség.gyĹimôtcs üztetkőríj kiskereskedelmĺ tevékenységet fotytatott.

Á fełek egyező véteménye szerint a pĺac hosszú évek óta teljes rekonsirukcióra szorul, mĺvel a
maj köyetelményeknek nem fe[e| meg. Áz onkormányzat tájékoztatta a hetyhasznátót, hogy
Budapest Főváros X. kerĺltet Kőbán-rĺai onkormányzat PH Hatósági |roda Hatósági Csoportja
K/f9f36|2.lf01ilVl|. Ügyszámú határozatának rendelkező részében a Teieki téri piac működését
2011. jútius 31-ig eĺgedé|.yezte. A határozat szerint íenti határidőt kcĺvetőén a Teteki téri piac
jelentegi forrnájában nem Ĺ]zeĺnethet. Erre tekinteitel az onkormán}rfat a pÍac Üzemeltetésével
megbízott szeľvezet útján a helyhasznátó,helyhasznälati engedétyét a Ptk. 431. 5-a atapján,-
201i. július 31.ĺ hatátl'yat irásban felmpndta. rögzítve azt i5, hogy a helýhaszná|,at a fent
hivatkozoti hatósági határozat íolytán a jogszabáŁy erejénél. fogva is megszűnik. Helyhasznátó
kĺjetenti, hogy a hatósági határozat taÍtątmát" és az elnĺatt szÜkégessé Vált fé|mondást
tudomásut Vette.

Helyhasznátó tudomássa( bír ari.ót, hogy az tnkormányzat a Telekí téri piac bezárásával
egýdejűteg ideiglenes pĺacot nýtott a Budapest Vłĺl. kerijtet Szerdahelyĺ utca és Karácsony
Sándor utca sarkán [évő beépítetl.en telekingattanain. Á helyhasznátó részére az ideiglenes
piacon konténeĺ üzĺethelyiség bérlésére az onkormányzat tehetőséget biztosított.

A Te|.eki téri piacon tatátható felépĺtményeket az onkormányzat kiürítette és lebonttatia,
tekjntettel arra, hogy jelentegi formájában gazdaságos felújítására nincs tehetőség. Á jelenlegi
Teteki térj piac terÜletének egy részén, a 351f3!11 hrsz. atatt kiatakutt ingatlanon az
Ônkorĺnányzat új, korszeĺű piac épÜtetet építéséről döntött. A hetyhasználó kije|.entÍ, hogy az új
piacra Vonatkozó bekerütés jogĺ és pénziigyĺ feltéteteĺrőt szótó,191lf011. {lV.21.) sámú,
'/aiamint az ezt módosítő291/fo11. (Vl|. 7') szárnú Képvisető.testÜ(eti hatáĺozatot ísmeri' a
hatáľozatró[ a részleies tájékoztatást' megkapta.

Łš{* p,,'ÝĹ-t



2

Előszerzőcies

5' Ä hetyhasználó mĺndezek ismeretében úgy nyiiatkozik' hogy a íe|'épÜtő új piacon zötdsĘ.
gytimöt.cs i<iske:.eskecés ÜzĹetkör íotytatása céljára 1 db. 16 m2 ataptérÚletű Üzletet kíván
héra|51, élve a Képľĺsei'ő"tBstÚt€t font hiYati(ozottfýĺz011.(vÍl'7). száĺnú hetáľozatállak 3.2.!'
pontjában meghatározott, maxjmum a régi piacon béreti terÚLetnagyság e:-ejélg terjeiő
kedvezméłyes beiépési díj . ŕĺzetési tehetőségget.

ó. Az onkormányza.. úgy nyĺlatkozik, hogy a feĺépítésre kerüttí r1j Telekĺ téíi piacon
cserehelvisésként 1 cjb., zcitdség.gyÜmötcs kiskeĺeskedés ĹjzŁetkörű, 15 m2 älapterÜłetű piací
árusító hetyiséget tud bérbe adnĺ a heiyhaszná|.ónak az tij piac ŕelépÜlését kcivetően'

7' Äz onkormányzat tájékoztatja a heiyhasznáĹót. hogy je(enleg a piac tervezése van fciyamatban.
a tervezeit uten]ezés sze'.inŁ az Új piacépĺ.itet Vá|.ható átaclásĺ határideje fclf' szeptember
honapban lesz. ,ą hatáĺjdő késec.etrne eseiére az onkorniányzat kötetezetiséget váttat arra, hogy
az ídeiglenes piacot az új piac rnegnyitásáig íenntartja és iizenreltetĺ. Áz tnkoľmányzat a rajta
kívijiáttó okbót bekövetkezett késec.etem esetén az ok megjélöĺésével jogosutt póthatáridőt
vá([atni.

8. .Ą szeződő feŁek ;eien előszerzöcĺéssel köĺcsönösen köteĺezettséget váttatnak arra, hogy az új
piac használatbavéteti engedétyének jogerőre emelkedésétőL számított 30 napon betÜt'
várhatóan 20,ĺ2. szeptember 30. napjáig az önkormányzat a he|yhasználónak 15 év határozott
időtartamra bérbe ad, a helyhasználó bérbe vesz az új Telekĺ téri piacon í db.' 15 m2
atápterületű piaci árusító heýiséget zö|,dség.gyümötcs kĺskereskedés ijztetkőr fotytatása cétján
a KépÝisető-testĹjlet f9ĺl201í.(V||.7.} hatérozatában meghatározott tényegi fe1tétetekkel,
melyek a következők:

. helyhaszn át'ó az új piacon versenyeztetésí et3árás nélküĺ' köthet bérĺ'eti szerzcĺdést, nlivel
az új pĺaci bértemény cserehe[yiségnek mĺnősLil,

. arnennýben a helyiség határozdtt idejű bérieti szerĺődése ĺ'ejár, és azt a helyhasználó a
béĺteti szerzodés teját.tát kôvetőeń tovább aĺ<aŕja béľ.eini, az onkorĺnányzat 'etőbérłeti
jogot biztosít és a helyhasználónak nem kett újbóti betépési díjat fizetníe,

- a helyhasználó a testíjletí határozat 3.2'3. pontja atapjáń jogosult a béĺteti jogát
átĺuházni. E jog az 1993. évi tXXV|||. törvény (Lakástôrvény), és az onkormányzat
tutajdonában át|ó rieĺn takás céijára szotgáió heiyiségek bérbeadásának íeltéteteírőt szótó
és az onkormányzatnak a piacrą vonatkozó mindenkor hatáĺyos rendeieteĺ szerĺnt, a
bérbeadó hozzá;árul.ása esetén gyakorolható'

. a testíjĹeti határozat 2. pontjában meghatározásra kerüttek az új piacon a píac
megnyitásakor alka[mazásra kerÜ[ő bérleti díjak.

9. A helyhasznátó áttat folytainĺ kívánt zotdség.gyÜmtĺtcs.Üztetkör a hivatkozott képviseĺő.tesiijletĺ
haiáľozat szerint a nyers éleim.ĺszer kategóriába tartozik. A hetyhaszná|ó erre vató iekíntettei
50.0-ł0.-Fi+ÁFA/mf kedvezľnényes betépési díjai, 15 m2-re összesen 75o.o0o..Ft + 187.500..Ft
ÁFÁ, mindösszesen bruttó 937.5o0'.FŁ összegű beiépési díjat kötetes fizetni, az atább-i
feItételekkei;

- jelen előszerződés megkôtésének napján bérlő kötetes a betépési díj ż%.ái,46.875.-Ft.ot
megfizetni foglaló jogcíméll az onkoi.mányzai Volksbank Zrt.nét Vezetett 141o03o9-
10f13949.a1aĐ000ó számú bankszámlaszámára átutatássat, mety összeg a megedott
bankszámián történt jóváĺrássat mĺnd,sÜl tetjesítettnek. Szerződő fetek a fogtató jogi

W* {ÍltĆ-
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természetét ísmerik. Á te|'jesítés meghĺúsutásáért íełetős íéĺ az adott fogta[ót e|'vesztĺ, ĺtt. a
kapott fogtató kétszeres összegét köteĹes visszatérítenĺ' Amenryibeń a szerzőcés
meghíúsu{'ásáéĺi ęsyík fél sem' vagv minrlkét fét feĺetős, az adott fogtató vísszajár.

.abértőabe{'épési dij15%-áL,140.625..Ft.otazüjbérlelĺszeĺzőcésnegkötésétkővetően,
a bér[emény birtokbaadásának napján kötełes megíizeinj az önkcrmányzat jeĹen pontban
meghaiái.ozoti szánú bankszámtaszámára átutatással, meĺy összeg a rnegacictt bankszántán
töľtént jóváírássaI minősŕit te[jesítettnek.

-a béĺtő a betépési díjbói ŕennmaradó 80 ?J.ot, 750.000.-Ft.ot a helyĺség bĺrtokba Vétetét
kovetć 1 éven belül, 12 ha.ri - ó2.500.. Ft-os egyentő . részĺetekben, tárgyhó :0. napjáig
koteles rnegíĺzetni az onkcrmányzat jeten pontban meghatározott számú
banksámlaszámára átutaiással' rnely összeg a megadott bankszárnłán történt jóváírással
minősül tetjesítetinek. A felek a késedelmes tetjesítés jogkcivetkezményeit (késedetmĺ
kamat, bérleti szerzcjdés fetmoildása) a bérleti szerzőcĺésben határozák nrep'

10' Jelen szerződés 1. számú metléktetét képezi az új piac programterve' valamint a bértetĺ
szerződés megkötésekor étadásra kerÜtrj árusító heýiség átadáskori készÜttségét rôgzitő műszakĺ
Ieíľás.

1 1. .Ą felek rögzíLik, hogy az előszerződés tárgya j<ivőben fetépítendő épüĺetben kiatakításra kertjlő
áĺusító hetyiség (űztet). A ĺelek megfelető tetjesítésnek el'fogadják, ha a ĺnegvaŁósult Üziet
aiapterütete +-1C%-at eltér az eiőszeződésben meghatározott ai.apterüleitőŁ. Arnennyiben a

' pozitív ettérés az 5 %.ct meghai'adja, a többteiterij(etĺe a bérlő a Képvjsető.testű(et
29í12011'(vl|.o7:J'szäí:'ú határozatának 3.2' pontjában meghatározott 2oo.00o..Ft+ÁFA/'m2
betépési atapdýjat kötetes fizetni. 10 %-oL rneghatadó ettéŕés csak a fetek erre Vonatkozó
megáltapodása. esetén megengedeti.

12. Á ŕelek rtjgzitĺk, ĺrogý az új oiac épiitetében kiatakĺtásra kerijtő egyes Üztetek épüteten belüti
konkrét helye .még nem ismert. Az onkoŕmányzat kĺltetézeitséget vát|at aĺra, hctgy a' betscí
kialakítás terveit egiĺeztetĺ a bezáľásra kerütő Tetekí Piąc azon hetyhaszlráĺ'óival és bérĺőivel,
akik az új piaci ethelyezésre az Ônkormányzattat etőszeĺződési kötĺjttek. Az etcjszerzőcjéssel
renditkező he|'yhasznál.ók és bérl'ők az egyes üztetkörrikre kijetött új piaci helyek kclzüi a szabacĺ
he|.yek kÜ|.ső személyek részéi.e trjrténő pátyáztaiása etőtt vátaszthatnak, több azonos típusÚ
i]zlet esetén egymással megáltapodhatnak, megáttapodás híányában kôzjegyző jetenlétében
kiizöttijk sorso[ás útján keriitnek az Üzi.ethetyiségek elosztásra'

Egyéb megôllapodások

13' A fetek rĺjgzítik, hogy az 1' pcntban meghatározott fetépítmény önkormänyzat áĺ'tatĺ
bírtokbavétele és lebcntása már megtôrtént. Ä hetyhasználó jeten megáltapcdás aláírását
megelőzően köteles ĺgazolni, hogy közÜzemí díj.tartozása, ilt. bérĺeti és Üzemettetési díi -
iartozása a birtokbaadáskor nem Vo[t.

í4. A Íetek kőtcsônŕisen kijetentik, hogy je|'en, új piacon törĹénő heýiségek bérbeadására váttalt
előszerződéses kôtelezettségek tetjesĺtésén kívüt az í. pontban megř.tatározctt bérteménnyet
kapcso[atban egymással szerłben semmityen további köVetełést nem iámasztanak. Az
onkoi.mányzat a hetyhasznátónak az Új piacon í m2.ret kisebb üzletet tudott bĺztosítanÍ, mint
amekkorát a helyhasziláló a régĺ piacon béreĺt. A hetyhaszná|'ó tudon'lásul veszi, hogy erre
tekintetteĺ az önkormányzat nem ietjesíŁ semmĺlyen jogcírnen kifizetést a részére'

L'í'-* 0u--
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'ĺ5. Jeĺen előszerző.dés megkcĺĹéséhez az tnkormányzai VárosÜzemettetési és Pénzügyi Eizottságä
1329ĺf01i. {X. 12.) számú határozatávai \azzáiáruit.

16' Jei.en etőszerződésben nem szabályozoit ĺérdések Łekintetében a Ptk, Valamiít a Józseĺvárcsí
onkor.mányza: tuiajdonában álló neĺ'r {aĺás céljára szoĹgáló heýségek bérbeaclásärói szó|c
17l?a05' {iV. 20.) önkcrmányzatĺ ĺeniete.r ĺende{kezśsei az irányaiók'

JeĹen megáltaoodást a fetek aláírásra jogosu|t képviseiői eiolvasás és egyező éíielmezés után, mirrt
akaratukkaI mindenben megegyezőt. jóváhag1lólag aláíriák.

8udapest, 2611 , ĺ,".pt'Ĺł,śa-, ,il

Budapest Főváros V|||. keruiet
Józsefvárosí 0nkormányzat teendő bérbeadó
ĺ(Ánvícotatáhoa

--,_:i_\-
í'.. -,r'..íąi.','..i.}t'.
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5. sztlm,(lmelléklet

BÉRLETI JoG ÁTÁDÁsŁĄ llúNlar,ó rÉnolglĺ

AiulíľotĹ Kökényesi és Taľsai Bt. Béľleti jog átacó. Révése Béla béileĺi jog átvev'ővel

eg}.iittesen bóľleti jog átadásra irányr:ló kérelmet nyrijtok be, az aIźlbbiakban ľögzített
azonosító adątokkď ĺendelkező, á'lÍalam Józsefváľosi Váľosiżemeitetési SzoigáIattól béľelt.

1 086. Teleki téĺi Piacon léĺo helyiségľe. Ílletvc az ťri ćpítésíi piac hel-visćgérc eg.vaĺánt.

A heĺyiségbérlő ( běĺleíi jog dÍaĺĺó ) ĺĺtĺatai:

Bérlő dhal béľeit helyiség(ęnilttes) adataÍ:

Béľleti jogot łítuevő szemćly/cég adatai:

Á szeméĺyes adątok ,*édelméről szóló.iogszabáIy garclnciúi alapján, jelen kére{elnben

feĺĺiłntetett szenłélyes cldatain teljes ł,,nrű kezeltiséhez }.lozzójárulok.

Kelt. Budapest,201I' decęmber 22.

Béľlő neve : K<ikénvesi és Tarsai Bt.
Levelezési cím; 1173. Buiapest jębéb4ryéšgé ź

CéeieŁvzékszám: Cs-0106-5 17849

Címe: l086. tsudapest,I.eleki téri lcleíglenes Piac
ś.aracsonv 5. u. l-).

Albetét számal 19-es sámú konténeľ
ÁIapteľiilete (m2}:

Béľlefi iosYĺszonv kezdete: 20l1'aususztus 1ő.

.ŕ\ Zs]4'-És:sy_i}ł9].p.ł.."s"ckę'egbgqgsg

Béľlőjelłilt neve: :Révész- Béia vĺłllalkozó 

-
Székhelve: i 1 l73. Budapest Felsobanva u. 9'

Levelezesi cím: u. a.

Áĺ|ószáma: 6574|AAVL
Vállalkozóiie. szám: 26781684

BérIőjelłilt által a hĄiségben folytatni
kívánt' tevékeĺvség:

äildsé g-eyiĺmölcs kiskeľeskedeięrn



6' számímelléklet

Kökényesi és Táĺsai Kereskedelmi ós

(1t73 Buđapest, Felsőbánya rr. 9.)

Szolgálataĺó Betóti Társaság
Adószáĺn : 2887 9 81 5 - I - 4f

Cégtöľténet 1996.07'30. és 2013.09.1 f. közöLt

Általános adatok

o Cégĺegyzékszám: 01 0ó 5J7849 (Hatáiycs)

o Cégfomla: Betótí táĺsaság

o Áiaku1ás dátuma: 1996'oi.3o.

r Belegyzćs dáľunra: 7997.01'2i,

A' cég el.nevezése

2 1 Kökényesi és Társai Kereskedeirni és Szoigálaiató Betéti Táľssság

HauĹlyos : l 996.Ĺ|7. 3()' _ ...

A cég ľöłłdÍtett clnevczóse

3/l K<ikén.vesi és Társai Bt.

Hat!ĺIyos : ] 99ó'07. 30' - ...

A cég szókhclrc

5l|, 1.I3 Budapest, Fels6bállya u. 9.

Hat4lyos: 1996.07.30. - ...

.Ą cég telephelyeń)

ďl 1 086 Budapcst, Teieki l.ászió téri pĺac.

Yáltozás időpontja (töĺiés): 20ĺ3.02.05.

Tdr]és ke]te: 201 3.0?'05.

tĺa!úb"os: ! 996.07-30, _ 20 1 3.02.05.

ói2 ĺ0?3 Budapest' Erzsébeĺ köfút 16.

Yáirozás időpontja: 20l 3.0?.05.

Bejegyzés keitc: 201 3.07.05.

11 arđ lyos: 2a ] 3.02.05. _ ...

ĺt tĺĺľsaságĺ szeľzőđós (ďapszab:íly. alapííó okirat' létesítő okifat) kelte

sir 1996.07.30.

8/2 l99ó.l0'15.

8/3 2013.02.0s.

Bc.ieg}zÉs kc:|E; 20i 3'07.05.

A cég tevékenysógi köre(i}

^.. -^^...^^ *. . .9/l 5z7Đ.9? Ele]lniszer kiskereskeĺle]em

Hatái;,os: I996'073a' - ..'

9rf sz?a,97 Elelmiszeľ kiskcreskeĺjelcm

Trľ]és kelce: 20l3'02.2].
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11

Tôĺöivel 2Ü13'02.21.

9A a7?9' a8 Đgyéb ćĺelmiszcr.kiskereskcdclem (Fíi1evékenység)

Bcjcg}-zćs kcltJ: 20 1 3.02.2 l.
l.lalóIl.os : 20 ] 3.02.2 !. - ...

Ą lníŕkiiĺiís łeĺtjczlszíĺtk i<{őpontja

I01l lraláŤozatlan.

Haĺćiyos: 199ĺ5'07.30' ....

á cógjegvzett tó}éjc

Pénzhp|i hazzáiáqlás: 20 cľJO Ft
i\en pénz.beli hozzájárulás: 0 F.

Osszesen: 20 000 Fi
HatłźI1,os: ] 996'Ü7..3Ü. .-.'.

12 Á ĺ:égjegvzósmódja

1?/1 ijłái,ĺő

Váttoz!ís időpon|ia {torlés): 2006.07.0l.

Tłjrlés kelte: 20l 3'07.05.

Haĺúl:ios : ] 996.07.30, - 20a5,a7. 0].

13 A cégiegyzósrc jogosult(ák) ađatäi

13!| Ki)kéą'es! Ánila képviselő t 173 BudapesL Felsőbánya B. 9.

Változás id.5pontja (iôÍiés); f0l3'02.05.

