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Tisztelt Városgazdálkodásĺ és Pénzüryĺ Bĺzottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának részletes ismeľtetése
Az elmúlt időszakban a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaĺosi Polgármesteľi Hivatalhoz

az alábbi - a Jizsefuáĺosi onkormźnyzat fulajđonában lévő közteľületek használataľól és

hasznáiatźnak rendjéľóI szóIő 18l2o1r3. (Iv.24.) önkormĺínyzati rendelet (a továbbiakban:

Rendelet) szerinti - k.ĺz"'tit.t.hasznźiatihozzájźru|ás iranti kérelmek érkeztek. A Pénzügyi

Ügyosztály tájékoztatása alapjan akére|mezőknek ktizteľĹilet-hasznáIati dijtartozása nincs.

1.
KözterĹil et -haszná|o, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterület-
hasznźtlrat ideje:
KözteľĹilet -haszná|at céIj a :

KözteľĹil et -hasznźiat he lye :

K<j zteľület -hasznáIat nagys ága :

KözteľĹilet -hasznźůat díj a,.

Közteľül et -hasznźůat díj a ö s szesen :

Díjfizetés ütemezése:

f ,...Ą..sz. napiľend

Naryrét Invest Kft.
(székhely: 6500 Baja, Burg Ete u. 1.)

f0I6. maľcius 0I. _2017. október 20.

vendéglátó tetasz
Budapest VIII. keľület, Corvin sétany Zla, szám
előtti közteľĹi|eten az üzlet mellett
|6 ftŕ
szezonon kívĹil: 2I0,-FtJtŕ'lho + Ár.,ą.

szezononbelül: 2 080,- Ftlĺtĺĺő + AFA
4f624o,-Ft + ÁFA (f|O,-Ft*16 m2*8 hó) +

(2 080,- Ft*16 m2*I2hő)
egy ĺisszegben

Tényállás: A Nagyrét Invest Kft. 2016. febľuár 12. ĺapján érkezett kéręlmében ktiĺerulet-

iu'ffi-lutĺ hozzźĄaru|ás - teljes díjfizetéssel töľténő - megaďását kérte a Tisztelt Bizottságtól

tekintettel arra,hogy vendég1átó teraszelhelyezése céljából kivánjahasználni a fenti terĹiletet.

A Budapest Főváros VilI. keľület Józsefuarosi Polgáľmesteľi Hivatal Gazdálkodási

Ügyosĺáiya a kérelem beérkezését kcjvetően a hatósági vélemények beszerzése felől

intézkedett.
A Budapesti Rendőr-főkapitanyság VIII. kerĹileti Rendőrkapitányság kĺizlekedés, közľend és

közbíńőnság szempontjából nem emelt kifogást. ĺ Budapest Főváros VIII. keľĹilet

Józsefuáro'i ľotg*'''esřeri Hivatal Városépítészeti ÜgyosztäLya a koĺerulet-hasznáIattal

szemben nem emelt kifogást.



A Fővarosi Katasztrőfavédelmi Igazgatőság tuzvéde|mi szempontból nem emelt kifogást a

vendéglátó terasz kihelyezésével szemben' amennyiben könnyen mozdítható, nem rogzitett

tár gy ak kerülnek kihelyezésre.

Fentiek a|apjźn a Gazdá|kodási Ügyosztá|y javasolja a ktlzterület-hasznźiatí hozzźtjáru|ás

megadását teljes díjfrzetés mellett,továbbá afO16. miĺrcius 01. _ 2016. április 24. napjźra

vońatkozó közteriilet-hasznźiat tudomásulvételét, azza| a kikĺitéssel, hogy kĺlnnyen

mo zdítható' nem rc gzitett tár gy ak kerĹilnek kihely ezésre.

2.
Kdzteriil et -haszná|ő' kérelmező :

A kérelemben foglalt kózterület-
hasznáIat ideje:
KözterĹilet -hasznźtlat célj a :

Koztertilet -haszná|at he lye :

KözteľĹilet -haszná|at nagy sźrya..

Közterület -hasznźiat ďíj a:.

Közteľület -hasznźůat díj a ö s szesen :

Díjfizetés ütemezése:

Kö zterül et -haszná|ő, kéľel mező :

A kéľelemben foglalt k<lzterület-

haszná|at ideje:
Kĺ! zterül et -hasznźtlat cé|j a:

Kö zterĹil et -haszná|at he lye :

KözteľĹil et -hasznáLat nagy sága:

Kö zteľĺil et -hasznźůati dij :

Igazgőngy Divat Kft.
(székhely: 1188 Budapest, Tĺllgy utca l6.)

20|6. április l8. _ 2016. július 18.

1 db megállító tábla
Budapest VIII. kerĹilet, Futó utca 34-36. szám
alatti üzlethelyiség előtti kĺizteľĹileten
1fił
3 150,- Ftlfiŕlhć, + Áľ.,ł.
g 45O.,-Ft + ÁFA (3 150,- Ft * l m2 * 3 hó)
egy összegben

Pázmány Péteľ Katolikus Egyetem
(székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.)

f0I6. április 28.
egyéb kultuľális ľendezvények (egyetemi

rendezvény, Pro Facultate nap)

Budapest VIII. keriilet, Mikszáth KáImántér
850 m'
32O,-FtJm2lnap+ÁFA
272000.- Ft + AFA

Tényállás: AzIgazgyöngy Divat Kft. 2016. április 01. napjan érkezet1kérelmében k<iĺeľtilet-

nu'u'autĺ ĺozzáiĺmla' - t"lj"' díjfizetéssel töľténő - megađását kéne a Tisztelt Bizottságtól

tekintettel aľĺa, hogy ldb megál|itő tźh|a kihelyezése céljábót kívanja használni a fenti

teľĹiletet.
A Rendelet 11. $ (4) bekezdés i) pontjának éľtelmében az 5. $ esetén a településképi

bejelentési eljaĺáJľól szóló onkormźnyzati rendeletben szabá|yozott döntést a kdzteriilet-

haszĺáIatlhozzźljáĺulásiľantikérelemnektarta|mazsliakell.
Az ügyfél fo|6-. április 07. ĺapjźn telepiilésképi bejelentési eljarást kezdeményezett' amely

eljaľĺĺsĹan a fent megielölt tevékenységet az onkoľmanyzat tudomásul vette, azza| a

kikötéssel, hogy amennyiben új megállító tźlbla, vagy reklámtábla elhelyezését tervezi a

kére|mezo,abban az esetben új tetepülésképi bejelentési eljĺĺrás lefolytatása szükséges.

A Gazdá|kodási Ügyosztźůyjavasolja a közteľiilethasznźiatihozzěljźrulás teljes díjfizetéssel

torténő megadását,1ovábbá javasolja a2OI6. április 18. _ 20|6. ápľilis 24. napjźra vonatkozó

kĺjzterül et-haszná|at tudomásul vételét.

3.



Díj kiesés díj mentesség esetén:
272000,_ Ft + AFA

Tényállás: APazĺnźny Péter Katolikus Egyetęmf0|6. ápľilis 18. napjrín érkezett kérelmében

közteľület-hasznźiatihozzájźrulláts _ teljes díjmentességgel töľténő _ megadását kéľi a Tiszte]t

Bizottságtól, tekintette| aĺra' hogy a Pro Facultate nap a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Jog- és Allamtudományi Kaľanak egy olyan rendezvénye, amikoľ a rrrunka és tanulás mellett

az oktatók és a hallgatók egy napta egy kevésbé uniformizá|t szituációban gyulnek ö,ssze

egymást megismeľve, egymás értékeit újra felfedezve. A' Pro Facultate nap |étezése őta ez

|enne az e\ső alkalom, hogy az Egyetem beľkein kívtil valósulna meg ez arcĺdezvény, azon
célból, hogy ezáItal más kaľok, egyetemek hallgatóival és oktatóival is lehetőség nyíljon a
kapcsolat felvételre és esélyt ađna a Pazmányos szellemiség kibontakozására. A
prógramtervben foglaltak a|apján az e|okészilet 8.30 _ 10.30 fog tartani arcndezvény 20.30
_ig befejeződik. Az egyetem a területen éńntett vendéglátó egységekkel egyeztetett és

beszerezte a hozzźtjaruló nyilatko zatllkat.

Fentiek a|apjźn a Gazďá|kodási ÜgyosztáIy javasolja a köZteľĹilet-hasznźiati hozzájźlru|ás

megadását és a díjmentesség biztosításźú, tekintettel a Rende|et 24. $ (1) bekezdés d)

pontj ában fo gl altakĺa.

il. A beterjesztés indoka

A beéľkezett kéľelmek elbíľálása, valamint az előteľjesztés tźrgyában a dĺintés meghozata|a a

Tisĺelt Bizottság hatáskörébe tartozik.

ilL A diintés célja, pénzüryi hatása

A döntés céIjaabeéľkezett kérelmek Bizottság źita|hatźndőben történő elbírálása.

Tervezett bevétel:
Nagyrét Invest Kft.
Igazgyongy Divat Kft.

Osszesen:

DĹikiesés:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Iv. Jogszabályikiirnyezet

A Rendelet 12. $-a értelmében a k<izterület-hasznźiattal _ hozzźljĺĺľulással és elutasítassal _

kapcsolatos ĺinkoľmányzatí hatősági eljĺĺľásban a hívatkozott rendeletben rögzítettek szeľint

elsőfokon a Yźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt. A Rendelet melléklete

meghatár ozza a kozteru|et haszněiatok utani fizeteĺdo díj méľtékét.

A ŕozterulet-hasznźiati díjfizetés titemezéséről a Rendelet 18. $ (1) _ (2) bekezdései az

alábbiak szerint rendelkeznek:

,,(]) A díjat a kôztertilet-használati hozzójárulásban rögzített időtartamra és módon a
j ogo sult koteles előre e glös sze gben megfizetni.
(2) Tartós (egalább hat hónapot meghaladó) kazterület-használat esetén a Bizottság a
jogosult kérelmére havonta, negłedévente vagl félévente esedékes, egłenlő osszegű díjfizetést

426240,- Ft + ÁFA
9 450,- Ft + ÁFA

435.690. ľ.t + ÁFA

272.000,- Ft + AFA



megállapíthat, amennyiben az esedékes díj ]0.000 forintnál magasabb. Ezt a tényt a
kö z t er ül e t -ha s z nál at i ho z z áj ár ul ás b an r ö gz ít e ni ke l l.,,

A közteľületi használati díjak csĺikkentéséről, elengedéséről a Rendelet 24. $ (1) bekezdése az

alábbiak szerint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete atapján megóĺlapított lĺozterület-használati díjak korlátlanul
csöklrenthetőek vagł elengedhetőek:

a. az onkormányzat é.rdekében végzett építési, felújítási munkálatokvégzése esetében;

b. a fővórosi, vagl önl<ormányzati pályózaton elnyert támogatásból rcrténő épület

felújítósok esetében;
humanitárius és karitatív célok érdekźben végzett tevékenység esetében;

kukurális és larnyezetvédelmi célok érdekében végzett tevékertység esetében;

minden olyan esetben, amikor a Bizottság tigl ítéli meg, hogł az Józsefváros érdekeit

szolgólja;
bejeg/zett politilĺai pĺźrtok, egłhózak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú

rendeménye esetében;
oktatási, tudományos vagł ismeretterjesztő témĺźjúfilmallrotásokforgatósa esetében;

a Filmtv. hatálya alá nem tartozó allatósok forgatása esetén, ahol az igénybeveendő

tertilet a ]5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó terĺjletű;
a Filmn. hatálya ąlá nem tartozó alkotdsokforgatósa esetén, amelynek időtartama a

kźrelmezett időponttót számított 30 naptári napon belül tjsszességében nem haladja

mega2naptárinapot.,'

A Rendelet 9. $ (1) bekezdése szeľint: ,,Közteriilet-hasznólati hozzájárulás csak ideiglenes
jetteggel - meghatározott időtartamra vag,l meghatározott feltétel belôvetkeztéig _ adható,

tegfeljebb 3 évre; a településlrepi bejelentési eljárás során hozott dÓntésben engedélyezett

reklómb er endezés elhelyezés e es etén le gfelj ebb l 0 évre.',

Fentiekalapjánkéremazalábbihatźltozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

I.

l. A Vaľosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság úgy dcint, hogy kĺjĺeľiilet-haszná|ati
hozzźĄźlru|ást ad _ teljes díjfizetéssel_ az a|ábbiak szerint, azza\ a kikötéssel, hogy könnyen

mozdíthatő'nemrögzítetttngyakkerülnekkihelyezésľe:

c.

d.

e.

Í.

g-

h.

i.

KözteľĹilet-használó. kérelmező:

A közteľĹil ęt-hasznźiat idej e :

Közteľül et -haszná|at céIj a..

Kö zterĹil et -hasznáIat helye :

Közterület -hasznáIat nagy stĺga:
Díjfizetés ütemezése:

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. április 25.

Naryľét Invest Kft.
(székhely: 6500 Baja, Burg Ete u. 1.)

20|6. április 25. _ 20|7 . október 20.

vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľület, Corvin sétĺĺny 2/a. szźlm

előtti közteľületen az uz|et mellett
16 Íł
egy ĺlsszegben

/u3ĺ
!/



2. tudomásul veszi a Nagyrét Invest Kft. Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 2/a. szźlm.

előtti jáľdán vendéglátó terasz elhelyezése céljából igénybe vett kĺlzterület-használatát2016.
március 01. napjátóI - 20|6. április f4. ĺapjáig szóló időtaľtaÍnÍa.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|6. április 25.

il.
1. A Városgazdálkodási és Pérungyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-hasznźiati
hozzájźru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|źbbiak szerint:

Közterület-hasznáIő, kérelmező: IgazgöngĺDivat Kft.
(székhely: 1188 Buđapest, Tölgy utca 16.)

