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A dĺjnté s elfo gadásĺĺh o z e gy szeru szav azattobb sé g s zfü sé ge s.
Melléklet: 3 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának részletes ismeľtetése

Az elmúlt időszakban a Budapest Fővaľos VIII. kerületlőzsęfvárosi Polgáľmesteri Hivata|hoz
a Jőzsefvárosi onkormányzat tulajdonában lévő közteľületek haszná|atfuő| és használatának
rendjéről szóló |8l20l3. (Iv. 24.) önkoľmźnyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
melléklete szerinti ktjzteľület-haszná|ati hozzájáru|ás irrínti kérelmek érkeztek. A Pénzügyi
Ügyosztály tájékońatása alapján az a|ábbi kéľelmezőknek köĺęriilet-használatí díitartozása
nincs.

1.
Közterület-használó. kérelmező : Suha Mátyásné egyéni vállalkozó

(székhely: 1081 Budapest, Kis Fuvaros u. 8.)

2015, decęmber 06. _2015. đecembęľ 24.
idényj ellegu aszta|i ĺĺľusítás (kaľácsonyi árusítás)
Budapest VIII. kerület, Szigony u. - Pľáter u.
sarok
2mz
76O,-Ftlm2lnap + ÁFA
28 880,- Ft + ÁFA (760,-Ft* 2m2 * 19 nap;
egyösszegben

ťoglalt kĺizterület-

Tényállás: Suha Mátyásné egyéni vállalkozó .2015. november 11. napjan érkezettkérelmében
közteľület-hasznźiatí bozzájźlrulás _ teljes díjfizetéssel történő _ megadását kérr a Tisztelt
Bizottságtól, tekintette| arra, hogy idényjellegű asńa|i árusítás (kaľácsonyi rírusítás) céljából
kívánja használni a köaeniletet.

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a |06612015. (X.19.) sz.határozattharĺ dĺintcitt
aľról, hogy a fenti helyszín szerepeljen a 20 napos fenyőfa, valamint karácsonyi-szilveszteri
aj ándékárusításra kij e l ö lt k ci zterul etek között.



A kéręlemben foglalt
hasznźiat ideje:
KözteľĹilet-hasznźiat cé|j a:

Kö ĺerül et-hasznźl|at helye :

Közterül et-haszná|at nagy sága:

Kö ZterĹilet-hasznáIat díj a:

A kérelemben foglalt közterület-
haszná|at ideje:
KözterÍil et -haszná|at cé|j a:

KözteľĹilet-haszĺá|at helye :

Közterület -haszĺét|at nagy s ága
Kĺj zteľĹil et-haszná|at díj a:

A Gazdálkodási Ügyosztá,|y javasolja a közterület-használat teljes díjfizetéssel történő
megadását, továbbá a köĺenilet-hasznźilat 2075. decembeľ 06. napjáľa, advent második
vasríľnapj aĺ a v onatkozó tudomásul vételét.

2.
Kci zteľĹil et-hasznźiő . kéľelmező : Zenobia Hungaľy Kft.

(székhely: 27 30 A|bertiľsa, Dánosi t|t 3 4.)

2016. januĺír 0|. _ 2016. december 31 .

építési munkatenilet (homlokzat felúj ítás)
Budapest VIII. keriilet, Horváth Mihály tér |7. _
Németh u. 50.
475 m2 + 1 db paľkolóhely (10 fił
paĺkolóhelyenként)
420,-Ftlm"lnap + AFA (építési munkateľület);
2 650,- Ft/paľkol őhely lnap

73 017 000,- Ft + Ár.a. (42O,-Ft* 475 m, * 366
nap)

2 650,- Ft/paľkolóhelylnap (munkanapokon,
2,65'- Ftlőrďpaľkolóhety) és 42O,- Ftlm,lnup +

AFA (munkaszĹineti napokon)
munkaĺrapokon összesen: 532 087,- Ft + AFA
(bruttó 2 650 Ft,- x 255 munkánap x 1 db.
parkolóhely, azaz 675 750,-Ft.)
munkasziineti napokon összesen: 466 200,- Ft +
AFA.(nettó 420 Ft,- x 1l1 munkasztineti nap x
10 m')

2016. januĺĺľ 16. _ 2016. december 3 l .

építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Budapest VIII. kerĹilet, Horváth Mihály tér |7. _
Németh u. 50.
3 db paľkolóhely (10 m2 parkolóhelyenként)
2 650,- Ft/paľkolóhe|ylĺap (munkanapokon,
265,- Ft/őrďparkolóhely) és 420,- Ftlm,lnap +

AFA (munkasztineti napokon)
munkanapokon cisszesen: 1 533 667,- Ft + AFA
(bruttó 2 650 Ft,- x 245 munkanap x 3 db.
parkolóhelY, dzaz L 947 750,-Ft)
Ĺnunkasziineti napokon cjsszesen: 445 200,- Ft +
AFA^(nettó 420 Ft,- x 106 munkasziineti nap x
10 m')

75 994l54,-Ft+ ÁFA (ide nem értĺĺe aparkolási
díj AFA taľtalmát)

kclzteľület-

Díjkiesés, díjelengedés összesen:

Ténvállás: A Zenobia Hungary Kft. a fenti 475 mf területet + 1 paľkolóhelyet a
Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 67 /2015 ' (vII.27 .) szárľu hatfuozata a|apján 2015 .



július 20. _ 2015. december 31. közötti időszakĺa vonatkozóan építési munkaterĹilet _
á||vźnyozás, építőarryag rakodás cé|jźra, valamint további 3 parkolóhelyet a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 942120|5. (x.14.) szźmÍlhatźrozata a|apján2015.
szeptember I. _ 2016. janulár 15. köz<jtti időszakra vonatkozóan építési munkateľĹilet _
á||vźnyozáts,építőanyagrakodáscé|járađíjmentességgelhasznźija.

Az ugyfé| f015. november 06. napján ismételten fenti területekĺe benyújtott kérelmébęn
köaerület-hasznáIati hozzáljźlru|ás teljes díjmentességgel tĺiténő megadását kéri a Tisaelt
Bizottságtól, tekintette| arra,'hogy a Budapest VIII. keriilet Horváth Mihály tér 17. szám és a
Német u. 50. szám sarkán elhelyezkedő épiilet felújításĺít kívárjrík folytatni.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kieső paľkolási đíj AFA tartalma 557 746,- Ft,
amelyet azugyféL köteles megfizetni ahatározatban megjelölt bankszám|aszttmľa.

