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A kérelrnező tudomásul veszi, hogy
a kérelem benyújtása nem jogosĺtja fel a közteľĺilęthaszná|atźra,
a Józsefrláľosi Önkormanyzat tulajdonában lévő köZtęrületek haszrálatiáról és használatanak rendjéről szóló
L8ĺ2013. (Iv. z4.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közterület hasmá|atáért köZteriilet-
használati díjat köteles fizetni,
a közteľületen kizaró|ag a keręskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiľől szo|ó 2|0/2009. (Ix.29.)
Korrnányrende|et 12. $ (l) bekezdése alapján a rendelet 5. męllékletében meghatĺírozott termékek árusítha-
tók.

A kéľelemhez a kére|mezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kérjük X-el jeliilni)

1. A közteriileten folytatri kívánt tevékenység gyakorlására feliososító egyszerű okiĺat másolatát:
- esyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolványt.
. gazdasägi táľsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot. a|áiĺási címpéldanvt.
. 165ądalmi és egyéb szeľvezetek esetében: a nyilvántaľĺásba-vételiiket isazo|ó okiratot.
- őstermęlők esetén őstermelői isazolványt.
. vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztílzBmeltetri kívánó kereskedelmi/vendéglátó egység éľvényes be-
jelentés köteles kereskedelmi tevékenység beielentését isazo|ó dokumentumot vagv a Műktidési Eneedélvt
f. Azigényelt terĺilete vonatkozó helyszínt ábráľo|óvtzlatot, amelyen szerepelnie kell a kĺimyező utcáknak
is. A vázlaton azigénye|t terülebrek. a sziikséges méretekkel. úgy kell szeľepe|nie, hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyéľtelmtĺen megállapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszusága; ateÍasz, pavilon szélének az épiilet hom|ok,aati falátóI és a jźrđaszélétől való üívolsága;tetasz
esetén annak az tizlefuek a beiáľatától való távolsága" amelvilĺüez taÍtozik méterben méľve).
3. Az elhelyezní kívánt épífuény, létesíbĺrény, berendezés miĺszaki leírĺísát ésterveit;.teraszhźrelmelłhez a
helyszín fotój át is cs ątolni sziilrs éges.

4. Meglévő létesífuényľe vonatkozó köztertilet-hasmá|atihozzájáru|ás megújítása esetén _ városképvéđel-
mi szempontok fisYelembevétele miatt - fénvképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítesi engedéIýez kötijtt építmény esetébenvagł építési munkőIatokkgl összefiiggő közteriilet-hąsználat
esetében az épíuetőtőI kapott meghatąlmazdst és a jogszabdlýąn előírt esetelcben a jogerős építésĺjgi ható-
s dgi engedéIyt cs atolni szijlaéPes.
6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon túl - a vonatkozó helyszínt ábrázolró
forgalomtechnikaivánajzot, amely beszeľezhetó aBKK Közúti Közlekedési ÍgazgatĺságKözutkezelési Fő-
osztá|y, Forgalomtechnikai o sztályán'

Fiwelmeztetés:
A hůźnytalwul kitöltött kźrelemrlyomtatvány es u előít.t melléHetek csatolasm hźl, a porĺtos és egłertelmű heýmeghafuozas, va-
lanint a meglévő l&esítnéĺryfotója elangedhetetlen a bmyújtott lrłelem erdeni elbirálásóhoz!

A közterület-haszĺĺlatot _ kiilönösen _ az atáhbi jopzabźlyok szabźůyozzźlr:

Maryaľorszag heýi önkoľmányzatairo| s7ó|ő 20| |. éü cL)ooo(. törvény
a Józsefuárosi onkormányzat futajdonában lévő közteľiiletek hałqzľlálatÁró| és hasznĺílatanak rendjuől szś|ó L8ź':0|3.
(IV24.) önkoľľnányzati rendelet
Józsefváros Keriileti Építési Sabá|yzatÄró|szó|ó 66ź:ffi7.Qil.l2.) önkoľmányzati rendelet
Budapesti Váľoľendezési és Építési Keretszabá|yzató|szó|ő 47/1gg8.(X.|5.) Főv. Kry. rendelet
A reklĺámot reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabá|yalró| szó|ő 5512013. (xII.20.) önkor-
mälyzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az áÄtallam benyújtott közteriilet-hasaálati kérelĺnem elbÍľálásĺának céljából hoaúÍúrulok személyes adataim
történő keze|éséhęz, valamint ahhoz,hogy az így tudomásra jutott személyes ađataimat a Polgáľmesteri Hivatal az le-
járásban részt vevő szakňatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetekes hatóságok felé.

Kérelmem benyujtásakor a Polgrármesteľi Hivatal Gazdrílkodási Ügyosztály ügyintézőjétő| tÁjékozlatźst kaptam _
amelyet ludomdsul vettem _ az e|járás megindítrásának napjáľól, azigyntézési hatríľidőről, az ügyemre irányadó jog-
szabá'.yi rendelkezésekről' jogaimĺól és kötelezettségeimĺől, továbbá kötelezettségem elmulasztásánakjogkövetkez-
ményeiről, valamint a hivatali elérhetőségről'

I(W, hogy kérelmem teljesítése esetén a kozigazgatási hatósági eljárás és szolgáItatiás általános szabáiyalĺő| a
2004. éi CXL. töľvény 2004. évi CXL. töľvény 73lA. $ (l) bekezdés b) pontja alapján a
mondok. Tudomdsul veszem,hogy ez,źĺ|tá| az iigyemben hozott határozat allnak közlésekor

*í)yg
Budapest, 20'l.űo'[9Jno ...?.Í o^n.
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A kérelmező tudomásul vcszi, hogy
} a kérelem benyujtasňem jogosítja fel a közteľĺilet használatára'
} a 18/20l3. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szęrint a kĺizterület használatáért köae-

rtilet-haszrrálati díjat köteles fi zetri,
} a közterĹileten kizárólag a2|0ĺ2009.(Ix.29.) Kormĺĺnyrendetet !2. $ (l) bekezdése alapjĺín a ręndelet 5.

mellékletében meshatĺírozott termékek árusĺthatók.

A kérelemhe zakére|mezőn"J.^,alábbi melléleteket kell csato|nia: (A csatolt mellékletet kérjük X.el jelö|ni)

1. A kĺĺztertileten folytatni kívant tbvékenység gyal(or.lásárá felioeosító esvszerii okiiat miísolatát:
- egyéni vállalkozas esetén: vállalkozói i1azo|vźnyt,
- gazdasági tĺĺrsaság, egyéni cég esetén: 30 naĺináI nęm régębbi céekivonatot. aláínási cÍmpéldánvt.
. tarsadalmi és egyéb szervezetek esetében: ą nyilvántarkĺsba-vételĺiket idazolo'okiratot..
- östermelök esetén őstemlelői igazolvrĺnyt.
2. Azigényelt teńilete vonatkozó helyszÍnt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie.kéll a körqyezö utcĺĺknak
is. A vázlaton az igényelt terĺi]etnek - a sziikséges méretelĺJ<el - úgy kell szerepelnie, hogy annak nagyságą
elhelyezkeđése egyértelnrien megállapítható legyen (TERASZ; PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszusága; atęrasz, pavilon szélének az épület homlokzati falától és ajárđa szélétől való tavolsága; terasz
esetén annak az üzletnek a beiáratától való távolsága, amelyĺkhez tartozik méterben mérve).
3. Az elhelyeai kívánt épÍtnény, létgsĺtrnény, berendezés müszaki lęÍrrását és terveit; teraszkérelmekhez ą
helyszín fotóiát is csątolni szúlrséses.
4. Meglévő létesífuényIe vonatkozó közterĹilet.hasmá|ati ho"zájárulás megujítása esetén - városképvédel.
mi szempontok fiBľelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedéIyhez kanu építmérry eęcté.henvagl építé.ĺi munkálatokkil összefiłggő közteriileľhasználat
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazast és a jogszabóIyban előírt esetetben b jogerős építesugi ható-
sási enęedélyt csatolni sziikséses.
6. Közut ígénybevétele esętén - a 2. pontban foglalt helyszínrajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábráno|ó
forgalomtechnikai vázrajzo| amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési ÍgazgatóságKözútkezelési Fő-
osztálv. Forealomtechnikai osztĺálván.'.

Figvelmeztetés:
A hiáłytaltrul kitöltött kérelarmyomtđv,źÍu és u előírt melléHetek csaolasán túĺ, a ponÍos & egłłtelmíi helymeghato:zas, va-
laniľtt ameglaó létesítményfotója elengedhewlen abaĺyújtott lreľelem érdeni elbírálqs(thaz!

A kÓzterĹilet-haszĺrálatot _ ki.ilönösen _ az alábbi jogszabátyok szabźlyonźk:
} a MaryarorszĘ heýi önkonnányzatairól szoló 20l 1. évi cIJooO(. törvény
} a Józsefirárosi Ónkorrnányzat tulajdonĺíban lévő közertiletek hasaálatáról és hasanálatának rendjéről szóló 182013.

