2007/43. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2697

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

Budapest, 2008. május 13–16.
Megjelenik minden héten.

XI. évfolyam, 2008/20. szám

TARTALOM
Vásárosnamény Város Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet gazdálkodási ügyintézõi álláshely betöltésére 2705

I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek
Személyügyi hírek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2699

Álláspályázatok
A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság pályázatot ír ki webside operátor/adatrögzítõ munkakör betöltésére . . . . . . . 2700
A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság pályázatot ír ki technikus (gyengeáramú rendszerek üzemeltetése) munkakörbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700
A Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és
Gyermekjóléti Szolgálat kistérségi logopédust keres Tát
és Mogyorósbánya területére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2701
Pilis Város Önkormányzata (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.)
pályázatot ír ki Gerje Forrás Természetvédelmi, Környezetvédõ Közhasznú Társaság könyvvizsgálói feladatainak
ellátására. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2701
Tiszakeszi Község Önkormányzatának jegyzõje pályázatot
ír ki pénztáros – egyéb igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2701
Pályázati felhívás Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Irodájának
irodavezetõi állás betöltésére (közalkalmazotti jogviszonyban) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2702
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyûlése pályázatot hirdet a Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési és Képzési Intézet (Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Tölgyes u. 68.) igazgatói
álláshelyének betöltésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2703
Vásárosnamény Város Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet okmányirodai ügyintézõi álláshely betöltésére 2703
Vásárosnamény Város Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet költségvetési gazdálkodási álláshely betöltésére. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2704

Vásárosnamény Város Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet gazdálkodási-pénzügyi ügyintézõi álláshely
betöltésére. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2706
Nyírgyulaj Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzõje pályázatot hirdet önkormányzati referens
munkakör betöltésére. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2706
Galgahévíz Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet jegyzõi munkakör betöltésére . . . . . . . 2707
Herend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi állás betöltésére . . . . . . . . . . . 2707
Heves Város Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet
Heves Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában gyámhivatal-vezetõi álláshelyre . . . . . . . . . . . . . . . 2708
Karancsalja Község Önkormányzata pályázatot hirdet helyettesítõ jegyzõ munkakör betöltésére . . . . . . . . . . . . . 2708
Karancskeszi és Karancsberény Községek Önkormányzatának képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzõi
munkakör betöltésére. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2709
Kistarcsa Város Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet építéshatósági-mûszaki ügyintézõi állás betöltésére . 2710
Komló Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi állás betöltésére. . . . . . . . . . . . . . 2710
Köveskál, Balatonhenye és Szentbékkálla községek önkormányzati képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzõi álláshely betöltésére. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2711
Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
fõépítész munkakör betöltésére. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2711
Mány Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére . . . . . . . . . . . . . 2712

2698

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Mezõberény Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet aljegyzõi munkakör betöltésére. . . . . . 2713
Ócsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet aljegyzõi állás
betöltésére. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2713

2008/20. szám

II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás
Mérlegbeszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2720

Hivatalos közlemények
Pilisborosjenõ Község Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet pénzügyicsoport-vezetõi munkakör betöltésére 2714
Pilisborosjenõ Község Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet pénzügyi ügyintézõ munkakör betöltésére . . . 2714
Pusztadobos Község Önkormányzatának jegyzõje pályázatot
hirdet pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére . . . . . 2714

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei . . . . .

2721

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleményei . . . .

2745

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2755

Sarkad Város Polgármesteri Hivatalának jegyzõje pályázatot
hirdet mûszaki ügyintézõi munkakör betöltésére . . . . . . 2715

VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet közterület-felügyelõi munkakör betöltésére . 2715
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet mûszaki ügyintézõi munkakör betöltésére . . 2716
Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet közterület-felügyelõi munkakör betöltésére. . . 2716
Tiszaszalka–Tiszavid községek képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek – nyugdíjazás folytán megüresedett – Tiszaszalka–Tiszavid Községek Körjegyzõsége körjegyzõi állásának betöltésére. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2717
Üröm Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet általános igazgatási ügyintézõi munkakörbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2717
Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulási Tanácsa pályázatot hirdet a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Munkaszervezete (3070 Bátonyterenye, Városház út 2.) magasabb
vezetõi állás elnyerésére. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2718

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról (2008. április 30.–május 7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2786
A Közbeszerzési Értesítõ 52. számának (2008. május 7.) tartalomjegyzékérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2792
A Közbeszerzési Értesítõ 53. számának (2008. május 9.) tartalomjegyzékérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2799
A Közbeszerzési Értesítõ 54. számának (2008. május 14.) tartalomjegyzékérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2805
A Cégközlöny 19. számában (2008. május 8.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról . . . . . . . . . . . . . . . . 2810
Céghirdetmények
Felhívás vagyon értékesítésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2849

Kereskedelmi képviseletek megszûnése. . . . . . . . . . . . . . .

2858

Bélyegzõk és számlatömb érvénytelenítése . . . . . . . . . . . .

2859

Szervezeti hírek
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hirdetménye a 2008. évi Palóczi Antal-díj adományozásáról . 2718

2008/20. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2699

I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek
Személyi rész
SZEMÉLYÜGYI HÍREK
Az Állami Számvevõszék
személyügyi hírei
Dr. Cs. Tóth Gabriellának, a Szervezetirányítási és
Mûködtetési Igazgatóság számvevõ tanácsos jogtanácsosának,
Jáger Lajosnak, az Államháztartás Központi Szintjét
Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõjének,
Franczen Lajosnak, az Államháztartás Központi Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõ gyakornokának
az Állami Számvevõszéknél fennálló közszolgálati munkaviszonya 2008. április 30-án közös megegyezéssel megszûnt.

A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei
Kinevezések
A legfõbb ügyész kinevezte
Bércziné dr. Molnár Judit fõvárosi fõügyészségi
ügyészt szolgálati helyén
osztályvezetõ ügyésznek;
dr. Csanády Zsolt kiskõrösi városi ügyészségi ügyészt
szolgálati helyén
vezetõhelyettes ügyésznek;
dr. Árok Mónika dombóvári városi ügyészségi,
dr. Magyarné dr. Pásztor Gabriella Hajdú-Bihar
megyei fõügyészségi titkárokat szolgálati helyükön
ügyésznek;
dr. Cserháti Anita budakörnyéki ügyészségi fogalmazót,
dr. Hetényi Gábor Antal budapesti nyomozó ügyészségi
nyomozót szolgálati helyükön titkárnak;
dr. Csapó Gábort a Kaposvári,
dr. Karsai Edit Anikót a Mezõtúri,
dr. Lénárt Andrást a Tatabányai,
dr. Papp Tibort a Karcagi,
dr. Szabó Ágnest a Miskolci,

dr. Szalóki Kittit a Kazincbarcikai,
dr. Szathmáry Zoltánt a Miskolci,
dr. Tóth Alexandrát a Komlói,
dr. Tóth Szabolcsot a Kazincbarcikai Városi Ügyészséghez
fogalmazónak.

Kinevezés módosítása
A legfõbb ügyész
dr. Turi András címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, budapesti nyomozó ügyészségi vezetõhelyettes
ügyész kinevezését akként módosította, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba osztotta be.

Áthelyezés, kinevezés
A legfõbb ügyész áthelyezte
dr. Szalóki Zoltán fõvárosi fõügyészségi ügyész, mb.
budapesti XIV. és XVI. kerületi vezetõ ügyészt a Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte vezetõ ügyésznek.

Áthelyezések
A legfõbb ügyész áthelyezte
Czinkéné dr. Németh Andrea fõvárosi fõügyészségi
ügyészt budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Jankó Cecília budapesti II. és III. kerületi,
dr. Varga Bálint Zsolt budapesti VI. és VII. kerületi
ügyészségi ügyészeket a Fõvárosi Fõügyészséghez fõügyészségi ügyészi munkakörbe;
dr. Erhardt Attila soproni városi ügyészségi fogalmazót
a Szombathelyi Városi Ügyészséghez.
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Szolgálativiszony-megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnik, illetve megszûnt
dr. Kosztkáné dr. Csûrös Ilona Baranya megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyésznek 2008. december 31.
napjával,
dr. El Hamdan Diána dunakeszi városi ügyészségi titkárnak 2008. március 31. napjával,
dr. Vadkerti Tóth Sándor dabasi városi ügyészségi titkárnak 2008. március 16. napjával.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
pályázatot ír ki
webside operátor/adatrögzítõ munkakör betöltésére
Feladat:
– ügyfelek által adott anyagok feltöltése weboldalakra
egy tartalomkezelõ szoftverrel,
– belsõ honlap felhasználói adatkarbantartása,
– a cég weboldalának folyamatos fejlesztése, frissítése.
Pályázati feltételek:
– középfokú szakirányú végzettség,
– minimum 2 éves aktív szakmai tapasztalat,
– alapfokú angolnyelv-tudás,
– irodai alkalmazások ismerete (Office programcsomag),
– webgrafikai szoftverek (Photoshop) ismerete,
– ügyfélszolgálati tapasztalat,
– alapszintû HTML vagy DTP tudás elõnyt jelent,
– precizitás, kreativitás, kitartás, rendszerközpontú
hozzáállás.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgatóság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.
A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse fel: „Pályázat a webside operátor/adatrögzítõ munkakörre”.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
pályázatot ír ki
technikus (gyengeáramú rendszerek üzemeltetése)
munkakörbe
Fõbb feladatai:
– épületfelügyeleti rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok (karbantartási, felújítási, bõvítési) ügyintézése,
– beléptetõ, behatolás elleni védelmi, videós megfigyelõrendszerek bõvítésével, felújításával, karbantartásával
kapcsolatos feladatok koordinálása.
Pályázati feltételek:
– középfokú iskolai végzettség, technikusi végzettség,
(villamos-híradásipari) szakirányú felsõfokú iskolai végzettség elõnyt jelent,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– B kategóriás vezetõi engedély,
– alapfokú angolnyelv-tudás elõnyt jelent,
– irodaépületek gyengeáramú rendszereinek üzemeltetésében szerzett tapasztalat elõnyt jelent.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevõk megismerhetik.
Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgatóság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.
A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük, tüntesse fel: „Pályázat technikus munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
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A Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai
Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat
kistérségi logopédust keres
Tát és Mogyorósbánya területére
A pályázat benyújtásának határideje:

2701

A borítékra kérjük ráírni: „....................(név, cím/székhely) pályázata a Gerje Forrás Kht. (székhely: 2721 Pilis,
Temesvári u. 0251/28.) könyvvizsgálói feladatok ellátására.”
A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ Pilis Város
Önkormányzata hivatalos honlapján, www.pilis.hu címen.

2008. május 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 6.
Az állás elfoglalásának ideje: 2008. június 15.
Végzettségi feltételek: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola, Logopédia Szak.
A pályázathoz csatolandó: hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Elvárás még:
– 2 évnél régebbi „B” kategóriás jogosítvány,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.
Bérezés: a Kjt. szerint.
A jelentkezéseket postai úton kérjük benyújtani az alábbi címre: Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai
Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat, 2500 Esztergom,
Baross G. u. 3.
A pályázattal kapcsolatos információt Tóth Jánosné
igazgató nyújt a 06 (33) 400-027-es telefonszámon.

Tiszakeszi Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot ír ki
pénztáros – egyéb igazgatási ügyintézõ munkakör
betöltésére
A kinevezés határozott idõre szól, 6 hónap próbaidõ kikötésével.
Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
Korm. rendelet 1. számú mellékletének I/7.; I/16.; I/18.
pontjában meghatározott középfokú szakirányú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
Elvárt kompetenciák:
– felelõsség, megbízhatóság,
– jó szóbeli és írásbeli kifejezõkészség, pontosság.

Pilis Város Önkormányzata
(2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.)
pályázatot ír ki
Pilis Város Önkormányzatának jogelõdje,
Pilis Nagyközség Önkormányzata által 100%-ban
alapított Gerje Forrás Természetvédelmi,
Környezetvédõ Közhasznú Társaság
(székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28. hrsz.)
könyvvizsgálói feladatainak ellátására, a vonatkozó
központi jogszabályi rendelkezések keretei között

A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– közigazgatási területen (lehetõleg önkormányzatnál)
szerzett gyakorlat,
– gépírásban, szövegszerkesztésben való jártasság.

A feladatellátás tervezett idõtartama:
2008. július 11. napjától 2013. május 31. napjáig terjedõ
határozott idõtartam.

Ellátandó feladatok:
– házipénztár kezelése,
– pénzügyi nyilvántartások vezetése,
– gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok
ellátása,
– a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvénybõl eredõ egyes szociális igazgatási feladatok ellátása,
– leltározási feladatok ellátása,
– képviselõ-testületi ülések elõkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása.

A pályázat benyújtásának határideje:
2008. június 15.
A pályázatot zárt borítékban Szabó Márton, Pilis város
polgármesteréhez kell benyújtani, az alábbi címre: 2721
Pilis, Kossuth L. u. 47. Telefonszám: (29) 498-142.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
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Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 5.
A munkakör 2008. június 16. napjától betölthetõ.
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban személyesen vagy postai úton kell benyújtani
Tiszakeszi Községi Önkormányzat jegyzõje részére (3458
Tiszakeszi, Községháza út 46.). A borítékra kérjük ráírni:
„Pénztáros – egyéb igazgatási ügyintézõ munkakör”.
A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást
kap az elbírálástól számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Kruj Tímea jegyzõtõl a 06 (49) 552-147-es telefonszámon.
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Az álláshely/munkakör betöltésének feltételei:
– állam- és jogtudományi végzettség, vagy közgazdasági vagy mûszaki felsõfokú végzettség,
– terület- és/vagy településfejlesztési ismeretek,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– további képesítések,
– államháztartási ismeretek,
– pályázatkészítésben szerzett jártasság,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– angol vagy német középfokú nyelvvizsga,
– vezetõi gyakorlat.
Csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, illetve az egyéb képesítést igazoló közokirat(ok) hiteles másolata(i),
– részletes szakmai önéletrajz,
– a vezetõi beosztással kapcsolatos elképzelések,
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevõ
személyek megismerhetik.
Juttatások:
bér: a hatályos jogszabályok szerint,
vezetõi pótlék: a hatályos jogszabályok szerint.

Pályázati felhívás
Kazincbarcika és Vonzáskörzete
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Irodájának
irodavezetõi állás betöltésére
(közalkalmazotti jogviszonyban)
A pályázatot meghirdetõ szerv:
neve: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
címe: 3700 Kazincbarcika, Fõ tér 4.
megye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
A meghirdetett álláshely:
munkahely: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda
3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6.
munkakör: irodavezetõ
a megbízás idõtartama: határozatlan
a megbízás kezdõ napja: a pályázat elbírálását követõ
hónap 1. napja.
Az álláshelyen/munkakörben ellátandó feladatok fõbb
jellemzõi:
– a Társulási Iroda vezetése, tevékenységének koordinálása, döntés-elõkészítõ, illetve végrehajtó tevékenység.