A közteľĹilet-haszntĺIat ideje: 2016, ápľilis 25. _20l6.július 18.

Kozterület-hasznźiatcélja: 1 db megál|ítőtźtb|a
Közteľület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľĹilet, Futó utca 34-36. szźtm

a|atti uz|ethelyi sé g előtti kĺjzterületen
Közteľĺilet-haszná|atnagysága: I m2

Díjťrzetés ütemezése: egy összegben

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: f0|6. április 25.

2. tuďomásul veszi - teljes díjfizetéssel - az Igazgyöngy Divat.Kft. Budapest VIII. keľĹilet,

Futó utca 34-36. szám vonatkozásában ldb megállitő tźhla kihelyezése céljából igénybe vett
közterĹilet-hasznáIatát2}Ií. április 18. _ 2016. ápľilis 24.napjáig szóló időtaľtalnra.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 20|6. április 25.

III. A Yárosgazďálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használati
hozzźtjarulástad-díjmentességgel_aza|ábbiakszeľint:

KdzterĹi1et-haszná|ő, kérelmező: Pázmány Péteľ Katolikus Eryetem
(székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.)

A közteľĹilet-haszntiat ideje: 20|6. április 28.

Ktizteľület-hasznźiatcélja: egyéb kultuľá|is rendezvények (egyetemi
rendezvény, Pro Facultate nap)

Közterület-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerület, Mikszáth Ká|mźntér
K<izterĹi1et-haszná|atnagysága: 850 m.

Felelős: polglĺľmesteľ
Hatarido: 20|6. áprilisZĺ.

J,,
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A đöntés végrehajtás ét v égzo szerv ezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
A lakosság széles kcirét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététel módjara:

nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 20 l 6. ápri|is 22. L p!-u,,a*aŁ
dľ.talambos Eszter

íjgyosńźiyvezetó

KÉszÍľBrrp: GazoÁrrooÁsI Ücyos zT ÁLy
LpÍRrł: BoRoS GÁson SZABoLCs Ücyn.ĺrÉzo
PÉľzÜcyl FEDF,ZETET NEM IGÉNYEL, IGAZoLÁs:

JoGI KoNTRoLl.: bÁĄ--
Eu.BNoruztp:

ą..-' ĺ^--------J

J*,.ffő,v*V #*-,-..ü'*.

on. MÉszÁnERIKA
1J'ĺĺcyzo

BprpnreszrÉSRE ALKALMAS :

DANADA-fuIrĺÁľ EorN,ł
mcvzo

ľ.łnros rÁvoLLÉľÉspN

JovÁHe,cyľĺ':

,J,,' ,.Jťĺ\.r^,,, #*, ü,1
on. MÉszÁnERIKA

pĺ,ĺr'cyzÓ ł VÁnoscezpÁlrooÁsI És PÉNzÜcyl BlzorľsÁc pll.ĺorľ

6
ĺ

"rU /VĄ/



t.: ,( ś-ĺoľefłĺlBudapest Főváros V||l. keľĺilet Józsefvárosi Po|gářmesteń Hivata|
Gazdálkodasi Ügyosztály
1082 Budapest
Baross utca 63-62.

KÉRE
K é r j ti k

a Józsefuáľosĺ onkoľm ányzattulajdonában tévő ktizteľütet haszná|atáhoza nyomtatványt oIvashatóaž, nyomtatotI betűvel kitöIteni!

................,J...................a.
) / .. 7

Kérclemml éľintett közteľĺi|et na5rsńga: ......4.!2..y.:...... m2lau

KłizÚeľĺilet hetye: Budapest vm. kertilet. . . ..í'". Ę. v. i. ľ9. . .s.Ěrĺ ] P.? ?/+

Kérjiik a túlo
a ké.ĺe.Iem

ldalo'n jelzett
nJ,omtątlldny1 ylg!l,ékl.et e k et c s ato lni, ésalaI rn i szíves kedjék t.

? z 4)Ba*számlaszáma 0 9iđrlý I

Adószáma z , c .) ą ą|ŕ'lv

Egyéni vál lalkozás esetében :

l|ĺ



-2-
Á kórelmező tudomásul veszi; hogy

a kérelem benýjtása nem jogosítja fel a köaerülethasznźiatźra,
a .Ióz"sefuárosi onkormányzat tu|ajdonáhan |évŕĺ kłiztęrĺiletek hasarálatáról és hasarálatánąk ręnrlj{rŕjl szĺĺlĺí
18/20|3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet 17. s (l) bekezdése szerint a közterĺilet hasná|atáért közteľület-
haszĺlálati diiat köteles ťuzetti,

- a közterĺileten kizĺrólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 21o/2oog.(Ix.2g;
Kormányrendelet 12. $ (l) bekezdése atapján a ręndelęt 5. mellékletében meghatározott termékek ĺírusítha-
tók.

A kéľeleurlrez a kéľe|nrezőnek az alábbĺ melléleteket kell csatolnia: (A csato|t mellékletet kćrjĺik x.cl jrlölni)

1. A közterületen folytatni kívĺánt tevékenység gyakqr|ásara feljogosító egyszeľÍi okirat ĺnĺsolatat:
- egyéni vállalkoás esetép:. v4llalkozýi igazolvá.n)Ą

_-€é?pąsági tfolą.ug' 
"gyéni 

.eg'"'.te

-: É{9ądaln{É!-lryÉ!.jzervezetek ęsetében: a nyjfu ántą4ásba-veteltik@
jÉstęrm
-vendéglátóteraszlétęsítésecsctén,.dz,dzLíŁemeltetnikívánókeľeskedeIl@
jelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentését ieazo]ró dokumentumot vasv a Mfüödési Ensedélvt
2.Azigényeltteriiletrevonatkozóhelyszíntábrázo|óváz|atot,amely
is. A vŁlaton az igényelt teľületnek - a sziikséges méretekkel . úgy kell szeľepelnie, hogy annak nagyságą
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen (TERASZ, ĚÁvnoN pšprÉŃ: aiinak szélessége,-
hosszúsága; aterasz,pavilonszélénekazépiilethomlokzatifalátólés ajárdaszélétőlvalótávolsága;íerasz
esetén annak az ĺizleüre\ g ldĄatatóLyąlT távolsága, amelyiküez tartozik; méterben méľve).
3. Az elhelyezni kívánt építĺnény, létesífunény, berendezés mĺ:snk,l'
helyszín fotój dt is cs atolni sziikséges.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteľĺilet-hasaná|atihozzÁjáru|ásmegĺjĺtĺsa esetelr - vĺrostepveael-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedéIyhez kijtÓtt építmény esetébenvagł építési munhźlatolck,al ass,eftgga ka,tenłkt-has,rullat
esetébell az építtetőtől kapott meghatąlmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésiigli ható-
sggi enged-elyt csatolni szťilrséges. . _-6.Közutigénybevételeesetén_a2'pontbanfoglalthelyszínľajzon@ĺntavrazold
forgalomtechnikai vánajzot, anely beszereżtető a BKK Közuti Közlekedési IgazgatósägKiizutkezelési Fő-
osztály' Forgalomtechnikai osztĺálván.

Figvelmeztetés:
A hifulytalffi,n kinlntt lrerelemryomtatv.źtu es u előítt melléHetek qatolas@, núl, a poľltos es egłételmíÍ heýmeghatbozós, va-
laniĺt a meglaó läesíĺméľlyfonja elłgedhewlen a baĺyĺ,ijtott lrłelan érdeni elbbáIlźsához!

A közteriilet-hasaĺílatot - hiliinösen - aza|áhbi jogszabályokszabáůyozźl<:

Maryaroĺszágheýi önkoľmányzataiľol szóló 20l1. évi cL)ooo( tiirvény
a Józsefuĺírosi onkorman1zat rulajdonában lévő közterĺilęÚek hasanálatráĺól és hasmálatának rendjéről szó|ő |8ľ20|3.
(N .24.) önkorĺnányzati ľendelet
Józsefuráľos Kerĺileti ÉpíEsi S:zrtŕlýaáró| szÁ|ő 66DN7.Q0I. l 2) önkonnán1zati rendęlet
Budapesti Városrendezési és Épftési Keretszab áýzato| szĺirő 47 /|gg8.(X'|5.) FĆiv. Kry. rendelet
A reklámot rekliíĺnberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóIó 55/20|3. (XII.20') önkor.
mányzati rendelete

NYILATKOZA T
Alulírott, az á|ta|ambenýjtott közterület-használati kérelmem elbÍrálĺísának céljából houlÍiúrulok személyes adataim
történö keze|éséhez, valamint ahhoz, hogy az igy tudomasra jutott személyes adaúaimat a Polgánnesteri Hivata1 az le-
járásban részt vevő szaküatósági állásfoglalások bekéľése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelmem benyujtásakor a Polgiíľmesteri Hivatal Gazdálkodrási Ügyosaály ĺigyintézőjétől tájékoztatást kaptam -
amelyettudomđsulvettem_aze|járásmegindításánaknapjáról, azigyntézésihatĺíridőről, azigyemreinĺnyaäójog-
szab6|yl rendelkezésekről, jogaimról és kötelezettségeimĺől, továbbá kiitelezettségem elmulasztásának jogkövcticz.
ményeiľől, valaĺnint a hivatali eléľhetőségről'

[!i@, hogy kérelmem teljesítése esetén a közigazgatási hatósági eljrárrás és szolgáltatás általános szabáÄyalĺó| a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. töľvény 73lA. s (l) bekezdés b) pontja a|apjźn a fellebhęzési jogomľól le-
mondok. Tudomdsul veszem,hogy ezźúta| az ügyemben hozott határozat annak kozlésekor jo geritýeme|uea*.

B

Budapest, 2016. év 2nĺ ..!.Z. o^p.

Ż,
Ł., ł/ łr
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VIII. KERÜLET l

JozsEFvlĺRoslÖľxom'ĺłIYYzAT 
l

":..ŤĽsľpnl Hľłľłl,ł 
--] l

Budapest Főváľos VIII. kerĺĺlet
Józsefváľosi onkorm ányzat
Polgáľmesteľi Hivatala
Gazdátkodási ÜryosztáIy

dr. Galambos Eszter
ĺi 5rosztĺĹlyvezető.h elyettes

Helyben

VÁnosÉľÍrÉszrrr Ücyos zr i*v

Iktatószĺím: 26-726/2016
,ijgylntézłl: Szomolrĺnýné Kocsis Beatrix
Telefon: 459-2-157
e-mail: szomolanýneb@jozsefuaľos.hu

Táľgy: Nagyrét lnvest Kft. közteľü|ethaszntiati kérelme _ Corvin sétríny 2/A. számelőtt
Hiv. szóm: 1 6-345/20Iő.

Tisztelt Ügyosztĺĺývezető.h elyettes Asszony!

Kösz<inettel vettem térgY témában tett megkeresését. A Budapest Fővaros VIII. kerületJózsefuiáros onkormányzata Képviselő-tĚst{iletének Józsefuĺíros Kerĺileti ĺi*;SzabźůyzatfuőI szőIő 66/2007.(Xlľr.Iz) ľendelete (JóKÉSZ) 10.$ (3) bekezdése szabáiyozza ateraszok elhelyezését

Fentiek a|apjźnmegállapítom, hogy a közteľület -hasznźiatengedélyezhető.

Budapest, 2016. februar 29.

Udvözlettel:

mb. frépítész
ugyosztá|yvezető

' i'''i4;i'"-',
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Fernezely$ Gergely DLA

M 1082 Budapest, Baross u.63-6'7. t 459-2100
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Szám: 3 5 1 50/930- l /2016.ä|t. TárgY:

B u dap e s t F őv dr o s W I I. k er ĺj let J ó zs efv dr o s i o n k.o r m úny zat
Po lg drmes teri Hiv atala
Gazď d l k o d ás i Ü gł o s ztd ly
Vezetője részére!
Budapest
Barĺrss uLęa 63-67.
1082

Éftesítem, hogy a Bp., VIII. keľiilęt Corvin stny'
haszná|at tigyében a Kiľendeltségiinkhöz ktildött
szakmai véleményt adom:

Hiv.sz.:Ť-.
u. i.:
Tel.:
E-mail:

A Bp., VIII. kertilet Coľvin stĺy. 2lA. szám e|őtt (Nagyrét Invest Kft.) a benyujtott iratoknak
rnegfelelő kialakításban a koz,tertilet haszná|atát tiizvédelmi szempontból abbaľr az esetben nem
ki fo gás o l om ha kĺinnyen mo zdítható nem r o gzítetl tär gy akat helyeznek ki.

A fenti szakmai vélemény nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak.

Kéľem szakmai véleményem szíves fudomásul vételét.

Budapest, 2016. máľcius 11.

^Kaniák:r 

-

[fl Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Önkormányzat. Polgármesteľi Hivatala Gazdálkođási Ügyosztály (1082 Bp.,
Baľoss utca 63-67 ')
2, lrattźt

Géczi BéIa tíÍzoltó ezľedes
kirendeltség-vezető

fu*-
ll

Ł.c
Ł(:

Szakmai vélemény a VIII. keľtilet
Corvin stny. 2/A szám előtt (Nagryrét
Invest Kft) koĺerulet használat tigyében
ĺ 6-ąłsl20 1 6 (Boros G.ąboľSaaholcs)
F źlbri Zo|tánné trĺ. hdgy.
459-f300t94284
fki.kozeppest@katved. gov. hu

2lA sztlm előtt (Nagyéľt Invest Kft) kĺizteľÍilet
megkeresését megvizs gtitam, amelyľe az altĺbbí

- .{/
Ł,, f ł.