Töriós kcite: 2013.07.05.

Hatúlyos: 199ó.07.30. _ 20] 3.02.05.

13!2 Rćvész Bć,lĺjlrl ll73 Budapes!, Felsőbánya u. 9'

Hatólyos: ]' 99ó'07 3a. - B96' ] 0. i 5'

|3R Kökćruyesí Attiĺa (an: Balázsi Ilona Eľxébet) iizletvezeÉsre jososult tag (vezetô tisztségYiselö) i i73 Budapest' Fe}-

sobárya utca 9.

Sziiletés idejc: 1968.05.2s.

Acóazonosító jei: 837 037 axB 4

Ä kćpviselet módja: łĺĺ:í]ló.

A jogviszony kezĺlcto: 1996.07.30'

Változás id6pontja: 20 j.j.02.05.

tsejegyzćs kelĺe: 20l 3'07.05'

Hatólyos: ?0 ] 3,a2.05,' - ...

17 A^ mĺg.l'aľ, illctľe killtiiĺtlĺ ľésn.ćĹc}lc} llrŕÍ.*öĺtíí cćglicn ćĺilłĺcĺ{ á,lianrťo}ĺ) beĺűjcle

l7il HU - lv{agya' Köz,táĺsaság

Hattilyos: j 997.0 1.27. - 20M.47.0 I'

f0 Á cégstaÍisztikai számje|e

30/i 288798 15-522.ĺ.21 2.01'

Bejegyzés kel:e: 2005.06,28.

Tiillés kelte: 2008.01. l 9,

Hatályos: 20a5.a6'?8. - 2a08.a I.0! '

Żo 12 788.1 98 1 5.4.l zg.?i Ż-0 |'

Bejegyzds kcite: 2008.01. 1 9.

H attźĺ'.ło s: 2a0s.0 ]'0 j. _'..

] I/I



21 Á eég *dószĺíma

21,'l 28879,5r5,1-42.

I{tłtti!1'os: i997,0 },27. _ 2002'(}7.22'

2112 288,19815-2.4Ż'

Il caíIyos : 2a02,Ü7. 2?. - fÜ03.0 t. c7.

u!3 288'79815-3-42.

Bejegyzés kslte: 2003.0 l.07'
Tôilés kelte: 2c08-09.12.

HalĺÍlyos: 2003.0!.07..- 2a08-09.12.

f1t4 f8879515-1-4?.

vá]tozíĺs idŕipÜnÜa (töriés): 2008'06.27,

Bejegyzés kelłe: 2008.09. 12'

Töriés kclie: 2013.03. 1 2.

I.ktĺĺilyos: 2008.09. ]2. '. 2a08'aő.27.

21t3 2&8i98l.s-r-42.
,Ą'dlszáil s|áĺiisza: éĺł,ćnyes adószĺí:n

Státusz kezdete: l 99ó.09.01.

változĹs iđőPontja : ?0Đ8.06.2.', .

Bejegyzés kelte: 2013.03' 12.

Haĺúb.os. 2008.Ű6'27. - .'.

32 Á cég pénďoľgalnri jelzősainla

32y1 10i0305ó.391 10521.Đ0000004

Budapest Bank Zrt. Rá}oskeresztúri Íiók (I l 73 Budapest. Pesti út l 59. l 53.i 01 10 04i0]7)
A szárĺlla nyitdsi dátunra: 1996.08.21.

A számla záĺási dátuma: 20i2'09.l l.
Tłjľlés keltc: 201 2.09. 1 8'

IlaiáIyos: 2002.0 I, 30' - 20 l2.09. ]8.

3f!2 i0 Lĺ.XA56-Z5I 37:00-01 003007

tsÜdapesiBank7.Ít.Rákoskereszt{irifók(l1?3Budapest,PeŚriúti59.l63.;0l 100,ĺI037)

A sz.ĺnlla n.vitási dátuna: 20l3'01.07'

Bejegy:zés kelte: 20l3,0l. l5,

HaĺáIyos: ?0i3,aI,15. - ''.

Cégľoľmától fiiggő adatok

1(0r] r1' betéĺi tářsaság be]tagia(i)

}(06ý7 Kiikćłryesi Altikl 1173 B'lĺ]apcst, Felsőbán1'a u. 9'

Változás időpolitja (töilés): 20l3'02'05.
Tör]és kel|e: 20l3.07'05.

Í{aĺút7,69; i996.07.30, - 2aj 3.02.05'

1(o6Y2 Révész BélrÍné l ] 73 BudaPest, Fe]sőbán,r,a u. 9.

iIatályos: 1 996.07.3c. _.l 996.] a.'I5'

1(0ó)/3 ŕö,tđzyesiAtti!ü(afl:BalázsillonaEĺzsébet)1l73Budapest,I;elsőbán.vautca9.
Születes ideje: 1968.05.28.

A mgsági jĺ:gviszony kezdete: l 996.07'30.

\ráitozás iĺlőpontja: 2013-02.05.

Bejegyzés kelie: 20: 3.c?.05'



ilatti!1,os : 20 I 3.42.05. - ...

2(06) ,ł' beÍéti Íáľsaság kiilt.ĺrgĺa(i)

2(a6)! 1 Ré,; ész B éIa 1 1 ?3 Budapest. Feisŕibánya u. 9.

Válĺlzás idŐpontĺł (t$ľlés): 20 1 3.02'05.

Törlés kelte; 30ĺ3.07.05.

HatáIyas: J99ő.07.30' - 20l,3.ű2.Ű5'

2(.06)lŻ Kucseru Uszltj .1107 
Budapest, Barabás u. 3l '

váltoaís ĺđőPonĺja {töriés): 201 3.02-05.

Tôrićs kelĺe: 20i3.0]'05.

Hutólyos: ]'99ó.07'30. _ 20] 3'a2'0s.

?(Đ6)ĺ3 R ł^ ěsz B úIa (an : Kulcsĺ{r ]iona) 1 1 73 B udapesq Fcis6ĺ:ánya utca 9

születés idšje': 1945.12.f1.

'Ą tagságĺ jogľ.Íszony kezdete: 1996.07 '30.

Változás iđőpontja: 20 13.02.0.5-

Bejeg'vzés ke1re : 20 |3.|J7 .a5'

Haĺúlyos : 2ÜI 3'Ü2.05. _ .''

3(06} 'Ą betéti ttirsaság kĺiltagia(i) betótjcinek cg;üttes iĺsszege

3(0óyl 10ľJ0Ft'
Változás idópontja (törlés); 2006'07'01.

TÖIlés kelte: 20l 3.07.05'

}Iatĺźiyos: 1 996.07.3(). - 2a0ô.a7.ol.

97 Pémüg.Í mođul

a

seszámo|ási idószak
Éńékesítés nettó áľbevéĺele
i!..*i.".Á-á.'.
r\dĺizás eiő:ti erednény
lvĺćľieg szerinĺi slcdmćny
Adózotĺ credniény
Beícktetett e.szkdzÖk
Forgóesz*özök
ĺ\ktív jdőbeli elhatárolások
Saját tőke
céltáÍłalékok
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7. szźltru melléklet

Bérleti ełőszeÍZődés

ämeiy l.éiIejôtt egyrésziő{
äudapest Főváros Vĺ|l. kerijĺet Józsefváĺosi önkoĺmányzat {1cBZ Budapesť. 3aĺoss u. 63-67..
adószáma: "l55łgł0!.-7.1f, stätlsztĺkaĺ Ĺőrzsszáma: '15508009-7511-3Z1-01, képviseletében dr. Kocsĺs
ŕv{.áié poĹgáĺmesier.)' a továbbiakban: önkorrĺányzat iingätlan tuIajdonos, leendő bérbeadó),
ĺnásrészről

,"FÉBERT', Kereskedeĺmi Betéti Társaság (székhelye: 'ĺ08ó Budapest, Teteki Lászl'ó tér 57. pav'itoa,
cégjeg}.zékszána C1.06-1i5f91, adószám*: ?8f66392.f-4?, képvisetetében Mezei Béta kápviselő)' a
továbbiakban heĺyhasznátó (teendő bérlő}
közöit, aiLltírott napon és heiyen. az atábbi íeliételek szerint:

Eiőzmények

'í , A Budaoest VIll. kerűtet 351f3i1 hrsz-ú, Budapest \'/li|. kerĺjlet Teteki Laszló tén,7766 nf
aiaptei.Ĺj|etű, ,,piac'' megnevezésű főldrész|et az ingat[an-nyi[vántariás szerint Budapest Fő'łárcs
v;lł. kerÚlet Józsefvárcsi Ônkcrmányzat tutajdonát kéoezi. Á fötdrészteten a hetyhasznáió az
Í99ó' október 29,én kelt, határozatlan idejű helyhasznátaŁi engedéty alapján, bérteii díj
fizetése mellett hasznátta az 57. soĺs7áńú, 60 rnz alapterütetű, önkormányzaii tul.ajdonÚ
fetépítményt, melyben életm.iszer jeltegű vegyes kĺskeĺeskedés ĺjz!'etkört folytatott.

2. .Ą felek egyező véleménye száŕint a piac hosszÚ évek óta te|jes rekonstrukciôra szoruĺ, rnivel a
maí köVetelményeknek nern felel meg' Áz onkaľĺnányzaŁ tájékoztatta a heĺ'yhasználót, hogy
3udapest Fővái.os X. kerület Kőbányai Önkorĺ.láiryzat PH Hatósági |rcda Hatósági Csopoľcja
{./29f36/ft2011lV||. Ĺigyszámú határozatának rendetkező részéber.l a Teĺekĺ térĺ piac működését
2011..júiius 31-ĺg engedéiyezie' Á határozat.szei.ínt fenti hatáĺidőt kö'łetően a Teteki téĺi piac
jelen(egi formájában nem üzerłelhet' Err.e.tekintettel az onkormányzat a piac üzemeitetésével.
megbízott szervezet útján a hetyhasználó hetyhasznáiati engedétyét a Ptk' 431. 5.a atapján,
201í. jú|ius 3,i-ĺ haiátlyal íľásban íelmondta, ł'ogzítYe azt is, hogy a helyhaszná(at'ä'feni
hĺv31ft676t1 hatósági hatáĺozat 'folytán a jogszabály erejénél- fogva is megszűnik' Helyhasznátó
kijelentĺ, hogy 'a hatóságí határozat tartatmát, és az emĺatr szükségessé Vál't fetmondást

' tudomásul vette.

3' Helyhasznátó tudomással bíĺ arró[, hogy az onkormányzat a Teteki téri piac bezárásával
egyidejűteg 'ideig|.enes piacot nyÍtott a Budapest Ví!|' kerüiet Szerdahetyi utca és Karácsony
sándor utca sarkán lévő beépítetten telekingattanain. Ä hetyhasznátó részére az ide.lg|'enes
piacon konténer üztethetyiség bértésére az.onkormányzat teiletóséget biziosĺtott.

4' Ä Te|'ekĺ téľĺ piacon taláłható felépítményeket az onkormányzat k.ĺüńtette és lebonttatta,
tek'intettel aĺra, hogy jetentegi formájában gazcaságcs ŕetůjítására nincs lehetőség. A jetenlegí
Teteki térí piac terÜletének egy ĺészén, a 351f3/11 hrsz' a{'att kiatakuit ingatlanon az
onkormán-vzat új, korszerií piac épütet épí:ésérőt döĺ:iött. Ä het1ĺhasználć kíjetentĺ, hogy az tij
piacra ĺonatkozó bekerĹilés jcgi és pénzĹ1gý fetiéteteiről szótó, 191l2Ű1i' (ĺV' 21.) számú,
valamini az ezt nódosíto f91/2.011' (V|ĺ. 7.) számú Kśpvĺsető-resiÜletj hatáĺozatot ismen-, a
haiáľozatró[' a ĺészletes tájékoztatást megkapta.

.4,!Ĺ.,/i
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' ElłSszerződés

A hełyhasfnátó mindezek rsĺneretében ugy n.viiaikozii<, hogy a ťeĺéoÜ|ő ů1 piacon büíé.faĺatozó
üzietkôl íotytatása cétjára 1 db. 20 m2 aiaptei.ütetű ĺjzietet. valamínt baromíĺ kiskereskedés
üzietköľ íotytaiása cétjábót .ĺ ib. 40 m2 atapterületű Ĺjztetet (osszesen 2 db., ősszesen 60 m2
aiapterÜĹetű üzletet) kĺván bére|ni, élve a í.épvĺselő-testijl'et íent hivetkozott f91 /7aľ.ívx.7)'
számú határozatának 3.2.,1 ' pcntját'an neghatározoti, nraximum a rég'i piac.on bérel-.
terĹiietnagyság erejé1g terjedő kedvezrnényes beléoési díj . íĺzetési ĹeheiőséggeĹ' łle(yhasználó
úg-v nýiatkozík, hogy szeszes Ítatt és dohányárut nem fog étékesíteni, an,;ennyiben mégis, úgya
keciveznrśnyes és a telj'es betépési díj kÜlönbözeiét köteies tesz megfizeini.

Á.z Onkornrányzat úgy nyilatkozik, hogy a íetépĺtés;.e kerü|'ő rij Telekĺ téri Diacon
cserehelyiségekként büíé.falatozó üztetkör íotytatása céljáĺa 1 db. 20 rn7 atapterületű,
valamint baromfi kiskereskedés Üztetkör folytatása cétjäból 1 db. 40 n.:2 ataptelÜletű {összesen
2 db', összesen 60 mf alapterüłetű ) piacĺ árusító het'yiséget bérbe kíván acĺnĺ a het}łhasználónak
az i:j piac ŕetépĺiiését kővetően.

,'3.z onkormányzac tájékoziatja a helyhasználót, hcgy jetenieg a ciac tervezése van fclyamatban,
a t€rýezett Útemezés szerĺnt az új piacépÜtet várható átadásĺ határideje 20í2. szeptember
hónapban lesz. A haiáridő késedetrne esetére az Onkornlányzat kötelezettséget váltat arra,' hogy
az ĺdeiglenes piacot az új píac megnyltásáig fenntartja és Územelteti. Äz onkoĺrnánii-fat a rajta
kívŰlátió okbói bekövetkezett késedetem esetén'az ok megjetöi-Áśéveĺ jogosu|'t póthätáridőt
vá[[alni.

Á' szeaődő felek jeten előszerződésset lłöicsönösen kötelezettséget vá(laĺnak arra, hogy az új
piac használatbavéteti engedétyéIrek jogerőre .emelkedésétőt számított 30 napon : beĺüt,
váihaióan 20ĺ2' szeptember 30. napjáĺg az önkoi.lĺányzat a helyhasznáĺónalĺ 15 éV határozoti
jdőtartaĺnra bérbe ad, a helyhasznátó bérbe vesz az új Teleki térĺ piacorĺ biifé-íatätczó üztetkőr
fotytatása céijára 1 db. 20 m2 aiapterÜietĹÍ, Valamint barcmfĺ kiskereskedés ijzĹetköľ fotytatása
cél;.ából Í db' 40 rnZ alapteriiłetű (ôsszdsen 2 d5., összesen ó0 rriZ a(apterÜletű) piaci. árusitó
heĹyiségeŁ, a Képĺ'isető.testület 291,/2c11.(V|I.7.) határczatában .rneghatározott lényegĺ
íelteteiekkel, melyek a következők:

- hetyhasznáió az új piacon Versenyeztetési etjárás nélkÜt köthet bérteti szerződést, míveĺ
az új piacĺ bérĹemények cserehelyiségnek minősÜ|'nek,

- anennyĺben a hetyiségek határozott Ídejri bérletĺ szerződése lejáĺ, és azokat a
heiyhasználó a bér|'eti szerződés tejártát követően tovább akarja bérelni, az
tnkormányzat eĺ'őbérietí jogot biztosít és a helyhasználónak nem ket| újbóĺi beĺépésĺ díjat
íĺzetnie,

. a helyhasználó a testü{eti haiároza*. 3'2'3. pcntja alapján jogosu{t a bérĺ'eti jogát
átruházni. E jag az 1993' éVi LXXVI||. törvény (Lakástorvény), é5 az onkormán5.zat
tutajdcnában átió nen: łakás cétjára szotgáló hetyiségek bérbeadásának fel'téte|.eirőt szóló
és az Onkormányzatnak a pĺacra vonatkozó mincjenkor hatályos rendeteŁei szerint' a
béĺbeació hozzájáĺuiása esetén gyakorctható,

. a testÜ[eti hatái.ozat 2. pontjában rneghatározásra kaĺÜt'tek az ťrj ptacon a piac
megnyiiásakor alka[maásľa kerütő bérĹetí ciĺjak.

Ő.
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9' Ä helyhaszná(ó áti'3Ĺ foiytatnĺ kívánt'bÜfé.fatatozó Úzletkcr a hj.ĺaikozoti képvisető.testÜl'=ti
határozat szerint a büfé, faia'lozć {nettgkonyhávaĺJ üzemetł.etése kategóriáł:a, a 5aľoĺníi
űŽł3tkör pedig a n:ĺeĺs életmlszer-árr:sitás kätegói.Íába taítozik.

Á ielyhasználó erre való tekintettei 2Đ n.lz-re ibĹjfé.íaiatczó) ico.occ.-Ft+Áip.im2
kedvezményes betépési díjjat számotva 2.0oo.0oo.-Fí + 500.C0C.-F1 ÁFÁ, mindösszesen bruĺió
f.50C'00C.'Ft ősszegt! belélésĺ dĺjai kötełes fĺzetní.

Á heĺyhasznátó 40 mf.łe ibarcmíĺ) 50'000.^it+ÁFÁlm2 kedvezményes betépésĺ cĺjjaL száĺnotva
2.000.000.-Ft + 500.0C0..Ft Áfa, míncösszesen bruttó 2'5oo.oo0^.Ft összegű be|'épési díjat
köteles Íizetn.i.

Ä helyhasználó ĺgy a két ĺjzletre tjsszesen bruttó 5.0oo'o00.-Ft kedvezményes beíéoési dÍjat
köteĺes fizetni, az alábbi módon és feltételekkeĺ:

. je[en etőszerződés rnegkötésének napján béĺlő köteies a betépési díj 5 %.át' 250.000..Ft.ot
ínegíizetni fogĺalć jogcínén az onkormányzat Votksbank Zrt-néi Vezetetti 14í00309.,ĺ0213949.01000006 számú bankszám|aszánára átutatássat, mety čsszeg a megacott
bankszámlán történt jóváíĺássai minősül tetjesÍtettnek. Szerzćd|o felek a fogtaló jcgi
Łeĺĺnészetét ismerik' Á te[jesítés meghiúsulásáért feletős fét az adoiŁ Íogtatót etveszti, iii. a

.' kapott fogtai'ó kétszeres összegét ' kôteles visszatéríteni. Anennýben a szeĺzcidés

'. meghiúsutásáért egyik íét seĺnJ Vagy mindkét ŕét fetetős, az adot.i fogtató visszajár'

a bérlő a be(épési ií'! 15 %-át, 750.O00.-Ft.ct az új bórteti szeződés megkôtesét követően,
a bérĺ'emény birtokbaaiásának napján köteles rnegíizetni a.z onkormányzat Votksbank zít.
né[ Vezetett; Í4í003c9.10213949.0.ĺo0o00ó számú bankszámlaszámára átutatássa|', me1y
összeg a megadctt bankszámlán tőĺtént jóvá-írássat rnjnősĺjt teljesí.lettnek.

