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Budapest Főváros Vl||. kerü|et Józsefuárosi Polgárrnesteń Hivata|
Gazdá|kodási [igyosztály
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

K É R E.Ĺ
a Józsefváľosi onkoľm átnv zat tulai doná ban Iévő kłizteľüIet használatához

Kérjük a nyomtą'týónyt olłąsI,atóał, nyomtatott betűvel ki|öIteni!

M ag ánszem élyek esetében :

e-mail cím:

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a koztzrzilei-łląsználati kéreimek elbírálósóhoz, yalamint a közterület-haszncilati
hozzcijárulás'ban foglaltak ellenőrzéséhez sziiJrségesek Áz adatokat a Polgźrmesteri Hivatąl Gązdátkod,ĺźsi, illetve Közten,il'et-
fel.ĺiglg|g\i Üglosztĺźlya kezetik az infonnációs öłlren,lelkzesijogról és az infołmĺiciószabadságrót szóIó 20] ]. evi CÁTI. ttjnéra alqj6łL

Kiizterület.használat ĺdej ez f}I ĺti e"
,.---.-.-.,", *

2o1lĄJ.év ffiII{ő $-n1 ""pĺg(ca

Yĺ---

(Több időpont- helyszín eseten kérünk li

Kérjiik- ? tlźloldalon jelzett mę!l-ékl-eteket csatolni, ésa kérelemnyomtaivdnyt aláírni szíveskeďjék!.

,ń/
,ĺ4 ľ



-2-
A kéľelmező tudomásul veszĺ, hogy

- a kérelem benyújtása nem jogosída fel a kozterul ethaszná|atára,
a Józsefuárosi onkoľmĺínyzat tu|ajđonában lévő közteľĺiletek hasmá|atáró| és basmá|atánłrk rendjéľől szóló
L8/20|3. (Iv. 24.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szerint a közterület haszná|atáért Ĺozteľ.ilet-
haszná|ati díjat köteles fizetni,_ a köztertiletenkizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiľől szóló zrcDo1g. (tx2g;
Koľmányľendelet Í2. $ (l) bekezdése alapján a ľendelet 5. mellékletében meghatározott termékek árusítha-
tók.

A kéľelemhez a kérelmezőnek az alábbi melléIeteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjĺik X.el jelölni)

1. A közteľĺ'ileten folytafui kívánt tevékenység gyakoľl4sár
egyenl vällalkozáS esetęn: vállalkozóí igazolváný'

- gazdasági táľsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régé
tarsadalml es egyéb szervezętęk esetében: a nyilvántaľtásba-vételi'lkęt igazoló okíľatot,

- ősteľmelők esetén őstermglqi:igąZolvźĺnyt.
-vendéglátiteľaszlétesítéseesetén,azazt11zemeltetnikívánókereskede1mi/vena@
jelentés köteles keľeskedelmi tev8enység bejelentését igazo|ó dokumentumot vagv a Mtikodési Ensedélvt2.Azigényeltteľü1etrevonatkozőhelyszíntabrazoĺoezőurcáknak
is. A vázlaton az igényelt teriiletnek. a szükséges méľetekkel - úgy iell szerepelnie, hogy annai< nagystlga,
elhelyezkedése egyértelmúen me€állapítható legyen (TERAsz, pÁvnoľ pšBľÉľ: řlnak szelessege,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az éptl|et.homlokzati falától és ajaľđa szé|étő|való távolság a;íeras,

amelyikhez tartozik; méteľben mérve).
J. AZ emelyeznr lűvánt épÍtmény, létesítmény, berendezés múszaki (eirását és teľveit; t",ąs,kerelmekhe, a
4e .lŁszín Íotój át is cs ątolni szüks éges.
4..Meglęvolétesítményľevonatkozókt'zterĺilet-haszná|atihozzájáru|ásmeg@

It kell beisatolni.
J. Lpl,esl engeaelynez Kotott eptmeny esetébenvagł épíÍési munkálątokkal osszelilggő kÖztertłlet-használat
esetében az építtetőtől kapott meghatąlmązást és a jogšzabályban előírt esetekbeň iĺose,ős építésĺ;wi ható-

Figyelmeztetés:
A hiór4łtalarlul kilahatt kerelemľryofuanáľry és az előírt meltéltJetek csatolasan fiil, a pontos es egłértelmíÍ helymeghataľozas, va-
lamint a meglevő létesítmérlyfotóia elengedhetetlen a beľĺytźjtott kerelem érdemi elbíráląsdhoz!

A közterület.haszrrálatot- kiilönösen _ azalźbbi jogszabéůyokszabályozzźk:

Mag arországheýi tinkormány atalĺól szn|ó 2O1 1, évi cL)ooCK. törvény_ aJózsęfuárosi tnkoľmányzat trĺajdonában lévő közteriiletek humá|atÄró|és haszrálatlának ľendjérőI szś|ó |8DO13'
w'24.) önkormányzati ľendelet

- Józsefuáľos Keriileti Építé si Szabátyzatáĺól szótó 66DOO7.QilI.l2.) önkorm ányzatirenđelet
Budapesti Vĺĺrosrendezési ésÉpftésiKeretszzbá|yzató|szótő 47ĺI998.(X'l5.) Főv. Kry. rendelet- A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályaiľól szóló 55/20|3' (XII'20.) önkoľ-mányzati rendelete

NYILÁTKoZAT
Alulírott, az á|ta|aĺnbenyújtott közterĺilet-haszná|atikéľelmem elbÍráIásának céljábóI houditźľulokszemélyes adataimtöľténő kezeléséhez, valplt alnoJ,\ogy az így tudomásľa jutott személyes uđutui-äriňĘa.mesteľi Hivata1az|e-jáľásban ľészt vevő szakhatósági állásfoglalások bekéľése végett tovább itsá az i|tetékes hatósálok felé'
Kéľelmem benyujtásakoľ a Polgáľmesteri Hivata|. Gazđá|kođási Ügyosztály ngyntézőjétő| tájékoztatást kaptam _amelyet ĺudomĺisul vette&_ az e|járás megindításának napjáról, -ĺígyffie,ě', ľläa.ĺĺoůL az ügyemľe iľányadó jog-
szabźĺ|yi ľendelkezésekről, jogaimľól és ktitelezettségeimľől, továbbíktitelezettségem elmulasztásiĺnak jogkövetkez-
ményeiľől, valamint a hivatali eléľhetőségről.

IfiÍelenĺem, hogy kérelmem teljesítése esetén a kö1!ęazsatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá|yalrő| a2004. éví CXL. törvény 2004. évi CXL. töľvény nĺe.5 (1) bekezd"és b) pontja a?apjána fellebbezési jogomľól le-mondok. Tudomdsul veszem,hogy ezá|ta|az ügyemben ho,őthata,ozat imakřoae'g..ĺ,*uĺ"3ęĘóűę.emelkedik.

6. Közút igénybevétele.esetén _ a 2. po
foľgalomtechnikai vánajzot, amely beszeľezhető a BKK Közutí Ko"lek.dési IgazgatősźlgKtĺzutkeze1ési Fő-

Budapest,20.''Ł . cv .Üäno
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Bombay curry Bár
Terasz-Terv

coľdina Fontana Ház
1082 Budapest, Gorvin sétány 2,IA sz.

Szökőkut

1

1
1

/

ry
ta-

/,t c

Térasz

',,8
Ľo

ľ,
,(@

.8,
.sťj
c\i
@i.í
.Ę

I

EOo
L'r)

\

, 4.00m

8m



,fu
ą



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2017.04.04-i hatállyal 1. oldal. összesen:7 oldal

MegjeIenítés

Közzététe|i információ megje|enítése: Nem

BOMBAY EXPRESSZ Kereskede|mi és Szolgá|tató Kor|átolt FelelősségíÍ
Társaság

(1139 Budapest, Roppentyű utca 56.) Adószám: 13365794-2-41

Cég kivon at 201 7 .0 4.0 4..i időá|lapotban

ĺ ÁlľłlÁNosADAToK
Cégjegyzékszám: 01 09 731562 (Hatályos)

Cégforma: Kor|áto|t feleĺósségĹĺ társaság

A|aku|ás dátuma: 2004. 1 0.05.

Bejegyzés dátuma: 2oO4.1o.12.

2 A cÉG ELNEVEZÉSE

2/1 BoMBAY EXPRESSZ Kereskedelmiés Szo|gá|tató Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság

Hatályos: 2004.10.12. - ...

3 A cÉG növIoĺĺerT ELNEVEZÉSE

3/1 BOMBAY EXPRESSZ Kft.

Hatályos: 2004.10.12. - ...

5 A cÉG SZÉKHELYE

5/3 1í39 Budapest. Röppentvíĺ utca 56.
Vá|tozás időpontja: 2012'1 1.23.

Bejegyzés ke|te: 20 12. 12. 1 1 .

Hatályos: 201 2.1 1.23, -''.

8 A TÁRsAsÁGlszERzŐDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPĺTo oKlRAT, I.ÉresíĺŐ oKlRAT) KELTE

8/1 2004.10.05.

Hatályos: 2004.1 0.1 2. -'..

8/2 2005.03.04,

Hatályos: 2005'03.10, - .'.

8/3 2005.04.04.

Hatályos: 2005'05.02. - .'.

8/4 200s.05.04.

Hatályos: 2005.05.10' - ...

8/5 2007.02.20.

Bejegyzés ke|te: 2007 '04.11.

Hatályos: 2007.04.1 1. -'..

https ://www. opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomt atasl 0 7 097 3 I 5 62
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2017.04. O4-ihatáIlyaI

8/6 2008.08.29.

Bejegyzés ke|te: 2008.09'30.

Hatályos: 2008.09'30. - .'.

8n 2008.11.10.

Bejegyzés ke|te: 2009.01. 1 3.

Hatályos: 2009.01.13' - ...

8/8 2009.09.30.

Bejegyzés ke|te: 2009.,l 1.03.

Hatályos: 2009.11.03. - ..'

8/9 2012.11.23.
Bejegyzés ke|te: 2012,12.1 1 .

Hatályos: 201 2.1 2.1 1, -'..

8/10 2015.01 .30.

Bejegyzés ke|te: 20 1 5.02. 17 .

Hatályos: 2015'02.17' - '..

8/11 2015.03.24.

Bejegyzés ke|te: 201 5. 04'20.

Hatályos: 2015'04'20. - .,.

8/12 2016.10.19.
Bejegyzés ke|te: 2016. 1 1'1 0.

Hatályos: 201 6.1 1.1 0. - ...

9 A cÉG TEVÉKENYsÉclxöne1l1

9/22 561o'o8 Éttermi, mozgó vendég|átás (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 201 3'02. 1,ĺ'

Hatályos: 201 3'02.1 1' -'..

9/23 4711,08Éle|miszerjel|egűbo|tiVegyeskiskereskede|em
Bejegyzés ke|te: 20,ĺ3.02.1 1.

Hatályos: 201 3.02'1 1. - ..'

9/24 4721,08Zo|dség,gyümolcskiskereskede|me

Bejegyzés kelte: 20,l 3.02.,l 1.

Hatályos: 201 3'02'1 1, - ..'

9/25 4722,08 HÚs-, húsáru kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 20'ĺ 3.02. 1 1.

Hatályos: 201 3.02'1 1. - ...

9/26 4724,08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskede|em
Bejegyzés ke|te: 201 3.02.1 1.

Hatályos: 201 3.02'1 1. - .'.

9/27 4725'08 ltal-kiskereskedelem
Bejegyzés keĺte: 20í3.02.1 1.

Hatályos: 201 3.02'1 1, - ..'

9/28 4726,08 Dohányáru-kiskereskede|em
Bejegyzés ke|te: 201 3,02'1 1.

2. aldal, összesen: 7 o|đaI

https ://www. opten.hu/c egtar I cegkivonat-nyomt atasl O I 097 3 t 5 62
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3. oldal, összesen: 7 o|đalOPTEN Kft. > Cégkivonat 2017.04,04-í hatállyal

Hatályos: 201 3.02.1 1' -''.
9/29 5630'08 ĺta|szo|gáltatás

Bejegyzés ke|te: 20 1 3.02. 1 1 .

HatáIyos: 201 3.02.1 1. - ...

9/30 6820.08 Saját tu|ajdonÚ, bére|t ingat|an bérbeadása' üzeme|tetése
Bejegyzés ke|te: 2013.02.1 1.

l1atályos: 2013.02.11. - ...

9/31 4729,08 Egyéb éle|miszer-kiskereskede|em

Be1egyzés ke|te: 2013.02.1 1.

Hatályos: 2013.02'11' - '.'

9/32 7810,08 Munkaközvetítés
Bejegyzés ke|te: 20'ĺ3'02.1 1.

Hatályos: 2013.02.11. - ...

9/33 7820,08 Munkaerókolcsönzés
Bejegyzés ke|te: 201 3.02.1 1.

Hatályos: 2013.02.11. - .'.

g/34 521o'o8 Raktározás, táro|ás

Bejegyzés ke|te: 201 4.02.21,

Hatályos: 2014.02.21. . ...

11 A cÉGJEGYZETTTŐKÉJE

11/1 Pénzbeli hozzĄáru|ás: 3 000 00o HUF

Nem pénzbe|i hozzájáru|ás: 0 HUF

Összesen: 3 000 000 HUF

Hatályos: 2004'1 0'1 2. -'.'

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

13/13 BathiÍa Raiesh Madan (an:RenuBathiia| $ ugyvezetó (vezetó tisztségvise|ó)íí38

Budapest. Viza utca 9. A. lház.4. em.4.
SzÜ|etés ideje:'ĺ 966.09.1 3.

Adiazonosító je|: 83641 43840
A hiteles céga|áírási nyilatkozat vagy az Ügyvéd á|taI e|Ienjegyzett aláírás-minta
benyÚjtásra került.

A képviselet midja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 201 5.01.30.

Vá|tozás időpontja: 2016.10.19'
Bejegyzés ke|te: 2016. 1 1. 1 0.

Hatályos: 201 6.1 0'1 9. -'..

A cÉG sTATlszTlKAl SZÁMJELE

20/2 'r3365794-5610-1 13-0'l .

Bejegyzés ke|te: 2008.01.1 9.

Hatályos: 2008.01.01. - ...

A cÉG ADósáMA
21/5

"h,ĺu>
fOI7.O4(ł4.,.(https ://www. opten.hďc egtar l cegkivonat-nyomt atasl 0 I 097 3 I 5 62



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2017.04.}4-íhatá||ya|

13365794-2-41.

HUí 3365794.

Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2004,1 0.06.
Vá|tozás idópontja: 2012, 12' 12.

Bejegyzés ke|te: 20 12' 12' 1 3'

Hatályos: 201 2.1 2.1 2. - .'.

32 A cÉG PÉNZFoRGALMIJELzósámł

32n 11600006-00000000-25610730

Erste Bank Żt. (1138 Budapest, NépfĹlrdo u.24-26.;01 10 04,í054)
A szám|a nyitási dátuma: 2007.10.30.