T/, 
Ą/ĺ

Jórueĺv*ľĺoi t"xÉÜřruányľdt FoÉgtĺnoeĺteri &ĺvgÍa}e
Kĺ}zponti Iktató

**""m.,!fi 
í'ĺ,4tľ 5 Ü" "ff-s,,sl , t

Mellékle0 oeztá.Iy;

3o rc.' ŕl
Előszán:
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BIIDAPESTI nľľoon-ľoxeplrÁľysÁc
VIII. Kerülęti Rendőrkapitányság

Rendészeti osztálv

Ugyszám: 01 080/3 897 -I /20I 6. á|t, Tárgy: szakhatóságĺ vélemény
Hiv. szám: 16-34512016.
Ugyintéző: Boľos Attila Ba|źzs r. hdgy.
Tę|: 477 -37 -00 l 48-124

dr. Hencz Adľienn
ügyosztályvezető

Budapest Fővĺĺros VIII. kerĹilet
Józsefu árosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Ügyosztály

Budaoest
Baross utca 63-67 .

r082

Tĺsztelt dľ. Hencz Adrienn!

TéĄékoztatom, hogy a fenti számon hatóságomhoz érkezętt megkeresésben foglaltakat
ľregvizsgáltallr, lllelyrlęk során az alábbiakat állapítottam mcg:

A Nagyľét Invest Kft. kérelmet nyújtott be a Józsefurĺrosi onkoľmĺínyzat tu|ajdonában lévő
közterület hasznźtl.atźútoz, melyben kitelepülésének engedé|yezését kérte 20|6. március 1' naptól -
2017. október 20. napig a Budapest Vn. kerület, Corvin sétány 2/A. szźnrl előtti jáľdei ĺa
négy zetméter teriil etre.

A fęnti helyszínen közbiztonsági és közlekedési szempontból a kitelepülés ellen hatóságom
kifogást nem emel.

Budapest, 2016. februttr 25.

Tisztelettel:

Skĺvľaha Piler ľ. alB4ľede.s
Re

Cím: 1084 Budapest Víg u.36, l431 Bp. Pf':161
Telefon: 41 7 -3'7 00;' F ax: 47 7 -37 24, 48-401

ę-mail: O8rk@budapest.police.hu

RzsNEo-.].90.7]'0 (0 l 080.480j.5ó9]-BLlJERl-ó5j8697T6-50Ej49r57FF |.48oj.57+j)

H|ÍKK: nitrcs adat'
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aľ,ÁfuÁs.nnmĺľa

Alulírott nnľľĺÁľr zsoI,T (sz.n.: Rétháti Zso\t, sziil.hely.i đi5: Baja,
I97I.04.z0., an.: .Gáspar Zsuzsanrla,Iakcím: 6500 Baja, B*g Ete utca 1.),
mint a NAGYR.ÉT Iľ{VEST Koľlátolt Felelősségíĺ Táľsaság (székhely:
HU 6500 Baja, Buľg Ete utca 1.) ügyvezet(ije kijelentem, hogy a társaság
e|íSírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve a|áł/füIé/mellé a jelen a\álĺási
nlntáĺakmegfelelően írom a nevem, önállóan j egyezve a céget.

Baja,20L4, október 15.

(b [ľn-&W Y.--,-
nnľľĺÁľI zsol,T'
ugyvezető

Úgyvédi e|Ienj egy zés :.- ----.
AluJírott Dn Kiss Barną BąIdzs eg1léni tiglvéd (iroda:6500 Baja, Türr
Istvárl 

". 1.) alóírásommal és pecsétemmel tanúsítom, h,gy ezen aldírás-
mintát naruÁru ZS)LT (szĺ)letési csąládi és utónév: Rétháti Zsolt,
szül.hely.idő: Baja /Mag,larorszdg/, 197]. április 20., anyja születési neve:
Gáspár Zsuzsanna) 6500 Baja, Burg Ete utcą ]. szóm ąIatti ląkos, aki
személyazonosságát a 797 5 2 5LA számú szem,élyazonosító igazolvánnyal,
ląkcímét a 632495 ML számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal
igazoka, afenti okiratot előttem a mąi napon sajót kezűIeg írtą aló:
Kelt; Baján, 2014. olĺtóber 15. napján.

,, Ny il atkoz om, h o gy j el en al áír ás -m.iruta hit el es ít é s ét
a cégbejeglzési eljárós során láttam el ellenjegyzéssel,
Ezen óItalam készített és ellenjeg,,zett ąláírás-minta
a c é gb ej e g1,,z é s i kér eI em m ell ékI eté t kép ezi.
A kiretem.alapját képező tětesítő okirátot én 'ee
készítettem és láttąm el ellenjegtłzéssel, így a jelen :" fr$^
aláírás-miruta megĹelel a cégnyilvónosságrót, a bírósági Ř:"",ł#^
cégeljá7ásról és a végelszőmolásról szóló 2006. évi ĺr. fu. ę&,,f;:p{.&*,
9. $-ábaľlfoglalt rendelkezésnek.,' " r,;űo,ł;e1u .Ęo
Kelt; Baján, 2014. olctóber 15. napjón.. 

-.ftł\* , ,ĺ , i 1, l=V%.oo
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deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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Alulírott nÉľruĺ,tl zsoLT (sz.n.: Rétháti Zsolt, szül.hely.iđő: Baja,L971'.o4.2o., 
"?:93:ľg-Zsuzsanna, lakcím: 6500 Bđa, Burg Ete utca 1.),mint a NAGYRÉT INvEsT Koľlátott.ľeleto"sesíĺ ľaršaśag iůé*'"ly: 650o

PgJ_ą Burg Et: 1.tca 1., cégjeryzékszám: cä. 03.09-128133, adoszám:25054903-2-03) ugrvezetd. *.guĺ^* és rireghatalmazom a társaságmunkavállďóját, rronvÁľrĺ gpľpppKBľ (szůl.hely.idő: Budapest,I974.o1.19., an.: Trunk líva, lakcím: Io28 Budaiest, szäbáaság utca 84.,szig.szám: 918759HA), ho$l 
" :ęg Io82 Buđapest, Corvin sétány 2. A. ép.szám ďatt tďálható vendéglátoiňT erysége 

.votlatkozásában 
vďamennyihatóság, hivatď, illetcĺleg á gazaasagT és. uzleti partnerek előtt teljesj ogkörben képviselj e, nevében kotele za ér" enya josnyiiat kozaiot te$ren varyfogadjon el.

A megha taJrnazás visszavonásig érvényes.

fenti meghatďmazást, mint akar.al-ommď rrrindenben megeryezót,cégsz.enien, jováhaglólag írtam ďá.

Kelt; Baján, 2015. május 13. napján.

r'"fi-
1,Jí Í!JI:' .?

,.\ \ l.ĺ 'ĺ,\-) \. !,\._.-

I{AGľRÉT urľvpsr nn.
meghatďmaző
képviseletében:
nnľrrÄtr zsoLT
ügrvezető

Ellenjeggzem; Bajdn, 2015. mdjus 15. napjdn:

.'É,ůfubdz
*íolvÁľrr gpŃBppx
meghatďmazott

-r )4./
" i,z t Ii,/, /l LŁ

lĺ

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.04. 18-i hatá|Iya| 1. oldal. összesen:5 oldal

Megjelenítés

Közzététe|i informácio megje|enítése: Nem v

NAGYRÉT lNVEsT Korlátolt Felelősségű Társaság
(6500 Baja, Burg Ete utca 1.) Adószám:25054903-2.03

Cégkivon a| 2016.04. 1 8..i időáIlapotban

ĺ ÁlľłlÁNosADAToK
cégjegyzékszám: 03 09 128133 (Hatá|yos)

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

A|aku|ás dátuma: 2014.10.1 5.

Bejegyzés dátuma: 2014.10'17 .

2 A cÉG ELNEVEZÉSE

2/1 NAGYRÉT INVEST Kor|átolt Fe|e|ősségŰ Társaság
Bejegyzés ke|te: 201 4.10'17'

Hatályos: 201 4.1 0,1 7' - ...

3 A cÉG RöVIDíTETT ELNEVEZÉSE

3/1 NAGYRÉT |NVEST Kft.

Bejegyzés ke|te: 201 4.10'17'

HatáIyos: 201 4.1 0.1 7, . .'.

5 A CEG SZEKHELYE

5/1 6500 Baia. Buro Ete utca í.
Bejegyzés ke|te: 201 4.10.17 .

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. -'.'

7 A cÉG F!óKTELEPE(I)

7/1 HU 1082 Budapest. Gorvin sétány 2. A. ép.
Bejegyzés ke|Íe: 201 4.1 0.17,

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. - .,.

8 A TÁRSAsÁGIszERziDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPĺTo oK|RAT, lÉresíľŐ oKIRAT) KELTE

8/1 2014.',10.15.

Bejegyzés ke|te: 201 4.10.17 .

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYsÉclrone1l)

9/1 561o,o8 Éttermi, mozgi vendég|átás (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 201 4. 1 0. 17'

Hatályos: 2014.10'17. - .-. /
{,,:,ŕ .

?//
I -z'

https://www.opten'hďcegtar/cegkivonat-nyomt atasl0309|28133 2016.04.18 4 \



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016' 04. 18-i hatźĺIlya| 2. o|đal" cisszesen: 5 oldal

1071,08 Kenyér; friss pékáru gyáńása

Bejegyzés ke|te: 2014.10.17 .

Hatállyos: 201 4.1 0.1 7. - ...

1072,08 Tańisított Iisztes áru gyártása
Bejegyzés ke|te: 201 4.10.17 .

Hatályos: 201 4.1 0.17. - ...

9/4 1o82.o8 Édesség gyáńása

Bejegyzés ke|te: 20 1 4. 1 o. 17 .

Hatályos: 201 4'1 0.1 7. - ...

9/5 1085'08 Készéte| gyáńása

Bejegyzés ke|te: 20 1 4. 1 0. 17 .

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. - ...

1089'08 M. n. s' egyéb é|e|mĺszer gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 4.10.17 .

Hatályos: 2014.10.17. - ...

47 24, 08 Kenyér., pékáru-, édesség.kiskereskede|em
Bejegyzés ke|te: 201 4.1 0.17 .

Hatályos: 2014.10.17. - ..'

9/8 4725'08ltal-kiskereskedelem
Bejegyzés ke|te: 20 1 4. 1 0. 17 .

Hatályos: 2014.10.17. - ...

9/9 5621.08 Rendezvényi étkeztetés

Bejegyzés ke|te: 20 1 4. 1 0. 17 .

Hatályos: 201 4.1 0.17. - ...

9/10 5629'08 Egyéb vendég|átás

Bejegyzés ke|te: 2014.10.17 .

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. - ...

9/11 5630'08 |ta|szo|gáltatás

Bejegyzés ke|te: 20 1 4.,| 0. 17 .

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. - ...

íí A cÉG JEGYZETT ĺóxÉ.ls
11/1 Összesen: 10 000 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 201 4.10.17 .

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. -'..

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

13/1 /vaqy /sŕván (an: Facskó Annal $ ugyvezető (vezető tisztségvise|o) 1095

Budapest. Lechner ödön fasor 3. B. lház. 7' em. 1.

SzÜ|etés ĺdeje: 1 963.06.08.

Adóazonosíto je|: 835221 3687

A hite|es céga|áírásinyilatkozat vagy az ügyvéd á|ta|el|enjegyzetta|áirás-minta

benyújtásra keru|t.

A képvise|et módja: öná||ó.

9/2

9/6

//
..' ,łi-1ĺ'-z'.f ł

íl..
ir
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.04. 18-i hatźi|ya| 3. oldal. összesen: 5 oldal

A jogviszony kezdete: 2014.10.15.
Bejegyzés ke|te: 20 1 4. 1 0.17 .

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. - ...

13/2 Rétháti Zsott (an: GáspárZsuzsanna| s ugyvezető (vezető tisztségvise|ő) 6500

Baja. Burq Ete utca í.
Szü|etés ideje:,ĺ 97í .04.20.

Adóazonosító je|: 83809 427 60

A hĺte|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az Ügyvéd álta| e||enjegyzett a|áírás-minta

benyújtásra kerü|t.

A képvise|et midja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 2014.10.15.
Bejegyzés ke|te: 20 1 4. 1 0. 17 .

Hatályos: 201 4. 1 0. 1 7. - ..'

A cÉG sTATIszTlKAl SZÁMJELE

20/1 25054903-5610-113-03.

Bejegyzés ke|Íe: 201 4.1o.17 .

Hatályos: 201 4.1 0.1 7' - ...

A cÉG ADosáMA
21/1 25054903-2-03.

HU25054903.

Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2014.10.17.

Bejegyzés ke|te: 2014.10.17 .

Hatályos: 201 4.1 0.1 7' - ...

A cÉG PÉNZFoRGALMI J ElziszÁĺvln
341 11732033-29909805-00000000

oTP Dé|-a|fö|di r., Baja (6500 Baja, Deák Ferenc u. 1.; 01 10 041585)
A szám|a nyitási dátuma: 2014.10.17,

Bejegyzés ke|te: 201 4. 1 0.20.

Hatályos: 201 4.1 0.20. - ...

A cÉG ELEKTRoN|KUS ELÉRHETósÉGE

45/1 E mail: naqyrethunqarv@qmai!.com
Bejegyzés ke|te: 201 4.1 0.17 .

Hatályos: 201 4. 1 0. 1 7. - ..,

A cÉG cÉGJEGYzÉxszÁľułl

49/1 03 09 ,ĺ28133

Vezetve a(z) Kecskeméti TÖrvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Bejegyzés ke|te: 201 4. 1 o.17 .

Hatályos: 201 4. 1 0.1 7. - ..'