A pályázat benyújtásának
– határideje: a pályázati felhívás Hivatalos Értesítõben
történõ megjelenésétõl számított 15 napon belül.
A pályázatokat Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke részére címezve (3700 Kazincbarcika, Fõ tér 4.) lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. A lezárt borítékra
rá kell írni: „Társulási Iroda – irodavezetõi pályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ elsõ Társulási Tanács ülése.
Az állás betöltésének idõpontja: a pályázat elbírálását
követõ hónap 1. napja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt:
Szitka Péter, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú
Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke, 3700 Kazincbarcika, Fõ tér 4., telefon: 06 (48) 514-700.
Egyéb megjegyzés: a pályázat eredményérõl a pályázók
az elbírálástól számított 8 napon belül írásban kapnak
értesítést.
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyûlése
pályázatot hirdet
a Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési
és Képzési Intézet
(Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Tölgyes u. 68.)
igazgatói álláshelyének betöltésére
Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
– legalább tíz év szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet.
A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az intézményre vonatkozó vezetési programot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget tanúsító eredeti oklevelet, okleveleket
vagy annak, illetve azoknak közjegyzõ által hitelesített
másolatát,
– a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. törvény alapján, munkaviszonytól
függõen, megegyezés szerint.
Az igazgatói megbízás idõtartama:
2008. október 1.–2014. július 31.
Az állás elfoglalásának ideje: 2008. október 1.
A pályázat benyújtásának helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fõjegyzõ (4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.).
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlöny (14. számában) való megjelenést követõ naptól számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. szeptember 30.
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó pedagógus-szakvizsgával, ezzel egyenértékû közoktatás-vezetõi szakképesítéssel, élõ idegen nyelv ismeretével rendelkezik.
A megyei közgyûlés fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati kiírásnak teljeskörûen megfelelõ pályázat hiányában a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
okmányirodai ügyintézõi álláshely betöltésére
A pályázat sikeres elbírálása esetén Vásárosnamény
Város Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatalánál a
közszolgálati jogviszony, illetve az okmányirodai ügyin-
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tézõi munkakör ellátása – 6 hónapig tartó próbaidõ kikötésével, teljes munkaidõben való foglalkoztatással – határozatlan idõre szól.
Ellátandó feladat: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben
az elsõfokon eljáró közlekedési hatóság hatáskörébe utalt
– a Polgármesteri Hivatal részeként mûködtetett Okmányiroda útján ellátott – ügyintézõi feladatok törvényes, szakszerû, gyors, eredményes intézése.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– képesítési követelmény: legalább a 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet I/1. pontjának az „Okmányirodai igazgatási feladatok” cím alatt a II. besorolási
osztályra elõírtak szerint,
– egészségügyi alkalmasság.
A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén –
elõnyt jelent:
– egyetemi szintû jogász vagy fõiskolai szintû igazgatásszervezõ szakképzettség,
– a közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási
(vagy ezzel egyenértékû) szakvizsgával való rendelkezés,
– a közigazgatási területen szerzett nagyobb gyakorlat
megléte,
– bármely okmányirodai ügyintézõi munkakörben
szerzett nagyobb szakmai gyakorlat igazolása,
– korábbi – hátrányos jogkövetkezmények nélkül megszûnt – köztisztviselõi jogviszony igazolása,
– OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés megléte, vagy legalább felhasználói szintû ilyen ismeret, gyakorlat, jártasság,
– jó kommunikációs készség.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó
– szakmai tevékenységét is bemutató, fényképpel ellátott részletes önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– a pályázati feltételek és a bírálatnál elõnyt jelentõ
egyéb feltételek meglétét bizonyító okiratokat (vagy azok
hitelesített másolatát),
– a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát, valamint
– adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Az álláshely betölthetõ a sikeres elbírálást követõ naptól.
Az illetmény és az egyéb juttatás megállapítására a hatályos Ktv. és a közszolgálatról szóló önkormányzati rendelet, valamint a helyi közszolgálati szabályzat az irányadó.
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Egyéb rendelkezések: köztisztviselõvé csak az nevezhetõ ki, aki – az egyéb feltételek teljesülése esetén – a kinevezés elõtt foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton veszt
részt, s annak eredményeképpen alkalmasnak minõsül.
A kinevezés feltétele a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezettség teljesítésének vállalása.
A pályázat benyújtása: a pályázatot kizárólag ajánlott
postai küldeményként lehet benyújtani a jegyzõhöz címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.), a pályázati kiírásnak a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt
közzétételét követõ 10 napon belül. A borítékon fel kell
tüntetni: „Okmányirodai ügyintézõi álláshely pályázata”.
A pályázat elbírálása: a jegyzõ által történõ elbírálásra
a benyújtásra elõírt határidõt követõ utolsó napot követõ
10 napon belül sor kerül, és annak eredményérõl a pályázat
kiírója további 5 napon belül minden pályázót írásban tájékoztat.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázati eljárásra egyebekben a Ktv. szabályai az
irányadóak.
További információ kérhetõ – a pályázat benyújtására
megállapított határidõig – a jegyzõtõl a (45) 470-049-es telefonszámon vagy a jegyzo@vasarosnameny.hu címen.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
költségvetési gazdálkodási álláshely betöltésére
A pályázat sikeres elbírálása esetén Vásárosnamény
Város Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatalánál a
közszolgálati jogviszony, illetve a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda költségvetési gazdálkodási munkaköre ellátása
– 6 hónapig tartó próbaidõ kikötésével, teljes munkaidõben való foglalkoztatással – határozatlan idõre szól.
Ellátandó fõbb feladatok: az önkormányzat éves költségvetési, zárszámadási rendeleteinek elõ- és elkészítése,
a végrehajtásban való részvétel (koncepció, tervezés, módosítások stb.); önkormányzati költségvetési szervekkel
való kapcsolattartás (adatkérés, ellenõrzés, feldolgozás,
továbbítás stb.); költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése (MÁK, PM stb. felé); részvétel pályázatok elõkészítésében, elszámolásában, elõterjesztések készítése a Pénzügyi Bizottság, illetve a képviselõ-testület
részére.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
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– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– képesítési követelmény:
= I. besorolási osztály esetén egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett
szakképzettség, illetve egyetemi vagy fõiskolai
szintû végzettség és pénzügyi, számviteli felsõfokú szakképesítés,
= II. besorolási osztály esetén középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség,
– önkormányzati költségvetési gazdálkodás területén
eltöltött gyakorlati idõ:
= I. besorolási osztály esetén legalább 1,5 év,
= II. besorolási osztály esetén legalább 3 év,
– egészségügyi alkalmasság.
A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén –
elõnyt jelent:
– az I. besorolási osztályra meghatározott feltételekkel
való rendelkezés,
– mérlegképes könyvelõi (államháztartási szakon)
szakképesítés igazolása,
– közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási
(vagy ezzel egyenértékû) szakvizsgával való rendelkezés,
– az önkormányzati költségvetési gazdálkodás, pénzügyi igazgatás területén eltöltött nagyobb gyakorlati idõ,
illetve a szakterületen szerzett nagyobb gyakorlat, szakmai
tapasztalat,
– OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés megléte, vagy legalább felhasználói szintû ilyen ismeret, gyakorlat, jártasság.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó
– szakmai tevékenységét is bemutató, fényképpel ellátott részletes önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– a pályázati feltételek és a bírálatnál elõnyt jelentõ
egyéb feltételek meglétét bizonyító okiratokat (vagy azok
hitelesített másolatát),
– a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát, valamint
– adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Az álláshely betölthetõ az eredményes elbírálást követõ
naptól.
Az illetmény és az egyéb juttatás megállapítására a hatályos Ktv. és a közszolgálatról szóló önkormányzati rendelet, valamint a helyi közszolgálati szabályzat az irányadó.
Egyéb rendelkezések: köztisztviselõvé csak az nevezhetõ ki, aki – az egyéb feltételek teljesülése esetén – a kinevezés elõtt foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton vesz
részt, s annak eredményeképpen alkalmasnak minõsül.
A kinevezésre kerülõ köztisztviselõ vagyonnyilatkozattételre kötelezett, így a kinevezés feltétele a vagyonnyilat-
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kozat-tételre vonatkozó kötelezettség teljesítésének vállalása.
A pályázat benyújtása: a pályázatot kizárólag ajánlott
postai küldeményként lehet benyújtani a jegyzõhöz címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.), a pályázati kiírásnak a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt
közzétételét követõ 15 napon belül. A borítékon fel kell tüntetni: „Költségvetési gazdálkodási álláshely pályázata”.
A pályázat elbírálása: a jegyzõ által történõ elbírálásra
a benyújtásra elõírt határidõt követõ utolsó napot követõ
10 napon belül sor kerül, és annak eredményérõl a pályázat
kiírója további 5 napon belül minden pályázót írásban tájékoztat.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázati eljárásra egyebekben a Ktv. szabályai az
irányadóak.
További információ kérhetõ – a pályázat benyújtására
megállapított határidõig – a jegyzõtõl a (45) 470-049-es telefonszámon vagy a jegyzo@vasarosnameny.hu címen.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
gazdálkodási ügyintézõi álláshely betöltésére
A pályázat sikeres elbírálása esetén Vásárosnamény
Város Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatalánál a
közszolgálati jogviszony, illetve a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda gazdálkodási ügyintézõi munkaköre ellátása
– 6 hónapig tartó próbaidõ kikötésével, teljes munkaidõben való foglalkoztatással – határozatlan idõre szól.
Ellátandó feladat: az önkormányzat és költségvetési
szervei költségvetési gazdálkodási feladatainak ellátása,
az abban való részvétel, illetve az önkormányzati lakások
és nem lakás céljára szolgáló épületek bérletével kapcsolatos feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– képesítési követelmény: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II.2. pontjában elõírtak szerint,
– egészségügyi alkalmasság.
A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén –
elõnyt jelent:
– az elõírt képesítési követelmények közül a közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség megléte, illetve felsõfokú végzettség mellett pénzügyi, számviteli felsõfokú szakképzettség megléte,
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– közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási
(vagy ezzel egyenértékû) szakvizsgával való rendelkezés,
– az önkormányzati költségvetési gazdálkodás, pénzügyi igazgatás, ingatlangazdálkodás területén eltöltött nagyobb gyakorlati idõ, illetve a szakterületen szerzett nagyobb gyakorlat, szakmai tapasztalat,
– OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés megléte, vagy legalább felhasználói szintû ilyen ismeret, gyakorlat, jártasság.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó
– szakmai tevékenységét is bemutató, fényképpel ellátott részletes önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– a pályázati feltételek és a bírálatnál elõnyt jelentõ
egyéb feltételek meglétét bizonyító okiratokat (vagy azok
hitelesített másolatát),
– a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát, valamint
– adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Az álláshely betölthetõ az eredményes elbírálást követõ
naptól.
Az illetmény és az egyéb juttatás megállapítására a hatályos Ktv. és a közszolgálatról szóló önkormányzati rendelet, valamint a helyi közszolgálati szabályzat az irányadó.
Egyéb rendelkezések: köztisztviselõvé csak az nevezhetõ ki, aki – az egyéb feltételek teljesülése esetén – a kinevezés elõtt foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton vesz
részt, s annak eredményeképpen alkalmasnak minõsül.
A kinevezésre kerülõ köztisztviselõ vagyonnyilatkozattételre kötelezett, így a kinevezés feltétele a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezettség teljesítésének vállalása.
A pályázat benyújtása: a pályázatot kizárólag ajánlott
postai küldeményként lehet benyújtani a jegyzõhöz címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.), a pályázati kiírásnak a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt
közzétételét követõ 10 napon belül. A borítékon fel kell
tüntetni: „Gazdálkodási ügyintézõi álláshely pályázata”.
A pályázat elbírálása: a jegyzõ által történõ elbírálásra a
benyújtásra elõírt határidõt követõ utolsó napot követõ
10 napon belül sor kerül, és annak eredményérõl a pályázat
kiírója további 5 napon belül minden pályázót írásban tájékoztat.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázati eljárásra egyebekben a Ktv. szabályai az
irányadóak.
További információ kérhetõ – a pályázat benyújtására
megállapított határidõig – a jegyzõtõl a (45) 470-049-es telefonszámon vagy a jegyzo@vasarosnameny.hu címen.
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Vásárosnamény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
gazdálkodási-pénzügyi ügyintézõi álláshely
betöltésére
A pályázat sikeres elbírálása esetén Vásárosnamény
Város Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatalánál a
közszolgálati jogviszony, illetve a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda gazdálkodási-pénzügyi ügyintézõi munkaköre
ellátása – 6 hónapig tartó próbaidõ kikötésével, teljes munkaidõben való foglalkoztatással – határozatlan idõre szól.
Ellátandó feladat: az Önkormányzat és a Polgármesteri
Hivatal költségvetési gazdálkodási feladatainak ellátása,
az abban való részvétel, illetve a pénzbeli önkormányzati
kifizetések utalásával, nyilvántartásával, a követelések,
valamint a központi támogatások nyilvántartásával és
igénylésével kapcsolatos feladatok ellátása, számlák nyilvántartása.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– képesítési követelmény: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II.2. pontjában elõírtak szerint,
– egészségügyi alkalmasság.
A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén –
elõnyt jelent:
– a közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség megléte, illetve felsõfokú végzettség mellett pénzügyi,
számviteli felsõfokú szakképzettség megléte,
– közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási
(vagy ezzel egyenértékû) szakvizsgával való rendelkezés,
– az önkormányzati költségvetési gazdálkodás, pénzügyi igazgatás területén eltöltött nagyobb gyakorlati idõ,
illetve a szakterületen szerzett nagyobb gyakorlat, szakmai
tapasztalat,
– OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés megléte, vagy legalább felhasználói szintû ilyen ismeret, gyakorlat, jártasság.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó
– szakmai tevékenységét is bemutató, fényképpel ellátott részletes önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– a pályázati feltételek és a bírálatnál elõnyt jelentõ
egyéb feltételek meglétét bizonyító okiratokat (vagy azok
hitelesített másolatát),
– a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát, valamint
– adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Az álláshely betölthetõ az eredményes elbírálást követõ
naptól.
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Az illetmény és az egyéb juttatás megállapítására a hatályos Ktv. és a közszolgálatról szóló önkormányzati rendelet, valamint a helyi közszolgálati szabályzat az irányadó.
Egyéb rendelkezések: köztisztviselõvé csak az nevezhetõ ki, aki – az egyéb feltételek teljesülése esetén – a kinevezés elõtt foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton vesz
részt, s annak eredményeképpen alkalmasnak minõsül.
A kinevezésre kerülõ köztisztviselõ vagyonnyilatkozattételre kötelezett, így a kinevezés feltétele a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezettség teljesítésének vállalása.
A pályázat benyújtása: a pályázatot kizárólag ajánlott
postai küldeményként lehet benyújtani a jegyzõhöz címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.), a pályázati kiírásnak a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt
közzétételét követõ 10 napon belül. A borítékon fel kell
tüntetni: „Gazdálkodási-pénzügyi ügyintézõi álláshely
pályázata”.
A pályázat elbírálása: a jegyzõ által történõ elbírálásra
a benyújtásra elõírt határidõt követõ utolsó napot követõ
10 napon belül sor kerül, és annak eredményérõl a pályázat
kiírója további 5 napon belül minden pályázót írásban tájékoztat.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázati eljárásra egyebekben a Ktv. szabályai az
irányadóak.
További információ kérhetõ – a pályázat benyújtására
megállapított határidõig – a jegyzõtõl a (45) 470-049-es telefonszámon vagy a jegyzo@vasarosnameny.hu címen.

Nyírgyulaj Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
önkormányzati referens munkakör betöltésére
Betöltendõ munkakör, ellátandó feladatok:
Nyírgyulaj Község Önkormányzata Képviselõ-testületének mûködésével kapcsolatos feladatok elõkészítése,
mûködésének és tevékenységének segítése, jegyzõi munkakörrel kapcsolatos segítségnyújtás.
A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv., valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján kerül sor.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
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– fõiskolai szintû igazgatásszervezõi vagy állam- és
jogtudományi doktori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatásban
eltöltött jogviszony, szakmai gyakorlat, valamint számítógép felhasználói szintû ismerete.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot fényképpel ellátva,
– iskolai végzettséget és egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés határozatlan idõtartamra szól 6 hónap próbaidõ kikötésével.
Az illetmény a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXII. tv. alapján történik.
A pályázatot a Belügyi Közlönyben (Hivatalos Értesítõben) történõ közzétételtõl számított 15. napig lehet benyújtani az alábbi címre, zárt borítékban: Polgármesteri Hivatal 4311 Nyírgyulaj, Kossuth tér 1. A borítékra kérjük ráírni: „Önkormányzati referens pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ
a (42) 385-522-es telefonszámon Becsei György polgármestertõl.
A pályázat elbírálásáról a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.
Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást
kap az elbírálástól számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Galgahévíz Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy ezek alóli
mentesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
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Pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalását,
– nyilatkozatot arról, hogy a képviselõ-testület a napirendet nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalhatja,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázati elbírálásban részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Az állás a testületi döntést követõ hónap 1-jétõl tölthetõ
be. A kinevezés határozatlan ideig szól, próbaidõ 6 hónap.
Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. és a vonatkozó helyi elõírások szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. május 7.) követõ 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására meghatározott határidõ leteltét követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatot postai úton lehet benyújtani 1 példányban
„Jegyzõi pályázat” megjelöléssel, 2193 Galgahévíz, Fõ
út 143. címre.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Basa
Antal polgármesternél a (28) 460-041-es telefonszámon.

Herend Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
– legalább 5 éves közigazgatási szakmai gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– a szakképzettséget igazoló eredeti okiratok(at), vagy
azok hitelesített másolatát,
– eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
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– jogi vagy közigazgatási szakvizsgáról szóló okirat
eredetijét, vagy hitelesített másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai jellegû elképzeléseket.
Ellátandó feladat: a jegyzõ helyettesítése és a jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása.
A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény rendelkezésének figyelembevételével
– 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a vonatkozó önkormányzati rendeletek alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. május 7.) követõ 30. nap.
Az aljegyzõ kinevezésérõl – a jegyzõ javaslatára – a
képviselõ-testület a pályázat benyújtására elõírt határidõt
követõen rendes ülésén dönt.
A pályázatot zárt borítékban, „Aljegyzõi pályázat” felirattal ellátva, dr. Jáger György jegyzõnek címezve – 8440
Herend, Kossuth u. 97. – kell benyújtani.
Érdeklõdni telefonon: (88) 513-703, vagy személyesen
a jegyzõnél lehet.

Heves Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
Heves Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában
gyámhivatal-vezetõi álláshelyre
A munkakör betöltésekor a határozatlan idejû gyámügyi
ügyintézõi kinevezéssel egyidejûleg a Városi Gyámhivatal vezetésére szóló – az 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) szerinti osztályvezetõi szintnek megfelelõ – vezetõi megbízatásra is sor kerül. Ez vagyonnyilatkozat-tételi és amennyiben még nincs, egy éven belüli közigazgatási szakvizsgaletételi kötelezettséget von maga után.
Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., valamint a
22/2003. (IX. 26.) Hev. Ör. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint.
Ellátandó feladat: a Gyámhivatal mûködésével, vezetésével kapcsolatos feladatok. A Gyámhivatal hatáskörébe
tartozó I. fokú gyámügyi igazgatási feladatok ellátása,
döntés-elõkészítés, döntéshozás. A feladatok részletes
meghatározását a munkaköri leírás tartalmazza.
Alkalmazási feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet I. számú mellékletében az I/7.
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Gyámügyi igazgatási munkakör a városi gyámhivatalban
feladatoknál meghatározott felsõfokú – egyetemi vagy fõiskolai – végzettség és szakképesítés,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– munkakörre való egészségügyi alkalmasság,
– gyermekvédelemben vagy gyámhatóságnál szerzett
legalább egyéves gyakorlat.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a jelölt részletes szakmai elképzeléseit, hogy a Gyámhivatal vezetése során milyen elveket és gyakorlati elképzeléseket kíván megvalósítani.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolatait.
A pályázatot a kiírás Belügyi Közlönyben való megjelenését (2008. május 7.) követõ 15 napon belül lehet benyújtani Heves város jegyzõjéhez, 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
címre postán vagy személyesen. A borítékon kérjük feltüntetni: „Gyámhivatal-vezetõi pályázat”.
Az állás betöltésérõl a polgármester egyetértésével a
jegyzõ dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15. nap, annak eredményérõl az elbírálást követõ 8 napon belül a pályázók értesítést kapnak.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
További információ: Szabó Sándor jegyzõtõl kérhetõ,
telefon: (36) 546-159.

Karancsalja Község Önkormányzata
pályázatot hirdet
helyettesítõ jegyzõ munkakör betöltésére
Az állás a kinevezett jegyzõ távollétének idejére, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
10. § (1) bekezdése alapján tölthetõ be.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû
közszolgálati jogviszony, a kinevezett jegyzõ távollétének
idejére szól.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
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A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, a kinevezett jegyzõ távollétének idejére
szól.
A munkakör betöltésének idõpontja: a munkakör a
pályázat elbírálását követõen azonnal, de legkorábban
2008. július 1-jétõl tölthetõ be.
A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3181 Karancsalja, Rákóczi út 174., Polgármesteri Hivatal.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jegyzõi feladatok ellátása Karancsalja Község
Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatalában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben, valamint a képviselõ-testületnek a
köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti, kulturális és
egészségügyi juttatásairól szóló rendeletében foglaltak az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt képesítési
feltételek megléte,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 2 év vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte,
– B kategóriás jogosítvány,
– német vagy angol társalgási szintû nyelvismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– önéletrajz és szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettségrõl (végzettségekrõl) szóló oklevél
másolata,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetõi
elképzelések,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, valamint arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevõk általi megismeréséhez hozzájárul,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. május 7.) számított 30. nap.
A pályázat benyújtásának módja, kapcsolattartó személye, elérhetõségei: a pályázatokat, a hozzá kapcsolódó iratokat és igazolásokat Karancsalja Község Önkormányzata
polgármesterének, Lantos Sándornak címezve, a 3181 Karancsalja, Rákóczi út 174. címre, 2 példányban kell postai
úton benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „Jegyzõi
pályázat” megjelölést. A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az érdeklõdõk a 06 (32) 445-445-ös telefonszámon, valamint a kalja@profinter.hu e-mail címen tehetik fel.
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A pályázat elbírálásának módja, határideje: a pályázatot a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl számított
30. napot követõ testületi ülésen bírálja el a képviselõ-testület.
A képviselõ-testület a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Karancskeszi és Karancsberény Községek
Önkormányzatának képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek
körjegyzõi munkakör betöltésére
A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. §
(1) bekezdése és 10. §-a alapján kerül meghirdetésre.
A közigazgatási szerv megnevezése: Karancskeszi–Karancsberény Községek Körjegyzõsége.
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– B típusú jogosítvány,
– saját gépjármû.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a körjegyzõség kialakításával és vezetésével kapcsolatos szakmai elképzeléseket.
A pályázat kiírásával kapcsolatos egyéb tudnivalók:
– illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló XXIII. törvény szerint,
– a pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a salgótarjáni
kistérségben szerzett 2 évnél hosszabb jegyzõi, vezetõi tapasztalat.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. május 7.) követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõ
15. nap.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
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A pályázatokat 2 példányban személyesen vagy postai
úton lehet benyújtani Karancskeszi község polgármesteréhez (Kurunczi István) a következõ címen: 3183 Karancskeszi, Fõ út 49.