A Gazđá|kodási Ügyosztá|y javasolja a Rendelet 24. s (1) bekezdés e) pontja alapjźn a
köZterület-hasznáIatihozzájnuLás teljes díjmentességgel tĺirténő megadását.

3.
Közteľület-használó. kérelmező :

A kérelemben foglalt közteriilet-
haszná|at ideje:
KözteľĹil et -haszntůat céLj a:

Ko Zterül et -hasznáIat helye :

Kö ZterĹil et .hasznźiat nagy sága:
Közterület -haszná|at dij a:

Anyám süti Kft.
(székhely: 1204 Budapest, Viľág Benedek u. 43.)

20|5.június 0I, _ 20|6. február 29.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Kľúdy u.2-4.
28 m"
főszezonon belül: 2O8O,-Ft/fiŕlhő + ÁFA
foszezononkíviil : 21O.- FtJfił'ttro + Ára.

A kérelemben foglalt idősza]aa
vonatkozó közterület-hasznźt|atí díj
összesen: 314 720,- Ft + ÁFA (2080,- Ft * 28 m2 * 5 hónap

+ 2I0,- Ft * 28 m, * 4 hónap)
A Gazđá|kodási Ügyo sztáIy által javasolt
időszakĺa vonatkozó köZteľĹilet-
haszná|ati díj tudomásul vétel esetében: 297 08O,-Ft + ÁFA(2080,- Ft * 28 fił x 5 hónap

+ 270,- Ft * 28 m' * 1hónap)
Díjťlzetés ütemezése: egyösszegben

Tényállás: Az Anyám Süti Kft. 2015. november 25. napjźn érkezett kérelmében köZteľület-
hasznéiatihozzájáru|ás _ egyösszegben tĺjrténő teljes díjfizetésseltĺjľténő _ megadásátkén a
Tisztelt Bizottságtól, tekintette| arra, hogy vendég|átő terasz iizemęltetése céljából szęľetné
használni a fenti teľülętet.

Az iigyfél 2014. április T7. - 20|5. május 31. közötti időszakľa vonatkozóan a
Vaľosgazdálkodási ésPénzigyi Bizottság 44012014. (IV.17.) szźlmű dcintése éľtelmében a fent
megj elölt területľe köZtenilet-haszĺźllati hozzájáruLással renđelkezett.

2015. július f3. napjźn a GazdáIkodási Ügyosztá|y munkataľsaí e|Ienőrzést tartottak ahol
megállapítást nyert, hogy az ügyfél 26 m. terĹilettĺ vendéglátó terasń Ĺizemeltet, de kĺiaerulet-
haszĺá|atihozzájáru|ása20l5. máius 31. napian |ejźrt, továbbá érvényes köZteľĹilet-haszntiati
hozzĄáru|ással nem rendelkezik. A helyszínen készült jegyzőkönyĺ tanúsága szerint a cég
ugyvezetője szőban nyilatkozott, hogy 20|5. július 24-én a hivatali időben pótolja a
közterület-hasznźiati hozzĄárulás meghosszabbitását. Tękintęttęl aľra, hogy az ügyfél fenti



kĺitelezettségét nem pótolta, vagyis nem nyújtott be kéľelmet a közteľĹilet-haszná|atí
hozzájáru|ás meghosszabbitźsára, ezért 20|5. november 05. napjén a Gazdálkodási
Ugyosztály munkatársai ismételt ellenőrzést végeztek. A helyszínen készĹilt jegyzőkönyvben
foglaltak szerint a tetasz a korábbi ellęnőrzéskor észlel't állapotban izemeIt, ezéľt ismételten
felhívfuk aZ igylezetó Íigyelmét, hogy közterĹilet-hasznáIati hozzájaru|ás nélkiil a
kitelepülést nem üzemeltetheti.

Az Anyám Süti Kft. 2015. november 25. napjźnnyújtott be közterület-hasznźůatihozzźĄźru|ás
iránti kérelmet, továbbá a taryyi kérelméhez csatolt nyi|atkozatában előadta, hogy 2015.
június 0l. napjától a kérelemben megjelölt vendégléńő teruszt folyamatosan tizemelteti.

Tájékoztatom tovább źt a Tiszte|t Bizottságot, hogy az OPTEN elektronikus cégnyilvántartás
szeľint az ugyfé| ellen bíľósági végrehajtás folyik, melynek elľendelése 2015. július 13.
napjától él.

Fentiekľe tekintettel a Gazdá|kodási Ügyosztźiy az ngyféI ľendezetlen cégjogi helyzetére
figyelemmel nem javasolja a további közterület-haszná|ati hozzźtjáru|ás megadását,
mindazonáltal javasolja a kiteleptilés 2015. június 01. napjátó| 2015. decembęľ 06. napjáig
tartő iđőszakľa vonatkozó k<iĺeľület-használat fudomásul vételét.

il. A beterjesztés indoka

A beérkezett kéľelmek elbírálása, valamint az előteľjesztés tátgyában a döntés meghozata|a a
Tisaelt Bizottság hatásköľéb e 1artozik.

ilI. A diintés célja, pénzügyĺ hatása

A döntés cé|jaa beérkezett kérelmek Tisztelt Bizottságá|ta|határidőben történő elbírálása.

Teľvezett bevétel:
Suha Mátyásné e gyén i v á|Lalkoző
Anyám Süti Kft.

Osszesen:

Díj kiesés. díj elengedés :
ZenobiaHungary Kft.

Osszesen:

Kieső ÁFA taĺtalom:

ZenobiaHungary Kft.

Osszesen:

28 880,- Ft + ÁFA
297 080,-Ft + ÁFA

325960,- Ft + ÁFA

75 994 |54,-Ft+ ÁFA
75 994 |54,.Ft+ ÁFA

557146,-Ft

557 746,-Ft

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Rendelet 12. $-a értelmében a kĺizteľĹilet-hasznźl|atta| _ hozzźĄarulással és elutasítással _
kapcsolatos ĺjnkormányzati hatősági eljarásban a hivatkozott rendeletbęn rögzítettek szeľint
elsőfokon a Városgazdá|kodási és Pénzngyi Bizottság đönt. A Rendelet melléklete
me ghatáro zza a ko ńerül et használ atok utttĺll- ťlzetendő díj méľtékét.



