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Corvin Sétány 2/b szám a|atti étterméhez teraszt bére|
önöktő|. A terasz bér|eti szerződésünket nemrégen kaptuk
kézhez,mibő| kiderri|t hogy a bér|etĺ díj egyösszegben kerü|t
kiszám|ázásra. Mlvel cégünk egy új vá||aIkozás,Iikvidĺtásunk
megőrzése érdekében ezúton szeretném rész|etfizetési
|ehetőség igénybevéte|ét ké.rni. Kére!memben hivatkgznék a
38L/2o16(|V.25) számú határozatĺ döntésre. Va|amint ha
|ehetséges,negyedévenkénti 2oL6 év égéig (3xrésztetben),
fizetést szerętnék kérni a bér|eti díj kiegyen|ítésére. Bízva
pozitív vá|aszukban,zárom soraim.

Köszonette|: K cnł,čĺ0. bc 'e..ą.ło.Ł

B*J.t-A,(r Łot6 ( os-r ?-r
Nag!fi€t lnvest Kfiľ.

6500 BaJa. Burg Ete u'í.
Asz: 25054903-2-03

Bank: í 1 7 32033.29909805
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Bu dapest Főváľos VIII. keľĺilet Józs efvárosi onk ormánvzat
Város gazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

JEGYZOKONYVI KIVONAT
Készült: A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság 20t6. ápľilis 25-én (hétfő)

13.00 órai kezđę|tel a Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatat III. emelet 300-as
termében megtaľtott 14. ľendes üléséľől

Napirend 2.1. pontja: Javaslat kiizteľület-használati kérelmek elbíľálására
Előterjesztő: Dľ. Galambos Eszter - a GazdáIkodási Üglosztóly vezetője

381 /2016. (Iv.25.) sz. Város g azdáIko dátsi és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)
(Tematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Varosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-hasznźiatihozzájaru|ást ad _ teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szeľint, azza| a
kikĺitéssel, hogy könnyen mozdítható, nem rogzítetttáľgyak kerĹilnek kihelyezésre:

Közteľiilet -hasznáIő' kéľelmező :

A k<izteriil et-hasznźůat idej e :

Kĺi zterĹilet -haszná|at cé lj a :

Kĺizt erület .hasznétIat helve :

Közteľület -hasznáLat nagy sága:
Dijfizetés ütemezése:

Nagyľét Invest Kft.
(székhely: 6500 Baja, Burg Ete u. 1.)
2016. április 25. _2017. október 20.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľiilet, Corvin sétany Zla. sztm
előtti közteľĹileten az uz|et mellett
16 mz
egy ĺisszegben

Felelős : polgiármester
Határidő: 2016. április 25.

2. tudomĺásul veszi a Nagyrét Invest Kft. Budapest VIII. kerĹilet, Corvin sétlány 2la. szźtm
előtti jĺárdan vendéglátó tetasz elhelyezése céljából igénybe vętt közteľü|et-haszrĹźt|atźú
20I 6. mĺĺrcius 0 I . napjátőI - 20| 6. április 24. napjáig szóló időtaĺaÍnra.

Felelős: polgáľmester
Hataľidi5: 20I 6. április 25.

A d tintés végľehaj tá sát v égző szew ezeti egys ég: Gazdálkodásĺ Ügyosztály

Soós György s.k.
Bizottság elnĺike

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles
Kiađva: f0|6. április 25.

ŕ' l' f, 0 J'źľ.)er{-é^ I-'r'-^
Bođnar Gabľiélla
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AŁAIR..Ąs-MINITA

Alulírott apľľĺÁľI Zsoľ.T (sz.n.: Rétháti Zsolt, szĹi1.he1y.idő: Baja,
1971'.04.20., an.: ,Gźspár Zsuzsanna, lakcím: 6500 Baja, Burg Ete utca 1.),
mint a NAGYRE,T IB{VES.ľ Korlátolt F'eletősségíí ľáľsaság (szék1rely:
HU 6500 Baja, Burg Ete utca 1.) iigyvezett5je kijelentem, hogy atźrsaság
e|őírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve aLälfüIé/me\!é a jelen alálrásí
mintának megfelelően íľom a nevem' önállóan j egyezve a céget.

Baja,2014. október 15.

t0r.-'-
RETT{ATI ZSOT-,T'
ugyvezető

..Ugyvédi ellenj egyzés :
Alulírott Dr. Kiss Barną Bąlázs eg1léni iigwéd (iroda:6500 Baja, Türľ
Istvón u. 4.) alóírósommal ,és pecsétemmel taruisítom, hogy ezen ąIdírás-
mintát nnrnÁrĺ ZS)LT (sz.iiletési csąlődi és utónév: Rétháti Zsolt,
sztil.hely.idő: Baja/Magyarország/, 197I. április 20., anyjaszületésineve:
Gáspár Zsuzsąnna) 6500 Baja, Burg Ete utcą l. szdm ąlatti lalrps, alci
személyazonosságát a 797 5 2 5LA számú személyazoruosító igazolvánnyal,
ląkcímét a 632495 ML számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal
igazoka, afenti okiratot előttem ą mąi nąpon saját kezűleg írtą ąlá:
Kek; Bajón, 2014. október 15. napján.
,, Nyi l atko z om, h o gy j el en aI áír ás -m'int ą hi t el es ít é s ét
a cégbejegyzési eljárás során láttam el ellenjeg,,z,éssel.
Ezen általąm készített és ellenjeg1łzett ąldírás-minta
a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi.
A lcérelem alapját képező lětesítő okirątot én &e
készítettem és lóttam eI ellenjegyzéssel, ígł a jelen 

^-&ó.aláírás-minta megfeleĺ a cégnýib,źnossógrót, a bírósĺźgi ą:"::%%,
cégeljárásľól és a végelszámoldsľól szóló 2006. évi V. tv, W:,$:?at,*ą*,
9. s-ábanfoglakrendelkezésnek.:l -.a;{;tu.%
Kelt; Baján, 2014. oĺctóber 15. napján: -.-ň\. , ĺ. , ĺ l, ! 
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Dľ" KISS BÁRNÄ EÁilZs
ügnéd
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.04. 18-i hatállyal 1. oldal, cĺsszesen: 5 oldal

Megjeĺenĺtés

Közzé|éÍe|i i nf ormáció megjelenítése: Nem

NAGYRÉT |NVEST Korlátolt Felelősségű Társaság
(6500 Baja, Burg Ete utca ĺ.) Adószám:25054903-2.o3

Cégkivon at 2016.04. 1 8.-i időál|apotban

ÁlľelÁľĺos ADAToK

Cégjegyzékszám: 03 09 128133 (Hatá|yos)

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

Alaku|ás dátuma: 201 4'10.1 5.

Bejegyzés dátuma: 2014'10.17 '

n cÉe ELNEVEZÉsE

a1 NAGYRÉT |NVEST Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság
Bejegyzés ke|Íe: 20 1 4. 1 0.17 .

Hatályos: 201 4.10.1 7. - ...

A cÉG Röuoĺrerľ ELNEVEZÉSE

3/1 NAGYRÉT lNVEsT Kft'

Bejegyzés ke|te: 201 4.1o.17 .

Hatályos: 201 4. 1 0, 1 7. - ..,

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 6500 Baia. Buro Ete utca 1.

Bejegyzés ke|te: 201 4. 1 0.17 .

Hatályos: 201 4'1 0.1 7. - .,.

A cÉG F|oKTELEPE(!)

7/1 HU ĺ082 Budapest. Gorvin sétánv 2. A' ép.
Bejegyzés ke|te: 20 1 4. 1 0.17 .

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. - ...

A TÁRsAsÁolszenzóoÉs (ALAPsZABÁIY, RlApíľi orlnłľ, lÉresírŐ oKtRAT) KELTE
8/1 2014.10.15.

Bejegyzés ke|te: 201 4. 1 0. 17 .

Hatályos: 2014.10'17. - ...

A cÉG TEVÉKENYsÉcl xöne1l)

9/1 5610'08 Éttermĺ, mozgó vendég|átás (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 201 4' 1 0. 17 .

Hatályos:2014.10'17. - ... Ĺ

https : //www. opten. hďce gtaľlce gkivonat-nyomt atas l 03 09 I28 I 3 3 2016.04.18 Ąvę



OPTEN Kft. )) Cégkivonat 2016.04. 18-i hatállryal 2. oIđa|, összesen: 5 oldal

1071'08 Kenyér; friss pékáru gyártása

Bejegyzés ke|te: 2014.10.17 '

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. - ...

1072,08 Tartósított |ĺsztes áru gyártása

Bejegyzés kelte: 2014. 10.17'

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. -,',

9/4 1082'08 Édesség gyártása

Bejegyzés ke|te: 2014. 10.17.

Hatályos: 201 4. 1 0. 1 7. - ...

9/5 1085'08 Készétel gyártása

Bejegyzés ke|te: 2014. 10.17.

Hatályos: 201 4.1 0.17, - ...

í089.08 M. n. s. egyéb é|e|miszer gyártása

Bejegyzés ke|te: 2014. 10.17.

Hatályos: 201 4. 1 0. 1 7. -'..

47 24, 08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskede|em
Bejegyzés ke|te: 2014. 10.17.

Hatályos: 201 4, 1 0, 1 7. -'..

9/8 4725'OB ltal-kiskereskedelem

Bejegyzés ke|te: 20 1 4. 1 0.17 .

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. - ...

9/9 5621'08 Rendezvényiétkeztetés
Bejegyzés ke|te: 201 4. 1 0. 17 .

Hatályos: 2014.10.17. - '..

9/1o 5629'08 Egyéb vendég|átás

Bejegyzés ke|te: 20 1 4. 1 0.,|7 .

Hatályos: 201 4.1 0,17. - ...

9/11 5630'08 |ta|szolgá|tatás

Bejegyzés ke|te: 201 4. 1 0.17 .

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. - ...

íí AcÉGJEGYZETTTóKÉJE

11/1 tsszesen:10 000 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 201 4'10,17 .

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. . ...

ĺ3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA|

13/1 lVaoy /sÚván (an: Facskó Anna) $ ugyvezető (vezető tisztségvĺse|ó) 1095

Budapest. Lechneľ ödön fasor 3. B. |ház.7. em. í.
Szü|etés ideje: 1 963.06.08.

Adóazonosító jel: 8352213687

A hite|es cégaláírási nyĺlatkozat vagy az ügyvéd által el|enjegyzett a|áírás-minta
benyújtásra kerÜ|t.

A képvise|et módja: öná||ó.

9/2

9/3

9/6

9/7

/
{/:t' ./

7( 
---/ lt \/l v)
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3. oldal, cisszesen: 5 oldalOPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.04. 18-i hatállyal

A jogvĺszony kezdete: 2014.10.15.
Bejegyzés ke|te: 201 4. 1 o. 17 .

HatáIyos: 201 4.1 0.1 7. - ...