Cégformától függő adatok

https : //www. opten.hu/c e gtar I cegkivonat-nyomt atasl 03 09 I28 13 3
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OPTEN Kft. )) Cégkivonat 2016.04. 18-i hatéů|yal 4. oldal" összesen: 5 oldal

í A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATAI
(0e)

1@9)n Naqy ĺsÍyán (an: Facskó Anna) $ 1095 Budapest. Lechner odön fasor 3. B. lház.

7. em.1.
Szü|etés ideje: 1 963.06.08.

A tagsági jogviszony kezdete: 2014.10.15.
Bejegyzés ke|te: 20 1 4. 1 0. 17 .

Hatályos: 201 4.1 0'1 7. - ...

1(09)/2 Rétháti Zsołt l.an: Gáspár Zsuzsanna| & 6500 Baia. Burq Ete utca í.
SzÜ|etés ideje: 1 97 1.04.20.

A tagsági jogviszony kezdete: 2014.10.15.
Bejegyzés ke|te: 20 1 4. 1 0.17 .

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. - ...

97 PÉNz|.jGY|MoDUL

2014.év 2013.év 2012.év 2011.év 2010.év

Beszámolási időszak 2014.10.15. - Nĺncs
2014.12.31. adat.

Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat.

Értékesítés netti
árbevéteIe

Üzemieredmény

Adózás e|ótti eredmény

Mér|eg szerinti eredmény

Adózott eredmény

Eszkozok Összesen

Befektetett eszközök

Forgóeszkozok

Pénzeszközök

Aktív idobe|i eIhatáro|ások

Saját toke

https ://www. opten.hďc egtar l cegkivonat-nyomt atasl 03 09 128|33

eFt eFt eFt eFt

0 Nincs Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat. adat.

-í 9 Nincs Nincs Nincs Nĺncs

adat. adat. adat. adat.

-'19 Nincs Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

-19 Nincs Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

-19 Nincs Nĺncs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

9 981 Nĺncs Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

0 Nincs Nincs Nĺncs Nĺncs

adat. adat. adat. adat.

9 981 Nincs Nincs Nĺncs Nĺncs

adat. adat. adat. adat.

8 ,ĺ55 Nincs Nincs Nĺncs Nincs

adat. adat. adat. adat.

0 Nincs Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

I981 Nincs Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat. adat.

eFt

1/
/^ /|J,ł
Ĺ-/ .f /ś),/

/r' I f,/l l/
2016.04.l8. lL ő



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.04. 18-i hatá|Iya|

Cé|tarta|ékok

KoteIezettségek

Rövid |ejáratú

köteIezettségek

Hosszú |ejáratÚ

köteIezettségek

Passzív időbeIi

eIhatáro|ások

Pénzügyimutatók

Eladósodottság foka O

E|adósodottság mértéke -

Bonitás O

Árbevéte| arányos
eredmény % O

Likviditási gyorsráta O

Létszám: 6 fő

5. oldal, összesen: 5 oldal

0,00

0,00

Nincs adat.

Nincs 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.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nĺncs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nĺncs

adat. adat.

Nincs Nincs

adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nĺncs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Az adatok az OPTEN Kft. cégtáľ rendszerébő| származnak, ame|y cégek esetén a
Gégközlönyben megjelent hivatalos adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásból származó hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja : 2016.04.18 09 :46

Utolsó feldo|gozott Gég köz|ö ny megjelenés i dátu m a: 201 6,0 4,1 4.
Adatbázis utolsó aktualizá!ási dátuma: 2016,04.18 09:43

oPTEN KÍt.o

https ://www. opten.hu/c egtar / cegkivonat-nyomt atasl 03 09 I28l 33
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B,dap€ÚtFó'Ą]Évlr k€íĺbet JoE!€ńłÜw| Po|gÉŕrDe.ts'| Bh'd
Gđ|kod$ t|gýo€.'ĺly
í0'2E!ts@!BarcÚautc.63€7.KÉRELEM

e Józscfvármi Önkormĺĺnvzat tu|s|doĺńban lévó kôzteľůlet használatńhoz
Kéfjúk ą dyonta'ýódyt olvasiatóař, ĺyodtatoIl belúveI ki,öI,eni!

IGńrolct-bĺsĺní|at aĺ", ..ł.'.b..:

Ęyénl vállalkozás getében :

Ádószána: n-n]-n_n - m - m
BaĺMnlMna TI-[T*rT_rn - n_rT_n_rn - n-n_n_rn

KíąÚEńi|et.ü$anáhtiĺ|ejc20l @* Wrc Wűnettl - zoĺ@. ev W|Ąhô W,n napig

Cľöbbidőpo,nt.MňdÍ'€seú'kéÍfuk|i$frq"|lé}"|"iĐ i /' i-t t^ ^ } ^ la l,..b..eęW-nÍ-,.:ď,łź,,.:,fr 
.ť-g'd.ł#żJ...,Łá-bĹp-...?parún*/ń-IGńr0lct-hĺsĺní|atcé|ja: ..#- I .C'.'..'.'''..........,.,.......

IGrelemml éľinEÚ köaírrülct nĺ$ĺđg': ...........'...... ll.,.. m2ldb

... .... -tW fu>3!l.: ú6ám előĺi:-iánlq űfu seą dldtf ÍüleÉen \ľasl'.. ....

n'rcgicgllz& ( Eryéb ffny, kör|l|mény,I,EvEI,E2ÉsI cfut ĺmennyibcn a fcnti .dtóo}Úď dér, stb.}

Kérjllh a túloldalon jelzett
a kérelemn!omtatvónyt

mgll'éklętehet csatolni, és
al á Í r n I sztves kedj ék t.

//
,'' -!1,- jľ -.l./
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-2-

A kérc|mcz6 ŕudomtĺqulv€szl ho$'
- a kérelem benyuj tása nem jogosĺtja fel a kÔáeÍĺilet használaúľĄ
- a Józsefiiárosi tnkormfoyzaÍ tulajdonábaĺ lévó kOztcrotetek haszĺúlaÉĺól és hĺsznáraÉnak Í€ÍdjéÍ6t szóló

18/2013. (Iv. 24.) ónkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a kÔzterÍilet baszĺiá[eńéÍt kráerület-
hĺwÁ|gti díjat ksteles fizetni,

- a kÖzter{tleten kiáľólag a kereskede|mi tevékenységek végzésének fettételeirót szóló plonoa.1u.zs.,s
Koĺnányrendeletl-Ę.ś (l) Ę.lĺ.q4tr ą|cPj4n-ł !ęsÉ!9! |.'łpp.lĘ4ąté@ p-eci4rołsqt !9łsý!9!C 14'9!Eę:
tók.

A |iére|embez a kérelmezőnek az alábbi me|léleteket kel! csĺto|nh: (A csatolt m€uéklet€t |ćrjük x<l jetötni)

- a vonaÍkozó belvsánt ábľámló
vázĺajzot amely beszeÍezhetó & BKK Kőzuti KÓzlękedési lgazgatóság Kózíttkęzelési F&

Fílvé|mcrÚeÚés3
Á hibĺwban kilollüt we.lanryontałtĺy és aekIbtnetléMetekmláúltúĄ apttc ésegútehnű|clyneg|úht?źs'|t.
lmłt a negkffi häęsWĺ!ftí|ia e]aafuteltą, a MuQitú láęlan éłfuni etbtĺúlóýhe!

A kÖá€Íiil€t.ł'asnálaffi -külÖnÖsen- az alát'bi jogszabóýok szabályodk:

- NĺagüuvágbełyioolfimfoJnńiÍóldb2011. éviCIJoo{D( t{irvény

- a Józsee&osi ÖnkoĺmányzÚ trĄidonában lévó kr*ĺüleek basznátdról és hĺwíĺĺr*mk Í€sdjćÍÜl db tE2o13.
Qv2A.) ontonmfoy*i ĺadeH

- Jóefvf6K€ÍületiÉpłtsĺszaoĺlyzaĺtĺ|ýób6ľW|.(fLt2.)onkomĄeĺiĺalde|et
- Budryesiváros€dedsiésEflt*iKoeszabálpaĺólsuó|ó47lt98.CXl5.)Fóv.Kry.ĺmdđet
- A reklámot rck|dmberendezÉsek és cégéĺek elbelyezéséĺek saabályaiÍól sp'ó|ó 55no13, (JűI.20.) önkor-

ĺnányzati ĺedelerc

NYILATIIOZAT
Alul{rott az általam bsnyújtott közt€r0let-hasaáIati kérelmem elb|ĺálásának céljábó| !ąglj@plszeaélyes adataim
töÍÉn6 k€zeléséhgz' valamint ahhoą hogy az ĺgy tudomásrajulos 5266{lyg5 ĺł|ĺÍ.imĺt a Polgáĺmesteri HivaÍal az Ie.
jáĺásban résa vev6 wok.hatósági átlásfo8lalfuok bekéĺése végett továbbĺba az illetékes baÍóságok felé.

Kéĺe|nem benýjľásakoľ a PolgáľmesÚeri Hivaal GazdáIkďási Üryosaály üsrintézójétól ,iiékoztatást kaptan -
8Ú/e|yď, i.do,,ú'grl ýcíem - az etjárás megindĺtásánĺk napj&Úl az ugyintézési b8táridórót' az ügyemr€ irányadó jog.
szabályi ĺendelkezésekól' jogainĺól és kotelezettségeimról, továbM kÖtelezettségem etmu|asaásának jo8kovetkez-
ményeiról' vďamint a hivmli etfihetóségĺól.

Efipfug'bgy k&e|mem EljesĺÉśe esetén a kózigazgarásí hatósás eljárás és volgáltaÉs általános szabályaiľól a
2ú4. évt' c)o' töÍvény 2004. évi c)(L. törvény 73lA $ (1) bekezdés b) poĺtja a|apjáa a fellebbezési jogomról le-
moĺdok Ttlfuttłtsul vgszg/lt' hogy eáltal az ĺrgyenb€n hozott bĺÉrozal 8mak kozlésekoľ jogeĺóĺe emelkedik

'-.] t|0.ztll'.łlBľz{t]&tüut.kĺ!oliša I

Budapcst,2o1ę. e"Qł mQ.|...- o"p. wá.Ä!J*-fuü
IđREInffizrALÁfuÁsÁ

Igazgy#ngl fuívat !{ft.
1Í8B Budapest, TôIpl ?r '!$-

Ádósząłtt : l c8 5 ő ĺ 7 #- 2 - łł 3

Banksĺámia; őłiíliOi 1 6.1 í21 ĺ ĺ87

1!"

" ií',n.

1lt
l_l

t. Ał igĺnyÜlt ĺÜllllÉüB vÚfurlklrnít |,rulyruĺrlĺ ń|lńľrrlÓ v{glntot, ĺmłlycn gucręclntc Ltll r koĺnyczó utcśbl
is. A vázlaton az igényelt teÍĺiletnek . a szĺr}iségts méÍetekkel . úgy ke[ veĺepelnie. hory annak naryságą
e|hclyezk#se ogxlértł|$üęll męBóllEpĺtlĺtú lęgyun (IERAsz PAVTInN ESETFN. annĺ|ł széĺłssé.ge,
hosszúsága; a rcnsz' pavilon szlléĺek az épulet homlobati ftIától és ajáĺda szélétól való távo|ságą teĺasz

létesĺtmény' berendeaés műszaki leĺrását és lerveiq,

4. IvÍeglévó létesĺtményre vonatkozó

5. Epĺtěsi engedéIyhez ffitt,tt ěpĺtmé,,y esetébe,, vagl épÍtési munkáląloHal Bszeflggő |Cöźe|ilIet-hasaláIat
ese,ében @ éPfrtető,őI kaponmeghatalmazást és ajogszabáýban előĺĺt eseteIiben ajogerős épí|ésilgli hat&
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Aló íľás i-mÍ nt a hite les ítés

Alu|írott, Kőha|mi Péterné (sz: Sághi Julianna sztiletési hety és idö: Budapest' l980. o9.f6.., anyja

születési neve: Racskó Julianna lIona ) l I88 Budapest, Tötgy u. l6. sz. alatti lakos, mint

az |gazgyöngy Kor|átolt Feĺelősségű Táľsaság (székhely: l l 88 Budapest, Tölgy u. l6.)

ügyvezetője (a képviselet jogcílne:ii gyvezető) a céget akként jegyzem, hogy a cégkézzel vagy

géppel előírt'előnyomott, vagy nyomtatott neve a|ávagy ťolé nevemet önállóan az a|ábtjiak

szerint íroln:

t'(aĺacsonyné {Ze|eznik Ágnes
ÜdývgJ

1.|91 Bp.''.flĺü!tľ Bi|| 425.