Kistarcsa Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
építéshatósági-mûszaki ügyintézõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módosított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt egyetemi
vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolatot,
– szakmai önéletrajzot,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik a pályázó anyagát.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. május 19.
A pályázat elbírásának határideje: a benyújtási határidõt
követõ 10 napon belül.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre
szóló kinevezés 6 hónap próbaidõ kikötésével, 2008. június 2-ától tölthetõ be.
A pályázatot zárt borítékban „Építési ügyintézõ” megjelöléssel, Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyzõjéhez lehet benyújtani. Cím: 2143 Kistarcsa,
Szabadság u. 48., tel.: 06 (28) 507-132.
A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el.
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Komló Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére
A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint a 10. §-a alapján kerül meghirdetésre.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való
mentesítés),
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság.
Elõnyt jelent:
– az állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– további szakmai képesítések,
– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret,
– költségvetési szervnél szerzett pénzügyi, vagyongazdálkodási, közbeszerzési gyakorlat,
– angol nyelv ismerete,
– B kategóriás vezetõi engedély.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes önéletrajzot, amely tartalmazza az eddigi
munkakörök, tevékenységek leírását,
– az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolatát (nyelvvizsga, szakvizsga),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik.
Ellátandó terület:
– a jegyzõ általános helyettesítése,
– közvetlenül vezeti és felügyeli a pénzügyi, költségvetési és vagyongazdálkodási, a városüzemeltetési, valamint
az intézményfelügyeleti szakterületet.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben
foglaltak szerint történik.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. június 10.
A pályázat elbírálása a júniusi rendes képviselõ-testületi ülésen történik. Az állás betölthetõ 2008. július 1. napjától.
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A pályázatot postai úton vagy személyesen, zárt borítékban Páva Zoltán polgármesterhez kell benyújtani a következõ címre: 7300 Komló, Városház tér 3. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Aljegyzõi pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt
Gyõrék Andrea személyügyi referens, tel.: (72) 584-000.
A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

Köveskál, Balatonhenye és Szentbékkálla községek
önkormányzati képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek
körjegyzõi álláshely betöltésére
A pályázat kiírására a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) 8. § és 10. §-a alapján kerül sor.
Betöltendõ munkakör: Köveskál, Balatonhenye és
Szentbékkálla községek körjegyzõi feladatainak ellátása.
A körjegyzõ feladatait az Ötv. 36. § (2) bekezdése határozza meg.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdésében elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
– a körjegyzõségi hivatal vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket,
– iskolai végzettséget, szakképesítést tartalmazó dokumentumok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Az állás betöltése határozatlan idõre történõ kinevezéssel történik, a Ktv. 11/B. § (1) bekezdése alapján hat hónap
próbaidõ kikötésével.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2008.
május 7.) követõ 30. nap.
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A pályázatot zárt borítékban Köveskál község polgármesteréhez (8274 Köveskál, Fõ u. 10.) címezve, „Pályázat
jegyzõi munkakör betöltésére” jeligével ellátva kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: Köveskál, Balatonhenye és Szentbékkálla községek önkormányzati képviselõ-testületeinek a pályázat benyújtási határidejét követõ
következõ együttes ülése.
Az állás a képviselõ-testületek döntését követõen azonnal betölthetõ.
A képviselõ-testületek fenntartják a jogot, hogy a beérkezett pályázatokkal kapcsolatban érvénytelennek nyilvánítják a kiírt pályázatot.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
Sebestyén Zoltán polgármestertõl kérhetõ a 06 (87)
568-013-as telefonszámon.

Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
fõépítész munkakör betöltésére
A munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján tölthetõ be.
A közszolgálati jogviszony idõtartama határozatlan idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye,
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:
I. sz. melléklet I/19. Településfejlesztési és -rendezési,
valamint településüzemeltetési feladatok.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a
9/1998. (IV. 3.) KTM rendeletben meghatározott feladatok. Az épített környezet elemeinek alakításával, védelmével, továbbá a terület-, és településrendezéssel, a terület- és
településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Ellátja az önkormányzati építészeti feladatokat. Elkészíti a pályázatok mûszaki tartalmát. Közremûködik az önkormányzati beruházások bonyolításában.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a
Kunhegyes Város Önkormányzatának 45/2003. (XII. 16.)
rendelete, és Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatal
Közszolgálati szabályzata az irányadóak.

2712

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, okleveles építészmérnöki egyetemi végzettség, és legalább ötéves – a településrendezésben, az építészeti tervezésben, illetõleg az építésügyi igazgatásban összesen eltöltött – gyakorlat, valamint
az állás betölthetõ szakirányú felsõfokú kiegészítõ szakképzettséggel rendelkezõ építészmérnök, településmérnök
diplomával, és legalább nyolcéves – a településrendezésben, az építészeti tervezésben, illetõleg az építésügyi igazgatásban összesen eltöltött – gyakorlattal,
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga, illetõleg annak 1 éven belüli teljesítése,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– az önkormányzati fõépítészi tevékenység ellátásának
részletes szabályairól és feltételeirõl szóló 9/1998. (IV. 3.)
KTM rendelet szakmai szabályainak való megfelelés.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– önkormányzati igazgatásban szerzett, fõépítész munkakörben eltöltött szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintû MS Office irodai alkalmazások,
– jó kommunikációs készség,
– város helyi ismerete,
– Kunhegyesen vagy mikrotérségben megoldható lakhatás,
– B kategóriás jogosítvány.
Elvárt kompetenciák: jó szintû ügyfélközpontú ügyintézés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettség közjegyzõ által hitelesített másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
eredetiben,
– szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata,
– motivációs levél, amely tartalmazza a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket,
– nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. augusztus 1. napjától tölthetõ be. Próbaidõ hat hónap.
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borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: KVÖ/3044/1/2008., valamint a munkakör megnevezését: fõépítész.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: háromtagú elõkészítõ bizottság. A pályázati elbírálás során a pályázó meghallgatásra kerül, az állás betöltésérõl a munkáltatói jogkört gyakorló dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 16.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Barta Ferenc aljegyzõnél a 06 (59) 530-502-es telefonszámon lehet.

Mány Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére
A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint a 10. § (1) bekezdése alapján Mány Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete jegyzõi állás betöltésére pályázatot hirdet az alábbiak szerint:
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori vagy okleveles közigazgatási menedzseri képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Ktv. szerint megadott mentesítés,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok
másolatát (az eredetit meghallgatáskor kell bemutatni),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzeléseket,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, illetve,
hogy hozzájárul-e a pályázatának nyílt ülésen történõ tárgyalásához.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2008. június 16.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Kunhegyes város jegyzõje címére történõ megküldésével (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.). Kérjük a

Elõny:
– vezetõi gyakorlat,
– német nyelv ismerete.
A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.
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Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a 9/2001. (X. 31.)
számú önkormányzati rendelet alapján.
A pályázat benyújtásának helye, határideje: a pályázat
Belügyi Közlönyben történt megjelenését (2008. május 7.)
követõ 15. nap, Mány Község Képviselõ-testülete részére
címezve 2065 Mány, Rákóczi u. 67., zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”.
A pályázatot a képviselõ-testület a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõen bírálja el.
Az állás a megválasztást követõ hónap 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ: Ugron
Zoltán Gábor polgármestertõl a (22) 350-143-as telefonszámon.
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Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a képviselõtestület meghatározása szerint. Az önkormányzat a kinevezett aljegyzõ részére szükség esetén önkormányzati bérlakást biztosít.
A képviselõ-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minõsíti.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenést (2008. május 7.) követõ 30. nap.
A pályázatot Cservenák Pál Miklós polgármesternek
címezve, 5650 Mezõberény, Kossuth tér 1. szám alá kell
benyújtani.
A pályázat elbírálásának ideje: a pályázat benyújtását
követõ rendes képviselõ-testületi ülés.
Az állás betöltésének kezdete megegyezés szerint, de
legkésõbb 2008. július 1.
A pályázók további információt kérhetnek dr. Baji
Mihály jegyzõtõl a (66) 515-501-es telefonszámon, hivatali idõ alatt.

Mezõberény Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betöltésére
Az állás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekezdése
alapján kerül meghirdetésre.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– összeférhetetlenség hiánya.
Ezek tényét igazolni kell.
Elõnyt jelent:
– jegyzõi, aljegyzõi gyakorlat vagy polgármesteri hivatalnál eltöltött legalább ötéves gyakorlat,
– német vagy angol nyelv legalább társalgási szintû ismerete,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az aljegyzõi munkakör betöltésére irányuló szakmai
programot.

Ócsa Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek is.
A kinevezés határozatlan idõre szól, hat havi próbaidõ
kikötésével.
Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet és közszolgálati szabályzat alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai programot.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. május 7.) számított
30. nap.
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A pályázati eljárás, illetve a pályázat elbírálása a Ktv.
10. §-ának elõírásai szerint történik.
Az aljegyzõ kinevezésérõl az Ügyrendi Bizottság állásfoglalását követõen – a jegyzõ javaslatára – a képviselõtestület legkésõbb a pályázat benyújtására elõírt határidõt
követõ legközelebbi ülésén dönt.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot Ócsa Város Önkormányzata jegyzõjéhez
(2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) kell benyújtani.
A postai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni: „Aljegyzõi pályázat”.
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– pénzügyi vagy költségvetési vagy számviteli ügyintézõ szakképesítés,
– legalább 3 év azonos területen szerzett gyakorlat.
Csatolandó iratok:
– személyi és szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik a pályázó anyagát.
Ellátandó feladatok: TATIGAZD, BEFESZ programok
kezelése, könyvelés, kontírozás, kötelezettségvállalások
nyilvántartása.

Pilisborosjenõ Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
pénzügyicsoport-vezetõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú végzettség vagy középfokú végzettség és
mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– legalább 3 év azonos területen szerzett gyakorlat.
Csatolandó iratok:
– személyi és szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy
az ahhoz kötött munkakör betöltése esetén annak igazolása,
– a csoport vezetésével kapcsolatos vezetõi elképzelések.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. május 7.) számított 15. nap.
A pályázatokat írásban az alábbi címre kell benyújtani:
Pilisborosjenõ Község Önkormányzata 2097 Pilisborosjenõ, Fõ út 16.
Az állás betölthetõ: a döntést követõen azonnal.
Érdeklõdni lehet a (26) 336-387-es telefonszámon.

Pilisborosjenõ Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézõ munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség,

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. május 7.) számított 15. nap.
A pályázatokat írásban az alábbi címre kell benyújtani:
Pilisborosjenõ Község Önkormányzata 2097 Pilisborosjenõ, Fõ út 16.
Az állás betölthetõ: a döntést követõen azonnal.
Érdeklõdni lehet a (26) 336-387-es telefonszámon.

Pusztadobos Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– szakirányú felsõfokú végzettség vagy középfokú
végzettség,
– mérlegképes könyvelõi képesítés,
– legalább öt év közigazgatásban eltöltött gyakorlat,
– legalább egy év közigazgatásban eltöltött vezetõi
gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy
annak feladását igazoló szelvényt,
– részletes szakmai önéletrajzot.
Ellátandó munkakör:
– önkormányzati gazdálkodás, könyvelés.
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján
történik.
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A köztisztviselõi kinevezés 3 hónap próbaidõvel határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell
ellátni.
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történt megjelenéstõl (2008. május 7.) számított
15. nap.
A pályázat elbírálása a pályázati határidõt követõ 15 napon belül történik. Az állás az elbírálást követõen azonnal
betölthetõ.
A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A pályázatot „Köztisztviselõi pályázat” jeligével ellátva, zárt borítékban kell benyújtani Pusztadobos Község
Önkormányzat jegyzõje részére (4565 Pusztadobos, Petõfi
u. 4.).
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Nagy Ervin jegyzõtõl a (45) 710-182-es telefonszámon.

Sarkad Város Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
mûszaki ügyintézõi munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony határozatlan idõtartamra létesül, 6 hónapos próbaidõ kikötésével.
Az ellátandó feladatok ismertetése:
– közmûberuházások megszervezése (víz, csatorna,
gáz, közvilágítás),
– utak, hidak, járdák, csapadékvíz-elvezetõ mûtárgyak
ellenõrzése, és a szükséges hatósági eljárások lebonyolítása a képviselõ-testületi határozatok alapján; bizottsági elõterjesztések készítése,
– kivizsgálja a magasépítési területre vonatkozó közérdekû bejelentéseket és panaszokat, megteszi a szükséges
intézkedéseket,
– pályázati lehetõségeket kutat fel, részt vesz pályázatok elkészítésében,
– helyettesítést lát el az építéshatósági ügyintézõ munkakörében.
A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges valamennyi
feltétel:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. Településfej-
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lesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatkörnél felsorolt képesítések,
– Word program ismerete.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– magasépítõ építõipari egyetemi vagy fõiskolai szintû
építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ
üzemmérnöki) szakképzettség,
– 3 év tervezõi, kivitelezõi gyakorlat,
– a közigazgatás ezen területén szerzett legalább két év
szakmai gyakorlat,
– Excel program, elektronikus levelezõrendszer kezelõi szintû ismerete,
– B kategóriás jogosítvány,
– jó kommunikációs és együttmûködési képesség,
– ECDL-vizsga.
Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatás: illetmény és egyéb juttatás megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
2. számú melléklet I. besorolási osztály szerint történik.
A pályázat benyújtásának feltételei
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó, kézzel írott
részletes szakmai önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. május 7.) számított 30. nap.
A pályázat betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot zárt borítékban, Sarkad Város Polgármesteri Hivatal címére (5720 Sarkad, Kossuth L. u. 27.)
dr. Sípos Lajos jegyzõ nevére kell címezni. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Mûszaki ügyintézõi munkakör betöltésére vonatkozó pályázat”.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
közterület-felügyelõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel
egyenértékû más korábbi képzési formában szerzett végzettség, vagy
– rendõr szakközépiskolai, határrendészképzõ szakiskolai végzettség, vagy
– középiskolai végzettség és rendõri szakképesítés
vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés, vagy
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– határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékû
más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és
közterület-felügyelõi vizsga.

– közigazgatási alapvizsga,
– mûszaki ellenõri jogosultság (I.ME-M-I; II.ME-KÉ/I,
-KÉ/II; – VZ/I, – VZ/II).

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek is.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– közterület-felügyelõi vizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. május 7.) számított
15. nap.
Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet és Közszolgálati szabályzat alapján.
Az állás betöltésérõl Szekszárd Megyei Jogú Város
jegyzõje dönt.
A kinevezés 6 hónapos próbaidõ kikötésével, határozatlan idõre szól. A kinevezés elõtt egészségi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni a 78/1999. (XII. 29.)
EÜM–BM együttes rendelet alapján.
A munkakörrel kapcsolatban érdeklõdni lehet: Szeleczki
József irodavezetõnél, telefon: (74) 504-140.
A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A postai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni „Közterület-felügyelõi pályázat”.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
mûszaki ügyintézõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közlekedésmérnök,
illetve építõmérnök (mélyépítõ szakirány).
A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek is.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. május 7.) számított
15. nap.
Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet és Közszolgálati szabályzat alapján.
Az állás betöltésérõl Szekszárd Megyei Jogú Város
jegyzõje dönt.
A kinevezés 6 hónapos próbaidõ kikötésével, határozatlan idõre szól.
A munkakörrel kapcsolatban érdeklõdni lehet: Szeleczki
József irodavezetõnél, telefon: (74) 504-140.
A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A postai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni „Mûszaki ügyintézõi pályázat”.

Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
közterület-felügyelõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 13. pontja alapján,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
Elõnyt jelent:
– hasonló területen szerzett legalább kétéves tapasztalat,
– közigazgatási alapvizsga megléte.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségrõl, egyéb képesítésekrõl szóló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
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Alkalmazás, illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Közszolgálati szabályzatban, illetve a helyi rendeletben foglaltaknak megfelelõen.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. május 7.) számított
15. nap.
A pályázat elbírálásának ideje: a Belügyi Közlönyben
(2008. május 7.) történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen
Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje – a
polgármester egyetértésével – dönt.
Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni: Taksony
Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje, Széll Attila,
2335 Taksony, Fõ út 85. A borítékra kérjük ráírni: „Közterület-felügyelõi pályázat”.
A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvánítási jogát.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
kérhetõ a (24) 520-781-es telefonszámon.
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Ellátandó feladat:
– a pályázatot kiíró települések körjegyzõi feladatának
ellátása.
A munkavégzés helye:
Tiszaszalka, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Juttatások: bérezés a Ktv. alapján.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
Az állás 2008. december 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának formája, határideje:
– A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. május 7.) számított
30. nap.
– A pályázatot zárt borítékban ajánlott küldeményként
Tiszaszalka község polgármesterének címezve postai úton
vagy személyesen (Lapos István polgármester Tiszaszalka, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) lehet benyújtani.
A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
60 napon belül együttes képviselõ-testületi ülésen kerül sor.
A képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Tiszaszalka–Tiszavid községek képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek
– nyugdíjazás folytán megüresedett –
Tiszaszalka–Tiszavid Községek Körjegyzõsége
körjegyzõi állásának betöltésére
A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 40. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. (Ktv.) 8. § (1) bekezdése alapján kerül meghirdetésre.
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi, vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– hároméves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
tv. 7. § (7) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a körjegyzõség vezetésére vonatkozó szakmai koncepciót,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolatát.

Üröm Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
általános igazgatási ügyintézõi munkakörbe
Pályázati feltételek:
– középfokú iskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben elõírt képesítés.
Elõny jelent:
– felsõfokú végzettség,
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.
A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
Ellátandó munkakör: Üröm Polgármesteri Hivatalában
népesség-ügyintézés, birtokháborítási ügyek intézése, sza-
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bálysértési eljárások lefolytatása, ipar-kereskedelmi ügyek
intézése.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. és a hatályos önkormányzati rendeletben elõírtak szerint.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal, 3 hónapos próbaidõ kikötésével.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelentetését (2008. május 7.) követõ
15. napig történõ beérkezés.
A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõt követõen
10 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye: Üröm Polgármesteri
Hivatal jegyzõje, 2096 Üröm, Iskola u. 10., tel.: 06 (26)
350-054.

Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulási Tanácsa
pályázatot hirdet
a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása Munkaszervezete
(3070 Bátonyterenye, Városház út 2.)
magasabb vezetõi állás elnyerésére
A pályázó feladata:
– a szervezet irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása,
– a tanács döntéseinek elõkészítése és végrehajtása,
– a munkaszervezet képviselete,
– a tanács feladat- és hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatok ellátása,
– Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Munkaszervezete alaptevékenységeinek
irányítása és ellátása.
Pályázati feltételek:
– felsõfokú (fõiskolai vagy egyetemi szintû) jogi vagy
államigazgatási végzettség,
– minimum 5 év gyakorlat közigazgatási területen,
– minimum 2 év vezetõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– büntetlen elõélet.
Elõnyt jelent:
– helybenlakás a bátonyterenyei kistérségi közigazgatási területén értelmezve,
– jó kommunikációs és szervezõkészség,
– idegen nyelvek ismerete,
– gépjármû-vezetõi engedély.