13/2 Réŕńáŕĺ Zsolŕ (an: Gáspár Zsuzsanna) $ ugyvezető (vezető tisztségvise|ő) 6500

Baja. Burq Ete utca 1.

Szü|etés ideje: 1971 '04.2o.
Adóazonosító je|: 83809 427 60
A hiteles céga|áírási nyi|atkozat vagY az ugyvéd á|ta| e||enjegyzett a|áírás-minta
benyÚjtásra kerĹl|t.

A képvise|et módja: öná|ló.

A jogviszony kezdete: 20'l 4.1 0.1 S.

Bejegyzés ke|te: 20 1 4. 1 0. 17 .

Hatályos: 201 4.1 0,17. -,..

A cÉG sTATlszTlKA| SZÁMJELE

20/1 25054903-5610-113-03.

Bejegyzés ke|te: 201 4,10.17 .

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. - ..'

A cÉG ADoszÁMA

21/1 25054903-2-03.

HU25054903.
Adószám státusza: érvényes adiszám
Státusz kezdete: 201 4.10,17 .

Bejegyzés ke|Íe: 20 1 4. 1 0.17 .

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALMI JELzŐsárrłł
341 11732033-29909805-00000000

oTP Dé|-alfo|dir., Baja (6500 Baja, Deák Ferenc u. 1.; o1 1o 041585)
A szám|a nyitási dátuma: 2014.10'17.
Bejegyzés kelte: 2014. 1 0.20.

Hatályos: 201 4.1 0.20. -'..

A cÉG ELEKTRoNIKUs ELÉRHETósÉGE

45/1 E mail: naqvrethunqary@qmai!.com
Bejegyzés ke|te: 201 4'10'17 .

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. - ...

A cÉG cÉGJEcYzÉxszÁnĺnl

49/1 03 09 128133

Vezetve a(z) Kecskeméti Törvényszék Cégbírosága nyi|vántańásában.
Bejegyzés ke|te: 20 1 4. 1 0. 17 .

Hatályos: 201 4.1 0.1 7. - ..,

Cégformától fůiggő adatok

45

49

/uźĺ.,,
r/\

' 
^ 

ľ' l

/twv
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 20|6.04. 18.i hatáI|ya| 4. o|dal' összesen: 5 oldal

í A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATA!
(0s)

1(09y1 /Vaoy /sŕván (an: Facskó Anna) * í095 Budapest. Lechner Ödön fasor 3. B. !ház.

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(09y2 RéŕńáŕíZsolŕ(an: GáspárZsuzsanna) * 6500 Baia. Burq Ete utca 1.

Születés ideje: 197,ĺ .04.20.
A tagsági jogviszony kezdete: 2014.10.15'
Bejegyzés ke|te: 201 4.1 0.17 .

Hatályos: 201 4.10.1 7, - ...

97 PÉNZÜGY| MoDUL

2014.év 20í3. év 2012.év 2011.év 2010. év

Beszámo|ási időszak

Értékesítés nettó

árbevétele

Üzemieredmény

Adizás előttieredmény

Mérleg szerĺnti eredmény

Adózott eredmény

Eszkozok összesen

Befektetett eszkozök

Forgóeszkozök

Pénzeszközök

Aktív idóbe|i elhatáro|ások

Saját tőke

2014.10.15. - Nincs Nincs Nincs Nincs
2014.12.31. adat. adat. adat. adat.

eFt eFt eFt eFt eFt

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

-19 Nincs Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat. adat.

-19 Nincs Nincs Nincs Nĺncs
adat. adat. adat. adat.

-19 Nincs . Nĺncs Nincs Nĺncs
adat. adat. adat. adat.

-19 Nincs Nincs Nĺncs Nincs
adat. adat. adat. adat.

9 98,| Nincs Nincs Nincs Nĺncs
adat. adat. adat. adat.

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

9 981 Nincs Nincs Nincs Nĺncs
adat. adat. adat. adat.

I 155 Nincs Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat. adat.

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

9 98,| Nincs Nincs Nĺncs Nincs
adat. adat. adat. adat.

https ://www.opten.lru/cegtar /cegkivorraĹ-lty olnĺ.a|.as/03 09 128|33 20l6.04.l8 Ą++



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

Cé|tartalékok

KöteIezettségek

Rövid Iejáratú

kotelezettségek

Hosszú |ejáratú

köteIezettségek

Passzív időbeIi

eIhatáro|ások

Pénzügyi mutatók

E|adósodottság foka O

E|adósodottság mértéke .

Bonitás O

Árbevétel arányos
eredmény % O

Likviditási gyorsráta O

Létszám: 6 fó

5. oldal' összesen: 5 oldal

0,00

0,00

Nincs adat.

Nincs adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nĺncs Nincs

adat. adat.

Nĺncs Nincs
adat. adat.

Nĺncs 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 Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nĺncs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

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

forrásbó! származő hivatalos és gyűjtt'tt információk |áthatók.

Lekérdezés időpontja: 20í 6.04.1 8 09:46
Utolsó feldo| gozott Gégközlöny megjetenés i dátum a: 2O1 6,04.,| 4.

Adatbázis utolsó aktualizá|ási dátuma: 20í6.04.18 09:43

OPTEN Kft.O

/i
C/y: r.ĺ,/

/j Il ľ
2016.04.18. 

/ ĺ Ythttps :l/www. opten' hu/cegtaľ/ce gkivonat-nyomt atas / 03 09 I28 t 33



Alulírott nÉľrrlłľl . z?olT (sz.n.: Rétháti Zsolt, szul.hely.ídő: Baja,I97I.o4.2o., an.: 9.Ł".pg-zsuzsanna, lakcím: 6500 Baja, Burg 
-et" 

.'t"" i.1,mint a NAGYRET IlľtIEsT Koľtĺĺtolt Fetetősségií ľáršaśág 1sžc*rely: 650őBaja, Burg Et9 utca 1., cégegľzékszám: Cg. 03-09-1ä8133, adószám:
2505'4903-2-03) ügrvezetője megbízom és ňeghatatmazom a társaságmrrnkavállalóját, HoRvÁTH BENEDEKET 1izĺl:nely.ĺao: Buđapest]
L97+.o1.19., an.: Trunk liva, lakcím: Io28 Budapest, Szäbađság utca 84.,
szíg.száłn: 9I8759HA), ho5l 

" 9ęg Io82 Budapest, Corwin séÉný 2. A. ép..szám ďatt tďálható vendéglátoipT erysége vonatkozásában vďamennýi
hatóság, hivatal,..il1ető1eg a gazdaságí es r:zleti partnerek előtt te1jěsj.ogkörben képviselje, nevében kotelező érvényű jognyiiatkoz.atotteryen'äry
fogadjon el.

A meghatďmazás visszavonásig érvényes.

A fenti meghatalmazÁst, mint akaľatommď mindenben mege$rezőt,
cégszenien, jóváhagrólag íľtam ďá.

Kelt; Baján, 2015. nájus 13. napján.

t""fr'.
L'' i í -',1.i t (.

-"\ t l'l ./\-l v v \_.-

NAG'ľR]ÉŤ nwEsT Kft.
meghatďmazo
képviseletében:
nÉľrĺÁtr zsoLT
ügrvezető

Ellenjeggzem; Bajdn, 2015. mdjus 13. napjdn:

,t->ĺęh*,z*ÍoRvATH BENEDEK
meghatďmazott

[ť
IíÍs
uéd

8ę. 
-łl ť'\ł..ą^

#ľ#M.ľ*o
/ ĺ0 Íl 

-".6u*

$,iAgh'"Dr.
űga
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 20|6.06. 13-i hatál|ya| 1. oldal. ĺisszesen: 4 oldal

Megjelenítés

Közzététe|i i nÍormáció megjelenítése : l"[9ľ

Rauf és Társa Betéti Társaság
(1084 Budapest' Mátyás tér 17') Adószám: 25512302-2-42

Gégkivon at 2016.06. 1 3'.i időáIlapotban

ÁlrłlÁľos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 06 790483 (Hatá|yos)

Cégforma: Betéti társaság

A|aku|ás dátuma: 201 6.03.09.

Bejegyzés dátuma: 201 6.03. 1 6.

A cÉG ELNEVEZÉSE

al Rauf és Társa Betéti Társaság

Bejegyzés ke|te: 201 6.03. 1 6.

Hatályos: 2016.03.16. - .'.

A cÉG növloĺreľľ ELNEVEZÉSE

3/1 Rauf és Társa Bt'

Bejegyzés ke|te: 2016.03. 1 6.

Hatályos: 201 6.03.1 6. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 í084 Budapest. Mátvás tér í7.
Bejegyzés ke|te: 20'ĺ 6.03. 1 6.

Hatályos: 201 6.03.1 6. - ...

A TÁRsAsÁclszenzŐoÉs (ALAPsZABÁIY, łlłpíľo oxln,łr, lÉresĺró oKRAT) KELTE

8/1 2016.03.09.

Bejegyzés ke|te: 201 6.03. 1 6.

Hatályos: 201 6.03.1 6. - ...

A cÉG TEVÉKENYSÉG! KöRE(I)

9/1 6619'08 Egyéb pénzÜgyi kĺegészíto tevékenység (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 201 6.03. 1 6.

Hatályos: 201 6.03.1 6. - ...

9/2 6622,08 BiztosÍtási Ügynoki' brókerĺ tevékenység
Bejegyzés kelte: 201 6.03. 1 6.

Hatályos: 201 6.03.1 6. - ...

e/3 
/i

{/2..,,
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2. oldal, cisszesen: 4 oldalOPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.06. 13-i hatá||ya|

561 o'o8 Éttermĺ, mozgi vendéglátás
Bejegyzés ke|te: 201 6.03.,ĺ 6.

Hatályos: 201 6.03.1 6. - ..,

9/4 5630'08 |talszo|gá|tatás

Bejegyzés ke|te: 201 6.03. 1 6.

Hatályos: 201 6.03.1 6. - ...

9/5 5629,08 Egyéb vendég|átás

Bejegyzés ke|te: 201 6.03.,ĺ 6.

Hatályos: 201 6.03.1 6. .,.,

9/6 5621'08 Rendezvényiétkeztetés
Bejegyzés kelte: 20í 6.03. 1 6.

Hatályos: 201 6.03.1 6. - ...

9/7 1089'08 M. n. s. egyéb é|e|miszer gyártása

Bejegyzés ke|te: 201 6.03. 1 6.

Hatályos: 201 6.03.1 6. - ...

9/8 1o82'o8 Édesség gyáńása

Bejegyzés ke|te: 201 6.03.,ĺ 6.

Hatályos: 2016.03.16. - ...

9/9 4724,08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskede|em
Bejegyzés kelte: 20í 6.03. 1 6.

Hatályos: 201 6.03.1 6. - ...

9/10 8121'o8Á|ta|ánosépü|ettakarítás
Bejegyzés ke|te: 201 6'03. 1 6.

Hatályos: 201 6.03.1 6. - .,.