Adászám:flĺ7 l cs135.l -13

Ü\

ťelłjł,.,ąbil,/
Kőhalmi Péterné

Kft. l 032/20l 5. ügyszám
Alulírott. Karácsonyné dľ. Ze|eznikÁgnes Ĺigyvéd tanúsítom, hogy a fenti a|áírás-nrinta
Kőha|mi Péteľné (sz: Sághi Julianna szüĺetési hely és idő: Budapest, l980' 09.26..,anyja

szĹiletési neve:RacskóJulianna)ll88Budapest,Tölryu. l6. sz. alatti |akos,aki személyazonosságát
488570 PA sz. szemé|yazonosító igazo|vánnyal és lakcímét 2|2686 GL sz. hatósági
ígazo|ványával ke|lőképpen igazo|ta, előttem saját kezĹile giľ.aa|á
Nvilatkozom, hogl az alóírós-minta hitelesítést ą cég-változósbejeglzési eljórás sordn
láttam el ellenjegłzéssel, Ezen óltalam ellenjeglzett aláírás-minta, aváltozlźs
bejeg,,zési kérelełn mellékletét kźpezi, Nyilatkozom tovóbbó, hogl a cégvdltozásotękal
cĐ,séges szerkezetbe foglalt okirątót is én készítettem és lĺźttam el ellenjeglzéssel, ígl
a.jelen aláírús-minta megfelel a cégnyilvánossógróI, a bírósági cégeljórásról és
végelszámolásróI szóló 20]3, évi V. ton,éľ.ryben írtfeltételeknek'
Kelt, Budapesten, 20l 5. (kcttőczertizenöt) március 03. napján

Karácsonyné dr' Ze|eznik Agnes
iigyvéd

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Közzététe|i inÍormáció megjeĺenĺtése: ĺNem 
**-_-_lł

loazoľöngy Piyat Korlátolt Fe|e|őssegű Társaság
(1 188 Budapest, Tölgy utca 16.) Adószárn: ĺ 08561 lđ.z-+s

Cégkivonat 201 6.04.01 .-i időá||apotban

ÁlľnlÁruos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 09 265297 (Hatályos)

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

A|aku|ás dátuma: 1993'07.12.

Bejegyzés dátuma: 1993.1,ĺ. 16.

a cÉc enevezÉse
u4 lgazgyongy Divat Kor|átolt Fe|e|őssegtÍ Társaság

Vá|tozás időpontja: 201 5.03' 03.

Bejegyzés ke|te: 201 5.03.20.

Hatályos: 201 5.03'03. - ...

A cÉG RlvlDíTETT ELNEVEZÉSE

3/3 lgazgyöngy Divat Kft.

Változás időpontja: 201 5.03'03.

Bejegyzés ke|te: 20í 5'03.20.

HatáIyos: 201 5.03.03. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/7 íí88 Budapest. Tölgy utca 16.

Változás időpontja: 2012.01.27.

B ej egyzés ke|te: 201 2.02. 09.

Hatályos: 2012'01,27. . ...

A cÉG TELEPHELYE(I)

6/2 1082 Budapest. Futó utca 34.36. fszt. 1/C.
Vá|tozás időpontja: 2o1 5.o3.03.

Bejegyzés ke|te: 201 5.03.20'

+
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Hatályos: 201 5.03.03. - ...

8 A ĺÁnsnsÁGI szERzŐDÉs (ALAPSZABÁLY ALAPĺTÓ oKlRAT, ÉĺesĺľŐ oKtRAT)
KELTE

8/1 1993.07.12.

Hatályos: 1 993.07. 1 2. - ...

8/2 1994.08.25.

Hatéllyos: 1 994.08,25. - ...

8/3 1994.10.14.

Hatályos: 1 994.1 0.1 4. - ...

8/4 1995.08.15.

Hatályos: 1995'08.1 5. - ...

8/5 1996.01.23.

Hatályos: 1 996.01.23. - .'.

8/6 1997.10.27.

Hatályos: 1 997.1 0'27. - ...

8ĺ7 1998.05.11.

Hatályos: 1 998.05.11. . ...

8/8 1999.05.10.

HatáIyos: 1 999.06.09. - ...

8/9 2000.11.20.

Hatályos: 2001.01'25. - ...

8/10 2002.05.24.

Hatályos: 2002.06'11' - ...

8/11 2004.01.06.

Hatályos: 2004.03.22. - ...

8/12 2005.10.28.

Hatályos: 2005.1 2. 1 2. - ...

8/13 2007.05.29.

Beiegyzés ke|te: 2007.09'04.

Hatályos: 2007.09.04. - ...

8/14 2008.02.04,

Bejegyzés ke|te: 2008. u,14.
Hatályos: 2008.04.1 4. -,.'

8/15 2009.04.10.

Bejegyzés ke|te: 2009. u'20.
Hatályos: 2009.04.20. -,,,

,-' .. .:.."'. 
';:. -,ĺi/
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8/1 6 2010.10.28.

Bejegyzés kelte: 201 0. 11.22.

Hatályos: 201 0.11.22. - .'.

20,ĺ1.08.15.

Bejegyzés ke|te: 2011.08.3.1.

Hatályos: 2011.08.31. - ...

2011.09.12.

Bejegyzés ke|te: 20í2.01. 1 6.

Hatályos: 2012.01.16. - ...

2012.01.27.

Bejegyzés kelte: 20í 2.02.09.

Hatályos: 201 2'02.09. - ...

2012.11.16.

Bejegyzés ke|te: 201 2. 12.07.

Hatályos: 201 2. 1 2.07. - ...

2015.03.03.

Bejegyzés ke|te: 201 5.03.20.

HatáIyos: 201 5.03.20. - ..'

8/17

8/1 I

9 A cÉGTEvÉKENYsÉd KÖRE0)

9/65

6832'08 | ngat|ankeze|és

Bejegyzés ke|te: 2012'03. 30.

HatáIyos: 201 2.03.30. - ...

7 022, 08 Üz|etviteĺi, egyéb vezetés i tanácsadás
Bejegyzés ke|te: 2012.03. 30.

Hatályos: 201 2.03.30. - ...

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Bejegyzés ke|te.. 2012.03. 30.

Hatályos: 201 2.03.30. - ...

477 2, 08 Lábbe| i-, bőráru-kiskereskede|em

Bejegyzés kelte: 201 5.02.03.

Hatályos: 201 5.02.03. - ...

4789'08 Egyéb áruk piaci kiskereskede|me
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.03.

HatáIyos: 201 5.02.03. - ...

477 1, 08 Ruházat kiskereskede|em (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 2015.03. 10.

Hatályos: 2015.03'10. - '.,

9/67

9/68

8/19

8/20

8/21

9/63

9/64

I,.ą 
/^L\o

9/69



í0

11

A MÚKoDÉs BEFEJEzÉsÉľĺer loŐpoľrĺe
10/1 határozat|an

Hatályos: 1 993.07' 1 2. - ...

A cÉG JEGYZETT TÓKÉJE

11/5 Osszesen: 3 oo0 oo0 HUF

Vá|tozás időpontja: 2015.03.20.

Bejegyzés ke|te: 201 5.03.20.

Hatályos: 201 5.03.20. . ...

A cÉGJEGYzÉsne JoGoSULT(AK) ADATA|

.1 3/12 Kőhalmi Péterné szÍit.: Sághi Jutianna (an.. Racskő Ju|ianna ||ona| # 
|

ügyvezető (vezető tisztségviselő) 1188 Budapest. Tti|gy utca 16.

Szü|etés |deje: 1980.09.26.

Adóazonosító je|: 841 541 0859

A képviselet módja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 2012.01.27.

Vá|tozás időpontja: 2012.11.16'

Bejegyzés ke|te: 2012.12.07 '

Hatályos: 2012,11.16. - ''.

13/13 Kőhatmi Péŕerné (an: Racskó Julianna l|ona) $ ügyvezető (vezető

tisztségvise|ő) í188 Budapest. Tłilgv utca í6.
Szü|etés ideje: 1980.09.26.

Adóazonosító je|: 841 541 0859

A hite|es cégaláírási nyi|atkozat vagy az Ĺigyvéd á|ta| e||enjegyzett a|áírás-minta

benyÚitásra kertilt.

A képviselet módja: önálló.

A jogviszony kezdete: 2012.01.27.

Változás időpontja: 201 5.03.03.

Bejegyzés kelte: 201 5.03.20.

Hatályos: 201 5,03,03, -,,,

A cÉG STATISZTIKN SZÁMJELE

20/5 1085t'1 ĺÜ4| |1-11'J-a1.

Bejegyzés ke|te: 201 5.03.,t 1'

Hatályos: 201 5.03,11. - ...

A cÉG ADlszÁMA

21/3 10856170-243.

HU10856170.

Adószám státusza: érvényes adoszám

13

20
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45

Státusz kezdete: 1993.08.01.

Vá|tozás időpontja: 2012.02.02.
Bejegyzés kelte: 201 2.02.09.

Hatályos: 201 2.02.02. . ...

A cÉG PÉNZFoRGALM! JELzŐszÁMA

32/1 6510011&1í211187-00000000

Pátria Takarékszövetkezet (1181 Budapest, Ü||őĺ út 399.; 13 02 o5o252)
A számla nyitási dátuma: 1999.05.06'

Hatályos: 2002.01.30. - .''

A cÉG ELEKTRoN|Kus ELÉRHETŐSÉGE

45/1 E mail: kohalmi.peter@tonline.hu
Vá|tozás időpontja: 2008.o2.a4.

Bejegyzés kelte: 2008. 04.1 4.

Hatályos: 2008.02.04. - ...

45/2 E mail: kohalmi.peterne@omail.com
Változás időpontja: 201 5.03.03.

Bejegyzés ke|te: 20í5.03.20.

Hatályos: 201 5.03.03. - .'.

Cégformától ftig go adatok

1(09) A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATAI

1(09)/28 Kőhalmi Péter (an: Boros Judit| s. íí88 Budapest. Töloy utca 16.

Születés ideje:'| 976.01.08.

A tagsági jogviszony kezdete: 2008'02.04.
Vá|tozás időpontja: 2012,11.16.

Bejegyzés ke|te: 2012.12.07 .

Hatályos: 201 2.11.1 ô. - ...

1(09)/29 Kőhatmi Péterné szijt.: SághÍ Julianna (an: Racskő Ju|ianna||ona|

Budapest. Tölgv utca í6.
Szü|etés ideje: 1 980. 09.26.

Szavazati jog mértéke meghaladja 50%-ot.

A tagsági jogviszony kezdete: 2008.02.u.
Változás időpontja: 2012.11.16.

Bejegyzés kelte: 2012'12J7 '

*lrus

*'u'
2p



Hatályos: 201 2.11.16. - ...

PÉNztJGYl MoDUL

2014. év 2o13. év 2012. év 2011.év 2010. év

Beszámolási
időszak

Értékesítés nettó

árbevéte|e

Üzemieredmény

Adózás előtti

eredmény

Mérleg szeńnti
eredmény

Adózott eredmény

Eszközök
összesen

Befektetett

eszközök

Forgóeszkozök

Pénzeszközök

AktÍv idöbeli

e|határo|ások

Saját tőke

Céltarta|ékok

Köte|ezettségek

Rövid lejáratú

kötelezettségek

Hosszú |ejáratú

köte|ezettségek

Passzív időbe|i

e|határo|ások

Pénzügyi mutatók

Eladósodottság

foka O

2014.01.01.

20't4.12.31.

eFt

0

-'124

-124

-124

-'124

157

2013.01.01.

2013.12.31.

eFt

1 601

-162

-162

-162

-162

312

2012.01.01.

2012.12.31.

eFt

1 836

-379

-379

-379

-379

483

283

0

200

200

0

0

2011.01.01.

2011.12.31.

eFt

0

-348

4 653

3

4 653

,ĺ1 050

9 108

1 942

1 662

0

9921

0

I 129

1 129

0

0

2010.01.01.

2010.12.31.

eFt

0

-72

-ď

I 926

I 000

926

736

0

9 918

o

I
8

0

0

.ď

&

36

276

109

0

0

157

29

0

72

411

111

0

-3

t,

160

160

0

0

121

0

191

191

0

0

''1i'
','''-...')q
_/_ !

1,02 0,61 0,41 0,10 0,00

:J/-



E|adósodottság -53,33 1,58 0,71 o,11 o,oo
mértéke - Bonitás

\t

Árbevétel arányos Nincs adat. -10,12 -20,64 Nincs adat. Nincs adat.
eredmény % O

Likviditási 0,98 1,45 2,06 1,72 115,75
gyorsráta O

Létszám: 2fő
.t27 HtRDETMÉNYEK

EIutasító és kijavító végzések
Cégközlöny
Év : 1999. Kötet: 45. o|dal: 58349.

Fővárosi BÍróság 01 09 265297

NOVA.FRUGHT Kereskedelmi és Szolgáltató Kor|áto|t Fe!e.
lősségű Társaság (1183 Budapest, Széchenyi u. 2.;

[10856170-243])

A bíróság az 1999. 06' 09ćn hozott végzését hivata|bó| az a|ábbl-
ak szerint javítja (egészíti) ki:

20. 01856170-51 1 G1 23{,ĺ .

Torö|ve: 1999. 10. 15-ihatállyal.
10856170-7012-12&|01.

Hatá|yos: 1999. 10. ĺ$től.
Bejegyezve: 1999. 10. 15.

Cégek közvet|en köz|eményei

Cégköz|öny

Év :2011. Kötet: 42' o|da|: 852422.

A NOVA-FRUcHT Kereskede|mi és Szolgá|tató Kor|áto|t Fele|ősségű Társaság (Cg.:

[01 09 26529Ą:1181 Budapest, Dará-
nyi |gnác u. 70.) közzéteszi, hogy a NOVA-FRUCHT Kereskedelmi és Szolgáltato
Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság a tözstőkéjét tG
kekivonás következtében leszá||ítja.

A társaság törzstőkéje a tőke|eszá||ítás e|őtt:

ll
t:r/ /:.!

" ,-?f\
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Pénzbeli hozzájáru|ás: 9 000 000 Ft.

Nem pénzbe|i hozzĄáru|ás: 0 Ft.

Összesen: 9 000 000 Ft.

Kőha|mi Péter tag tözsbetétjének összege: 4 500 000 Ft.

Kőha|mi Pétemé tag tozsbetétjének összege: 4 500 000 Ft.

A társaság torzstőkéje a tőkekivonás után: 600 000 Ft.

Kőhalmi Péter tag tözsbetétjének összege: 290 000 Ft.

Kőha|mi Pétemé tag tozsbetétjének összege: 310 000 Ft.

A tözstőke |eszállítását kimondó határozat meghozata|ának napja: 2011. szeptembeĺ

12.