2008/20. szám

A vezetõi megbízás kezdete: a pályázat elbírálását követõ hónap 1. napja.
A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény alapján megegyezés szerint.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– felsõfokú végzettséget igazoló dokumentumok másolatait,
– egyéb végzettségeket igazoló dokumentumokat,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai programot, mely tartalmazza a munkaszervezet mûködtetésével kapcsolatos elképzeléseit,
– nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy a pályázat anyagát a pályázat elbírálásában részt
vevõ személyek megismerhetik (1 példány).
A társulásban ellátott feladatokról, a munkaszervezet
létszámáról, feladatairól felvilágosítás kérhetõ Lavajné
Dóka Éva elnöktõl [3070 Bátonyterenye, Városház út 2.,
telefon: (32) 353-580].
A pályázatot lezárt borítékban, „Munkaszervezet-vezetõi pályázat” felirattal kell eljuttatni személyesen vagy
postai úton a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa elnökéhez (3070 Bátonyterenye, Városház út 2.).
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. május 7.) számított
30. nap.

Szervezeti hírek
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
hirdetménye
a 2008. évi Palóczi Antal-díj adományozásáról
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a
31/2005. (X. 21.) TNM rendelet 1. § (2) bekezdésének
e) pontja alapján, a miniszter által adományozható Palóczi
Antal-díjjal kapcsolatban a következõ felhívást teszi
közzé.
A miniszter a településrendezés területén legalább
10 éven át végzett kimagasló – tervezõi, oktatói, kutatói,
fõépítészi – tevékenység elismeréséül személynek, illetõleg tervezõcsoportnak Palóczi Antal-díjat (a továbbiakban: díj) adományozhat. A díjban külföldön élõ magyar állampolgár, illetve magyar nemzetiségû, nem magyar állampolgár is részesíthetõ. Évente legfeljebb 2 darab díj
adományozható. A díjat ugyanaz a személy (vagy tervezõ-
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csoport) 5 éven belül újra nem kaphatja meg. A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.
A díjátadás
2008. október 6-án,
az építészet világnapja megünneplésének keretében történik.
A díj adományozására bárki tehet javaslatot, amelyet
– postai úton vagy személyesen – az Építészeti és Építésügyi Díjak Bizottságához kell benyújtani, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezési és
Településügyi fõosztályára címezve (1077 Budapest,
Kéthly Anna tér 1., levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314).
A javaslattétel benyújtásának, illetõleg postai feladásának a határideje:
2008. június 16. (hétfõ).
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A javaslattételnek tartalmaznia kell a jelölt személy
vagy tervezõcsoport nevét/megnevezését, címét, szakmai
életrajzának/tevékenységének ismertetését, különös tekintettel azon kiemelkedõ színvonalú munkák és eredmények
bemutatására, amelyek megalapozhatják a díj odaítélését.
Természetes személy esetén a javaslatban fel kell tüntetni
a jelölt személyi adatait, munkahelyét, beosztását, tudományos fokozatát, korábban kapott kitüntetéseit is.
A pályázathoz benyújtható minden olyan dokumentum,
adat vagy mértékadónak tekinthetõ vélemény is, amely az
elbírálást segítheti, illetõleg amelyet az ajánló a bemutatáshoz lényegesnek tart. Az ajánláshoz benyújtandó továbbá a javaslattételi adatlap, amely letölthetõ az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapjáról
(www.otm.gov.hu).
További információ kérhetõ telefonon (441-7759),
faxon (441-7742) és e-mailben a nagy.eszter@meh.hu
címen.

Építészeti és Építésügyi Díjak Bizottsága
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II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás
MÉRLEGBESZÁMOLÓ
A Magyar Mozgókép Közalapítvány (1068 Budapest, Városligeti fasor 38.) közhasznú beszámolójának
2007. évi éves mérlege
MÉRLEG
Adatok E Ft-ban
Eszközök
A) Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Bef. pü. eszk. értékhelyesbítése

B) Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

3 377 992
16 390
207 744
289 000
2 864 858

833 759
9 020
713 897
0
110 842

C) Aktív idõbeli elhatárolások
Eszközök összesen

416
4 212 167

Összes (ár)bevétel
Összes költség és ráfordítás
Tárgyévi eredmény

5 959 651
5 928 462
31 189

A szervezet által nyújtott támogatás
Továbbutalási céllal kapott támogatás
Továbbutalt támogatás

5 354 109
4 196 400
5 167 332

Források
D) Saját tõke
I. Induló tõke
II. Tõkeváltozás
III. Lekötött tartalék
IV. Ért. tartalék
IV. Tárgyévi közh. eredm.
V. Tárgyévi váll. eredm.

4 212 167
491 700
–245 171
2 864 858
–27 326
58 515

E) Céltartalékok

0

F) Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
G) Passzív idõbeli elhatárolások
Források összesen

64 212
2 422
61 790
1 005 379
4 212 167

Budapest, 2008. május 6.

Grunwalsky Ferenc s. k.,

Szép Tamás s. k.,

a kuratórium elnöke

bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 002 454
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei
A Magyar Mozgókép Közalapítvány
pályázati felhívása
A Magyar Mozgókép Közalapítvány Kuratóriuma 2008. évre az alább felsorolt témakörökben pályázati felhívást tesz
közzé:
I.

II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

Filmszakma egészét érintõ tevékenységek támogatása
a) nemzetközi filmszakmai tevékenység támogatása
b) filmszakmai koordináció támogatása
c) archiválás, film-értékmentés támogatása
d) MMK alapító okiratában rögzített célok keretében felmerült igények támogatása
Fikciós mûfaj
a) forgatókönyv- és filmtervfejlesztés (játékfilm – animációs – fikciós dokumentumfilm)
b) kisjátékfilm
c) vissza nem térítendõ támogatás – szelektív
d) visszatérítendõ támogatás – szelektív
e) televíziósfilm-gyártás
f) nemzetközi produkciók (koprodukció)
Animációs filmek
– rövid- és egészestés animációs filmek
Nem fikciós mûfaj
a) dokumentumfilm-gyártás
b) tudományos-, ismeretterjesztõfilm-gyártás
Kutatási, képzési, könyv- és folyóirat-kiadás, kísérleti film
Filmterjesztés
– filmklub, rendezvény, art filmek vetítésének szelektív támogatása
Egyéb
– kamattámogatás
Normatív gyártási támogatás
a) játékfilm és egészestés animációs normatív (fesztivál és nézõszám alapján)
b) animáció, rövidfilm
c) dokumentumfilm
d) tudományos-ismeretterjesztõ
e) kisjátékfilm

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírások és a jelen pályázati eljárásokban alkalmazandó szabályzatok és dokumentumok megtekinthetõk a Magyar Mozgókép Közalapítvány titkárságán munkanapokon 9–l5 óra között (1068 Budapest, Városligeti fasor 38.), vagy letölthetõk a www.mmka.hu honlapról.
Budapest, 2007. december 20.
Grunwalsky Ferenc s. k.,
a Magyar Mozgókép Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke
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Magyar Mozgókép Közalapítvány
Pályázati naptár 2008
SZELEKTÍV PÁLYÁZATOK

b) kisjátékfilm
c) vissza nem térítendõ támogatás
d) visszatérítendõ támogatás
e) televíziósfilm-gyártás
g) Nemzetközi produkciók (koprodukció)
III. ANIMÁCIÓ
Rövid- és egészestés filmpályázat(ok)
IV. NEM FIKCIÓS MÛFAJ
Dokumentumfilm-pályázat(ok)
Tudományos-ismeretterjesztõfilm pályázat(ok)
V. 4K
Kutatás, Képzés, Könyv- és folyóirat-kiadás, filmes mûhelyek
VI. FILMTERJESZTÉS
Filmklubok

Várható döntés

Folyamatos: január 3.–szeptember 30.
Folyamatos: január 3.–szeptember 30.
Folyamatos: január 3.–szeptember 30.
Folyamatos: április 1.–december 15.

kéthavonta
kéthavonta
kéthavonta
kéthavonta

Folyamatos: február 25., július 31.,
ill. október 29-ig
Április 15.
Megjelenéstõl folyamatos március 1-jéig,
július 31-ig
Megjelenéstõl folyamatos március 1-jéig,
július 31-ig
Március 13.
Folyamatos: november 27-ig

Március, szeptember,
december
Május
Április,
szeptember
Április,
szeptember
Április
háromhavonta

Március 3.

Április

Március 4.
Március 5.

Április
Április

Március 6.

Április

az I. félévre február 28.,
a II. félévre szeptember 25.
Március 13.
Március 27. és október 16.
Február 28. és szeptember 11.

Április
november
Április
Május, november
Március, október

Január 3-tól november 27-ig

kéthavonta
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Nagyrendezvények
Egyéb rendezvények
Artfilmek vetítésének szelektív támogatása
VII. EGYÉB
Kamattámogatási pályázat

Beadási határidõ
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Téma
I. FILMSZAKMA EGÉSZÉT ÉRINTÕ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA
a) Nemzetközi filmszakmai tevékenység támogatása
b) Filmszakmai koordináció támogatása
c) Archiválás, film-értékmentés támogatása
d) MMK alapító okiratában rögzített célok keretében felmerült igények támogatása
II. FIKCIÓS MÛFAJ
a) forgatókönyv- és filmtervfejlesztés (játékfilm, animációs, fikciós dokumentumfilm)

GYÁRTÁS
Téma
I. Játékfilm és egészesetés animációs normatív (fesztivál és nézõszám alapján)
II. Animáció (rövidfilm)
III. Dokumentumfilm
IV. Tudományos-ismeretterjesztõ
V. Kisjátékfilm

Igénybejelentési határidõ
2009. március 1-jétõl
március 31-ig
2009. március 1-jétõl
március 31-ig
2009. március 1-jétõl
március 31-ig
2009. március 1-jétõl
március 31-ig
2009. március 1-jétõl
március 31-ig

Pontérték meghatározása

Beadási határidõ
megjelenéstõl folyamatosan
november 27-ig
megjelenéstõl folyamatosan
november 27-ig
megjelenéstõl folyamatosan
április 21-ig

Várható döntés

2009. árpilis
2009. április
2009. április
2009. április
2009. április

Téma

Külföldi filmek forgalmazása
Art-mozik mûködési támogatása

A Magyar Mozgókép Közalapítvány fenntartja a jogot, hogy az év folyamán a pályázati tervezetet módosítsa.
Budapest, 2007. december 20.

folyamatos
folyamatos
negyedévente

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

FILMTERJESZTÉS
Magyar filmek forgalmazása
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NORMATÍV PÁLYÁZATOK

Grunwalsky Ferenc s. k.,
az MMK Kuratóriumának elnöke
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Az MMK 2008. évi Pályázati naptárának melléklete
PÁLYÁZATI DÍJ
1. A pályázónak pályázati díjat kell az MMK 10032000-00282039-00000000 számú bankszámlájára banki átutalással megfizetnie. A pályázati díj teljesítését igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályázati adatlaphoz.
A pályázati felhívás rendelkezhet a pályázati díj mellõzésérõl. A pályázati díj befizetése alól mentesülnek az oktatási intézmények, valamint a vizsga- és diplomafilm-pályázatok. A pályázati díjat – a pályázó szervezet/személy nevének, a
pályázati díj összegének és a támogatási cél pontos megjelölésével – valamennyi pályázatra egyenként kell teljesíteni.
A Kuratórium dönthet a pályázati díjfizetés alóli mentesség egyes eseteirõl.
2. A fizetendõ pályázati díj összege (forintban) a pályázatban megjelölt, igényelt támogatási összegtõl függ.
2008. január 1-jétõl 2008. december 31-ig az MMK pályázatai esetében a pályázókat az alábbi pályázati díj fizetési
kötelezettség terheli:
Igényelt támogatási összeg
500 000 Ft alatt
500 001–1 000 000 Ft között
1 000 001–2 000 000 Ft között
2 000 001–5 000 000 Ft között
5 000 001–10 000 000 Ft között
10 000 001–30 000 000 Ft között
30 000 001–50 000 000 Ft között
50 000 001–70 000 000 Ft között
70 000 001–90 000 000 Ft között
90 000 001–100 000 000 Ft között
100 000 001–150 000 000 Ft között
150 000 001–200 000 000 Ft között
Pályázott pontszám
(normatív játékfilmgyártás esetén)
25 pont
40–50 pont
60 pont
75 pont
100 pont
125 pont
150 pont
Pályázott pontszám
(normatív tudományos-ismeretterjesztõ, dokumentum
animációs film, és kisjátékfilm esetén)
30 pont
31–50 pont
51 pont felett

A pályázati díj összege
nem kell pályázati díjat fizetni
6 000 + 20% áfa
10 000 + 20% áfa
20 000 + 20% áfa
30 000 + 20% áfa
50 000 + 20% áfa
72 000 + 20% áfa
90 000 + 20% áfa
120 000 + 20% áfa
160 000 + 20% áfa
200 000 + 20% áfa
240 000 + 20% áfa
A pályázati díj összege
50 000 + 20% áfa
72 000 + 20% áfa
90 000 + 20% áfa
120 000 + 20% áfa
160 000 + 20% áfa
200 000 + 20% áfa
240 000 + 20% áfa

A pályázati díj összege
6 000 + 20% áfa
10 000 + 20% áfa
15 000 + 20% áfa

3. A fenti táblázatban szereplõ pályázati díj fizetési kötelezettségtõl és a díj mértékétõl az MMK Kuratóriuma a pályázati kiírásban vagy a pályázati szabályzatban eltérhet. Ebben az esetben a pályázati kiírás vagy szabályzat rendelkezéseit
kell alkalmazni.
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4. A befizetett pályázati díjat az MMK nem téríti vissza. A befizetett pályázati díj az MMK támogatás terhére nem számolható el. A pályázó által befizetett pályázati díjról az MMK a bankszámlára történõ beérkezését követõen számlát állít ki.
A pályázati díjak évközi változtatásának jogát az MMK fenntartja.

A Magyar Mozgókép Közalapítvány pályázati felhívása
animációs filmek gyártásának normatív támogatására
A Magyar Mozgókép Közalapítvány pályázatot hirdet animációs filmek gyártásának normatív támogatására. A normatív támogatás alapja a jelen Pályázati kiírásban meghatározott fesztivál-szereplés és televíziós sugárzás .
I. A pályázat hatálya
1. A jelen pályázati kiírás feltételei alkalmazandók azon referenciafilmek esetében, amelyek
a) 2008. március 1-jét követõen teljesítik a jelen Pályázati kiíráshoz csatolt 1. számú mellékletben meghatározott fesztivál-szereplést (a továbbiakban: fesztivál-szereplés),
b) a pályázat hatályán belüli elsõ televíziós sugárzására a jelen Pályázati kiíráshoz csatolt 2. számú mellékletben megjelölt magyarországi mûsorszolgáltatók mûsoridejében 2008. március 1. után került/kerül sor (a továbbiakban: televíziós
sugárzás). Nem igényelhetõ normatív támogatás a 2008. március 1-jét megelõzõ televíziós sugárzások tekintetében.
Azok az Mktv. 2. § 7. a) pontja szerinti magyar filmalkotások minõsülnek referenciafilmnek, amelyek a fenti a)–b)
feltételek valamelyikét vagy mindegyikét teljesítik.
Amennyiben a filmelõállító a referenciafilmmel ezt követõen olyan feltételt teljesít, amelynek alapján a már igényelt
normatív támogatást meghaladó normatív támogatásra lesz jogosult, erre vonatkozó igényét a következõ pályázati évben
nyújthatja be az MMK-nak.

II. A pályázat menete
A pályázat két szakaszból áll:
a) igénybejelentés
b) normatív támogatás igénylése
1. Igénybejelentés:
A pályázók 2009. március 1-jétõl folyamatosan 2009. március 31-ig jelenthetik be az addig teljesített normatív támogatási feltételek alapján a normatív támogatási igényeket. Normatív támogatás kizárólag abban az esetben vehetõ igénybe, amennyiben az igénybejelentést a referenciafilm elõállítója teljesíti.
2. Normatív támogatás igénylése a pontérték meghatározását követõen:
A tárgyévi igénybejelentések alapján az MMK Kuratóriuma 2009. április 30-ig meghatározza a tárgyévre vonatkozó
támogatási pontértékeket.
A pontértékek közzétételét követõen nyújthatók be a normatív támogatás igénybevételére vonatkozó pályázatok a következõ animációs filmek gyártásához.
Amennyiben a filmelõállító a referenciafilmmel ezt követõen olyan feltételt teljesít, amelynek alapján a már igényelt
normatív támogatást meghaladó normatív támogatásra lesz jogosult, erre vonatkozó igényét a következõ pályázati évben
nyújthatja be az MMK-nak.

III. A normatív támogatás igénylésének alapja
A jelen pályázati eljárásban normatív támogatás igényelhetõ a pályázati kiírásban alább meghatározott filmelõállítók által elõállított, és filmrendezõk által rendezett referenciafilmek fesztivál-szereplése, illetve televíziós sugárzása alapján.
1. Az 1. számú melléklet tartalmazza azokat a fesztiválokat, amelyeken történõ részvétel, jelölés, illetve díjazás a normatív támogatás igénylésének alapja, illetve meghatározza a támogatás mértékét az egyes csoportok vonatkozásában.
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A fesztivál-szereplésekkel elérhetõ pontok összeadásra kerülnek. Ugyanazon a fesztiválon elért több eredmény közül
a legmagasabb pontszám a számítás alapja.
A fesztivál-szereplést az alábbiakkal szükséges igazolni:
a) a fesztivál hivatalos versenyében való részvételt az adott fesztivál által kiadott hivatalos katalógusnak, vagy a fesztivál honlapjának a referenciafilmre vonatkozó részével, illetve másolatával,
b) a fesztiválon elnyert fõdíjra, díjra és jelölésre vonatkozó dokumentumokkal, illetve azok hiteles másolatával.
A jelen pályázati eljárásban kizárólag az adott fesztivál zsûrije által odaítélt, elõzetesen hivatalosan közzétett díjak
szolgálhatnak a normatív támogatás alapjául.
2. A 2. számú melléklet tartalmazza azon magyarországi mûsorszolgáltatókat, amelyek mûsoridejében történõ sugárzás a normatív támogatás igénylésének alapja, illetve meghatározza a támogatás mértékét az egyes csoportok vonatkozásában.
A televíziós sugárzás tekintetében a mûsorszolgáltatók törvényes képviselõi által teljes bizonyító erejû magánokiratban vagy közokiratban tett feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozat irányadó. A nyilatkozatban fel kell tüntetni a pályázat hatályán belüli elsõ televíziós sugárzás évét és napját.
A televíziós sugárzást nyomtatott vagy internetes mûsorújsággal is alá kell támasztani.
A Magyar Televízió Zrt. által üzemeltetett m1 és m2-n történt televíziós sugárzás után csak egyszer számítható pontszám. Ugyanez vonatkozik a Duna Televízió Zrt. által üzemeltetett Duna TV és Autonómia televíziós csatornákon történõ sugárzásra is.
A sorozatok (max. 12 részenként) egy filmalkotásnak számítanak és az elsõ epizód sugárzása után lehet pontot számítani.
A mûsorszolgáltatók saját gyártású mûsorszámaik csak abban az esetben minõsülhetnek referenciafilmnek, amennyiben a 2. számú mellékletben megjelölt másik magyarországi mûsorszolgáltató mûsoridejében kerültek sugárzásra.
3. A fesztivál-szerepléssel és a televíziós sugárzással elért pontszámok összeadódnak.
A normatív támogatás alapjául a referenciafilmek egyenként számítanak, azonban a referenciafilmekkel igényelhetõ
támogatási összegek összeadására és együttes igénylésére az MMK lehetõséget ad.
4. Normatív támogatás igénybevételéhez minden pályázati évben minimum 30 pont szükséges. A 30 pont alatti pontokat a pályázati jogosultság idõbeli hatálya alatt a következõ pályázati évben fel lehet használni, amennyiben az igénybejelentés a megfelelõ határidõben került benyújtásra.
5. Amennyiben egy animációs film a játékfilmes normatív támogatásra igényt nyújtott be, jelen pályázati eljárásban
nem igényelhet támogatást.