9/11 4711,o8Éle|miszerje|legű bo|tĺVegyeskĺskereskede|em
Bejegyzés ke|te: 201 6.03. 1 6.

Hatályos: 201 6.03.1 6. - ...

9/12 821 1.08 osszetett adminisztratív szo|gá|tatás

Bejegyzés kelte: 2016.03. 1 6.

Hatályos: 2016.03.16. . ...

A cÉG JEGYZETT ľóxÉ.le
11/1 Összesen:800 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 20'ĺ 6.03. 1 6.

Hatályos: 201 6,03.1 6. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

13/1 Csl.ernvlk Barbara (an: Nyári ApoIlónia) ffi ugyvezető (vezetó tisztségvise|ő) 5600

Békéscsaba. Gvöngvösi utca 7.

SzÜ|etés ideje: 1988.01.í9.
Adóazonosíti je|: 8442120300
A hite|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az Ügyvéd á|ta| e||enjegyzett a|áírás-minta

benyújtásra kerü|t.

A képvĺse|et midja: oná||ó.

11

13

i --źd<

https : //www. opten.hu/ce gtarlce gkivonat-nyom tatas I 0 I 0 67 9 0 483
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3. oldal, cisszesen: 4 oldalOPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.06. 13-i hatá||ya|

A jogviszony kezdete: 2016.03.09.

Bejegyzés ke|te: 201 6.03. 1 6.

Hatályos: 201 6.03.1 6. - ...

A cÉG sTATlszTlKAl SZÁMJELE

20/1 25512302-6619-117-01.
Bejegyzés ke|te: 201 6.03. 1 6.

Hatályos: 201 6.03.1 6. - ..'

A cÉG ADosáMA
21/1 25512302-2-42.

Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 201 6.03. 1 1.

Bejegyzés kelte: 20í6.03. 1 6.

Hatályos: 201 6.03.1 6. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALM! JElzószÁĺua
3a1 12011148-01550674-00,ĺ00003

Raiffeisen Bank Zrt. X|. kerÜ|eti Fiók (1114 Budapest, Bocskai út 1.; 01 10 041042)
A számla nyitási dátuma: 2016.03.24'

Bejegyzés kelte: 20'ĺ 6.04.01.

Hatályos: 201 6.04.01. - ...

A cÉG ELEKTRoNIKUs ELÉRHETŐsÉGE

45/1 E mail: raufcukraszda@gmail.com
Bejegyzés ke|te: 201 6.03. 1 6.

Hatályos: 201 6,03.1 6. - ...

A cÉG cÉGJEcYzÉxszÁrĺnl
49/1 01 06 790483

Vezetve a(z) Fĺĺvárosi Torvényszék Cég bírisága nyĺ|vántartásában.
Bejegyzés ke|te: 2016.03. 1 6.

Hatályos: 201 6.03.1 6, - ...

Cégformától függő adatok

í A BETÉT TÁRsAsÁG BELTAGJA(!)
(06)

1(06y1 CsJ'ernvík Barbara (an: NyáriApotIónia) EE| 5600 Békéscsaba. Gyöngyösi utca 7.

Szü|etés ideje: 1 988.01.1 9.

A tagsági jogviszony kezdete: 2016.03.09.

Bejegyzés ke|te: 20,1 6.03. 1 6'

Hatályos: 2016.03.16. - ...

2 A BETÉTITÁRsAsÁG KÜLTAGJA(I)
(06) {--'.;

"ź --/./--
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 201,6.06. 13-i hatźtI|yal 4. oldal, összesen: 4 oldal

2(06y1 Rauf lamás (an: Kovács Marqit) ls| 2422 Mezőfalva. Vörösmarty utca 87.

Szü|etés ideje: 1983.05.1 1.

A tagsági jogviszony kezdete: 20.ĺ6.03.09.

Bejegyzés kelte: 201 6.03.1 6.

Hatályos: 201 6.03. 1 6. - ...

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

forrásból származő hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 20í 6.06.í 3 11 :16

Utolsó feldo|gozott cégköz|öny megjelenési dátuma: 20í6.06.1 í.
Adatbázis utolsó aktua|izá|ás i dátu m a : 20í 6. 06. í 3 1 0 : 28

/)/
C/t::/

Í)-.-

1ĺ(ś
2016.06.13.

oPTEN KÍt.o

https : //www. opten.hďc e gtar l ce gkívonat-nyomt atas l 0 1 0 67 9 0 483



L-ĺ
:a;rc

-':#ęäffiľ:ęt.ffi';1Ti:ř,*,',
'. ."15l'.9g.dg553;"ng,.łlď1"1ĺ,ĺĺ*p\1#;i:t:}|i4,,}:}

\ *ĺ*ľ**.sĺwia's.:' ř{Řřsýstü"l$
}.iřł"łzi'{s .J 'ĺĹrql{ s!F{š}{ -Ą

n't**-* 
":'"'- 

')'''.'"t n .{ř. :i.'

' :pxanwĺ:. l l
1i '{"05 ,';
1..l' ^-j "ýĺ{ĺ?jj*B.*,ł,ł,1ił#W8
\,_:::::)*i"

tzłĺ#u.p*łvą lĺ'łła ę14'**p11E 9$ ĺ\s{is'Ęĺ(**äs }$F***éřI61.Ę $.|t. i$s$tsł*}sľ$- -Jffi.ffi'ffij*ľ

{ĺ i'vp,gľ t}Łglł #Łvr*.'l *PÍ tńŤýt'}łffi;n .ę;1 :s,łĺl*1ą*gy - u,**'ffi-:äi#'Hľ'{'ff;
gęłďľw 1q1 v.tyĺĺĺ .ry1pą a5ryą rysryľxłixpľusr* 4*ł.łpe6ę**łpl6x mąapsĺ "**é6q6uľ"*ą }.'ł3$łs:šaĘ
#Ąę| Ł|Ifffiułpíwp\ żW@ĺx;,s1ytÜ ss*řE.ł$Bsäsľ * *q $}*}.*'!j ĺu*ĺg*tą 'łs o,oľ.t śę 3n*ę ę-

;*ęĺĺ1*1#o3 t**ąxpałxłésarłĺ **#T.ffi ffi'ä:-Ť.Ťffi 
---1ľ 

ľ-ffiľ "ffi ť*ffi
łŕäsäs*} $#ąiĺłNłs's :ĺ$ tl*łc.spJ"

{$$ r
'Ä&\{;$ *slľ{ šseJE{

łš$LAWi1š

É ry;x*iä1x Ęff řĐ'$5pľäl}
ĘlBäĘ1!ĺě:Í pĺĺ1l*łłĺms6ĺ*1

łxłśxétxwąuqĺ$*ŕtl.ęłeŤpť
w íĐ,} ez, 3źu\ #|3B ł>* & }l?{tłi}řl'*

ryp*x{19*ĺĺo',{äq9
,,r &ůä}:* *s ąłilý F * ź,ł1ł

'tĘ 
ęĺi?*c-łĺr&pnEffi łĺs*.rĺlq l;; ĺtiłE

pr řŤ*F ŕ #}.d.Łttť ĺ"ís"Ł
łŕ,ęv4..ł tą1v6 *1płę" *ĺrąłę lgä4H'Í.iÁs Ü

" ý ł:.,JTJtż,Š,ý Ix l *'B** .ł{t*:i

ŕugłĺtaggĺ gŕ7-*płvt;ątĺ*ĺ *íäĺpg

ł\#:łź#ĄłłÉłp'ŕi;&
t,výÁ'''łvźŕát.ąj.łź,'l0Bĺ'ł'ĺu?łx,|1!'^

{3Y$ÄłaylJ-d'ť}i?-:ĺ #iłĄsE śg*Bły ĺ,,i \{l

'łtr .$š$ťisI'*siť$i!ł$t$ :wł$ľ$$s#



sudap**ł Főv*r$ĺ VłÍl" &*ł*lľł
Jórs*JVńľ*sĺ *tĺkĺrľĺn&*3ĺn*ż
ľtfuěxx**t'*d řöircťa}ĺt

$*n*ál*g'dłńx{ *x*ąxxł$ły

'đľ- #*I*n*b** Eĺ*te,ľ
Řsľ&*ä**|3ľ$iťet6

äŠsJ&b*

*gtlgpcsl; :ś*ĺ#. *piśix {l$"

s{řÁľšjlľľ FsvÄ$s*
vĺřä'rđri$stťľ

J*ľxľľt.{gĺr*t Ô:,.t{sŘtĺÁXťl1..t }

}l$łJsÄłł^t!äsTEeš *łť,iý,:Í 
^ł.Ą

*đtę*J*x*}:

lřÄMí$Éľiĺ.ľŕJíí,ł:nłgyĺwzł.tł,ł

ĺktÍłí*"sřÉäti Ź.s"ŹŽt,t$äö
{ĺgpĺłtł*ľ*: seĺm:*ĺaĺr3*łé ĺ{.g*ciĺ.l}g$irľix

Te}ęľx*m: 4ss-*-ĺs?
*"ĺ**íl: *uĺrĺ*oš*ĺtyixe*sjoxt*ft.ĺrcn.hĺĺ

s*ľgľĺ łł'a*ť** "ťúľgg $3ĺ lłť:e*łg*tĺĺt }:g*ľ*áigtí k*ľetraĺę * Mägđ* t# x ?" s?&*ź łi&ź*"

ffi p" 
"ĺsđĺĺé; ŕđ-.5ďślŽ#/#"

Tĺ**tett ťĺpmłrářxľeaľtô .{*ľĺtlu}!

Kó*röĺĺ*ĺt*[ vetffit í{r&}ii t€'záä?e$ {ćg sĺ*gŁff*s*sćt' Á &ĺĺlĺBe*ĺ Fővsms }*fiĺ, k*ťüt&
Jgľĺ*.év$:*ĺ *nbĺwrĺżĺtyxał* ĺ{'fuviseł*.tffit&kÍÍéą'*k Jst*s&}ą.ľäs ĺfuťůt#i *pĺĺcĺi
$aĺbälp.tÉrôä *złt\& $$il*ĺľ'li"{xĺ1"é3"} red&$*t* {.ĺi&**& $#'$ {3} be&eťĺ$e$s #{llllĺhs}$xľx'x
t*ttÉřś}Ł *ĺlrcĺ}'tŕ*$$r"

ľ*ĺ:{ä*k xÍupjńn *t*gs{ĺapĺÍc*rt' lteffi & k &{tę{ii}{*t-t!6egsáiüĺ gcffi${$*;tľeary.ó"

r." l'

*.-Í.: i l .