A köztenilet-használati ďíjťĺzetés ütemezéséről a Rendęlet 18. $ (1) _ (f) bekezdései az
atábbiak szerint rendelkeznek:

,,(I) A díjat a közterĹilet-használąti hozzájórulásban rogzített időtąrtamra és módon a
j o go sult kot e l e s előr e e gl ö s s z e gb en me gĺize tni.
(2) Tartós (egalább hat hónapot meghaladó) kt)zterület-hąsznóĺąt esetén a Bizottság a
jogosult kérelmére havonta, negledévente vagł félévente esedékes, eglenlő osszeý díjfizetést
nlegúllapíthat, ałnennyiben uz eseďłjkes tlíj 10'000 furintnúl łnugusubb. Ezt u tényt a
lri z t e r ül e t -ha s zn ál at i ho zz ój árul á s b an r o gz ít e ni ke I l.',

A köZterĹileti használati díjak csĺikkentéséről, elengedéséľől a Rendelet 24. $ (1) bekezdése az
alábbiak szerint ľendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete alapjón megállapított kt)zterület-hasznólati díjak korlátlanul
c s ö kkenthe t ő ek v agl el enge dhet ő ek :

a. az onkormányzat érdekébenvégzett építési, felújítási munkálatokvégzése esetében;
b. a fővárosi, vagy önkormányzati pólyózaton elnyert támogatásból rcrténő épület

felújítások esetében;
c' humanitárius és knritatív célok érdelłźben végzett tevékenység esetében;
d' kulturális és környezenédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor a Bizottság úgy ítéli meg, hogl az Józsefiáros érdekeit

szolgálja;
í bejegyzett politikai pártok, egłhóząk és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendezvénye esetében;

8. oktatási, tudomdnyos vag/ ismeretterjesztő témájúfilmalkotásokforgatása esetében;
h' a Filmtv. hatálya alá nem tartozó alkotások forgatása esetén, ahol ąz igénybeveendő

terület a ]5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó terüĺetű;
i. a Filmtv. hatólya aló nem tartozó alkotások forgatása esetén, amelynek időtaľtama a

hlrelmezett időponttól számított 30 naptári napon belül összességében nem haladja
mega2naptárinapot.''

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szeľint: ,,Kozterület-hasznólati hozzójórulás csak ideiglenes
jelleggel _ meghatározott időtartamra vag/ meghatározott feltétel belôvetkeztéig - adható,
legfeljebb 3 évre; a telepiłlésképi bejelentési eljárás során hozott dantésben engedéIyezett
r ekĺámb eľ endezé s elhelyezé s e e s etén le gfelj ebb ] 0 évre.,'

Fentiek alapj án kéľem az a|á'}bi határ ozati j avaslat elfo ga d ás át.

Határozati javaslat

I. AYátosgazdálkodási és PénzĹigyi
1 . közteľül et-haszná|ati hozzźĄaniltst
alábbiak szerint:

K<jztenilet-használó. kéľelmező :

A ktjzterül et-haszná|at idej e :

Kcjzterül et -hasznáiat céIj a:

KözterĹilet -haszĺá|at he lye :

Közteľül et -hasznáIat nagy s ága:

Bizottság úgy dönt, hogy
ad _ egytisszegben történő teljes díjfizetésse| _ az

Suha Máfyásné egyéni vállalkozó
(székhely: 1081 Budapest, Kis Fuvaros u. 8.)
2015. december 07. -2015. december 24.
idényj ellegú aszta|i árusítás (karácsonyi ĺárusítás)
Budapest VIII. kerület, Szigony u. _ Práteľ u.
saľok
2mz



Felelős: polgármester
Hataĺidő: 20|5. december 07.

2. egyösszegben történő teljes díjťrzetési kötelezettség mellett tudomásul veszi Suha Mátyásné
Budapest VIII. keľület Szigony u. _ Pľáteľ u. sarok előtti jĺĺrda teľĹiletére vonatkozó,
idényjellegu asńa|i árusítás (karácsonyi árusítás) céljából igénybe vett közterü|et-hasznáIatát
20I 5. december 06. napjára szóló időtaľt amna.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2015. decembeľ 07.

il. A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. köZterĹilet-haszná|atihozzájźtrulást ad _ teljes díjmentességgel _ az a|ábbíak szerint:

KözterĹilet-haszná|ő, kérelmező: Zenobia Hungary Kft.
(székhely: 27 30 A|bertirsa, Dáńosi ft 34.)

A közterĹil ęt haszĺá|at idej e :

Közteriilet-hasznźiatcé|ia: 2016.ianuár0I._2016.december31.
építési munkateľĹilet (homlokzat felúj ítás)
Budapest VIII. keľtilęt, Hoľváth Mihály tét |7. _

KöZterĹilet-haszná|athe1ye: Németh u. 50.
KöZterület-haszná|atnagysága: 475 fił + l db paľkolóhely (10 

^2parkolóhelyenként)

A köztenilethaszĺá|at ideje: 20|6.januar 16. _2016, december 31.
KöZteľĹilet-hasznźiat céIja: építési munkaterĹilet (homlokzat felújítás)
KöZteľĹilet-hasznźiat helye: Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér I7. _

Németh u. 50.
KözteľĹilet-haszntiatnagysága: 3 dbparkolóhely (10m2parkolóhelyenként)

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. december 07.

2. a kieső paľkolási đíj áťa tarta|mát a Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér 17. sz. és
Német u. 50. sz. előtti paľkoló szakasz vonatkozásában (2016. januĺíľ 01-től 2016. december
31-ig, azaz255 munkanap), 557 746,. Ft-ot köteles megfizetni a k<jzteľĹilet-használatrő| szőIő
határ ozatb an me gj el ö lt b ankszáml aszámr a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. decembeľ 07.

il. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterulethasznáIatihozzájźrulást nem ad az alábbiak szeľint:

K<jzterület-használó, kérelmező: Anyám siiti Kft.
(székhely: 1204 Budapest, Virág Benedek u. 43.)

A kérelemben foglalt köZterület-
haszĺá|atideje: 2015. december 07._20t6,február29.
Közterület-haszná|at céIja: vendéglátó tęÍasz
KözteľĹilet-hasznćiat helye: BudapesÍ VIII. kerület, Knidy u.2-4.
KözteľĹilet-haszná|atnagysága: 28 m"



Felelős: polgáľmesteľ
Hataľiđő: 2015. december 07.

2. egyĺisszegben töľténő teljes díjÍizetési kötelezettség mellett tudomásul veszí azAnyám Süti
Kft. Budapest VIII. keľület, Knidy l. 2. - 4. sz. előtti teľtiletre vonatkozó közteľület-
hasznáIatáúz}Is.június 01. _ 2015. decembeľ 06. napja kĺizötti időszakĺa.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatríridő: 2015. decembeľ 07.