Bejegyzés ke|te: 2007. 1 0.3,ĺ.

Hatályos: 2007.10.31' - .'.

33 A BĺRósÁGlVÉGREHAJTÁS ADATAI

4. oldal. összesen:7 o|dal

A végrehajtás e|rende|ésének időpontja: 2016.08.22.

A vég rehajtás u gyszám a: 230 1 5 l Ü 17 07 62 l 20 1 6 12

A végrehajtást e|rendelő megnevezése: dr. lze Éva közjegyző,8200 Veszprém,
Rákóczi út 2'

A végrehajtás megkezdésérő| szóló értesítés kiá||ításának idópontja 2016.08,22.
Vá|tozás idopontja: 20 1 6.08,22.

Bejegyzés ke|te: 2016.08.23'

HatáIyos: 201 6.08.22. - ..'

A végrehajtás elrende|ésének időpontja: 2016.11.21.
A vég rehajtás ügyszám a: 317 1 50897 4

A végrehajtást e|rende|ő megnevezése: NAV Észak-budapestiAdó- és
Vámigazgatósága Hátra|ékkeze|ési osztá|y 1.

A végrehajtás megkezdésérő| szó|ó értesítés kiá||ításának időpontja: 2016.12.01'
Bejegyzés ke|te: 2016. 12.01.

Hatályos: 2016.12.01. - .'.

33/5

45 A cEG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETŐSÉGE

45/1 E mail: RB@ROKSAM.COM
Kézbesítési cím: RB@RoKSAM.coM
Vá|tozás ĺdőpontja: 20 1 5,03.24.

Bejegyzés ke|te: 20,í 5.04.20.

Hatályos: 201 5.03.24' - ...

Cégformától függő adatok

1 A TARSASAG TAGJAINAK ADATAI
(0e)

1pe)n4
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 20I].04.}4-ihatáIlya| 5. oldal. összesen: 7 oldal

Bathiia Kavita (an: |ndra Jaising| s í í38 Budapest. Viza utca 9. A. lház. 4. em. 4.

Szü|etés ideje: 1966.12.03.

A tagsági jogviszony kezdete: 2009.09.30.

Változás időpontja: 2016.1o.19.
Bejegyzés kelte: 2016.1 1 .1 0.

Hatályos: 2016.10.19. - ...

97 PÉNzÜGYl MoDUL

2015.év 20,|4.év 20í3. év 2012.év 2011.év

Beszámolási 2015'01.01. 2014'01'01' 2013.01.01.
időszak

2015.12.31. 2014.12.31. 2013.12.31.

eFt eFt

Értékesítés netti 112 825 97 946
árbevéteIe

2012.01.01. 2011.01.01.

2012.12.31. 2011.12.31.

eFt eFt

82284 90211

-210 -15 344

500 -19 148

342 -19325

342 -19325

47 607 25769

23519 12243

24088 13 506

1715 2241

020

3342 -18820

00
44265 43667

44 102 38 468

922

eFt

65 675

Üzemi eredmény 1 55o 2 o72 -2o 316

Adozás e|őtti 992 680 -20 826
eredmény

Mér|eg szerinti 766 489 -20 987
eredmény

Adozott 766 489 -20 987

eredmény

EszkÖzök 62348 66 564 69 141

összesen

Befektetett 43 492 46182 49 953
eszkozök

Forgóeszkozök

Pénzeszközök

Aktív idobeli

eIhatáro|ások

Saját toke

Cé|tartalékok

Kotelezettségek

RÖvid lejáratÚ

kötelezettségek

HosszÚ lejáratú

köteIezettségek

Passzív idobeIi

eIhatárolások

Pénzügyi mutatók

EIadósodottság

foka O

18273 18 563 19 188

1 737 803 432

583 1 819 0

-16 389 -17 156 -17 645

000
78 356 83720 86 786

61 699 58'113 47 379

381

1,26 1,26

https : //www. opten.hu/c egtar / cegkivonat-nyomt atasl 0 I 091 3 I 5 62
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 20|7.04.}4-ihatáIlyal 6. oldal, összesen: 7 oldal

Eladósodottság -4,78 -4,88 4,92 13,25 -2,32
mértéke - Bonitás

\U

ÁrbevéteI

arányos
eredmény % O

Lĺkvidĺtási

gyorsráta O

Létszám: 1fő

127 HIRDETMÉNYEK

0,68 0,50 -31,96 0,42 -21,42

0,29 0,31 0,40 0,43 0,29

E|utasító és kijavító végzések
Cégköz|öny
Év : 2OO4. Kötet: 48. o|da|: 06236.

Ez a kozlemény a 2004/48 kozlÖnyben, 106236. oldalon jelent meg.

Fővárosi Bĺróság 01 09 731562

BOMBAY EXPREssz Kereskedelmi és Szo|gáltató Korlátolt
Felelősségíĺ Társaság (1126 Budapest, Kiss János a|tábornagy
uÍca 24t a. mfszt. ; Ĺ1 33657 g4-2-43l)

A bíróság a(z) 2004. 10. 12-án hozott végzését hivata|ból az
a|ábbiak szerint javítja (egészíti) ki:

í3. A képvise|et módja: öná|ló'

Tisztsége: vezető tisztségvise|ő (tisztségvise|ő).

Fĺrdosh lrani(an Mani lranĺ) 1,126 Budapest, Kiss János
a|tábornagy u.24la.
Kézbesítési megbízott: ifj. Dr. Gábor László (an: dr. Csiby
Zsuzsanna) 1137 Budapest, Szent |stván kń. 18.

A jogviszony kezdete: 2004. 10. 05.

A jogviszony vége: 2009. 10. 05.

Töro|ve: 2004. 10. 12-i hatá||ya|,

A képvise|et módja: öná|lo.

Tĺsztsége: vezető tisztségvise|ó (tisztségviseló).

.ŕ!."!c:h .?c!:r:.:n !ľ:n! (:.:,' ľllili !:ani) ,112e Budapes.., Kisg Jár:os
a|tábornagy u. 24l a. mfszt.

Kézbesítési megbízott: ifj. Dr. Gábor Lászli (an: dr. Csiby
Zsuzsanna) 1 137 Budapest, Szent lstván krt. 18.

A jogviszony kezdete: 2004. 10. 05.

Ajogviszony vége: 2009. 10. 05.

Hatá|yos: 2004. 10. 12-tő|.

Bejegyezve: 2004. 11. 04.
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat f0I7.04.04-i hatállyal 7. oldal, clsszesen: 7 oldal

Cégköz|Öny

Év: 2009. Kotet: 04. o|da|: '

Ez a kozlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2009. 01 . 14'

A Fovárosi Bíróság mint cégbíróság. Cg.0,í-09-73,1562141 szám

VEGZES
A Fovárosi Bíróság mint Cégbíriság a(z) BoMBAY EXPRESSZ Kereskede|mi és
Szo|gá|tató Kor|áto|t Fe|e|osségű Társaság (106,ĺ Budapest, Andrássy lit44.; adószáma:
13365794-2-42) cégugyben a kére|mező 2009, január 9. napján érkezett isméte|t

változás bejegyzési kére|mének he|yt ad és a Fovárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.01-
09 -7 31 5621 39. sorszá m ú végzését h atá|yon kívÜ | he|yezi.

A végzés e||en fe||ebbezésnek nincs heĺye'
Budapest, 2009. január í3.

dr. Pu|ay Annamária s.k.

fővárosi bírósági bíro

A kiadmány hite|éü|:

Rózsáné Ha|asi Zsuzsanna
szerkesztő

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

forrásból származó hivatalos és gyűjt<itt információk láthatók.

Lekérdezés időpontja : 2017 .04.04 09:01
Uto|só fe|dolgozott CégközIciny megjelenési dátum a: 2017.04.0,|.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma : 2017 .04.04 08 :44

oPTEN KÍt.o
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2017.04.}4-ihatá|Iya| 1. oldal, összesen: 4 oldal

MeqieIenítés

Kozzé|éÍe|| i nformáció megje|enítése: Nem v

Bri-Ven Étterem Kor!átolt Fe|elősségű Társaság
(1139 Budapest, Röppentyű utca 56.) Adószám: 25492871-2-41

Cégkivon at 20 1 7 .0 4.0 4.-i időáIlapotban

ÁlľłlÁľĺos ADAToK

cégjegyzékszám: 0í 09 27 8298 (Hatá|yos)

Cégforma: Korláto|t fele|ősség Ĺi társaság

A|aku|ás dátuma: 2016.02'17 .

Bejegyzés dátu ma: 201 6'02'22'

A cÉG ELNEVEZÉSE

2/1 Bri-Ven Étterem Kor|áto|t Fe|e|ősségĹĺ Társaság
Bejegyzés ke|te: 20 1 6.02.22'

Hatályos: 2016.02'22' - .'.

A cÉG RouDíTETT ELNEVEZÉSE

3/1 Bri-Ven Kft

Bejegyzés kelte: 20 1 6'02,22.

Hatályos: 2016.02'22. - ..'

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 1í39 Budapest. Röppentyíĺ utca 56.
Bej egyzés ke|te: 20 1 6'02'22.

Hatályos: 201 6.02.22. -'..

A TÁRsAsÁclszenzŐoÉs (ALAPszABÁly, ALłpíro oxlner, I.Éĺesĺrő oKRAT) KELTE

8/1 2016.02j7.
Bejegyzés ke|te: 20 1 6.02.22.

Hatályos: 2016'02'22. - ...

A cÉG TEVÉKENYsÉcl xone1l)

9/1 561o'o8 Éttermi, mozgi vendég|átás (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 20 1 6.02'22'

Hatályos: 2016'02.22. - ..'

9/2 5621'08 Rendezvényi étkeztetés
Bejegyzés ke|te: 20 1 6.02.22'

HatáIyos: 2016.02.22. - '.'

9/3
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2017.04, }4-ihatá|Iya| 2. o|đa|, cisszesen: 4 oldal

5629'08 Egyéb vendég|átás

Bejegyzés ke|te: 20 1 6,02'22.

Hatályos: 201 6'02'22. - ..'

9/4 5630'08 |ta|szo|gá|tatás

Bejegyzés ke|te: 20 1 6.o2.22,

Hatályos: 201 6.02.22. - ..'

A cÉG JEGYZETT rŐxÉĺr
11/1 Összesen:3 000 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 20 1 6'02'22'

Hatályos: 2016.02.22, - ..'

A cÉGJEGYZÉSRE JoGoSULT(AK) ADATAI

13/1 Kovács BrÍqitta (anz Murány| Máriďl $ ugyvezeto (vezető tisztségvise|ő) 1í39
Budapest. Röppentyíĺ utca 73. B. ép.2. em.6.
Szü|etés ideje: 1 975.05.03.

Adóazonosíto jel: 8395680465
A hite|es céga|áírási nyilatkozat vagy az Ügyvéd á|tal e||enjegyzett aláírás-minta
benyújtásra kerÜ|t.

A képviselet midja: oná||ó.

A jogviszony kezdete: 2016.02.12.
Bejegyzés ke|te: 20 1 6.02.22.

Hatályos: 2016.02'22' . ...

13/2 Parvaŕńy Radhakľlsńnan Sai Venkaŕesń (an: lver Parvathy Radhakrishnan) ffi
Ügyvezetó (vezető tisztségvise|ó) íí39 Budapest. Röppentyíĺ utca 56.
szü|etés ideje: 1 965.12.3'ĺ.

Adóazonosító je|: 8361 58321 1

A hite|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az ügyvéd á|ta| e||enjegyzett aláírás-minta
benyÚjtásra került'

A képvise|et módja: öná||ó.

A jogviszony kezdete: 2016.02.17.
Bejegyzés ke|te: 20 1 6.02.22.

HatáIyos: 2016.02.22. - ,..

A cÉG sTATlszTlKA| SZÁMJELE

20/1 25492871-5610-113-01.

Bejegyzés ke|te: 20 1 6'02.22.

Hatályos: 2016.02'22. - ...

A cÉG ADoszÁMA

21/1 25492871-2-41.
HU25492871.

Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2016.02.19.

Bejegyzés ke|te: 20 1 6'02.22.

Hatályos: 2016.02.22. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALMI JElzŐszÁmn

11

í3

21

fi, t
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2017 ' 04. O4-ihatá||ya| 3. oldal, összesen: 4 oIđaI

32/1 11600006-00000000-76468751
Erste Bank zrt' (1138 Budapest, Népfürdó u. 24-26.: 01 1 o o41o54)
A szám|a nyitási dátuma: 2016.02.29.
Bejegyzés ke|te: 201 6. 03.05.

HatáIyos: 201 6.03,05. - ..'

45 A cÉG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETóSÉGE

45/1 E mail: briqitta.balik@qmail.com
Bejegyzés ke|te: 20 1 6'02'22.

Hatályos: 201 6.02.22. -'..

49 A cÉG cÉGJEcYzÉxszÁmnl

01 09 278298
Vezetve a(z) F őv árosi Törvé nyszék Cég b írisága nyi |vántartásában.
Bejegyzés ke|te: 20 1 6.02.22.

Hatályos: 2016.02'22' - '..

CégformátóI függő adatok

í A ľÁnsnsÁc TAGJAINAKADATA|
(0e)

1(09)/1 Kovács Brigitta(an:MuránviMáriďl s 1139 Budapest. Röppentvíĺ utca 73. B.

ép.2. em. 6.

szÜletés ideje:,ĺ 975.05.03.

A tagsági jogviszony kezdete: 2016.02.17.
Bejegyzés ke|te: 20 1 6.02.22.

Hatályos: 2016,02.22' . '..

1(09)/2 Parvathv Radhakrishnan Sai Venkatesh (an lver Parvathv Radhakrishnanl @
1í39 Budapest. Röppentvű utca 56.

szü|etés ideje: 1 965.12.31

A tagsági jogviszony kezdete: 2016.02.17.
Bejegyzés ke|Íe: 20 1 6.02.22.

Hatályos: 2016.02'22. - '..

97 PÉNZÜGY| MoDUL

Létszám: 5 fó

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár ľendszerébő| származnak, ame|y cégek esetén a
Gégközlönyben megjelent hivatalos adatokat tarta|m azza, más szervezetek esetén egyéb

foľrásból származó hivatalos és gyűjtött információk |áthatók.

49/1
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2017.04.}4-íhatá|Iya| 4. o|đal,összesen: 4 oldal

Lekérdezés időpontja : 2017 .04.04 09 :02
Utolsó feldolgozott cégközlöny megjelenési dátum a: 2017.04.01.