-.*..flyl-ľrj{ *--* ..J. ľ-ľ*J...* .ľ l{ť\,ĺ
Feľĺre**l3lsľ6e{y ĐLĄ
stĺ&' ĺs${ĺém
*gy**a*ä3ĺĺmuffi

ffi |ffi, Eł:ěryx"#^aľłw* ĺ, 63'í:ft ' a Ąffi ąz#
t\.!.x'|Ý.iť;?#&.{říÍą"htł

,{,

4au,



V1yź,*

ťł,łľé{$sšťť}.'łsp,$sJJľ {
*:'{p€.j**ťt; ľrľłĐ."IJg sĺiĺer$t s$?ä

.-"'."*:'..ľ

jáŕBęŕĺi## sP ŕě?sĐýs3/Ťá3'łJ

'Ilďsř"{-#sg$áp#Ě'iľ.ł$ápäJciŘ głJy*Ęĺŕ iryP# ťř*$3}

1řłô}f,{ ĺłlsliciÔř;i} Š+.\ĺ}:s l"T!ě'irř$essii\ i$!:ĺlĘsgs $}Ś..iŤx

"ąfi{ĺsEEsi.ĚĘs$:l'řs ĺ#psýiiľi'';tBx$ }ęs*ił]|i' ti;ôśl '{tĺ!!Ir{t}š* itítł}ľ*ř$ $:t.lą}' v
"iĘ tł*łłł'{*}{$ tęt':'{PÍ-tJ lĺ'$řBĹ}^9 i$.rrÍ ř;ęr$iFä*{* {ĺs.{!äs*t slt

##|Ocpł3}e},:ři |\reřÄ v-w}łÄ* im {isą{it |ťE}ři}ąlr$łä$ łĺtläpĺi}.ltr !s$l'ięErlŁÝ,BĘ }$š:ĺ:.:ä}i'iss * šŤqwl$t$:tšTt
pgo1ęf*w '\tvtą}ił5|.,.'ł.ęł{^Ęt'oE tt *$l} tĺľłľ's {:?fi exg1 ĺy3ĺrąg! "jt rył *ę*.łĺ*ĺ ĺoľg$'': .;:ii ;ii* .}:

išr*Ťš
ĺ{ug*ĺĺ*lpĺ ĺEĹłs{YE* lEĺłFlä i,B *,l'{;łĺ*a 'rĺ:xłäř$ĺľĺ,ĺ*aĺn ĺ;ryxł*4Ěłvn ;ĺilg;łią aęqąrĺp&ł*ĺĺłł:x**ix t
l*łé3ÁĺĘ *Ł'tsĺlä*$E $$t!p#}?*Ę {Tĺt łx.9ľ'"ł' *p;ttłgi, .Łi łę1*yíłqyil lľ;ts:ź,\tri}łr',.o*g b ĺeĄ;ĺł*ĺlsłiéä

ąWĄ.{
ťgĺFťý *.}'íä $ĺplĘá

':* i*'$l} d{ťť.$u,sę pęp*lęgpĺlg t;lłs-r1i'1 1.łnxłel'łgĄĺs.tr
Iš:ś'{r'$$ł}}}A}* lsĹĘ''\l*'łýľ }FĺĺĺĺłĘ .}ił;{ $sjFÄfd ^ĺ*łĺJry*ą - 

1

ry'"ťlřlřs.

"$ĺ s$!rďÍF'9ĺsř 1naĺtłąttlęĺ

?*äľń.Đ#ťř6'ý ".dspĺ't.ątł;'j;ĺřl!ií}:'íji'}Ý.| ĺŤr;ĺ
iÝĺsitĺ.Ą]ą!íj g;gt :ffi'h*t

,.łłą2í'B74 ĺsl1ł,+usvą |łź*}W'*Ą {"ž*ż
wJý-Ĺ s?Jnn!j} Ł\r}?łł wYłĺ "1." ł.łł *pźľ71^s

;łĺłŕ.ř!i .l:iĄ 
'' ,{ĺła{il3ĺ}1 |W,ÍĄu;łg ffiti

6ąlffi-,-Fs ť"ffi.}
.. \Ń# s#ľ rq..ĺ*.l..głł;tgp'łĺ*tłĺ,ať{rslł;|.:ľYřlĺl].,}.5Fł65f !i*ťJ i!í^Ci.'ĺĺr{ĺ"9;;.1ĺ'ĺ4.'''; ľ;ĺ :iśl .lęłsÉš7afl ĺťľi :iT:j'li "#nłza1äał*; lĺs:il;1lag g3;1"11

. ľ ĺ'Ł^Q;il} .?ł,.a;
1 :,łl-'l : :''il é ť 87r.l1łpľx1y i{iliłľ11ĄŤ";*J1?šE3.{:5 1łv*aiĺJľĺ'gv

;ł Ął,,łę:^ . *u'n'uÉľĺľfu ęuł1*gryłrry9;}ši*iš3{ iii*Jsás!ĺ

t**ĺ
'j q-íÓ *ł1lt Šs*'ĺBlł

5sď#'pę.fr.
;ł't7zs7"* a{płazd,4

'{ipý:s.e{Fj} t { pť íilłly# e#
ľg*3*'ęgg.ła;sľwł"ľpä;ł,4.

đ#e{ťpřJĺ'{ĺ).ťĺĺ#| ;sĺtĺ'E"gŕ.}.t*g.'-y.łi'1łř"ĺay p3g4 r*ĺpąpg' ľsľďľpľĺ17liisłt
/'j

--*k1

.}ťt.ý;*Łic.ýĺl' 
{Aí]ť ĺ ťs :í$yřs

ťy*y'b



1,1 f//*
"/

ř.$ ĺcl;*1š\Ĺrĺ lĺ*Ę 8s 1ffiq*ą*'}Ę ryFřä$tiĺi. ę1,*9ł3fforĺĺ ftfij*i ł*łĺęĚs'ĺ}llšt60Ť3ši

ł*'**iř ** :y*gp1ĺłar* .ĺ*łľłlylĺu *'E* ioáťs?f{x1ss 
iĘq{,ĺryEffłsmłľ} Ęsľss?j$ł \{ {J

*1 41'3*E1oupĄ ii* płáaaé.'"u" qEexľ,suxĺ ľŤ{i$ctłĺłĺ #- !. Esi$$!$ i:"q'siłl. tíł
.t'*u.;rĺ*lŁq fręĺicqrpfisJ*í e ilłłál*l#J söItfr$ Jš}ř$ä sn 1 ępęsře;

#Éq*}*sľ ä:i:li,třI E'}äĘi6I ąęoÁĚe* lęźbrť, *"*&e|r, 
-5äiÝłB 

'ä}iřĺ'3 g ąą*ft*F*ĺ ľ.{šJšl 
Í |

'ĺ 
*ił'*, É,ĺ ąryw.Ełt"*l 

'}sĺ* 
pŤĄ;Ť ?$t aBps*łtręlľs 

'lę.s 
trrš*1ľ*{5 * *

:*r 
'-'1 

qqpp:ił;

* głľ,ĺ1Eł*ełfiaĺłĺ ;ĺs'tęs ĺ$ĺť,äI}ĺ'řläE lĺ7 *Eęxľcx1q e * łsę*sa$äs A€t ľoB*1w{# t t

Ęs*ĺ] .ąill*ĺ*Jři*} z1xŁE f1ýW4 ał,.{1,ł ĺłąqĺľĺx** o*ffffi on . "
asqľ'*:{3*ĺ11" seJŘx t}9$ä&" ĺřt.t$Ä {{F"

:lĺłQ.tĺĺrl*ElĐ *$fľfr*A.äq {ť} *.*g

ťě96ry*:łlřprĺ#..r 'Ęł} ľcĺ;'lgľ**ł3a,ls$ 9äqť$ 5lĺęł'xľJ1gątx* ĺ*t*!ss iŤł{$t;ę $*JT'sř$*{řľ

.s*.*ť. sä'$t ĺdĺlĺĺ4sĺĺ;r .gg"ę * 
*{.}'$ r}ęiittt*ľ"ä.'Ę$}iĘđ 

.fi#.+ĺ -

ł{i"6 ;t'''$fr*ss-ppř}ĺ ŤĄryä :pryq ;*$p1 ią.ĺ:* nxł$* 'tei.đ$ ř\j .$šEř}*$t'{1i!F} }síł'i} i$l'Ią {iÍE'.š

:i "i,,ą,ĺĺ *1 xyÁł$Jĺł .1*1l.uBrt .ĺ*tĺ łĺ*.ĺbprtä ü ^ {i}$$pľ*ł!?x$gä -"Üä$-Ą!ä t VÜ'Ż$Y}ĺ-*í'*3'

áiLv#, * í1*{łĄĺIü}$Yĺ'$13xlłg,ri$rł Ěęĺwšł ĺe#*ľ's }3tp Éryťs Bĺsĺŕä$!p '}fr ľ'$'l?š *? JmÍx
.ąĺtfgtry$*;ęą ĺuĺn 1pq1*ľłđvĺaex 'ĺäšJĺ*tr1xĘ$*;ĺ*Ą'llł41łt*á 

Ě*Ť3.Íqwq 4łp*tl;đq,i
šĺsq#BŤpľ*Ęřq {ť} $.s1 ,jľs$:ťÜť. s 1lšęwřssli7l $}ttö-}. t ř:.J$$FB Eq}cĺTff*ss}ĺ }tĺEJFłcĐą ź ąqš,Fąí

t}\'$i}śs.v}}1is{"ĚrNr}:

:ęr{pł *.ęx1$*;ssl}s IqWi$ łs ł*Ęs?ĺxsł łĺĺł t}suł:.äi.ąäřäťs{ř ĺ}t$svľ.są]!s'{lfi

;'{xł,wsr;u g1łx*.ł-'łĺvwx*i#řtl ĺlřl.glclJ,

a*q"{gag

BJg,asÝJ sl*łł'r,ilsĺ*ľę'{fi.*.
l*łxšiĺ ffłq$łÉ!$št'"lp

,{ł 6*ełlĺx p łs$p$Ęĺ?wsĺ}

$ła1'łÄp,Ął*,npęť'ą7,^.ĺ*1ĺ3:*łagą:Áff "łęg

"s 
t *tléÍľ$Ą B ľĺä'{!{|

tĺą^ałx*ę*sľĺłĺ$"ł;$*:*r l1włwg

řr1t-$.{Ť ;ltl'Ęel&t
ĺ|tltlą!j\ r3*'x5 ĺgĺp r*tr.{sg;

ľľłĺtor grqš9pt*.{ ĺW řĺ
'tÜ, xs'łry& $?;nřx

'g 1 .ĺ9ł *6.{;sĺ* iwáłx'1g'6 ł*łđan*tľ

ł"í}ú}fi.i řšY'ř'"i}.ła :}ł

L^ły };l.s,,\Í}.y, r:,'V w 3,:{ L1

'Iv Ev'ą1lĺ íl$x rfis'\Ę}.:).í{}ć

}*í}l*Y".tJ*s?'š}ľ

ť*x3Ę}x'ĺt'ŁĄ s+}rY.dé}rł "l^ts#!'{rt*



t'ínkonuúĺly.ľnĺi .ffiúpít'ůxľ eléďltt" ĺĺigľłu *ttruk hi&ĺryĺl*,läe $Ź iĺłeśk*ĺł ł*ľľĺ**áe* cl4ĺą
ĺĺĺ*!y'e,:*k ĺitlaĺť*gJsléĺ*t cgałal,łr! keäĺ *"z {*lĺ.i} tpírixű *zgedó{y x:ä:tti **ĺ*ĚemJr*.ť"".