IV. A normatív támogatás célja és felhasználásának köre
1. A támogatást a referenciafilm filmelõállítója, illetve a referenciafilm rendezõje által rendezendõ új film elõállítója a jelen pályázati felhívás közzétételét követõen gyártandó animációs filmjeikhez használhatják fel, az Mktv. 16. §
(1)–(3) bekezdéseiben foglaltak alapján.
2. A közvetlen és közvetett támogatás mértékére a Mktv. 13. § (1)–(6) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
3. A normatív támogatás kizárólag animációs film mûfajú, az Mktv. 2. § 7. a) pontja szerinti magyar filmalkotások és
7. b) pont szerinti magyar részvételû koprodukciós filmalkotások gyártásához igényelhetõ és használható fel.
4. A gyártási támogatás elosztható és felhasználható több animációs film gyártására (forgatásra és utómunkálatokra).
5. A 2009. február 28-ig teljesített normatív támogatási feltételek alapján a normatív támogatási igényeket 2009. március 1-jétõl folyamatosan március 31-ig kell bejelenteni. Amennyiben a filmelõállító a referenciafilmmel ezt követõen
olyan feltételt teljesít, amelynek alapján a már igényelt normatív támogatást meghaladó normatív támogatásra lesz jogosult, erre vonatkozó igényét a következõ pályázati évben nyújthatja be az MMK-nak.
6. A normatív támogatásra jogosultak a normatív támogatás igénylésének alapjául szolgáló feltétel teljesülésétõl számított 3 (három) évig élhetnek a támogatás igénybevételének jogával, amennyiben a bejelentési kötelezettségét a pályázó teljesítette.
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V. A támogatásra jogosultak köre
1. Normatív támogatást a referenciafilm, illetve a rendezõ által rendezett új film magyar filmelõállítója (Mktv. 2. §
5. pont) igényelhet. A normatív támogatás igénylésének jogosultsága nem átruházható. Amennyiben a referenciafilm
elõállítója jogutódlással megszûnt, és jogutódja is filmelõállítónak minõsül, úgy a jogutód filmelõállító jogosult a támogatás igénylésére. Amennyiben a referenciafilm elõállítója jogutód nélkül megszûnt, úgy a támogatás nem igényelhetõ a
filmelõállító vonatkozásában. A normatív támogatási jogosultság öröklés tárgya nem lehet.
A normatív támogatás engedményezésnek tárgya nem lehet. A normatív támogatás különös méltánylást érdemlõ esetben a Kuratórium hozzájárulásával engedményezhetõ a referenciafilm filmelõállítója és rendezõje között.
2. Támogatásban kizárólag a Filmiroda által nyilvántartásba vett magyar filmelõállítók részesíthetõk.
A pályázatból és támogatásból kizártak körére vonatkozóan az MMK Támogatási szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók.
3. A referenciafilm rendezõje új filmalkotásának filmelõállítója kizárólag abban az esetben igényelheti a rendezõt
megilletõ normatív támogatást, amennyiben a rendezõ magyar állampolgár.

VI. A támogatás keretösszege és összege
1. Animációs filmek gyártására felhasználható normatív támogatás keretösszege az Mktv.-ben foglalt határidõig közzétett, a tevékenységre meghatározott éves támogatási keret feladatarányos része.
2. Az MMK 2009. április 30-ig közzéteszi, hogy az 1. , 2. és 3. számú mellékletekben megjelölt pontszámok az igénylések és a keretösszeg arányának alapulvételével milyen összegû támogatásnak felelnek meg.
Az igényelhetõ támogatás összege egyenlõ a pályázó által elért pontszámok és az egy ponthoz tartozó támogatási
összeg (pontérték) szorzatával.
Az egy pontra esõ támogatás összege nem lehet több, mint 50 ezer forint.
Amennyiben a meghatározott keretösszeg az adott évben nem kerül kimerítésre, a fennmaradó felosztható támogatási
összeg hozzáadódik a következõ évi normatív animációs film gyártási keretösszeghez.
300 ezer forint alatti normatív támogatás nem vehetõ igénybe. A fel nem használt pontok a következõ naptári évre átvihetõk, a fel nem használt keretösszeg a következõ naptári év keretösszegét emeli.

VII. Pályázati díj
A pályázati díj mértékét és fizetésének feltételeit a pályázat benyújtása idõpontjában hatályos Pályázati naptárnak a
pályázati díjról szóló rendelkezései határozzák meg. Az igénybejelentés nem pályázati díj köteles.

VIII. A normatív támogatás igénybejelentéséhez és igényléséhez benyújtandó dokumentumok
1. Az igénybejelentés kötelezõ mellékletei:
a) igénybejelentési adatlap,
b) a normatív feltételek teljesítését (fesztivál-szereplés, televíziós sugárzás) igazoló dokumentumok.
2. A normatív támogatási pályázathoz benyújtandó dokumentumok:
a) pályázati adatlap,
b) filmelõállító pályázó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonata, illetve bírósági nyilvántartásba vételt igazoló
okirat,
c) a pályázó szervezet nyilvántartásba vételérõl szóló, a Filmiroda által kiállított igazolás,
d) a pályázati díj befizetését igazoló okmány másolata,
e) a pályázó nyilatkozata,
– vele szemben a jelen szabályzat a Támogatási szabályzatban megjelölt kizáró ok nem áll fenn, valamint
– magára nézve kötelezõnek ismeri el az adott pályázati szabályzatot,
f) az új filmalkotás Filmiroda általi besorolásáról szóló igazolás.
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IX. Az igénybejelentés és a pályázatok beadása, a pontérték meghatározása
1. Az igénybejelentést 2009. március 1-jétõl folyamatosan március 31-ig lehet beadni az MMK-nál (1068 Budapest,
Városligeti fasor 38. III. em.) munkanapokon, 9–16 óra között, 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban.
2. Az MMK a pályázatokat kizárólag alaki szempontból vizsgálja. Amennyiben a pályázat megfelel a jelen pályázati
szabályzatban foglalt feltételeknek, a pályázót normatív támogatásban kell részesíteni.
Az MMK Kuratóriuma a támogatási keretösszeg és a beérkezett igények alapján 2009. április 30-ig határozza meg az
egy ponthoz tartozó támogatási összeget (pontértéket). Ezt követõen a pályázatok folyamatosan nyújthatók be 1 (egy)
eredeti és 2 (két) másolati példányban a IV. 6. pontban meghatározott határidõben.

X. Támogatási szerzõdés, folyósítás ütemezése és feltételei
1. A támogatási szerzõdés megkötésének feltétele, hogy a normatív támogatással megvalósuló következõ filmalkotásra vonatkozóan a szerzõdéskötési feltételek fennálljanak. A jelen pályázati eljárás keretében normatív támogatás felhasználására jogosultakkal az MMK animációs filmek gyártási támogatási feltételeknek, valamint a Támogatási szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelõ támogatási szerzõdést köt.
2. Az MMK fenntartja a jogot ahhoz, hogy a támogatás folyósítása utófinanszírozással történjen. Az utófinanszírozás
és a hitelintézeti elõfinanszírozás részletes szabályait a filmgyártásra vonatkozó egyéb pályázati szabályzatok, a támogatási szerzõdés, valamint a Támogatási szabályzat tartalmazza.
3. A támogatás folyósítása kizárólag a pályázatban megjelölt filmalkotás filmelõállítójának folyósítható, amennyiben
a folyósítás feltételei a támogatási szerzõdés szerint, illetve a Támogatási szabályzatban foglaltak szerint fennállnak.

XI. Elszámolás, ellenõrzés
A támogatás felhasználásának ellenõrzésére és az azzal történõ elszámolásra az MMK Kontrolling Szabályzata és Támogatási szabályzata irányadók.
Az MMK fenntartja a Pályázati kiírás rendelkezései módosításának jogát.
Budapest, 2007. december 20.
Grunwalsky Ferenc s. k.,
a Magyar Mozgókép Közalapítvány Kuratóriumának
elnöke

Mellékletek
1. sz. melléklet Fesztiválok listája és a fesztivál-szereplésekkel elérhetõ pontok
2. sz. melléklet Televíziós sugárzással elérhetõ pontok
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Animációs filmek normatív támogatása fesztiválon való részvétel alapján (pontszámok)
Fesztivál

Hely

Fõdíj

Díj

Verseny
jelölés

Meghívásos
vetítés

„A” kategóriás nemzetközi
Oscar

Los Angeles, USA

100

100

75

–

Cartoon D’Or

Pau-Pyrénées, Franciaország

100

100

75

–

Berlinale

Berlin, Németország

75

75

50

30

Cannes Film Festival

Cannes, Franciaország

75

75

50

30

Velencei Nemzetközi Filmfesztivál

Velence, Olaszország

75

75

50

30

Annecy Festival

Annecy, Franciaország

75

75

50

30

Hiroshima Festival

Hiroshima, Japán

75

75

50

30

Animafest

Zágráb, Horvátország

75

75

50

30

Cinanima

Espinho, Portugália

75

75

50

30

Kiemelt nemzetközi
Anima Mundi

Rio de Janeiro, Brazília

50

30

20

10

Chicago International Children’s Film Festival

Chicago, USA

50

30

20

10

Cairo International Film Festival for Children

Kairó, Egyiptom

50

30

20

10

International Short Film Festival Oberhausen

Oberhausen, Németország

50

30

20

10

Stuttgart International Festival of Animated Film

Stuttgart, Németország

50

30

20

10

New York International Children’s Film Festival

New York, USA

50

30

20

10

Ottawa International Animation Festival

Ottawa, Kanada

50

30

20

10

Zinebi - Bilbao International Film Festival

Bilbao, Spanyolország

50

30

20

10

Ankara International Film Festival

Ankara, Törökország

50

30

20

10

Cracow Film Festival

Krakkó, Lengyelország

50

30

20

10

London International Animation Festival

London, Anglia

50

30

20

10

Tehran International Animation Festival

Teherán, Irán

50

30

20

10

Montecatini Film Festival

Montecatini, Olaszország

50

30

20

10

Montreal World Film Festival

Montreal, Kanada

50

30

20

10

KROK International Animated Film Festival

Kiev, Ukrajna

50

30

20

10

China International Animation and Digital Arts Festival

Changzhou, Kína

50

30

20

10

Seoul International Cartoon & Animation Festival

Szöul, Dél-Korea

50

30

20

10

Melbourne International Animation Festival

Melbourne, Ausztrália

Nemzetközi
Taiwan International Animation Festival

Taipei, Taiwan

25

20

10

–

Auburn International Film & Video Festival

Sydney, Ausztrália

25

20

10

–

ANIMA, Brussels Cartoon and Animated Film Festival

Brüsszel, Belgium

25

20

10

–

Clermont-Ferrand Short Film Festival

Clermont-Ferrand, Franciaország

25

20

10

–

Hida International Animation Festival

Suga, Japán

25

20

10

–

Festival Bimini

Riga, Lettország

25

20

10

–

Cartoons on the Bay

Positano, Olaszország

25

20

10

–

AniFest

Trebon, Csehország

25

20

10

–

Film Festival Zlin

Zlin, Csehország

25

20

10

–

CORTOONS International Short Animated Film Fest.

Róma, Olaszország

25

20

10

–

Balkanima

Belgrád, Szerbia

25

20

10

–

International Short Film Festival Berlin

Berlin, Németország

25

20

10

–

Animateka International Animation Film Festival

Ljubljana, Szlovénia

25

20

10

–

Valladolid International Film Festival

Valladolid, Spanyolország

25

20

10

–

Odense Film Festival

Odense, Dánia

25

20

10

–

ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál

Marosvásárhely, Románia

25

20

10

–

Tindirindis Festival

Vilnius, Litvánia

25

20

10

–

Biennial of Animation Bratislava

Pozsony, Szlovákia

25

20

10

–
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Belföldi
Kecskeméti Animációs Filmfesztivál

Kecskemét

50

30

20

–

Magyar Filmkritikusok Díja

Kecskemét

25

25

–

–

Mediawave

Gyõr

20

15

–

–

Szolnoki Képzõmûvészeti Filmszemle

Szolnok

20

15

–

–

ANIFEST

Budapest

20

15

–

–

Miskolci Fiatal Filmesek Fesztiválja

Miskolc

20

15

–

–

Pécsi Mozgókép Fesztivál

Pécs

20

15

–

–

Retina

Szigetvár

20

15

–

–

BuSho

Budapest

20

15

–

–

Titanic Film Fesztivál

Budapest

20

15

–

–

2. sz. melléklet

Televíziós megjelenés1

Magyar Televízió Zrt. által üzemeltetett M1 és M2

15 pont

Duna Televízió Zrt. által üzemeltetett Duna TV és Autonómia televíziós csatornák

15 pont

RTL Klub

15 pont

TV2

15 pont

Megjegyzés:
– Minden mû az adott tv-ben csak az elsõ bemutatására kaphat pontot.
– A televíziós sugárzást a mûsorszolgáltatók törvényes képviselõi által teljes bizonyító erejû okiratban tett feltétlen és
visszavonhatatlan nyilatkozattal kell igazolni. A nyilatkozatban fel kell tüntetni a pályázat hatályán belüli elsõ televíziós sugárzás pontos dátumát, valamint a sugárzási szerzõdéssel és a televíziós sugárzást igazoló nyomtatott mûsorújsággal is alá kell támasztani.

1

Animációs filmek normatív támogatása.
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A Magyar Mozgókép Közalapítvány pályázati felhívása
dokumentumfilm gyártásához igényelhetõ normatív támogatásra
A Magyar Mozgókép Közalapítvány pályázatot hirdet dokumentumfilmek gyártásának normatív támogatására. A normatív támogatás alapja a jelen Pályázati kiírásban meghatározott fesztivál-szereplés, mozi-nézõszám és
televíziós sugárzás.
I. A pályázat hatálya
A jelen Pályázati kiírás feltételei alkalmazandók azon referenciafilmek esetében, amelyek
a) 2008. március 1-jét követõen teljesítik a jelen Pályázati kiíráshoz csatolt 1. számú mellékletben meghatározott fesztivál-szereplést (a továbbiakban: fesztivál-szereplés),
b) elsõ nyilvános magyarországi mozi-bemutatójára 2008. március 1-jét követõen került/kerül sor és elérték a Pályázati kiíráshoz csatolt 2. számú mellékletben meghatározott nézõszámot (a továbbiakban: mozi-nézõszám),
c) elsõ televíziós sugárzására a jelen Pályázati kiíráshoz csatolt 3. számú mellékletben megjelölt magyarországi mûsorszolgáltatók mûsoridejében 2008. március 1. után került/kerül sor (a továbbiakban: televíziós sugárzás). Nem igényelhetõ normatív támogatás a 2008. március 1-jét megelõzõ televíziós sugárzások tekintetében.
Azok az Mktv. 2. § 7. a) pontja szerinti magyar filmalkotások minõsülnek referenciafilmnek, amelyek a fenti a)–c)
feltételek valamelyikét vagy mindegyikét teljesítik.
Amennyiben a filmelõállító a referenciafilmmel ezt követõen olyan feltételt teljesít, amelynek alapján a már igényelt
normatív támogatást meghaladó normatív támogatásra lesz jogosult, erre vonatkozó igényét a következõ pályázati évben
nyújthatja be az MMK-nak.

II. A pályázat menete
A pályázat két szakaszból áll:
a) igénybejelentés,
b) normatív támogatás igénylése.
1. Igénybejelentés:
A pályázók 2009. március 1-jétõl március 31-ig jelenthetik be az addig teljesített normatív támogatási feltételek alapján a normatív támogatási igényeket. Normatív támogatás kizárólag abban az esetben vehetõ igénybe, amennyiben az
igénybejelentést a pályázó teljesíti.
2. Normatív támogatás igénylése a pontérték meghatározását követõen:
A tárgyévi igénybejelentések alapján az MMK Kuratóriuma 2009. április 30-ig meghatározza a tárgyévre vonatkozó
támogatási pontértékeket.
A pontértékek közzétételét követõen nyújthatók be a normatív támogatás igénybevételére vonatkozó pályázatok a következõ dokumentum, illetve tudományos ismeretterjesztõ filmek gyártásához.