Adatbázis utolsó aktualizá|ási dátuma: 2017.04.04 08:44

OPTEN Kft.O
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Ugyvéd ä|ta| ellenj eg yzett
AtÁÍRÁS.MINTA

i

Áluiíľott l(ovács Bľigitta ( sz: Balik Brigitta; Szöny, 1975.05.03.; an: Murányi
\,,íál:ia; lakcím: II39 Budapest, Röppentyu u, 73. B. ép. 2. em. 6,) mint a
i3i:i-Vęn Éfteręm Korlátolt Felelősség.í Tá'.u'ág ( szél*relye: It3g) Budapest,
i:ioppentyű u. 56. ) tigyvezetője a céget ugy jegľ,zem, hogy a Társaságkézzel
.ĺa.E\i géppel íľt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez öntĺIlőan az alábbiak
:lzęľ.''nt íľom a nevem: I

:

"i
.ľ,ęydęp,,.3ł,lmt*

Kovács Bľigiťta
l

i)ĺ. Sziiágyi Gábor rnint a Táľsaság, Társasá gi szerzodését készítő és é|Ienjegyza
'i.'t]yg{s ( 1054 Budapest, Alkotmány u.4.; Budapesti Ugyvédi Ka^Iara,
:ajstĺomszám: 01.002381.) tanúsítom, lrogy Kovács Brigitta 1 'ž: 

nalit Brigitta;
S;r5ĺ:3,.. l975.05.03.; an: Murányi Mária; lakcím: I13g Budapest, Rcippenti,tlu,'"-''.i. .E'. é;p.2. em. 6. szám alatti lakos ) aki szeĺn'élya"ono''ágát ui's%žsra'..zz;tfi.łr Személyi igazo|ványával és a 640146ł]I- sz,źlmű ĹakcímkátEával
'.+?złita, ęzt az aláíľás.mintćĺt a mai napon, a Táľsasagi szerződés aláírásával és
..'ien.iegyzéséve1 egyidejiileg előttem sajźt kezuleg írta alá, mint a Bľi-Ýen
!,,.í:ęľem Korlátolt Felelősségű Táľsaság (-székhelye: 1I3g Budapest, Rcippentyű
:.''. sij. ) 2016.02.17, napjátő|, kezdődően hatźrozatlan időrá 

^ds"äiuu,t,tt.' i:-..i'.ęZetőję. 
i
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Budapest Főváĺos Vl|l' kerütet Józsefuárosi Polgármesteri HivataI
Gzdálkodási Ügyoszta|y
10'32 Budapest
Baľoss utca 63.67.

W

M agá n személyek esetében :
Keľehnezőneve: ............... telefon:

20l llj év
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i;Zaĺl

kď \
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xio*t
d[ĺuuo

úttesten, zöldtenileten vagy..

:ia::iii:.
i....i._.i i i. i

Kéľjük a túloldaIon jelzett
. ű ké r e l e m ny o mtaiv dnyt

mellékleteket csű,tolni, és
aIáírni szíveskedjék!
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A kéľelmező tudomásu| veszi, hogy
} a kérelem benyújtása nem jogosíla fel a közterĺileÍ.haszná|aÍára,
} a l8/20l3, (Tv.24.) önkormányzati rendęlet 17. $ (I) bekezdése

kö zterĹil et-has ználati đij at kötel e s ťlzetni,
} a közterĹile ten kizárő|ag a 21 0 12009'(IX,29.) Koĺmźlnyrendelet 1 2. $

nręllékletében meghatározott termékek árusíthatók.

szerint a közterület használatáé:lt

(1) bekezdése alapján a rende.et 5.

A kére|emhez akére|mezőnek az a|ábbi melléleteket kell csatolnia: (A csato|t mellékletet kérjiik X-el jelölni)

1. A közterületerr folytatni kivánt tevékenység.qyakoľlására feliogosító egyszeľiĺ okirat másolatát:
- egyęnl vállalkozás esetén: vállalkozói igazolvánvt,
- g.azd1s?gi.t4rsaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivô@
. társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántaľtásba-vételĺiket isazoló okiratot.
- tĺstennelők esetén őstermelői igazolványt.
2.ĄzigényeItteľületrevonatkozóhelyszíntábrázoIőváz1atot,Jm
ls. A vázlatorr azigéĺyeltterületnek - a szükséges nréretekkel - úgykell szeręelnie, hogy annat nagysága,
elhelyezkedése egyértelnriĺen rnegállapítható legyen (TERASZ, pÁvnoN BsBrÉN: aľlnak széIessege,-
hosszúsága; a tetasz, pavilon szélének az épulet homlokzati falától és a jźLrdaszélétől való távolsága ; terasz
esetén annak az üzletnek a bejáratától való t4volsága, amelyikhez tu,tož,k:méterben mérve).
J. Az elhelyeznikivánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírását és terveit:, teras,kérelm"khe, á
heb,szĺn ĺbtąiát is csatolni sziiluéges.
4. jvleglevo letesihrlényre vonatkozó közterüleĹhaszná|atihozzájárulás megújítása esetén -
várqsképvédelmi szęmpontok figyęlembevétele miatt _ fenyképielvételt kell becsatolni.
5. L,pIte'sI ellgedehlhez kötótt építmén}) e'getében' vagy építési munkálatokkal a'''s,efligga ĺ,a,te,til"ĺłlasznála7
e,setében az építtetőtől kapott nleghatalnazá,st és a jogszabályban eIőírt esetekbei aiogerős építésügyi
hatósá,gi engedéblt csatolni sziikséges.
6. Kozí:t igénybevétele esetén _ u 2. ľo
foľgalomteclrrrikai vázrajzot, alnely beszerezhető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatóság Kĺizútkezelési

-Figvelmeztetés:
A hiáą,talanul kitöltôtt kérelemľlyonltatván1l !5 az előírt mellékletek csanlasán ĺúl, a pontos es eglértelmíi helymeghatározas,
valun,illt a meglévő létesítmén1,.fotója elengedhetetlen a benyjtott kérelem érdemi etbírátasához!

A köfertilet-hasmá|atoÍ. _ ktilönösen _ az alábbi jogszabtt|yokszabályozzák:
} a lrelyi önkonnányzatokól szóló 1990. évi LXV. törvénv
} a Józsefuáosi Önkonnĺíĺryzat tulajdonában lévő ktiztérületek használatĺíró| és hasmá|atának rendjéről sző|ó |8/2013.(Iv .24.) önkonnányzati ręnde]et
} Józsefiláros Kenileti Epítési S3bályzatárő| szőiő 66D0O7.6n,n)önkormányzati ľendelet} Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabá|yzato| szôk) 47/1ilt.1x' l s.; r.oo. Kgy. rendelet

' l']:I]:]:"n, 
rck|ámbeľendezések és cégérek elhelyezésének szabÄ|yairőt szó|ő 55/2013' (XrI.20.) önkonnányzati

ľe11oelete

NY I LATKOZAT

eljáró hatóság felé továbbításához ajogosultság rnegállapĺiása és teljesítése céljából.

ügyintézőjétől tájékoz-tatást kaptam - melyet tudomásul *rcň _ az eljárźls megindításán ak napjárol, azügyintézési hatáľidőről, az ügyemĺe irányadó jogszabá|y rendelkezésęiről, jogaimľól és kĺitelezettségemrol,
továbbá kötelezettségem elmulasztásának jogkövetkezménýeiről, a hivatali elérheřségľől.

fellebbezési jogomról |ęmondok. Tudomásul veszem, hogy ezá|tal az ügyemben hozotí határo zat annakk<izlésekor jogerőre emelkedik.

Á,l, li . i0 tl
itt,k.!koĺ ĺtai łrcl,\ko'

Yltłłt* ł,tłt'"í !}łĺĺ* !Ý.ft.',ĺżĺl Ę:'' {cssuí}i Le.ł's rĺ*ł g'ŕsiÍJ!
ł.Ąśij ŁjYj)j;i ś ĺí 5:łá|n] ĺ] j " Ĺ1$-':$ěísíj

ńłj ŕ:lz-Éĺii : f'.t7:jł'"../ás,ł"4.s

ńil,
l.ht
U\

fO
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Budapest, zoĘ ovłb no..*... nap.
KÉRELMEZó ALÁŕRrĺsA



BUDAPEsT FovÁnos VIII. KERÜLET
JozsEFVARosI

PoLGÁRMESTERI HIVÁTÁL

HĺrÓsÁcĺ Ücyoszrá.r,v

lcĺzcłľÁ'sl IRoDA

U gyir atszám z 0 5 -992 l 20 I ] .

IJgyintéző: dr. Szabó Kata Karolina
Telefon: 459-217I
Em aih szab ok@jozsefu aro s.hu
Hivsz.: 16-8012017

T árgy z közteriilet-foglalási kérelem

Gazdálkodási Ügyosztály

dr. Galambos Eszter
ii gyo sztályv ezető r észér e

Helyben

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!

Hivatkozássalhozzźrlkérkezettmegkereséséte az alábbi ti|źsfog|a|ást adjuk:
'Wine & Dine Kft.

Budapest YIII. kerĺilet, Bľódy S. u.21. 23 m2 vendégtátó terasz

28 m2 napernyő

Q017. ápľilis 01. - 20t8. máľcius 31. ktiziitt)

tészére a kozerüIethasznźiatbaadását a fenti időszakban a,,JoI<ÉsZ'' 10.$ (3) bekezdésében
rc gzítettek b etartása mell ett kere ske đel mi szemp ontb ól n em kifo gá s o Ij u k,

az a|ábbi kikötéssel:

a vendéglátĺí teraszt a kereskedő csak az liz|et nyi|ászárőinak zárva tartásánz|
üzemeltetheti.

A Wine and Dine Kft. 6824/20|6 szźtm alatt szerepel hatósági nyi|vántartásunkban _
,,CURRY HOUSE'' elnevezéssel _ Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 1. szĺím alatti
üzlet tekintetében. Azilzlet nyitva tartási ideje: minden nap: 11.00-23.00 óra.

Jőzsefváros Kenĺleti Építési SzabályzatárőI szőIő 6612007.6II.|2.) ok. ľenđelet (ĺorÉSz;
10.$ (3) bekezdése éľtelmében:
,' (3 ) Vendé g|átő terusz elhelyezése

a) Vendéglátó tetasz közteriileten vagy kózhasznźiat céIjára átađott magánteľĹileten csak
abban az esetben létesíthető' ha:

. a gyalogos sáv szélessége _ a bíztonsági- és berendezési sávok megtaľtásával _
Iegalább 1,5 m;

. a Eyalogos sáv szélessége az árkád alatt is Iegalább 1,5 méteľ és
o a terasz legfe|jebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb méretií tetasz esetében

legalább 1,5 méter széles feltileten a körĺiljárhatóság biztosíthatő.
b) Tetasz oldalai 1,0 méteľnél magasabb szetkezettel nem hatĺárolhatók le.

X 1082 Budapest Baross l.63-67. @ 459-2100
wwwjozsefuaros.hu

les



c) A teraszok téliesítésének, esővédővel való e|Látasźnak megoldását az épület
megjelenítéséhez történő megfelelő illeszkedés érdekében be kell mutatni aZ

önkormányzati főépítész e|őt., illetve annak hitnyában az illetékes tervtanács elott,

melynek źilásfoglaLását csatolni kęI| az (elvi) építési engedély iľanti kére1emhez.,,

A megállapodásba javasoljuk belefoglalni, hogy a keľeskedelmi tevékenységét a
kereskedelemről sző|ő 2005. évi CLXIV. törvény előírásainak betartäsával folyathat1a,
továbbá, hogy a vendéglátó teraszon azeneszolgáItatźLs tilos, i11' tevékenységtikkel a iakosság
nyugalmátnemzavarhatjźk(zaj,szag,nyítvat,e,rtás,rendezvények,stb.).

Budapest, ?,0I7 . 03.28.

Tiszjĺ:lęĹ'.ĺ:j:

!x i082 Buĺĺapest, Baross u.63-67.
=:=::::::- ---:=:a-łss-zloo *n t\ŕ.\
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lvww.iozs,efuaros.hu



B UDÁpEsTI RĺNĐoR.r,'orai'lľłxysÁc
VIĺI. Kęrületí Renĺlőrkapitányság

Rendészęti Osztálv

Ugysĺáĺm: Ű 1080ĺ 562-43 1fÜ17, ált. Tárgy: szakBłatóságĺ ĺłä!ásfogřalás
U gyintezo: Boĺos Attiia ts a|tns r, hđgy'
TeI,: 47,7 -37 -Ü0 / 48-!f4
Emai1l boľosab@budapest.police'hu
Wiv, szźlm: Iő.8Ü/?017,

đł:. Gaĺaľnbos Eszteľ
ťigyosztátryľezető

Errđapest Ftjváľos VIII' kęľĹilet
Józsefv aľosi onkormányzat
Polgiáľmesteľi Hivatala
Gazdlĺlkodás i Ügyosztály

B--udapp*st

Baross łtęa 63-6? '

r 082

Tísztełt dľ. Galałnbos Eszteľ!

Tájékoztatonr, hogy a f,enti szĺárnon hatóságomhoz érkęzętt ľnegkeresésb,en fugiaitakat
megvizsgáitam, melynek sclĺálr az a|źhbiakat á1iapítottam meg:

A Wí'ne & Đine K.ft. kéľeimet nyújtott bę a Józsefuáľosi onkoľ'nrányzat tula3donában Iér<ĺ
kĺĺztenilot használatáh9z, melybeĺ kitslepü1ésének engedóIyez,ését ke.'1g źol.ĺ' apňlĺs Gl. naptól -
2018' maľcius 3 i. napig a Buđapest VI]I. keľiilet, Bľódy SŁnĺloľ utca 21 . szám elott a .,árdćn 23
ĺlég5ĺze trnóteľ tęrül etĺe'

A Í.entí heiyszínen kozbiztonsági és közlekęđési Szempontból a kitelepülés el1eĺl hatóságorn
kiťogást nęm ernol.

Budapest, 2817 rĺáłrcius f4.

\0.

Cím: 1084 Bucĺapest l431 Bp. Pfl:tőt
TeleÍtln; 477,3700 Fax: 4?,7-3724' 48.401

e-lnail: 08ľk@|rudapes r'police.hlr

RZslvE() j'ý.l.s.]'c'ĺ)i0.c0.j!'é.-ł4D4'l'U.l[lU^6ÉDc80]9J-5cE54s657F':|.5iłÚ.]5t.]j

tĺiiKK. tlBy{:Í sf'itniijj3ój]: l da|íb:

fi

Wĺu'v

l+ł

ď..'...".*osztáIyvezető



Budapest Főváľos YIII. keľĺilet
Jĺózsefvárosi onkoľm ányzat
Polgármesteľĺ Hivatala

Gazdálkodási Ügyosztály

dľ. Galambos Eszteľ
üryosztáývezető

Helvben

BUDAPEsT FlvÁnos
VIII. KERTTLET

JTzsrrvÁnosĺ öľxonľĺÁľyzłr
PoĺclłnnĺnsTERI HIVATALA

FÖÉľÍrÉsz

Iktatószám: 26-284120|7
,Ügylntéző: Szomolĺánýné Kocsis Beatrix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanýneb@jozsefuaros.hu

Táľey: Wine & Dine Kft. kozteľület használati kérelme _ Bródy Sandor ltca}|. szźlm e\íĺtt

Hiv. szám: ]6-80/20]7.