. -a béĺtő a belépési dĺjból fennrnaĺadó 80 9á:oi, 4'000,0O0.-Ft.ot' a hetyiség bj!.tokba véte|'éi
követĺj 1 éven belü[, 'í2 havĺ - 11 hónaoĺg:havi 333;333..Ft-os egyen{ó' a 12' hónapban
333.3-17..Ft.os - részieiekben, tárg-vhó 10. napjáig kőteles megĺiietni az Önrcľnlányzii
Vclksbank Zít.nél \,eueiett; 1410a309.10f13949.0ío0o00ó számů bank:zámiaszámára
átutalássał, mety összeg a megadott bankszámĺ.án tiirtént jóyáírással minősÜl tetjesĺtetinek.
A feĺek a késedelmes teĺ'jesíiés jogkcivetkezményeit (késedetmi kamat, bér(eti szeĺződés
íelrnondása} a bérleti szerződésben határozzák meg.

íG, JeŁen szerződás 'ĺ. számú mettéktetét képezí az új piac prograrnterve, Valai.nĺnt a bérleti
szerződés megkötésekor átadásĺa keĺ.ijiő árusító helység átadáskori készüttségét rö3zíiő n.lűszaki
lejrás.

ĺ1' Á íelek i.ögzĺtik' hogy az előszerződés tárgya jövőben felépítendő épÜletben kiaĺakításra kerűĺ'ő
árusító heiyiség (üzteti' A fetek msgfetelő teljesítésnek eiÍogadják, ha a megvatóstr|.i ijziet
alapterĹilete +-.ĺO%.at eltér az előszerződésben meghatáÍozott alapteri]tettőt' Ämenny'iben a
poziiíV eĺtérés az 5 %-at negha|adja, a többtetterÜtetre a bértő a Képviseiő-testÜtet
f91/fa11.(v||'07') száĺnú határozatának 3'2. pontjában rneghatározott 2o0.000..Ft+ÁFÄ/mz
betégési atapdíjat kcteles ŕízetní. 1o %.ot meghaladó eltérés csak a feĹek erre Yonätkozó
ĺĺlegá{'1apodása esetén megsngedett.

ĺ2' Á feie< ľögzítik, hogy az új píac épüietében kialakíiásra kerĹiiő egyes Üztetek épiiteten betüti
kcĺkrét heĹye még nem ismert. Az Onkormán;zat kôtelezettséget vátta|' aĺia, hogy a belső
k.iatakĺtás terveit' egyezteti a bezárásra kerijĺcí Teĺekĺ piac azon helyhasznáĹóival és bér.1ői'reł'
akik az új piaci e[heĺyezésre az cilkcrmáí]yzattal etőszerzőiést kőtotiek. Az előszerződéssel
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íendeikező hatyhasznátók ěs bélłők az egyes íjzletkörökre kijelöit új piaci heĹy.eiĺ kcjzüĹ a szabad
hei.yek kütső szernéĹyek részére töi^téno pátyáztatása etőtt .''áĹaszthatnak. több azoncs típusú
üzlet esetén egymássaĹ rnegáltapcdhatnak, megál|'apoiás híányában kô4eg'yző jeten|étében
közöttük sorsolás útján keľu.lnek az úzi.ethelyiségek elosztásra'

Egyéb megálĺapodások

i 3' Á fel'ek rögzitik, hogy az .1. pontban meghatárczoti fetépítmén-v önkoĺmányzat áltaĺi
oirtokbavéteie és lebontása már megtöľtént. A hełyhasználó jeten rĺegáttapodás aiáírását
mege{ózően köie[es ĺgazolni, hogy közüzemi ĺiij-tartozása, ĺtĹ. bérieti és ilzemettetési díj .
tartczása a biriokbaadáskor nem vo[t'

]4.,ą felek köĹcsönôsen kijei.entik, hogy jeten, új piaco;l tôrténő heLyiségek béľbeadásáĺa vátlalt
ełôszerző<léses kötetezeitségek tetjesĺtésén kívül az 1. pontban megĺ,':atározoŁt béĺteménnye(
kapcsoIatban egymással szemben semmĺlyen to\'ábbí köyetelést nem támasztanak.

15. jeien e(rjszerződés megkŕĺtéséhez az onkoimányzat Váĺosüzemeĺtetési és PćnzĺJgy: Bizcttságä
1485ifafi. (X. 05.) számú határozatával hozzájáru|t.

.ió. Jelen eĹősze:.ződésben neĺn szabá|yozott kérc}ések tekintetében a Ptk, valaflrjnt a JózseÍvárosi
önkormányzat tulajdonában áltó nem takás cétjára szotgáió heĺ,yiségek bérbeadásáról szóió
17 /2003. (|V' 20' ) önkormányzati rendeiet rendelkezései az irányadók.

Jeĺen megátłapocĺást a íetek áláĺrásra jogosul't képvíse|'ői elolvasás ěs egyeĺő érte|'mezés után, mint
akaíatukkaI rnindenben megeiyézőt. jóváhagyótag aláírták. j

3udapest, zcl l, -'ł:ŁL"9: ĺł-6Íą,:- C F,

Bucapest Főváĺos Vĺi|. kerület
Jóĺseívárosi onkoĺnányzat leendő bérbeadó
Kécviseletében

Fébeĺt B-r'

heťyhasználó, leendő bérLő

képviseIetében

."1 ,r.-/ 3.r -
',,.,/ 
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dĺ. i{ocs* ĺłláté
poĹgáĺmester

Ä'|ezei 3éla
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8. számú melléklet

,'łiffiffi-iĘĘj'
}Iezei Béla
1089 tsudapest
Bíľó L. u.35' ĺ' 2.

Dľ. Szabó Gábor igazgató ľészéľe
Józsefvá rosi Vá ros iizemeltetésĺ SzoIgálat
ĺ082 Buđapest
Baross u.81.

Tárgy; Bérleti előszeĺződési jog átíľása

Tisztelt Igazgató Ür!

Álulírcü ivĺ'ezei Béla -nrint a FÉBERT BT. fulajdonosa és üzletr'ezętője- 201 1. novetnber 7-én
béľleií e]osz.erzódést kototte$ a felépítésre kerüiő új 

.I'eicrkí ĺéľí piac cser:eheiyiségeiľe:

- egy20 m2 alapteĺtĺietri biifé-falatozó
- egy 40 m, alapteľületti baromti keręskedés Ĺizletkĺjľ céljára.

. -:^-^- ^-A FEBERT BT. küitagjai vaiamenrly'ien kiléptek a taľsasági:ól, anyagi kockázatot és
szelnélyes közľernťrkodésĹ a cég mtĺkcidésében a továbbiaJ<batr n.em válla,lnak, Így az
megszűrik.

;\ tirľgyban 2011. július fL-én tetl szándéknyiiatkozatban magánszemél-vként ís ajánlati
kôtdttségęt váilaitam.

Fentiek ismeľetében tisztelettel kérem, lrogy engedélyęzzěk az új Teleki téri piacon
kialakítanĺ|ó iizlethelyiségekre vonaÉkozĺí (elő)bérleti jog nevemre tijľtén'ő ,źtírását.

BuĺJapest' 20i2. februar 13.

Tisztelettel:

ídőszźn:28?6539f.242 

hP*Ju,^ .,ľ.^*}, Ĺ.[ *-{

?)z-z--
,'I.-EBERT'' I}T }ĺezei BéIa

l08ó Bp.' Teieki Lsz|ŕłllľlt 57.

Łc{ĺ. c2" Jq.

deakne
Ceruza



9. szźľnumelléklet

MegáIlapodás
gazdasági tá ľsaságba n bíľt
béľlati jog átľuházásáról

amely iéEejött

eg;nészľől:
FEBERT Keľeskedelmĺ Bętéti Táľsaság (a továbbiakban: FÉBERT Bt')
cégiegyzéksaĺm; Cg 01-06-i 15291
székhely; 1086 Budapest, Teleki I'.téľ 57. sz. paviloĺ
adószam: 28266392-2-42
míntÁađó,

miísrészľól:
Mezei BéIa
lakóhely:1-089 Budapest Bíľó L' u.35.I.ĺf.
született: Gyöngyös, 1 948. október 23'
any1ja neve: Rácz Juliaĺura
ađóazonosító; 8298800486
mint Átvevő között.

Á FÉBERT Bt. (cegjegyzékszám: Cg 0l-06-115291) a mai napon átnftázzaMezeí Bélfua
(1089 Budapest, Bíĺó L. u. 35. I'l2.) a taĺsaság tulajdonosáľa a 20|1. november 7-én
Budapest Józsefráľosi onkormányzat (bérbeadó) és a FÉBERT Bt' ftérlö) közÔtt iétręjött
béľletí előszerzodésben bizt'osított 2, azaz kettí1 -a felépítendö Teleki téri Piacon kiďakítôt.
nem lakĺĺs céljara szolgáló tizlethelyiség bérleti j ogát'

Brrđapest, 2012. februir 20.

,o,u"fffi1'.aľ
*,'i;:';ł;ł#,ł;:;:^

i ,/'
,,vLt- 

€].Z-..--.
'Wű.- 

l
FEBERT BI.

Átaoĺ
ilĺezei Béla

Átv-evó

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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ííi ,i9 :ii: E. ĚÜ -*
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1. oldal. összesen: 1 ĺ olda]

70. szźlműmelléklet

Föcjáäl : vtsż | súgá , xilć'és .2t1j. 09. 1l. ;

FEBERT K€E*d€lmi B9téť T&s*g
1i$ audapąd' Hu.gáíié iénł 67..' étr a €ŕ.'s
cć€iegyzékfÉń: 01 !e í 15f91 A|lÉżźfr: Effi92-242

ExPoRTÄ|nNDT RovAřoK KlVÁLÁszr"ÁsA

1 Áliáĺános adatok
cégieg-vzékYám: 0l 06 I l 5?9l (Hü1álr,Ös)

cćgfolĺla; tsclÚti ..źÄAig

Á]akulás dátuaa: !99Ż.ł2.10.
I]ejegÝ7és dátuma: i994.03'28.

2 A cég elneyezése
2]1 '.TEPERICS és táĺsa'Kercskedcimi BeĹdti Tá66ás

řiaĺái1.os; I 992'02. I {l.. ! 99 3'02' i 0.

fz FI.ŕ)]ĐR.I..KcffikcđľlmíBetétiTáĺsaság
iIarrź|yos: ]9%'a2.l c, - I993,02' ]{).

',TEPERICS ćs.|sa. Rľ.
I,talúŁ:os: I992.02' ił}' - I992.c2'R.

2]: .,i5)|]}F]R|''' Keľeskcdelmi Betćii rłsuság
ilaíá!},os: ! 9gJ.Ú2.] 0'.,.'

3 Á cég ftividĺtett elnévezése
3t1 l EI'IRICS qi lSA tfL

I.!atil1<lł: I 992'a2. ) 0. - l 9fi .a2. l()'
3n FÉBERTBI.

Ha!úlyos: i993.02' lil. - ...

5 Á cé9 székhe|ye
5ł1 1ĺ04 RudĺPBt' ŠółEJiáŕ u.35' fý. {.

Hdíá!}vs: ]992'a2.la'. l995.03.ĺ}I.
ý2 l08lBüd'psg.ęb!d2heFi!.Í8,ľĺ'.

}Iłtilyos: ! 995.ô3.0 I. . 1997. I 1.2r.
ý3 l03ó BudáI6l' Lsj6!. tł2'|ľĄq

!łaúIyos: ''. _ ...

ftĺen bejegyzeĺt)
ý1 108ó BudBĺ'šl'TđlcH LIidó łćř 5?. p!Yi|đ.

Váítoais i.lópontja (töilc): 20I2.Q2.2!.
Törlés ke!ĺę: 20l].03'08.

Ilalólyos: 1997J I'2'ł- - 20]2.a2.2 ]'
5/5 lĺ{3 Büd!|}6qHÜntórk kffit s7. c' ćľ' 2' cm' 3.

vá!tozás ldópontja: 2012,02.2l.
BcjcaYzćs kc}le: 2012'03.cs'

!{a1úlyos: 2a ) 2.01.2 !. - ...

6 A cég telephelye(i)
ď1 lffió Budr'P6| Ttbki Liq|ó rs 19. ý- ĺ'avi|on'

ĺ!aĺá!!os: ] 992.02.]0, - 1997.] 1'};'
af I06t' Bud!Í'đLT.ĺěki L&!ló lćt64. PNiton.

Ha.Íályls: i 997. i |.24.. 2aB.0 l. f 9.

6ł3 1086BudálEl.tt|ťHréťó2ľt9ilDs,
váitozás idôpoBtja (lórla): 2a1f '0f '21.
Tôĺlés ke!ĺe: 20l2'0]'08.

ĺ'ldlóbvs: 2Ú()3.0 l.}9. . 30i 2.02.2 l.
ô/4 lĺ18 BÜd}Pšl' Rct6s kđ:3.

\,-áltoaš idŕiPontĺa (1ÔÍ|ćs): 2c12.02.21.
TöÍlćs ke:te: 2012'03.08.

!łaĺi|yx: Zaaj.Ü 1'29. - 20 r 2.02.2 l.
8 A társasági szeriódés {alaPszabá|y, alapító okiÉt, ĺétesítô okiÉt) kelte

a1 i992.02.r0.
&2 !993.02.10.

&3 t995_01.cl.
a4 i996.09.10.
a/s i997.06.t6.
a€ !997't l'2]'
8n i998.lÜ.1:.
g8 200j.Đl.29.

l:ttp://lv-wrł'opten.hu{oadpage.p1rp?dest:C.f1-VCK&lang:&ciđ:O1061i 5291 201 3.09.1 1 .



opten Cégttĺĺ 2' o]dal. össuesen: 1 l oldal

a/9 24ii.,i.2,*..
Bejc5zć's Łeiĺe: 20}2.03.i8-

u10 20i:.02.21,
Bcjc3:ťzés kęi|e: 2012.03.c8.

9 A céE tevékenységi köre(i} Féc:dôi; yissž3 sů!ó i K:iérE ; Źct3. c9- 11'.

q|! sŁŁc'92lleltrlszerkis|x*sk!d*el9A' FÉBERTKércskede'niaetédTáÍsaság
1ź?:) 

'tr 
!;,1 .-]:ĺl;,.&,EBl'. .,, ,'fB l.iłi;í.i.;ĺ ii.i.iii'.]'"šii'""ijia tejl ý' c ép]2. 9n' 3.

c*'Ň'7äBzá;: c.6 r 1 'Ei HösźŁa 282ffi32.242

' '' . ' ''.,'!.'' '''.'',;a!:ł.|@4BFci 
é5 vásáÍďp krckcrelkedelśn - -'

:r Ą..?qr''* +'k..ĺ ' ' i: L , 9si!ryľ! :ĺ :
9/3 552.ł'92 ľ:gTéb kcr!ározotťdir lgćnybevehetó vendéglätás

i.!,z!ći.ťos: Í 992.a2. i0.. l 998. l 0.22.

9!1 5522.92 crdfáizda; és egyéb n-Ýĺlt árusĺtísú vcndćg|äiás

llaláiyos: l993.(l2. ia. - t996']0'22.
g,/5 52 l l.92 Éteinriszerjeilegú ve8ycs kiskc.skede|em

ŕ!aĺú\.os: }997'i !.24. . !99s'!|].22'
9/6 453t.03Yillan}szerclés

.I.öÍlés 
k9lte: 2009,c2,27.

l1üL!j!*oÍ: l 998. i 0,2 }'. 2e09.02'37.

9n +j29'0E Egr.ćb éPülęigépészeti ř9Í9|s
.ľi'Í|és 

kelte: :009.02.27.

Haĺályos: t 998. ! 0'22.. 2ca9.02.27.

9/8 4312,ý3 vi?'., E1LI'-. futs., légkondicioniiló-v*rcIc
Törlš jielte: 2009.02.27'

Halcĺ'-os: l998.t0'22.. 2009,02.27.

str 1534'03 Egyéb éPülcĺgćpeszeti szĺc|ćs
.|örićs kellc: 2009'02'2?.

Ílaliźłycs: i9!)8. ! (l'23'. 2009'02'27.
glla 433l.08 voko|ás

TöÍlćs kolte: 2{j09.o2.2?.

i.!ąÍáb\s: i 998.!0'22- - 2009.02.27.

9/11 4]32'08 i:púleĺasaalos-ýcIkeÉľszerc|ése
.ľörlés 

ke|te: 2Q09.02'27'

Haí!źlýos: !,93.!a.22. - 2009'a2.?7'
9/12 43]3'0$ Pad!ó-. ĺ.albołtoiäs

Töriés i(9he: 2009.02.27.

Haiá|yos: ! 998' i 0.22.' 30a9.02, 27.

9/13 4334.08 Fcstéĺ ĺ!Ýege7ŕ5
,|i'ílós 

kc]tc: 2009.Ü2.2?'

Jła!al:,os: ] 998. j 0'22.. 20a9'02.27'

9/14 45.ĺ-i'03 Ec'yéb befejęá épĺtés
Tĺ\ĺlćs kehe: 2D09.02.27.

Ha!.ib,os: !998: iĺ.2f. - 2409.02.27.
g/i 5 47 t l.03 ŕ:lelmĺsze| jellegü bo|ĺi vcgyes kisker6kcdę|em

Ttirlés keIte: 2009.02.27.

H tiíábÔs: ! 998. l 0'22'. 2009.02.27.

s/i6 5262'03Piaciiiiskcrčskidelon
Törlö kelte: 2c09-02'27'

ĺia!ćI'-os: l 998. l ()'22. - 2009.02.27.

9/17 5ó l0o8 EttĽmi, no.lgó vendégláĺfi
l.öÍlćs keIic: :(}09.02.27'

!!auź!j:os: l!i98.! 0.22'. 2009'0f.27'
9/ía 5630'0Eltaiszcig.j|ľdtńŠ

1.öÍlés kel(e: 20c9.03'27'

ĺla|á!yo,s: I998. lÚ.22,. 2009.c2.27.

9/19 74i4'oj Ü'ePitę|iiilác9dás
Törićs ke|tc: 20lj9.c2'2?.

iiaĺtźlyos: !998'10.22. - 20a9'02.27.

9n0 ?440'0.< }!irdcĺ.s
,]'öI|ň 

kelte j 20(19.02'?7.

i.!aĺál1'os: !993.l0'2Ż. - 2Úaý.02.27.

9ft1 ô042.03 Máshova nEB] sololt &!t!ôtt- ćs ggy..éb okEtás
Tčr|s kc:re: f009,0!.2?'

H6ĺóiyas: i 993' ! |J.22. - 2009'02'27.

9ľ22 92jl'03 Ąlkotó ćs elôadémú\,észct
,l.ö'ls 

kc|rc: 2Ü09'ü2'27.

iiłĺałps: i 998' 1 0.2 3. . 2Qa9.q2.27.

9/?-3 92320: lvĺűYćszeiikiegé&itôĺeyékenysÉg
T.ĺĺIćs kc|ĺe: 200'.o2.27'

Haĺá!.vo.s: ! 998, } ł'22. ^ )Đl:]g.aż' 27,

http:illł'rł.ĺł'.opten'tru,lioađpage.php?desFCTTVCK&lang:&cid=01Óól t 5291 2013.09.l1



opten Cégtáľ

s24 9234.03 \4áshova iem scťolh.tć é:yéb sz.ťakoztaĺ{s
TöI|é5 l9!Íe: 2Ü09-02.27.

}I!!!:Lps: }''đ. 1,-'? ]. - ic!)9.02'2ż.
sní .i32ł.ots\';ĺlaĘysz.ĺ.jćs

BtjegyzÉs kelĺe: żďJ9.01,i?. íćc)ća: }
Törles kéiĺę: f0i3.02' i?.

:;T:': '=ď 1.l.l .Éoĺd!źós:'í,íj9 FEtsERTK@sbdeĺm;Bc!éüTáe9ág
€''J' {: $.-.. *-, '...,:Í..1:.,!!'-i.,!:łj ĺ1"396ffii,Hlogć,iałeú97.ąď2'efi.3.gns 

.'43?9'Í)EF-gy.błnĺjici3épés2j|iŚzerclćs cégleg}ÉŁęfu:0ÍG1í52s1 fuóŚféń.2€26ô332-2.12
' ' '' 'yffcí't$!g;l'.'ü...'.lMÔ li' i1.