III. A normatív támogatás igénylésének alapja
A jelen pályázati eljárásban normatív támogatás igényelhetõ a pályázati kiírásban alább meghatározott filmelõállítók
által elõállított, és filmrendezõk által rendezett referenciafilmek fesztivál-szereplése, mozi-nézõszáma, illetve televíziós
sugárzása alapján.
1. Az 1. számú melléklet tartalmazza azokat a fesztiválokat, amelyeken történõ részvétel, jelölés, illetve díjazás a normatív támogatás igénylésének alapja, illetve meghatározza a támogatás mértékét az egyes csoportok vonatkozásában.
A fesztivál-szereplésekkel elérhetõ pontok összeadásra kerülnek. Ugyanazon a fesztiválon elért több eredmény közül
a legmagasabb pontszám a számítás alapja.
A fesztivál-szereplést az alábbiakkal szükséges igazolni:
a) a fesztivál hivatalos versenyében való részvételt az adott fesztivál által kiadott hivatalos katalógusnak a referenciafilmre vonatkozó részével, illetve másolatával,
b) a fesztiválon elnyert fõdíjat, illetve díjat a díjra vonatkozó dokumentumokkal, illetve azok hiteles másolatával.
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A jelen pályázati eljárásban kizárólag az adott fesztivál zsûrije által odaítélt, elõzetesen hivatalosan közzétett díjak
szolgálhatnak a normatív támogatás alapjául.
2. A 2. számú melléklet tartalmazza azon mozi-nézõszám kereteket, amelyek alapján normatív támogatás igényelhetõ
és az elért mozi-nézõszámhoz kapcsolódó támogatás mértékét megalapozzák az egyes csoportok vonatkozásában.
A mozi-nézõszámra vonatkozóan a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatósága (a továbbiakban:
Filmiroda) által szolgáltatott adatok irányadók.
3. A 3. számú melléklet tartalmazza azon magyarországi mûsorszolgáltatókat, amelyek mûsoridejében történõ sugárzás a normatív támogatás igénylésének alapja, illetve meghatározza a támogatás mértékét az egyes csoportok vonatkozásában.
A televíziós sugárzás tekintetében a mûsorszolgáltatók törvényes képviselõi által teljes bizonyító erejû magánokiratban vagy közokiratban tett feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozat irányadó. A nyilatkozatban fel kell tüntetni az elsõ
televíziós sugárzás évét és napját.
A televíziós sugárzást nyomtatott vagy internetes mûsorújsággal is alá kell támasztani.
A Magyar Televízió Zrt. által üzemeltetett m1 és m2-n történt televíziós sugárzás után csak egyszer számítható pontszám. Ugyanez vonatkozik a Duna Televízió Zrt. által üzemeltetett Duna TV és Autonómia televíziós csatornákon történõ sugárzásra is.
A sorozatok egy filmalkotásnak számítanak és az elsõ epizód sugárzása után lehet pontot számítani.
A mûsorszolgáltatók saját gyártású mûsorszámaik csak abban az esetben minõsülhetnek referenciafilmnek, amennyiben a 3. számú mellékletben megjelölt másik magyarországi mûsorszolgáltató mûsoridejében kerültek sugárzásra.
4. A fesztivál-szerepléssel, mozi-nézõszámmal és a televíziós sugárzással elért pontszámok összeadódnak.
A normatív támogatás alapjául a referenciafilmek egyenként számítanak, azonban a referenciafilmekkel igényelhetõ
támogatási összegek összeadására és együttes igénylésére az MMK lehetõséget ad.
Amennyiben a dokumentumfilm tudományos ismeretterjesztõ filmek fesztiválján való részvétel, illetve díj alapján
minõsül referenciafilmnek, normatív támogatás igényelhetõ a tudományos ismeretterjesztõ filmek számára kiírt normatív filmgyártási pályázaton. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha tudományos ismeretterjesztõ film dokumentumfilmek fesztiválján való részvétel, illetve díj alapján minõsül referenciafilmnek. A dokumentumfilm és a tudományos ismeretterjesztõ film normatív pályázatok pontjai nem adódnak össze.
5. Normatív támogatás igénybevételéhez minden pályázati évben minimum 30 pont szükséges. A 30 pont alatti pontokat a pályázati jogosultság idõbeli hatálya alatt a következõ pályázati évben fel lehet használni, amennyiben az igénybejelentés a megfelelõ határidõben került benyújtásra.

IV. A normatív támogatás célja és felhasználásának köre
1. A támogatást a referenciafilm filmelõállítója, illetve a referenciafilm rendezõje által rendezendõ új film elõállítója a
jelen pályázati felhívás közzétételét követõen gyártandó dokumentum- vagy tudományos ismeretterjesztõ filmjeikhez
használhatják fel, az Mktv. 16. § (1)–(3) bekezdéseiben foglaltak alapján.
2. A közvetlen és közvetett támogatás mértékére a Mktv. 13. § (1)–(6) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
3. A normatív támogatás kizárólag dokumentumfilm- és tudományos ismeretterjesztõ mûfajú, az Mktv. 2. §
7. a) pontja szerinti magyar filmalkotások és 7. b) pont szerinti magyar részvételû koprodukciós filmalkotások gyártásához igényelhetõ és használható fel.
4. A gyártási támogatás elosztható és felhasználható több dokumentum, illetve tudományos ismeretterjesztõ film
gyártására (forgatásra és utómunkálatokra).
5. A 2009. február 28-ig teljesített normatív támogatási feltételek alapján a normatív támogatási igényeket 2009. március 31-ig kell bejelenteni. Amennyiben a filmelõállító a referenciafilmmel ezt követõen olyan feltételt teljesít, amelynek alapján a már igényelt normatív támogatást meghaladó normatív támogatásra lesz jogosult, erre vonatkozó igényét a
következõ pályázati évben nyújthatja be az MMK-nak.
6. A normatív támogatásra jogosultak a normatív támogatás igénylésének alapjául szolgáló feltétel teljesülésétõl számított 3 (három) évig élhetnek a támogatás igénybevételének jogával, amennyiben a bejelentési kötelezettségét a pályázó teljesítette.
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V. A támogatásra jogosultak köre
1. Normatív támogatást a referenciafilm, illetve a rendezõ által rendezett új film magyar filmelõállítója (Mktv. 2. §
5. pont) igényelhet. A normatív támogatás igénylésének jogosultsága nem átruházható. Amennyiben a referenciafilm
elõállítója jogutódlással megszûnt, és jogutódja is filmelõállítónak minõsül, úgy a jogutód filmelõállító jogosult a támogatás igénylésére. Amennyiben a referenciafilm elõállítója jogutód nélkül megszûnt, úgy a támogatás nem igényelhetõ a
filmelõállító vonatkozásában. A normatív támogatási jogosultság öröklés tárgya nem lehet.
A normatív támogatás engedményezésnek tárgya nem lehet. A normatív támogatás különös méltánylást érdemlõ esetben a Kuratórium hozzájárulásával engedményezhetõ a referenciafilm filmelõállítója és rendezõje között.
2. Támogatásban kizárólag a Filmiroda által nyilvántartásba vett magyar filmelõállítók részesíthetõk.
A pályázatból és támogatásból kizártak körére vonatkozóan az MMK Támogatási szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók.
3. A referenciafilm rendezõje új filmalkotásának filmelõállítója kizárólag abban az esetben igényelheti a rendezõt
megilletõ normatív támogatást, amennyiben a rendezõ magyar állampolgár.

VI. A támogatás keretösszege és összege
1. A dokumentumfilm-gyártásra felhasználható normatív támogatás keretösszege az Mktv.-ben foglalt határidõig
közzétett, a tevékenységre meghatározott éves támogatási keret feladatarányos része.
2. Az MMK 2009. április 30-ig közzéteszi, hogy az 1. , 2. és 3. számú mellékletekben megjelölt pontszámok az igénylések és a keretösszeg arányának alapulvételével milyen összegû támogatásnak felelnek meg.
Az igényelhetõ támogatás összege egyenlõ a pályázó által elért pontszámok és az egy ponthoz tartozó támogatási
összeg (pontérték) szorzatával.
Az egy pontra esõ támogatás összege nem lehet több, mint 50 ezer forint.
Amennyiben a meghatározott keretösszeg az adott évben nem kerül kimerítésre, a fennmaradó felosztható támogatási
összeg hozzáadódik a következõ évi normatív dokumentumfilm-gyártási keretösszeghez.
250 ezer forint alatti normatív támogatás nem vehetõ igénybe. A fel nem használt pontok a következõ naptári évre átvihetõk, a fel nem használt keretösszeg a következõ naptári év keretösszegét emeli.

VII. Pályázati díj
A pályázati díj mértékét és fizetésének feltételeit a pályázat benyújtása idõpontjában hatályos Pályázati naptárnak a
pályázati díjról szóló rendelkezései határozzák meg. Az igénybejelentés nem pályázatidíj-köteles.

VIII. A normatív támogatás igénybejelentéséhez és igényléséhez benyújtandó dokumentumok
1. Az igénybejelentés kötelezõ mellékletei:
a) igénybejelentési adatlap,
b) a normatív feltételek teljesítését (fesztivál-szereplés, mozi-nézõszám, televíziós sugárzás) igazoló dokumentumok.
2. A normatív támogatási pályázathoz benyújtandó dokumentumok:
a) pályázati adatlap,
b) filmelõállító pályázó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonata, illetve bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat,
c) a pályázó szervezet nyilvántartásba vételérõl szóló, a Filmiroda által kiállított igazolás,
d) a pályázati díj befizetését igazoló okmány másolata,
e) a pályázó nyilatkozata,
– vele szemben a jelen szabályzat a Támogatási szabályzatban megjelölt kizáró ok nem áll fenn, valamint
– magára nézve kötelezõnek ismeri el az adott pályázati szabályzatot,
f) a referenciafilm Filmiroda általi besorolásáról szóló igazolás (az új filmalkotás besorolásáról és nyilvántartásba vételérõl szóló igazolás a támogatási szerzõdés kötelezõ melléklete).
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IX. Az igénybejelentés és a pályázatok beadása, a pontérték meghatározása
1. Az igénybejelentést 2009. március 31-ig lehet beadni az MMK-nál (1068 Budapest, Városligeti fasor 38. III. em.)
munkanapokon, 9–16 óra között, 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban.
2. Az MMK a pályázatokat kizárólag alaki szempontból vizsgálja. Amennyiben a pályázat megfelel a jelen pályázati
szabályzatban foglalt feltételeknek, a pályázót normatív támogatásban kell részesíteni.
Az MMK Kuratóriuma a támogatási keretösszeg és a beérkezett igények alapján 2009. április 30-ig határozza meg az
egy ponthoz tartozó támogatási összeget (pontértéket). Ezt követõen a pályázatok folyamatosan nyújthatók be 1 (egy)
eredeti és 2 (két) másolati példányban a IV. 6. pontban meghatározott határidõben.

X. Támogatási szerzõdés, folyósítás ütemezése és feltételei
1. A támogatási szerzõdés megkötésének feltétele, hogy a normatív támogatással megvalósuló következõ filmalkotásra vonatkozóan a szerzõdéskötési feltételek fennálljanak. A jelen pályázati eljárás keretében normatív támogatás felhasználására jogosultakkal az MMK a dokumentumfilm és tudományos ismeretterjesztõ film gyártási támogatási feltételeknek, valamint a Támogatási szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelõ támogatási szerzõdést köt.
2. Az MMK fenntartja a jogot ahhoz, hogy a támogatás folyósítása utófinanszírozással történjen. Az utófinanszírozás
és a hitelintézeti elõfinanszírozás részletes szabályait a filmgyártásra vonatkozó egyéb pályázati szabályzatok, a támogatási szerzõdés, valamint a Támogatási szabályzat tartalmazza.
3. A támogatás folyósítása kizárólag a pályázatban megjelölt filmalkotás filmelõállítójának folyósítható, amennyiben
a folyósítás feltételei a támogatási szerzõdés szerint, illetve a Támogatási szabályzatban foglaltak szerint fennállnak.

XI. Elszámolás, ellenõrzés
A támogatás felhasználásának ellenõrzésére és az azzal történõ elszámolásra az MMK Kontrolling szabályzata és Támogatási szabályzata irányadók.
Amennyiben a támogatás jogos igénylését követõ 1 (egy) éven belül az igényelt támogatással érintett filmalkotás
gyártása nem fejezõdik be, úgy a normatív támogatás összegét az adott filmalkotás filmelõállítója köteles az MMK-nak
visszafizetni, azzal, hogy a referenciafilm elõállítóját, illetve rendezõje által rendezendõ új film elõállítóját a támogatás
összege az igénybevételre elõírt határidõn belül továbbra is megilleti.
Az MMK fenntartja a Pályázati kiírás rendelkezései módosításának jogát.
Budapest, 2007. december 20.
Grunwalsky Ferenc s. k.,
a Magyar Mozgókép Közalapítvány Kuratóriumának
elnöke

Mellékletek:
1. sz. melléklet Fesztiválok listája és a fesztivál-szereplésekkel elérhetõ pontok
2. sz. melléklet Mozi-nézõszámokkal elérhetõ pontok
3. sz. melléklet Televíziós sugárzással elérhetõ pontok

Dokumentumfilmek normatív támogatása fesztiválon való részvétel alapján (pontszámok)
Fesztivál

Hely

Fõdíj

Díj

Verseny + Meghívájelölés sos vetítés

A kategóriás nemzetközi
Európa Filmdíj

100

100

75

–

Oscar

Los Angeles, CA, USA

100

100

75

–

Berlinale

Berlin, Németország

75

75

50

30

Cannes Film Festival

Cannes, Franciaország

75

75

50

30
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Hely

2735
Fõdíj
75

Díj
75

Verseny + Meghívájelölés sos vetítés

Kairó

Egyiptom

50

30

Karlovy Vary Film Festival

Karlovy Vary, Csehország

75

75

50

30

Locarno Film Festival

Locarno, Svájc

75

75

50

30

Mar del Plata Int. Film Festival

Buenos Aires, Argentína

75

75

50

30

Montreál

Kanada

75

75

50

30

Moszkva

Oroszország

75

75

50

30

San Sebastian

Spanyolország

75

75

50

30

Shanghai

Kína

75

75

50

30

Velencei Nemzetközi Filmfesztivál

Velence, Olaszország

75

75

50

30

IDA awards

Los Angeles, CA, USA

50

–

25

–

FIPA Int. Festival of Audiovisual Programmes

Biarritz, Franciaország

50

30

20

10

FIDMarseilles

Marseilles, Franciaország

50

30

20

10

Hot Docs

Toronto, Kanada

50

30

20

10

IDFA

Amszterdam, Hollandia

50

30

20

10

Doc Leipzig

Lipcse, Németország

50

30

20

10

Thessaloniki Documentary Festival

Thessaloniki, Görögország

50

30

20

10

Sheffield International Doc Fest

Sheffield, Anglia

50

30

20

10

Sundance Film Festival

Park City, Utah,USA

50

30

20

10

Chicago International Doc. Fest.

Chicago, IL, USA

50

30

20

10

Visions du Réel

Nyon, Svájc

50

30

20

10

Yamagata Int. Doc. Film Festival

Yamagata, Japán

50

30

20

10

International Film Festival Rotterdam

Rotterdam, Hollandia

25

20

10

–

Cinéma du Réel

Párizs, Franciaország

25

20

10

–

DokumentART Int. Documentary Film Festival

Neubrandenburg, Németország

25

20

10

–

Oberhausen International Short FF

Oberhausen, Németország

25

20

10

–

Int. Documentary FF Jihlava

Jihlava, Csehország

25

20

10

–

One World Int. Human Rights FF

Prága, Csehország

25

20

10

–

Krakkói Filmfesztivál

Krakkó, Lengyelország

25

20

10

–

OXDOX

Oxford, Anglia

25

20

10

–

Edinburgh International Film Festival

Edinburgh, Anglia

25

20

10

–

cph:dox

Koppenhága, Dánia

25

20

10

–

DocPoint Helsinki Documentary FF

Helsinki, Finnország

25

20

10

–

Trieszt Alpok–Adria Filmfesztivál

Trieszt, Olaszország

25

20

10

–

Kiemelt nemzetközi

Nemzetközi

DocsBarcelona

Barcelona, Spanyolország

25

20

10

–

Punto de Vista – Int. Doc. FF of Navarra

Navarra, Spanyolország

25

20

10

–

ZINEBI

Bilbao, Spanyolország

25

20

10

–

Doc Lisboa Int. Doc. FF

Liszabon, Portugália

25

20

10

–

ZagrebDox Int. Doc. FF

Zágráb, Horvátország

25

20

10

–

Belgrade Doc. & Short FF

Belgrád, Szerbia-Montenegró

25

20

10

–

Astra Film Festival

Sibiu, Románia

25

20

10

–

Film.dok

Csíkszereda, Románia

25

20

10

–

Szentpétervár Message To Man

Oroszország

25

20

10

–

DocAviv Int. Doc. FF

Tel Aviv, Izrael

25

20

10

–

Montreal International Documentary Fest.

Montreal, Kanada

25

20

10

–
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Banff Television Festival

Banff, Kanada
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Fõdíj
25

Díj
20

Verseny + Meghívájelölés sos vetítés
10

–

DOXA

Vancouver, Kanada

25

20

10

–

Silver Docs – AFI/Discovery Channel Doc. FF

Washington, DC, USA

25

20

10

–

Margaret Mead Film & Video Festival

New York, NY, USA

25

20

10

–

AFI Fest

Los Angeles, USA

25

20

10

–

San Francisco International FF

San Francisco, USA

25

20

10

–

Seattle International FF

Seattle, USA

25

20

10

–

Telluride

Berkeley, USA

25

20

10

–

Tribeca Film Festival

New York, NY, USA

25

20

10

–

It's All True Int. Doc. FF

Sao Paolo, Brazilia

25

20

10

–

Encounters Int. South African Doc. Film Fest.

Fokváros, Dél-Afrikai Közt.

25

20

10

–

Guangzhou Int. Doc. FF

Guangzhou, Kína

25

20

10

–

Shanghai TV Festival

Shanghai, Kína

25

20

10

–

DOCNZ

Auckland, Új-Zéland

25

20

10

–

Belföldi
Magyar Filmszemle

Budapest

50

30

10

–

Magyar Filmkritikusok Díja

Budapest

25

25

–

–

Kamera Hungária

Pécs

15

15

10

–

Mediawawe

Gyõr

15

15

10

–

Dialektus

Budapest

15

15

5

–

Ökomenikus

15

15

5

–

MADE

15

15

5

–

Verzió FF

15

15

5

–

Lakitelek 56-os FF

Budapest

15

15

5

–

Kamera-díj

15

–

–

–

2. sz. melléklet
Dokumentum és tudományos-ismeretterjesztõ filmek normatív támogatása
mozi-nézõszám szerint (pontszám)
Nézõszám
1001–2000
2001–3000
3001–6000
6001–9000
9001–12 000
12 001–15 000
15 001–18 000
18 001–20 000
20 001–

Pontszám
15 pont
20 pont
25 pont
30 pont
35 pont
40 pont
45 pont
50 pont
55 pont
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3. sz. melléklet
Televíziós megjelenés1
Magyar Televízió Zrt. által üzemeltetett M1 és M2
Duna Televízió Zrt. által üzemeltetett Duna TV és Autonómia televíziós csatornák
RTL Klub
TV2

15 pont
15 pont
15 pont
15 pont

Megjegyzés:
– Minden mû az adott tv-ben csak az elsõ bemutatására kaphat pontot.
– A televíziós sugárzást a mûsorszolgáltatók törvényes képviselõi által teljes bizonyító erejû okiratban tett feltétlen és
visszavonhatatlan nyilatkozattal kell igazolni. A nyilatkozatban fel kell tüntetni az elsõ televíziós sugárzás pontos
dátumát, valamint a sugárzási szerzõdéssel és a televíziós sugárzást igazoló nyomtatott mûsorújsággal is alá kell támasztani.
1

Dokumentumfilmek, tudományos-ismeretterjesztõ filmek normatív támogatása.

A Magyar Mozgókép Közalapítvány pályázati felhívása
fesztivál-szereplés és elért mozi-nézõszám alapján játékfilm gyártásához igényelhetõ
normatív támogatásra
PÁLYÁZAT KIÍRÁSA
2008
I. A PÁLYÁZAT HATÁLYA
A jelen pályázat 2008. március 1-jétõl 2009. március 31-ig hatályos. Az MMK minden évben a mozgóképrõl szóló
2004. évi II. törvény (Mktv.) rendelkezéseinek megfelelõen közzéteszi az adott évre vonatkozó normatív játékfilmgyártási pályázat keretösszegét és módosított feltételeit.