TÍsztelt Ügyosztáý ezető Asszony!

Köszönettel vettem tźtrgý témában tett megkeresését. A Józsefuáros Keľületi Építési
SzabáIyzatárő| szó|ő 6612007.(xI.1'2.) renđelet (JóKÉSZ) 10.$ (3) bekezdése szabźiyozza a
teľaszok elhelyezését.

Fentieka|ap janmegá||apitom,hogyaközterü1et-haszná|atengedélyezhető.

Felhívom azonbarl a figyelmét, hogy a településkép védelmér(i| szóIő 2016. évi LXXIV.
törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjźn a helý építési szabáiyzat településképi követelményeit,
valamint az épitészeti öľökség helyi védelméről szőIő, a reklrĺmok, reklĺímhoľdozók és
cégéľek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiľől, feltételeiről és tilalmáľól szóló, ésa településképi véleményezési, illefue a telęülésképi bejelentési eljĺáľás sajátos
joglnténnényekľől szóló önkormźnyzati rendeletet 2O|7. szeptember 30-ig lehet alkalmazni.
20|7. október 1. utźn az újoľnan megalkotott településkęi arculati kézikönyw és a
teleptilésképi rendelet a|apjén a korábbi településképi bejelentési eljaľásban hozottigazolások
feltilvizsgálásra kerülnek, ezért a napeľnyőre vonatkozó telepiilésképi bejelentési eljĺĺrást
2017. október 1-étől szátmított 3 hónapon belül meg kell ismételni.

Budapest, 2017. március 28.

Üdvözlettel:

ýoaí"íl *n"+
IvránýiJ.Gfri,ŕlWét
ťőepítész .:

B 1082 Budapest, Baross u. 63-67. Ż 45g-2|Oo
www.jozsefuaros.hu
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Nyilatkozat

Alu|írott Aditia Khan a Wine and Dine Kft képvise'letében nr1ĺ|atkozom hogy a

Wine and Dine Rft.2at6. szeptember 2D..tó| tizem.e'hetĺa 1085 Budapest
Hor.ánszky utca ]-. sz,ám a|atti Curr.y House e|nevezésű éttermet, Az elć5ző

üzerne.ĺtető Kft' rnás tulajdonba kertjlt és ve|ü'k a kapcsolatunk is megszűnt.

4-1Z ąpĺi{1.9 1.tő.l'szeretnén.k mŕíkodtetr.li azt az éttel.é,m előtt kialakított teraszt
amit a The Masa|a Zone Kft. mĹíkodtetett élőttünk, vä.larnint használni a

na pá rnyéko|ókat rne|yek je|en |eg nem üzemel nek. Arnen nyiben szűkséges
cégÜnk átváI|alja és kiegyen|ítĺ a rhe Masa|a Zone Kft. teraszengedé||ye|
ka pcso latos ta rtozá sát'

Budapest, 20L7 . 01. 05. Ügyvezető

Syeda

helyett Aditia Khan

.,,,' -,rr,i.i, : .;
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ť ji:r,ilrtćzii ( ir:Ilt:l.. I ltll-i-i'l(lr ;\lli|ĺ.l
,|.cIcĺilrt: .1'5 ()"] 5'](l

c-l lli l i l : ľ,ťllt:t.Ilźl{./i ĺ( )zst: ĺ\' ;l t'ĺ.l:;. I t t I

ĺjlil-ltItll .',' .l| ' *,,ir'' ĺrlirtti (.t(l(l-],.J |lr:;ĺ.) r...ll'lĺ|ći;lú;łiIl.'lr

| ćtĺ:s ĺl,ť:st:
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llr r) \l'r.\ | l ()\.\r{(}:'

\,ll|. l'l.ltĺ t'l l

.l(}/,5l'l-\ \ltí)\|
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tcIcpii |ćskć1li llc.jclcll tcs i c|.iĺi r.iĺsIlłl ll

\łille allĺ| ĺ)illc }ĺÍ't- [lľicIclrtĹj sZLIľVcl(-,ĺ ĺĺćl.cIlllćlr:.2(} l7. ĺ.cIll.llliľ 2J-lirl irlł[r,l ll ĺ.t:lľlrti |Úskĺ'1li

llr:jclcnrć'si cl.jĺ:rl.ĺisllłrll. il I}ľĺjĺ|Y Siĺtttlĺlľ u 2l..szrilll alatti (Jóíl27 hr.sz.) r'cllĺlŕ:glzi|ĺihĺ:Il utľ;ri

Ilĺlltllĺ'l!ĺzati!n lrłrtrre||eneĺí ós tcľasz lótcsitćsc tĺiľgybĺrĺl bcllyÚjttltt ĺ|cll<irrllcutĺjĺ..iĺi1 l:ltvizsgt,ĺiltilllr

r:l lt li'.:tlt l,rlcl.qit:|(ilĺ ćpítí:si tl.r,'ókcIlYsćg l.ćgzćsćt tttĺ|ĺrnrĺisul\,csZeIIl rrz alrilllli hiltiiĺessc|:

.\ ltallcr'll},(! |ĺ-:g1.,cľl az ć1lĹiIcĺ szĺtlćr,cI hĺtľlllĺlniz,łilĺi szílli'i 1lttllrtĺl|ĺ. hulgc), rtlilllir llć||'łirli. ĺr

\L'l)(lćgIźit(ihr)l-\, l-tc'r'. c::;illĺ ĺt llit1lcllrr1'(l l)()|lvV'ít liiggőlcgcscll Iclĺigti ĺllll1lćlili.jĺiL.. szĺll*t-lvlt l'i.szl-.ll
j.':Icilíthct(i lllcg. tllcl;,'lrlĺis ľclĺlítlll()[ Ilcll] t,itrtłLItrrłlzhłtl';\ tcIt:llii|ćs|ĺćpi [lt:jĺ:|ĺ:rlićlii cl.jłirliĺit ]()l7
tll'ttilrcI |'ctĺll szárrlíttltt 3 hónapĺln bclĹil Ilrcg l<clI isIllćĺclrli. ĺrz itlĺlĺtlt.i szalltilyĺllĺ llt:taI.ttisiitlil|ĺ

ĺi ĺ11'g ] 1'1r''1'.'',ćtc.l ćl,c l .

,\ ĺcIc1lĹi|ósl<ć1li lle'jĺ:It:ĺlĺi:si c11z1l'ĺrs s()ľÍil'} liiaĺlĺltt' igaz,ĺllłis ir kiiz|Ĺ:st(jI szlirllítĺlĺ{ ó hĺilla1lig
ćl'l cltr'cs.

.lt'lcll lclcpĹililsJ<ćpi <liintť:scIrrtrrcl sZct,}1t]cll a Rlrĺlapcst ĺ;őr'ĺłttls Vĺll. kcriiiot.|ĺrzscĺvĺil-t.'s
()illĺĺlllllĺitl,vzat Iićpviscl(ĺ-telstĹiIetćhcz lchr-lt ĺi:l]cblrcz,lli az iitvćtcltŕjl sziillríttltĺ [.5 nłtIlĺlll hcItl|.

^ 
tcIc:piilćslĺ<]pi bcjclcIlĺćsi cljár.ásball htlzĺrtl igaz,<.tlłis l1ol.|1 llictlĺcsíĹi ,i|.1' ćpĺĺtt:tő: tlliis

iĺll.rszabłilyolĺł.lall cli!íll cngc:clćlyck lucgszc:ľzĺisćtő]' l(iizös tLLlajclorit ćľirltij tlrtiĺlilsítźts ĺ:sc:ĺt.lĺl ĺt

ĺLllirjclĺlnosĺár.sali hozzĺijáľulilsa SZĹikscigcs..iclcrr ĺclci.lĹilóslĺcpi igazolłis 1lol1lťi:.jtlgi igćnl.t tlclll
ĺliirlt cl.

,.\ ĺt.Ic;lii lcis|ĺćpí c:|.jál.ás sĺll.ĺin lncglrozt.ltl igazoláslran ĺilglaItĺlĺ lllcgszcgtlsc cls':Lćtr tcIcptl|ĺ:slĺĺi1ll
|iiltcĺczć'si c.l.iĺiľĺis lcĺillvtĺltńsa I.cllclclllcĺo cl. ĺ\ l<ötclczcttsógok tlrcg1szcgć.se ćs i'ćĺ:ľc lrclrl hĺtjt1rsil

ĺ':st:tćll 5() (XX) lill.irltig tcr'icclő bíľság lĺiszabásĺI ľcllc|eIhct(! c:l.

ĺ h. |) {} K ()l-.  S

\\.iIlt: ĺllltl l)irlc I]t. llc'jclclltő SZcľVcZct, a 26-45l20l 7 iigr,il.iltsz-irnrĹl |<ćI.c]ilrć.lrcn itz ć.;lĺtclĺ
l.ii;'11.1.1.,,...1 łrllt]'iliisiiľĺi| ćs r.ć:cĺcllllól.ől szťljĺi 1997. ći'i i,X.\VllI t-<'iľr.(:rly ({ĺli:'1[1$i11.5all l:tt.)
](). i) \ íl. ĺr tĺ:It:llij|ćsĺi:jlr:sztćsi l<r':ĺlcclrt:iĺirri]. az intci]ľti]t tc:lc]lĹilćsĺL'jlcszĺć.si sĺr.aĺćgirĺrri| Ú:'' ii

ir.ir-'1li-r lr:st.crIt|.':zć.si cszlĺ(iziilĺl.ől' valĺttrliľtt cg}jclj tL)ltlpĹiićsľclrĺ[t:zćsi sĺl.juitĺ's it.l1l.illtćzlrlť:rt5'ľlil.ĺil
:.,l.\]t\.l Ij| .2() l?, ('\l. ii.) l(ĺlľIrr. ľctlclc|ct 2.}.'s^u. Va|ĺ]|llint ĺlz ć1lítćsĹiggycl (isszcIiiggći cgyt:i |lil|.l,i

iilliiĺll.l.llĺilll,zilli il;rtĺisáĺli t:i.iilr.lĺso|< l.ćszlclcs szahĺlIrlaitril szĺilĺi 5l]()|3' (lI.l().1 (inktll.rlliitlr'zllti

l (),\.) l}Lltlĺr1lt:st. lJllt.t's* Lr, (l.]-ĺl,l' B .ł.59-;] J 00
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\ irrcl|ćlĺt.lt tclrtlĺlkLrl-rrcli|"łiciĺi1 ćs illlrlĺlk ltrc.lć|..lctciĺ itr,izsĺl,lilr'il lllr'1l;illit1litĺlIt;ttll. llĺ'lll, itz
lllcgĺ.cIcl łr tclc1lrilć'sĺcjlcsz1ćsi ktltr.:c.1rciĺit.til. itl:l]ĺ(r.gl.iiIl tcIc1lĹi|ť'sÍi:jlc:;zĺćsi stl.illi'giiil'<i| ĺis.r
tľlL:1lti|ćsrtlrlĺlcz.ćsi cszk(jzilkr'őlt r,aittluillĺ ciłY(s ĺ'clCl]iilćst.cĺltlczĹ'si slr'jiiĺĺls.jĺx1illĺćzIltćrl)'t.|irĺ:l
:lzĺ,l|ĺj 'jl.tl.]() l.). (Xl ii.) liĺll.lll' l.cll(lcl()t 2-'] \ ('łl"( -r) lrcliczĺlcs('[l..:ĺl, r'ilItttllillt ĺrz c1lĺlć:;ĺi1ilivtł
..i:iszcíiillgő cg.VĹ:S ht)|Yi ijtlkĺll.ltriillvzirti hatćlsiiĺ{i '.:ljiil.łisĺlk l.ćszlctt:s szillll'rl.vlril.ĺll :;zĺilĺ.t .5.,.]()|!

(ll li,l ) ilrrl<ĺrr.rliĺill-vli:lti ľ(ril(ĺcIct l. ltlcl]ckIctcllc:rĺ ĺi:g|ĺlll ttt'11illltti lĺiir,ctľllllĺ.:llvckllt:k.

'rz ć'1lítcsi tt:r'ť:['cliysć11 ĺt l-ckltillrok. t.cl<lĺillrlrc:l.clrtlľ;ĺť:sclt 'is cćp':ćl ck ĺ.:||tł.llyczť:scllt:l' :lzillrĺil.vllil.t:l
s,'ĺjlti :j5i2()|3 (,X|| 2() ) (jtlkĺlľlllĺillvzali rÜllťlc|ť1hctl :ilÍ]laltĺlkllirli. \/ilIíll1lill1 lr .|ĺizscĺ\'lili'.l
l''.liI|ctiI.:;líĺcsiĺizitlliilvziItĺil.ĺi|ĺ.lĺil<.i':s,/'):łĺ',.\|ł,,(r('j:.](X)7.|,xlll:')iill|<t,l.lllĺiIl
ĺiltlĺiilĹillĺlrill. ir lĺil<ii1ć's tcljclsí1ćsćr,cl lllc1'l,Ii:Ic:l, i.illir.lli:rt ir tľlc1lĹilť:slĺć;lllĺ: i||r:sz|iĺ':ĺlil.l.

'\ tclc1lti|ćsltć1l vćĺlclĺtrćl.ől szĺilĺ't 20l(l' ćr'i l,X](J\l.. tör.vćlly |4. *s 12-1 llc:kczĺlćsc: irla1l.jńll ĺt Ilt:lri
c1lĺtćsl Slill)ĺi]\.Zilĺ tcIc1l[ilćskćpi liövcĺcIlnćll1,ei|" r,a|':ttllint az ć1líĺćszc;tĺ iil.iilisĺ:g llclvi l'iiĺlt:Itllrili:I
szillĺl. it i.ci<!ĺillltllĺ' I.clĺ]ĺilllhtlľcloztilĺ ćs ec[]ćľC( clhcIyl:zcsćĺrck. itIkitIlltaziisiill;lI
liťir e tcltllť'nycil.ől. lL'lĺ(ltclclĺľol ćs tilaInlĺirriI l.z:ĺi]ĺ,:. ćs ĺl IclclrĹi|ĺ::;lĺć1li r.riit-lllit!ll.yt:zŕlsi. illtlIr,t' 'l
lclc1li'ilcskć'1liĺl..:iclctlti:siľljtir.łissititittlsiĺl.qirltĹ:;:,rlćn\,.ckl'ŕĺ:szĺllĺiiinlĺĺlľlllłil].v'r/-ĺlti
S,/('ĺ)l(:l])l)cl. .j()-il ltlhľt lllkaIrllaznj. ,]()|7' ĺllĺĺĺilicľ |. Lltritl i-lZ ťli()|tIliIll Illťĺ.\il|](()t()lĺ lr:Icpiilćsli.L11li

itlctl,1irĺi Iĺćz'iltöllvl.ćs a tclcpri|ćskcpi ľt:Il(lC|.1 alllp.jál: a |ĺ.ĺlľńblli ti:lt:pĹi|ćs|ićlli Llcjclĺ':ll(ti:.ĺ
cIjĺiľńs[rall hoztltt, igazĺl|łisok Í'clĹiIviz.sgálzisľĺr kcliilncl<. czćl.( a ľc:rltlclkc:ző ľćszlrcll Íitglalĺrll.
szt:l.iIlli |<il<iiĺĺisscl irz c1lítc1si tcvć|ĺcIl1'sćgct ĺtriĺilriĺisul l,ĺ:s;ĺc:llr.