GV24.) önkormrányzati rendelet
} Józsefuĺáros Keriileti.É3ítés i Szabźi>ľzatźĺő| szÁ|ő 66DO0,1 .W.tz.) önkorĺrányzati renđelet
} Budapesti Városrendezesi és Epítési Kere tszabetyzzrtról sżó|ó 47 | |998.(X. 1 5 ) Főv. Kry. renđelet

NYIL.ATKOZAT

jaró hatóság felé továbbÍtásához a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából.

től tajékoztatrást kaptam - melyet tudomásul vettem _ az e|jźrźs megindításának napjrĺról, az ügyiňtézési hataridő-

. ről, az iigyemre irányadó jogszabály rendelkezésęiről, jogaimról és kötelezettségemrőI, továbbá kötelezettségem. 
elmulasztásánakjogkövetkeanényeiröl, a hivatď! elérhetöségrQ1.

lebbezési jogomÍól lęmo[đbk..Tus+4ul+ęvę''t lrugy czáItal. az tigyenrlreu.lrozott hatąrqzat,annak ktizlćsckoľ
jogerőre emelkedik. .

Budapest, zaĺ {evffou ....ď.,""o.
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BUDÁPESTI Rľ}.IDoR.F KAPI.I.ANYSÁG
VIIl. KcÍiilefí Rend(kkapitányság

Rendészctí osztály

tlr. Galambos Eszteľ
iigyosztályvezetó

Budapest F<íváros VIII. keriilet
Jćlzsefváľosi onkormányzat
Polgĺírmesteri Hívatala

'',ł'-uazoatKooasr uryosztaty

B-ud.apęst

Baross utca 63-67.
1.082 .:

Tisztelt dr. Galambos Eszter!

Tájékoztatom, hogy a fenti számon hat ságomhoz érkczett lnegkeresésben foglaltakat
megvizsgáltam, melynek soľán az alábbiakat állapitottam mog:

Á. v{JK és TÁS Kft. kéľelmct nyujtott be a JÓzsefvĺłrosi onkormrłnyzat tulajclonában lévŕi
kÖzteriilet hasnláIatliilloz, me|yben kitelepĺilés cngedélyezését kérte az alábbiak szerint: 20l .

jtinius 01' naptÓl * 2019' május 31. napig napemyĺí kihelyezése 24 négyzetméter terĹiletre, oktobo
01. naptől - április 30. napíg vendéglátÓ tcĺasz iétesĺtése 1 5 négyzetméter teľiĺletre, valanrint m.ájus
0 l . naptÓl . szeptember 30. napíg vendéglátő teĺasz kiépítése 40 négyzetméter teĺtiletre a Budapest
VIII' keriilet' Corvin k<jz 2. szánr elótt a járdálr.

A fenti helyszínol kĺizbiztonsági és kÖzlekedési szempontb l a kitelep lések ellen hatÓságom
kiÍbgást nenl eĺnel.

Budapes! 2016' szeptember 13. Xĺíľ 
ryrt

I.\'
íiľi'ĺełĘol. / ż.....;'. :.í". j v'r.' \ĺł. ],;l;' .. '.: /. rĄ,

\*T*i.Y.,Kovács fibor ľ. a|ezľedes
Rendészeti osztá|yvezctó

Cĺnt: l084 Budapest Víg u.36, l43 l Bp' Pf.:l6l
'felefon: 477-3700; F ax'. 4?7 -3'7 24, 48-40!

e-mail: 08rk@)buđapest'police'hu

T rgy: szakhat sági vélemény
I{iv. sziám: 1 6. 1'202 /201 6.

Ügyintézö: Boľos Attila Balázs r. hdgy.
T el.: 47'1 -3'l -00 / 48-lf4
Emai I : borosab@budapest.police.hu

MNEq.Ji0.?:.1 i{g.j7FI'.sfiŕ']il ll
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Táľgy: Szaknrai vélernény a Budapest, VIII.
keľĹilet Corvin koz2. (Vuk és TásKft)
közteľtilet haszrálat üg1iében

trIiv.sz.: 16-120212016. @orosGáboľ
, Szabolcs)

F źtbri Zo|tánné ttĺ. hd gy.
459-2300ĺ94284
fki.kozeppest@katved. gov.hu

Budapest Fővdros WII. keríilet
Jó u efv úľ o s i o n ko r mdny zat
Polgúrmesteri Hivatala
Vagyongazddlkodlźsi és tjzemeltetési ilg1łosztlźly
D r. Galamb os E s zter íiglos ztdlyvezető részére !

Budapest
Baľoss u. 6347.
1082

Eľtesítem, hogy a Budapest, V[I. keľület Corvin koz 2. (Vuk és Tás Kft) szám előtti közterulet
haszná'Lat ügyében a KirendeltségĹinkhöz kiilđött megkeresését megvizsgáltam, amelyre az a|ábbi
szakmai véleméný adom:

A Budapest, V[I. kerĹilet Corvin koz 2. (Vuk és Tás Kft) szźtm e|őtli közteriilet haszĺďrat a
benyújtott iľatoknak megfelelő kialakításban tűzvédelni szempontból abban az esetben nem
kifo gás o l om, amennyib en az a|źlbbi feltétel ek te lj estilnek :

A közteľĹileten kizáĺőlag egy embeľ számźra kĺinnyen mozdítható nem rögzített trĺrgyak (székek,
asztalok, virágládak, napeľnyők) helyezhetőek el. A napeľnyőket a nyitvatartźtsi időn túl becsukott,
betekert állapotban kell tartani.

A fenti szakmai vélemény nem minősiil szakhatósági áIlásfoglalásnak.

Kérem szakmai véleményem szíves fudomásul vételét.

Budapest, 2016. szeptember 15.

. ;i:i' 1i;;i:iii:ji ;!ĺ]i.,;ŕ;fi ÍťiÉE'íE'{j !Jit)i.i..;4|
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Buna,ppsľ FŐvÁRos vuI. xrnÜI-eľ i HĺľósÁcl ÜcyoszrÁly

rca.zca.rÁsr IRoDA

Ügyiratszám: 05-3 I 5212016.
Ugyintóző:dr. Szabó Kata Karolina
Telefon: 459-2171
.B, m ail : szab okQlj ozs e ťvaľo s. hu
Hivsz. : 1 6 -1202 1201, 6.

Táľgy: kdzteľĺ.ilet-foglalási kéľelem

Gazdálkodási Ugyosztály

dr. Galambos Eszteľ
iĺ gy o sztályv ezető r észér e

Helvben

Tisztelt tigyosztályvezető Asszony!

Hívatkozással hozzĺánk érkezettmegkeľesésére azďábbi állásfoglalást adjuk:

Vuk és Tás Kft.

Budapest WII. kerület, Coruin köz2. 15 m2 vendéglátĺí terasz(okt. l-ápr.30.)

40 m2vend églrátő terasz(máj. l-szpet. 30.)

24 m2 napernyős (teljes időszakban)

részére a közteriilet haszná|atba ađását a fenti időszakban a ,,JoI<ÉsZ'' 10.$ (3) bekezdésében
rĺigzítettek betaľtása mellett keľeskedelmi szempontból nem kifogásolj ulq

az aláhbi kiktitéssel:

z vendéglátő teraszt il kereskedő csak az ĺizlet nyíIászárőinak záwa tartásával
üzemeltetheti.

A Vuk és Tds KÍt. 474812013 szĺm alatt szerepel hatósági nyilvantaľĺísunkban _ ,,CINEMA
PRESSZó 2,, e|nevezéssel - a Budapest Vil. kerĹilet, Corvin koz 4. sizám áIatti ilz|et
tekintetébeĺ. Az iĺzlet nyitva tartási ideje: Hétfő-Vasárnap:12.00 - 24.00 óráig.

Józsefvaľos Keriileti Építési SzabályzatfuőI szőlrő 6612007.Q(II.12.) ok. rendclct 1lórÉsz;
10.$ (3) bekezdése értelmében:

,,(3 ) Vendé g|átő terasz elhelyezése
a) Vendéglátó terasz közterĹileten vagy kozhasznáIat cé|jara átadott magiínteľületen csak

abban az esetben létesíthető, ha:
o a gyďogos sáv szélessége _ a biztonságĹ és bęrendezési sávok megtaľtásával -

legalább 1,5 m;
. a gyalogos sáv szélessége az arkád alatt is legalább 1,5 méter és

i,.,,-.--'
i '! !:lj:.Ł-ti;. -

i ,:.ir !'!;

l--"
l jl..:ĺ:j]ĺiklet:

I

i

x 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. E 459.2100
wwwjozsefuaros.hu ,/
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. a terasz legfeljebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb mérehĺ tęrasz esetében
legalább 1,5 méter széles felületen a köľĹiljarhatóság biztosítható.

b) Tetasz oldalai 1,0 méteľnél magasabb szerkezettel nem hataľolhatók le.
c) A teraszok téliesítésének, esővédővel való ellátásanak megoldását az éptilet

megjelenítéséhez történő megfelelő illeszkeđés érdekében be kelt mutatni az
önkormányzati főépítész elótt, illetve annak hiányában az illetékes tervtanács előtt'
melynek állásfoglalását csatolnikell az (elvi) építési engedély iránti kéreleÍ7|hez.,,

A megállapodasba javasoljuk belefoglalni, hogy a kereskedelmi tevékenységét a
kereskedelemľől szőIő f005. évi CLXIV. ttirvény előírásainak betartásźlval folytathatja,
továbbá, hogy a vendéglátó teraszon azeĺeszo|gá|tatás tilos, ill' tevékenységiikkel a lakosság
nyugalmát nem zavarhatják (zaj, szag, nyitratartás, ľendezvények, stb.).

Budapcst,2016.09. 13.