II. A NORMATÍV TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK ALAPJA
1. A jelen pályázati eljárásban normatív támogatás igényelhetõ a referenciafilmek (a normatív támogatás alapjául
szolgáló filmalkotás) fesztivál-szereplése és elért nézõszáma alapján.
2. Referenciafilmnek minõsül:
Az egészestés (legalább 70 perces) játékfilm, ha az
– az Mktv. 2. § 7. a) pontja szerinti magyar filmalkotás, illetve
– az Mktv. 2. § 7. b) pontja szerinti magyar részvételû koprodukciós filmalkotás, ha annak rendezõje magyar
állampolgár, a magyar filmelõállító a vezetõ filmelõállító, európai koprodukciónak minõsül és az Mktv. 3. § szerint legalább 50 pontot elért.
3. A jelen pályázati szabályzathoz csatolt 1. sz. melléklet tartalmazza azokat a fesztiválokat, amelyeken történõ részvétel, jelölés, illetve díjazás (a továbbiakban együttesen: fesztivál-szereplés) a normatív támogatás igénylésének alapja,
illetve meghatározza a támogatás mértékét az egyes csoportok vonatkozásában.
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4. Az MMK a jelen pályázati szabályzathoz csatolt 2. sz. mellékletben határozza meg azon mozinézõszám-kereteket,
amelyek a normatív támogatás igénylését és az elért mozinézõszámhoz kapcsolódó támogatás mértékét megalapozzák az
egyes csoportok vonatkozásában.
5. Az 1. és 2. számú mellékletek alapján állapítandó meg, hogy mely játékfilmek minõsülnek referenciafilmnek. A referenciafilmek fesztivál-szereplése és elért mozinézõszáma alapján igényelhetõ támogatások összegei összeadódnak.
A fesztivál-szereplések alapján ugyanazon filmalkotás tekintetében a legmagasabb elért eredménye alapján igényelhetõ normatív támogatás.
6. A normatív támogatás alapjául a referenciafilmek egyenként számítanak, azonban a referenciafilmekkel igényelhetõ támogatási összegek összeadására és együttes igénylésére az MMK lehetõséget ad.
7. Adatszolgáltatás:
a) a fesztivál-szereplésre vonatkozó adatokat a Magyar Filmunió Kft. szolgáltatja. A Magyar Filmunió Kft. kizárólag
az 1. sz. mellékletben felsorolt fesztiválok adott évre közzétett hivatalos szabályzataiban szereplõ díjakat és díjakra történõ nevezéseket veheti figyelembe,
b) az elért mozinézõszám tekintetében az MMK a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatósága által a
fizetõ mozinézõszámra vonatkozó adatszolgáltatását veszi figyelembe.
A nézõszám legfeljebb a filmalkotás elsõ nyilvános magyarországi filmszínházi bemutatását követõ 13. hónap végéig
eladott mozi belépõjegyek alapján kalkulálható.

III. A NORMATÍV TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK KÖRE
1. A normatív támogatás feltételeit teljesítõ referenciafilm alapján támogatás a jelen pályázati szabályok szerint a jelen pályázati idõszakban elért és hitelt érdemlõen igazolt nézõszám és fesztivál-szereplés szerint igényelhetõ.
2. A támogatást a referenciafilm filmelõállítója, illetve a referenciafilm rendezõje által rendezendõ új film elõállítója a
jelen pályázati felhívás közzétételét követõen gyártott játékfilmjeikhez használhatják fel.
3. Az MMK – figyelembe véve a magyar filmfinanszírozás gyakorlatát – a normatív támogatás feltételeit teljesítõ referenciafilm elõállítójának megfelelõen igazolt, különös méltánylást érdemlõ esetben engedélyezheti, hogy a normatív
támogatás összegét a referenciafilm megvalósításához igénybe vett banki hitel vagy egyéb – nem magánszemélytõl – felvett kölcsön visszafizetésére fordítsa.
A filmelõállító kizárólag abban az esetben fordíthatja a normatív támogatást hitel törlesztésére,
a) amennyiben a banki hitel vagy kölcsön felhasználása igazolhatóan a referenciafilm költségvetése szerinti gyártási
költségeinek és nem a filmelõállítónak (vagy más koproducernek) felróható költségvetés-túllépés fedezetéhez volt szükséges, valamint
b) a banki hitel vagy más kölcsön okiratait, szükségességét, valamint a referenciafilm egyéb elszámolásait az MMK
kontrolling szervezete megvizsgálta, alaposan mérlegelte és elfogadásra javasolja.
Amennyiben a referenciafilm filmelõállítója a hitel-visszafizetési lehetõséget (tehát a visszafizetendõ hitel összegének a teljes normatív támogatásból történõ levonását) igénybe kívánja venni, köteles errõl a referenciafilm rendezõjével
– illetve amennyiben már ismert, a rendezõ következõ filmjének elõállítójával – megállapodni. Amennyiben a rendezõ
következõ filmjének filmelõállítója még nem ismert, a megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy az a referenciafilm rendezõje új filmalkotásának elõállítójával szemben is hatályos.
4. A 3. pont rendelkezéseit nem érintve, a támogatás felhasználására a Mktv. 16. § (1)–(3) bekezdéseiben foglaltak
irányadók.
5. A normatív támogatás kizárólag játékfilm mûfajú, egészestés (legalább 70 perces), az Mktv. 2. § 7. a) pontja
szerinti magyar filmalkotások és 7. b) pont szerinti magyar részvételû koprodukciós filmalkotások gyártásához
igényelhetõ és használható fel.
6. A gyártási támogatás elosztható és felhasználható több játékfilm gyártására.
A normatív támogatás a játékfilm forgatására és utómunkálataira használható fel.
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7. A normatív támogatásra jogosultak a normatív támogatás igénylésének alapjául szolgáló feltétel teljesülésétõl
számított 5 évig élhetnek a támogatás igénybevételének jogával. A 2008. március 1. és 2009. február 28-a közötti pályázati idõszakban1 elért eredmények (fesztivál-szereplés és mozinézõszám) alapján normatív támogatás kizárólag a 2008. évi normatív támogatási feltételek alapján igényelhetõ és vehetõ igénybe.
8. A referenciafilm filmelõállítója/rendezõje igényét a teljesítési idõszakot2 követõ 1 hónapon belül köteles bejelenteni. Az igénybejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a jelen pályázati idõszakban teljesített fesztivál-szereplés és mozinézõszám alapján normatív támogatás nem vehetõ igénybe. Az igénybejelentések alapján történik az elért
pontszámokhoz tartozó támogatási összeg kiszámítása. A normatív támogatás igénybevételekor a jelen pályázati idõszak alapján meghatározott pontszámokhoz tartozó támogatási összeg alkalmazandó.
Az igénybejelentés nem jelenti a normatív támogatás automatikus igénybevételét, a normatív támogatás csak a következõ filmalkotás gyártásához (illetve a III. 3. pont szerinti hiteltörlesztéshez) használható fel, pályázat alapján.

IV. A TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
1. Normatív támogatást a referenciafilm, illetve a rendezõ által rendezett új film magyar filmelõállítója (Mktv. 2. §
5. pont) igényelhet. A normatív támogatás igénylésének jogosultsága nem átruházható. Amennyiben a referenciafilm
elõállítója jogutódlással megszûnt, és jogutódja is filmelõállítónak minõsül, úgy a jogutód filmelõállító jogosult a támogatás igénylésére. Amennyiben a referenciafilm elõállítója jogutód nélkül megszûnt, úgy a támogatás nem igényelhetõ a
filmelõállító vonatkozásában. A normatív támogatási jogosultság öröklésnek nem lehet tárgya.
A normatív támogatás engedményezésnek tárgya nem lehet, a referenciafilm filmelõállítója és rendezõje között sem.
2. Támogatásban kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatósága (a továbbiakban: Filmiroda)
által nyilvántartásba vett magyar filmelõállítók részesíthetõk.
3. Nem részesülhet normatív támogatásban az az igénybejelentõ, akivel szemben a Támogatási szabályzatban meghatározott kizáró ok áll fenn, ideértve különösen az MMK-val szemben fennálló lejárt tartozások teljesítésének elmulasztását.
4. A referenciafilm rendezõje új filmalkotásának filmelõállítója kizárólag abban az esetben igényelheti a rendezõt
megilletõ normatív támogatást, amennyiben a rendezõ magyar állampolgár.

V. A TÁMOGATÁS KERETÖSSZEGE, A NORMATÍV TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK BEJELENTÉSE,
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
1. A játékfilmgyártásra felhasználható normatív támogatás keretösszege az Mktv.-ben foglalt határidõig közzétett, a
tevékenységre meghatározott éves támogatási keret feladatarányos része.
2. Jelen pályázati idõszakban a normatív támogatásra vonatkozó igény bejelentésének benyújtási határideje:
2009. március 1-jétõl 2009. március 31-ig.
3. Az MMK 2009. április 15-ig közzéteszi, hogy az 1. és 2. számú mellékletekben megjelölt pontszámok az igénylések és a keretösszeg arányának alapulvételével milyen összegû támogatásnak felelnek meg.
Az igényelhetõ támogatás összege egyenlõ a pályázó által elért pontszámok és az egy pontszámhoz tartozó támogatási
összeg szorzatával.
Az egy pontra esõ támogatás összege nem lehet alacsonyabb, mint 500 ezer forint, és nem haladhatja meg az 1 millió
forintot.
Amennyiben a meghatározott keretösszeg az adott évben nem kerül kimerítésre, a fennmaradó felosztható támogatási
összeg hozzáadódik a következõ évi normatív játékfilmgyártási keretösszeghez.

1
2

Pályázati idõszak: 2008. március 1-jétõl 2009. február 28-ig.
Teljesítési idõszak: – mozinézõszám esetén a magyarországi mozibemutatást követõ legfeljebb 13 hónap,
– fesztivál-szereplés esetén a pályázati idõszakban elért eredmények.
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VI. PÁLYÁZATI DÍJ
A pályázati díj mértékét és fizetésének feltételeit a 2008. évi Pályázati naptárnak a pályázati díjról szóló rendelkezései
határozzák meg. Az igénybejelentéshez pályázati díj megfizetése nem szükséges.

VII. A NORMATÍV TÁMOGATÁSI IGÉNY BEJELENTÉSÉHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
a) igénybejelentési formanyomtatvány,
b) a fesztivál-szereplésre vonatkozóan a Magyar Filmunió Kft. adatszolgáltatása,
c) az elért mozi-nézõszámra vonatkozóan a Filmiroda által kibocsátott igazolás a referenciafilm forgalmazásából származó magyarországi bruttó jegyárbevételrõl.

VIII. A NORMATÍV TÁMOGATÁSI PÁLYÁZATHOZ (IGÉNYBEVÉTEL) BENYÚJTANDÓ
DOKUMENTUMOK
A pályázati dokumentáció kötelezõ mellékletei:
a) pályázati adatlap,
b) filmelõállító pályázó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a nyilvántartásba vételt igazoló okirat,
c) a Filmiroda által a pályázó szervezet vagy személy nyilvántartásba vételérõl szóló igazolás,
d) a pályázati díj befizetését igazoló okmány másolata,
e) a pályázó nyilatkozata,
– hogy vele szemben a jelen szabályzat a Támogatási szabályzatban megjelölt kizáró ok nem áll fenn, valamint
– hogy magára nézve kötelezõnek ismeri el a jelen pályázati szabályzatot,
f) a referenciafilm és a normatív támogatással megvalósítandó játékfilm Filmiroda általi besorolásáról szóló igazolás,
g) a normatív feltételek teljesítését [fesztivál-szereplés, elért mozinézõszám, igazoló dokumentumok (az elért nézõszámra vonatkozóan a Filmiroda, a fesztivál-szereplésre vonatkozóan a Filmunió által kibocsátott igazolás],
h) amennyiben a normatív támogatás alapja az elért mozinézõszám, a Filmiroda által kibocsátott igazolás a referenciafilm forgalmazásából származó magyarországi bruttó jegyárbevételrõl,
i) amennyiben a normatív támogatást a pályázó hitel-visszafizetésre kívánja felhasználni, a kiegyenlítendõ tartozások
és azok jogcímeinek megjelölése, valamint a III.3. pont szerinti megállapodás.

IX. A PÁLYÁZATOK BEADÁSA, VIZSGÁLATA, DÖNTÉS A TÁMOGATÁSRÓL
1. A pályázatokat 2008. március 1-jétõl – az igénybevételre rendelkezésre álló 5 éves idõszakon belül – folyamatosan lehet beadni az MMK Titkárságának székhelyén (1068 Budapest, Városligeti fasor 38. III. em.) hétfõtõl csütörtökig, 9 és 16 óra között.
2. Az MMK a pályázatokat kizárólag alaki szempontból vizsgálja. Amennyiben a pályázat megfelel a jelen pályázati
szabályzatban foglalt feltételeknek, a pályázót normatív támogatásban kell részesíteni.
3. Amennyiben a Filmiroda által a bruttó jegyárbevételre és a mozinézõszámra vonatkozóan kibocsátott igazolás alapján az egy mozinézõre számított átlagjegyár nem éri el a bruttó 400 Ft-ot, úgy a Kuratórium fenntartja a jogot, hogy az
1 pontra vonatkozóan közzétett támogatási összegtõl arányosan eltérjen és a normatív támogatási összeget is arányosan
csökkentse.
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X. TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS, FOLYÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE ÉS FELTÉTELEI
1. A jelen pályázati eljárás keretében normatív támogatás felhasználására jogosultakkal az MMK az igénybevétel
idõszakában hatályos játékfilmgyártási támogatási feltételeknek, illetve a Támogatási szabályzatban a játékfilmgyártásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelõ támogatási szerzõdést köt.
2. A támogatás folyósítása utófinanszírozással történik. Az utófinanszírozás és a hitelintézeti elõfinanszírozás részletes szabályait a filmgyártásra vonatkozó egyéb pályázati szabályzatok, a támogatási szerzõdés, valamint a Támogatási
szabályzat tartalmazza.
3. A támogatás folyósítása kizárólag a pályázatban megjelölt filmalkotás filmelõállítójának folyósítható, amennyiben
a folyósítás feltételei a támogatási szerzõdés a Támogatási szabályzatban foglaltak szerint fennállnak.

XI. ELSZÁMOLÁS, ELLENÕRZÉS
A támogatás felhasználásának ellenõrzésére és az azzal történõ elszámolásra az MMK Kontrolling szabályzata és a
Támogatási szabályzatban foglaltak irányadók.
Amennyiben a támogatás jogos igénybevételét követõ 2 éven belül az igényelt támogatással érintett filmalkotás gyártása nem fejezõdik be, úgy a normatív támogatás összegét az adott filmalkotás filmelõállítója köteles az MMK-nak
visszafizetni, azzal, hogy a referenciafilm elõállítóját, illetve rendezõje által rendezendõ új film elõállítóját a támogatás
összege az igénybevételre elõírt határidõn belül továbbra is megilleti.
Az MMK fenntartja a Pályázati kiírás rendelkezései módosításának jogát.

Budapest, 2007. december 20.
Grunwalsky Ferenc s. k.,
a Magyar Mozgókép Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke
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1. számú melléklet

(Pontszám)

Normatív támogatás „A” kategóriás fesztiválon való részvétel alapján
(játékfilmek és animációs egész estés játékfilmek)

1. csoport

Berlin Forum (programban való részvétel)

2. csoport

3. csoport

4. csoport

25

Berlin Panorama (programban való részvétel)

50

Berlin Generation*** (programban való részvétel)

50
75

Berlin Verseny

100

Berlin Díj*
Cannes Quinzaine (programban való részvétel)

25

Cannes Semaine de la critique (programban való részvétel)

25
50

Cannes Un certain regard (programban való részvétel)

75

Cannes Verseny

100

Cannes Díj (Camera d’Or is)*
Velence – nem hivatalos szekció (programban való részvétel)

25
50

Velence – hivatalos szekció (programban való részvétel)

75

Velence – Verseny

100

Velence – Díj*
Cairo (versenyben való részvétel)

25
50

Cairo – díj*
Karlovy Vary (versenyben való részvétel)

25
50

Karlovy Vary – díj*
Locarno (versenyben való részvétel)

25
50

Locarno – díj*
Mar del Plata (versenyben való részvétel)

25
50

Mar del Plata – díj*
Moszkva (versenyben való részvétel)

25
50

Moszkva – díj*
San Sebastian (versenyben való részvétel)

25
50

San Sebastian – díj*
Sanghai (versenyben való részvétel)

25
50

Sanghai – díj*
Tokyo (versenyben való részvétel)

25
50

Tokyo – díj*
Montreál (versenyben való részvétel)
Montreál – díj*

25
50

2008/20. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
1. csoport

2743

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Egyéb díjak
Magyar Filmszemle Fõdíj – szerzõi film**

25

Magyar Kritikusok Díja (legjobb film, legjobb rendezõ)

25
50

Golden Globe jelölés
Oscar jelölés

75

Európa Filmdíj jelölés

75

Oscar díj

100

Európa Filmdíj, Fassbinder díj

100

Golden Globe díj

100

Animációs fesztiválok****
50

Annecy program

75

Annecy verseny

100

Annecy díj
Zágráb program

25
50

Zágráb verseny

75

Zágráb díj
Hirosima program

25
50

Hirosima verseny

75

Hirosima díj
Espinho program
Espinho verseny

25
50

Espinho díj

75

Cartoon d’Or jelölés

75
100

Cartoon d’Or díj
Kecskeméti Animációs Fesztivál fõdíj

50

* Fipresci díj, illetve a fesztivál szabályzatában szereplõ díj elnyerése
** Módosítva 2007. 01. 11.
*** Kiegészítés 2007. 01. 25.
**** Kiegészítés 2007. 09. 13. – hatálybalépés 2007. 03. 01-jétõl

Megjegyzés: Ugyanazon alkotás egy, a legmagasabb elért eredménye alapján jogosult normatív támogatás igénybevételére.
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2. számú melléklet

Nézõszám alapján kialakított csoportok
és a normatív támogatáshoz alapul szolgáló pontszámok

Nézõszám
80 001–100 000
100 001–150 000
150 001–200 000
200 001–300 000
300 001–400 000
400 001–500 000
500 001–

Pontszám
40 pont
50 pont
60 pont
75 pont
100 pont
125 pont
150 pont
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A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleményei

KÖZLEMÉNYEK
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
közleménye
a 2008. évi személygépkocsi-szerzési és átalakítási
keretszámokról

Közlemény
a Kecel Idõseiért Közalapítvány fenntartásában
mûködõ Csendes Õsz Idõsek Otthona részére
megállapított 2008. évi intézményi térítési díjakról

A Csendes Õsz Idõsek Otthona értesíti a lakosságot,
hogy a 2008. évben a következõ intézményi térítési díjakat
határozta meg a Kecel Idõseiért Közalapítvány, mint fennA súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési ked- tartó, az intézmény számára:
vezményeirõl szóló, többször módosított 164/1995.
(XII. 27.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltak szerint a szoNapi díj Havi díj
ciális és munkaügyi miniszter a Mozgáskorlátozottak
(Ft/fõ)
(Ft/fõ)
Egyesületeinek Országos Szövetségével egyetértésben a
Tartós bentlakásos ellátás:
2 540 76 200
2008. évre
Átmeneti bentlakásos
– 5950 db személygépkocsi-szerzési támogatást,
ellátás – idõskorúak gondozóháza:
2 540 76 200
– 165 db gépjármû-átalakítási támogatást
állapít meg.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
közleménye
örökbefogadást elõsegítõ magánszervezet
mûködésének engedélyezésérõl

Közlemény
a Kunszentmiklós Város Önkormányzata
fenntartásában mûködõ Idõsek Otthona, valamint
Értelmi Fogyatékosok Otthona részére megállapított
2008. évi intézményi térítési díjakról

A Kunszentmiklós Város Önkormányzata fenntartásáAz örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevéban
mûködõ szociális intézmények intézményi térítési díjai
kenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl szóló
2008.
május 1. napjától a következõk szerint módosulnak:
127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdése
alapján a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, mint mûNapi díj
Havi díj
ködést engedélyezõ szerv közzéteszi, hogy a Fõvárosi Bí(Ft/fõ)
(Ft/fõ)
róság 7.Pk.60.174/2003/2. számú végzésével bejegyzett,
1196 Budapest, Jókai u. 122. szám alatti székhelyû Fészek Idõskorúak Otthona
Alapítvány részére az örökbefogadást elõsegítõ tevéI. normatíva kategória
1 427
42 810
kenységhez mûködési engedélyt adott. A Fészek AlapítII. normatíva kategória
1 663
49 896
vány a szolgáltatást 2007. december 7. napjától a Magyar
Értelmi Fogyatékosok Otthona
1 646
49 391
Köztársaság területén végezheti.
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Közlemény
a Szervita Nõvérek Gyermekotthonának
(Mezõkeresztes) 2008. évi intézményi térítési díjáról
Szervita Nõvérek a Fájdalmas Anya Szolgálói szerzetesrend által fenntartott országos feladatot ellátó gyermekotthon utógondozói ellátást is biztosító otthonának 2008.
évi intézményi térítési díja az alábbiak szerint került megállapításra:
Napi díj
(Ft/fõ)

Szervita Nõvérek Gyermekotthon
Mezõkeresztes, Szentistváni út
73. Tel./fax: 49/331-365

3 130

Havi díj
(Ft/fõ)
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Jelen pályázat célja olyan „Regionális Szociális Módszertani Intézmény”-ek létrehozása – régiónként 1, összesen 7 – amelyek együttesen Magyarország teljes területén
a szociális szolgáltatók, fenntartóik és az SZMM által
igénybe vehetõ szociális módszertani tevékenységeket lefedik és ellátják, valamint a támogatható tevékenységek
keretében meghatározott feladatokat elvégzik (lásd még
támogatható módszertani tevékenységek).
Egy-egy Regionális Szociális Módszertani Intézmény
fog mûködni a következõ régiókban:
Észak-Magyarország, Közép-Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld,
Dél-Alföld.