.Ą *:Ťstĺ*pĺttlłĺs$łt jĺn..x**.ljstĺ btl*ľ*ęšalxi" h*š}." {lł'ełĺĺ*i{*iłš g ł*reskrcig}ĺłi Ź*ĺ,*.ĺĺ*ľ:.yseg*ĺ a
k*ĺĺłx}*ĺŠelg*sl *eĺi'}* :$s5' ćxľĺ *LYlv" {đĺ'&:3t e]sĺľ*yai*sš lrcĺgĺáĺrí:łai fulyłĺłäĺis.
ľ"...*}*bá' 

k*gy * ve*s*gtĚĺĺ} ľoÍľíl u a*o*oĘ*h***s *i}g$. ĺlĺ' ĺ*,,*k*ł:ts*gtikkel x
$'aiĺ*eĺÉ'g *9vĚaĺxtlľĺt x*ĺlt *ĺrł:tľ&xtJ&&' {č;ĺj.6sĺŁg. a}ŕit!.Já ł*ĺtss' ľerł**ľĺ*ĺ:s*k. *ti}'}. ĺli€{!.ü si(
sset'ĺeÉĺe*ffi ľ*lilleĺtjĺći pňna*ł*k *!keľś1t*l;ť ásxägkćŁr* a ĺ'*n*Ég:ä:{ł* tg"xsĺi ľsn|ĺ, liiił:* *ľ*ĺ*t
íJaeĺx*}.Ł*ł*cłík"

ffi 

'ĺłĺgpřá1" 
2$ä s, łłsn1is 33'

TĺsäÍpleťĺ*ł:

''*.'. ''''"*'ń*
iř# ĺ{tsf 

,ĺá*ĺ*pąĺs. saĺĺxĺ ĺt, đ}"$}' ff,jĺ5s..*:#t /,

ĺvlł$'ĺĺ:ĺľ*ľ.{ĺ.żĺĺ:q}':r$

il.;

/
{ztt r

?.l ľ'[ \2 l



Budapest Fővároa V|||' kertilct
Gazdátkodasi ÜgyoŚzÚńty
í082 Budabest
Bäľoss utca 63.67.

;.il jĹS;iłlil; ij]ł; ĺ:ĺ:; ;'r rL 
"' 

Jil.::. -''. .. .

''' ?'-jIN'"ô i:.:ij řillĺi1li
!,;i
I

łt^,
i \z?.ili.

jfijí ľ4Á.íłł; ? łi
I

i
i

Kérj,úk o m t a t v ányt o lv a sI u l,J;;:_;;;"..ř;iŻ\.,*i"ľ,.ł3".ľ^,f,ł?i"l,, 
",,,

zildterületen

:/)

Kérjiik a túloldaton jelzett m9!t-ékt9teket csatolní, ésa k é r e le mny o mt a-tv lźny t a ĺá íŕ--n-i s zí;, i*, i; i * l

/,łĺt6

i
I

Adószáma 7
t.-
!i- ,{ a i

Eg yén i váI l al Rozás eseÍéóen..

Válla|kozo nyilvantartási szama: ! tl
AdószáInü i i !tl

llt -m-m
Bar'kszámlaszáĺna Ii i TTl.tfilu

*}oe-os G,ý e; o ese{ v*".s.Ýz w



-2-

A kéľelmező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benýjtása nem jogosítja fel a közteľület haszĺrá|atĺĺrą
a Józsefoárosi onkormányzat tulajdonában lévő köaerületek haszrrálatríról és haszlálatának rendjéről szóló
|8/2013. (IV. 24.) önkormányzati ľendelęt 17. s (l) bekezdése szerint a közteriilet haszná|atźÉrt köZteriilet.
hasmálati díjat köteles fizetn''
a köztertilętęn kizarólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 2|0/2009.(IX.29.)
Kormányrendelet 12. $ (l) bekezdése alapjan a renđelet 5. mellékletében meghatiĺrozott tęrmékek árusítha-
tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az alábbĺ melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjĺik X-e| jelö|ni)

1. A köztęrületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlĺísara feliogosító egyszerű okiĺat miĺsolaüít:
. egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt
- gazdarsási tarsasás. esyéni cég esetén: 30 napnál nem réeebbi céskivonatot. aláÍnási címnéldánvt.
- társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvĺĺĺrtaľtásba.vételiiket isazo|ő okiľatot.
- őstermelők esetén őstermelői ieazolviĺnyt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén' azaztÚzemeltetni kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység érvényes be-
jeIentés köteles kereskeđelmi tevékenység bejelentését ieazo|ő dokumentumot vagy a Működési Eneedélyt
2. Az igényelt tęrĺiletre vonatkozó helyszínt ábrźu;ollő vźlz\atot, amelyen szerepelnie kell a könryező utcĺĺknak
is. A viĺalaton az igényelt területrrek - a szĺ.ikséges méretekkel - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagyságą
elhelyezkedése egyértelmüen megáIlapítható legyen ('l'ERAsZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hossztlsága; aterus1pavilon szélének az épület homlokzati falától és a járda szé|étő| való távolsága;terasz
esetén annak az üzlebrek a beiáratától való távolsága, amelyilĺfiez tartozik; méterben méľve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesíÍrrény, berendezés mĺiszaki leírását és teľveit; terąszkérelmelrhez a
helyszín fotój át is cs atolni sziilĺséges.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteľĺilet-hasmő|atihoz"ájárulás megújítása esetén - városképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedéIýez kbtč,tt építmény esetébenvagł építesi munkólatokkal összefiiggő lözteriilet-hasznólat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmaząst és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügi hato-
s áęi enpedéIvt cs ątolni szül6 éses.
6. KÖzut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrázo|ó
forgalomtechnikai váaajzo\ aľrely beszeľezhető a BKK Közuti Közlekedési Lgazgatóság Közutkezelési Fő-
osztá|y, Forgalomtechnikai osztályán.

Fĺwelmeztetés:
A hióEytąIüitl kitöItött kérelełnłĺyottttdvdrĺy és u előűrt mellek]ete]c aątohźgźnttĄ apontos és qléłtelmű leýmegłúározás, vt
Ianint a mąlévő besftnelyfonja elagedlualen a baĺyĺ,ijtott ltbelen bdeni elbfuź!ágźłwz!

A közÍerti|et-haszná|atot - kii|łiniisen - az a|ábbi jogszabá|yok srabályozzźl<:

Maryaľoľszág heM önkoflTán}ŁaElľól szótó 20l 1. évl ctJoo(DĹ ttiruény
a Jóxefiłĺrosi tulajdonában lévő kiiztertileüek basznáaĺáról és haszrĺĺlatának rardjéről szó|ó |8ľ20|3.
(IV24.) önkormányzati rendelet

Jóxefváos KertiletiÉpítési Szabályzatáľótszó|ó6ĺ2w7.QilI.t2.) önkormán1zatirendelet
Budapesti Városrendeźsies ÉpítésiKeretszabrĺlyzató|s7ś,|ő47l|gg8.(x.l5.) Főv. Kry. rendelet
A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szô|ó 55|20|3. (xII.20.) önkor-
mányzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulíľott az áÄtzllam benyújtott ktizterület.haszrálati kérelmem elbÍrálásának cél.j,źhól- hoadidrulok személyes adataim
történő keze|éséhez, valamint ahhoz, hogy az Ę fudomásra jutott személyes adatainat a Polgáĺnesteri Hivatal az le.
jĺírásban részt vevö szak'hatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelĺnem benyujtłásakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoäatást kaptaĺn -
amelyet tudomúsul vettem - az eljánás megindításának napjĺĺról, azigyntézési hatĺĺriđőről, az iigyemre inányadó jog.
szabáiyi rendelkezésekľől, jogaimĺól és kötelezettségeimröl, továbbá kötelezettségem elmulasztrísĺĺnak jogkövetkez-
ményeiról, valamint a hivatali elérhetőségről.

KíÍelentem. hogy kérelmem teljesítése esetén a kőzigazgatźsi hatósági eljĺĺrás és szolgáltatĺás általĺínos szabályaiľól a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. töľvény 73lA. s (l) bekezdés b) pontja alapjĺán a fellebbezési jogomľól le-

zo.ą.lÁÍnÁs.ł
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Mineľva Térinformatikai Rendszer

Nyomtatás

Budapest Főváros Vttl. kerület Józsefvárosi Onkormán yzata

Méretaránv:100

Atérkép trjékozbb je||egü' máso|ata semmi|yen hivab|os e|járásban nem hasznáIhati Íe|! Készü|t az á|lami a|apadatok felhaśzná|ásáva|.

Engedé|y száma:
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t] U DAPĚST rŐvÁnos vl l l. ľ< [n Ü lrľ Jlus ľľvÁnĺ:sl Q lĺ ĺ<oľ<ľi'tÁ ľ,łvľnľ
- DR. Kocs|s MÄTt

ĺnť)tcÁŘ|-{ľsTgR

F.ĺírum RenđezvényszolgĺĺItató' Kťt.

BudaBest
Hoľánszky utea2}'
1CI85

Iktatószám l 26 -1 2 | / fa| (l
ÜgyintĺłzŐ : Szomolányinś Kocsis Baatrix
Telefon: 45-92-157
e.lnai l : szonl.oI anyineb@jozsęťvaľos.hu

Táľry: E[oľiĺnszky utca 20. szám alatti kávóeó ęlőtt Íbđett tęrasz kialakítása

IGÄuÜtÁs
telepÍiléskóFĺ bejelgntésĺ o|jáľásbnn

F.đľum Rendezvényszotgĺ{{tató Kťt. bejeleir'tő szeruezet k&.ilrnere, 20t6. februáľ 23.án

i"ľ"]f 1e13'til!s\eľi bejďeĺtési eljarásban, a ř{oľánszky utc'a..2{}. szám alatti (36628 brsz.)
káĺuéző előŕł feđett terasz kĺatakítása taľgyban berryr[itott clokumeĺtációt áwůsgríItam és á
fent nregfelölt fuíÍssi tevékenység végzését kĺkłĺtós néIk{Íl tixlomĺĺsut veszgm.

^Ą telepiiléskápi bojelentési eljárás soľán kiĺldott igazolĺís a lĺĺszłéstől számított 6 hrónapi$
éľvényes.

J.glen telepĺilósképi döntesemmęl szembęn a Budapest Főváľos VIII. keriitet Józsefuaros
onkoľľnĺĺnyzat Kepviselo.testĺiletéhez lehet fęllebbezni az ćtvéLęLtől szárnított 15 naBon
beltiÍ.