' 1' A1Jt..9 !ťÍoi : Ý i- ce'śí;rg : Ý.jo'łcs i(ei:c:]ui:{:U2.| i..' .

ŕIaiabI,s: 2c|j,'02.27. . 2a !.i.'a:. ! 7.

9/Ż! .t.12]08Viz.,gir.,!ĺtés-.|égkondicio:á]ć-gere|és
Bcicgyzćs kelt3: 2009.02'2?.
Tčrlé5 ke||e: 20 l -1.ĺJ].I?.

Hąl,ibos: 3aa9.D2.J ?' - j, i 3' 0i. i 7.

sr28 4329.08 Egyéb epű|.rgépészeti sf..cfés
Bejegyzés iic|ío; 2g09'02.27.
'ifulés kcltB: 20i3.02']7-

Haĺál,\,os: 30a,.ű3.27. - 2l i 3.c2. ! 7.

9/29 433 l'cs vakolós
BęjEgy7.és kťlre: 2009.02.2?.
ToIlés kcĺtc: 20]3.02.l7.

lJąlillyos : 2a09'aŻ.27. - 20 1 3.02. 1 7.

9/30 .l3j2,08Epülct62E|os.szeiki7śts7ďÉĺésę
Bojesg?ŕs keke; 2ł09.02'27,
Töilćs kcite: ?0i3.02. i7'

tlau}lyos: 2Üc9.02'27' . 20 i J.a2 ' l 7'

9.3I 43j3'0E Pad|ó.' iŁlbuJ,koiás
Bojcg''res kęlte: 2009.02'2?.
Tórlés kelte: 20l j'0Ž' l7.

H,|rźbps: 2łÚ9.02.37' - 3l)j 3-Ü2.]7'
9,32 4334'08 Fęsts, Üvegezés

Ilejcgyas kelte: :009.02.17.
TöÍićs ko!ie: 20I-1.02' t7.

i,łaażlp.s: 20a9.02.27. - 20 l 3'aŻJ 7.

9,33 4545,03 Eg-1.éb beĚje?d épĺrés
Bejegy7És liclÍc: 20ł9'02'2?.
Tör|és keltc: 20l3.02-l?.

łiaĺáłyos: 20łi9'02.27'. 20]3.02'i 7.

9,/34 47l.l os É|elmisuer.ĺcltegű bo|Ĺi vc4€s kiskereskcđctem
Bcjcš}*zćs hcltc : 2009.02'27'
TöIlä\ kcke: 20l3.c2. ĺ7.

!'!alälyos: 20t)9-02.27. . 20 !3.(l3. l7.
g|j,í 526i'(t3PiacikiŚkeÍeskcđoicnl

Bęj9gPĺ1s kciĺĽ: 2009.02,2?.
Törlćs kr|ie: 20l3.c2.t7.

|Iąí!ii,ts: 2ł]a9.02.27. . 20 ! 3.0i. l7.
98ę 5óio'o8 Énemí. etD2'gÚ veldéglätás

Bęjes'Zćs kciťg; 2009.02.27'
.ľr]r|ćs 

kelte: 2Úl j'02,l?.

i!ąlťii),os: 200l'.02.37. - :0! 3'02' t7.
9ĺ37 56j0'08ltr|srclgálrdás

Bejcgyzós k€ltc: 2009.c2.27'
TiiÍ|és ke|te: 201].02.l?.

Halóiyas: 3009'03.2?. . 2ĺ) j ].02' t 7 '

9/38 ?4i4.03ÜZteĹYit.iitaná.sddás
Be.iegyzés keitc: ]009.c2.2?.
Tl'rlÉs kęhęi 20l-1.Ĺt2. l7.

iiđĺ!źlros: 2009'02-27. . 2a i 3.02. t ?,

9R9 7440'03:.!iri'elés
Bcjcszćs keIte: 2Đ09.02.27'
Törlés keite: 20l3.c2.l7.

H1úlyas: 2{]09'02.27. - 2a ! .1.03' i 7'

9/4|3 8042'03 i\'ĺiĺshoYa nem soroli Élnóti s eĐ.éb ol1sľás
Bejcg zis.keite: 2009.C2.27.
Törls kcitc: ?0lj.c2,l7'

!'!!l.żi}os: 2ca9,a2.2?'. }íj j j.(JŻ. l i.
9111 923l.03 Alkotó és e!öadómĹiYdsz-et

BojcgJ,,4s kciic: 1009.02.27.
-fitri* kcile: 201i.02.1?.

jĺđ|iiiýs: 2009.(!!.27. - zli l 3'02. ] 7.

9/42

http://vr^ĺ'rv.opten.lru,lloadpage.php?dest:CTTVCK&lang:&cid:010ó11529]
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opten Cégtaľ 4. oldal' őSszesen: 11 oldal

9212.0 j ivíĺ\'śszeti kicgészilij ĺeÝekcrység
Be.ĺeg}zćs }..cltc: ?c09.02,27'
,för|ćs kelĺeí 20 i j'tl2. | 7.

Hĺłĺdłtos: 2a09.ił2'27. . )ill J.c2. ] 7.

9/13 9234.$j ]v1ĺishova r.eil sorcjiató eg)*éb szimkoaads F5dć3| : \łssfé ' s.qň : <i|éFźs :2t13' 09' 1...

BejoByes iielte: 2009.02 27.
'11,-' 7í' .,| '. 1tiji E*irc:es.l: ':. .|i;ł, .-'. '.-' FÉBERTK€Íe*edeĺmi Bctó!ĺTträsg
;!|' .g -' I l.l| jrj r. ..' 'ciíi lz : !..: :i43Buc4est.Hrxgżs;aköú8;.c ép'2'ffi'3

'.!íaráľ!bs:fĹl09.Lj j.27: : 2U!j.0ZT7. c€ggEébzér: 0í cô 11fl31 Bdćszh' 2e2*.392-212

!J9{4ęBt9l{,4uĚ.*-l' --^l.']"'ť..ń[:ä lj'.tcvóketrysÉg}
IJcJ..ĚyŽjčs ľ31rc: /U Ij.iJz:i.] ' 

.

!.toi.źlyÔs: 20 i 3.l}2. ] 7' -'..
47l ]''0s Élčlmiszerjcilegĺi bolti vegycsiíiskerrskece|em
Bejégyzés kślľe; 20I3'02. i7.

ÍIa!ĺ;Iyos: 25 j 3.02, I ?. -.''
43f1'c8 y iz., e^z-, frĺÉs", |éghordicíonŕló.szeĺeic
Bcjeg-'-#s koke: 20 l -1.02. I 7.

tla!áiyos: 2,]3.aŻ'l?. - '.'
4329.08 Eg}.éb épűle{gépészeľi s?'ře|és
Bcje3}.res kěltg: 30 l3.02' ĺ7.

Hdłrźlros: 20 ] 3.02. l 7, .''.
.+i3l'08 vakolds
Bęjegyzés kehe: 20: ],c2'l7.

HdĺáIyos: 20l 3.0f.j7..'..
4j32'os ŕFi'leĺasztatos-szerk€ct ý.erŮlése
BejetsJ-zćs kelte: 20 l 3.02. | 7.

liaúl,Ds: 2al3.02.l7. . ''.
4 j3 j'08 Parl!ó-, ľĺlbuĺkolĺis
Bejegtuds kehe: ?013,02. 17.

!łalályos: 3ai 3.a3' ! ?.. ...

433ď08 icsĺés, tivege7s
Rcj€g.\.res kc:tg: 20l3.02- I7.

HalliĘ'os: 20I3.02' !7. - -'.

5ó3Đ.08 hajy,!8átĺatás
tsČ.iegi]zé'.\ kĚlte: 20l j.02' j 7'

Hatdll,os: 2413.02.17. - ...

4?29.08 llsj-éb élelniszer-kiskercskcdc!em
Be.iegyz* kclto: 201i.02. 17.

Haĺáłyvł: 20 ! 3.i2' i?. ....

47żl.06 T-.ildség, g.ýitmü}cs kiskgcskcdelme
tsejeg}"?És leÝe: 20 I 3'c2, t 7.

Earályos: 20 l J.02' i7'....
478 l'0$ }:lctmiŚfcĹ iial, r.ichányáru pioci kish.ieskedclno
Bcjcg}zćs keltę; 2013.Ú2. t7'

Haĺalyos: !A.i 3-03. I 7. -...

s299,03 }v| t s' egyéb,liĺegésfító üzletĺ src|gáĺtaÍás

Bejeg}'z€s kelĺe: 20l3.0].l7.
itatúljas: 2il 3.02' l 7..'..

d520'08 GépjáJilĺijevĺtäs. -karbanwás
Bcjeg}ŕs k9ite: 30t 3.Ü4.22'

}!űÍál"ýos: 2aB-04.22. - ''.
9150'ĺ'08 Fizikai krzęełgr javitó szolgálratás
Bcjegyzą( kęlrc: 20l :].0.1.22'

fiGiúb,os: 20!3.04'22. . ..'

93 !3.08 Tcĺedzci szo| g:íl:łĺás
Be.ĺeszés kclte: 20l J-c4.22.

$dĺdl.vos: 20 i 3'0]. 3 2. .'..

9602 0s }*odrásär' s7-épségápoiás
Bejegyzés k9lte: 20!3'04.?f '

Hą'át,os: 2Ú i 3.01'22. -.''
l633'o8 ÉP.J|ctasztálos-ĺpaÍi ĺeíÉk gyiĺJtäsa

Bejeglzěs kc|{e; 2013.0j' ] 3'

Hôtá!|os: 2 0 l 3.||5',! j' . ..'

.ł77I'08 Ruháuat kiskĚrčskcťclenr
Bejegj,#s kelle: 20 i i-os. i3.

ĺ!aĺóI:,cs: 2a 1 -:.05. l 3' - ...

|629'98 l.:,5éb l.a-. paĺôfatem!ćk. fDnoÍáru 3.váÍtĹÍa
Bcjcg},zés keltł: 20 l'1.0.5. l 3'

}iaĺlźtyos: 201 š.a5. i 3. ...'

4?72.0lt :'ábbŕĺĹ' bőńru-:iiskgÍL5kcdcIcm
Bcjogyzćs kciĺe; 20t.1-cj' 1 3'
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opten Cégtáľ 5. oldď. összesen: 11 ĺ:Idal

ŕ5ilćä| ] vi5szB : sÚló : Kil$és ;2013. B. il'

.iit. I

! Ía ĺłilyos: 2 0 i 3'a5. 1 3. -.,.
9/55 ..299'08 ŕ!ryeb í. ři' s. ópitôs

Bejĺ.g1zis ie!te: 29 ĺ3.05. !3,

iląĺá]j|o'g: j0 j 3.Ü5' l 3. - .'.

e/€6 .t799'08 l.g}éb netü boiti, placi kiskľĺcskedoienr
Bcjcg).zćs ł.i:.: ]'c1 3.65. l3.

'l,o $alé!ps:.$i.;.'.,; läě |f, ,G
FÉBERí Kére9ked6|mi Betéti Tářs*g
11€ oudaFěsl HUĘäÍiákśn:ta?. í Ép' 2' eĺh' 3'
9éEje$"éi6fámi 3ĺ .3 í1.29\ ŕáipÄń. 2ci"łg2'212

::.'Ąlłiĺ::ĺ .,ý49i

9/68

9/6"ą

u.ĺ.19"ffi &J$ôt..dćs'tđő52ĚÍkąf, t-.pílés

' :.l:9\l'ir-'ľ"-|.li.i
Ílilđj!.ls:,|j'! 3.c5. ] 3' - ...

l624'08 Tá:oló faĺenĺćk 
-g}.ánág

Bejcg}"7ćs lclĹc: 20 13,0-5' ! 3.

I'Iat!t!,'os : 2ł i 3't.j. i s. ....

' 
6?2'08 i'arkÚľtrgyáfiĺs

Bejegy?śs kęitę; 20l3'05. l3.
iůąlá!:frs: 2Ül -ł.a5']3. . '''

s/70 162:'03Fale'lezs:áńás
Be.ĺc8yzés kc:to; 20 l 3.c.i. lf .

Ilauilyos: 201j.05. I 3. - ...

9/71 {3:l'c8vji|anysżcrclés
B9jegyzés :(ette: 2Ü l 3.05. l 3.

Hq!.źb|Os: 20iJ.cs'i3. - ..,

9/72 4778.08 Egyéb Đ. r' s' ij áru kiskereslĺedelme
llejogyres kelie: 201 3.05. l3_

Íĺ.łd]vü) 30i3.55'!3' - ..'

9n3 4779'oíl HJsunál|rikk boiĺĺĺ<islcrcshcdeime
Baje'gyzés kcltc: 2Ú13.05.i j'

Llaiái'ts: 20 | l.ô5, ! 3' -'..
9,74 4?59'0E BÚior. Yĺlágiiási eszłöz,' egľéb házjrrtási cikk kiskereskedehne

Bcjc$'rs kehe: 2{il J-04.i3.
]{dkilÚs: 2A i -r.A5. t 3. -...

9/75 4?53.08 Tąkoró'szĺir1e3, fa|-, padlciburkoió kískereske'de|rue
I}e.ie&'?ćs }ůeltc: 2cl3.05' l 3.

H3úi'as: 20]3.0:'!3. - ''.
9n6 475l'0BTěsti!.kiske'cskcdcl.m

Blje$zćs kęltĆ: 2ül j.05.l 3'

Haĺúlys: 20 i -ł.aź, i 3. -,'.
9n7 4120'08 l-gkó- ćs Ďr.m lakó épület építése

BÉjcryzés kcite: 20l3'05.13.

Hq|ályos: 201 3.05) 1 3. -..'
9n8 812l.03ÁlE!árosépü|eťialírĺĺis

tsejcg}zés kelte: 20!3.05. l3.
Hakiiros: i01.1.05-!:- - ...

9n9 I.ł14.08 Á]sćruh!íai gyáÍás
Ecjeg}"és ke|ĺe: 20i3.05' I3.

iląíĹźĺlos: 2 0 ! 3.ł5. l 3. .'..
g/Ea 46.12.c3Ruháfár;|ábbelinagykercskedć|ĺl|e

Bcjegyzús kclte: ]0 l3.05. | 3,

lJakiiro.r: 20 ! 3.05 - I 3. - ...

s/61 4óĺ6.c8 
,l.exĺil, 

rulrázat |ább€li, bőráÍu ü8ynöki naś}-kcr6kedclnlB
Bejeg!Ťs ke|ľe: 20l 3.05. l3-

ltatályos: 2ĺsl.].a5. t 3.' ...

9/a2 l.ll9.03 Egyćbítt}táz2t,kiegsziÍók gJ-źnása
5ejcgy?és k.Iĺe: 20l3.c5' l3.

Hakźiyos: 2a l 3.05. j 3. -.'.
9E3 t4ts'08 F.lsöruháaĺ g}ifuiása (ki!,ćvrc: mlnkorul)áar)

Bejc$zćs kťltc: 20l3.oi' l3.
Haáĺsvs: 2a t 3.05. ! 5. ....

9/a4 4t lo.c8 ÉpúIel4ríĺési projekt szeilcźsę
Bejcg-vres kclĺe: 20ĺ.1.c6. 1.ĺ.

!łat,źijns: 2tl 1 3'0ó' i ł. . ...
9E5 43l3.Ü8Ta:ajnif,tavétcl,Prtbatilrás

Bejeg}zés ke]te: 20.l3.06' l4.
Haról)Ds: 2aI.i'q(j'l4' . ''.

9/36 4j |:.08 Éplĺćsi teru]ei előkészitćse
tsejrgy4s ke!lej 20l 3.06.1.ĺ'

]:Iü|ál]YJs: 30l3.06.i,r. - '..
9/e7 43ll'c8 BDntás

Eiejee}.7és t.itÚ: :0l3'06' [4.

I! aĺciłyos: 20 I 3'06. i 4...'.

http;ĺ7rłĺ'rv.opten.hulloađpage.ptp?dest:CTTVCK&lang=&cid:0l061 i529i 2013.09.71



opten Cégĺáľ 6. oldai. összesen: 1j' olda!

9,a8 56]9c8 Egy.éb itĺ!ćégláĺńs
Bejegy,zés kelie; 2cl.3.06. i.1

|'Ią|ćlios: ic l 3.a4' ! 4. -.''
3/3s 562 l,08 !{cndca,śnyi ćii<ezĺc:s

!ejesyfésk1iié:"lÚĺ3.|j6.l.'ł' ťlyJlcéllvĺs!?d,sJgÚ Xl]l!é5.i013.o9.!j

Ha|ó|].os: :aj 3't6 jł' .
l-11 

-;1Bo'1; łfrodiÜĺĺ'' 'i'ĺ:+iąĺeĺi ̂.J'=äTl5ä"l.Ť.ilľ*x*.lllłtä:''"..-- - 
_" n'iii:"'';;i \';.i;. )Ôi i 0;-!.ĺ.-.. 

.'.. 
cq-'égyzéBzáí:9ĺ 061.1.291 Nbá'ż32&332.242

u!É.3Ję!3..l..ri ,

'.Ą:iłłíł ĺ-*.' -','' -''-^-....,'. .'' "'''.'' ., ĺi'' í ąj*i.;i |7|gBi 4339.üS lígyib bcťcjzć épĺĺés ĺB' n' s.

BcjeEyz-és keltť; 20l3.o(í. I4.

Har.źi)'os: 2cI3.0ó'!'!' - '''
-oE2 4?7ď08 Díszĺovény. vetómeg, miitrág'va. hobbiáilaí-łledcl kisk9Ięskećel'ile

Bejeg'zrśs kclre: 20 l..1 -c6- l 4.

Hotó!1os: 20l}.té.!4. - .'.
sE3 4675'08 vegľĺ áfr nagy-kertskedcime

Bęje$,äs kęlle; 20:3.Ú5. 14.

!!a|óbvs: ]0i3.06'l4. . '.'

9E4 ,ł674,08 Fémáľu. szeľE|Ýény, fürćsi beÍťĺdczés mg}-kcffikęd.lme
Bojeg!źs jtĚl{e: 20l j.0ó. lł.

Hźtóbos: !0i3.0ó.j1' - .'.

9/9 5 46?3'03 Fä.' épĺl6enyaś, saiĺeĘĹąjlagykeĺeskcdelcnr
Bcjc8yzés kelte: 2LrI 3'06. 14.

ÍIą,ób-Đs: 20 l 3.có. ] ł' . .'.
9r'96 46?2'08Féĺl,éĺcĺagykeĺeskcdelctn

I]ejcglzćs kelľe: 20 l 3.06.l],

!]aíąIyas: 2Ü l 3.c6' I ł. .'.'
9E7 46?t'08Ü7'em.'titzelóanyag ĺag1.}iereskoielme

Bęję*?ŕs koltc: 20 l 3.06. l4.
Hatć$'os: 2ťlI 3'0ó' ! 4. . ...

9',€8 960l.08 
.textil. szômc mosäsa, tis2Íirása

B€jcgy?és kc|ie: 2Ólf .07.05.

l'IaláI1,os: 20J3.07'ú5. - '.'
9E9 8ó10'08Fekvőbd.g.e|lätás

Bejcgy7.és kęlte: 3013'07' 15'

Halál.ĺ.cs: 20i3.07.!5. - ...

9n00 8690.08Egr'é'bhü'üán-egészségĹigyię|láĹżs
Bejeg!'as ke|to: 20l 3.Ú7-l 5'

Hąhíl:łos: 20 I 3.a7. ] :. . .'.