A dĺjntés végrehajtás át v égző szerv ezeti egység : Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles ktirét érintő dĺjntésęk esetén javaslata a kozzétételmódjáľa:
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. december 01.

I
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dr. Hencz Adrienn
ĺjgyosztá|yvezeto
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Budapest Főváros V||ĺ. kerü|et Józsefuárosi Po|gármesteri HivataI
Gazdá|kodásí Ügyoszály
1082 Budapest
Barossutca63-67. 

K É R E L E M
' a Józ-sefuáľosi Onkormányzat tulaidonában Iév

^erJuk 
a nyomlalványt olvashalń,,ł

MegieĐ,zés ( Eryéb tény, kiiľü|mény, LEVELEzÉsI cÍľĺ, amennýben a fenti adatolĺtól eltéľ, stb.):

Kérjiłk' ? ttiIoldalon jel.z.ett m9!tékleteket csatoIni, ésu kéreIemnyomtatvónyt aIáírni szív",t,i|itl.
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A kére|mező tudomásu| veszi, hogy
a kérelem benyújtása nemjogosítja fel a közterülęthasználatára,
a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közterületek hasmálatáról és használatának rendjéről szóló
|812013. (Iv.24') önkormányzati rendelet 17. s (1) bekezdése szerint a kĺizterĹilet hasznáIatáért köztęrĺilęt-
használati díjat kcĺteles ťĺzetni,

_ a köztertileten kizáróIag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltétęleirő| szóló 2|0l2009'(Ix.f9.)
Kormányrende|et 12. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítha.
tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbi me|Iéleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-e| jeltilni)

4. Meglévő létesítményre vonatkozó köztertilet-használlatihozzájárulás megújítása esetén - városképvédel-
mls k fisvelembevétęle miatt - fenvképfelvételt kell becsatolni.
J. engedélyhez kötott építmény esetébenvagł építési munkálątokkal asszefiiggő közterület-használąt
eseté'ben az ĺipíttetőtől kapott meghatąlmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésüpi ható-

t cs at o lni s zii]<s é g e s.

6" KĆ'zut igénybevételę ęsetén - a 2. pontban foglait helyszhrajzon túl -
forgalomtechnlkaí vázrajzot, amely bęszerezhető a BKK Közuti Kĺizlekedési

a vonatkozó helyszínt ábrźno|ő
Igazgatő ság Közútkezelési Fő-

osztálv. Forsalomtechnikai osztálván.

Figyelmeztetés:
A híárnltaląmll kitoltott kźrelemrĺyomtatvaľĺy & az előbt melléHetek csatolclsán tul, a pontos es eg,lértelmíÍ hefumeýaa.ozas, va=

lamirlt a meglét,ő ĺétesítlnényfotója elengedhetetlen a benylijtott kérelem érdemi elbíłalasához!

A ktjzteri'ilet-lmszlálatot -- ktilönösell _ az alźil:bi jogszabáýok szabátlryozzźl<:

Magy arországhelyi ĺĺnkormányzatzlĺőI smlő f0 l l . évi CL)CO(DĹ tĺirvény
a Józsefuĺĺrosi onkormanyzat tulajdonában tévő köztęrületek hasmál|atźrô| és hasmálaĺĺnak rendjérőI sziiő |8D0I3'
Gv .24.) cinkormiárryzati rendelęt

Józsefvaros Kerületi Épfté si Szabźlyzatáró| s:zĺi|ó 662007.Qil. t 2.) önkormiányzati rendelet

Budapesti Varosľendęzesi és Epítési Keretszabá|yzztő|szo|ő 47/|998.(X.l5) Főv. Kry. rendelet

- A ręklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55120|3' (XII.20.) iinkor-
mányzaÍi l.endelętę

NYILATKO ZAT
Alulírott, az áItaIam benyújtott közterüIet-használati kérelmem elbírálásának céljából hoaĺÍidrulok személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteľi Hivatal az le-
járásban részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekéľése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

KéľcLllęĺrr bcrlyújtásakoľ a PolgáľtltesĹeľi Hivatal Gazclálkodási Ügyrlsztály Ú;gyll:ĹézojéLo| Látjékt:ztatást kapĹaĺr -
ameIyet ĺudomĺÍsul vettem _ az eIjárás megindíüĺsának napjáról, az ngyntézési határidőről, az Íigyemre irányadó jog-
szabá|yi rendelkezésekľől, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kiitelezettségem elmulasztásának jogkövetkez-

ményeiľől, valamint a hivatali elérhetőségről.

IQj@m, hogy kérelmem teljesítése esetén a kozigazgatáĺsi hatósági eljáriás és szolgáltatás áItalános szabályaiľóla
2004. évi CXL. törvény f004. évi CXL. törvény 73ĺA. s (l) bekezdés b) pontja a|apján a fellebbezési jogomról le-
mondok. Tudomósul veszem,hogy ezźita| az tigyemben hozott hatarozat alrĺak közlésekor jogeľőre emelkedik.

!

N-Í-

A

1. A kozterületęn folytatni kívánt te rlására feli o sosító ęgyszęrú okirat másolatát:

i vállalkozás esętén: vállalkozói váný,
- gazdasági társaság' ęsyéni cég esetén: 30 napnál nęm régebbi cégkivonatot, aláírási cím
- tálsadalmi és es.véb szervezetek esetébęn: a nyilvántartásba-vételüket ieazoló oki
- őstęrmelők ęsetén őstermęlői isazolványt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztuzeme|tetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-

ielentés köteles kereskedelmi tęvékęnység beielentését izazoló dokumentumot vagy a Műkĺidési Engedé
f. Azigéĺyelt területre vonatkozó helyszínt ábrázo\ő vázlatot, amelyen szerepelnie kell a kĺimyező utcáknak
is. A vázlaton azigéĺye|t tertiletnek - a szükséges méretekkęI - úgy kell szerepelnie, hogy armak nagysága,
elhelyezkedése egyértelmĺien megállapítható legyen (TERASZ' PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épülethomlokzati falától és ajárdaszélétől való távolsága;teÍasz
ęsetén annak az üzleťnek abeiáratátó| való tá amelvikhez tartozik: méterben mérve
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény' berendezés műszaki leírását és terveit; teraszkérelmekhez a

Buđapest, fuĺs. éy"lJ,nt, /fuĹ... nop.
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Közigazgatás| és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Ügyszám: 5oí5o/ĺ4 Tárgy: egyéni vá|lalkozói tevékenység
megkezdésének nyi|vántartásĎa

ÉnľEsĺľÉs
Az egyéni vá||a|kozóró| és az egyéni cégrő| szó|ó 2009. évi CXV. törvény 7. s (3) bekezdése a|apján éńesítem SUHAuÁĺvÁsľÉ (szti|etési nelye: ÉÚoRPEśT 14, ideje:1977.O2.15., anyja nevä:.s'znal ĺcŃrś żśuzsłľľn) egyéni
vá||a|kozót, hogy személyesen tett, egyéni vá||a|kozii tevékenység megkezdésére irányu|ó beje|entése rĺigzňésre
került az egyéni vá||a|kozók nyilvántartásában.