A társaság kéri azokat a hĺte|ezőket, akik a tozstőkéjét |eszá||ító NOVA-FRUcHT
Kereskede|mi és Szolgá|tato Kor|áto|t Fele|ős-

sĄ7ű Társasággal szemben eset|egesen fenná||ó, az e|ső közzététe|t megelőzően

ke|etkezett |e nem járt követe|éseik eĘéig a kft.{ő|

biztosítékot követe|hetnek, a hirdetmény második közzététe|étő| számított 30 napos

jogvesztő határidőn be|ü|jelentsék azt be a
NOVA-FRUCHT Kereskedelmi és Szo|gáltató Korláto|t Fele|ősségű Társaság címére.
(E|ső közzététe|.

Cégek közvet|en köz|eményei

Cégköz|öny

Év : 2011. Kötet: 47 ' o|da|: 977593.

A NOVA-FRUcHT Kereskedelmi és Szo|gáltató Kor|áto|t Fe|elősségű Társaság (Cg.:

[01 09 26529Ą;1,ĺ81 Budapest, Dará-

llyi |gľlác u. 70.) kozzéteszi, |tĺ;gy a NOVA-FRUCHT Kereshedelĺli és Szo|gá||.aĺ.Ú

Końáto|t Fe|elősségű Társaság a tozstőkéjét tG
kekivonás következtében leszá|lítja.

A társaság töastőkéje a tőkeleszál|ítás előtt:

Pénzbe|i hozzĄáru|ás: 9 000 000 Ft.

Nem pénzbe|i hozzĄáru|ás: 0 Ft.

Összesen: 9 000 000 Ft.

Kőhalmi Péter tag tözsbetétjének összege: 4 500 000 Ft.

Kőhalmi Pétemé tag törzsbetétjének osszege: 4 500 000 Ft.

A társaság töastőkéje a tőkekivonás után: 600 000 Ft'

Kőha|mi Péter tag tözsbetétjének összege: 290 000 Ft.

Kőha|mi Pétemé tag tözsbetétjének osszege: 310 000 Ft.

A törzstőke |eszá||ítását kimondó határozat meghozata|ának napja: 2011. szeptember

12.

A társaság kéri azokat a hite|ezőket, akik a törzstőkéjét leszá||ító NOVA-FRUCHT
Kereskede|mi és Szo|gá|tato Kor|átolt Fe|elos-

ségű Társasággal szemben eset|egesen fennál|ó, az e|ső közzététe|t mege|őzően

,--'.!t --
:li''
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ke|etkezett |e nenr járt koveteléseik erejéig a kft.-tŐ|

biztosítékot követelhetnek, a hirdetmény második közzététeĺétől számított 30 napos
jogvesztő határidőn belÜ|jelentsék azt be a
NOVA.FRUCHT Kereskede|mi és Szo|gáltató Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság címére.
(Második közzététe|.

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszeréből származnak, amely cégek esetén a
Gégköz|iinyben megjelent hivata|os adatokat tarta|mazza, más szeryezetek esetén

egyéb forrásbó| származó hivatalos és gyĺĺjtött információk |áthatók'

Lekérdezés időpontj a: 2016.84.o1 1 5:22
Uto|só fe|dolgozott cégközltiny megjelenési dátuma: 20í 6.03.3í.

Adatbázis utolsó aktua|izálási dátuma: 2016.04.01 13:57

OPTEN Kft.@

,'' .-4..rłŁ..,ł
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{gaagy{ingy l}ivat Kft.

l}uclapesĺ
.I-olgy uĺca 1ĺl.

I t88

ĺktaÍĺ}szánr : ?6.23q ĺfQ 1 6

ii gyi n ĺćző : Sz'',ĺlmcl| á ny i n ć K rrcsĺ s B catlj x

Tcleĺĺln: 45-92. ĺ57
ł:. mai l :szomolanyirr*b(.-! jĺlzscivaĺ ĺ:s. hrt

]{láľgv: Iłtó utca 34-3ó. szám alaĺtĺ Ĺizlełhelyisćg előtt nrľgtĺilító ĺĺ'ĺ.blĺĺ elhclyeeóse

rt;^'t()t,As

felepíĺlósképi beje|entési eljńľásban

Igazgyłingy Divat Kft' bejelcntő szeľvezęt kćrelrnéľc' 20ĺ6. ápľĺ|is 7-ćn indrüt tcĺcpĹild:sképi
bejelentisi eljáľásban, a Futó utca 34-36. sziinr alatti (3ó320 hľsz.) iizĺ|ethe|yisóg előtf
megál|ítłi táb|a elhelyezése táľgyban benyújtotĺ ĺltrkunrentációĺ átvizsgírlĺam ĺis a fent rrregielĺĺlt
építósi tevókenység végzésót tudomásul vesuem az alábbi kikłiŕóssel:

Építtetö köteles az rizletlrelyiség ľeklánrtábla elhel1'czéséľę ktilĺjn telepiilésképi bcjcĺentćsi
eli áľást le.folytatni'

................'\ teleptiléskópi bejelentósi ełjárás soľán kiaĺ|oľ igazolás a kĺjzlóstől szárnítoĺt 6 hťlnapig
óľvényes.

Jelen łelepülésk.ĺĺpi döntésęmmel szembęn a Budapesĺ Főváľos VI[I. keľület JózsefVáľos
Onkoľnrányzat Képviselö-testületé}ree lelret fbllebbezni a7, t,tvételltó! számított 15 napon be lül'

A telepĹilóskópi bejelentési eljárásban h'ozott igazolás nem nrelrtesíti az épíĺĺetót nrás
jogszabályokban ęlőíľt engedélyek nregszeľzésétől (pl' ktjzteľĺilet f,oglalás). Kozős tulajdont
éľinĺo módosítás esetén a tulajdonłrstáľsak lrozzájáľulása szriksĺiges' Jeięn telepĺilósképi igazolás
polgfijogi ígéný ncnr dĺ:nt el.

A teleptilésképi eljáľás soľán rrreglrozott igafolásban Íbglaltak mcgszegése esetén településképi
kötelezési eljáľás lefbl1tatása ľendelhető el. A krjtelezettségek niegszegésc ós végľc nein ha.jtása
esetęn 50 000 foľintíg te{edő bírság kiszabása ĺen.dęlhető el.

INDoK()LÁS

Az lgazgyőngy Dívaĺ Kft. bejelenÍo szeľv*zęt, a 2ő.?39ĺ2016 iig1'iľatszámťl kćľęlnrében az
épített koĺnyezet alakításáról és véĺĺeĺrnéről szóló 1997, &vi t,XXuII. toruény 30,',D.$.a, a

telepĺiłésÍbjlesztési kĺ:ncepcióľi|., az integmlĺ teleprilésĺdlesztési stratégíár'al és a
teleprilésľelrdezési eszközokrol. r'alalnint sgyes telepĺĺlésľenclęzési sajátos jogintĺíznróĺryekt.ől
szóló 3 L4ĺLILZ, (XI' B.} Konrr' ľenĺlelęĺ 23'$-a, valamint a Ru<Iapest Fováľos \ĺI1I. keľtiiet

t
ĺiłl} ĺ}uĺ}a;:'r* ĺieľo;s *' ő.i-..ó;' " |b|ęí:,r.' 0ĺ i 45t i) iĹlC . ü-rl-laĺ|: po;ĺal.l.riesĺei$jczs,:ĺvłtęs' h; . '.n3.6it,,'i1..25+$''łĺĐ5. l.,t,: '
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Jrizsefüáľosi oĺlkolrnáĺryzat Kćpviseltĺ.tęstĺiletélięk az ĺĺpÍĺcsriggyet ősszeĺiigg(ĺ cgyes }relyi

önkoľmányzaĺi hatósági eljáľások ľószletcs szabályailol saÓló 5120l3. (Ii.l0') iinkoľmányznti
ľendelęt 7'$.a alapján településképi bejelcntćst te{Í hatťlsirgolnlrĺ:z. ĺt l}uĺlĺpest. V[II. kcľiilct Fuĺ'ó
vtca 34.3(l' száĺn a1ĺłtti ĺizleĺhelyisóg előtĺ mcgátlító tíłbla e lhe lyezĺlsóľĺ: vollatkozĺlalr.

A mellékelt telvdokumontáciilt és anlrak melĺćk|ľtęit átvizsgłilva nrľgńllapítĺlĺtanr. łlĺlgy az
megfelel a ĺ*lepülésfuj]esztési konoepoióľćll, az ĺllteglált tclepĹilisfbjlesztósi sĺl.łltégiáľol ćs a
telepíilésľenclezĺlsi eszkijzokľől, rlalamint egyes ĺele1:ĺilósľendezĺĺsi sajértĺrs jogintćzlnónyekľôl
slĺőIő 314%a1f , (X}. 8') Koľĺn. ľęnĺleleĺ 23'$ (2)-(3) bekez<lésĺĺben, vĺllam.ĺnt a l}uc|apcsĺ ĺ,"ovťtľĺ:s

VIII' keľrilet józseÍ]váľ<lsi i)nkonnányzat Képviselő-ĺestĹiletének az ĺŚpítésűggyel osszcĺi,iggi5
egyes helyi önkoľmányzati lratósági eljírľások l.ószletes szalrŕrlyaiľól szĺiló 5./20l3. (II-l0.)
iinkoľmányzati ľenclelet 1. rnelléklętćben fbglalt taľtalnri kovctclménycknck.

Az ćpítési tevékenység a Józseĺ!.áľos Keľrileĺi ÉpíÉsi Szabá|yaatáról {ĺŐt<lisZ) sz'ó|,ő 66tf00,|.
(xII'l2") onkonnányzati ľcn<leletbcn foglalĺaknak, vaĺamint a ľcklámok, ľcklómbeľen'clczćsek ós
cégéľek elhelyezósónek szabályaiľóI szťlló 55/f0|3. (Xrĺ'20') önkonnányzati rclrdelęl l0'$ (l)

bekezdésében foglaltaknak megľele}, valanrint a tclepiilésképbe illeszkcdik, azorrban a poľtál
fi;lott elhelyezett ľęklánrtábla elhelyczésével kapcsolatban telcpĺiléskópi b{clentósi elj/rľás rrern

töľtónt, ezéft a ľendelkező ľészben foglaltak szeľilrti kikötóssel az ópitósi tevókenységet
tl'lclclmásul ves2ę111'

A ľendelkező ľészben 1bglalta}nrak megfelelő telep.ĺłlósképi bejelentési eljáľásbaĺr hozott
igazolásorn az épített köľnyezeĺ alakításáľĺil és védclľnéľol szó|ó l997. ćvi I,XXVIIĺ' töruóny (a

továbbiakban: Eĺr..) 30/D. $ (tr) bekezdésón alapul'

A szerzoijogvódclen hatálya alá ĺartozik a szerzoj.iogľól szóló l999. óvi LXXVI. toľvé.lty l.$
(2) k) pont alapján az épíĺészeti alkotás ós annak tętve, E t<iľvény 29.$.tl kirnonĺlja, hĺ:gy a

,.szeľző kizáľólagos joga, h'ogy a mtĺvćt átđo|gozza, illetve hogy eľľe másnak engedélyt adjon'',

A fellebbezésijogľól rendelkezés azEtv.30/D. $ (3) bekez<lésén és az épíĺéstiggyel ĺĺsszeĺbggő
egyes helyi önkoľmányzati haĺósági eljáľások ľés?"letes szabályairól szÓl.Ó 5!?013' (Iĺ,10.)

onkományzati ĺendelet t3lA'$-n, a dĺĺnĺésben foglaltak megszegéséľől szóló renclelkezós az
Etv. 30/D. $ (4) bekezĺĺésén a1apul.

Buclapest,20ló' ápľilis l l'
Í.f\/lĺ*]li "{- !_--{; tl \ ;it* \ t-\

is lV1áĺéĺtľ.
pĹ)

,.ť
I

t i:
ł.ĺłtĺ.gĄ-

i 1:.i ? i $C ' ĺ-n lłi|: pcigeľ:.testłrQ;ozseĺv;lĺę-" l'.r. . !,ý-*^ŕ'.jt:.3rĺ./ä ,,*u'..,,', 
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Szłkheiľe: inz:

^!Jos7źÍ11il,

Mcgjegyzés: ŕ.ęnĺi adiltok,kij:łěsc ą ĺłł;ftríile!-hgszxúlltl kźľalaek elbirli!łisôhaz' ypiąłniłlt ĺt ĺ;ij:!e|!i!€í.Ąďil!álati ho:zé.iĺi-
,.!!Kłxil' ia'qfultIłÍ eliąllłiľ;ésł|:he: sziikségtsek' łłz a,talc,k! 6 ?olcariliesiÜi l:lhętai lJałĺałk*idsi !íteťłe KčŻteťíilet:iblíigýclell
Ügł"sy!,źlya kc:elik e injułńc!ós ireendeiiaési jl4rc! és <z ia.oolt|cóxlbałlsóglti szóĺć 2Q l ! . źĺ,i C'ÍIi' tłftlly ojaśilv'

-*;ä ;,; ;";' il,:ä].,};;;äJ'"ä.,ľä;.-:,::T-1l1*"ä' "ľä;,.
fr,bs.ŕ'ąĺ,ii:laJľ, 'rwr.ę.,y'ľ;łłłłééc'Łĺ.ĺ'.i1aťtat4p.!a$tśył}.3},.Łł,éĺ#.s,!ĺi:ił.&!rř".k"l,'ł.ľĺłt 'ęg.ł.łp.,,,rłĄ.íiĺ?!ełi4..?Í,łb,t,iL
Íy,łł.żéą.ź\,w,iźeii,'łtłąt.gz.ł*'t,#.!ź.!.łą#ąď ę ałié.ĺp.F,.,,ł#.,ĺ+.ý:yi1ł'ł.ď.rylh,zł,:ł*.,p.tł*ĺ'*,,.s*łl'ą,Ł,,,gł,,:,,il:''tľątłť,.gł.łtxltś.łźc. tp#ął#. t4J.łą3łg. ś#'kźŁ#:.ł'łł'3;a"q"tiłG..#lłjłđ##?,',
ý#'iąl*.ý..'łn*Ä'!{-..śĄýÉ';'ťM.Ą,ł. 'i'?!**ir.i,i.'Ý-..Řťĺ+łsłAf,..ł.&.c..ftył,łtł#.ł-tĺł'.{ár4*,'é,g..*{' ł|ł,1a ł":r..łłl ęł:łł-..t,lĺŚ, ť fur.á:ł.'i'?x*ir !l#..*ťŕł}řAf,
.lx\ťłgl.Ť'.Ę'7dĺł..'!ąt'ł-ę:"...ł'ls'łl.ĺ,pfr xt*..ą.ę.:

Kěłjiik a túłoIłtulon jclZett
a k é ľ e l e ĺn ny o mt flłĺ, d n ), I

nellékIeteIĺet csiltolni. ús
a I á í r n i s zív e s ke ĺlj é Ił !