A teIepiilésképi bejeienÍesi eljárásban hozott igazo]iás nęrtl męntesíti az építtetőt lnás
j1ęszaaayyĺĺb'an eĺöírt engedélyek rnegszerzésetol 1pl. kĺizteľtilet f.ogĺalás). Köat's tuĺajdont
érintö módosífĺis es{én a tu|qidonostríľsak hozzájžxalása .seĹikséges. Jáen teleptilásképi
igazolás polgárjogi igényt nem dönt et.

A 'teĺęrilésképi .Ijľí'..sonín 
^meghozott 

igazollásban f.ogtaltak rnegszegése ffeté:1
telepÍilésképi]<őtelezésj eljarás lefolytatása rendelhető el. A É'ötelezettségsŘ mägszegése ós
végre nem hajĺása esetén 50 000 foľintig terjedő bíĺsĺíg kiszabása rendelheiő el. :

,Ą. .frrtrn Renđezvényszo|gtĺ|ta,lń Kĺt. bejelentg szervezęt a 26.tfu2arc iigyiĺatszámli
kéľelmébęn az építeÍt köľnyezet alakításfuól és védelméľől szóió t9g7, évĺ LxxuH.
töľv.óny 30/Đ^$.ĺ, a t+l+pülésÍbjlEsatési konĺ:epeioľól, ąo. integľłilt teleptilésfejleszĹési
sĺutógiaľól ss o tęlępü,ĺs$:cntĺ$ĺési ęs.łkiiľdlu.,Jl, valamint e.g5.es tetoptiĺęsľeirĺtezésí ĺnjłitos
joginÍéz,ményekľiĺĺ szóló 3 LŁ/,ft}Lz, (xt. s.) Koľrn. ľendęlet.]f3'$.a, valarrrint a Butäpest

ĺQsJ Budapest. Bąlęs u' 63-67. " Telefon; 06 l 459 2i{..}O . E-młii;polgäľ1ĺ.ester4}'oaefval'Š. hĺ.: . www..jozsefuaron hu l

, ľ'DŐSBÄRAT &
{.} N KÜ ląilľĺÁ ľnĺvz,AT ffi



BU DÁPEST FŐ\Ą RCIS Vl t ľ. K[ R U t [T JlZsEľ.vÁ Rĺ'ls ĺ O NJ Kť-)ItMÁľ*l yznľ
' DR. tĺcľcsls ľ'.tÁrt

PoĹsÁ.RMr'ít;ą

Főv'aros VIII. keľü.let Józsefvaľosi Oltkorm,yyru! Képviselő-tcstiilstónek *z łípitéstiggyelosszefilggő egyes heĺyr önkoľmányzeti haló|ü' Jĺäł-ä. ľészletes szabályaiľóI szllćl5/20\3. (II.ĺ0.) önkormányzati ľenct$1 9.$-ľ *;il;'telepüIéskepi bejelcĺtést Íetthatóságomhoz, a Budapest, VIII. kerĹtlet Hoľanszky 
'iää)o. szám ala{ti kávézőelőtt feĺÍottteľasf kialakĺtásĺíĺavonatkozóan. uv. a.4q,LL (u*l'Lt Jtčt\.ęiL(J j

Á ľnelĺékel! terv.dokumenťácjót és annal( mettókleteit áfuizsgálvaĺregállapítottä|Tt, lrogy aznregfelel a te.1epiilés{:bj1esztési koncepcíórll' * ĺ"i*sľĺii i*iäi'ĺle*ľ*ĺlesztósj stľatégiaĺól ós atelepü'lésľenđezĺísi eszkĺjzökľől, v-al11int egyes 
. 

teĺepiitésľen<lęzési sajá'tosiogíntézmé'nyekrő| szĺílći*3I4/f013, (Xt' sJ lĺoľur..,'",xĺole1 Ą].$ (2)-(3) bek$zdósében,valamint a Eudapest Főváros ViIi. keĺĺlet 

'óilfvđ.i 
onkoľmányzat Képvíse'ő'tEstĺiletének az építésiiggyel összeÍiiggő..g'* 

'*l''"o''ř"'*ĺ-,"ati 
hatósági eljáľisokrészlates szabáůyaitól yóĺó 5/f0l3, aťio.l ňtońao1l*uiil*nĺa*ř r. *.iiJr.ĺ"ůu"n f'ogtalttaľtałmi ktivetelĺnényeknek.

,Ąz epítésí tévékenység a Jór'sefváľo* 
59P.t'^ Fpítési Sza.bályzatáról (l6KÉsz) szólo66/20i07. Qiltl2.) önkorm.anyzati renĺ{eletu.n ľosru1i-u];nu'ŕ **eful"l, ezéľt a ľendelkezőr'észben ťoglaltak szoľint az,épłtési tevékenységet tuĺđomásul vesuem.

A ľenđelkező részbeĺ ťogĺaltaknak.ľ:'*l:ľ teleprilésképi bejelentési eljaľásban hozottígazolásom az ć:pített k$ľ.e19t alakĺtäsĺľol e' .iea*l*ľ.ol szóló Lgg7. évi LXXVIfi,t<iruény (a továbbiakban: Étv.; 30iD. $ (l) beŕezde-o".i-pJ^
A fę]ľebbezési jogľ'óĺ ľendetkezés az Éiw, 3oP. $- (3) bekezdésén és az építesüggyelösszefiiggő sgyę$ helý öĺnkormáĺryzati^,|.ľ'úi Jl:řá"t részletes szabályaiľól szó,ló5;/2013, (II.1.0.) ĺĺnkormányzati ľendeĺet tvA'$.n,ä nemie.uá'' r"glaltak megszegéseľőI szóI'órendejkezés azEt,.30/D. 

-{i 
(é) uut*'oosJn alapul.

Buđapsst, 2016. febru ar 26.
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Aláíľás-minta
Alulírott, Pát Andľás János (an: Pécsy fataln) ügyvezető (vezető tisztségvise 1ő) 1Lg6Budapest, Hunyadi u. 49. sz. alatti lakos, mint a ľorurřŔe ndenĺényszolgáltató Kereskedelmiés Szolgá|tató Korlátolt Felelőssegrĺ Tilu,á;t- (rövidített cégnevén: FórumRendezvényszolgźůtatő Ę{.) usyvezeĄg.u t",'ł'ig."l'óíľt' előnyomott vagy nyomtatottcégneve alá a nevemet Önállóan 

-azatebbiakszerint íđ*' '

Alulírott, dr.Mészrer Krisztina tigyvéd (iroda neve, címe: SCHILLER-ľ,mszľen és TársaiÚgyvédi hoda' 2310 Sziget"ooäĺłĺoš, m.oo"i'u.i'.nyilvantarto l.uma,u' Pest MegyeiUgyvéđi Kamarą kamaľai nyilv.ĺntarte1iśzĺm. v.iowzh,.'|3.o|55|2) tanúsítom, hogy a fęntialĺíírás.mintat Plĺl Andľás János (an: Pécsy ratalin) tigń; zető (vezető tisztségviselő) 1196Budapest Hunyadi u. 49.), aki személýazono,,ei'łt""sł 6277LA személyi igazolvémyźnal,

f;f]met 
a 409529/J' sz. hatósági igazolvĺínyávď k.]iäĚń"" igazolta,előttem saját kezíĺleg írta

Nyilatkozom, hogy az a|tirás.minta hitęlesítest a cégbejegyzési eljárás sorĺĺn láttam ele|Ienjegyzéssel. Ezen źitallarn.e1|enj9gyzettaláírrĺs.mintň cégbeje gyzésikérelem mellékletétképezi A cégbejggyzési kéĺelęm á1,piaképező tét*iie ol.ĺ*tot én készítęttem és láttam eleller{egyzéssel. Igy a jelen aláíľä.minta megfelel a 
^cégnyilvánosságról. a" híľóságicégeljánĺsrď és a végelszamolásróI szóló 2006. eviV m. l. 5-ĺuan írt fettételeknek.

Ketť Budapest,2016. januĺĺľ 21. napjĺĺn

r/? ĺ
,), yr---

dr.Mészner Kĺisaina
tigyvéd

srHItŁER-MÉŚzNER és ľürľrl
ÜcvvÉnľmonĺ

23 l0 Szigetszłntoíklóĺ' Losonci u. 1.

BB RT. l 0 Í03850-0l l 8394 l -0000'0ca
Aĺĺószáĺl: ?,1 4288| s.2"|1
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Budapest ľ'őváľos VIII. kerĺilet
Józsefváľosi O nkoľm ányzat
Polgármesteľi Hivatala

Gazdálkodásĺ Ügyosztály

dľ. Galambos Eszter
üryosztályvezető

Ileltą

Táľey: Fórum Rendezvényszo|gá|tatő
20. szźtľ. e|őtt

Hiv. szám: KI 6-] 1 8/20 ] 6.

VÁnosÉpÍrÉsztľr ÜcyoszrÁly

Iktatószám: 26-25I/2016
,Ügyĺntéztĺ SzomolánýnéKocsis Beatrix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanýneb@jozsefuaros'hu

Kft. közterülethasznéiati kérelme _ Horánszkv utca

Tisztelt iiryosztályvezető Asszony!

Köszönettel vettem tárgyl témában tett megkeľesését. A Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuaľos onkormźnyzata Képviselő-testtiletének Józsefuáľos Kerületi Építai
Szabáiyzatráľól szóló 6612007.(Xil.|Z.) rendelete 1lorÉsz1 1o.$ (3) bekezdése szabá|yozzaa
teľaszok elhelyezését. A beadott helyszínĺajz a|apján a terasz mellett fennmaradó gýalogos
sáv mérete nagyobb, mint a minimálisan kötelező 1,5m.

Fentiek a|apjaĺ megállapítom, hogy a közterület-haszĺáiatengedélyezhető.

Budapest, 20|6. április 12.

Üdvözlcttcl:

brĺ.

jł\

,,p.
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M 1082 Budapcst, Baross u.63-67. lB 459-?lOO
www jozsefvaros.hu



BUDAPESTI RENDoR-F.oxĺplľ,łNysÁc
VIIĺ. I(cnÍlcti Rcndőrkapitányság

Rendészeti osztály

Ügyszám: 0 1 080/5759 - |,012016' áL|t.. Táľgy: szakhatósági vélemény
Hiv. szám: Kló-1 |8ĺf0|6.
ĹJgyiĺtézó: Boľos Attila Ba|tľ;sr. hdgy'
Tel.: 477 -37 -0A / 48-124

ĺlr. Galambos Esztéľ
tigyosztályvezető

Budapest Főváros VIII. keľtilet
Józsefvarosi onkonnányzať
Fol, gán n-es teľi H,ivatal a

Gazđĺálkocĺási Ügyosztály

Budapcst
Baross lutea 63-67.
r082

Tisztelt đľ. Galambos Eszteľ!