A nyilvántartásba véte|t kcĺvetően nevezett egyéni vá|lalkozó az a|ábbi adatokka| szerepel az egyéni vá||a|kozók
nyilvántartásában:

A vállalkozói tevékenység megkezdésének napja: 2015.10.12.

Nyilvántartási száma: 50054750

Adószáma: 67321021.142
Statisztikaiazonosítóje|e: 673210214789.23í.0ĺ

Székhelye: MAGYARoRSzÁG, ĺo8í BUDAPEST, KtsFUvARos UTGA 8. em.: í ajtó:
20.

Telephely(ek)/fiókte|ep(ek) :

1. MAGYARoRszÁc, ,logĺ BUDAPEST, K|sFUVARos UTCA 8. em.: 1 ajtó: 20.

Főtevékenysége: 478902. Egyéb áľuk értékesítése köáerĺiteten

. Tevékenység(ek):

1' 478102 - É|e|miszer, alkoho|mentes ital kiskg'reskede|mi értékesítése ktĺáerri|eten
2. 561004 - Egyéb ĺiz|ethez nem kcitcitt vendéglátás

Adózási adatok kivonata:

Kisadózó vá||aIkozások téte|es adójávaI kapcsoIatos nyiIatkozat

17.1 Beje|entkezem a kisadózó vá|la|kozások téte|es adója a|á, ezze| együtt saját magamat, lgen
' mint magánszemé|ý kisadózóként beje|entem.

17.2 Főá||ás(l kisadózónak minősü|cik. lgen

17.4 T ársada|ombiáosítási azonosíto je|:

17.5 Beje|entem, mint főá||ású kisadózó, hogy bĺztosításom ezen beje|entésse|jcin |étre. tgen

Nyi|atkozat áfa-mentesség rö|

19. A|anyi adómentességetválasztok. lgen

083496-356

ffilcekkh
H-1094 Budapst, Ba|'ízs Be|a u' 35.

e.mail: kekkh@kekkh.gov.hu . wwrv.kekkh.gov.hu

Dďumgntumazmosĺtó: EVNY-20002434a2o151o12 Kógĺl|t: 2o15.1o.í2 ,l í:20:15

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



OPTEN Kft. > Cégkivonat f0t5. ||.z7-ihatállyal 1. oldal. összesen: 2 o|da|

Megje|enítés

Kózzétételi információ megjelenítése: Nem

(108ĺ Budapest' KlsFUVARos UTCA 8. 1. emelet 20. ajtó) Adószám:
Suha Mátyásné

67321021

' Cégkivona|2015.11.27..i időáIlapotban

;.í ALTALANoSADAToK

Azonosítl: 197238246
Az opten á|ta| generá|t egyedi azonosító!

Cégforma: Egyéni vá||a|kozók

A|aku|ás dátuma: 2o1 5.1o'12.

2 AcÉGELNEVEZÉSE

Suha Mátyásné

Hatályos: 201 5.1 0.1 3. - ...

5 AcÉGSZÉKHELYE

í08í Budapest. KISFUVAROS UTGA 8. í. emelet 20. aitó

Hatályos: 201 5.1 0.1 3. - ...

8 A TÁRsAsÁG!szERziDÉs 6LAPsZABÁLY, ALAPíTo oK|RAT, Éľesíľó oKRAT) KELTE

2015.10.12.

Hatályos: 201 5.1 0.1 2. - ...

9 A cÉG TEvÉKENYsÉGt KöRE(!)

4789'08 Egyéb áruk piaci kiskereskede|me (Főtevékenység)

Hatályos: 201 5.1 0.1 3. - ...

13 A cÉGJEGYzÉsRE JoGosuLT(AK} ADATA!

Suha Mátyásné í08í Budapest. KISFUVAROS UTCA 8. ĺ. eme|et 20. aitó

Hatályos: 201 5.1 0.1 3. - ...

20 A cÉG sTATlszTtKAlSáMJELE

673210214789-231-0',1

Hatályos: 201 5.1 0.1 3. - ...

2í AcÉGADoszÁMA

67321021

Hatályos: 201 5.1 0.1 2. - ..,

97 PÉNzÜGYlÍťIoDUL

http : //www. opten. hu/cegtar/ce gkivonat-nyomt atas I 0 I 97 ?,3 824 6 2015.1r.27.



Budapest Főváĺos Vt||. keľĹi|et Józsefuárosi Polgármesteri Hivata|Gazdá|kodási Ügyosztáty
1082 Budapest
Baross utca 63-67.
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Kérjiik a túlolďalon jelzett
a kě r e I e mny o mta-tv ánvt ľÍ!I,é k l.e t e k e t cs ato I n i,alaIrni szíveskedjék! es
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A kére|mező tudomásu| veszi, hogy
a kéręlem benyújtása nem jogosítja fel a kĺizterület lrasztlálatáľa,

- a Józsefuárosí onkormányzat tulajdonában lévő közterĺiletek használatáról és használatának rendjérol szóló
|812013. (Iv. 24.) ĺinkormányzati rendelet 17. $ (l) bekęzdése szerint a közterület haszrĺáIatáért kozterüIet-

hasznáIati díjat kciteles ťĺzetĺi,
- aköztertileten kizárólag a kereskede|mi tevékenységek végzésének feltételęiről szóló 210/2009.(|X-29.)

Kormányľende\et 12. $ (1) bekezdése alapján a ręndelet 5' rnelléklętében meghatározott termékek árusítha-

tók.