Egyéni váI lalkozás eseÍéôen..

Kéreĺllrcannęr.e: ľďeiiĺ:l: ..'.....'...
a 
*-l___Y"_i--:

l*kcíme:íĺg':i-] ."i'.. jĺ"b,*c..:]'i]:-1*:.-:j::':':j-1;........,''.'.(u.'ĺľr):.....''''..'..-.'.....''....''..suilll:.........

Váltalkozonyilĺánuĺ1ási váma:. i' j i;.:.|'-:-.]*Y'1---Ť'-ĺ*: | 1-"l i.-i_-:Adĺxzźma: ;."-. i" j j i i''''''1'''''''j - |. '1'.. - i'...: 'j" ".*:- -i' :' l-l "" i'l*i-l -:--:--i--l--; i--l- --:-l- l-,-l
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Á kěľ€l'ne?ő tudonrásrrl Ycszi' hog]i

- a kćreleĺn benyttása ncm jogosítja íel ĺr közteĺĹilet használaára.

- g jÔxeÍľärosi Önkoĺmanyzłĺ tuiajconába;l iévő kozt€ľĺiletek használatirój és használatdnak rendjéFő! szóló
I8l20J3, (Iv. 24.) .'nkormáň:''Zź1i rendelet 17' $ (l) bekezdése szerílri a közišriilet használatáért *öztęrülei.
hosmäaÍ; dÍjał kł'icles l]7-etri.

- a közreľü]etcn kizärólag a iłeľeskeĺlelmi tevékenységek végásének ĺehételeíĺől sálÓ f l0l]009.0X.29')
KÜrmányÍendelel i2. 

"s 
{i.) bekezdésr e|apján a reĺdeler 5. nrellékletében meghaiáľÖzott ĺłrrnćkek áĺusĺtlla-

tok.

.\ kéręIemhez s kérelmtzónek az alábbi neI}életeket kell csa1olnia: {A csätolÍ mellékIeĺeĺ kérjĺĺk X.el jelö|ni}

okirai máso;atál:

esetéll. az azi üz€Íireltetni kíviitó keřeskede|mi,'łendég|át(l eg'v:ćg ćn'ényes ł}e"

kŮĺeles kereskedeI:ní sét i gaz.oió dokuľleIĺttmilĺ

vonaĺkozo k{izterillĚt-hasznáIäti hozzájáľulás megújítása esetÉn .'4

i ľl.il':!pggelśc}sl.9.-ľp-"':ę!ę!ę. ł!i3ľ. -_ 
fé'li'képŕelYéteit

i 5. Epĺlćsi cng,edé!).he' kötijłĺ ápímór',- *ełé.ben va3y ó;iĺiĺźs! nzulkłIatĺlkkąI Ússz!ĺljggő kö:ĺeľüiet.has:núlc:
i eseł,źben uz épiĺlelđĺől lłupoĺĺ neghual]mazav Ął ł '!ogszabálybłn eiőírt esetekben a jageľös tp!ĺésíig,! halć,.

t csütoh\i

A hiar'|alaňi ki!ö!ki!ĺ lűrelenąłonĺun.últy ĺs ü ęlő!ľÍ n.?]iěaek'* *ataĺásán nj!, a ptlllĺcs is eg'ôľĺcinĺíi helvnqhałctolťls, va-

laninĺ a nęlévĺi !ĺŁesíllnúĺ"'.:ÍbĄa elerygedhďer]ęn iŽ baÜI:drzt iiéłelgn éľdelni elbbáIĺjsúlw!

ł1 ki)zteľĹiĺetllasalála1ot - kíiIijn{jsen - ae alábbi jogszzbáiyok szabályozzzik:

- Mĺłgrtrĺxsz'ághelý ôniĺo*niin-vzaľaĺroi sáló20l l. évj ťLXxxJx. tBÍv.eny
* a Józsefuĺiľosi Ômkonnállyzaĺ fuIajcomban lévö köxeľijlđtśk haszĺá]aÍĺĺľó| és haszĺalaÉnek rendjeńl szóió l ĺi.20l !.

(!}.?4') ł'nkonnan.v7á1i rel]del.t

- Józsĺiláros Kc'rületi Hpítćsi Szlrbá|yatfuö| szo|ó 66200?.{}üI, |2-) önkorniáryz-ati rendelet

-. Budapesti Vĺä'rosrendezesi és Epĺiési Keľo|szabiíl},7.?üĐi wób a7'i998.(X.15') Fóv. Kgry. renđelet

- A ľeklámok. reklántbeľęndez.esek és cśgśrek e|hel.ĺczésÉnek szĺbä{yaiľó! szôló 5ji20l3' (Xll.20.) iĺnkoľ.
l])áu''.zeti Éndeiťte

li tll L.{T K o zA T
A1ujíĺ<lĹi, az álta]am benylljtott kiĺzteľüiet.hísznáĺaii kéľeÍlrrenl elbíłálásáĺak cé|jábÔ| hoz:didĺulaf szłmćly'es adaĺaim

t5!iénő kgz3léséhea vaialnint a.lil-roz' hogy af íg,v ĺudoĺlósľa.iuoit személ1,es adaÍaimat a Płllgármestľri Hĺvätél aZ le.
járäsben részt ľevö szakhatósági állásftlg!alások bekéĺćs.. vógett toYábbítsa az iĺĺetćkes haióŚágok feie.

Ké:elnlem benyújtásxkoÍ a Polgá.mesteĺĺ Hivata! GazĺÍg]koĺtási Ügyoseäĺy ĺigyintézöjérői t:łjśkoaańst kĺlp:om *

"mg|yŁt' 
r}!!!!!!!!!!!!:g!Eg_ az r.Iĺáľás ł:cgincĺtásĺłnak nĺpjáľól, aŽ ĺr$iintézési haĺaľíĺiőľłil. az sgyemľe irállyacó jog.

szĺbäiyi rendclkez.dsekĺői, jogaimrdl €s łö:elez-enségeimről, továbbá kötelezeitségsm ehrulasztäsdnek jogkövetkez'.

mén.v-eiĺůl. valanli:lt a hivaĺali eléľlotösćgĺíl.

XĺieIentem. i'ltlgv kéreimeĺn te]jesĺtése e5Ťté1.t u ĺ(.izĺ-qszgôtosi hatósási e]jáíáŠ ćs szolgáhar;łs älalÉnos szabá!yĺ:ĺrol a
200:1- ćvi C.XL. tô*€ny 2í}Ó;|. ér': CXĺ.. t$ĺvény 73l,,Ą' š (i) bekezdés b) Foniia alapjäĺ a t.ellebbezésijogomról te-

młłdłk. Tudomtźsul veszem' hog.'ezalia! az Ügyclnben ho;Ĺoil haráiÔŹät al}näk'Łöżlŕs..korjogelöle enielľe<iik,
ii ''., '',..: ,,'..

:, jj' ,,.': l:Ą ?.jj.\ ł"-'

Buĺlapest,20l'ó. evĹłíi.nĺ ..'.J.í'... nup' .." -.','ĺ.'u.:ł.J*.i..-'}-....l.'.. ii .'.ĺĺÉ,itťí.rĺE7-o.ĄL^ĄíIŁisś

",1' ł1''..'7.'. i\ "r/

,i/ 1i
li z'ĺ,.ą rJ'O

2. .Af igényeiĺ teľiiletre vonatkoz.ó helyszínt ábrázoló váziatÜt, ąí!rcl)'sn szeľepelllie keil a kiĺn.v'ezo
is. Á váz;alon az igényślf teri}letnek - a szĺlkseges nrdrs.;eklel - ligy ke)I szerepelnie, hogv annak nag-vsága,

elilelyezkedése egy-éneitnűen ĺregállaPíthäĺli legyell (TER,\sZ' PÁvJLo:\ ESETEN: annak szélesség€,

hosszŕrsága; a tcľasa paviloĺ szélěnek az épĺiĺet iromlokzati faláiól és ajál.da széléti!| va.ló rźĺ\'o|sága; ieřasz

3' Az elllelyezni kívánt épitlr]ény,. léÍcsítn'tén,v, bcrenđi:z.ćs nl{lszłki }eírását ĺ!s teĺr,eíĺ:' |eľas:}ł!ľelnlekhez a

6^ K(izút ígén}bevétele €setiil * a 2' pontban foglalt helyszĺľajzon túl -. a vonelkrzô hei},-színt ábra7.o]o

tbrgaloultech:ikai \íáaajzcż, anrely beszerezhet.i a BKK Ktlzůlĺ Ktziekedési lgazgatóság K.jäitkś?€lési ľő.
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i KczzététeJi !;:ícrlĺláclo ĺneg'icĺen:tósä: iŃ"' . -

pÁzľvlÁľĺy Pfi.ER l<nToLlKUs EGYETEM
{1 088 Budapest, SZENTKIHÁLY| U.28.30') Adószám : 1 8055342.2-42

*#6kivonat 2*t ô.*e3 &..i łděáĺlapo*ban

1 ÁLTALÁNoSADAToK

Azonosító: J99003299

Az opten álta| generá|t egyedi azonosítól

Cégforma: Nonprďit szeryezet

Alakuĺás dátuma: 1994'01.01'

2 A GÉG ELNtvEzÉsE

PÁZMÁNY PÉTER KATot|KUs EGYET=M

Hatályos: 1998.10'22. - ...

3 AcÉG RovlDĺTETTELNEVEZÉSE

PPKE

HatáIyos: 2002'01.15. -..'

5 ,Ą. cÉG SZÉKHELYE

1088 BudaDesĹ szENTK| RÁLY| U'28\3o.

Hatályos: 1997. 10'1E. - ...

8 A TÁRsAsÁol sz=RzŐoÉs 1.łleľszeaÁLY, ALÄPiTo oKlRAT, LÉTEsĺTl oKĺRAT)
KELTI

'1994.01.01.

ĺ-'laiályos: 1994.a1'01. -,'.

9 ,A cÉG TEVĚKENYSÉGI KÖRE{I)

8ý.2.C8 Fe|söíokú oktatás (Főtevékenység)

Hatályas: 2a09.02,12. ..,.

20 A cÉG sTAT|sZTĺKAI SZÁMJELE

1 8C55342-8542_559_0 1

j

í

.r.j.' .\
Í. l,:]. - /1 ĺ )lJ/'". t x.1:,/ J (->



Ha!ályas: 2ü2.a5'04, . .',

2í AcÉGADlszÁMÄ
180553/.2-242

Hatályas: 1994.01.01. . '.,

97 PÉNZÜGY| MoĐUL

Létszám: 824 fő

Adatok egyéb forĺásbó|:
szeuezet neve: Pázr'äny Péter Kato|ikus Egyetem ''ĺttt''

Iipus: Egyestiĺet
Cé/ szenhťj öesoĺolás; oktaiási tevékenység
Cél leiras: oktatás, tudományos

Eljárt bÍroság neve: Tatabányai Törvényszék
Jogeröre emelkedés dátuma: 0000{0-00

Adatok más egyéb foľrásbó|:
Módos ĺ tás dátuma: 201ďC/,-1 5.

Gazdálkodási forma: Elsőd|egesen kłizfeladatot e|látó betső egyhazi jogĺ szemé|y '
A fenti adatok nyilvántartása nem a cégbíróság haüásköľébe tartozĺk'

Äz adatok az sPTEľt Kít' ségtáĺ re*dszeĺéfuőI szěnmazrĺak, arneiy cégek esetéĺ a
Cégkôzĺönyben ffiegjelent hĺvatałos acĺatokät taľtaĺĺnaulä, mäs szeívezetek esetén

egyób ícľĺásĺ:úl sxáľmazó hivaźalgs és gyťljtłitt infoľ'tláe ĺók lÉ{haiók'

Lek.íĺdezěs 3dĺípontja: 2{i1 $'04.1 8 { 5:0s
t3to{só teĺdoĺgořĐtt Ĺ:égkäĺleiny ľuegjeáeĺrĚ.si dátu$r* : f 0.l 5.$4. 1 4,'

Ä'daźbázis l.'ľÉalsó *kéuałizáĺásĺ dáłĺ:ma: 2Đ16.s4.1B,t4:Ź$

Cž:TEN K{l^'Ô

|i'
i--'";,: ,,

"'ł //
1(lśJ
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ffi
:l,,',,.,ľľ,!'.f;lí,

l088 Budapest, Sz.enĺkinily! u' 26
Telefon: {"'36 l) 429 .1f0A ! 3Y}
IĺrÍézmény; azonľsíto: F1?9633

?ázmány Péteľ Katolikus Egietem
Jog- és Államtudornányi Kaľ

H,łlu;'.łr.ťrl oľxotłlÁx vz.tĺ

ĺ428 Bilđapest Pl' 6.
rvr.*jak.ppke.hu

gazdasag{@ja-khok.hu

A Pľo Facultate nan programteľve

8:30 - l0:s0* Kipäk{'ás. színpad felállĺtása. helyszíll elĺendezése. sanriok !.elällĺtása- ľrenťtÍend letis2iáfäsd.