Tisztelettel:

X 1082 Budapest, Baross u.63-67. @ 459-2100
www.iozsefuaros.hu ,t'

t)",i ,.
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Budapest F.őváros VIII. keľĺĺlet
Józsefváľosi onkoľm ány zat
Polgáľmesteľĺ Hĺvatala

Gazdálkodási tigyosztály

dľ. Galambos Eszter
ĺiryosztályvezető

Helyben

Bunl,pnsr Fov.,inos
VIII. KERÜLET

JizsnrvÁnosĺ oľronľĺÁNYzAT
PoLGÁRMESTERI HIVATALA

FoÉľÍľÉsz

IlĺÍatószám: 26-64612016
,Ügylntézĺ|: SzomolánýnéKocsis Beatrix

Telefon: 45-92-157

e-mail: szomolanýneb@jozsefuaľos.hu

Iáľg: Vuk és Tás Kft. közterĹilet használati kerelme - Corvin kozf . szĺĺm előtt venđéglátó
tetasz és napernyő elhelyezése

Hiv. szóm: 1 6-1 202/201 6.

Tĺsztelt Üryosztályvezető Asszony!

Köszönettel vettem targyl témában tett megkeresését. A Budapest Fővaľos VIII. keľület
Józsefuĺíros onkoľmźnyzata Képviselő-testĹiletének Józsefuiíros Kerületi Építési
Szabźiyzataról szóló 66/2007.(Xlľr.|z.) ľendelete 6órÉsz; 10.$ (3) bekezdése szabáiyozza a
teraszok elhelyezését.

A napernyő elhelyezése (amennýben nem éptilethez rögzitett kivitelben késziil) nem
településkęi bejelentési eljłárás köteles tevékenység. Azonban elhelyezése ellen kifogásom
nincsen, a településképbe illeszkedik.

Fentiek alapjan megállapítom, hory a közterület -hasznáiat engedélyezhető.

Továbbá tájékoztatom, hogy a történelmi emlélĺfielyekről szóló 3031201|. (xII.23.)
Kormányrendelet 1. melléklete alapjrín a Corvin mozi és a Corvin köz történelmi emléklrely,
amelynek bemutatása, értékének megőrzése a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. töľvény 61/D.$ (3) bekezdésében foglaltak alapjĺán a Nemzeti oľökség Intézetének
feladatai kö zé tatto zik.

Kerem, hogy a napernyőlĺJ<el, illetve a későbbi közteľület.foglalással kapcsolatos kérelmeket
kiildje meg a Nemzeti orökség Intézetetészerc szakmai źi|źsfogla|átsuk kialakítása céljából.

Budapest, 201-6. szętember 16.

Udvözlettel:

X 1082 Budapest, Baross u.63-67. I 459-2100
wwwjozsefuaros.hu *ĺ,/3(
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BUDAPEST FovÁnos V[I.
xBnÜlpľ

JózsprvÁnosl
Por,cÁmĺpsľBnr llry.łľl,r,

HarósÁcI ticyoszrÁly

Ica.zce,ľÁsl Inoon,

Ügyiľatszám : 05-2667 t 2013
ŕiUgyintéző: Tigýné Szántó lldikó

Tárgy: értesítés

ÉnľEsÍTÉs
bej elentéshez kötcĺtt kereskedelmi

tevékenység nyilvantaÍtásba vételéről

A nýlvantartásba v ételr szźtma 47 48ĺ20t3

A kereskedő neve: Vuk és Tás Kft.

Akeľeskedő székhelye:2|20 Dunakeszĺ, Kölcsey u. 10.

A keľesked o cégsegy zékszźľľra: |,3-09.1 467 37

A keľeskedő statisztikaí szźlma: 23333435.561 0.1 13.01

A kereskedelmi tevékenység címe: 1082 Budapest, Corvin kiiz 4.

A kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. $ (4) bekezdése szerint:

ĺizletben folytatott kereskedelmĺ tevékenység

A napi nyitva tartási idő: Hétfő.Vasáľnap:12.00 .24.00 őráůg;

Az uzIet elnevezése: CINEMA PREssZi 2

Azuz|et alapterülete: 88 m2

Az izlet befogadóképessége: 48 fő

A vásar1ók lĺĺilryve lraszrálatba vÚtclÚĺrck iclilpontja: 2013. októbeľ 01.

A termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapjan:

1.1 Meleg.' hideg étel (szendvĺcs)
1.2 Káłluéital, alkoholmentes. és szeszes ital

Jĺĺvedéki törvény szeńnti termékek:pezsgő, alkoholtermék, köztes alkoholteľmék, siiľ, boľ

A keľeskedelmi tevékenység jellege: kiskeľeskedelem és vendéglátás

Az uz|etben folýatnak szeszesital-kimérést: folytatnak

A keľcskcdelmi tevékenység megkezdésélrek dáfunra: 2013.1 0.01.

Felhívom a keresketlőftgyelmét arra, hogy a bejelentésbenfoglalt 4748ĺ2013 nyilvdntarttźsi
szúm alatti adatokban bekiivetkezett vlÍltoztźst haladéktalanul, illetve a nyitvutaľtási idő
váltouźsát az azt m.egel'őző tit munkanapon beliil köteles bejeleĺtteni a jegyzőnek.

wwrľ jozsefvaľos.hu /
,t,
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Cégkivonat
t :.'1{:'J. 'r..r-.-_

ĺ. olcĺnl, összcscn: 3 oldal

ilo /,,ľ;
Ki5zigazgatási és lgazságíigyi Minisztérium
Céginformációs és az Elel<tronikus Cégetjárásban Kozreműködö Szolgálat
1055 Budapest, Kossuth tér 4.

cégkivonat

ł-9g']a.99ĺ,46737 cégjegyzékszámú Vuk és Tás Kor|átolt Fele|ősségii Társaság (2í20 Dunakeszi, KöIcsey utca
í 0.) cég 201 1 . június .ĺ4' napján haÍá|yos arJatai a következők:

|. Gégformátó! fĺ'iggetten adatok

1' Á|talános adatok
Cégjegyzékszám : 1 3.0 9-1 467 37
Cégforma: Kor|áto|t fe|e|ősségri társaság
Bejegyezve: ZOj1t04l27

2. A cég elnevezése
2t1. Vuk és Tás Kor|áto|t Felelősségű Társaság

Bejegyezés kelte: 201 1 IMl27
H atátyos: 2o1 1 to4t27 ...

3. A cég rövidített elnevezése
3l1. Vuk és Tás Kft

B ej egy ez é s kelte : 2o1 1 l o4I27
HatáIyos: 201 1 lo4l27 ...

5. A cég székhelye
5t1. 2120 Dunakeszi, Kö|csey utca 10.

Bejegyezés kelte : 201 1 104|27
Hatályos: 2011 ĺo4I27 .'.

8. A létesÍtő okirat kelte, 8l1' 2011. áprĺ|is 26.

Bejegyezés kelte : 2o,|,| I04l27
Hatályos: 201 1 I04I27 ..'

9o2. A cég tevékenysége
9l1. Éttermi, mozgó vendég|átás

Bej egyez és kette : 2o1 1 IO4 t27
H atáIyos: 201 1 l04I27 .'.

9l2' |talszolgá|tatás

Bejegyezés kelte : 201 1 t04I27, 
Hatályos:2011lo4l27,'.

9/3. Egyéb vendég|átás

Bejegyezés kelte: 2o1 1 lo4l27
Hatályos: 20'| 1 to4t27 .. -

9l4' Dísznövény,.vetőmag,műtrágya'hobbĺál|at-elede|kiskereskedelme
Bejegyezés kelte: 201 1 lo4l27
H atáIyos: 201 1 l04l27 ...

9/5. Divat-, formateĺvezés
Bcjeg yeł é s kelte : ?01 1 l 04127
HatáIyos: 2o1 1 lo4l?7 ... I

t,.i,,ĺ
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.A' Pest Megyeí Bíróság u'int Cá3bíróság.
Cg. 13.09-LŁ6737 | lL szäm

vÉG ZÉs
A Pest Megyei BírósĘ mint Cégbíľósĺíg a(z) Vuk és Tás Korlátolt Fetelősségíi
Táľsaság kérelmére' egyszenisített cége|iánís keretében elrendeli a cégbejegýzését
a C g. 1 3 -0 9 -I 467 37 szĺmú cégiegyzékb e az alźbbi adatolĺkal :

ÁItalános ađatok
Bejegyezve:
Cégforma:

2011. qnlisZ7.
Korlĺĺtolt felelősségtl trłnaság

A cég e|nevezése
Vuk és Tlás Korlĺĺtolt Felelóssegú Trłrsaság
A cég ľftridített e|nevezése(ĺ)
vuk és Tás Kft
A ceg székhelye
2120 Dunakeszi, Kölcsey utca 10.
A létesítő okirat kelte
2011.U.f6
4 "és 

tevékenysége
Ea€f,m| mozgó vendégláüĺs
Italszolgíltatás
Egyét vendéglátás
DĹsanövény, vetőmag, műfrágya" hobbirĺtlat-eledel kiskereskedelme
Divat., formaÍervezes
Egyéb szállítást kiegeszítő szolgáltaĺás
Rublĺzat kiskereskedelem
A cég je5rzett tőkéie
5 00000.. HUF, aząz łĺtszÁzrzsr H[r.
A képviseletre jogosult(ak) ađatai
A képviselet módja önálló.
Adóazonosító j eL 8400532&3
Kovács Nelli Mária yezetö tisztségviselö (iigyvezeto) (an.: Németh Magdolna)
2120 Duakeszi, KölcseyrÍca 10.
Jogv. kezdete: 201 1.04.26.
A cég statisztikai szĺĺmjele
?3333435-5610-1 13-13
A cég udrĎszáma
23333435-2-13
A cég elekŕronikus eléľhetősége
A cég e-mail címe: nelli-k@freemail.hu
ĺ\ eég cógjcgĺzólĺszáma ós a nyĺlváuturtísńÚ vczctő bĺrĺĎsĺüg
L3-09-146737 YezeEła a Pest Megyci Bíróság mint Cégbíľós@ál
^Ą 

tag(ok) ađatai
Kovács Nelli Mläĺia (an.: Németh Magdolna)
2120 Dunakeszi, Kölcseyutca 10.
Tags. kezdete: 20II.04.26 -

2
21001
3

3100r
5
5/001
I
8/001
9
9/001
9t002
9t003
9t004
9taas
9t006
9t007
11

tt/001
13

13/001

20
20t001
2l
21t00r
45
451007

49
49t001,
1(0e)
1/001

. .ĺĺ
.(z'ii ,,,ĺ{

E végzés ellęn fellebbezésnek nincs helye.