A kére|emhez a kére|mezťĺnek az a|ább| melléleteket kel| csaĺullria: (A csaĹu|Ĺ lucl|ék|etet kéljiik X-e| jelö|ni)

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító ęgyszenĺ okirat máso

- esyéni vál|alkozás esetén: vállalkozói igazolváĺyt,
. sazdasásitársasás' ęgyéni cég ęsetén: 30 napnál nęm régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldáný,

társadalmi és esvéb szervęzetek esetében: anyilvántartásba-vételüket igazolrő okiratot,

- őstermelők esetén őstęrmeloi igazolványt
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztizęme|tetni kívánó keręskedęlmi/vendéglátó egység érvényes be.

ielentés kcitelęs kęreskedelmi tevékęnység bęielentését i1azoÍő dokumentumot vagy a Műkodési Engedéý
ż. Azígéĺyelt tęrületre vonatkozó helyszínt ábrázo\ó váz|atot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak

is. A vázlaton azígényeIÍterületnek - a szükséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,

elhelyezkedése egyéľtelmrĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,

hosszúsága; atęrasz, pavilon szélénęk az épi\et homlokzati falától és ajárda szé|étó| való távolsága;terasz

esetén annak az üzletnęk a beiáratától való távolsága, amelyikhez tartozik; méterben mérve).

l ez elhelyezni kívánt építmény, Iétesítmény, berendezés míĺszaki leírását és terveit; ĺeraszkérelmekhez a

helvszín fotóiát is csatolni szükséges.

ł tvĺ.gleuo létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzźL1źru\ás megúj ítása esetén - városképvédel-

mi szemoontok Íisyęlembevétele miatt - fényképfelvétęlt kell becsatolni.
l a s sz efu ggő köz t erül et- has z nál at

eseĺében az építteĺőtőt kapott meghatalmazást é's a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügli ható-

s ápi ensedélvt cs ątolni szij]rséses.

oL<tizĺt igénybevétele ęsetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon tril - a vonatkozó helyszínt ábrázoló

forgalomtechníkai vánajzot, amely beszeręzhető a BI(K Közúti Közlekędési lgazgatőság Közútkezelési Fő-

osztáIy. Forgalomtechn ikaí osztályán.

Figyelmeztetés:
,a n,:n,ytolo*t kitöltott t<erelemrlyomtatvaľly és az előírt melléHetek csatolasán ni, a połttos és eg,,értelmíi helymeghatározas, va.

lamint a meglévő létesítményfotója elengedhetetlen a belýjtott lrlźrelem érdemi elbírálasdhoz!

A köZteľtilet-használatot - ki'ilöncisen - az alábbi jogszabá|yokszabá|yozzÁk:

Magyarorszĺg helyi tinkormIányzatakőI smló f01 l. ćvi CL)co(D(. tcirvény
* a Józsefuárosi onkormanyzat tulajdoniíban lévő kozterĺiletek hasmá|atfuő| és hasanáIatanak rendjéről szóló l820l3.

(N .24.) ĺinkormĺĺnyzati rendę let

- Józsefuaľos Kerületi ÉpÍtésiSzabáLyzatárő|szőIó 66D007.CKI'12.) önkormanyzatiľendelet

Budapesti Varosrendezęsi és Építési KeretszabáIyzatő| szľ,ló 4,7 II998.CX. l 5.) Főv. Kry' rendelet

A ręklámok' reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabá|yakól szóló 55lf0l3' (XII.20.) önkor-

mányzati rendelete

NYILATKO ZAT
Alulírott, az á|taIam benyújtott köztęrület-hasmálati kérelmem elbírálásának céljábóI hoatÍidrulok személyes adataim

történő kezeIéséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutoťt személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az lę-

járásban részt vęvő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benýjtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ĺigyintézőjétő| tájékon.atást kaptam -
amelyet tudomdsul vettem _ az e|járás megindĺtasának napjáľól, az ngyntézési határidőről, az ĺigyemre irányadó jog-

szabźilyi rendelkęzésekről, jogaimról és kötelezettségeimrőt' továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkez-

ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről.

K!ig!en!ą, hogy kérelmem teljesĺtése esetén a kozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás áItalános szabtiyavó| a

zooą.'e,i CXL. törvény 2004' évi CXL. törvény 73lA. $ (l) bekezdés b) ponda a|apjźln a fellebbezési jogoľľól le-.

mondok. Tudomásul veszem,hogy ezá|ta| az Íigyemben hozott határo zat anÍIak ktizlésekor jo gg1ýre,emelrkedk...-#
..ĺ{.ł" 
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z\ l<érelmező tudomásu| veszi, hogy
a kéĺelem benyújtása nem jogosítja fel a köaerĺilęt használatáľa,
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő koztertiletek használatáról és használatának rendjéről szóló
|8120|3. (Iv ' 24.) önkormányzati rendelet l7. {i (1) bekezdése szerint a köZterüIet hasznźiatáért köztertilet-
használati díjat koteles fizętni,
a kĺizterülętęĺ kizárőIag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételęiről szóló 21012009.(|X.29.)
KormányľendeleÍ. |2. $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítha-
tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbi me|léleteket ke|l csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-el jelölni)

1. A kozterĺileten folytatni kĺvánt tęvékenység gyakorlására feliososító esyszeľű okirat másolatát:
- egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazo|ványt,
- pazďasási társasás. esvéni cés esetén: 30 naonál nem réeebbi céskivonatot. a|áírási címoéldánvt-
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba-vételüket igazo|o okiľatot,
- őstęrmelők esetén őstermęIői isazolvánvt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztizemeltętni kívánó kereskędelmilvendéglátó egység érvényes be.
jelentés kötelęs kereskedelmi tevékenység bejelentését igazolrő dokumentumotvagy a Miĺködési Engedélyt
2. Az igényelt tęrĹiletre vonatkozó helyszĺnt ábrázo|ő váz|atoÍ., amelyen szerepelnie kell a környező tltcáknak
is. A vázlaton azigénye|t területnek - a szĺikséges méretekkęl - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysága,
elhclyczkcdćsc cgyértelrniĺen megálIapíthatĺi Iegyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
lrossztisága, at'eras7, pavilonszélénekazépiilethomlokzatifalátólésajarc|aszélétol va|óüí'yo|sága; teľasz
csctéĺl atulak az üzlehrck a bejáratától való távolsága, amelyikhez tartozik; mćtcrbcn mćrve).
3. Az elhelyezni kĺvánt építmény, létesĺ|'mény, bereĺrdezés ulúszaki lęíĺását ús tvrveit; ĺeľuszLéľellnekhez a
helvszĺn fotóiát is csatolni sziil<sĺźpes'