9/101 8623'08Fogoruosijáľóbeteg-e|líitiás
Bejegyas šelle: 20l3,07. i 5.

Holäłýos: ztii.a.il?.l5. - ''.
9/112 862208 s?ŹkoNosi jáÍóbeľeg.c||átás

Bejeg.vzćs ke|re: ż(}I3'0?' l5.
Hakii)'os: 2ł ! -ł.0?' l i' ...

s/rB E62!'08 Általähosjáróbeteg+llítás
- Bejcg!"zés kclte: 2013.c7,l 5.

Hoiál)ns: 20 i 3'07. i 5..'..
9/.!u 7739.08 geyéb gćF, ŁíÍg}i gs7i.}z kőIcslinresc

Beje$'zls kohe: 2013,08. 16.

l'ląkźl''os: ?0j 3'08. ] 6. - .''
9,/105 773i.08:v1e.zógedüýjgiBépköIcsi'nzése

Bejegyas kęlte: ]0l3.08. 1ó.

HalóŁes: 20 l 3.c8'! 6' -..,

9/106 0sI2'08 Kavics., honck-, 8gYégbáq,dJząt
Bcjegľz'és k.l(c: 20 l 3.ĺ]s'l6'

ĺĺurťlt.vos: 20 } 3.{18' I 6..''.
g/ld? o81 l.o8 Kilfejtés. gipsz, kéia bái]i,ĹŚäÍe

Bejegyzés kehe: 20l3.08. tó.

}lal.źlyos : 20 ] :. ()8. ] é. .'''
9/1c8 7733'08 iĺodrgćp kolcsönEse (bslećm,e; sáBÍógćp)

BĐj9gyzés kelte; 20l3.08. 1 ó.

Hauźlyos: 2013.08.l6. . .'.

9ne9 7732.08F)pitôipańgépkölcsöĺEse
Bejeryzés kelrc: 20l3'03.l6'

Ilatuilios: 10! ).48.!6. . ...

9nío 4652'08 Flekĺronikus' ltíľacás+echtikai bgctrdĚzés. ň alkat:észci ĺąy-kereskedelme
I}gjčgyŕs keilť: 20; 3.Đ8' l ó'

HÚłđho.s: za 1 3.(l8' i ń- . ...

9f11 i
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opten CégĹaľ 7' alđa|,összesen: 1 1 oldal

+Ú62.0S Szena.łngép-negylic'(lsk.deiem
Bcjegyzés ke|:c; 2cl3.03' :ó.

ilekj,'o.t: 20 !.1.0s. ! ó. -''.
9/i, 2 46j l'08 -Ś22míló8éc. leriférĺa, szoĺĺľcr nag;'kereskede|*ť

tłjqgľÍé'kc|ĺc:20l,]^08.Í6. sb!JJ!:!l*Ýd;50Üs]{.ic!é} ŽÜĺJ,!9'1:
i'laĺá|l,łs: 3'Í i 3.a8. ! 6. - ...

!!::. ią-J.:: '..Ä,^# ?' .' ll1l-.:.)''..Ťi: . FEBęRT|íereskd.|niEetéüŤiár#g
i.i:. i:r9 i {Was-!'e.,-E1iq' Inyäg;us/,ńx?.-rE-ľNęłtsltsÉsďd9 l|uĘáiáłťJlÝ.ąép'2'9ń'3

tsejcgyzćs}iť]lc;2013'08'1ó. cÉqjeeyŽétsżéĺ:Jĺsíi5291 l.śÉzb}|2u63'2.2-42
''''''-'.''ljs{'gloyilł{i'...' ^^'.,ĺ.Äłł*cscatł ii.i.9.'qŃ;"iii.i' . -' łl1ł- .4i 

iyas ii.,.;l[;.ń"!ii ulti ýęE.ves kiskcrcskeddęn
BEjeg),?és kęitťj 20l 3.c8. l6'

IhltiĘ'as: 30.i 3.0o.. I 6. - .''
9/,1 í 5 457ó.c8 Egyéb term.lési célú icmúk nag}'krreskedelnc

Bcjegyźs lęIt.: 70l3'c8. !6.

Hekź!,r,: 20! 3.08. l ó' - ','
9/i16 4789'08 Egyeb áBk pĺsci kiskereskede|űŁ

B.ieg}źs kehB: 20|].08'l6.
Í !alĺii1'os: )a I 3.03. i 6. -...

9/t17 ]370.0śKőmegmunkálď
Bejegyzés kelte: 2c l3'08.I6.

ŕiaĺáiyos: 2{l i 3'a8' i ó. - .''
9/í18 466a'08 Tgxĺiiipari gép. velró.' \ötógép łagykeĺęskedc|me

Bejeg}.lés keltc: 201].03. 1 5.

łlalá,ĺys: 10 t.ł' 08' l 6. ...'
9/119 16ó3,08 BányásarĹ, épirôipaĺi gép nagvieskedoinle

Bejeeyzrcs kcltc: 20!3.0S.i6.
Harđiyos: 20l3'08.}ó. - .'.

í1 A cég jegyzett tőkéje
1,Í!i PéMbciihozzijárulás: ?5 Coc it

Nw penzbe|i hoz{jľulás; c lĺ
Oisz6er: t5 C00 at

t1/2

}łatćýos: l992.02. l0'. l99|j'09.20,

PśnzbeIi hoz?ájárulás: 8c cOc lt
Nem peĺzbeli houíjáruläs: 0 .i
Osszsen: 80 cc1) ĺ't
Haĺ1]yos: l 99:.09-2a. - I,98, i 0,23'

Pćnzbeli hozuíjáruĺäs: 95 0C{ F:
Ngn pénzbeli llozijáBlás; c FĹ

Ö;srcscn: 95 occ Ft

lłaililyos: ] 998' !(!'22' . 20B'a3. ! 7 '

Pénzbe|i hr'zájára]ás: iOc cOc Ft
Ncm pćmbeti hozĄárułás: c Ft
tssresen: I00 c00 ĺ\

11/3

Hul<ź!łas: Ż003,03. ] 7. -

'12 A cégjegyzés módia
iv1 ,"\ cégje*ýls akkćnt $rćnik, hog-v a kćze) vagy géppc! clőíĺ, clônyomonvagy nyoaĺatoĺ cćgĺé'r alá a képviselô öld1ióe

íÍja{ ncrćt.
Váhozás idŕlpolla (tłĺÍiés): 2006.07.0 l.
Torlés kehs: 20l2.03.08.

Hďrútjes: i992'a2.I0'. 20a6.()7.0].

í3 A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai
13/1 Te26ils LúrJ,j|.ijképvisc1ii ffio **htrfu'' Béke u. 12.

Hąl.żlios: l992.02..j0. - ]993'03. l 0.

1 3J2 rłĺ*t lĺl iwane!ĺ:képviscló lo8l Bqd!!štl NłEzínhíz L'7. ĺ..t.

Hókil}:os: l993.02-} 0.. l995.0J.aI.
í2/3 ,'..ľJi1ř'lí.'i;:kćpviseĺó I08I BÜ{ap6t' sżlrdäŁ.łi L 

'a- 
H?'

HaĺćIyos: l 995.03.0 1. - 2003.0].Ż9'
1?4 !,!aÍ Raa $il R'źe łd."".l j]ił kópvĺsę|ö l o8ĺ Bud.pclt, ltćpsu inłáz ! fó,

változ^ időpořĺja (:örlés); 2ĺl2.02.2l.
"l\\rlćs kc|Ic: 20l2.0:1,08.

Í.ĺuĺtźlyos: 2003.0 I.29. - 20i 2.cf.2 j,.i3/6 
Ii:$.ęáá?ŕ (3': Dotkó lĺĺa"l ''. j űzlctveatjsrcjcgosrlĺ tag (vezetô lĺsr$ćgviseĺő) 35sł lrit}átt},q K6suĺhLąi6 Úl 2.
sáletés ;de.|e: l98 l.lJ9.20.
łldóa7ítlosíĺo jel: s+l 9c02 j99
j\ kcpÝist]oi módje: öiláI|Ú'
.Ą jogsiszÔn'Ý k9zdcre| 2ai2'0Ż.7|.

1 1r1
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opten Céýĺr 8. olđal, összeseĺ: l 1 oldal

váitozás icőponła: 20l2.0].: 1.

Í]ejęg}'uÉs !ii]l9: 20 1]'0j.08.

Haĺáiyos: 2a l 2 02,2 ĺ. - .''
1 3,,s #s Ŕ.jóđ (íD: Đo'kó;rí.itia) ll;: ÍzleĹYe7.iésÍe jogosull ia'c (vezeĺŕi ísáségYisclc) 3.tś4 BEkkDńny6, K|tsŚot} ĺ.łj* lir 2. l. ć|ĺ.4ó.

.Ąćóuorosĺtó-;cl: 841'0D2j99 É5.!.at i vĺM ! sioś ; Ki;ép6 ] 2c13, cs. :t, j

-Ą képvšclct iróćia: ön.llló'
iłł :i . 1ť.;ĺc.jľiiłĺ:l.g"l; :i::ä.1,oz:r::ł; Íi$*ĺ#:ii"Ęä:,"äjlĺíi1ľf;'"".

väll.oź?ís'l(cpont.lŁj jU'44T. -_ cá!ÚQýréksféff:01€11sni A3ászźfr'.7cffiv.2!2
'ys,é1Hĺy,Ä|łPli.'' - .;i'lÁrijnłĺir " .iij .ai;ýj+.!ii'l-..ĺ-. ('ýei,,5łje'Śý':e!, .

18 Ánnak a kamařának a megnevgzése, amelynek a cég Egje
1a1 Bcdartsti <ěreskc{il'lmi és liarkailala,

iieldi)'TŚ: i 997.0ő. ! ó, . 20{i0.1 l'0!.

í9 Táreada|ombiztosĺtźsi toľyósfámla sám
i9/ĺ 2933431.

Haĺál;lcs: i99?'(lś. !ó' - 2000.l !.0L

20 A cég statisztikaĺsámjele
2ai 282é6392-:22o-zl.Ż-tl..

Eaĺdh,os: l 998' l 0.22. - ż005'0ó. I 7.

2ď2 2s?óó]92.52li-2l2-0l.
Bejcgvfćs ko!ĺe: f005.06. l 7'
'r.Ö'lés kelte: 2003'0l. i 9.

Eatafi'c.s: 20A 5.0(t. ! 7. - 2048.0 1'0 f .

2c.t 2S266i92J?11-?i:-0!.
;3ejeg"\rés kelto: 2008.c l. [9.

ltaíĺ:lJvs: 2a08'al '0l, ..',

21 A cég adósŽáma
2't/i ?s:66392.2-01.

!íatályls: l9i)ł.03.28' - 20a3.03.24.

21/2 28266392-241.
1.ôÍ16 keito: ]01 i.02.l5-

!.!ulł!yos: 20$.a3'2'i. - 2ci i.02. j:.
21/s f8266-a\9?.-?4).

Ä t.elfilgs$zÍćs kczdő idôponlja: 20l l.02. i0'
Bcje$,zs kelłe: 20l l'02' l 5'
Töŕćskclĺe: 20ll.04'j i'

I!d|á|yas: 20 ] i'02. 15.. 20 j ].04'] l.
2,Í/4 23?6639}-112'

Á felniggesżćs kezdö időponija: 20l l'02.l0.

^ 
fclfiigggszićs mČgsdiłterés: ?0l l.04.l0.

váltoas idöpouijn (lőĺIés): 20l l-04. l l.
BejeByzés kell.: 20L1.04't ].
Töriés kelte: 20l l '} l"l8.

i.łaĺál1vs : ż0 ! i'Q4 l 1' - 20 ! l.Ú4, I I.
21/5 282ó639f.)..42.

Adószám siátusa: ť'ł.ĺyes äd(isżm
stłrusz kęzdęic; 20l l.04. l l.
Váltpzás idópollÜa: 20 l 1.04. l I.
!.láItoíjs idôponla (l.iÍ|ćs): 20l 2' I{}'10'

I}ejęg}zés kehe: 20 l l-l 1.l 8'
Töľićs kchc: 2012.l0.lc.

}lalđlyos: 2(li l.ĺl4' i 1.. 20!2.]0'] 0.

2t/6 28266392-1.4f.
Adósám sľjtua: Íe]lilggesfeťt adószá$r
sĺłfusr kezdeTo: 20I 2. l 0. !0.
Vá|toas icłipontja: ?0l2. l0.l0,
váttozás icópon(ja (töÍls): 2013.02'l9.
Bcjeg'rzés keke: 20lf .10'l 0'
Törlgs kelit: 20l3.03.2l'

HalóIvos : 20 l 2. j a' ] 0. - 20 l.}. a2. ] 9.

21n 2&?66-192-?.-4f-
äĺiószám sretusa: ŕľényąs adószám
stáfusz kezłl.te: 20 l.1.c2. | 9.
Változís idöponłĺ: 20l:.02. l9.
Bejes1?-és ke|ie: 20l3'03.2 l.

Eątljl:,as: f 0 I 3.0 i. l 9. .''.
32 A cég pénzÍÔrga|mi je|zőszáma

3u1 1l708cc]'.20!94280-o0l]Í}c0Q0
(),|? BudapcŠĺi r'. vIt t' JóŁŚel.kĺĺ. ( I 085 Budapest, Józstf kít' 33,: 0l 1 0 c4 i.535)

A sárn|a nyilfui <iátłma: i 995. i 2.0.1.

^ 
szám|a źíási dátUna: l995.04'03.

lrttp:i,/."rtrĺr..opten.hu/loadpage.php?dest=C.ľ]\ĺCK&lang=&cid=0 t06l1529i 20l -1.09.1i.
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3b2 :!;08c0l-20j9í2s0-o0c00000

OTPBudapes;i ĺ'' V!l]' JózJeťkń. (1ú85 lJudap9si, Jć7sefkn.3-l':0r l0 G.ł]|58.;)
á szánia il.i|ŕsj dáluĺna: i 995-04.03.
Ä s7íln;a 7áiáśi ŕlátlliná ?nlt1 .5 n7-
ĺ3ejc5}*zćstie]tc:23Ĺ1.i.ll.]9. Póe1dil:l'issz..sć!ô.íi|éłě:zo:3'o9':l

,:",. ,"-:. .'''IóĄés!g|'ri:e!ť^{.ląji. ,.-',*. FÉBERTKeícskdelmigdÉdTfusäg
ł-l'' s: :.. .ł,,fił,..5;.e:.:,,.zi!t:4gĺi;:ł. 

il.f"š".,T-*l]"#s1*ľ;f,;ž;*'?Á'#,"'-,-,
''',''.,''3.43''. !9ľ.'-łt.Ř(.ĺlńż'-íi5n22?7..J.9'02gi]'i ?.."''.-.j.^ťi|i.$:*].Ô.ł 

' a-I*,,'*-*..'. .:'...'lJliłlŕfliľłl.;j'i.ł:ca :s.: o; lo 0ł(J'52)
A sátln nyjĺási dät.Jma: 201c-05'l0-
A iám]ô źnĺsi ddtlma; ?' l2' t'i.{js.
ÍJcjeg}'as he|ti: :0lĐ.05. l 8.
Tŕ'Íląs kelÍoj 20l 2. l l. l2'

!!aiđ!ý.Đs: 2ai0'a:.i8' - 20l 2.I j.I2'

33 A biřósági Végrehajtás adatai
3!1 A vggrehaj:ás rlrcndc!ésének idôýcnĺaj 2i}c5.o7.2ý.

Á végí€hajĹ{s ijgys?źma: ifoŻ.I |793f
Á YégÍebajtásl e;rebičIó megncwz'áse: ..\PE).I Kelet-budalesti' lg. végr€hajÍäsi oszt' 4.
,Ą vćsÍehajtás ElťgkťzdésÉröi szó|ó éí.sÍtÚs kiá!Iíúsánek időponła; 2005.09'08-

HąIáljas: )0t5'0,.23' - ?Đ,5. i 0. ! c.
3!2 Á végrełajtłi .jEndc|ćsćn:ł iđćponfa: 2007,02.0 I.

Á Ýćgf9hajĺis ü-svsáma: 73 i6415008
A Yégrchajtäst c|rcndel<ĺ mcgnevezćsc: APEĺj Kelet'budairesli végĺclujtísi oszláty ó'

^ 
végÍeilaj|ás mcgkezdćséiô| sŹoló éną5itśs kjá|lításänak idćponľja: 2C0?.03.0I '

'Ą l'ćgľcĺtajĺás'legszůr,ćsćlck időponrjł: ?007.09.24,
Á. },ćg.ehajrás ilcgsziinieićséről szólö éńł5iÍé5 kiátlíusáxôk idöpo*tja: 2(,o8. i 1. tj-
l}e;-egyzés kehe: 2c07'0-3.0t.
TiJÍlćs kelie: 2008' l l.]:i.

Halályoĺ: '2aa7.a3.0t. ' 2a08.i !'i3.
45 A cé9 e|ektronikus e|éľhetősége

4ýi E nuíl; febenbt@]gnrail'tom
vá]toŹás idôPonda: 2o i2.02'2|'
Brjeg-vzés kelte: 20 l 2.03'0s.

Hoĺóiýos: 20) 2.02'1]...'.

cégfoľmától függô adatok

'ĺ A betéti táreaság be|tagja(i}
{06)

í(ffiy1 r"pé,ą,ĺ,eaai;i: ątho 5: 95 kżnie' Bét(ś u. l !'
i]ąrályÔs: !,92'02. lc. - ]99j.02.l0.,ĺFeą 

n+eąŕlĺĄl|iłryt! ĺosr BudgP.rą Nćps2ính;ĺż ü t1 ]. J.

itąiólvo': J993.a2. ] c' - l 995'(r-ł.0 j.

1(06)R )!eżđ'BóIa ł l08; BudspÉt. sardahlbi u' 18. 
'r;.

*..}lalć't;np: ]995'03'0 l.. 200j.a j.29.

lpą/a 1\!Ľ!!!4An: Rśc.ru|iaĺĺa) ił_i l031 Bu{läpe'L irápB'j't& Í 2í.
változás icőpcnlja (|óÍlćs); 20l2.02'2 l.
Tdŕ|É5 lieltś: 2cl2.03.08.

1í06)/6 Íb Ŕńňćď{án. ľí.rc uł*1 ..l rĺłĺ uílýnnyäł ĺiossqt} t,Jjm ýt z'szo}etćsidej9:.l9$1'c9.2c.l l i . .
Á tagsá8i jogviszolly kęz.d,eta| ?5|2'ł)f.21 .

Ęiiozás icöšonlia: 20l 2'02.2 l.
Vá!Íoás időponÜa (törlésj: 2Úi j.0l' I7.
Bojrg}'Zs kelÍe: 20 l2'03.08.
Tőilés *elrE: 20 I 3 '04.04.

Halób1s: 2 a 1 2.a2'2 i,. 20 } 3' 0 I. I 7'

1o6)n liiss/ikjąiŔ tą: oorlłĺ rĺĺ}.,l1 i:i ;ssł ľĺ*u};ny*, ľo*ułl, lo;o* .ir z.
szúletés idej*; l9sl.09.20.
r\ :agsági jogviszoły kczdętc: 20l2.02.2t.
váhozás idöpoĐÜa: 20 l 3-01. l?'
Bcjegvzes kelte: 201 3.04.04.

Í{dĺĺi l.as: }0 i 3'a ]' l 7.. ...