Ą0.L



A végzés Yagy az anrlakmeghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabá|yba
ütközése miatt azugyész, valamint az, a|<he avégzésrendelkezést tartalĺnaz - a
rendelkezés őt érintö részére vonatkozóan. peľt indíthat a cég ellen a végzés
hatalyon kívüt helyezése iránt a cég szélĺüelye szerint illetékes meryei bíľósag
előtt. (2006. évi V. tv. 65. $ (1) bekezdés.)

A per megindításanak abejegyző végzés Cégkĺĺzlönyben való közétételétöl
számított harminc napon beltil van heýe. A hatĺridö elmulasztrĺsajoryesztéssel jár.

A 2006. évi V. tv. 3. szímú mellékletének I. pontjĺában felsorolt okiratok
vonatkozŕsában a jog kepviselö a bejegzési kéľelemben nyilatkozott hory a
csatolt okiratok törvényességi szempontli vizsg áůatát elvégezte.

A 2006. évi v. tv. 3. szamúmellékleténektr. pontjrĺban megbaÍározott okiratok
nem képezik acégbejeg,zési kérelem mellékletét eeek törvényességi szempontú
vĺzsgáiatát a j osl kęviselő v égezte.

A bejegyzési kérelemhez csatolt, valamint a2006. évi V. tv. 3. szímťl
mellékletéĺrektr.pontjĺĹbanmegbatĺírczottokiratokat a2006.sviv. ĺv.37. $ (2)
bekezdés re'lrdelkezése szerint a jog kęviselő ötzi.

A cég agał'dasáL3}tevékeĺrység folýatásához szükséges ható,sĺĺgi engedélyét -
legkésőbb a tevékenység megkezdésével eryidejĺileg - vá]asztĺása szerint a
Cégkiizliĺnyb ffi, v ag| a cég honlapj ĺłn ktiteles közzétenni.

A cég székhelye a cég bejeg1ĺznttirod.íja A beje5zett irođa a cég levelezési cÍme,
az ahe|y, ahol a cég iizleti és hivatalos íratainak áÍvéte|e,érkeztetése, őtzése,
rendelkezésre tartásą valamint ahola kiilö'njogszabĺĺlybanmeghatĺĺrozott a
széklrellyel összeftiggő kötelezettségek teliesítése történik A cegnek a szélüelyét
cégtĺíblávď kellmegielöInie' A ceg létesítő okiratarigy is rendelkezhe! hory acég
székhelye eryben a központi ĺiryintézés (döntéshozaÍal) helye. Amennýbeĺr a cég
széHrelye nem azonos a központi iiryintézés helyéve! a központi tgyĺntezes heýet
a létesítö okiraüíban és a cegiegyzékben fel kell fiintetni.

Firyelmeztetí a bíróság= 1tlársasĘot arrą hogy a tĺłľsasĘ a2a06. évi v. tv. 7' $ (1)
bekezdése szerint a széküelyét cégtáblával köteles megiělo]ni.

A korlátolt felelősségií tĺársaság és a részveĺrytĺírsaság a bejegyzését követően
ínísbeli képviselete, illetve hivatalos levelezése sonán - ideértve az elektronikus
levelezést is ., valamint a honlapján köteles feltiintetni a cégetnyilvrántaľtó
cégbÍľósĘ nevé! a cégnevét és szekhelyét, a cégcégiegyzélĺszämät,tovrábbá
sziikség szerint a cég felszámolásá,rą illetve végelszámolására utaló toldatot.

A cég . váIasztása szerint - feltiintethetr a jegyzett tőkéjét is. Ebbeĺl az esetben
azonban a cégtregyzékbęn szereplö j egĺzetttöke ÍbltÍintetése mellett meg kell jelölni

,,,,/'
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annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott ö'sszegét is. (2006. évi V. tv. 63. $ (2)
bekezdés.)

A 15.000,-Ft etjĺírási illeték megfizetéséľől ajogi képvisető a Ctv.37.$ (5)
bekezdése alapj án nyilatkozott.

A fenti ada(ok) bejeryzése éskózzététele a következő okira(ok) ďapján tĺirtént:
szerződésmint u, tagJe gy7ľ;k.
Az okirat(ok) a cég cégtregľzékét vezetö cégbÍľósrĺgon megtekinthetők.

Budapes| 20|1. őĺpt+llls 27 .

Kálo.Frankovics Mária sk.
felsőfolal birósĺígi ügyľrtézÍ|

A kiadmĺĺny hiteléül:

',?,
{-r:.; -" tlĄcÝ



ALÁÍRÁS - MINTA

;\lulíľott Kor'zĺcs Ne|li Máľia (an: Nérneth Magclolna) 2l20 Durrakeszi Kölcsey u l0. szánr
alatti lakos. lrrint a Vrrk és Tás Korlátolt Felelősségti Társaság (székhely: 2l20 Dunakeszi
Ktĺlcsey u 10.) tigyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cégkézze| vagy géppel eloíľt,
elotl1.onrott \.Ĺlg\l ll,Y-omtatott neve alá a nevemet önállóan az alćtbbiak szeľint írom:

ubv

Alulírott clr. Tóth B. Balázs tigyvéd, mint a tarsaság a|apítő okiľatát szerkesztő és ellenjegyző
jogi képviselő. ellenjegyzésemmel tanúsítom' hogy a fenti aláírás-mintát Kovács Nelli Mária
(ari: Néllletli Magclolna) 2|20 Dunakeszi Kölcsey u i0. szám alatti lakos miután
s ze nl é| y azon o s s á g át ke l l ő képp e n i gazo|ta' e l őttem saj át kezu|e g irta a|á.

Budapest. 20l l ' ápľilis 26.

,rr
Ąa ů

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



OPTEN Kft. ) Céskivonat 2016. 09.27-i hatállval 1. oldal. ĺisszesen: 5 oldal

MegjeIenítés

Kozzététe|i i nf ormáció megje|enítése : Nem

Vuk és Tás Kor|átolt Fele|ősségű Társaság
(21 20 Du nakeszi, Kö|csey utca 1 0.) Adó szám: 2333343 5.2-1 3

Gégkivon at 201 6.09.27 .-i időáIlapotban

ÁlľłlÁľos ADAToK

Cégjegyzékszám: 13 09 1 467 37 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|áto|t feIe|ősségű társaság

A|aku|ás dátuma: 201 1.04.26.

Bejegyzés dátuma: 201 1'04.27 .

A cÉG ELNEVEZÉSE

a1 Vuk és Tás Kor|áto|t Fe|e|osségű Társaság
Bejegyzés ke|te: 201 1.04.27 .

Hatályos: 201 1.04.27' - ...

A cÉG növloíľeľr ELNEVEZÉSE

3/1 Vuk és Tás Kft

Bejegyzés ke|te: 20,l 1.04'27.

Hatályos: 2011,04.27, - ..,

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 2í20 Dunakeszi. Kölcsey utca 10.

Bejegyzés kelte: 201 1.04.27.

Hatályos: 201 1.04.27. - ...

A cÉG FIoKTELEPE(|)

7/3 HU 1073 Budapest. Erzsébet körút 4042.
Vá|tozás időpontja: 2013.02.01 .

Bejegyzés ke|te: 201 3'06.05.

Hatályos: 201 3.02.01. - ...

7/4 HU 1082 Budapest' corvin köz 4. fszt.
Vá|tozás időpontja: 2o1 3.12.1 0.

Bejegyzés ke|te: 2014.01.08.

Hatályos: 201 3.1 2.1 0. - ...

A TÁRsAsÁolszenzŐoÉs (ALAPsZABÁIY, łtłpíĺo oxlnnľ, lÉresíĺi oK|RAT) KELTE

8/1 2011.04.26.
Bejegyzés ke|te: 201 1.04.27 .

4cG
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.09.27-ihatáIlyal 2. oIđaI, összesen: 5 oldal

Hatályos: 201 1.04.27. - ...

8/2 2013.02.01.
Bejegyzés ke|te: 201 3.06.05.

Hatályos: 2013'06.05, - ...

8/3 2013.12.10.
Bejegyzés ke|te: 2014.01.08.

Hatályos: 201 4.01.08. - ..'

8/4 2016.02.29.
Bejegyzés kelte: 2016.05.02.