Trĺjékoztatorn, hogy a fęnti számon hatóságomhoz érkezett megkeresésben foglaltakat
meg.vizs gá1 tam, tnelynek s oľán az a|źbbiakat ál l ap Ítottam meg :

A Fóĺ:um Rend*zvónyszolgáltató Ifft. kćlclmct nyújtott lrc a Jó'łscfváľosi oĺrkoľlnányzat
tulajdonában lévő közteriilet használatźiloz, melyben kitelepiilésének engedélyezését kérte 201ó.
ápńIis 15. naptól -20|9. ápľilis 15. napig a Budapest VIII. keľiilet; Hoľánszky utca 20. szám eiőtti
j ríľdán 20 ĺégyzetméter teľiilehę'

A fenti helyszínen közbiztonsági és köziekędési szompontból a kitelepülés ellerr lratóságom
ĺ<ifogást nem emel'

Buđapest, 20|6, április 1 1' , ,-.:ĺ. :-.^\
/-1Üĺ?.i.4đ\. *)r' / .-'r/ -/.\ 't r\

i.ž Tĺsztetettóli..
Ít {i :i ,,, '.'1
iV :' i ' I

\.; j'j *ĺ'-J--^
i-ĺ., ', . Kovács Tibor ľ' a|ezľedes
\s..;;'. ;.' ] RendészetÍ osztályvezető,

Cím: 1084 Budapest Víg u.3ó. l43l Bp' Pf.:16l
Telei'on: 47'l -37 00 .: F ax 4'7 7 -37 f4. 48-40 I

e-nrail: 08ľk(łbudape$t.p(l1ice.hu

ĺtZs'\Í().;.0D.-ri.; ĺíJ|í)Ní)-|.9.ĺł.5')9;-lltIJtiRJ.ó5.ĺ{']ł('ĺ'jĺ.l:j{iĺ;5]t}'5:ľJ:|.Js]ĺ}.ĺ0:ö}

Iltlt.Ki trincs č.iili
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Buoapr.sľ FovÁnos v[I. KERÜLET
JózsnrvÁRosl

Por,cÁnľĺesTERI HrVATAL

řIĺ.ľósÁcI ÜcyoszľÁI-y

lca.zc.łľÁsr IRoDA l
I

I

l___-_J

Ügyiratszám: 05-1698 12016
+'-Ugĺintéző: dr. Szabó Kata Karolina
Telefon: 459-ZI7l
Email: szabok@j ozsefuaľos.hu
Hivsz.: Kl6-118/2015

T á ľgy : kö zteľiil et haszná|ati kérelem

Gazdálkodási Üryosztály

dľ. Galambos Eszteľ
ĺi gy o sztályv ezető r észér e

Helyben

Tisztelt Ügyosztátyvezető Asszony!

Hivatkozássalhoz-zźĺlk érkezett megkeresésére az alábbi állasfoglalast adjuk:

Fóľum Rendezvényszolgáltató Kft.

Budapest YIII. kerület, Hoľánszky u. 20. 20#vendéglátĺó terasz

részére a közterĹilet használatba adását keľeskedelmi szempontból nem javasoljuk, az
alábbĺak okán:

A PaľĹeszédHaza és az abban, a Fórum RendezvényszolgáItató Kft. tizemeltetésében ál1ó
Budapest VIII. keľiilet, Honínszky u. 20.- sz. alatt ta|á|hatő,,Loyola Café- elnevezésű tizlet
hangos, zavarő múködésre paÍIasz érkezett hatóságomhoz, me|y bejelentésnek vizsgźlata
hatóságom előtt folyamatban van.

Buđapest, 2016.04. 15.

Tisztelettel:

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67. B 459-2100
wwwjozsefuaľos.hu

I
ťl,jĺ;,ĺv Ą1(



'il, ivlP,
GÓogIJ t'ĺ.

Főváľosi Katasztľĺífavédelmi lgazgatőság
Kö z ép -p e s ti Katasztró fav é de lmi K irendelts é g

H-l081 Budapest, DologhrŁ utca 3. B: 1443 Budapest, Pf.: l54.
Tel: (36-l) 459-2324 Fax: (36-l) 459-2457 e-mail: fl<i.kozeppest@katved.gov.hu

Szám: 3 5 l 50/1 868 -| l20 1 6.źL|t. Táľgv: Szakmai vélemény a VIII. kerület
Horánszky utca 20. szám előtt (Fórum
Rendezvényszolgáltató Kft.) köztertilet
hasznźůat ügyében
K1 6-1 18/2016 (Boros Gábor Szabolcs)
F ábri Zo|tánné tíĺ. hdgy.
4s9-f300/94284
fki.kozeppest@katved. gov.hu

B ud ap e st F őv dľ o s W I I. k er ĺil et J ó zs efv ár o s i o łt k o ľ md ny zat
Po lg drmes teri Hiv atala
Gazdútkoddsi Ügyosztúly }ktatásľa éť,:ł;ĺ,ęt-ł
Vezetoje részére!
Budapest
Baross utca 63-67.
1082

Éftesítem, hogy a Bp., V[I. kęľület Hoľĺĺnszky u. 20. szźm elotti (Fóľum Rendezvényszo|gá|tatő
Kft.) közteľĹilet használat ügyében a Kiľendettségiinkhtiz küldött megkeresését megvizsgáltam,
amelyre az a|ábbí szakmai véleményt adom:

A Bp., VIII. keľĹilet Horiínszky u.20. szám előtti köztertileten _ az Fórum Renđezvényszo|gźitatő
Kft. által _ ĺizemeltetett vendéglátóhely terasza:a benyijtott iratoknak megfelelő kialakításban,
abban az esetben megfelelő tílzvédelmi szempontból, amennyiben a kialakított tetasz és az
ámyékoló szętkezet fuggőleges vetĹilete nem 1óg ki az úttestľe'

A fenti szakmai vélemény nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak.

Kérem szakmai véleményem szíves fudomásul Vételét.

Budapest, 2016. május l 7.

?r>19
,k-^"r]

Hiv.sz.:

-
u. i.:
Tel.:
E-mail:
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OPTEN Kft. )) Cégkivonat 2016.06. 13-i hatáIlya| 1. oldal, összesen:7 olda|

MegjeIenítés

Közzététe|i inÍormáció megjelenítése: Nem

Fórum Rendezvényszolgá|tató Kereskedelmi és Szo|gá|tató Korlátolt
Fe|elősségű Társaság nak

(1085 Budapest, Horánszky utca 20.) Adószám: 25019184.2-42

Cégkivon at 201 6.06. 1 3.-i időállapotban

ÁlrłlÁruos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 09 .ĺ95084 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|áto|t feIe|ősségű társaság

A|aku|ás dátuma: 201 4.08.26.

Bejegyzés dátuma: 201 4.09.03.

A cÉG ELNEVEZÉSE

2/2 FórumRendezvényszo|gá|tatóKereskede|miésSzo|gáltatóKor|áto|tFe|elósségű
Társaságnak

Vá|tozás idcĺpontja: 2016.01.21.
Bejegyzés ke|te: 201 6.02.04.

Hatályos: 201 6.01.21. - ...

A GÉG RouDĺTETT ELNEVEZÉsE

3/2 Fórum Rendezvényszolgá|tató Kft

Vá|tozás időpontja: 2016.01.21.

Bejegyzés kelte: 201 6'02.04.

Hatályos: 201 6.01,21. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/2 í085 Budapest. Horánszkv utca 20.

Vá|tozás időpontja: 2016.01.21.

Bejegyzés ke|te: 201 6.02.04.

Hatályos: 201 6.01.21. - ...

A TÁRsAsÁcI szenzóoÉs (ALAPszABÁIY, AlRpíro orcnłr, lÉresírő oxlRAT) KELTE

8/1 2014.08.26.
Bejegyzés ke|te: 20í 4.09.03'

Hatályos: 201 4.09.03. - ...

8/2 2016.01.21.

Bejegyzés ke|te: 201 6.02.04'

Hatályos: 201 6.02.04. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYsÉcl rone1l;

https ://www.opten.hu/c egtar I cegkivonat-nyomtatas/0 1 09 1 95 084
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OPTEN Kft. )) Cégkivonat 2016.06. 13-i hatźů|ya|

9/10

56ío.o8 Éttermĺ, mozgó vendég|átás (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 20,t4.09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. - ...

422f, 08 E lektromos, h íradás-tech n i kai cé| ú közmĹÍ építése
Bejegyzés ke|te: 201 4.09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. - ...

4615'08 Bútor, háztartási áru, fémáru ugynoki nagykereskede|me

Bejegyzés ke|te: 201 4.09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. - ...

4672, 08 Fém-, érc-nagykereskedeIem

Bejegyzés ke|te: 201 4.09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. - ...

4673,08 Fa-, épĺtőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 20.ĺ4.09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. - ...

47 11,o8 É|e|miszer je||egű bo|tĺ Vegyes kiskereskedelem
Bejegyzés ke|te: 2014.09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. - ...

47 21, 08 ZoIdség' gyÜmolcs kiskereskedelme
Bejegyzés ke|te: 2014.09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. - ...

4719,08 |parcikk je||egĹĺ bo|ti Vegyes kĺskereskede|em

Bejegyzés ke|te: 2014.09.03.

Hatályos: 201 4'09.03. - ...

47 24, 08 Kenyé r-, pékáru-, édesség-kiskeresked e|em

Bejegyzés ke|te: 201 4.09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. - ...

47 25' 08 ltal-kiskereskedelem
Bejegyzés ke|te: 2014.09.03.

HatáIyos: 201 4.09.03. - .,.

47 29,08 Egyéb é|eImiszer-kiskereskedeIem

Bejegyzés kelte: 2014.09.03.

HatáIyos: 201 4.09.03. - ...

47 52, 08 Vasáru., festék-, üveg-kiskereskedeIem
Bejegyzés ke|te: 201 4.09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. -'..

4778,08 Egyéb m. n. s. új áru kiskereskede|me
Bejegyzés ke|te: 201 4.09.03.

Hatályos: 2014.09.03. - ...

477 9, 08 Haszná|tcĺkk bo|ti kiskereskede|me

Bejegyzés kelte: 2014.09.03.

Hatályos: 2014.09.03. - ...

9/11

9/12

9/13

2. oIda|, ĺisszęsen: 7 olđal

9/1

9/2

9/3

9/4

9/5

9/6

9/7

9/8

9/9

9/14

https://www.opten.hďcegtaľ/cegkivonat-nyomtatas/0 1 09 1 95084
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OPTEN Kft. ) Céskivonat 2016.06. 13-i hatállval

9/23

4781,08 É|e|miszer, ital, dohányáru piaci kiskereskede|me
Bejegyzés ke|te: 2014'09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. - ...

4782,08 Textil, ruházat, |ábbeli piaci kiskereskede|me
Bejegyzés kelte: 20.ĺ 4. 09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. - ...

4789.'08 Egyéb áruk piacĺ kiskereskede|me

Bejegyzés ke|te: 201 4.09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. - .'.

5629'08 Egyéb vendég|átás

Bejegyzés ke|te: 2014.09.03.

Hatályos: 201 4.09.03, - ...

5621'08 Rendezvényi étkeztetés

Bejegyzés ke|te: 2014.09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. - ...