'.\ l.cIlĺicllĺcző t.ť'szbctl ĺilglaltaknak nlcgÍ.clc|ő tclcpii|ćslĺćpi tlcjclcntc.si cl.jĺrl.iisbiltl Ilclzĺllt
igirztlIiisĺlrll ..' ŕjr'.' 3()'iĹ)' r\ ( l) bckczĺtcsć'll alaprr|.

\l.<llllĺlĺćl<ĺlSźir] l'ĺĺ.I\/cllncfĺctcll] az ćpíttetot. hog1';l .icIcn t|iiIitćsc|,l] llcln.jog;ĺl".ít.ja l.cI az ćpít(.li
lt't tllĺi:trr,sćĺr. aZ()lll)it]i. Í'clt(:tel nólktili lllcgkez,<ií:sćt.ľ. |)ŕjnti:ĺ;c:l1] źl tĺ:l.\,czctt cpítcsi icvilkĺ:n'vst''ĺl
ĺt.Ji:1ltl|ć'slĺcl1li llrcgĺ.clcllősógénck \1onätk0ZiiSŕil]iln il.ĺiIlyac|ĺi. ćs Ilcl)l ll1ClltĹ:i.iíl ĹlZ()]l cg).ć'[]

cllgl:clćl'r;clĺ. hĺ.lzzĺi.jĺiľLl|ĺtsok. cl(jzctcs lrcszcrzćsl:ľtc.lĺ kötclezctĺ".ćgc a|ĺil. lllcl.vclĺct cgy(:Il

iĺlľ.sz'illllĺ[v łt lićt.cltllcző által tC]ľVcZctt ć1lĺĺcisi tcr.ćkclr}sćg lllcgkc:zclćsc c:sclť:l.c cl(ĺíl...Ic:|.-:ĺl
Ilĺlzzit.jiil.ttlás()Ill llt)l.l.l tclkinthctő aZ csct.lcgcs pĺlig1rl.' jogi igćrlyck clclĺintćr^Ćlnck sc:ltt.

i\ li'llc.[rbcztisi.ioglriI r.cllĺlcllĺezćs az l,t". 3(j/l). $ ť3) bckczdć-^ćn ćs az ćpítćsĹigg.ycl (isszt:liiggŕl
(.''!\/(.\ l.]cl\/i ĺill|ĺĺrl'Illĺirlyzali ha{tl.siigi cliĺiľás<lk lśs:łlcĺcs sz.irlrtilyĺrilriI sz<i|ĺi 5l.2()l.l. (ll.l(i.]
(itll.ĺll lllĺitr.v,z'ilLi lĺ:lrclclct |3ĺA.r\.rr, a <lĺ)nĹćsllcll ío5.lalĺak lnc5lszcg'ćsćr.ől s;,,ĺi|ĺj l.t:nĺ'|cl|ĺczć's łlĺ
l t\ j();|) 

s\ (4)łltllĺcztlćsćIl aIa;lr-rl.

ijtlĺlltllt'st. j()| ,l. lllar.cir"rs l '

ĺ.ll.. Kĺlcsis N4iiić'

1lll I ułiľtrrcsĺcl. ĺ c l Iia t a I rrlir ziisii bĺi I
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Aluĺírott Syeda Nazma Parveen (lakcíme: House.B7/B, Road.6/B, Dohs Banani, Dhaka (Eangladesh);

születési helye, iđeje: Dhaka, 1959.01.01. (Bangladesh); anyja neve: Syeda Rabeya Begam), mint a

Wine and Dĺne Korlátolt Felelősségű Táľsaság (székhe|ye:1211. Budapest, Kossurh Lajos utca 62'

fszĺ.2,) [,,Társaság,,J Ĺigyvezetóje a céget akként ieg,rzem, hogy a Társaság iľatait a Társaság cégneve

alatt saját névaláírásommal látom el tinállóan az alábbiak szerint;

SPECIMEN SIGNATURE

[, the undersĺgned Syeda Nazma Parveen faddress: House.B7/B, Road.6/B, Dohs Banani, Dhaka

[Bangladesh]; place and date of birth: Dhaka, 1959.01.01, [Bangladesh); motheľ's name: Syeda Rabeya

segań), 
"s 

ihu managing directoľ of Wĺne and Dine Korlátolt FeletősségrÍ Társaság iseat: 12i1
Buáapest, Kossuth Lajos utca 62,Íszt.3.) (,,Company''J sign in the name of the Company in such a way,

that ĺ sígn my name alone under the trede.name of the Company, in accordance with the following;

Kelt/Dated; Budapest, 2OL6.au8usztus 15. /Budapest 15th August 2016

'.. -r-). Y..ęĺ!. ĺi..'łvl r.'ł.anń......'..
Syeda NazmaFárveen

I(észítette és ellenjegyeztef Prepared and cauntersÍgned by

Kelt/Dated: Budapest, f0L6. augusztus:15. /Budapest 1Sth August 20i.6
dr' Maľarits Tamás ügyvéd / attorney.at-low

łg

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



OPTEN Kft. > Cégkivonat 2017.04,}4-ihatá||yal 1. oldal. összesen: 4 oldal

MegjeIenĺtés

Kőzzététe|i i nformáció megjelenítése: Nem

Wine and Dine Kor!áto|t Felelősségű Társaság
(1 21 1 Budapest, Kossuth I.ajos utca 62. tszt. 2.) Adós zám: 257 35345.2-

43

Cégkivon at 20 1 7 .0 4.0 4.-i időá|lapotban

ÁlrnlÁľos ADAToK

Cégjegyzékszám: 0,! 09 286356 (Hatá|yos)

cégforma: Kor|átoIt fele|ősségű társaság

A|akulás dátuma: 2016.08.1 5.

Bejegyzés dátuma: 2016.08.22'

A cÉG ELNEVEzÉsE

2/1 Wine and Dine Korláto|t Felelósségű Társaság
Bejegyzés ke|te: 20'ĺ 6.08.22'

Hatályos: 201 6.08'22. - ...

A cÉG RÖuDÍTETT ELNEVEZÉSE

3/1 Wine and Dine Kft.

Bejegyzés ke|te: 20 1 6.08'22'

Hatályos: 2016.08.22. - '.,

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 121í Budapest. Kossuth Laios utca 62. fszt.2.
Bejegyzés kelte: 201 6.08.22.

Hatátyos: 2016.08.22. -..' '

A cÉG TELEPHELYE(I)

6/1 1085 Budapest. Horánszkv utca 1.2.
Bejegyzés ke|te: 20 1 6.08'22'

Hatályos: 2016.08.22. - '..

A TÁRsAsÁGIszERzóDÉs (ALAPszABÁLY, ALAPĺTo oKlRAT, lÉľesĺľŐ oKtRAT) KELTE

8/1 20í 6.08' 15.

Bejegyzés ke|te: 201 6.08.22.

Hatályos: 201 6.08'22' - ...

9 A cÉG TEVÉKENYsÉclrone1l1

9/1 561o'o8 Éttermi, mozgó vendég|átás (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 2016.08.22. :.: '.

https ://www. opten.hďc egtar l cegkjvonat-nyomt atasl 0 I 092863 5 6
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2017.04.}4-ihatźilyal 2. oldal, cisszesen: 4 oldal

Hatályos: 2016.08.22. - ...

9/2 5629'08 Egyéb vendég|átás

Bejegyzés ke|te: 20 1 6.08.22.

Hatályos: 2016.08.22' - ...

9/3 5630'08 |ta|szo|gá|tatás

Bejegyzés ke|te: 20 1 6.08.22.

Hatályos: 201 6.08.22. - ...

A cÉG JEGYZETT róxÉue
11/1 Osszesen:3 000 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 20 1 6.08.22.

Hatályos: 201 6.08.22. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATAI

13/1 Syeda Ä/azma Paryeen (an: Syeda Rabeya Begam) $ ugyvezetŐ (vezető

tisztségvise|ő) KÜlfö|di cím: BD Dhaka Road-6B House-87/B.

SzÜ|etés ideje: 1 959.01.01.

KÜ|fö|di adószám: 265089823021 6

A kÜlfö|diadószámot kiadó ország: BD
Kézbesítési megbízott cége: Csepeĺi Székhelvcenter Egvéni VáIlalkozás 1211

Budapest, Kossuth Lajos utca 62. fszt.2.
A hite|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az Ügyvéd á|taIe||enjegyzett a|áírás-minta

benyújtásra kerÜlt.

A képvise|et módja: oná||i.

A jogviszony kezdete: 2016.08.15.

Bejegyzés ke|te: 201 6.08.22.

HatáIyos: 201 6'08.22. -'..

A cÉG sTATlszTlKAl SZÁMJELE

20/1 25735345-5610-113-01.

Bejegyzés ke|te: 20 1 6.08.22.

Hatéllyos: 2016.08.22. - '.'

A cÉG ADoszÁMA

21/1 25735345-2-43.
HU25735345.

Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 201 6'08' 1 8.

Bejegyzés ke|te: 201 6.08.22.

Hatályos: 201 6.08.22. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALM| JELzŐsáľun
32/1 1091800'ĺ-00000089-47130006

UniCredit Bank Hungary Zĺt. Head office (í 054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; 01 10

041348)

A szám|a nyitási dátuma: 2016.08.23.
Bejegyzés ke|te: 201 6.08.24.

Hatályos: 201 6.08.24. - ...

1'.1

13

20

21

32
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2017.04.)4-ihatáI|ya| 3. oldal, összesen: 4 oLdal

32/2 10918001-00000089-47.ĺ30013

UniCredit Bank Hungary Zrt. Head office (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; 01 10

041348)
A szám|a nyitási dátuma: 2016.08.23.
Bejegyzés ke|te: 201 6.08.24.

Hatályos: 2016'08.24. - .'.

45 A cÉG ELEKTRoNIKUS ELÉRHETŐSÉGE

45/1 E mail:wine.dine.kft@qmail.com
Kézbesítési cím: wine.dine.kft@gmai|.com

Bejegyzés ke|te: 201 6.08.22'

Hatályos: 201 6.08.22. - ..'

49 A cÉG cÉGJEGYzÉxszÁmnI

49/1 01 09 286356

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

Bejegyzés ke|te: 20 1 6'08.22.

Hatályos: 2016.08'22. - '.,

Cégformától fÍ.iggő adatok

1 A TARSASAG TAGJAINAKADATAI
(0e)

1p9)n Syeda /Vazma Paryeen (an: Sveda Rabeya beqam) & KÜ|fÔ|dicím: BD Dhaka

Road-6B House-87/B.

SzÜ|etés ideje:,ĺ 959.01.01.

Kézbesítési megbízott cége: Csepeli Székhelvcenter Egvéni VáIlalkozás 1211
Budapest, Kossuth Lajos utca 62. Íszt' 2'

Szav azati jog mértéke meghaladja 50%-ot.

A tagsági jogvĺszony kezdete: 2016'08.15.
Bejegyzés ke|te: 201 6. 08.22.

Hatályos: 201 6.08.22. - .'.

1(09)/2 ZulkarnaÍn Saer Khan (an: Bab|y Khan| . í022 Budapest. Hankóczy Jenő utca

25. A. ép. fszt. ,|.

SzÜ|etés ideje: 1 983.1 0.01.

A tagsági jogviszony kezdete: 2016.08..ĺ5.

Bejegyzés kelte: 201 6.08.22'

Hatályos: 2016.08'22. - '..

1(09y3 Aditia Firoza Khan (an: Nazma Rhan]. s 1022 Budapest. Hankóczv Jenő utca 25.

A. ĺáp. fszt. 1.

Szĺ.l|etés ideje: 1 986.04.06.

A tagsági jogvĺszony kezdete: 20,l6.08.15.

Bejegyzés ke|te: 20 1 6. 08.22.

https ://www. opten.hu/c egtar / cegkivonat-nyomtatasl 0 I 0928 63 5 6
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2017.04. }4.ihatá|Iyal 4. oldal, cisszesen: 4 olda]

Hatályos: 201 6'08'22. - ...

97 PÉNzÜGYl MoDUL

Létszám: 11tő

Az adatok az OPTEN Kft. Gégtár rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a
Gégközl<inyben megjelent hivatalos adatokat tarta|mazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásból származó hivata|os és gyűjtött információk |áthatók.

Lekérdezés időpontja: 2017 .04.04 08:47
Utolsó feldolgozott cégkozlöny megjelenési dátum a: 2017.04.0,|.

Adatbázis utolsó aktuaIizá|ási dátuma: 2017.04.04 08:44

oPTEN KÍt.o

ĺĺ
ff1u?

https://www.opten.hu/c egtarlcegkivonat-nyomt atas/OtO9286356 zoĺř.řą.oą.



Ľ!I=swIE TEL sKY Magyaľors zág Kft.'
H-11l7 Budapest, IrĘi József út 4-20.
Telefon: (36-1) 889-6300
Fax: (36-1) 889-6495

B uda pest Főváros V|| l. Kerii tet J ózsefváros ön korm ányzata
VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottsága
Cím:1082 Budapest, Baross u. 63-67.
E-mai| : po| garmester@jozseńraros.hu

Uqvintéző: Németh |sfuán
Dátum: 2017.03.28.
lkt. szám: PPK 42ĺ 2017
nemeth. istvan@swĺetelskv. hu
Mobil: +36 30/68'1 34 59

Tárgy: - Budapest, Vl||. Práter u. 73
közterÍilet haszná|ati díj
részletfizetés iránti kérelem
Ü gyiratszám : 1 6-342ĺ201 7
Hiv.szám: 149ĺ2017, (03.06)

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017.a3.08.-án kelt 149t2O17.
(03.06.) szám|jhatározatáva: he|yt adott a közterÜ|et használati kére|mÜnknek.

A közterÜlethasználat kért időtartama 2017.03.06.-2018'04.,ĺ8, tehát több mint egy
év.

A megkapott határozatban szereplő díj osszegére, és a hosszú átfutási időre
tekintette| kérjÜk, hogy részÜnkre negyedéVes részletfizetést engedé|yezni
szíveskedjenek.