Hatályos: 2016.05.02. - ...

8/5 2016.03.29.

Bejegyzés kelte: 2016.05.02.

Hatályos: 201 6,05.02' - ...

A cÉG TEVÉKENYsÉol xönr1l;

9/8 561o'o8 Éttermi, mozgó vendéglátás (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 201 3.02.04.

Hatályos: 201 3.02.04. - ...

9/9 6820,08 Saját tu|ajdonú, bére|t ingat|an bérbeadása, Í.izeme|tetése

Bejegyzés ke|te: 20,t 3.05'22.

Hatályos: 201 3.05.22. - ...

A cÉG JEGYZETT TŐKÉJE

11/2 Összesen:3 000 000 HUF

Vá|tozás időpontja: 2016.02.29.

Bejegyzés ke|te: 201 6.05.02.

Hatályos: 201 6.02.29. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

13/2 Kovács /Veĺ/íMárla (an: Németh Maqdolna) $ ugyvezető (vezető tĺsztségvise|ő)

2120 Dunakeszi. Kölcsev utca í0.
Szü|etés ideje: 1 976.08.30.

Adóazonosító jel: 8400532643
A képvise|et módja: Öná||ó.

A jogviszony kezdete: 2011.04.26.

Vá|tozás időpontja: 2013.02.01.

Bejegyzés ke|te: 201 3.06.05.

Hatályos: 2013.02.01. - ...

A cÉG sTATlszTlKA! SZÁMJELE

20/1 23333435-5610-113-13.

Bejegyzés ke|te: 20í 1.04.27.

Hatályos: 2011.04.27. - ...

A cÉG ADoszÁMA

21/2 23333435-2-13.

Adoszám státusza: érvényes adószám

11

13
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OPTEN Kft. ) Céskivonat 2016.09.Z7-ihatáI|val 3. oldal' összesen: 5 oldal

Státusz kezdete: 201 1 .04.27 .

Vá|tozás időpontja: 201 1 .04.27 .

Bejegyzés ke|te: 201 3.02.07.

Hatályos: 201 1.04.27. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALMI J ElfiszÁĺvln
32/2 12010855-01407382-00100008

Raiffeisen Bank Zrt. Ül|ői rjt (.ĺ085 Budapest, Ü|lői út 36.; 01 10 041042)

A szám|a nyitási dátuma: 201 3.08.30.

Bejegyzés kelte: 201 3.09.02.

Hatályos: 201 3.09.02. - ...

A cÉG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETóSÉGE

45/2 E mail: nelli.k@freemail.hu
Vá|tozás időpontja: 2016.03.29.

Bejegyzés ke|te: 20 1 6.05.02.

Hatályos: 201 6,03.29. - ...

A cÉG cÉGJEGYzÉxszÁułl

49/1 1309 146737

Vezefue a(z) Budapest Kornyéki Torvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában.

Bejegyzés kelte: 201 1'04.27 .

Hatályos: 201 1.04.27. - ...

Cégformától fi.iggő adatok

í A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATAI
(0e)

1(09)/2 Kovács ĺVe//íMárĺa (an: Németh Maqdolna) s 2í20 Dunakeszi. Kölcsev utca 10.

SzÜ|etés ideje: 1 976.08.30.

A tagsági jogviszony kezdete: 201,|.04.26.

Vá|tozás időpontja: 2013.02.01 .

Bejegyzés ke|te: 201 3.06.05.

Hatályos: 201 3.02.01. - ...

97 PÉNZÜGYI MoDUL

20í5. év 2014.év 2013.év 2012.év 2011.év

32

45

Beszámolási 2015.01.01. 2014.01.01. 20.13.01.01.

időszak
2015.12.31. 2014.12.31. 2013.12.31.

eFt eFt eFt

48766 44 886 42289

2012.01.01. 2011.04.27.

2012.12.31. 2011.12.31.

eFt eFt

35762 21 409Ertékesítés nettó

árbevétele

4o9
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OPTEN Kft. )) Céskivonat 2016.09.27-í hatállya| 4. oldal' ĺisszesen: 5 olđal

j,'l
./ĺ'../:i.?
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Üzemieredmény

Adózás e|őtti

eredmény

Mér|eg szerinti

eredmény

Adózott

eredmény

EszkÖzok
osszesen

Befektetett

eszkozok

Forgóeszközok

Pénzeszkozök

Aktív időbe|i

eIhatároĺások

Saját tőke

Cé|tarta|ékok

KöteIezettségek

Rövid |ejáratú

köteIezettségek

Hosszú |ejáratÚ

kötelezettségek

Passzív idobeIi

eIhatáro|ások

Pénzügyimutatók

EIadósodottság

foka O

EIadósodottság

mértéke - Bonitás

o
ÁrbevéteI

arányos

eredmény % O

Likviditásĺ

gyorsráta O

Létszám: 8 fő

762

814

716

716

19 852

13 051

6 801

3297

0

1 255

0

18 597

764

0

0

0,94

14,82

1,47

-9 165

-9 058

-9 109

-9 109

19 161

13 486

5 675

3 301

0

539

0

18 622

789

0

0

0,97

34,55

-6 393

-6 486

-6 530

-6 530

21 484

14 125

7 359

4 653

0

500

0

20 984

1 303

0

0

0,98

41,97

-9 374

-9 407

-9 407

-9 407

12 408

10 642

500

0

í1 908

1 697

0

0

0,96

23,82

-1832

-1832

7 057

2 156

4 901

1 238

0

-1332

0

I 389

'l864

0

0

1,19

-6,30

-1842

-1832

1 766

53

0

-20,29 -15,44 -26,30 -8,56

4,60 4,46 4,84 0,41 1,60

Az adatok az OPTEN Kft' cégtár rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a
Cégközlĺĺnyben megjelent hivata|os adatokat tartalmaza, más szeľvezetek esetén egyéb

forrásbó| származő hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

403
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.09.27-ihatáIlya| 5. oldal" ĺisszesen: 5 oldal

ĺ?
-/ 'Yt1)';t

Lekérdezés időpontja: 2016.09.27 12:22

Utolsó fe ldol gozott Gég közlöny megjelenés i dátu m a: 201 6.09.24.
Adatbázis utolsó aktua|izálási dátuma: 20,|6.09.27 í í :09

oPTEN KÍt.o

ĄĄo
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M agánszem élyek eseÍéöen..

Káelneaĺ nevc; .................. teleÍbn:
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Iakcíme:irsz'I ilI lhelyĘ:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közterüIet-hasm,źtott ké,"I^iilbi,źtilhoz, valamint o ta,u,łl,i@-
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Kłizteľület-haszrá|atĺdeje: zor ffi év Da hó R-.[đ naptól - zolftév M nu ffi nanĺc
(Több idöponq- helyszÍn eseten kértink listít mellékelni!)

Kiizteľület-hasaálatcelja,......!.F.ffi .łŚĺń.".T=.;ę-ąp*
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A kéľelmező tudomásul veszĺ, hogy
- a kéľelem benyújtása nem jogosĺtja fel a köĺeriileLhaszná|aLfua,

- a Józsefuárosi onkormĺínyzat fulajdonában lévö ktizterületek hasznĺílatáról és használatának rendjéről szóló
L8l20|3. (Iv. 24.) önkormĺínyzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közterület haszná|atáért köztertilet-
használati d(jat köteles fizetni,

_ a kiizterületen kizĺírólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltétęleiről sző|ó 21012009. (IX.29.)
Kormányrendelet 12. $ (1) bekezdése ďapjĺín a rendelet 5. mellékletében meghatiĺrozott termékek árusítha-
tók.

A kéľelemhez a kéľe|mezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt melléIĺletet kéľjĺik X-e| jelłi|ni)

1. A közteľiĺlęten folytatni kívánt tevékenység gyakorliĺsáľa feliogosító esyszerĺĺ okirat mĺísolatát:
. esvéni vallďkozas esetén:' váĺlaĺkozói isazolvánvt.
- cazdasáci táľsasáľ. esvéni céc esetén: 30 nannĺíI nem régebbi céckivonatoĹ aláírási címpéldláĺrvt. Y
-.táľsadalmi és esvéb szervezetek esetében: anyi|vrĺntartásba-vételiiket isazoló okiratot.
. őstennelők esetén ősteľmęlői ieazolványt.
. vcndégláĹó tcrasz létęsítésc csc!érr, ,az ,azL iizęnlvltcLri kív&lri kcrcskerlelĺrli/vcnĺléglátrl cgység éľvéĺycs lrc.
ielentés köteles keľęskedelmi tęvékenvsée beielentését isazo|ő dokumęntumot vaw a Műkiidési Ensedélvt
2. Azigénye|tterĺiletre vonatkozó helyszínt ábrázo|óvźu|ato\ amelyen szerepelnie kell a kömyező utcáknak
is. A vázlaton az igényelt terĺilebrek . a sziikséges méretekkel . úgy kell szerepelnie, hogy annak nagysźĺga,
elhe|yezkedése egyéľtelműen megĺíĺlapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszusága; aterasz, pavilon szélének az ép{ilet homlokzati falátóI és ajáĺda szélétől vďó Lĺvolsága; terasz
esetén annak az ĺizlehek a beiáratától való üívolságą amelyikÍrez tartozik méterben mérve).
3. Az elhelyezni kívánt építmény' létesítľnény, berendezés műszaki leírását és terveit; kraszWrelmekhe.z a
helvszín fotóiát is csatolni szijl<séses.