1!0t)l5 tĺĺis Aétct łÁn: ooŕtĺ ĺrĺĺa; ,.* s:s Bükhr'n!*' Ktrsuń Lajos 
'it 

?.
.Ą tagságj jog..,iszany kczdcte: 20 l2.02'2l.
vä|tozás idópDnĺií: 20l2.0f'2 | '

I']Lłil}'rs:-'-...
łłe,n hljeq'.aí|)

A betéli táreaság kii|tagja(i)2
{06)

llttp:/iw"ĺvw'opten'hulloadpage.php?desFCTTVCK&lan5&cid:0l 06 1 1 j29 l 2013.09.1i.
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liincs adat 0,0c

l 1. oldal' összeson: l l olda|

0,11

x1Y"']Ł!:*ijavíĺś 
régzÁek füo|ó.ĺ;u6Ér :Íú9ó |.il.prÍ l:orr' 09, rĺ. igęgrc.?roly

p.3' *,'E1il9ĄKô.tct:.íJ5.ol*dcJ:Q3-9Ę-^ FÉBERTKqôskld.|mlBctćí.r.fssás
ffi & üg.& -B-l .Ĺ il-.; Łšj új k|!i 11.{s.í?*1ĺ1'sil'9kq''xo;'"eą.z'91.e..'...

'..*:'--,9eÉĺreĘ!'ł9p'....''".'.^...céglĘFéksfÄŤ:0í0eí1991Mfu:2ffi9-2ąii,$&đ*'Fl-::..:.-j-j.:.*^:.'.ď.:gó:łł..]i] . ęégtiiTléIę!'ĺ9'9.?: o?: l9:''é9 '.2ol.3.1.o.9.. ''lł;'kíłłi'tt
;ŕÉľrnT.' xgnslĺde!l4i Bcté(i T{rsasÁg (I08l Bud€ptst
'Szpĺdahclyiu. 18' lll7'; [282ó6392.2.0l])

Ábĺrósigt ]994,'07' 38.án hozottľé8źsét hiv8Glböl az alábbĹ
ak' gę(ińt jáyíŕja (egésiá{Đ kí:
2.,'FÉBERT, Kěreikedelüi Beléri táĺsaslig
Töii!lyś': l'993' 02. 10-i ha$llya|-

''F€BERľ Kcrgkcdclmi Bctćli TäMság
HadłlG: l99l' 0?' lGtóI.
Bbję$/ęfÝe: 1 9n. 17. 0E.

Eĺurasítô és, kiaYíló'vćgzęsqk
c. égkđziqEy
Eý : 1998. Kórét:4€. oĺda|ĺ 48914.

Főýárbsi Bírć,gg al 06 ! t529l

''FÉBiRľ: Iftrcskcdc|mí Beĺóĺi Társ.tág (|'06ó Bqdapeĺ' T}
lcki't.]ĺszló 1ér 57. patilon: ĺ2t266392.}0ll)

Ábióýłg'a'l996..t'1. 06.án.1oaŕvćgzlsćtbivalalMl az8lábbĹ
ak gdńbtjaľĺtja (cg'hzĺti) kí:

2(0ó). L,áęIó Ełnőlě'HU l l02 Buđapést, I{amt u. 70.. III/I5.
Tôrölve: I995- 03. 0l-í iEtĺ|Ir{l.
Bejégý€zve: I99B- l0. 2l"

Az 6dąĺok az opten x't. cég{ár rendýéréóól gémäżnat
am€|ý céíi€k.ěetén a,cégköf l6nybeh m6!deIeBt hlEt.los aďatDkat 6ítaImáżal

má5 gedgďéi *téo egYéb faEásó| *áńEó hiEt}o'.éá €üújtiitt |nfoffiác|ók táth.tók'

Eká.deféś id6pontja 2o13.o9.u 16:a6'
Ifio|só fe|da|goótt cégkóz|óny nregie|enéś dákimä: 2oĺ3.o9]o5'

AdatôáŹs tttoĺsó alct|ĺréláśí dátuńär 2ol3.o9.ll 1$'m

Impieemś|;ęl nytsÜiofatĘ6 opbn kÍt.
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BUDAPEST I 4. SZ,.UCYTTNNT IRODA
1077 Budapest Vľĺ. k. KiľáIy u.67.
L391 Bp. Pf. f47

11. számú melléklet

Dľ. Sebők Máľton íĺgyvéd
tel/faxt 351-1'747

mobil:0630 /93Í84f8
c-ĺnail : drsebolĺ@t-onlĺnc. lr u

' :-^",,^,,",,^, 
",-^,-^,. 

ft, hk,u ,ĺ
lł. S?.: . | ''..ľ ,. łLh ,6ĺ,

TiszielĹ Mészaľ Erika eljeg',zĺAsszony ľészére! 
$Z. :lZ.: . Ęýn [ĺi.uw

Én:... 2013 JÚt 0 2' fu/,-',
,*,.. . . .1tL6.f.n{1..z11n JÚL tJ,L c

E
A ,"FÉBERT'. Bt Keľęskede.lmi Bęťéti Trírsaság bérleti előszeľzőđésse] rendelkezik a /
Telcki LászIó téręn kÍalakítandó píacépĺileten beliil két béľleményre egy 20 nrrr-esl.í
és egy 40 nm-esľę'

Ügyfelen Mezęi Béla 2012.febĺuár 13-án a Józsefi,-árosi Váĺosüzemeltętési
Szolgálatnak íľá5ban j,elezte, hogy a 

''Fébeĺt 
Bt''- a bérleti jogĺa vďó váĺományi jogát

ľészérełítrułuŁta. 
-

Az iig;lĺen kéręlem ellenéľe a mai napig nenr töľtént intézkęđés.

Tisztelettęl kérem az Aĺjegyző Asszon;,t a bérleti előszerződést megkötni oégemmel a
aMEZEI - tvĺÁrÉ Keľeskęde]mi éś Épftőipaľi Kor.látolt Fetelősségű Társaság Cg.01.
a9-9653I2, székhely': .1089 Buđapés! Bíťó Lajos u. 35. 1. em. fĺa., ađószám:
23430154-2-4?).

A tisztelt Aljegyző Asszony ĺiielőbbí inĺézkedését vĺáľva

Budapest,20 13, junius- 26.

Tisztelettel:
o r. 9aľlN ľińRroN iig}"-ved

{t

Á Budapesti 4. sz. U gyvedi trrpł ąe],
1077 Budapęst Kkźý#Ałqĺ)ifi ĺ.

i39t Budappst Fťl/tłĘltv w-
tel: 30 93
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12. szźtmímelléklet

řl.cĺćě| : liśsf. I Sćgó : Ki]ép6 :2013. B. i:' i

'-. ;.'i. /.- ';':'F| iíĐ i..i ŕ:1 Mtl.ŃÁTÉi(eÉ5kcd6|mieÉpítöipeńKodáb:tFclc|ós*gúTáEäság
(.j:l, 'i.]i' .''''': .ĺ5, .š]i, .Ł. ' i.-ĺj i1-j Łť .40a9 Eud4d' gÍó Źj6 U' 35. í. +i' za'

cesj<rŹéteäŤ: fi re s5312 Be.én: 2?ś154.242
uđřál!Ev!|hoż:
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13. szćmumelléklet

3éĺleti eiőszerződés és .

}ĺiegáĺlapodás a Te|.ekj téri Éle{miszęrpĺaccat kapcsoĺatos egyes kércésekrőĺ

ame[;'ĺ ię;1ę;.;it egyreszrői

Budapest Főváros Vtl|, kerĺjĺet Józsefvárosi önkormányzat (i082 Budapest, Barcss u. 63.

ő7., acicszáma: i5508009-2.42, statisztiKai i.ô:zsszáma: i550Bc09.7511-3f1-o1,
kéo'''.rseieteben ir. Kocsis Máté poĺgármester). a továbbĺakban: Ônkorrnányzat (ingatĺan
tuĺajdonos),

łrásrészrői

No PARÁ Húsipari éś Kereskedeĺmi SzolgáĹtató Betóti Társaság (székhet'ýe:108ł
Budapesi, Teteki téń piac 45' pavilcĺr, cégjegyzékszáma: 01.0ó.757f84, adőszáma:
7i57647c-2-4f) képviseletéĺ:eĺ:: Bócii Zo|.ián iizletvezetéssel megbízott beltag, mint
he{yhasznáĺó

kőzött, a[u|.írott napon és he(yen, az atábbi feitételek sferĺnt:

1-

l. Eĺőzmények

A Budapest ViII. kerÜiet 351f3/1 hrsz.ťl, Budapest Vl||. kerüle.r Tetekí Lásztó téri,7766
mf atapterületű, ,,piac,' megnevezésű íötdrésztet az ingatian.nyiivántartás szerint
Buciapest Főváros Vjlł. kerütet Józsefuárosi onkormányzat tutajdonát képezi. A
fölcl:.észletetr a helyhasználó a 200ó. október 13.án kett, haiározattan idejLi
helyhasznátati engedé|.y a|'apján, bérĹeti c|.íj fizetése me|'ĺ'ett hasznátja az 54. sorszámú,
3ó nrZ alapterÜletű, jeienleg korábban baľomíi Üzĺetként, jeten(eg raktárként használt
fet'építményi'

Á fetek ńgzílik, hogy a fetépítményt a hetyhasználó/he|'yhasznátó jcge|.őcije építette. A
he|.yilasználó a felépítményt Recskó i-ajos etadótó|', a 2006. október ĺ0.én keĺt
aa.ásvéteti szerződéssel szeíezte. Á Íet'építrnény az ingat|an-nýtvántartásban nincs
őná|.ió ingat|'anként nyitvántar|va, a hetyhasznátó átt'ai kötött adásvéte|.í szerződés az
ingat[an.nyilvántartás szerinti tu|'ajdoni viszonyokban változást nem eredményezett.

A íetek egyező véteménye szerint a piac hcsszú évek óta teljes rekonstrukcÍóra szorul,
mÍvel a mai követelményeknek ner'n felel meg. Az Cnkormányzat tájékoztatia a

hetyllasznátit, hogy Budapest Főváros X. kerütet KőbányaÍ Onkormányzat PH Hatósági
lrcda Hatóságí CsoPcrtja Klz9f36i2.ĺfł1.ĺlVi|. Úgyszáĺnů haiáľozatáĺak rer:delkező
részében a Telekí térĺ piac működését 201 1. jútius 3.ĺ.ig engedélyezte. Ä haiái.ozat
szeřint fenti határicjőt követőeĺ a Te[eki téri piac ,:el'eniegi íormájában nem
:'lzeĺ:leiieŁ. Erre tekĺnteitel az Ônkcrrnányzat a piac Üzemeitetósável megrízoit
Szenýezet útján a helyhasznál<i helyhasznátati engedétyét a Pik, 43í . 97 aĹap1án, fa11.
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2

;iiius 3i ! hatáLtyał jiásban fetmondta, r<igzĺtve azt Ís, ilogy a hei1ĺhasznátat a fent
hitJa.Lkozatt haiisági hatáľozat íctyián a jogszabáły erejéná[ íogr,a is rnegszűnik-
i{elynesználó kijeleĺrt.ĺ, hogy a haiósági hatáĺozat tartainiát, és az emÍait szükséqessé
vátt íetmondást ĹJdofitásut' Vette'

HeI'yhasznátó tucicmássai lí;- arĺól, hcgy az onkornánpat a Tel.eki téri pĺac bezárásá'ĺaĺ
egyidejiĺ{eg ideigienes p'ĺacot nyit a Budapest V|||' kcrüiet Szerdahelyi utca és
Karácsolly Sándor ..itca saľkán tévő beépítetlen telekingatlanain' Á. helyhaszná1ó részére
az ideigĺenes píacon koniéner uzietheĺy.iség bérlésére az tnkormányzat tehetőséget
biztcsítctt.

A TetekÍ té;.i piacon tatálható íeiépítményeket az tnkormányzat kiÜńti és lebontatja,
tekintettel arĺa' hogy jetenlegĺ Íormájában gazdaságos íetĺljítására nĺncs tehetősóg. Á
jetentegi Tel'eki iéri plac terüĺetének egy részén, a 351f3/11 hĺsz aiatt k'iatakutt
ingattanon az onkormányzat. uj, korszęrű piac épű[etet építésérőt iôntött' ,Ą

heiyhasznátó kije|'enti, hogy az új pĺacra vonatkozó bekerĹi|'és jogi és pénziigyi
íettéte|eirő|. szőtó, 191ĺ2a11. i|v.21'') szái.nú, valaminĹ az ezt módosíto f91/fa11. (vfi'
7.i számú Képviscl'ő-testüłeti határozatot ismeri, a határozatrót ci részletes
tájekoziaiást me3kapta.

|Í. E|őszerződés

ó' A helyhasználó míndezek jsmeretébeĺ Úgy nyitatkozik, hogy fetépütő Új pĺacon hús-
hentesáru tlzĺetkőrű. 36 m2 atapteriitettÍ űzietet kĺván bére{nÍ, éłve az
tnkorĺnányzat feni hi.',atkozott 29f/2a11.(Vll.7). számú határozatának 3'2.2. pcnt

' másocíik bekezcésében meghaiá rozott i.ehetciséggel'

7. Áz tnkormányzat úgy n},ilatkozik, hogy a fetépítésre kerÚtő uj Teteki térĺ piacon
cseĺehelyiségként hús.hentesáru Ĺjzletköru, 16 m2 atapierĹiletű pÍaci áĺusĺtó
he|'yiséget bérbe kiván ad*ĺ a hetyhasznátónak az új piac Íel'épĺjtését követően.

8. Az onkormánrzat tájékoztatja a hetyhasznátót, hogy jelenĺ'eg a piac teľvezése van
folyamatban, a terýez€tt üternezés szeńnt az új piacépiil.et várható átadási
határideje 2012, szeptembeĺ hónapban lesz.

9. A szeződő fe(ek jeten etőszerződésset kcj(csönösen kötetezettséget vátlalnak arĺa,
hogy az új piac használatbavéteti engedéiyének jogei-őre emetkedésétől. számított
j0 napon belüĺ, r,árhaiőan fł1f' szeptember 30. napjáĺg az onkorrnányzat a
he|'yhasznátónak i5 év határczott időtaĺiamĺa bérbe a'J, a helyhasznátó bérbe vesz
az új Teteki tér.ĺ pĺacon egy hús-hentesáru üzl'etkcirrj, 36 m2 a|.aoteriitetű píaci
árusí:ó heł-vÍséget a Képviselő.testÜtet f91 /fa1"| .(vi].7 ') határozatában
nlegl:atározott tényegĺ íettćtetekket, ĺnelyek a következők:

. hel.yhasznátő az űj piacon versenyeztetési el.járás nétkűt kŕjthet bér.tetí
<lcĺzÄĄéct millaĺ ĺ- uj piaci bér[enény csereheiyíségnek mÍ;rősí.]ł,

/ĺ
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- a hetyhasznáĹć iegíetjebb a je{eltegi piacon |.évő íelépĺtrflé:.'iye netto

ataĐteri]l€te erejéig az új piaccn be|.épesi dij fizetési kö.lelezettség néii,'ĺji kőthet

bé:.teti szerződest,

. amenl..:',ĺĺben a iet,visóg haiározoti ĺdejű bértetĺ szerzaćésę ie.;ár, és azi a

rel.yhaszná|'ó a bei.teií szeĺzócés tejártát kovetóen továbo akarja béĺel;ri, az

onkoiniányzat eiőbéĺieti jogot biztcsít és a helyhasznátónak nern ket|' újbóti

belépési díjat íĺzetnie,

- a hel.yhaszrátó bérieii jogviszonyának íennátĺ.ásá.ig az új pĺacr.a Vcnatkozó béíĺeti

szerződésben az cnkormányzat nem záĺja kĺ a bérteti jcgvĺszonyok átřUházási és

atbértetbe adási lehetőségét' e |'ehetőségek az 1993. évi LXXVIĺ|. tĺirvény

(Lakástorvény), és az onkormányzat tr.ll'ajdonában áltó nem lakás cétjára szotgátó

hetyĺségek bérbeaĺjásának ŕel'téte(eirőt szótó és az onkori.nányzatnak a pĺacra

vonatkczó míndenkor hatátyos rendelete szerint a béĺbeadó hozzájáru(ása esetén

gyak<lrclhaiók,

. a KépvÍse{ő-testűlet a f9a/fo11.{\'ĺ||,7,| szämu határozata 2. pontjában

rneghaiározta az Új pĺacon a p.iac megnyitásakor alkalĺnazásra kerijtő bérteti

díjakat'

i o' A 9 ' pontban megjetó|.t határicő késedetme esetére a7 .Önkormányzat

kötetezettséget r'álta|. ari.a, hogv az ideiglenes piaco+. az új piac' megnyitásáig

fenniartja és üzemelteti' Az onkormányzat a rajta kívütáttó okból bekövetkezett

késedetern eseLén az ok megjetötésével jcgosult póthatáridőt vátlalni.

11..lelen szerződés 1. számú rne|.tékietét képeri az Új piac progrämtenr'e' valamint a

bérteti szerződés megkĺitésekor átadásra kerülő árusító hetyiség átadáskori

készt-1ttségét rögzítő műszaki teírás.

12.A fetek rôgfítjk, hogy az etőszerződés tárgya jövőben feiépítendő épĹiletben

kialakításra kerÜtő árusító heiyiség {iiztet)' ,A íetek megfelető tetjesítésnek

etfogadják, ha a megvalósutt ijztet atapterÜ[ete +-10%-aI eltér az ełőszezódésben

ĺneghatározott al'apterütettői. AmennyÍben az eltérés az 5 %.ot meghatadja, a felek

a kütönbözet tekintetében egymássa[ elszámo|nak, ha az új üz|et kisebb, mint a
jetentegi, akkor a hetyhasznáió jelentegi üztętérőt készütt értékbecslés, ha az ílzlet

alapterütet nagyobb, akkor a Képvisető-testü(et 291 /7o,l1.(Vl|.07.) számÚ

határozatának 3. pontjában meghatározott m2.re eső belépési díjak

atapĺ.llvéteI'éveĹ. 10 %-oi meghatadó eltérés csak a felek erre vonatkozó

megáliapodása esetén megengedett.

13'Á. íelek rögzĺtik' hogy az új piac épÜtetében kiatakításra kerÚĺő egyes íizletek

épi-l{eten betüti konkrét hetye még nem ĺsmert. Az Önkormányzat kŕjtelezettséget

vá1ial arra, hogy a beŁső kiatakítás terveit egyezteti a bezárásra keĺĹitő Teteki piac

azon he[yhasznái'óival és ĺ:értői.ret, akik az új piaci ethetyezésre az Onkoĺmányzattal

előszerződést kcjtöŁiek' Á.z előszerzőcjéssel ren'Jelkező helyhaszná|'ók és bériők az

egyes Ĺizletkciĺôkre kije|őtt Lij piaci helyek közĺil a szabad ne(yek kütső szemétyek

1i
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ĺészéĺe tô!.iénő páiyázŁaiása ei'őtt vá|aszihatnak, több azonos iípusŮ ijzieĹ eseién
egyĺássat rnegáltapodhatnak, megáiĺapodás hián;lában kczjegyző jelenĹétében
közöttűk sorsoiás útján kerüĹnek az üzĹetĺ.:etyiségek elcszt'ásra.