KérjÜk kére|m Ünk méltányos e|bírá|ását'

.{,

lľ f,



SWIE TEL SKY Magyarors zág Kft..
H-l 1 17 Budapest, IrĘi József rit 4-20'
Telefon: (36-1) 889-6300
Fax: (36-1) 889-6495

Budapest Főváros Vll|. Kerület Józsefuáľos onkormányzata
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága
Cím:1082 Budapest, Baross u. 63-67.
E-mai|; po|gaľmester@ozsefuaros.hu

Üqvĺntéző: Németh |stván
Dátum: 2017.03.28.
lkt. szám: PPK41l2017
nemeth. istvan@swietelskv.hu
Mobil: +36 30/681 34 59

Tárgy: - Budapest, V|l|. Práter u. 73
közteriilet használati díj
mérséklése iránti kérelem
Ü gĺyi ratszám : 1 6-342|20 17
Hiv.szám: 14912017. (03.06)

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Városgazdálkodási és PénzÜgyi Bizottság 2017.03,08.-án ke|t 14912017 '
(03.06.) számú határozatával he|yt adott a közterület haszná|ati kére|mÜnknek.

A kozterÜlethasználat kért időtartama 2017 '03.06,-2018.04'18, tehát több mint egy
év.

A megkapott határozatban szereplő díj osszege jelentősen meghaladja az eddigi
tapaszta|ataink a|apján ka|kulá|t értéket.

Tekintette| arra, hogy a meg|ehetősen hosszú haszná|ati idő révén az eset|egesen
csökkentett d.lj esetén is je|entős bevételhez jut az onkormányzat, és a megvalósulo
épÜlette! az e]őtte megépítendo újjárdaszakasszal a környezet megje|enése is jelentoseii
javu|, kérji.lk a közterÜlet használati díj lehetőség szerinti mérsék|ését'

Kérj uk kére|mÜnk méltányos e|bírá|ását.

Pfei



B udapeśt Főváľos VIII. keľület Jĺózsefvárosi onk ormány zat
V árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a

Készült: A Váľosgazdáilkod,álsi és Pénziigyi Bizottság 20Í7. máľcius 6-án (hétfo)
13.00 órai kezdettel a Józsefuárosi Polgármesteľi Hivata| III. eme]et 300-as
termében megtartott 8. ľendes tĺléséről

Napirend 2.1. pontja: Javaslat kiizteľĺilet-használati kérelmek elbíľálásáľa
Előterjesztő: dľ, Galąmbos Eszter - ügyosztólyvezető

14g/20t7.(III.06.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzotts árghatározata
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Yátclsgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság tlgy dönt, hogy közterület-hasznáIati
hozzźljělruiást ad _ előre egy összegben történő teljes díjÍizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

:,''i"j Közteľűlet -haszntiő,kérelrnező: SWIETELSKY Magyaľoľszág Kft.
(székhely: 1117 Budapest, Irłínyi József ltca 4-
20. B épület V. emelet)

A közterület hasznáIat ideje: 2017. maľcius 06. _2017. április 16.
Kcjztertilet-lraszná|at cé|ja: építési felvonulási teľiilet
Közteľület-hasznźlathelye: Budapest VIII. keľiilet, Práter utca73. szám előtti

közteľület
KözterÍilet-hasznźůatnagysága: 43 mf jfuda

A közteľü]ethasznáIat ideje: 2017. ápľilis 17. _2018, ápľilis 18.
Közterilet-hasznáIat céIja: építési felvonulási tenilet
Közterület.haszná|athe1ye: Budapest VIII. keľüle| Práter utca73. szám előtti

köZterĹilet
KöZtenilet-haszná|atnagysága: I29 m2 (89 m2 jnda_úttest és 4 db parkolóhely

10 m')

Felelős: polgaľmesteľ
Hatátidi5 : 2017 . marcius 06.

A dö ntés v égr ehajtátsát v égző szew ezeti egys ég: Gazd álko dás i tigyosztá ly

Soós Gycirgy s.k.
Bizottság elnĺĺke

K.m.f.

,tťŕ



A jegyzőkönyvi kivonat hiteles.
Kiadva: f0I7. március 7.

łi, C r ll;t*t^t- }.-l^-{/L{-\.
Bodnáľ Gabriella
Szervezési és Képviselői Iľoda
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BUDAPEST FoVÁRoS VlIl. KERÜLET
]ÔzS E F VÁ n os l o N.K o RMÁ N v ZAT

U gy int éző : G ylricza Ramó na
Tel.:459-2274
Fax:459-2276
e.mail : gyuriczar @jozsefu aľo s.hu

vÁnoscłzoÁt.rcooÁsĺ És
pÉľĺzÜGYI BlzoĺrsÁcł
soos GYcĺ1GY
elnök

Táľgy : kdzteriilet hasznáIati hozzáj trulás
]i'rUgyiratszám: 1 6- 34212017 .

HATARO ZAT

Swietelsky MagyaľoľszágKÍt. (ađőszám: T43OO327-2-44 szé|łhely: 1117 Budapest, Irinyi
József łÍca 4-20. B. épület V. emelet) _ a továbbiakban: kérelmezo _ közterülethasznáLat
iľánt elĆ'terjesztett kéľelmének a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I49l20I7.
(III-06.) számthatfuozatával helyt adott és

2017. máľcius 06-tó| 20|7. április 16-ig

hozzájáru|

a B;dapest VIII. kerül et, Ptáter vtca 73 , sztlm e!őtĺi köztertĺleten 43 m2 építési munkaterület
( építési fęlvonulási terület) célj ából tcirténő i génybevét eléhez és

2017. ápľilis 17-tő| 2018. ápľilis 18.ig

hozzájáru|;

a Budapest VIII. keľül et,Ptáter utca73. szálm ęIőttiközteľületen I29 *2 189 m2 iárđaés 4 db
parlĺolóľrely - paľkolóhelyenként 10 m2) építési munkaterület (építési felvonulási teľület)
célj ából tĹirténő igénybevét e|éhez.

Az onkormćnyzati hatóság a kcjzterülethaszná|aÍarnk díjacímén kötelezi a kérelmez őt arra,
hogy fizessen ĺneg Budapest Főváľos VIII. kerület Jőzsefvátosi onkormányzat K&H Bank
Zrt-:rcl vezetetÍ. t0403387-00028592-00000002 számt szám|ájźra a hatfuozat
kézhezvételével egyidejűleg egy összegben nettó 17 281 632,. Ft + ÁFa., łisszesen bľuttó
21947 672,- Ft, azaz bľuttĺí huszonegymillió kilencszáznegyvenhétezer
hatszán|letvenkettőforintköztęľĹilet-hasznáIatlđíjat.

Ehatźnozata közléssel jogerőssé válik és ellen fellebbezésnek helve nincs.

|0Bi1 !udĺpes1' Banoss u'63_67..Te|eíon: 06 | 459 2lO0 . E-mai|: po|garmestel@,jozsefvaros.hu . vĺ,włĺĺiozs"fuaro,.hu 1



BUDAPEST FŐVÁRoS Vlll. KERULET
Jozs r r vÁ RoS ĺ o N Ko RH,ĺÁ N Y ZAT

vÁąoscłzoÁlrcooÁsl És
PENZÜGYI BIzoľľsÁcł .

::3: "'oo"'
IND oKoLÁS

A kérelmező közteriilet-hasznáIatihozzájtrulás iranti kérelmet nffitott be Budapest Fővaľos
VIII. kerül et lőzsefvárosi onkorm źnyzathoz (a továbbiakban: Önkoľm anyzat) 2OI1 ' február
27. napján. Kérelme alapjtn az onkormźnyzat tulajdonában lévő Bu{apest VIII. keriilet,
Pľáter u. 73. szám eloÍt f0|6' március 06 - 2017 . ápľilis 16. közĺjtt 43 m, közJerülete: építési
munkaterüIet és 2077. április 17 ' - 2OI8. április 18. közötti időszakban 729 m2 (89 rn2 járda
és 4 db paľkolóhely _ paľkolóhelyenként 10 m,) építési munkaterület (építési felvonulási
terület) céljából kívanja igénybe venni.

A közteniletek rendeltetéstől eltérő hasznáIatźnak szabáIyait a Jőzsefuĺĺľosi onkcrnrányzat
tulajdonában lévő közterületek haszná|atáról és hasznáIattnak rendjéro| szőIő I8!20I3.
(|v.24.) önkormanyzati rende|et (a továbbiakban: Rendelet) szabáIyozza meghatátozva,
hogy mely esetekben, mely tevékenységekhez kötelezo a közteľület-hasznźilat hozzźjárúás
beszerzése, egyben meghatźlrozza a kozterület használat ellenéľtékét (ktizterĺilet használati
díj)' a kérelem benyújtásarrak és elbírálásának rendjét is.

A Kéľelmezó źita| előterjesztett kérelem megfelel a Rendeletben foglaltaknak. mivel
Kérelmező a Rendelet 5. $ (2) bekezdés 9. pontjában építési mmkatertilet elhe[5zezése
céIjábő| kéĺte a közterület-haszntiatot. A kéľelem formai és egyéb tartalmi szempontból
megfelelt a Rendelet 1 1. $ (4) és (5) bekezdéseiben írt követelményeknek (kérelmező" adaÍai,
ahasznáIat céIja, időtartama stb), a Rendelet á\tal elóírt mellékleteket kéľelmeze csatoIta.
Ezért a Rendelet |2. s (1) bekezdése értelmében a kérelem eIbírtiására hatáskorrrl
rendelkező onkormänyzati bizottság Budapest Fővaros VIII. keľület JózsętVar.osi
onkormĺányzat Képviselő-testülętének Yátosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottsága
önkoľmányzatihatősźtgi jogköľben eLjánva _ 2017. máľcius 06' napjan taľtott ülésén elbírćilta
azt' és az I49l20I7. (III.06.) szźlmuhattrozatáva|hozzájtnulást adott akéreImező résĺére.

A közterüIet-haszná|ati díj megáI|apítása a Rendelet I,7. $ -i9 $-ai szerint, a2. számu
melléklętben foglalt ďíjtáb|azat 2. ponla f.a. alpontjában fogtalt építéSi munkateĺĹitret

Ft/m2lnap) munkaszüneti napokon 420-ftlm2 lnap - napim2 hasznáIati díĺ- alapulvételével és a
Rendelet 20. $ (2) bekezdésében keľült meghatározásra, a napi m, haszná|ati díj és az
engedéIyezett alapterület valamint az engedé|yezett, napokban számított idljtartam
szotzataként, valamint munkanapokon a Rendelet 20. $ (2) bekezdése aIapján a Íizetendo đíj

napi összege megegyezlka teľületre érvényes I őrai paľkolási díj és a díjköteles ilđőszak

szorzatálnakösszegével parkolóhelyenként, azaz2 650,- Ft/parkolóhely/nap (munkanapokon,
265,- Ftl őrďparkolóhely).

A rendelkezo részben irtkozteruIet-hasznźt\ati díjat a közterület esetleg tén;'legesen kisebb
területrĺ haszĺáIatára' illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetéséĺe
ta]zinfef néllriil lrÄ+elcq ĺn eoft zetni

A közterületet használó kötelęs a hasznáIat cé|jaru engedélyezett tertiletet és annak
kömyezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, renďezęÍt állapotban tartaĺy és a

a
l0B2 tsuc]apest' Baross u, 63-67, ' Teleíon: 0ó I 459 2 l 00 . E-mail: polgarrnes1efl@'jozseívaros' h..l . wl,v,^:jczse.',iá..:;:;. |.i.: 
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közteľület hasznáIat időtartama a|att a szrikséges tt|Iagmegővási, kaľ:barúartási és
Íisztáĺtafiási kotelezettségét telj esíteni.

Amennyiben a közterüleĹhasznáIat során a haszná|attal ĺĺsszefuggésben a tertĺlet
megrongálódik, abbąn kár keletkezik, illetve azok másnak kárt okoznut ĺgy a köztertilet
hasznáIő a.ĺongálódást sajátkoltségén koteles heiyreállítani és a kárt me5áľítLni.
A közteľület hasznźiat kapcsán elhelyezni kivánt létesítmények, beľend ezések, egyéb
táľgyak biztonságos elhelyezéséért, orzéséért a közteľtiletet haszná|ő felel, azok esetlęes
megrongálódása esetén az onkormányzat felé kmtérítési igénnyel nem é|iet, a kĺjzteľiiĺet-
hasznáIati jogosultság nem pótolj a a jogszabályokban ělaĺ,t egyéb _ hatósági, illetvesza|rhatősági engedélyek (pl. építésügyi, egészségügyi, rendészeti szakhatóságok
engedéiyei) beszerzését és csak a kcizľeműköđő szakhátóságok hozzźĄfuu|étsában fogIatt
előírások megvalósítása esetén érvényes.

A kĺizterťlęt-használati hozzájźru|ás eredeti péld,ányát, vagy annak hiteles máso|atéń,
valamint a đíjfizetési kĺitelezettség teljesítését 

- 
igazolő dokumentumot (havonta,

negyedér,ente, vagy félévente töľténő díjfizetés esetěn valamennyi befizetést igazo|ő
dokumenhtmot) a tevékenységet foiytató személy kĺiteles a helyszinőn magtnáI taľtani és
ellenőrzésľe j ogosult személyek felhívására bemutatni.

A közteĺtilet-hasznźiatta| jfuő járulékos költségek (pl.: energiađíj, vízdíj) viselése, illetve
megfizetése a koztenil et használő kcitelezettsšge' Ěnnek teljesítése éľdekében kĺjteles a
megfelelő közmiĺszolgáltatókkal a sziiksége. -.gĺllupodásokai megkötni.

Amerrnyiben az építési munka végzése esetén' ha a közteľület-használat ajárda teljes
szélességét érinti és a gyalogosok közlekedése a másik oldalon |évó járdata nem teľelhető át,
ahaszná.Iő koteles a gyalogos ok számáravédőtetővel ellátott átiénőtĹiaukĺt*i.

Akc jzterület-hasznáIatihozzájaĺulásmegszűnik:

-hozzájfu tlásbanmeghatározottidoelteltével;
- a hozzájárulásban meghatáro zott feltételbekĺivetkeztével;
- ha a területre uzemzavar-elháľítás miatt, vagy egyéb fontos közérdekből szükség van;- a hozzáiaľulas alapján haszná|atba adott kđźtertilet tulajdonosa, vagy múvelési ága
megv áltozásának ingatlan-nyilván tartási bej e gyzé sével ;
- ha a kĺjzteľületen folytatott tevékenységre jđgosĺtó okiľat érvénye vagy hatálya megsziĺnik,
vagy a jo;gospl! a tevékenysé g folytatására valđ jogosultságát .gyeute.'íelvesái;
- a jogosu\t.halá|ćlval vigy _ 3o!ĺ személy, j;gi.';;Jliiségge1 nem ľende |kező tfus;asag '

esetén . jogutód né]küli megsziĺnésével;
-^\u ujogosuk bejelenti az onkoľmáĺlyzatnak, hogy ktĺzteľület haszn źiatával éľdekkörében
felmeľült méltányolható okból felhagy.