4. Meglévő létesítményre vonatkozó ktizterĺllet.hasmźiaÍihozzźĄfuu|lís megujítĺása esetén _ vĺłrosképvédel-
mi szempontok fiwelembęvétele miatt -'fénvképfelvételt kell beesatolni.
5. Epítési engedélyhez kölött építméfiy esetébenvagł építési munkálatokkal összefiiggő közteriilet-hasznóląt
esetében az építtetőtől lrapott meghatalmazást és a jogszabálýan előírt esetekben a jogerős építésiigłi ható-
sági engedéIyt csatolni szüIrséges.

6. Ktizut igénybevétęlę esętén - a 2' pontban foglalt ĺelyszínrajzon tul _ a vonatkozó he|yszínt átbrázo|ő

forgalomtechnikai väz'rajzot. amely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatóság Közútkezelési Fő-
osztĺĺlv. Forgalomtechnikď osaálvrłn.

Fiwelmeztetés:
Á htánytalanłl kitöltött kérelemnyomtatvbry és az előírĺ nelléHetek csatollźsbl hil,. a pontos és egÉłlelmíĺ heýneghatbozas, va.
lamint a meglévű lélesítnźnylolqju elengeďhelelbn abenyújtott brelen éľđeni elbb.iźIásához!

A közteriilet-haszľílatot - kiilönösen - az ďábbi jogsaba|yoksnbelyozźű<:

MąryarorszĘ heýi önkormányzataiľól szó,ló 2011' évi CL)oo(D(. tłirvény
a Józsefuárosi onkorľnányzat tulajdonában lévö ktizteriitďek hasznrílatárol es hasznrílatĺának rendjéľől sm|ő |8DO13.
(IV J4.) iinkoľmáĺyzati ľendelet
JózseÍVrłros Keriiĺeti Építesi Srbalyzataro|szblÓ 6bľ2U0.t.(Xtl.l2) önkormányzati rendelet
Brrlape.ĺti Vámsľenĺlezési és F.pítési Keretszahá|yzafó| szń|ő 47l1998.(x.l5.) Főv Kgy. ręndęlęt

_ A reklámok, rcklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályalľól szóló 55/2013. (JÜI.20') önkÖľ-
mźnyzati ľendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az äItatram benyújtott közteńilet-használati kérelmem etbíľálásĺĺnak céljából hoaáiárulok személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgrírmesteri Hivatal az le.
járĺísban részt vevő szalĺ*ratósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kére|mem benýjtrásakor a Polgáľmestęľi Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam -
amę|yettudomdsulvettem'- az eljĺíľás'megindítlásának napjrĺról, az|Igyiĺtézési hatráridőrĺjł' az ügyęmre irĺínyadó jog-
szabĺłlyi rendelkezésekről, jogaimľól és kötelezettségeimľől, továbbá kiitelezettségęm elmulasztĺĺsrĺnak jogkövetkez.
ményeiről, vďamint a hívatali elérhetőségrőI.

KiielenÍem. hogy kéľelmem teljesitése ęsętén a közigaz,gatĺŁsihatósági é!ĺras es szolgá|tauis általános szabályďról a
2004. évi ĹlXL. tłĺrvény 2o04. évi ÜXL. t<iľvény 73lA. s (l) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezésl jogÔmľól 'le.

ĺnulrdok, Tullumúsul vesz.cnt, liugy ezáltĺl az iig.yenbcn lrozott hatáľozat arurak közlésckoľ jogcľöľc cmclkcdik.
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B.sz.: 1 04ÖB1 B1.505ż6648
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BUDAPESTFlvÁnos
VIII. KERtŁET

JizsBrvÁnosl ÖľxonľĺÁNVzAT
PoLGÁRMEsľoru HIvĺ,ľl'l,ĺ

FoÉpÍľÉsz

Budapest F.őváros VIII. keľület
Jĺizsefváľo si onko rm ányzat
Polgármesteľi HÍvatala

Gazdálkodásĺ Ügyosztály

dľ. Galambos Eszteľ
üryosztályvezető

Helyben

Iktatósziím 26-2691201-6

IJgýntézí|: Szomolĺánýné Kocsis Beatrix
Telefon: 45-92-157

e-mail: szomolanýneb(@jozsefuaros.hu

Táľgy: Aľt Movie Cateľing Kft. közterĹilet használati kérelme - Corvin köz 1. szám előtt
napemyő elhelyezése

Hiv' szóm: ] 6-639/20] 6.

Tisztelt Üryosztátyv ezető Asszony!

Kĺiszönettel vettem tźEsY témában tett megkeresését.

A napĺ;myĹĺ clhclyczrisc (amennyiben nem épĺilethez rögzttei kivitelben késztil) nenr
telętilésképi bejelentési eljaľás köteles tevékenység. Azonbarr ellrelyezése ellerr kifogásorn
nincseno a telepiiléskępbę abban az esetbęn illeszkedik, ha egységesen az épÍilct sr,ínéhez,
illeszkedő bézs színű napernyők lesznek elhelyezve.

Fentiek alapjrán megállapítom, hogy a közteriilet-haszná|at engedélyezhető.

Továbbá tájékoztatom, hogy a töľténelmi emlélĺÍrelyelľől szóló 303120|1. (XII.23.)
Kormĺányľendelet 1. melléklete alapján a Corvin mozi és a Corvin köz történelmi emlélĺ*rely,
amelynek bemutatása, éĺtékének megőrzése a kulturális örökség védelmeről szóló 2001. évi
LXIV. törvény 61/D.$ (3) bekezdésében foglaltak alapjźn a Nemzeti ortĺtseg Intézetének
feladatai ki3zé tartozik.

Kérem, hogy a napeľnyőkÍ<el, illetve a későbbi k<izterület-foglalással kapcsolatos kerelmeket
kiildje meg a Nemzeti orökség Intézeterészęre szakĺnai állásfoglalásuk kialakítása céljából.

Budapest, 20|6. szętember 16.

Üdvözlettel:

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2100
www jozsefuaros.hu

ĄĄ(,,;
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!rlFőváľosi Katasztľófavédelmi lgazgatőság

Kĺlzép-pesti Katasztrófavédelmi Kiľendeltsés 2ł]ä 5ľĺľT

ľ-J0.8.1- ĘPdapest, Dologház utca 3.; B: |443 Budapest,
Tel: (36-l) 459-2324; Fax: (36-1) 459-2457 eĺnail:-fki.l

Szám : 3 5 I 5 0 / 1 444-4 l20 1 6.źL|t.
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Budupest Főváľos WII. keľiłlet
J ó a efv ú ľ o s i o n k o r m lt ny zat
Po lgáľmesteri Hivatala
Vugy o n g azĺI lÍ l ko d tís i és Ü ze m e lteté s i Ü gy o s ztá ly
D r. G al a m b o s E s zter ii gy o s zt lÍlyv ezető r é s zé r e !

Budapest
Baľoss u. 63_67.
r082

TiĺľgE Szakmai véIemény a Budapest, VIII.
kerület Corvin koz 1. (Art Movie
Catering Kft) közterület lrasználat
ügyében

I{ĺv.sz.: 16-639/3/2016. (Boros Gábor
Szabolcs)

U. i.: .tźffiZo|tánné tű. hdgy.
Tel.: 459-f300/94284
E-mail: fki.kozeppest@katved.gov.hu
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Éftesítem, hogy a Budapest, VIII. keľĹilet Corvilr köz 1. (Art Movie Catering Kft) szĺám előtti
kcjzterĹilet haszná|at ügyében a Kirendeltségünkhöz kiildött megkeresését megvĹsgáítarĺl, amelyre
az a|ábbi szakmai véleményt adom:

A Budapest, VIII. kęrĹilet Corvin koz I. (Art Movie Catering Kft) szám előtti közteľülęt haszná|at a
benffitott iratoknak megfelelő kialakításb an tiizvéđelĺni szempontból abban az esetben nem
kifo gásolom, am ennyib en az a|ábbi feltételek telj esülnek :

A kĺjzteľĹiletenkízárőlag egy ember szźlmáĺa könnyen mozdíthatő nem r<igzítetttárgyak (székek,
asztalok,virágládźk,napeľnyők)helyezhetőekel.

A fenti szakmai vélemény nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak.

Kérem szakmai véleményem szíves fudomásul vételét.

Budapest, 2016. szeptembeľ 09.

Géczi Béla tíĺzokó ezredes
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BIJĐ.ĄPEsTI RENDoR-ForepĺľÁilľysÁc
VIII. KeĺíÍleti RendörkapÍtanyság

Réndészeti osztálv

t}ryszám: 0ĺ 08015759 -82/fo\6. á|t, Tłńłry : szakhatós{gi véIemény
I.{iv; szám: 16-639'8 /2a!6.
.Üg;',iĺtéző : Boľos Attl,Ia B.aláns r' hdgy.
Tel.: 477,'3? -00i I 4B*If4
E'ĺnail:' b oĺo sab@budapest.po1ic e'hu

dľ" Ga|amho5 Eĺzter
ťi:'ry'o.szJĺńlyvczctő

Brłđap est Flőváľos VIII. k. ęĺ.iilet
Józsefu'aľosi onkoľmányzat
Polgánĺresteri Hivatala
Gazdálkodasi Üryosztál y

Rudapest

Baross atc.a63-67.
10 82

!

TĺszÚelt dŕ; Galambos Eszteŕ!