4. Meglévő létesĺtményre vonatkozó kĺizterÍilet-használati hozzájźlru|ás megújĺtása esętén - városképvédel-
mi szempontok fisvelembęvétele miaťt - fénvképfelvételt kell becsato]ĺi.
5. Epítési engedélyhez kötött építmény esetébenvagl építési munkálatokkal asszefiłggő kozteriilet-használat
esetében az épĺttetőtől kapott meghatalmazást és ajogszabályban előírt esetekben ajogerős építésiigłi ható-
s ási ensedélvt csatolni sziil<séses'

6. Közut igénybevétele esetén _ a 2. pontban foglalt helyszínrajzon rul - a vonatkozó helyszínt ábrázo|ő

forgalomtechnikai vánajzot, amely beszerezhető a BKK Kozuti Ktjzlekedési Igazgatóság Közútkęzelési Fő-
osztá|y. Forgalomtechnikai osztáIyán

Figyelmeztetés:
A hiáľrytalamll kilahat kerelemrĺyomtatvałry és az elé'íľt melléHetek csatolasán tul, a pontos és egłértelmti heĺymeghatarozas, va-

lamint a meglĺfuő léte"sítnényĺotója elengedhetetlen ĺberĺyĺűjtott kbelem érdemi elbírąIasđhoz!

A kozterüIet-hasanálatot - ktilönĺisen - az alábbi jogszabályok szabá|yonźlk:

MagyaronzÁghelyi önkormiányatalĺql smIó20| l ' évi CL)O(XD(. tcirvény

a Józsefoarosi onkormányzat tulajdonában lévő közterületek hasanálatáľól és haszĺuĺlatának renĺljérrĺl szńló l82013.
w .24.) öukonnárryzati ręndelet

Józsefuáros Kerületi Épĺtesi SzabályzztáróIszó|ő 66ľ2007.(}űI.l2.) onkoľmĺfuryzati relpeĺet
Budapesti Vĺĺľosrendezęsi és Epítési Keretszabályzaaő|sző|ó 47l|998.Cx.15.) Főv.$ry. rendelet

A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhe}yezésének szabźiyairól szóló 55/20|3. (XII.20.) tinkoľ-
mányzati rendęlete

N Y ILATKO Z,AT

Alulíľoťt, az áĺtalam benyújtott köztertilet-használati kérelmem elbíľálásrlnak céljából houlÍidrulok személyes adataim
tĺĺrténő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott szeglélyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az le-
j árásban résń. vevő szakhatósági állásfoglalások bekérése végett továbbftsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ugyosztály ngyntézőjétől tájékoztatást kaptam -
amelyet Íudomásul vetĺem - az eljźlrźs megindításának napjáról, az ugyntézési határidőről, az igyemre irányadó jog-
szabályi rendelkezésekľcĺl, jogaimról és kötelezettségeimről, továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkez-

ményeřől, valamint a hivatali elérhetőségről.
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2015. |I.25-i hatállyal 1. oldal. összesen: 5 oldal

; Megje|enÍtés

l.:
; .Közzététe|i 

inÍormáció megje|enítése: Nem

Anyám Süti KereskedeImi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt
Fele!ősségti Társaság

(1204 Budapest, Virág Benedek utca 43.) Adószám: 24351544.2.43

cégkivona| 2015.ĺ 1 .25.-i időá||apotban

ĺ ÁlrelÁNosADAToK
Cégjegyzékszám: 01 09 173183 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|áto|t fe|e|ősségű társaság

Alaku|ás dátuma: 201 3.05. 1 0.

Bejegyzés dátuma: 2013.05.14.

2 A cÉG enevezÉse
a1 Anyám Süti Kereskede|mi, Vendéglátóipariés Szo|gáltató Kor|áto|t Fe|e|ősségű

Társaság

Bejegyzés ke|te: 201 3.05. 14.

Hatályos: 201 3.05.1 4. - ...

3 A cÉG nöuoĺrerr ELNEVEZÉSE

3/1 Anyám sütiKft.
Bejegyzés ke|te: 201 3.05. 14.

Hatályos: 201 3.05.1 4. - ...

5 AcÉGSZÉKHELYE

5/1 ĺ204 Budapest. Vlráo Benedek utca 43.

Bejegyzés ke|te: 201 3.05. 14.

Hatályos: 201 3.05.1 4. - ...

6 A cÉG TELEPHELYE(I)

6/1 í088 Budapest. Krúdy Gvu|a utca 4.

Változás időpontja: 201 4.02.28.
Bejegyzés ke|te: 2014.03. 1 0.

Hatályos: 201 4.02.28. - ...

8 A TÁRsAsÁGI szERzŐDÉs (ALAPszABÁLY, ALAPíTo oKlRAT, ÉľesĺľŐ oKlRAT) KELTE

8/1 2013.05.10.

Bejegyzés ke|te: 20,| 3.05. 14.

Hatályos: 201 3,05.1 4' - ...

8/2
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OPTEN K-ft . > Cégkivonat 20 I 5 . I I . 25 -i hatáI|y aI 2. o|da|, összesen: 5 oldal

2014.02.28.
Bejegyzés ke|te: 2014.03. 1 0.

Hatályos: 201 4.03.1 0. - ...

A cÉG TEVÉKENYsÉcl xone1l)

9/1 4636.08Cukor,édességnagykereskede|me(Főtevékenység)
Bejegyzés kelte: 201 3.05. 14.

Hatályos: 201 3.05.1 4. - ...

9/2 8552.08 Ku|turá|is képzés
Bejegyzés ke|te: 201 3.05.14.

Hatályos: 201 3.05.1 4. - ...

9/3 8559'08 M. n. s. egyéb oktatás
Bejegyzés ke|te: 201 3.05. 14.

Hatályos: 201 3.05.1 4. - ...

9/4 7490'08 M. n' s. egyéb szakmai, tudományos' műszakitevékenység
Bejegyzés ke|te: 201 3.05.14.

Hatályos: 201 3.05,1 4. - ...

9/5 7022,08Üz|etvite|i,egyébvezetésitanácsadás
Bejegyzés ke|te: 201 3'05. 14.

Hatälyos: 201 3.05.1 4. - ...

9/6 4724,08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskede|em
Bejegyzés ke|te: 201 3.05. 1 4.

Hatályos: 201 3.05.1 4. - ...

9/7 4729,08 Egyéb éle|miszer-kiskereskede|em

Bejegyzés ke|te: 201 3.05. 14.

Hatályos: 201 3.05.1 4, -'..

9/8 5610'08 Éttermi, mozgó vendég|átás
Bejegyzés ke|te: 201 3.05.14.

Hatályos: 201 3.05.1 4. - ...

9/9 4333'08 Pad|ó-, falburkolás
Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 0..ĺ4.