Łgyéb megállapodások

14. Heiyhaszĺátó váital.ja, hogy a bezárásra kerü[ő Te|.ekí téń piacon iévő, 1. pontban
meghatározott Íeiépítn.lényt . arnennyiben eddig rnég nem adta az űzerne|.tető
biľtokába . akkor jeten előszerződés aLáírásátóĹ számiiott 8 napon be|.Ĺit íngóságaĺtót
kiüríive az onkormányzat á|'ta|. a piac üzemettetésévet megbízott szervezet
bĺi.tckába adja. Ä hetyhaszĺ:áió a birtokbaadáskor koteles igazoln.ĺ. hogy kŕizűzemi
díj.tariozása, jl'l. béĺĺeti és ijzemęlteiési dĺj taltozása nincs. Amennyiben a

íetépítmény öná|.tó gázrnéĺőve( rendelkezĺk, a helyhasznáĹó köteies a mérőórát saját
kcittségén a birtokbaadásig leszereitetni' A birtokbaadáskor a fel.ek átadás.átvéteti
jegyzőkcinyvet vesznek fc-i., rnetyben rögzĺtésre kerüĺ, hogy a hetyhasznátó a jeten
pontban rłeghatározott kötelezettségeínek eleget tett. Tekintettei arľa, hogy a
íetépítmény a biriokbaacást követcien bolrtásra kerÜ[, a fetek rdgzítik, hogy a
he[yhaszná|.ó ingóságaĺn kívÜĺ' a íelépítrnényből . az á|'|'ékonyság veszétyeztetése
nćtkilt - minden olyan maga iíltat vagy jogetődje álta|' beépített berendezésĺ és
ŕelszerelési tárgyót elvÍhet, amiľe igényt tart.

1 5, A íetek kőlcsőncjsen kijeientÍk, hogy jelen, új piacon Łörténő heĺ.yiség béĺbeadására
vái.talt e[őszerződéses kcitelezettségek teijesítésén kívüi az 1. pontban
meghatározott teĹépítménnyet kapcsolatban egymássaI szemben semmiiyen további
követelést nem támaszianak

1ó. A helyhasznátó tudomásul veszi, ha a bontásra kelĹitő heł'ýség birtokbaadásávat
késede|.embe esik, az onkormányzat a szerz<jdésszegésbőt származó kárai
megtérítését követeĺ'heti. Ha a teljesítésre va|'ó íethívástól' számított 30 napon betüĺ.

sem tesz eleget a hetyhasznáĺ.ó biĺtokbaadási kôtełezettségénekj az tnkormányzat
etá tthat j elen előszerződéstőĺ.

17' Jeten e(císzeződés mqkötéséhez az Onkorrnányzat Városüzerneitetésĺ és Pénzügyi
Bizottsága 1zz3/f011. (V||ĺ. 03. ) szánrú határozatávat hczzájáru|.t'

18. JeĹe* e[őszerződésben nem szabályozott kérdések tekÍntetében a Ptk, a

Józsefvárosi onkormányzat 17lfaas' (l\,' 20.) őnkormänyzati rende{et
ľende|'kezéseĺ az irányadók.

Jeleĺ.ĺ negáĺlapodást a íeiek atáírásra jogosult képvĺselőĺ eĺolvasás és egyező éľtelmezés
után' n:int akaĺaiukkaI rnindenben megegyezőŁ, jóvánagyó|'ag aĺáĺrták.

Bĺ.ldapesi. 201i. augusztus 8.

łl
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14. szźlműmelléklet

Megáilapođás

(b'érleti jog áfađásáról}

Alulíĺott }io.PARA ts.ĺ.' t08ó. Budapest Teleki Lríszió tą 1.asz:Żi576470-f.4f
KNE-BO KFT t086.Budapest te]eki Lasz\ó tét 1. asz:f2684154-2-42továbbiakban béĺleti
jog (átadó) valamint, továbbiakban béľleti jog (átvevtĺ)a mai napon megá1lapodast kötÍink a
buđapesti Teleki téĺi ldeiglenes Piac (1086. Budapest Kaľácsony Sándoĺu. 1-3' ) területén
Iévő 4-ęs számú 30 m2-es alapteĺületÓ arusítóheIy (konténer) bérleti joglának átł'étęlérő1.

Felek ľögzítik, hogy ajelen nrega1Iapođás érvényességéhez sziilłséges ho zzájaru|ásíkérelmet
egyĺittesen nylijtjak be a piacot Ĺizemeltető Józsefuĺĺrosi Városiizemeltetési Szolgálat feté.

Felek tudomásul r'eszik, hogy a nregállapodás a kéľelem elbíľálásĺĺt követően Iép érvénybe, az
átadás lehetséges időpontját a hozzíjaľulás ťogia taľtalmazni.

Fenti megállapodĺís elolva.sása és abban foglaltak megénése utan átadó és átvevő fcl a
megállapodás taĺalmát aláíĺasával rtyugtźuza.

KeIt, Budapest 2012. maĺcius 2'

bérletijog átadó

Előth.ink, mint tanúk etőn:

Lk# {Íł l.a:}aź''.'(név)

br,'ílĺł p. l ..(... h:'8,.'ąĺux,*,>

bérleti jog áwevó

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



15. számú melléklet

łtrluiírott' NS-PARA BT. Bt' bér1etijog átadó. KNE-BO KFT bérleti jog átver'óvel eryüttesen béľloti

jog átadásĺa iranyu1ó kéĺelmet nyĺ1iořu*' az atábbia'kbaĺ ĺögzített azonosító ađatokkal ľendelkező.

álłala:rn Józseľváĺosi Váľosĺize*"ioĺe,i Sz.algálattól béreit' 1086. Teleki téri ideigĺenes Piacon ĺévó

he}yiségre.

A heIyLségbérlő (béłIetijog lźtudó) ada|ai:

BÉRLETł JoG ÁTAĐÁsRA ĺRÁNYUł-o KÉREĹEM

Iíerlo No-Para Bt.

1086. leleKl ÍeÍ1
!

I

-L0-041004

Címe: l 1086. TeIeki téri
( lĺ í-?

4-es számú konténeř

:i30

kezdete: I 2011.bérletĺ lo,

A bérlemén-vłlen jelenleg 
I

folyóievékcnyseg: l hús.heniesáru kereskedelem

Á személyes adatak védelmérőt szóIó jogszabáty garancitii alapjĺin, jełen kéľelenben feltiintetex

szem,źĺyeś adataim telj es koł,łi kezetěséhez hozĄĺźrulok

Kelt.: Budapest, 2012. máĺcius 5.

Béľlćí títtal béľetÍ heĘÍség{együttes) adatĺÍ:

Bérleĺijogot dnevő szeméIy/ cěg adani:

Bl4qigs!!-!eve: KNE-BO KIt

Ĺ086. Budapest Tetekĺ Lászłó tér 1.

Ĺevelezesi cím: u.a.

z26U1S4-f4fadószáma:

cégieevzéŁ szám:: :P.01{9-938854

Bérlőjelölt áItď a
helyĺségben ťolýatni kívánt

(neĺfeI Mónika

hús-hentesáru kereskedelem

ir'.i.)l'l ..; r :::rl.$ .i:: ,

ľ, l ;čl .l ' ^ :'::l:: łł'!:':lc
',l | łiagi,lvź]\ji.'.;;.'i.;jż'
V"łLĄ ĺ/ \-..



16. számtmelléklet

l. olcial' összesen: 5 oldaiopten Cégĺ'áľ

No PAŁĄ Húsipaľi és Keľeskedelmi Szolgá|tató Betéti Társaság
,'végelsľámolás alatt''

(1084 Budapest, Telelĺi téľi Piac 45" Pavílon.) Adószám: f|57647Ü-f-4f

Cégtö'ľténet 2003.03.06. és 2Đí3.1 ĺ.25. között

1 Á|talános adatok
Cćgiegy,zékszám: 0! Úó 75?2S4 (Haĺály'os)

Cégĺoľma: Betét; táTsaság

Ąiakuiás dátuĺna: ?003-03.06-

Bejeg1'.zćs dáĺuma: 2003.04.02.

2 A cég elnevezése
2J1 No PAIŁĄ Hrisipari és Keľeskedelnri Szolgáltató tsetétĺ Tál.sasäg

Változás időpontja (tłirtés): 2012.03.23 -

l.öĺlés kełtt: 2012.0ó'04.

I'iatĺźIyos: 2003.04.02'. 20] 2.03.23.

U2 }io P.ĄRl\ Húsipari és Kereske<leĺmi s?-olgáiťaió Betéti Társaság '.vÚge|számolás alaft''
Változás ídőpolltja: ?0 12.03'23.
Bejegyzés kelte: 20 |2,0 6.a4.

Hatĺ}lyos: }0!2-a3.23- ^ ..-

3 A cég röyidítétt elnevezése
3/1 NoPARĄ Bt.

Változas időpontja (törtes): 2012.03.23.
TijĺJés kelte: f}]lf .06.04.

Hatályos : 2 0ü'a4.02. . 2Ü 1 2-03.23'

3/2 i\o PAiŁÄ 'Bt 
.'v.a'''

Változás i<lőpontja: 20 i2.03.23'
BejegyzÚs kclte: 20 1 2.06.04.

Halrhlyas: 2a!2.Ü3.23. . .'.

5 A cég székhe|ye

5/1 1084 Budapest, 'ľeleki tćľi Pjac 45. Pavilou'
Hatályos : 2 003.0l.02. . ...

8 A táľsasági szerződés (a|apszabály, a|apĺtó okiľat, |éÍesítő okiľat) kélte

8/1 2003.0-1.06.

8/2 20ł3'a3.26.

u3 :004.0s.23-

B/4 f006.a1.24,

6/5 2009.04.16.
Bejeg3ĺzés kelte: 2009,05.05.

9 A cég tevékenységĺ köre{i)

9/1 4722'08Hús-,húsĺiĺilkiskereskeĺĺelme(Főŕevékenység)
TÔrlés kelte: 2009.02.?8.

Hatóiyos: 2()()3.0'ĺ.02' - 2a09.02.28.

9/2 4723'08 Hal kiskeľeskedclnie
Tciĺlés kelte: 3009,02.28'

Haĺ á!j,63 ; ? 003.04. a2.' 2 009.a2' 2,3.

9/3 4715'08 Ltal-kiskereskedelem
Töľĺés kelt.e: 2009,02.28.

htĺp:l/wn.rv.opteu.hr:1loadpage.php?dest=CTCT}iY&1ang:&ciĺi=0106757284ctđatu... 201j.1 ! .?-5



Opten Cég1aĺ 2. oldal. összesen: 5 oldal

iialńiycs: 2003.04.02. . 2009.02.28'

9/4 5227'03Egyébéielĺniszerkiskeľeskedeięrn
Tőr]és kelte: 2009'02.28'

i]o.tć!}'os : ?aa3' 0.ł'02' - 2009.02.2 8.

9/5 4?23.C8Hús-'Ł.ásáĺukiskeręskedelme(Főtevékeu'Ysěg)
B+jcg-v.zćs kelte: 20íj9'0f .2 8.
.i.Öĺlés 

ke]te: 20L3'Üf ,]3.

Hat,źlytls: 2009.D2'28. . 20l 3.02.l 3.

9/6 4?23'Ü8Halkiskeri}skecle]nre
Bejegy'zes kelte: 2CC9.02.2E'
Törlés kelte: 20.i 3 '02. 13.

Hatúlyas: 2aÜ9'0?.28. - 20!3.a2.] 3.

9n 4?25'08 ltal-kiskereskedeienr
Be.iegyzés kelte: 2009.02.28'
Töĺiés kelte: 20l3.0]. l.3'

Haĺáiyos: 2009.a2'28. . 20!3.02. l 3,

9/8 4729'08EgyébéLe]nriszeľ-kískereskedelem
Bejegyzés kelte: 2Ü09.02.28.
Töľiés kelto: 2a |3.0f ' i3.

'Hątlill;ĺls: 2009,Ü2.28. - 2ai3.02.] j.

9/9 4722'08H',ls-,husáruk'iske:eskedelme(Fótevéken"ĺ'ség)
Bejeg,'zés kelte: 20 l 3.(}2' 1 3'

.řI aĺťtiyos : 2a I 3'01. i 3' .'.,

9/10 4723.08 Hai kisiĺeľeskedelme
Bejegyzés kelte: 20 I 3.02. l3'

Haĺáiyos : 20 i 3.Ü2. ! 3. . ..,

9/11 4725'08ltal-kiskereskedelem
Be.legyzés kelte: 20 l 3.02. 1 3'

Ilatalyos : 20 I 3.02. I 3.' . .

9/12 4721''G8ZöIdség, gyiiÍnölcsiĺiskeroskedelrne
Bejegyzés kelte: 20l3.02' l3.

Halályas. 2() i 3.02' ] 3' - ...

9/13 4?29.08Egyébélelrnjszel'kiskereskedeiem
Bejeg.yzés kelte: 2'Đ13'02'13.

}tatúlyos : 20 l 3'Ĺl2. ! 3. -'.'

1í ApésjegyzeÍttőkéje
11/1 Pénz-belihozzäjárLrlás: 5 000 Ft

Nem pénzbeli hozz.źĄtlrul'ás: c ! r

Osszesęn: 5 000 Ft

I'IaĺáIycs: 2003.04.c2' .'..

12 A cégjegyzés módja

1a1 önálló
Változ,as időpontja (tör|és}: 200ó.07.0l.
Töľlés kelte: 2009.05.05'

HalúIyos : 2aB. ()4.02' - 2006'07'0]'

í3 A cégjegyzésľe jogosult{ak) adatai

13/1 ÍIorváthkoll(an:Dernjénlbolya) képviselő2030Érd'Mécśl.iriĺgu.&,B.

Haĺiłlyos : 2003.04.02' . 200'ĺ. 08. 2 3.

13/2 Onci Lajcs {ul:DeákE;zséber) 1112 Budapest, Menyecsłeu.f3.yy35.
A képviselet módja: önálló.

. Tisasege:vezetótisztségviseiö(1isztségvÍseló).
Ajogviszony kezdete: 2004.C8 23.
.Ą iogviszony vége: 2009.08.2.ą.

lrtłp:,/irtr,łrł..opten-hul]oađpage.php?desr=CTCTNY&lang:&cid:0106757284&datu.'. 201'3.11.25.
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Opten Cégtáĺ 3' oldal, összesen: 5 oldal

ř! łlúi-,,os. 2 0Ú4.cs.2 3' - 2006.a j.f 4.

1 3i3 Bédi fo!tĺjłl (an: Varga Saľolta) Í;szÍsć.gvisclö (vezető tisztségYiselő) 1 2 l i BudaPest, Bajáki
Feľęnc u 2Ü.
Á kópviselet mó,jje: cjnál]ó.
rł.iogr'í-szooy kezĺlete: 2006.0 l.24'
vžL|r,az,ás idĺ!pon.,.;a (törlés):, 2a L2'a3.23.
'fö'ľlés keite: 20 i2.06.04'

Hará!.yos.. 2aÜ6'0].21. - 20 j2'03.23'

13/4 Ĺ0i 09 46|424 ] YPLON VAGYONKEZEI,o F[l',sZÁN{oLo És PENZÜGYI TANÁCSÁDO
Koĺ!áttllt Fe}elĺlssÉgű Társaság IIu. l 025 BLldapest. csévi úi 1,l/b.
Atltiszám: ĺ 10j002324 ĺ
ĺłarga Í}a!ćzs 1an: Soós łíáĺía) r'égelszámolć i 025 Budapest, CséVi úĺ j i /B.
;\ képl.ĺseIet nródja: Öná11ó.

A jogviszon-v. keŹdete: 2012.03.23.
változas időpontj a: ?0 12.03.23.
Bejeg-ł-zćls ke! te: 20 |Ż.0 6 -0 4.

ŕIatáĄ,175; 20l2.0j.23. . '''
A ínagyat i'|etvé külfdldi részvétéllel működő cégben éľintett á||arn{ok} betűjele

17/i HU - Magyar Kôztársaság

I.I ai ĺĺIyos : 2 003, 0ł'02, - 2a06.07.0 I.

A cég statisztikai számjele
20/1 2|5i64?a.5222-212-ł1-

Bejegyzés ketĺe: 2003.04.02.
Törlés kelte: 2008.0I.20.

HatĺÍl1,65 1 20Đj'Ú4.02. - 2a08'0 ).a ].

20/2 215'164'i0-4.tff-212-0t.
Bejeg-vzés kcłte: 2008.0l .?0'

'řl atĺíĺyos : 2 008' 0 1.0 l. -,..

A cég adószáma
21/i 21576470-Z-42.

VáItozas jdőpoEĺja (!ör!ćs): 20I I.1 l.2l.
Toĺlés kelte: 20l 1'l2.01'

Haĺáls,65; 20{B.a4.02. - 1()ĺ ]-l l.2].
21/2 ?15764'!0-2-4f.

rĺU2i 57ó470.
Atiĺ5szám státus7-a: lěĺfiiggesztcľt adószám
Státusz kezđete: 2a 11.1 1.2 |.
Váliozĺs idöponĺja: 20i' i.| 1.2l.
Vá|tozrís ĺdöpontja (torlési 2a |2.0 1'f0'
i}ejegyzés kelte: 201 1.i2.0l.
Töłlés kelte: 2012.ü1.20.

ŕlatdlycs: 201 l'I l.2]. . 2012.0l.2Ű.

21/3 215i64.70-2-42.
HUZI5,164'70.
Áđósziłm sÍátusza: érvén:ves adósfám
Sĺätusa kezdete: 20 ĺ2.0l.20.
váitozas idiiponda: f01?'Đ|.20.
Bejegyzés kelte: 20 l2.0I.20.

Hatłźĺyos: 2a]2.0]^20' - '.,

A cég megsztintnek nyi|vánĺtása

24/1 Amegszilntneknyilvánĺtásdátunra:20l2'02']3.
Äz e|jára bĺrósr* hatä.ozalárak szá:lla: c-qt.0 i - 12',0c53Ú0l2
A határozat.iogeľtjre emelkedéséĺek Ídóponda: 20 t2.03.23.
Váltoás időponqja: 20 l 2'03.23,
3e.ieĺy"zés keite: 20 I 2.0ó'04'

hatiźivos: 2a l 2.03.23. .'.'

bťĺp;//ĺ,vrvrv'opten.hu.iloacipage.php?dest:CTC'1.ľt-*Y&!ang=&cíd=010ó?5?284&dat'.:''' 2013.l ĺ.25.



opten Cégmľ 4, oldal, összesen: 5 oldal

26 Vége|számoĺás kezdete és befejezése

2ô/1 Végelszámoláskezdeie:20.l2.03-23.
Kéĺ.vszer-v.śgelszánoIas ĺ-látuľra:f íJ i'2.c3.f3.
Y á|tozás időpontja: }a p.03.2j.
Bejegy-zés kelte: 20 I2.Ü6.04'

Ha*źlyos: 2Ű12.0']'23. . --'

32 A cég pénzforga|mi je|zőszáma

321 1l736020-20020172-00000000
oTP Észak.durrántrili ľ. Bicske (2060 Bicske. Bocskai köz I'; 0i l 0 04 i 585)

Ä szánrla'nyitasi dáĺulna: 2003,03. l 9.

A szĄre1a zźnĺsi däiulna: 20a4-12.28.

Hĺĺlúlyos: 2cc3,04.a2' . 2aa5'0 i.06'

32J2 ia.i0Ü451-4fÜ49 l G8-5 l t00005
CIB Bank Zn' ĹIjpesti ťlók (l 043 Budapesą István úi 8.: 0l I 0 04 i 004)

A szálnia r:yitasi dáiurna; 2004.10'l3.
A sánla zárási dátuľna: 2ÖD6.a2.ió'

H aiiiĺ1;63 ; 200'ł. i 0'2 i. - 2006.a2.20'

32/3 117?1026-20310'142-00000000
oTP Budapestí r', XXl. Kossuttl L, u. (i2l l Buđapest Kossuth L. u. 86.; 0 ĺ i,0 04l585)

A számla n'j'.itási dátuma: 200ó.02.ló.
A számla zárźsi dátulria: 20l0. t ĺ . l i.
T.'řlés k.3lte: 20l0' 1].i5.

H atóIyos: ?ca6. 02.20, . 2a I 0. l 1. I 5.