Tájékoaaton' hog'y a fentí számon hatóságonlhoz éľkęzett megkeresó-sbqn fo'glaltakat
me'gvizsgáltam, melyĺlek sonín az alábbiaka:t állapířorutn meg:

'* AŤj IłÍě caÍ9ľlng lfft. kérslmet ny.ujtottbe a ĺ,oxefyĺáľosĺ.onkomiány,zaĺ.tuląidoxában.lévő
.kđzteftilet használatąhoz, 

- 
mgiy.b.'e''[ ''a -ľra en$odéĺyezett veitďég!átti téraszoĺi napemy.ők

*:'1Ľľ:Í:$'ľi'.':n,ĺľługct *oĺe zĺiq.s{Ę.teqber 16; nąptól 'ż,,'.7.;szęptemb.f 
'í napig a

tudapest W[. keĺĺilet' cof.vjn séíĺny. 1 . kĺiz előtt a ';iaľdián żs. n]ogyz.enoto .téfiitetľ;: ' ' L e

l {u'o.t' he.]ľ'sdnen k<ĺzbiz1gns{gi és közlękedési szempontból ą napep1yők ftłhe1yezese e]ĺeľr
hatóságom kifogást nem ęľnel.

Buđapest 20'1ó. szeptembeľ 0Ł

Cím: t084 Budapest Víg u:36, t431 Bp. Pf.;16l
Telęfon: 477 -3,I 00; F ax: 477 -37 24. 48-40 t

e-maíl: O8ľk@budapestpolíce.hu

RfSNEO.i.90.77J (0t 080-4993.5Ct J-BUJERJ{j56938C96-j0E541657FF l-499j.50?51
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Készült:

Közterület-használó. kérelmező :

A kö zteľiil et haszná|at i dej e :

Kö zterület -haszná|at cé|j a:

Kö zterĹilet -hasznźiat helve :

KöZterĹilęt -haszná|at nagys ága :

JEGYZOKONYVI KIVONAT

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. június 27-én (hétfő)
13.00 órai kezdettel a Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as
termében megtartott 22. rendes iiléséľől

Napirend 1.1. pontja: Javaslat ktizteľĺilet.használati kéľelmek elbírálására
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - a Gazdálkodási Üglosztóly vezetője

67 4 ĺ2016. (w.27 .) sz. Váľos gazd álkodási ós P ónzü gyi Bizotts ág batár ozata'
(13 igen' 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kĺizterület-haszná|atihozzájarulást ad _ teljes díjfizetésseI _ az alábbiak szerint:

Art Movie Catering Kft.
(1188 Budapest, Nyaĺfás sor 41.43.)
20|6.június 27._2017. április 0l.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľĹilet, Corvin koz |. szám előtti
já,dT
25 m"

Felelős : polgiĺľmester
Hataridő: 20I6.junius 27.

2. tudomásul veszi az Art Movie Catering Kft. Budapest VIII. kerület, Corvin koz I. sz. előtti
közteľületen vendéglátó terasz céljából igénybe vett k<izterĹilet-használatźńf016. május 05.
_20|6.junius 26. ĺapjáig szóló időtaĺtamra dijfizetési kötelezettségmellett.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20l6.június 27.

A d ö ntés végrehaj tá s át v égző szerv ezeti egys ég: GazdáIkodási Ügyosztály

Kmf.
Soós Gytirgy s.k'
Bizottság eln<jke

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles.
Kiadva: 20I6.junius 28..

Éo.t^ł,- t-L-.-t-( =

Bodnar Gabrieila

/
{7'j;/',ĄL9

Szervezési és Képviselői Iroda



4t28t2016

Minerva Térinformatikai Rendszer

Nyomtatás

B udapest Főváros V| ll. kerület J ózsefuá ros i onkormá nyzata

Méretarány:100

Atérkép tájékoztaó jeIlegú, másoIata semmi|yen hivab|os e|járásban nem használható feIl Készült az á||ami alapadatokfeIhaszná|ásráva|.

Engedé|y száma:
I
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!,ĺ
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1t2http://m inubi01/minervďbp8ker/ajaxp|ďajaxp|ot.php
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MEGHATALAMAZÁS

a,ô.rłN G^ŕoło.ť ůĺ .,ĺą 
.

meghatalamazom

, hogy helyettem az Art Movie Catering Kft számára a koztertjlet használat iigyeivel
kapcsolatban teljes körűen e|járjon és aláírjon, valamint a minket érintő ügyiratokba
betekintést nyerjen.

MEGHATALl,ĺllzl
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I\TYILATKOZAT

Atulíľott łxdpę' t.Y... .ľĺů..t-}.ą

képviselője az alábbi nyi|atkozatot teszem.

Az 1956. évi foľradalom és szabadsághaľc emléke atkalmából szervezni klvánt
megemlékezések idejére Q016. októbeľ 22-23. köztitti időszak) biaosítom a Corvin Mozi
oldalrán talá|hatő emlékmíi koszoruzási útvonalának szabad elérését.

Fentiek érdekében a Budapest Fővaĺos VIII. keľiilet Jőzsefvźtosi onkormányzat Képvisető-

testiiletének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága á|tal - a 674/2Ot6. (vI.27.) szźtma

hatétrozatźxď - kapott hozzájaru|źs a\apján, vendéglátó teraszcéljábólhasznált kcjzteľĹiletet a

megemlékezés idejére szabađđá teszem, a székeket, asztalokat és a megál|ító táb|át

elpakolom, a megemlékezők részéte a Coľvin Mozi oldalában elhelyezett emlékmű

megközelítését biztosítom.

A megemlékezés idejére felftiggesztett közteľület-hasznźl'atmiatt a 20|6.június 27. _2Ot7.

április cl. k<jzötti időszakľa megállapítctt k-özteľĹilet-használati díj csökkentréséľe nem tarok

igéný.

Budapest, 20 | 6. augusńls 22.

Sz<illősi Dóra
ĺjgyvezeto

,r1'
{,''i:' ,.
Ąls



2016.09.30. OPTEN Kft. > CĘkivonat 2016. 09. 3Gi hatáI|ya|

Kozzétételi inÍormácii meoie|enĺtése:

Art Movie Catering Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőssfuű Társaság
(1188 Budapest' Nyárfás sor 41.43. A. .ház.TT 24.) Adósám:24735524.243

&ágkivon at 2O16.09.30.-i időál|apotban

ÁlrłlÁľos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 09 1 79548 (Hatályos)

Cégforma: Korláto|t fe|e|ősségű társaság

Alaku|ás dátuma: 2013j|0'o1'

Bejegyzés dátuma: 2013.10'04'

A cÉG ELNEVEZÉSE

a1 Art Movie Catering Kereskede|mi és Szolgáltató Kor|áto|t Fele|ősségű Társaság

Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 0.04.

Hatályos: 201 3' 1 0'04' - ...

A cÉG RouDĺTETT ELNEVEZÉSE

3/1 Art Movie Catering Kft.

Bejegyzés ke|te: 20.ĺ 3. 1 0.04.

Hatályos: 2013'10.04' - '..

A cÉG SZÉKHELYE

5/3 í188 Budapest. Nyárfás sor 4í.43. A. lhĺáz. TT 24.

Vá|tozás időpontja: 201 5'03.24.

Bejegyzés kelte: 201 5.M.20.

Hatályos: 201 5.03.24. . ...

A TÁRsAsÁol szeRzloÉs (ALAPsZABÁIY nnpĺTl oKtRAT, ÉresĺrŐ oKlRAT) KELTE

B/1 2013.10.01.

Bejegyzés ke|te: 2013'10.04.

Hatályos: 2013.10,04. - '..

B/2 2014.07.03.

Bejegyzés ke|te: 2o1 4.07 .21.

Hatályos: 2014.07.21. . ...

8/3 2014.10.30.

https :/Áľww.opten.hu/cegĺtar/cegkiVonat.nyom tatas/0.| 091 79548
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2016.09. 30. OPTEN Kft. > CĘkivonat2016.09.3Gi hatál|ya|

Bejegyzés ke|te: 2014..ĺí.06.

Hatályos: 201 4.11.06. - ..'

B/4 2015.03.24.

Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 5.04.20.

HatáIyos: 201 5.04.20. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYSÉo KoRE(l)

9/1

9/2

9/3

9/4

9/5

9/6

9n

9/8

561 o'o8 Éttermi, mozgó vendég|átás (Főtevékenység)

Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 0.04.

Hatályos: 2013'10.04. - ..'

4690'08 Vegyestermékkörű nagykeres kede|em

Bejegyzés ke|te: 2013.10.04.

Hatályos: 2013.10.04. - '''
5621.08 Rendezvényi étkeztetés

Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 0.04.

Hatályos: 201 3.1 0.04' -,..

5629'08 Egyéb vendég|átás

Bejegyzés kelte: 201 3. í 0.04.

Hatályos: 201 3,1 0.04. - ...

5630'08 |ta|szolgá|tatás

Bejegyzés ke|te: 2013.10.04.

Hatályos: 201 3. 1 0'04. - ...

6201'08 Számítógépes programozás

Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 0.04.

Hatályos: 2013.10.04. - '.'

6202, 08 lnformáció-technológiai szaktanácsadás
Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 0.04.

Hatályos: 201 3. 1 0,04. - .'.

6209'08 Egyéb i nformácio-techno|ógiaĺ szo|gá|tatás

Bejegyzés ke|te: 2013. 1 0'04.