5630.08 |ta|szoIgá|tatás

Bejegyzés ke|te: 20,t 4.09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. - ...

8'ĺ 1 o.o8 Építményüzemeltetés

Bejegyzés ke|te: 201 4.09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. - ...

8121, 08 Á|ta|ános épÜ|ettakarítás

Bejegyzés ke|te: 2014.09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. - ..'

8122,08 Egyéb épÜlet-, ipari takarítás
Bejegyzés ke|te: 2014'09'03.

Hatályos: 201 4.09.03. - .'.

8,ĺ29'08 Egyéb takarítás
Bejegyzés ke|te: 201 4.09.03.

Hatályos: 201 4.09,03. - ...

9602,08 Fodrászat, szépségápo|ás
Bejegyzés kelte: 20,ĺ4.09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. - ...

6820'08 Saját tu|ajdonú, bére|t ingatlan bérbeadása, üzeme|tetése

Vá|tozás idópontja: 2016.05.07 .

Bejegyzés ke|te: 201 6.05.09.

HatáIyos: 201 6.05.07. - ...

9/24

9/25

9/26

3. oldal, cisszesen: 7 oldal

9/15

9/16

9/17

9/18

9/19

9/20

9/21

9/22

íí AcÉGJEGYZETTróxÉĺe
1 1/1 Osszesen:3 000 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 2014'09.03.

Hatályos: 201 4.09.03' - .'.

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATAI ĺ
,i.,i /
",ĺ,lTq

2016.06.13. 'l t-'2
https ://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas/0 1 09 1 95084



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.06. 13.i hatá|Iya| 4. oldal. ĺisszesen: 7 o|đa|

13/2 PáI András János (an= Pécsv Kata|in| $ ugyvezető (vezeto tisztségvise|ő) 1í96

Budapest. Hunyadi utca 49.

SzÜ|etés ideje: 1 968'08.02.

Adóazonosító je|: 8371 03317 6

A képvise|et módja: öná||i.

A jogviszony kezdete: 2016.01.21.

Vá|tozás időpontja: 2016.01'21.
Bejegyzés ke|te: 201 6.02.04.

Hatályos: 201 6.01.21. -'..

A cÉG sTATIszTtKAl SZÁMJELE

20/1 25019184-5610-113-0.ĺ.

Bejegyzés ke|te: 2014.09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. - ...

A cÉG ADosáMA
21/1 25019184-242.

Adiszám státusza: érvényes adiszám
Státusz kezdete: 201 4.08.29.
Bejegyzés ke|te: 201 4.09.03.

Hatályos: 201 4.09.03. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALM! JELzószÁnĺn

3U1 10918001-00000073-08750001
UniCredit Bank Hungary Zń. Head office (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; 0,ĺ 10

041 348)

A számla nyitási dátuma: 2014'08.27.

Bejegyzés ke|te: 201 4.09.05.

Hatályos: 201 4.09.05. - ...

3U2 10404089-50526783-6770't005

K&H Bank zrt. 408 Budapest (1053 Budapest, Kálvin tér 3.; 01 10 041043)
A számla nyitási dátuma: 2016.02.18'
Bejegyzés ke|te: 20 1 6.02.24.

Hatályos: 201 6,02.24' - ...

45 A cÉG ELEKTRoN|KUS ELÉRHETósÉGE

45/2 E mail:

Vá|tozás idopontja: 2016.01.21.

Bejegyzés ke|te: 201 6.02.04.

Hatályos: 201 6.01.21. - ...

A cÉG cÉGJ EcYzÉxszÁrvlel

49/1 01 09 '195084

Vezetve a(z) Fővárosi Torvé nyszék Cég b írisága nyi |vántartásában.

Bejegyzés ke|te: 20,1 4.09.03.

Hatályos: 2014.09.03. . .,.

20

21

32

Ą8c
https ://www. opten.hďc egtar l cegkívonat-nyomtatas/O 1 09 1 95 0 84 2016.06.13.



OPTEN Kft. > Cégkivonat 20|6.06. 13-i hatá|Iya|

Cégformától fü99ő adatok

5. oldal, összesen: 7 oldal

í A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATA|
(0e)

1(09)/2 PálÁndrás János (an: Pécsv Katalin) '* íí96 Budapest. Hunvadi utca 49.

SzĹi|etés ideje: 1 968.08.02.

Szavazati jog mértéke megha|adja 50%-ot.

A tagsági jogviszony kezdete: 2016.01.21.

Vá|tozás időpontja: 2016.01.21.

Bejegyzés ke|te: 201 6.02.04.

Hatályos: 201 6.01.21. - ...

1(09y3 Gyenoe /sŕván Gyuía (an: Salt Katalin) $ í182 Budapest. F!ór Ferenc utca 97.

SzĹi|etés ideje: 1 985.09.03.

A tagsági jogviszony kezdete: 2016.01.21.

Vá|tozás idópontja: 2016.01.21.

Bejegyzés ke|te: 20,1 6.02.04.

Hatályos: 201 6.01.21. - ...

97 PÉNZÜGY! MoDUL

2015. év 2014.év 2013. 2012. 2011.
év év év

Beszámo|ási időszak

Értékesítés nettó

árbevéteIe

Üzemieredmény

Adózás e|őtti eredmény

Mér|eg szerinti

eredmény

Adózott eredmény

Eszközök osszesen

Befektetett eszkÖzök

Forgóeszkozok

Pénzeszközok

2015.01.01. - 2014.08.29. -

2015.12.31. 2014.12.31.

Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat.

eFt eFt eFt

Nincs Nĺncs Nincs

adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat.

Nincs Nĺncs Nincs

adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat.

Nĺncs Nincs Nincs
adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nĺncs
adat. adat. adat.

Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat.

eFt

10 123

eFt

0

-3 299 -84

-3 301 -84

-3 321 -84

-3 321 -84

8229 2916

212 185

8 017

3 711

2731

1 666

https :i/www. opten.hu/c egtar I cegkivonat-nyomtatas/O 1 09 I 95 084
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.06. 13-i hatáI|1łal

Aktív időbe|i

eIhatáro|ások

Saját tőke

Cé|tarta|ékok

Kötelezettségek

Rovid |ejáratú

köteIezettségek

Hosszú |ejáratú

köteIezettségek

Passzív időbe|ĺ

eIhatáro|ások

Pénzügyi mutatók

E|adósodottság foka O

E|adisodottság mértéke

- Bonitás O

Árbevéte| arányos
eredmény % O

Likviditási gyorsráta (D

Létszám: 7 Ío

í27 HIRDETMÉNYEK

6. oldal. összesen: 7 oldal'

-350

0

I 579

I 579

0

0

1,04

-24,51

-32,81

0,72

Nincs
adat.

0 Nincs
adat.

2 916 Nincs
adat.

0 Nincs
adat.

0 Nincs

adat.

0 Nincs

adat.

0 Nincs

adat.

0 Nincs

adat.

0,00 Nincs
adat.

0,00 Nincs

adat.

Nincs adat. Nincs

adat.

Nincs adat. Nincs
adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nĺncs Nincs
adat. adat.

Nĺncs 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.

Cégköz|öny
Év :2014. Kötet: 40. olda|: .

Ez a kozlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2014. 09. 03.

Fovárosi Törvényszék Cégbírósága

C9.01-09-195084/6

VÉGZÉs

A Fovárosi Toruényszék Cégbírósága a(z) KERoVA-GoLD Kereskedelmi és Szolgáltató

Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság (1083 Budapest, Bókay János utca 43. fszt. 1.;

adoszáma: 25019184-2-42) cégÜgyben a kére|mező 2014.szeptember 03. napján

érkezett ismételt cégbejegyzési kére|mének helyt ad és a FovárosiTorvényszék /cźĺ
1/ )A rl

,Tb J-
https ://www.opten.hr-/cegtarlcegkivonat-nyomtatas/0 1 09 1 95084 2016.06.r3.



OPTEN Kft. >> Cégkivonat 2016.06. 13-i hatáIlya| 7. oldal, cisszesen: 7 oldal

Cégbírósága Cg. 01 -09- 1 95084 l 4 sorszámÚ végzését hatályon kívÜl helyezi.

A végzés e|len fel|ebbezésnek nincs he|ye.

Budapest, 2014. szeptember 3.

GyapaiAndrea s.k.

ügyintéző
A kiadmány hite|éü|:

GyapaiAndrea
szerkesztő

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a
Cégköz!önyben megjelent hivatalos adatokat tańa|mazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásból származő hivatalos és gyÍijtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 20í 6.06.1 3 1 0:45

Utolsó feldo|gozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 20,t 6.06.í 1.

Ad atbázis uto|só aktua|izá|ás i dátuma : 20 í 6.06. 1 3 1 0 :28

OPTEN Kft.O

/ofĺ
Ą

2016.06.r3.https ://www. opten.hďc egtar l cegkivonat-nyomtatas/0 1 09 1 95 084
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Magyaľ tpítő Zrt', 1149 Buĺiapeĺt, Pi|langó'u.28.. 158Í Budapest. P{. t03, Te|eťon:467 2700, Fąx: ą67 ?7ü7, wwwmagyaĺepito.hu

Dľ.Galambos Eszteľ
ug1,osztályv ezeto rész érc

Budapest, Főváros VIII. keľĺi|et
Józsefváľosi onkorynányzat

lr082 Budapest
Baľoss u'63.67

Budapest, 2016. junius 09

Trírgy: Bludapest, VIII. Diószeghy u. 38-40 szám alat'ti RTK épí'tkezés kiizteľiitet fogtalásĺ
engedély iľánti kéľclem vÍsszavo.nása

Ti.s;zte1t Ugyo sztály.\łezetó Úľh<''I ey !

A Nemeeti Kozszolgálati E'gy.etem Ludo'víka Carnpus pľqjekt rézétképező Renđőnuĺiomanyi
Kar (RT'K} ętileteinek _ amely rnagában fogla|ja, a speciálís okÍatási épü.letet, és" koll.égiumot,
valamint'a gyalogos hídat -_ 

géneĺáI-kil.itelesi munkáit vállalatullk a Mägyar tpíta Zĺ r,egzi.

A Mag5łaľ Epít(5 Zrt 2016 ĺnárcius 2.3-án köztertilet foglalási kérďmet. nyujto,tt be a tárgý
munkáv.al kapcsolatban, . aNemzeti Kĺjzszolgáĺati Egyetem táĺnogató levełével egyiitÍ.'
Tekintęttęl an.a, hogy az oĺkoľmányzat díjmentoss:éget biz,tosítani neĺn tudott. ezéľ't koľábbi
kére.lmĺi:nket visszavoniuk.

,Ą hatĺiľozatban ľánk kiszabot.t, de igén.ybe' nem vętt teľületľe von'atkozó ktizteriiĺet foglalási
díjat szíveskedjenek vísszavonni'. 

.

futagy.aľ *pĺta
ikszai Zsltiĺľ'

vezélt.gazgató

ĺ ui*"
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