33 A birósági Végrehajtás adatai

33/1 A r,égrehajtaselrerdelésénekidőpontja:2008.07.29.
A vé$ehajtás tlgyszéna: i 6Ą60587 J2
A végrehaJtást elrendeIö megner'ezćŚe: ĺ\PEH Kelet.budapesti Aĺióigazgaĺósága Hátralékkezelési
osáály 3.

A végĺehajtas nregkezdésćrőI szóló éľtesítés kiállítasáilak időpontja: 20] 1.0j,04.

Bejegyzés kelte: 20 l 1.03.04'

llatályos: 20l ]'03.04. - '''

Cégformától függő adatok

í A betéti táľsaság be|tagja(i)
(06)

1(0ô)k Horvĺith 7^so\t (an: Demjén lbolya) 2030 Érĺl, Mécsviľág u' 8'4B'

Hat'il1t65' 20A3.04. 02. - 2004.A8-23.

1p6y2 ołldiLajos(an:DeákErzsébet) 1'li2Budapest.'lVĺenyecskeu.23.VIi35.

Íiltályas: 2Đ04.a8.2 3- . 2a06.0 I.24.

1 (06y3 Bódi Zoltán (aĺ:Var'qa Sarolta) l2I i Budapesi' Bajáki Ferenc u- 20'

Hatályos: 200ó.0l '24. . '..

2 A betéti társaság kíiltagja(i)
{06)

2p6y1 BarłbásLásztó(an:Ferenczy,Rozália) ll12Budapesĺ"Kőéľbeľkiu.37.DiIl,f.4.
ĺł atdlyos : 2 003' 04^Ü2. - 2 Q0ł. 08.? 3.

2t06)2 KoľdilGábaľ{an: Pái\,Íagdolna Mária} l13ĺ Budapest,Tomori u. l7, ĺIil5'

Hatályłls: 2a04'08.23' - 30ĺJ6.a l.2!4.

2(06)i3 Zcrnp!ěĺĺLász!ónész':T'akács]vĹárĺc(an:BenkeAnna) 2336l)unavalsálly.,ĄľariyJánc'su83'
\'áltozáś idópontia (tpllés): 2009.04' l 6.

TöľIés keke: 2009.05.0j'

Í7crtiĺ7,as: 2005'0 ] .24. . 2a09.04' i 6.

http:i7\Ą.1v!v'opten'hrliqadpage'php?dest:C'I'CTNY&lang=&qid:O106757284&datu..' 201'3'1l' 'f5.



Optea Cégtar

2(0ôy4

5. oldaI' összesen: 5 o]dal

Kne{ei luÍónika (an: łv'Íezo Máľiaj 2310 Szigetszenĺr:ik|ós, Ĺej(li ijica 5

A tagsági jÔgvisfon}, kezdete: 2009.04'.:ó.
Váitozas ĺdőpontja: Ż|Jog.04.1'ő'
ĺ3ejegyz.ćs kelte: 2009. 05. íJ5'

ŕIatćIuos : 2Ü09.0ł' ! ó' -'''
3 A |retéti társaság kíiltagia{i) batétjeinak ogyüttes ôoszego
{06)

3{06y1 25ô0 Ft

Hatál..'os' 2Üc3'04.a2- . 20(}4'09.23'

3P6)/2 500 F.
\|áltozás időpontja (tiiľlós): 2C0ó.07'0ĺ'
.I.örlés 

kelte: 20Ü9.05'05'

l{utályo's : }00ł'09.2 3. - 2a06.07.0 I.

97 Pénziigyĺ modul

201]' év

Nincs adat.Beszĺímolási időszalĺ.

Éńékesí!és nettó áĺbel.étele

Üzerni eľedmény

Ádózás e!ötĺi eredniény

;\ĺérleg szerinti eĺedménY

Adózott eľednlény

BefekÍeteft eszközÖk

Firryóesz"közök

Aktĺv idóbeIi elhatáľolások

Saját tőke

cé11ařtalékok

KÓtelezettsćgek

Passzív időbe]i e]hatáľolások

Eladĺ5sodonság foka 0
Eladósoĺ'ionság néĺéke - Bonitás
o
Áľbevéte| arányos eredmón-v 7o O
Likviditási gyorsráta @

126 Eljárás adatok

Nincs adat. i'iincs
}iíłss adat, ]'iincs
\ĺncs ada... liincs
Nincs ada:. liincs
Níncs ada:. lłincs
Nircs adat . l.lincs
}iincs adai. Niĺcs
:\incs ada'i. Nincs
liincs adai. Ni;rcs
I::-^^ ^-r^, \t:-^^t\rll!Ď aud! l jl1:lLĐ

liincs adat. šíĺcs
iŃincs adar. Nincs
iiíľics adat. :\incs
Nincs adat. Nincs

i\ilncs adat. Nincs
liincs aciat. trincs

f0ĺ0. év

Nincs adat.

adai.
ada:.

adat.
adat.
ad2;i.

adat.

adat.
adaĺ,
aćat.
adaŁ.

adat.

adät.
adál.

2009' év

2009.01.0r. -

2009.12.3 1.

71 íJ63 eF.i:

-5 9ill eF:
-5 giJL eF:
-5 986 e|ĺ
-3 986 eFi

692 eFt

44? ePt

0 eii
-19 419 eít

C eFi
2C ô58 ei?i

0 eit
i8, 05

-1 ,06

0.00

Cćgnév: No PARA ľ'Iúsiparí és Kereskedélľiri sz.olgäItató Bt
Cin: l.084 Budapest, Teleki téń Piac 45. Pavilon.
Eĺjáras: Ve ge Iszámoliís
Köz|łiny száma: cK ?0l2i25 Közlôny dátuma z 2a12-06-21
Igénybenyůjtási hatáľidő dátuma: 20t2-0?-5 l
Végzés: Föváĺosi Bíróság 0l 06757284
Csődtöľv'ény je|e: .3

Eljárás indulás dátuma: 20l'?.a3.23
Végelszĺmo}ó adaÍaj: YPLON Kft. 1025 Bp.' Csévi ut 11/b.

Az adatok az opten Kft. Cégtáĺ ľendszerébő| száľmaznak,
amely cégek esetén a cégköz|önyben megjelent hivatalos adatokat taľta|mazza,

más szervezétek esetén egyéb forrásbó| száľmazó hivatalos és gyűjtött inÍormációk láthatók.

Lekérdezés ídőpontja 2013,11.25 1 1 :25
Uto|só fe|dolgozott Cégközłöny megjelenési dátuma: zaB.1 1'1 4.

Adatbázis utolsó aktualizá|ási dátuma: 2013.11.25 í0:58

hľtp:iirvlłr,v.cpteĘ.hrriloadFage.php?deseCTCTNY&la"rg--1Ĺcíd=O|06i5,7f84&dai':.,. 2Đl3.1\.f5



77. szźlmímellékIet

KNE-BO Keľeskedelmi és Szoigáitató Korlátolt Feielősségl5 Társaság
(1086 Buđapest, Teleki Lászlő tér i. 54-es pavi' ép.)

Ac1ós zám : f268 41 5 4 -Z- 4f

Cégtiiľténet 2010.05.03. és 201.3.09.I.f , kőzőtt

l Áltďános adatok

c Cégjegvzćkszárn: 0J 09 938ĺ}6a (Hatál-vos)

. Céďorma: KoÍlátolt íelelősségű társaság

o Ala(-ulás ĺlátuma: 20i0,05.03'

s Bejegvzés dátuma: 2010'05.0ó'

2 Á cćg elnevezóse

2:/1 KNE.BO Kercskcdelmi és Szolgá)tató Koĺlátolt Fele]ősségű Társaság

Bejegyzós kelte: 2010.05'06.

Halályos: 201 Ú.05.06' - ..'

3 Á cég rłĺvidített elnevezése

3II KNE.BO Kft
Bejegyzés kc}te: 20 l0.05.06,

H atúlyos: 20 1 0.05'()6. .'..

5 .Ą cég székhtlye

5/1 1086 Budapest' Tcleki László lér l . 54*s pav.Í. ép'

Bejcgyzćs kelte: 20] 0'05.06.

Hatúlyos: 20 ] 0.05.06' _...

8 A f;ĺrsas1Ęi szerződés ialapsnbály' alapító okiľat' |étesítö okiľat) keltt

8i1 20i0.05.03.

tsejeg1zćs kclie: 2010.05.06.

9 ĺtr. cég tevéken1ségi köľe(i)

9/l }llÍs' hűsárú kiskcrcskcdeleme

Bejepyzés kelte: 20i0.05.06.

Törlés kelte: 2a13.02'2Ż.

Hłtlályos : 20 } a.05.06. _ 20.].?'02'22.

9/2 l012i08 Baromfihús féldolgozása' tsrtósítása

Bejeg-vzés kelte: 20 l 0.05.06.

Ttlrlés kclte: 2013.Ü!'2f .

IÍatályos: 2010.05'a6. _ 20I3'02.22.

9/3 4723'08 Hal kiskereskedelme

tsejegyzés kelte: 20l 0.05'0ó.

Tčirlés kelte: 2Ü13.02.??,



lÍaúiyos: 20 l 0.a5.06. _ 2a ] 3.a?.22.

9/4 l.ul kiskeľcskedelp.e

Bejegyzés kelte: 
.fÜ10.05.0ó.

Törlés ke]ĺe: 2a13.C"'22.

}iĺĺĺłiiyos: }0la.a5.a6. 30]3.03'??'

9i5 l0l t.08 H.ístďdo]gozís, -taštósítás

Bcjcgyzés kelre: 20i 0'05.06.

Törles keiie; 2a.: 3.0f .22.

Haú!.1ĺls : 2Űio'05.lJ6' - 20't 3'0?'22.

9i6 4.?29, o8 F:gy éb é]elmiszeĺ-kísketsskeđL:]enr

Bejegyzés kelte: 2010.05.06.

Töĺ]és kelte: 20 13.02'f2.

H aĺđlyos : 20 j a.as,aő, - 2ŰI 3.C?, 22'

9/7 5132'98 Hris.; hriskćszítnény-nagykeíeskede]em

Bejegyzés keite: 2010.Đ5.06.

'l.ôrlés kelie: ?013.ł?.22.

HaľłźI.vĺls : 20 } 0.05.06. _ 20 I 3.02.22.

9i 3 47'u' 08 Reĺyéĺ-, pékáĺu-, édesség-kiskereskedeiem

Bejeg-ĺzés keltc: 201 0'05.06'

Tijĺlós kc1n: 20i 3.02'22'

l7atlźlyos : 20 1 0.05.06. - 20 l 3'02,22.

9i9 ÁJl l'08 ÉlelnliszerjellcŠi bolti vegyes kjskercskedc]cm

Bcjcgyzés kelte: 2010.05'06.

Ttirlés kciie: 20'3.03,.f2.

Ilatĺilyos : 20 l 0.05'0ó. _ 20] 3.02.22'

9/10 4ő33'08 Tejiemék. tojás, zsiĺadék nagykercskedelme

Bejegyzós ke)te: 2010'05.06.

TörIés kelte: fal 3'o2 -f2.

HaĺlźIyos : 20l 0.05.06. - 20 1 3,02.22'

9/11 5629'08 Eg.véb l'ondégláĺás

Bejeg;'.zds kelte: 201 0'Ű5.06.

Tiir]és ke]te: 2o1,3.a?.22'

Hatdlyos : 20 I 0.05,üó. - ?0 1 3.02'22.

9/l 2 4723.08 řĺÍs-' húsIáĺu kĺskereskedelme (Főtevóhen}ség)

Bejegyzés kelte: !0\3.02.Ż2.

Haĺúlyos: 20] 3.(J2,22. . ...

11 ,Ą cégjegrzett třĺkćje

ll/1 Ôsszesen: 500000HLIF Bejegyzéskc1te:20t0.05.06.

HatáIyos: 20 l 0.05.06. _...

13 A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai

Bil Bĺidi Zoitĺin (an: t'arga Saro!ĺa) ĺlgy!.ezető {vezgĺô tisztség1íse|đ} 23 l() szigetszentniklós. Ĺejlő utca 5' fszt. l'
Adóazoncsító jel: 83944c0 108

A kćpvisclet módja: Öĺállé.

A jĺ.lgvisztlły kez.dete: 20l0.05,03.

Bejegvzés kelte: 20l0.05'06'

Hatłźlyos : 20'l c.05.06. - ..'

20 .Ą cég statisztikai -<zánjele



?7

20ĺ 1 22684 1 54 47 2f.1 l 3.o i.
Bejeg.veés kelte: 20 ] 0.05.06.

Hulĺ}l;'.o s: 20 i 0.a 5.a6' _ ..'

r| cég adószáma

21t1 22684154-24?..

Vá!íozás időpontja (ôĺlés): 301 l. i 1.2 1.

Bejeg1zés ke!te: ?010.05.06'

ltť]és kelte: 20l i. I 2.0; .

Hctĺllyos: 2ala.05,06, _ 20] 1'] j.21.

2l!2 22684154-?.-47.

HV2f684i54.
Adószám státusza: Í.elfĺiggesztett adószáu

státusz kezde[e: 2i}l l. l 1 '21 .

Váliozás iđőponda: 2Üll'i 1.2l'
Váitozás íclőpontja (töIlés): 3012.o1.20.

Bejcgyzás kelre: 20l]'.l2'0] '

Tôľ!és kelte: 2012.0l.20.

Harályas: 20i ].] 1'?} . - 20i2'0].20.

21t3 ff684754-2-42.

HU?2684154.
Adószám státusza: érvćnyes aĺiószám

státusz kezdcte: 2o12,a1'20.

Változás időpoĺĺja: 2Ü12.01.20,

Változás iĺ!őponda (töľlés); 20l3'05'1 1'

Bejeg1 zes keite: fĐ ! 2.01'2a'

TÖřlés kclte: 201 3.05. 13.

Euttill,os: 20) ?.0 i .?0. - 2Al j.05. I I-

2|l4 2268Ą|54.?42'
HU23684i54.

Adoszám stáusz,a : feifüg-ĺcsz:et: adószánt

státusz' kcuÍlefe: 20l 3.05.1 1 '

Válĺozás idrĺýontja: 201-ą'05. l l .

Váliozás időponda (töľĺés): ?Ül3,07,0j.

Bejegyzés kelte: 20 l 3'05.1 3'

TörlÉs kelto: 2a 13'0i .o3'

Hatĺilyos : 20 } 3.a5- ! 1. - 20 1 3.07.03'

21t5 2?684154-f12.
I1u22684154.

Atiószám státusza: töľölt adósfám

Stiítusz kezdcte: 20i 3.07.03.

Változás időpontja: 20I 3.07-03.

Váltoás időpontja {törlós): 201 3'07.04'

Bejegyzés kcItc: 20 l3'07.03'

Töĺ]és keJte: 7oI3,07 'o4'
Hat'ĺilyos: 2a] 3.07,Ö3. - 20I3'07-u.

21/6 726841.54-?-42.

AĺJószám s:árrrsza: iiiĺiilt ädószám

Stárusz kezdete: 2013.Ü7'c3'



VI1'ltozás időpontja: 20 t -ą,f}7.Ü4.

Ee!egyzés iłclte: 201 3'07.0"1.

Halĺil',*ls: 2al3'C7.ał. _ .,.

32 A tź2 pénżtclĺgalmi jelzőszáma

3zĺl 1{,1DĐ512-6ő273I52.5l ]íJ0005

CII* Bank Zĺ|. Szĺgctszentmiklósi !iÓ:t {23l0 sfigetszenĹniklós' Bäjcsy-ils. u' 1ia.i 0i IÚ 04lÍJ04)

Ä szán},la nyitási dátulle: 20! l.02.15.

A száĺ:la záĺási dátuma: 20i2'02.14'
Bejogyzćs kelre: 2'aiI '02.f1.
lbrlćs kelĺe: fciz.af '?0.

ĺ{atáĄ,os: 201 ],.a2.2l . _ 2cI2.02.20.

33 Á bíľósági ľégľehajÉás adatai

33/I Á vógrchcj.uás e]Íende]ésének ĺdőpoľtla: 201 1 .06.06.

A Yégrehejtás iĺgyszáme: 58807ĺt273ó

A '.'ogrehajtásĺ elrendelő megnevezé"se: APEH KeIeĺbudapesti Adóigazgatósága Háira!ékkezelési osztály 3.

.Ą véglehajtás ilregkezdésóről szó]ó értesítćs kiállításĺínak időpontja:201 l.07.l4,
Bejegyzés kclte: 20i 1 ,07.14.

Hatúlyos: 20I ].07.l4' _ .''

45 Á cég elektlonikus elérhetíísége

4511 E mail: nopaĺa@t:emai!.hu

Be.'iegyzés kclte: 20l 0.05.06.

H altĺ lyos: 20 ] 0'a5.a6. - .'.

49 A cég cégieg,zékszámai

49li 01 09 938864

Yezewe a(z) Fővárosi Ton,énysz,ćk Cégbírósága nyilvániaĺásábaĺ.
Bejegyzés keile: 20 l0.05.0ó'

Harilyos : 20 ) 0.05.06. - ...

Cégfoľmától függő adatok

1(09) A tírsaság taBiainĐk adaĺai

|$9ý1' Kneifel Mólika (azi: MezőlĹárja) 23l0 Szĺgetszent.rniklós,I,cjÍ.ő Btca 5' fszł. l
A tagsági.iogviszony kezdete: 20l 0.05.03.

Bejeg-vzés ke)ĺe: 2Üi 0.05.06.

Hatĺźlyos : 2c} 0'05. a6' _ ...

97 Pénzĺigýĺ mođul



2ł11. év 2010. év 20$9.ôv
Beszánlolási ĺdiísz*k 20 l I 'cl.0l ' 

_ 20] i.12.3 t. 20l 0.05.06. - 20r 0. 12.31. Níncs adar.

]]ľtikcsítés ĺcttó áľtJc\'ćtclc ĺj lli cFr 0 glit }iirrcs.rd.rt'
Üzľmi e:eďmény -1i52 eFt 0 cFt Nincs adat,

.Ąćózás előtti eľednlény -1 75? ęFĺ 0 eFt Nincs adat,

Mérieg szerínĺí eĺedłrény .i 753 eFt 0 cFt Nincs a(lat,

.Ądizoiterednrény -1 753 eFt 0 eFt Nincs adat.
BeíekteteÍt eszközök 0 eFi 0 eFt Nincs adal
Forgócsz.közök 75 eFl 500 eFt Nincs adat.
Akíi'idóbeli elhaLí'o.lások 0 eFi 0 eFt Nincs adar.

saját tőke -l 253 e.b.i 5G0 eFt }iincs adat.
Céltartalékok 0 eFt 0 cFt Nincs ađat.

K.itelezet|ség€k l 328 eFi 0 eFĺ Nincs ađat.

PasszÍv időbeli elhatáÍolások 0 eFi 0 eFt Nincs adat'
Eladósodottság foka i 1.l.']| 0'00 Nincs adat'
Eladósodottság mértéke - Bonit.ĺs i -r.Üó 0'00 Nincs acat.
Áhcvétel aĺán;.os eređmény 9ź í -2l,58 Nincs ädat' Nincs ađat.
Lik-vidiľási gryoĺsráta i 0'06 Nincs adat' Nincs adaĺ.

Af adatok a7- opten Kft. Cégtáľ readszeréb6l számraznak, amely cégck csolén a Cégközlönyben megĺelent hi!,aĺalos adatokai
|zr|'^Imf7,.I.a. nrás szervľzetek esetén egyéb forrásból s?áľmazó hívatalos ćs gyűjtött iníormációk láthatók.

Lekérdezés időpont1a f0 13'09.\f 12:47

Utolsó re]dolgozott Cégközlôn.v megielenési dáuma: 201 3.c9.05.
AdatbáZis utolsó äktualizĺíási dátum a:, 20|3.09.I2 7?:?5