A k ci zterĺil 'ęt-használati ho zzáj tnul ást vi s s z a kel l vonni,
napot meghaladó közteľület -hasznćt7ati díitaĺtozása v an

amennyibe n a használónak
és azt íľásbeli fe|szőIítás

harminc
e1lenére

lÚS]] 3uc]apęst' Ba'ĺoss u ó3-o7 .Telefon: Üő | 459 2l00 . E-mai,l: polgarrĺnestel@jozseívaros.hu . iv'łrł,.iozset1raros'|ru 3
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nyolc napon belülnem ťtzetimeg, továbbá ahozzźljétulásban vagy a kozteľület-hasznáLatra,
vagy az ezzelkapcso1atos tęvékenységekĺe vonatkoző jogszabáIyokban foglaltak r-negsértése

miátt,vagyhaazÖnkormányzatakozterü1etmáscé1úhasznosításáróldont.

A közteľtilet.hasznáIati hozzájźrulás visszar'onható, ha az eľľe jogosult szervek eljáľásulĺ
soľán megáIlapítják, hogy a kcj'zteriilet-haszná|at a hel,vben éĺintett lakosság jelentős

ľészének nyugalmát zav arja, valamint közérdekből báľmi koľ.

A közteľüIet haszntiatra vonatkozó jogosultság megszűnése után haszĺáIő koteles a

közteľület eľedeti á|Iapotát kaľÍalanítási igény nélkül sĄát koltségén helyreállítani.
Amennyiben a kĺizteriĺLet-haszná'Iat során a hasznáIattal összefuggésben a terület

megľongálódik, abban kaľ keletkezik, illetve azok másnak kárt okoznak, úgy a kĺjzteľület

haszná|ő a rongálódást saját költségén kĺlteles helyreállítani és a kárt megtéľíteni. A
közteľület hasznáIő köteles az engedéIyezett időtartam |ejártát kĺjvetően a kĺlztertilet
haszntiatáva| minden kźĺtaIanítási és csereteľtilet biztosításáta irányuló igény nélkül
halađéktalanul felhagyni, és af eľedeti állapotnak megfelelően a közteĺrĺlet tulajdonosának

ľendelkezéséľe bocsátani.

Az önkéntes teljesítés elmaľadása esetében a renđelkező részben foglalt kozteĺület
haszntiata jogellenes köZteľület haszĺáIatnak minősü1, amelynek jogkör'etkezĺnényeit a
Rendelet 34: $-a és a közösségi egytittélés alapvető szabźiyairól és ezek elmulasztásánalr
jogkövetkezményeirőIszóló 1812016. rVI'02') önkormĺányz,atirendeIettartalmazza.

Amęnnyiben a közteľiilet hasznáIó a kozterĹiletet a jelen határozatban meghatározott idő

után is használni kíváĺja,kötelęs legalább 16 munkanappal a|Ąarati idő előtt rijabb kérelmet

benyújtani. A közteľületet tovább haszĺá|ru csakazťljabb hozzájáruIźls birtokában lehet.

A Rendelet 26. $ (2) bekezdése értelmében a közteriiletnek a közterül ęt-hasznźĺ|aÍi

hozzájaru[ás megkezdésének időpontjában és a |ejźnat időpontjában ferxnálló állapotáľĺil
jegyzőkönyvet kellfelvenni, melynek mellékletét képezik a fényképfelvételek'..

A ŕoztertilet tényleges használatának megkezdése előtt használó koteles az onkormtnyzat
kepviselőjével (1082 Budapest, Baľoss utca 63-67., teI: 459-2230) kĺjzös állapotfelmérést

végezniésarrólátaďás.átvételi jegyzőkönyvetfelvenni.
rovauue hasznźi|ő köteles a köztertilet-haszná|at megsztĺnésekor vagy szünetelésekoľ az

źitala hasznáIt közteľiĺletet az onkormányzatnak visszaadni, amit kizárőIag aZ

onkormányzat képviselőjének személ1'ę5 jelenlétében tehet meg, amelyrő| szintén átađás-

átvételi jegyzőkcĺńyvet kell felvenni. Az átadást-átvételnél csak a hasznźiő rĺevében teljes

kortien riyilatkozattétel és kötelezetts égvá|IaIźsj ogával rendelkező személy jaĺhat el .

A rendelk ező részben foglalt döntés a. Renclelet 1 1. s (4) és (5) bekezdéseiben foglalt
jogszabá|yi előíľásokon alapszik,me\yei a döntést boző akozigazgatási hatósági eljáľás és
-siolgáItatás 

áIta|ános szabtiyaiľőI szőlő 2004, évi CXL. tciľvény (továbbiakban: Ket.) 7I-74.

$ -ai szeľint i hattlr ozatban ľendelt kiadni.

ICB2 Budapest.Baross ,l'('3'67..Teleĺon: 0ó l 4-59 2|O0 . [-mail: po|garmestel.@ozseívaros.hil . v'r'V\^.liozseńĺarł;s |iu
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A ciontést hozó onkoĺmányzatibizottság hatásköľe a Rendelet 12.$ (1) bekezdésén alapsz|k'

Az önkoľmányzatihatősźę ahattrozatát a Renĺlelet i. $, 12. $ (1) bekezdése és I]. $-23. $-
ai Ket. i9' $ (2) bekezdése a|apjtnhoztameg.

BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET
]Őzsr FVÁP'oS ĺ Ö N Ko RMÁ ľĺ v Z^r

Jelen döntés ellen a fellebbezési lehetősés. kizźn.ását
biztosítja,

Budapest, 2aI7. maľcius 8.

A határ ozattó l érte sülnek :

1) a kérelmező,
2) a VIil" kerületi Rendőrkapitźtnyság,
3) a Budapest Fővaľos VIII. keľúlet
felügyeleti Ügyosztály
4) a Budapest Fővaľos VIII. kerület
Ügyoszttiy,
5) a Budapest Fővaľos VIII. kenilet
Úgyosztá|y,
6\ irattźt

ź
\^ v;
!.\2

bekezdés b) pontja

Józsefuárosi Polgármesteľi llivatal Közteľület-

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzngyi

,łil,,,L

i082 luclapest' Baross ĺs'63_67'",Te|eíon: 06 | 459 7|00 . E-mai|: polgarmester@ozseĺvarcs'hu . rnuo.ĺjozs.fu".o.. l..u 5
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B udap est Főváľos VIII. keľĺilet JózsefvárosÍ onk ormányzat
Váľos gazdálkodási és Pénzügy i Blzottsága

Készjlt:

KÔ zte rĺil et-has znól at c élj a :

Közt e rüI e t- has znĺźl at helye :

Kö zteľül e t-has znál at na gls ága :

v tt///\ ĺ V

vendéglótó terasz
Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca ]7.
szám előtti közterületen
2m2

JEGYZOKONYVI KIVONAT

A VárosgazdáIkodási és PénzügyiBlzottság20|7. április 3-án (hétfő) 13.00
órai kezdettel a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as termében
ĺnegtartott 12. rendes üléséről

Napirend 2.1. pontja: Javaslat kiizteľĺilet-hasznáůati kéľelmek elbíľálására
t|fnęrjesztő: dľ. Galambos Eszter - a Gazdálkodási Üglosztóly vezetője

21|120Í7. (Iv.03.) sz. Váľosgazd'á|kodálsi és Pénzügyi Bizottsághatározata
(0 igen' 12 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ábbi határozatijavaslatot
nem fosadja el:

]. lröztertjlet-hasznólati hozzójórulóst ąd _ előre eg1l összegben történő teljes dí1.fizetéssel _ az
alábbiak szerint:

Kcjzteľület-használó, kérelmező: Súrgabaľack TMRĺľ Kfĺ
(székhely: 2627 Zebegény, Ady Endre utca I8.)

A ĺłérelemben foglalt kĺjzterület-
haszndląt ideje: 20]7. április 03' _ 20]7. október 3],

2. a Sárgabarąck TMRW Kft' vendéglĺźtó terasz kihelyezése céljából igénybe vett közterület-
hasznóIat díjót 2017. április 0]. - 20]7. április 02' napja kĺjzötti ĺdőszalcravonatkozóan
fizesse meg.

Felelos : polgiĺľmester
Határid,ő: 2017 . április 3.

A d ti n tés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti e gys ég: Gazdálko dásĺ Ügyosztáty

K.m.f.
Soós Gycĺrgy s.k.
Bizottság elnĺike

A jegyzőkcinyvi kivonat hiteles.
Kiadva: 2017. április 4.

{r,,J-^n t- ;i-"!A-*
Bodnaľ Gabrľella
Szeľvezési és Képviselői Iľoda
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Megjegyzés: Fenti adntok kozlése a ki)zteriłlet-hasznóląti Mrelmek elbírlźlásĺźhoz, valamint a ki)zteriilet.hąszruźlati
hozzójúrulĺźs-ban foglaltak ellenőrzéséhez szükségesek Az adatokat a Polgórmesteri Hivątal Gazdálkodósi, illetve Kozterlilet-
feliigyeleti Üglosztĺźlya lrezetik az iformócios önľendellrezesijogról és az ĺnforĺruźctósabadslźgrót szótó 20I I ' evi CilI. töllléry alqjĺin

Kt'ut€ľtitet-hasznĺĺtatĺdeje: zu=éu Ľjä.] hő mnaptól 
_ zol7i.ev iTiol no ffi napis

1ľobt' idoponą- he|yszín esetén kértfuk tisĺát mellékelni!)

KiizterĺĺIet-hasz-ĺĺálat célj a: ...Káv éző teraszos elhelyezése.

Kéľe|emmel éľintett kłĺzteľtilet narysága: ....-I,57 ....... fiŕ/db

Kiĺzteľiilet hetye: Budapest, VItr. kertilet.........

......BľódySĺándor......(úpa.tér),I7....szźmelőfii;iifug!á& úttesten' zildtertileten vary.......

Megies|ues ( Egyéb tény, ktiľii|mény, LEYELEZ,ESI cÍnĄ amennyiben a fenti adatoktól eltéľ, stb):
. . .Két pad olhelyezése akávézó előtt lévő járdĺĺľa, a csatolt látván1lterv és a|aprajztarta|mazzaa jelen lévő utca
frontot, illerve az.új teľvezet pontos méľetaťanyait, illuszhációit.. ' . .

a Jĺózsefváľosi onkoľmánvzat tulaidonában |évő kőzterĺilet haszná|atához
Kérjük a nyomtątványt olvashatóaĺí, nyomtatott betűlel kitölteni!

MagánszeméIyek esetében :

KércIĺnezőneve:................. telefon:
i*-:- ---i---T

lĺlcíme:iľsz:! i;iihelyseg: ..................(u.,;-LL--i--l J--o' ''''--'--i-jjj;-

Szüĺetesihelye:... ... .. . ...'. ..... ia".;". |-iffi ł i-i] no

Kérjíik a túloldalon jelzett
a k é r e l e mny o łnt atv óny t

'r#Mi
mę tr l-é k l e t e k e t c s at o lni,
aIáírni szíveskedjék! es

ĺ
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deakne
Ceruza



-2-

A kéľelmező tudomásu| veszi' hogy-
a kéľelem benyújĺása nem jogosítja fel a közteriilethasmálataĺa,

.:. a Józsefuárosi tnkormányzat tulajđonában lévő köztęrületek |lasná|aÍźróL és hasulá|atának rendjérĺĺl szóló
18ĺ20|3. (\I.24.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdésę szerint a közterĺilet haszná|atáffi közteľĺilęt-
használ;an díj at köteles fizęnl"
a köztęrtileten klzárő|ag a kereskede]mi tevékenységek végzésének felttteleřől szóIó 2|0ĺ2009. (tx.29.)
Koľrnányrende|et 12: $ (1) bekezdése alapjrán a rendelet 5. mellékletében meghatarozott teľmékek
árusíthatók.

A kérelemhez a kéľelmezőnekaz alábbi mellé|eteket kel| csatolnia: (Á' csatolt mellékletet kérjiik X-eI jelölni)

1. A közteľületen folvtatni kívánt te.rrékenység svakorlásiĺ'ra felioeosító e{ĺszerll okiľat nriísolatát:
- eevéni vállalkozás esetén: vállalkozói isazolvíĺnvt.
- pazdasáeitiĺrsaság. eeyéni cés esetén: 30 napnál nem résebbi cégkivonatot. a|áírásl címpéldánvt'
- tiíľsada]ĺni és ewéb szervezetek esetében: a nvilvĺántart.ĺsba-vételtiket isazoló okiľďot.
- őstermelők esetén ősteľmelői ieazolvánYt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, azaztiszemeltetni kívánó keľeskedelĺĺi/vendég}átó egység érvényes
beięlęntés köteles keręskedęlmi tęvékenvsés bęięlęntését ieazoló dokumentumot vaEy a Míiköđési EnsedélYt
2. Az igéĺyelt területre vonatkozó halyszínt ábráz;o|ó váz|atot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak
is. A vázlaton azigénye|tteruletnek . a szĺikséges méretekkel. úgy kell szerepelnie,hogy annak nagysága,
elhelyezkedése egyérte]ĺnűenmegáltapitható legyen (TERÁSZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz,pavilon szélének azépi|ethomlokzati fa|ától és ajĺárda szélétő] való tavolsága;terasz
ę5ę1$11 annak azuz|ętlekabeiáĺatátőlvaló tlĺvolsáea' amelvikheztmtozk: méterbenmén'e).
3. Az elhelyeznlkivánt építmény, létesítmény, berendezés miĺszaki lelrźsźń és teľveit; terqszkérelmekhez a
helyszín fotóiát is csatolni szüIuéses.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó köztęrtilet-hasmálanhozzájáĺu|ás megujítása esetén -
viĺľosképvédelmi szempontok figyelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsato]ni.
5. Epítési engedéIyhez kotött építméľĺy esetében vagl építési munkáIatokkal összefriggő kozteriilet-hąszndlat
esetében az epíttetőtől kapott meghaialmazást és a jogszabóIyban előírt esetekben a jogerős építésiigłi
hatós ági engedéIyt cs ątolni szü|a épes.
6. Közut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszímajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrazokćl
forgalomtechnikai vánajzot, amely beszeręzhető a BKK Közuti Közlekedési lgazgatőság Kĺizútkęzelési
Főosaály, Forgalomtechnikai osztálván.

Figve|meztetés:
A hiáł,ytalaĺu] kitöltÓtt lre?eleĺnłryomtaváłly es az előíľt mellék]aek csđolqsqn tt'łI, a ponÍos es egłételmíÍ helymeghntarozás,
valalnint amegllhő létesítłneľryfotoja elengedletetlm aberyújtottlrérelem érdemi elbtrdlásához!