Hatályos: 2013.10.04. - '..

7010'08 Üz|etvezetés

Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 0.04.

Hatályos: 201 3. 1 0.04. - ...

7021, 08 PR, kommunikáció

Bejegyzés ke|te: 201 3.,ĺ 0.04.

Hatályos: 201 3. 1 0.04. - ...

7 022, 08 Üz|etvite| i, egyéb vezetési tanácsadás

Bejegyzés ke|te: 2013.,ĺ 0.04.

Hatályos: 201 3. 1 0.04. - ..'

9/9

9/10

9/11

https :/Áľww.opten.hu/cegtar/cegkĺvonat-nyomtatasiO1 091 79548
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2016.09.30. OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016. 09. 3Gi hatá||ya|

9/12 7311,08Rek|ámügynökitevékenység

Bejegyzés kelte: 2013. í0.04.

Hatályos: 201 3. 1 0.04. - ...

9/13 7312,08 Médiareklám

Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 3. 1 0'04.

Hatályos: 2013.10.04' - '''
9/14 7320,08Piac-, közvé|emény-kutatás

Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 3.'ĺ 0.04'

Hatályos: 201 3. 1 0'04' - ...

9/15 78,ĺ0'08 Munkaközvetítés

Bejegyzés ke|te: 2013.10.04'

HatáIyos: 201 3.1 0.04. - ...

9/16 7830'08Egyébembeńerőforás-e||átás,gazdá|kodás
Bejegyzés kelte: 2013.10.04.

HatáIyos: 201 3. 1 0.04. - ...

9/17 8220,08 Te|efoninformáció

Bejegyzés ke|te: 201 3. 1 0.04.

Hatályos: 2013.10.04. - '',

9/18 8230'08Konferencia,kereskede|mibemutatószervezése
Bejegyzés kelte: 20í3.10.04.

Hatályos: 201 3. 1 0.04. - ..'

9/19 9002'08Előadeművészetetkiegészítőtevékenység
Bejegyzés kelte: 201 3. 1 0.04.

Hatályos: 2013.10.04' - '.'

9/20 9329'08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Bejegyzés ke|te: 201 3' 1 0.04.

Hatályos: 201 3. 1 0'04. - ...

9/21 9609'08 M. n. s. egyéb személyi szo|gá|tatás

Bejegyzés ke|te: 2013.10.04.

Hatályos: 2013.10.04. - '..

9/22 6820'08 Saját tulajdonú, bére|t ingat|an bérbeadása, Üzeme|tetése

Vá|tozás időpontja: 2016'01.25'

Bejegyzés ke|te: 2016'02'24,

Hatályos: 201 6.01.25. - ..'

A cÉG JEGYZETT TŐKÉJE

11/1 Osszesen: 3 oo0 ooo HUF

Bejegyzés ke|te: 2013'10.04.

Hatályos: 201 3. 1 0.04. - ...

A c ÉGJEGYZÉSRE JoGosU LT(AK) ADATAI13

https :/^/vww.opten.hu/cegtar/cegkivonat- nyom tatas/01 09.ĺ 79548
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13/4 Sző//ősi Dóra (an: Bulyáki Rózsa)

Nyáŕás sor 4í.4l. A. |ház. TT 24.

SzÜletés ideje: 1 975.02.20.

Adóazonos ít ó je|: 83949ö3ŕ47

g ügyvezető (vezető tisztségvise|ő) íí88 Budapest,

A hiteles céga|áírásinyilatkozat vagy az ügyvéd á|ta|e|lenjegyzett a|áírás-minta benyújtásra
kerult.

A képviselet módja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 2015.03.24.

Vá|tozás időpontja: 2o1 5,03.24'

' Bejegyzés ke|te: 2015.04.20.

HatáIyos: 201 5.03.24. - ...

A cÉG sTATlszTtKA| SZÁMJELE

20/1 24735524-56íG,113-01.

Bejegyzés ke|te: 2013.10.04.

Hatályos: 201 3.1 0'04' - ...

A cÉG ADószÁMA

21/2 24735524-243.

HU24735524.

Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2013'10.04.

Változás időpontja: 201 4'o7 .22'

Bejegyzés ke|te: 201 4.07 .22.

Hatályos: 201 4.07'22. - .'.

A cÉG PÉNZFoRGALMI JE|fószÁnĺł
32/2 10403181-50526M848571009

K&H Bank ht. 318 Budapest (1024 Budapest, Margit krt. 4345.; 01 10 041043)
A szám|a nyitási dátuma: 2015'10.26.
Bejegyzés ke|te: 2015.10.28.

Hatályos: 201 5. 1 0.28. - ...

32/3 16200144-18521982-00000000

MAGNET Bank Kĺspestifiók (1191 Budapest, Kossuth tér5.; 0,| 10 M6111)
A szám|a nyitási dátuma: 2016.02'23'

Bejegyzés ke|te: 201 6.02.26.

Hatályos: 201 6.02'26. - ...

A BíRTsÁGl VÉGREHAJTÁs ADATA!

33/1 Avégrehajtás e|rende|ésének időpontja: 2015.05.19.

A végrehajtás ügyszáma : 1107085788

A végrehajtást e|rende|ő megnevezése: NAV Dél-budapesti Adóigazgatósága
Hátra|ékkeze|ési osztá|y 4.

A végrehajtás megkezdésérő| szóló értesítés kiállításának időpontja: 2015.07.o2,
Bejegyzés ke|te: 201 5'07.02.

il
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Hatályos: 201 5.07.02' - ...

A cÉG ELEKTRoNlKUs ELÉRHETŐsÉGE

45/2 E mai|: ańmoviekft@gmait.com
Változás időpontja: 2014,07'03.

Bejegyzés ke|te: 201 4.07 .21.

Hatályos: 201 4.07.03. - ...

A cÉG cÉGJEcYzÉxszĄmnl

49/1 01 09 179548

Vezetve a(z) Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában'

Bejegyzés ke|te: 2013.10.04.

Hatályos: 201 3.1 0.04' - ..'

Cégformátóĺ fÜggő adatok

í(09) A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATA|

1(09)/1 |ldvarhelyi Ferencné (an: Jab|nszky Margitl

2. em.23.
Szti|etés ideje:'ĺ948.01.14.

A tagsági jogviszony kezdete: 2013.10.01.

Bejegyzés ke|te: 201 3.,l 0.04.

Hatályos: 201 3, 1 0'04' - .'.

97 PÉNZÜGYI MoDUL

& í076 Budapest. PéterV Sándor utca 32.

20í3. év 2012. 2011.2010. év
év év

2014. év

Beszámolási időszak

Értékesítés nettó

áńevéte|e

Üzemi eredmény

Adózás e|őttieredmény

Mér|eg szerinti eredmény

Adózott eredmény

2014.01.01. -

2014.12.31.

eFt

11 607

2828

2828

25/,6

2 546

2013.10.01. - Nincs Nincs Nincs
2013.12.31. adat. adat. adat.

eFt eFt eFt eFt

2 6U Nincs Nincs Nincs

adat. adat. adat.

-352 Nincs Nincs Nincs
adat. adat. adat.

-352 Nincs Nĺncs Nincs
adat. adat. adat.

-352 Nĺncs Nincs Nincs

adat. adat. adat.

-352 Nincs Nincs Nincs

)'i
https :/^ťww.opten.hu/cegtar/cegkivonat- nyom tatas/0í 091 79548
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Eszközök összesen

Befektetett eszközök

Forgóeszkozok

Pénzeszközök

Aktív időbe|i

elhatárolások

Saját tőke

Cé|tańa|ékok

Köte|ezettségek

Rövid |ejáratú

kötelezettségek

Hosszú |ejáratú

köte|ezettségek

Passzív időbe|i

elhatáro|ások

Pénzügyi mutatók

Eladósodottság foka i

E|adósodottság mértéke -

Bonitás i

Árbevéte| arányos

eredmény % i

Likviditási gyorsráta i

Létszám: 'ĺ0 fő

adat.

3 411 Nincs
adat.

25 Nincs
adat.

3 386 Nincs
adat.

3 386 Nincs
adat.

0 Nincs
adat.

2648 Nincs
adat.

0 Nincs
adat.

763 Nincs
adat.

763 Nincs
adat.

0 Nincs
adat.

0 Nincs
adat.

0,22 Nincs
adat.

0,29 Nincs
adat.

-,ĺ3'36 Nincs

adat.

4,4 Nincs
adat.

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 Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nĺncs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

Nincs Nincs
adat. adat.

5 758

0

5758

2 856

0

5 194

0

5ď

564

0

0

0,10

0,11

21,94

5,06

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtáľ rendszeľébő| száľmaznak, ame|y cégek esetén a
Cégkozlonyben megje|ent hivatalos adatokat taľta|mazza, más szervezetek esetén egyéb

forľásbó| származó hivata|os és gyűjtött információk láthatók.

łľt

u '\i

https :/Áľww.opten.hďcętar/cegkivonat- nyom tatas/O1 091 79548
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Lekérdezés időpontja: 20í6.09.30 14:19
UtoIsó feIdoI gozott cég köz|ony megje|enési dátu ma : 20,| 6'09.29'

Adatbázis uto|só aktua|izá|ási dátuma: 2016.09'30 14:17

oPTEN KÍt.o

ľ, I
ł,.': ĺ

U"I
lln
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7nhttps :ińľww.opten.huicegtar/cegkivonat-nyom tatas/0,l 09,| 79548