Hatályos: 201 3.1 0.1 4. - ...

9/10 4334'08 Festés, Üvegezés
Bejegyzés kelte: 201 3. 1 0. 14.

Hatályos: 201 3.1 0.1 4. - ...

A cÉG JEGYZETT rixÉĺe
11/1 tsszesen: S00 000 HUF

Bejegyzés kelte: 201 3'05.14'

Hatályos: 201 3.05.1 4. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

13/1 Menvhért Attila Tibor (an: Száva ||ona| * ugyvezeto (vezeto tisztségvise |ő) 1204
Budapest. Viráq Benedek utca 43.

11
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OPTEN K-ft. )) Cégkivonat 20|5.I1.25-i hatállyal 3. oldal. összesen: 5 oldal

Szü|etés ideje: 1 982'07.1o.
Adóazonosító je|: 8421 930346
A hite|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az ugyvéd á|ta| e||enjegyzett a|áírás-minta
benyújtásra kerü|t.

A képvise|et módja: onál|ó.

A jogviszony kezdete: 201 3.05.1 0.

Bejegyzés ke|te: 201 3.05. 14.

Hatályos: 201 3.05.1 4. -,.,

A cÉG sTATlszTlKA! SZÁMJELE

20/1 243515444636-113-01.
Bejegyzés kelte: 201 3.05. 1 4.

Hatályos: 201 3.05.1 4. - ...

A cÉG ADosáMA
21/2 24351544-243.

HU24351544.
Adószám státusza: érvényes adlszám
Státusz kezdete: 201 3'05. 1 3'
Vá|tozás ĺdőpontja: 201 4.09.09.

Bejegyzés kelte: 2014.09.09.

Hatályos: 201 4.09.09. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALM| JELzószÁnĺł
3U2 10918001-00000065-70460006

UniCredit Bank Hungary Zĺt. Head office (1054 Budapest, Szabadság tér 5.6.; 01 10

041348)

A számla nyitásĺ dátuma: 2014.05.08'
Bejegyzés ke|te: 20 1 4. 05.09.

Hatályos: 201 4.05.09. - ...

A BĺRosÁGl VÉGREHAJTÁS ADATAI

33/2 Avégrehajtáse|rende|ésénekidőpontja:2015.07.13.

A vég rehajtás Ĺi gyszáma : 540 1 1 ĺ,t) 17 06421201 5l2.

A végrehajtást e|rende|ó megnevezése: dr. Korbély Katalin közjegyző, 5100
Jászberény, Rĺszner sétány 4.

A végrehajtás megkezdésérő|szó|T értesítés kiál|ításának időpontja: 2015.07.13'
Vá|tozás időpontja: 201 5.o7 .13'
Bejegyzés ke|te: 201 5.08.31.

Hatályos: 201 5.07.1 3. - ...

A cÉG ELEKTRoNIKus ELÉRHETósÉGE

45/1 E mail: menvhertattila@vahoo.com
Bejegyzés kelte: 201 3.05. 14.

Hatályos: 201 3.05. 1 4. - ...

A cÉG cÉGJEGYzÉxszÁrĺłI

49/1

20

32

33
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OľTEN Kťf.. Đ Cégkivonat 2015. 1l' 2.5-i hatállyal 4. oldal. összesen: 5 olda|

01 09 173183

Vezetve a(z) Fővárosi Torvényszék Cégbírrsága nyi|vántartásában.

Bejegyzés kelte: 201 3.05..|4.

Hatályos: 201 3.05.1 4. - ...

Cégformától fü99ő adatok

í A ľÁnsnsÁe TAGJAINAKADATA|
(0e)

1(09y1 Menvhért Attita Tibor ,. ln= Száva ||ona| * í204 Budapest. Viráq Benedek utca

43.

Születés ideje: 1982.07.10.

A tagsági jogviszony kezdete: 2013.05.10.

Bejegyzés ke|te: 201 3.05.14.

Hatályos: 2013.05.14. - ..'

97 PÉNzÜGYlMoDUL

2014. év 20í3. év 2012. 2011. 2010.

év év év

Beszámolási időszak

Éńékesítés nettó

árbevéteIe

Üzemieredmény

Adlzás e|otti ererlmény

Mér|eg szerinti

eredmény

Adózott eredmény

Eszkozok osszesen

Befektetett eszközok

Forgóeszközok

Pénzeszkozök

2014.01.01. -

2014.12.31.

eFt

I 950

567

510

510

2293

101

2 192

I 342

2013.O5.14. -

2013.12.31.

eFt

2 008

481

1 071

0

1 071

1 071

Nĺncs Nincs

adat. adat.

eFt eFt

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

534567

481

Nincs

adat.

eFt

Nincs
adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

Nincs
adat.

Nincs

adat.

Nincs

adat.

httn. //rx^'w onten. hu/ce starlce skivonat-nvomtatas/O 1 09 I 7 3 I 8 3 2015.r1.25.



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 20|5.Il.zs-ihatátlyal

Aktív időbe|i

eIhatáro|ások

Saját tőke

Cé|tartalékok

KoteIezettségek

Rövid |ejáratú

kÖteIezettségek

HosszÚ |ejáratú

köteIezettségek

Passzív időbe|i

eIhatáro|ások

Pénzügyimutatók

E|adósodottság foka (D

E|adlsodottság mértéke

- Bonitás (D

Árbevéte| arányos
eredmény % (D

Likviditási gyorsráta O

Létszám: 1fő

5. oldal, összesen: 5 oldal

0

1 491

0

802

82

0

0

0,35

0,54

5,13

26,22

0 Nincs

adat.

981 Nincs
adat.

0 Nincs

adat.

90 Nincs

adat.

90 Nincs

adat.

0 Nincs

adat.

0 Nincs
adat.

0,08 Nincs

adat.

0,09 Nincs

adat.

23,95 Nincs

adat.

11,90 Nincs

adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nĺncs Nĺncs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Az adatok az OPTEN Kft. Gégkár rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a
Cégkiizlĺinyben megje|ent hivatalos adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásból származó hivatalos és gyíijtött informáclók láthatók.

Lekérdezés időpontja: 2015.11.25 10z02
Utolsó fe ldol gozott Cég közliiny megjelenés i dátu m a: 201 5.1 1 .24.

Adatbázis utolsó aktualizá|ási dátuma: 2015.11.2ô 09:57

OPTEN Kft.@

http :/iwww. opten. hďce gtarlcegkivonat-nyomtatas/O 1 0 9 1 7 3 1 8 3 f}Is.tt.2s.
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