A közterület-hasnÉt|atot_ ktilönösen - az alábbijogszabáiyokszabáůyozzźk:

Ma$larorszíg heýi önkoľrnrínyzatairó| szo|ó 20Í 1. évi CDoc(D(. törvény
a Józsefvĺĺrosi onkormźmyzattuląidonában lévő kö,zleńiletek basmá|atfuőtés haqmáIatiĺnak ľendjéľől szóto |812013.
w .24.) önkormanyzati rendelet
Józsefuĺáros Kertileti Építési SnbźtyzÁźlto| sző|ő 662oo7.Qil. l2.) önkomľĺnyzati rendelď
Budapesti Vríroľeĺrdezesi és Építési Keretszabalpató|'sm|ćt 47l|998.(X.l5.) Főľ. Kry. rendelet
A ľęklámok, rekliímberendezések és cégéľek elhelyezésének szabá|.vairő| sző|ő 55/2013. (XII.20')
önkorĺrányzati rendelete

NYILATKOZA T

Alulíroťt, az á|ta|am benyrijtott közteľĺilet.haszrálati kéľelmem elbÍrálásának cé|jábő| houlźiúrulok személyes aďataim
történő keze(éséhez, valamint ahhoz, hogy az így tuđomásra jutott személyes adataimat a Polgármesten Hivatal az
lejarásban részt vevő szalĺüatósági ál|rĺsfoglďások bekérése végett továbbítsa az illetékes hatóságok felé.

Kérelnem benylijtásakor a Polgármesteľi Hivatal Gazdálkodási Ügyoszt.ály lilg1ĺ.llltézőjétő| tájékoztatast kaptam _
amelyet tudomlÍsul vettem - az e|jirás megindításĺának napjĺáról, az ugyntézési hatrĺridőľő|, az ijgyeľrlĺe irányadó
jogszabá|yi rendelkezéselľől, jogaimról és kötelezettségeirnĺől, továbbá kötelezettségem elĺnulasaásának
jogkövetkeanényeřől, vďamint a hivatďi eléľhetőségről.

Kiielentem, hogy kéľelmem teljesítése esetén a közigazgattsi hatósági eljáľás és szolgáltatĺĺs általános szabályaiľól a
2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. ttirvény 73lA. $ (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezési jogomľól
lemondok. Tudomdsul veszem,hogy ,ezÁ|tzl az iigyemben hozott hatiíĺozat annĄ }özlésekor jogeľőre emelkedik.o1FĘen^- 

.ĺ^

Budapest,2017 . év máľcius hó 06 nap.
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-.-&Budapest Főváros M||. kerillet Józsefyárosi Potgáĺmesteri Hivata|
Gazdálkodásí Ü gyosztály
1082 BudapesJ
Baross utca 63-67.

KERELEM
a J őzsefv árosÍ onko rmányzat Úulaj donában lévő kiizteľület hasznáIa tához

lvasha omtatott
Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadatmi és egyéb szeruezetek esetében:

Kłizteľtilethelye:BudapestVIII.kertitet L.ą-y-.u'ť-m.sę-iŕ**.'-"""""'7'
..........(utcątér).............szárn előttl: jwd'', úttestełr, zöldteľiileteĺr vary

Egyéni váIlalkozás esetében : .

I(éreimąő neve: .......'..'...' . . . . ......4 j

MegjegyzéSi Fenti adatok kĺjzlése a közteriilet-ĺzasmálati rc,"ĺ^
llozzcijárulásban foglaitaíĺ eiĺalőrzéséhez szüicségesek- 

-Áz acĺatokat o iiĺga,*oĺ"ri Eivątaĺ GazĺÍ,źtkodąsi, iiĺen,e iiłjzteńilet-
'i.eliigłeleti Üg,losztalya kezeltk az i4ftllnuciős öru.ädeikr.éĺi iĺlglol é.s az infirn,iriÄsznlnr!ęńorÁI eÄIÁ .)ĺ.,1 I i,,i í-wĺ ł:^&... -I^*:L.

ft,5egĺegyzÍ ( Egyéb tény' kiiľiihnén}! LEvELEzEsI CÍnĄ amennyĺben a fenti adatoküóI eltéľ, stb):
cx. .kn.t*r.*-- , . 'f".€.Tĺłľnźe.t. . . ęk.+ę.Ýi.jgšď..ę.!. .cg.ęe.*.l. .ę(

x.

";i ;il; ..:ł.:.!.:!-.,0:,2
Yá|laLkozónyiĺvantntźsiszáma)

Adószáma: ii:*iii,il
Bmksznn|uzańä:*i=.i="* 

,-Li l:

Kérjiłk a túloldalon jelzett
a kéľelem nyomtatvtźnyt

meIIékleteket csatoIni, ćs
aIáírni szíveskedjék!

(,Tfu



-2-

Akére|mezłí tudomásu| veszi, hogy
_ a kéľelem benytýtźsa nem jogosítja fęl a közteriiLlethąsmtilatźtra,

a Józsefvárosi onkomrrányzat tulajdonában lévő közterütetekhasmá|atźrő| és basznáIatának rendjéľől szóló
18/2013 ' (|v . 24.) önkoľmányzati ręndę|ęt l 7. $ (1) bekezdésę szerint a közüeríilęt hasmálataért közręrtilęt-
haszĺ.źůall díjat ktiteles frzetni,
a kóaęľületen klzźrő|ag a keręskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiľól szćńő 21olf009. (IX.29.)
Kormányrende|et |2. $ (1) bekezdése alapján a rendelet 5. mellékletébeĺ meghatÁrozott termékek
árusíthatók.

A kérelem|rez akére|mezőnek az alábbi melléleteket kell csatolnia: (A csatolt mellékletet kéľjiik X.el jelölni)

1. A lĺözterületen folýatni kívánt tęvékenység gyakorlására felioeosító.egvszeĺíĺ okiĺat másolatát:
- esyéni vá||alkozźłs ęsętén: vállalkozói isazolvánfi-
- gazl]astąitársaság, egyéni cégesetén: 30napnźůnemrésebbi céskívonatot' a|ákási címpélďĺnvt
- táľsadalmi éq egyéb szewezetęk esetében: anyi|vźntaĺtźlsba-vételÍiket isazo|ő okiratot.
- őstermelők esetén őstęrmelői ieazolvánYt.
- vendéglátó terasz létesítése esetén, az azt izemeltetni kívánó kereskedelmi lveĺdég\źltő egység érvényes
bejelentés kötęles kereskedelmi tevékenység beielentését isazo|ó dokumenfumot vasv a Mfüödési Ensedélvt
2. Az igényelt teľĺiletre vonatkozó helyszínt źbrázo|o váz|atot, amelyen szerepe'|nie kell a kcinryező utcáknak
is. A vázlaton azigényel,t terü]ętnek - a sztikséges mér.etel&el - úgy k.ell szerepelnie, hogy aľrnak nagysága,
elhelyezkeđése egyéľtelmiíen megĺĺIlapítható legyen (TERASZ, PAVILON ESETÉN: annak szélessége,
hosszrisága; ateľasz,pavilon szélénęk az épúlethom|okzati falától és ajárĺla szé|ętőlvaló távolsága terasz
esetén arrĺď< azílz|effiekabejáratátćivaló távolsága. ame|vikheztartoak:méter.ben méľve).
3. Az eiirelyezni kivánt építmény,létesítĺrény, beľęndezés miíszaki |ęírásáł es tewélĺ; rcras.-tłretmelcne, a
helyszín Íbtóiát is csatoĺni szĺilłséges.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó kóĺęrĺilet-haszná|ati hozzájáulás megujítása esetéli
vĺírosképvédęlmi szempontok ťlgyelembevétęle miatt _ fenyképfelvételt kęll becsatolni.
5. Epítési engedélvhez kötötÍ épíÍnény esetében vag1l építési munkálaĺokkąl tisszefiggő köztei,itut-ĺ1au,,álaÍ
esetében a: építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabáIybąn előírt eseteĺcben a jogerős építésiigyi
haĺósági engedéh:t csatolni szülrséges'
6, Kozít igénybevétele esetén _ a 2, pontban foglalt helyszinrajzon tut _ a 

"o"á*o"o 
t'ays'ĺnt ábľázo\ó

forgalorntechnikai vázrajzot, amely beszerez}lető a BKK Közűti Közlekedési lgazgatőság Közútkezelési
Főosztály, Foľgalomtechnikai osztályárl.

Figvelmeztetés:
A hinĺrytalanul kitökôtt kérelemrylomtaĹváłly es az etĺjíľt meiĺ,ěirietek csatoltsan rul, a pontos es egl,énelm'íi
valamint a meglěvő lětesítnényfotqja elengeđhetetlen a beľlyujtott lrźrelem érdełni ehÍrą]äsclhoz!

A kóztenilet.hasnlźĺ|atot- ktilĺjnösęn_ az alábbijogsrabáÄyokszabályozzźl<:

Magyarorsńghcýi önkoľmányzaairót szőIć: ?-Ofi . évi CL)oo(DĹ töľvény
a Józsęfuárosí ont<oľľnányzat hĺajĺlonĺíban lévő köztertileüek használatĺírol és hasmĺ{laĺának ľendjéről szóió i8/20t3.
w.24')öllkorrcanyzatiľendelet
Józsęfuaros Kęrületi Építési Szabźt|yzatal.ól szóló 66ĺ2007 'Q{tI.12.) önkormányzatlľęnclelet| - Budapes'ti Vaľosrendezesi es ÉpíÉsi Keretszabályzatól szóIó 47l1998.QĹ15) FĆĺv. Kgy. ľeĺrdelet

- A ľelc|ámok, rcklámbeľendezések és cégérek elhelyezésének szabá|yairől szóló 55120|3' (X|I.20.)
ont<ormźlĺ.ryzatirendelete

NYILATKOZAT
Alulíľott, az áLta|am benyújtott kĺizterülęt-használati kéľelrnem elbíľálásfuak céljából hozzáiárutokszemélyes adataim
történő kezeléséhez, val1min1 abhoz, hogy az így tudomásra jutott személyes adutuĺ.''atä ľolg.ĺ'-ęsteri Hivatal az
lejarásbaĺ részt vevő szalchatoságiáilásfogialások bekérése végeĺ továbbítsá az ilietékes iramsagäic ĺeie.
Kéľelmem benyújtásakor a Polgłírmęsteri Hivatal Gazdálkodási ,Ügyosná|y 

Úgy1ntézőjétől ĺájékoaatást kaptam
-amelyet tudomásul veĺterl _ az eljarźs megindítasának napjáról, aiugyintézésihaĺádd-őről, azigyemre irĺnyaaojogszabályi ľendelkezésękĺől, jogďmról és kötetezetségeimĺől, iovábbá kötelezetsélern elmulaszt.ĺsĺĺnak
jogkövetkezményeiről. valamint a hivatďi elérhetőségľől'

Kiielcnteru, hogy kérclmem teljesítése esetén a kozigazgatási hatósági eljáĺás és szolgáltatĺs ĺáitalános szabályairőI a
2004. é:vlCXL. tórvény 2004. évi CXL. töĺvény 73/A. s (l) bekezdéś b) pontja ňapján a fellebbęzési jogomról
lemonĺĺok. Tudoxilísal veszent,|logy ezáital.aziigyembenhozotr.határo,ut uĺi.,kk'ĺiziésekor jogerőre emelkeđik.

Budapest, 20.ł,Ł. év {l!i hĺi...íl''t. nap.
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OPTEN Kft. > CegkiÝonat1017,04.Osi hatá||ya|

ĺ(ozzétóteii ĺnformácĺó megjelenítése: i Nem v i

ÁerRlv| IMRE LAJos
1Ż ĺ uu Goĺlolĺó' Batthyány i-ajos utea 25iA') Adószám: 49928567-2-33

Gégkivonat 20 1 7.$4'05'-i időállapotbaľr
l

:

i. 1 ÁlrniÁľvos ADAToKllvg 
^rtl 

Ý

Azonosító: 1397016182
l. Az opten álta| generá|t egyedi azonosító!j 

cégforma: Egyénivá||alkozók

Alaku|ás dátuma: 1988'06.01'

: '.. 2 A, cÉG ELNEVEZÉSE

. AGFALVI IMRE LAJOS
Hatályos: 2002.01'29. - .''

li ...: ' s AcÉGSZÉKHELYE
I

. Hatályos: 2003.02'13. -.,'

] | 8 A TÁRsAsÁol szrRzioÉs (Al.APszABÁlY aupíTo oK|RAI, ÉresírŐ oK|RAT) KELTEil
:

1988.06.01.

] Hatátyos: 1988.06.01. -...

9 A cÉG TEVÉKENYSÉG! KoRE(l)

. 412o,o8 Lakó- és nem |akó épÜ|et építése (Főtevékenység)

.i Hatályos: 2008.01.05. - ...
l

13 A cÉGJEGYZÉSRE JoGoSULT(AK) ADATAI

, AGFALV| |MRE LAJos 2í00 Gödöl|ő. Batthyány Lajos utca 25lA.

i Hatályos: 2003.02.13' -,'.
I

r 20 A cÉG sTATlszT|KAt szÁMiELE

t 499285674120-231-13 :

t..] ąłĄh laaz 2011.01.03. - ...I I le.alyuě.
in^^' z.| H CÉG ADiszÁMA

49928567-2_33

:

https ://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat- nyom tata st 13gZ 01 61g2 )c3
1t2



2017.04.05.
OPTEN Kft. > Cegkivonatzo17' u.Osi hatá||ya|

Hatályos: 1988'06.01. - ...

97 PÉNZÜGY| MoDUL

Létszám: 2fő

Adatok egyéb forrásból:
Áttapot: Működő
A dó s z á m : 49928567 -2-33
Viselt név: ÁcrRlvl IMRE LAJoS
Vál l al kozői tev é keny s ég kezdete :,ĺ 988' 06. 0 1

N yi lvántarÍás i szám : 61 35891
l gaz olv ány s ors z ám a : Ev 57 27 80
l gazoĺvány kiáIl ĺtás ideje: 2OO3.O1,29

lgazolvány kiállĺti szeruezet: GÖDoLLŐ Önkormányzat
Székhely:2100 GÖDÖLLŐ BATTHYÁNY LAJos UTCA 25lA'.
Egyéb tevékenységek:
439904 Speciá|ĺs kőművesmunkák
439908 Gázkéményszerelés
Akt uat i zát ás dát u m a: 2017'03'27,
Gazdá|kodási forma: Egyéni vál|alkozó .

A fenti adatok nyilvántartása nem a cégbíróság hatáskörébe tartozik.

Az adatok az CIPTEN Kft. Cégtáľ ľendszeľébtĺ| számtaznak, amely cégek esetéľ.l a
Cégköz!ĺinyben megje|ent hivaÍa|os adatokat ta*aImazza, más szeiveaetgk esotén egysfu

foľrásbó| származo hivatalos és gyíijtćitt informáciék láthatók.

Lekéľdezés időpontja: 2$1 7.04.05 09:32
Uto|só fe|doIgozott Cégkĺiz|ĺiny megje!enési dátuma: ?0í7.CI4.01.

Adatbázis utolsó aktualłzá|ási dátuma: f017'CI4'05 08:42
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