łägy|altos pult

l 1;00 _ I5:00 * [Jo.erácsczäs }Pbon},Ôlĺtása (ĺansz€kek és hallgatóĺ s7eň,.ezelek}, El<lĺie hozzäva|ók r.s pó|ók gonĺlos

kiosztása. \4indekłjzbľn halk, hongÜlatfes1ő J'cnř ]řjátŚzósa a HÖK áIÉa|.

ľírhuzamosan ttrt: Á ľlallgaioi C}nkományaĺ és más ł}nsłruezócósek sĺĺrdokat áltitanak. a2 éř(loklődőket

küIönféle építti jel|egü prcgramokkal várják (utcrot ĽRAsl!íUS tutorok, ítć|el. Cariras, Cradus. TĐK, Jogász.

Kovász progmľn)

1š:00 * Déhán |ir köszônĺóje

l3:l0 - Almsandro (;ápÍĺoli aÍ-Ya kijszönlóje

13:30 . Pro FíclllÍate Díjah áladása ä J.iK Dísńcrmébcn {tz g'. 
'!t..'., 

kari do|gazĺĺja. ha}Igatója és ok'otói

ě|etmű díji

A dĺiátadó eiőtli napokbm ĺz cktatók és e hällsaÍók szavulutnak a l'IÔK äulapultnál ajutahnałandĺ) szenléIyekĺiii'

A voksohat a HÖK.iis$k lezźĺt umába gyrĺjtik. mílid ÍdobcB iisszesí|ĺk a vćgeIeĺjn.:ényt és ćrl(9ĺt;k 8 szercncsćsekel'

ld:30 - Pro Facultate Nap Quiz

Ą l{allgatói onkonnĺbyzat szórákcjztatú vgtćĺkecőr,el készül a Íész-*eYikłeh. i(ü|önféĺe ílĺres, soĺozatoklal.

zenével kapcsoĺatos ÍesaeŁjogásfi pályávaĺ kapcsoiatos kéÍdések' ĺöřĺéDelmi ĺémájri kvíz'

15:00 - Ebéd - bogľáusokbril kósĺoló

Kĺs ióIťérokbän ojztanánk az éľ9k, hogy IniĺéI tobbel uleg rudjana& ízlelni a ĺľ.szivelĺit hiszen kiĺőhb szavazha:ĺak

aról. hogl szeĺiłĺĺlk nrel1'ik sikeĺÉlr a l*giobban.

Laci bácsi, kł'z-tjnsédg

l6:00 - Néptánc bernľtätó élőzenéve|. nlajd Táĺcház

l8:0s - Stłnd Ĺlp Comedy (Felmśľi Péteľ é-5 Cs.nki Á(ĺIa)

20:30 -.Ą ľendwén1, zirása

,.,.":..'
t /'t:: /
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Tiszĺelĺ (}nł<ormány.zat ĺ

.Ą.zotl okbÚĺ ťĺ:,ldul,:Ir {)ltiil'}rÜľ. ltug). ľcrr.lczvúrtyĺaľ{ási {ovéhłrr-vsÉgtlnket bľjetents!,ril' äťť{ti

inťonaáljam onöket. A ľendez.vény leíľását alább részle1ezem, illetve a pontos progÍamteľyet
csätoĺom'

Főbb adatok:

Rendezvćny, neve: Pro Facultate nap

Időponľ 20 1 ó.0 4.28. 8:00.2ł | 6'Ű4.28. 20.a0

Részĺvevők létsáma: 350-40s ň

Jellcge: Kultunílis ľendezvén;'' ezen beliil Kł''Zterü|cti ĺendezľény

Főszeľvező neve: Klinda ĺ{oland

Hléĺhet'ősége: +36 20 808 i5ó9

Rendez.v'óny Ieíľlsa;

A Pro Facultate nap a Pázmány Péłer Katolikus ligyetem Jog.és Állarntudomrínyi kaľának egy
olľan ľendezvén1,.e, amikor a munka és tanulás ĺnel|eft az oktatôk és hallgatók cgy napra eg-Y

kevésbć uniformizált szituációtlan gtr.Ĺiłnek össze eg.lĺnást újľa megismerv.e, egmás ć.rtók*itújra
felfedezve. Ą rcndezvényen kĹÍlönböző izgalmasna& ígěrkexi pmgľamokkal váqiuk a

ľésar,evŕikct, ĺöbbek, köziitt k'özös bclgľácsozássa|,táncháiua| mulaľhatják az idĺĺt, a nap rnrĺsodik
łěIében pedig Csenki Áttila és Felméri Péteľ szóľakoztatják majd az řde látogatókat. Đzpn a napon
keľii} átadásra az egyetemtink-ön neves Pro ľacu|tate díj is, amcly soĺán kaĺunk legkiválóbb
hattgatoját' okratóit és kaľi alkalrnaz.ottait diiaľzuk'

Á' Pro t*acultatc nap lětez.ése ita ez leune az eiső aikriloľn, lrog1'" az Egyetem beľkein kíviil
r,alósulna meg e:l a ľęndezvóny'' az,on célból, hogy ezálal más karot egłetemek hallgatóival és

oktätóil,al is lehetőség n.víljon a kapcsolafeh'ételre és eséIyt adna a PrŁmányos szellemiseg
kibontakozisára.

Á. csatolt nyila*ozatok alapjáu a ĺ'endégek használhaqiák majd a teraszok befogadó helyćt is.

Az ęlőkésziiletekkel és a bonĺ.issal a tblesleges zajokozíst keľĺiljiik, illetvę a terület bontását
22:0Ü-ig bef,s.!ezzük.

Třszťcletiel tidr,tlzl i onöket.
Kliudtl Rolaĺd
}la} ĺgatói onkorrnányzat
Jog. és Á}Iarnĺu<lomán.r,i kaľ

Páiľnĺíny Pét'ęf Katol ikus Eg.v-eteĺn

r'Ź- :.::', ł?.i,r-

+Ą



Nyu-,q.ľxaZAT

Áĺulírott ťćĄ/t!Ł..5^łł> ..]'.*.L..ł,ĺ'n.4..... 
.vendéglátĺi egység Üg.wezelŐ.í.g.nyilatkoz'atomban hozzájánrlok-ahhoz, hogy 

" 
pe'"}"i, Péteľ Katolikus E.qye1eĺn Haligatóionkonnány.zzta' a fal6. április 28. -"př" 
"i*a.ĺ Pro FaculĹate Nap reridczvényet, aMikszáih Kállnán ĺÚren regge| 8:30 és e.*äo'oo l.łĺ'l'í *.gonuu.

Á ĺendezvéri1. soľán a közteĺiilet haszlláiatát ĺem elienzem. ahhoz ho;zájáĺulĺlk, Ahozzŕiáĺu|t*ín ellensz.cllgáltaĹiísÍa sen, ĺnosĺ''.,n u,.na",uel.,y ide.ie ala.t senl tltána nern

ľľŁ.:ť*'. 
A nyiĺatkozatom alapján a i".ul"tiogl"l.ĺ.i erlgedé',,- o ,,*.,")jt 

..e,o..

Budapest, 20ló. ánrilis ?0'

ťZ,--;_ c':4
ĺigyvezetó

.ľanLi: ĺ.iFšc;Łc-< !J.i'.É.f1l"Ĺ ŕ
Ť<:2'95.. 1g

.r{--V:*.--Z //--
'anu; Äłjk.j-ä ; ({lXt Ł pxeL; Ĺl łBał},i,ssa ęJ-

t'
Ł..- ,,.' 
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NyĺI.,ĺ'rKoZ-AT

. tr! 1, i . \^ !

Alulíĺoĺt \l*".''J..i\Íľ u ..\.:*.\.:.)..... vendćgláto eg;-ség üg.vvezetője'
nyiĺatkozatonrban hozzájáru|ok ahhoz, hogy a ?ázmány Péteľ Katolikĺs Eg.vetem Hallgatói
onkormányzata. a ?016. április 38. napjáĺ ĺaĺandó Prĺl FacultaÍe Nap ľendez.oényćt' a
\'likszáth Kálmál téren rcggĺl| 8:30 és este 20:ĺJ0 küzijtt rnegtartsä.

Á ľendezvény. során a közteríiĺet ba,sz'nálaüĺt ncrn ellenzem' ahhnz hozzá.iaĺulok' Á
hoĺzájáruIásćn e,ilenszolgáIĺatasra selil most, scm a rendczvćny. ĺĺieje alafi senr utána nem
taĺtok igényt. .Ą nyilatkozatom alapján a teľíilettbglalási engedély a szeľvezők részŕre
kiadható'

13udapesĺ' 20 i 6. ápri}ís 2ť}^

Š+\
ĺigyľezgtő

TanÚ: ltp\éc(lcs lł i.ę-x\*-L
"łc Łrŕ'3czA
P '.r1r!."/l, v-. t'"^-.

ľanĺ: ;1Q#eAu ?gĺ:ng 
'}řa1fu,tĄfrĺłŚ4. v

,.,' ',/
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Nyĺĺ.ĺľKoZ^T

. i ;)ł / l/,, ł

Á'lulíron ;.,!ł {ĺk {.ĺ,;ĺ"ĺ. |.1."'*o,,,u,u 98],ség ĺigyvezel'ője'
n-vílatkozatomban hozáiáru}ok ahhoą hogy a Pázmány Pérer Katoiikus Egyelern Hallgntói
onkonnán1zata a 20ló. ácrilis ?8. napján tąĺandó Pro Facuĺtate Nap rendezvén1',éĺ, a
Mikszáth Kálmrán ĺéĺen ľeggel s:30 Ús esie 20:00 kfjziitť lne$artsa.

A rendezveny.során a kdzterület használatát nem ellelrz-enl' ahhoz hoz:ájáĺulok. Á
hozzájáľulásért elienszoigáltatĺĺsra sem ľnost, sem a ľelrdezvény ideje alatt sem utána nel,ll
tartok igěn}Í' A n1'ilatkozatom alapján a ĺeĺĹileĺlbglalási enge<iéiy a szcľvez{ik részéľc
kiadható'

Buĺlapest' 20ló. ápľilis ?0.

Ílgyvezető

7ąnu; l-{fi3c Ĺ.x.js \l' ( {ł:i-tĹi-
toię5ę.;4'-
ťt_.>,.h,ĺł---.-...--.-,, -,*<7

ľanĺ: j'i4[-I^f; u aíłĺĺ 
'pÍ$ 

ľ''j
8łĺ ł,Ą,Js,ł

Ť;

It^ĺĺ"

/,/

.' ,;'l','ĺ-,. :) ,/
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r. ł i l .} .".. ,...n 
'fr, 

ii\,.

.. . Á.iuiĺl.oĺ)4lą.{$/*. -z .){ě.í.ľ.ffitndéglńtó eg1,sćg üg1,.vczet(1.e.
ł,vilatkoz.attlmban lio*ájárulok ahhoz' hclgy a ľeznłäĺy'Péter Katolikrrs tgyetem Haitgaĺ.ii
lnkonrányĺ-aĺa. a 2016' április 28. Ľapj{ín krtando Pĺo i:acultate;l*ap ielldcz-vényét, a
Mikszáth Káĺĺnán téľerl ľeggel 8:30 és este 20:Ü0 kiĺzött megransa.

'Ą ľendezvén-v sorńn a közterü|ei hasznátatát nem ellenzem. ahhoz hozziłjártrlolt. A
ltozzá-iáĺuláséľt elĺenszoĺgáltetásľa sem nrosl sem a ĺendezvén1' ideje alalt senr i11ĺnu u"'n
tanok igény't' á' n1,ilaĺkoz-abm alapján a leľiiletfoglą!ási engedély a szen,ezők rcsz.ére
kiadható.

Budape.st, 20 ! 6. áprĺlis 20.

Ĺigvvezeti

Tanú: ĺ"fsi3$ĺ u ĺt.-ĺlĹi
šc:řiÔľ,n
ł-ł ,;. /??,,.)-.--
ł - -? ,.,,!Ł'

ľunĺ, l.;-ĺ-ŁitL 
$Đí.t ,.ź "ĐŁvĺ1ł!j$-.,,

ľC:tl-,e ;it !'j'..i

ł-/. '. . -,- l'j,/ I I t!! 
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Nyľ-eľKIZAT

ľ"1.1'::::Ľľn^lr11fa$o!.uhl:" ň-cy ; ŕá',"J;' pe* ii"i"ĺĺl."'1!,:"'.-,ů'"í*ĺä;
*ľ:xm:.^--1;!-,!:-1i:|:':"'l'"".'ľ-áäoä".'"]#""ff 

-#Hilä'".ł
Mikszáth Kálrnán téren reggel 8:30 és 

".t" 
zo.oo között m€Étańsa.

Jl ./=.//'/'.á' '(

figyvezető

A rendezvény sonĺn a közterĺilet használatát nęm et|enzeĺn, ahhoz hozájáľulok. Ahozz.ájátulá*rt ellenszolgáIatásra sem most' sem a rendezvény ideje alatt sem uľána nemtaĺok igényÍ. A nyilatkozatom aĺapján a teľiiletfoglalási eĺrgedéiv a szervezők részére
kiadható.

BudapesÍ, 20 l 6. április 2a.
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