93 900
2. A pályázók köre, a megvalósítandó módszertani
feladatok, a pályázat megvalósítási idõszaka

Pályázati felhívások

Pályázatot nyújthatnak be speciális, a módszertani tevékenységhez szükséges szakértelemmel és tudással rendelkezõ szociális szolgáltatók, melyek megfelelnek a szociális
módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési
eljárásának szakértõi díjairól szóló 3/2008. (IV. 15.)
SZMM rendelet szakmai feltételeinek.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
pályázati felhívása
Regionális Szociális Módszertani Intézmény
kijelölésére

Jelen pályázatra olyan regionális konzorcium vagy szociális intézmény nyújthat be pályázatot, mely az alábbi feltételnek megfelel:

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM) a szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók,
intézmények engedélyezési eljárásának szakértõi díjairól
szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet alapján pályázatot
hirdet Regionális Szociális Módszertani Intézmény kijelölésére.

Egy gesztor szervezet (legalább két éve jogerõs mûködési engedéllyel rendelkezõ szociális szolgáltató, intézmény vagy szociális szolgáltatással összefüggõ kutató, fejlesztõ vagy képzõ tevékenységét legalább öt éve végzõ jogi személy, ún. szakmai szervezet) és legfeljebb négy további konzorciumi tag (legalább két éve jogerõs mûködési
engedéllyel rendelkezõ szociális szolgáltató, intézmény
vagy a fentiek szerinti szakmai szervezet) szabályozott
munkamegosztásán alapuló együttmûködés. A konzorciumban részt vevõk a módszertani feladatok és a támogatás elosztásáról szerzõdést kötnek (a továbbiakban: konzorciumi szerzõdés), melyet a pályázathoz mellékelnek.
Ha a konzorcium valamennyi, jogi személyiséggel nem
rendelkezõ tagjának ugyanaz a fenntartója, a fenntartó a
fenti feltételeket konzorciumi mûködési szabályzatban határozza meg.

1. A pályázat célja
A pályázati felhívás a szociális módszertani hálózat
megújítását szolgálja olyan regionális szociális módszertanok létrehozásával, amelyek mind területi, mind szakterületi vonatkozásban lefedik az adott területi egység teljes
szociális szolgáltatási módszertani spektrumát.
A szociális módszertani hálózat megújításának célkitûzései:
– hatékony, méretarányos, regionális szintû mûködés,
– területi és szakterületi módszertani lefedettség a szociális szolgáltatások és fenntartóik számára,
– koncentrált és költséghatékony feladatmegvalósítás
eredményes regionális együttmûködési struktúrák kialakításával.

Regionális konzorcium feltételei:

A konzorciumi tagoknak együttesen kell megfelelniük a
következõ feltételeknek:
– szakellátást és alapszolgáltatást – köztük családsegítést – is nyújt,
– valamennyi ellátotti csoportnak (idõs személyek, hajléktalan személyek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek) nyújt szociális szolgáltatást,
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– rendelkeznek a módszertani munkára vonatkozó közös szakmai tervvel, mely illeszkedik a régió szociális ellátórendszeréhez.
Szociális intézmény feltételei:
– legalább öt éve jogerõs mûködési engedéllyel rendelkezik,
– szakellátást és alapszolgáltatást – köztük családsegítést – is nyújt,
– valamennyi ellátotti csoportnak (idõs személyek, hajléktalan személyek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek) nyújt szociális szolgáltatást,
– rendelkezik a módszertani munkára vonatkozó szakmai tervvel, mely illeszkedik a régió szociális ellátórendszeréhez.
Közös feltétel a szakmai terv, mely tartalmazza:
– a mûködési terület szolgáltatási jellemzõinek részletes bemutatását,
– a módszertani célok meghatározását,
– a módszertani feladatok megvalósításának folyamatát (cselekvési és ütemterv, eszközrendszer és módszerek,
a nyomonkövetés folyamata),
– a módszertani munkát végzõ személyek létszámát,
szakképzettségét,
– a módszertani feladatok ellátásának szervezeti és mûködési rendjét.
A kijelölhetõ regionális módszertani intézmény székhelye – telephely kijelölése esetén telephelye – az adott régióban van.
A pályázat megvalósulása:
A módszertani tevékenységnek az adott régió egészére
kell irányulnia, és átfogóan kell tudnia kezelni az alábbi
szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos módszertani teendõket:
1. Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
2. Étkeztetés
3. Házi segítségnyújtás
4. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
5. Családsegítés
6. Közösségi ellátások
7. Támogató szolgáltatás
8. Utcai szociális munka
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Támogatható módszertani feladatok
Folyamatos (bázis) finanszírozással megvalósítandó
feladatok:
a) információt gyûjt a mûködési terület ellátórendszerének sajátosságairól, az alkalmazott módszerekrõl, az információkat összesíti, kiértékeli, a beérkezett adatokat és az
azokból készült elemzéseket a honlapján folyamatosan
közzéteszi, továbbá a SZMM vagy a Szociális és Munkaügyi Intézet (a továbbiakban: Intézet) megkeresésére a
szociális szolgáltatásokról, illetve a szociális foglalkoztatásról adatot gyûjt és szolgáltat,
b) javaslatot tesz a fenntartók felé a szociális ellátórendszer fejlesztésére, és felkérésre részt vesz az ellátórendszer
fejlesztéséhez szükséges források tervezésében,
c) figyelemmel kíséri a jogszabályok, szakmai szabályok hatályosulását, és a tapasztalatokról tájékoztatja az
SZMM-t,
d) a szociális szolgáltatóknak, intézményeknek és a
fenntartóknak szakmai segítséget nyújt szociális szolgáltatások megszervezéséhez, szakmai módszerek bevezetéséhez
és alkalmazásához, valamint más szakmai kérdésekben,
e) segítséget nyújt a szolgáltatástervezési koncepciók
kidolgozásához,
f) az új szakmai módszereket és az új szolgáltatási formákat folyamatosan megismerteti a szociális szolgáltatókkal,
intézményekkel,
g) tájékoztatja a hozzá forduló, az ellátást igénybe vevõ
személyeket a szociális ellátás igénybevételének feltételeirõl, az eljárásról.
Változó, teljesítményarányos finanszírozással megvalósítandó feladatok:
a) a szociális szolgáltatók/intézmények szakmai ellenõrzésében hatósági felkérésre szakértõként vesz részt,
b) fogyatékos személyek alapvizsgálata, rehabilitációs
alkalmassági vizsgálata, a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos
feladatok ellátása,
c) ellátja az ápolási díjjal kapcsolatos – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 43–43/A. §-ában meghatározott – módszertani intézményi feladatokat.
Külön finanszírozással modellkísérletet szervezhet új
szakmai módszerek bevezetése érdekében.
A módszertani feladatok jogszabályváltozás esetén módosulhatnak.

9. Nappali ellátások
10. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
11. Rehabilitációs intézmények
12. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
13. Lakóotthonok

A pályázat megvalósításának idõszaka:
A szociális és munkaügyi miniszter által kiírt pályázaton nyertes módszertanok a módszertani megbízatást
2008. július 1-jétõl 5 évi idõtartamra nyerik el. A módszertani tevékenység felülvizsgálatára, szakmai ellenõrzésére
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évente kerül sor a támogatási szerzõdéshez kapcsolódó
éves beszámoló alapján.
3. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot postai úton, adatlapon kell benyújtani,
melynek mellékletei:
a) a szakmai terv,
b) a jogerõs mûködési engedély másolata,
c) nem állami fenntartó pályázatához csatolni szükséges
a bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hónapnál nem régebbi kivonatot, cégkivonatot,
d) a fenntartó egyetértését igazoló okiratot,
e) konzorcium esetén a konzorciumi szerzõdést vagy a
konzorcium mûködési szabályzatát,
f) módszertani munkát vezetõ személy szakmai önéletrajzát és a végzettségét igazoló dokumentum másolatát,
valamint engedélyét az adatai felhasználásához.
A benyújtás helye: Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Családi és Szociális Szolgáltatások fõosztálya (1373
Budapest, Pf. 609).
4. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok beadási határideje 2008. május 20.
Benyújtottnak minõsül az a pályázat, melyen a postabélyegzõ 2008. május 20-i dátumot mutat.
5. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat a beérkezést követõen pályázati azonosítóval látják el, majd a pályázatok érvényességi
ellenõrzésére kerül sor az alábbi szempontok szerint:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelõsége, mellékletek
megléte,
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való
jogosultsága.
Amennyiben a pályázat érvényességi ellenõrzése során
megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak, a pályázót hiánypótlásra
hívja fel a Családi és Szociális Szolgáltatások fõosztálya a
6. pontban meghatározott módon.
6. Hiánypótlás módja
A pályázat beérkezését követõ 8 napon belül a Családi
és Szociális Szolgáltatások fõosztálya a pályázat hiányossága esetén – amennyiben a hiányosság pótolható – a hiányosságok kijavítására, pótlására 8 napos határidõvel felszólítja a pályázót. A felszólítást a Családi és Szociális
Szolgáltatások fõosztálya elektronikus formában küldi el a
pályázónak. Az értesítésben megjelöli az összes hiányt,
valamint a hiánypótlás módját. A hiánypótlásra csak egy
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alkalommal, a felhívás kézhezvételétõl számított 8 napon
belül van lehetõség.
Határidõben benyújtottnak minõsül az a hiánypótlás,
amely legkésõbb a felszólítás megküldésétõl számított
8 napon belül (a határidõ utolsó napján 24 óráig) beérkezik
a csszszftitkarsag@szmm.gov.hu e-mail címre.
7. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését 5 fõs szakértõi pályázati bizottság végzi, melynek tagjai az SZMM, az illetékes regionális szociális és gyámhivatal és a regionális szociálpolitikai tanács, valamint a Szociális és Munkaügyi Intézet kijelölt munkatársai. Régiónként egy szakértõi pályázati bizottság mûködik.
A pályázatok értékelését a szakértõi pályázati bizottság
az alábbi szakmai szempontrendszer szerint végzi:
– A szakmai programban foglaltak – így a módszertani
tevékenységek, valamint azok megvalósításának várható
következményei – illeszkednek-e az ellátási terület szociális ellátórendszeréhez.
– A pályázó pályázata alapján képes ellátni a módszertani feladatokat (pályázó által biztosított regionális, szakterületi lefedettség mértéke, mennyisége és minõsége).
Abban az esetben, ha az adott régióban több pályázó is
eleget tesz a kiírt szakmai feltételeknek, regionális módszertani intézménynek azt a pályázót kell kijelölni, amelyik a szakmai, szolgáltatási tevékenysége, a szakmai tervében vállalt feltételek, illetve – ha a szociális intézmény
vagy a konzorcium tagja korábban módszertani intézmény
volt – a módszertani intézményként végzett korábbi tevékenysége alapján a módszertani feladatokat várhatóan magasabb szakmai színvonalon látja el.
A regionális szociális módszertani intézménnyé történõ
kijelölésrõl a szociális és munkaügyi miniszter dönt 2008.
június 15-ig.
8. A pályázók döntést követõ kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követõen a
Családi és Szociális Szolgáltatások fõosztálya 5 munkanapon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az
értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.szmm.gov.hu és a
www.szmi.hu honlapokon közzétételre kerülnek. A döntés
ellen a pályázó részérõl jogorvoslatnak helye nincs.
9. A kijelölt regionális módszertan állami támogatása
A miniszteri döntés alapján a kijelölt regionális módszertani intézménnyel az SZMM évente támogatási szerzõdést köt. A 2008. évi támogatási szerzõdés megkötésére
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irányadó a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete
alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról, valamint egyes szociális szolgáltatások 2008. évi kiegészítõ támogatásáról szóló 2/2008. (III. 31.) SZMM rendelet.
A regionális módszertani intézmények támogatható tevékenységei folyamatos és változó feladatokból tevõdnek
össze. A folyamatos feladatok teljesítésére egy bázisösszeg
áll rendelkezésre idõarányos finanszírozással. A változó
feladatok támogatása a teljesített feladatszámok alapján
történik, szintén idõarányos formában.
A kijelölésrõl szóló értesítés tartalmazni fogja a szerzõdéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok
beküldési határidejét.
A támogatási szerzõdés keretében csak olyan költségek
számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következõ feltételeknek:
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– a kijelölt regionális módszertani intézmény valóságban felmerült és kifizetett költségei, amelyek teljesülése
eredeti számlákkal, okmányokkal igazolható,
– közvetlenül kapcsolódnak a módszertani feladatellátáshoz, nélkülözhetetlenek annak végrehajtásához és a támogatási szerzõdéshez bekért költségvetésben személyi és
dologi kiadásként betervezésre kerülnek.
10. További információk
A pályázattal kapcsolatban további információkat a
475-5705-ös telefonszámon, valamint a csszszftitkarsag@szmm.gov.hu e-mail címen kaphatnak a Családi és
Szociális Szolgáltatások fõosztályától.
A pályázati kiírás és a teljes pályázati dokumentáció
elektronikus úton letölthetõ a www.szmm.gov.hu és a
www.szmi.hu honlapokról, illetve a Családi és Szociális
Szolgáltatások fõosztálya kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklõdõk számára.
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PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY
A PÁLYÁZAT CÍME (a régió megnevezésével)

1.

A PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA (max. 2000 karakter)

2.

PÁLYÁZÓ SZOCIÁLIS VAGY GESZTOR SZERVEZET ADATAI

Név:
Cím:
Ágazati azonosító*:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Vezetõ neve:
Vezetõ elérhetõsége:
Fenntartó neve*:
Fenntartó címe*:
Fenntartó képviselõje*:
Fenntartó képviselõjének elérhetõsége*:
3.

KONZORCIUMI TAG ADATAI

Név:
Cím:
Ágazati azonosító*:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Vezetõ neve:
Vezetõ elérhetõsége:

* Szakmai szervezet esetén nem kell kitölteni!
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Fenntartó neve*:
Fenntartó címe*:
Fenntartó képviselõje*:
Fenntartó képviselõjének elérhetõsége*:

3.

KONZORCIUMI TAG ADATAI

Név:
Cím:
Ágazati azonosító*:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Vezetõ neve:
Vezetõ elérhetõsége:
Fenntartó neve*:
Fenntartó címe*:
Fenntartó képviselõje*:
Fenntartó képviselõjének elérhetõsége*:

3.

KONZORCIUMI TAG ADATAI

Név:
Cím:
Ágazati azonosító*:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Vezetõ neve:
Vezetõ elérhetõsége:
Fenntartó neve∗:
Fenntartó címe*:
Fenntartó képviselõje*:
Fenntartó képviselõjének elérhetõsége*:

* Szakmai szervezet esetén nem kell kitölteni!
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KONZORCIUMI TAG ADATAI

3.
Név:
Cím:

Ágazati azonosító∗:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Vezetõ neve:
Vezetõ elérhetõsége:
Fenntartó neve*:
Fenntartó címe*:
Fenntartó képviselõje*:
Fenntartó képviselõjének elérhetõsége*:

4.

MELLÉKLETEK

4.1.

Szakmai terv

4.2.

Jogerõs mûködési engedély másolata

4.3.

Nem állami pályázó esetén bírósági nyilvántartás kivonata, cégkivonat

4.4.

Fenntartó egyetértését igazoló okirat

4.5.

Konzorcium esetén konzorciumi szerzõdés vagy mûködési szabályzat

4.6.

Szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló dokumentum másolata, hozzájárulás az adatok felhasználásához

Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a módszertani feladatok után állami támogatásban a kijelölt módszertani
intézmény, illetve konzorcium gesztor szervezete csak akkor részesülhet, ha a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról szóló SZMM rendeletben foglalt feltételeknek eleget
tesz.

Kelt, …………………………………
P. H.
…………………………………
aláírás

* Szakmai szervezet esetén nem kell kitölteni!
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KONZORCIUMI SZERZÕDÉSTERVEZET – „AJÁNLÁS”
Felek jelen szerzõdés aláírásával konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM) által kiírt pályázat keretében a …… régió területén szociális módszertani tevékenységet
lássanak el 2008. július 1-jétõl 5 éven át.
1. A jelen konzorcium létrejött egyrészrõl,
Név: ...............................................................................................................................................................................
Cím: ..............................................................................................................................................................................
Képviseli: ......................................................................................................................................................................
Kapcsolattartásra kijelölt személy: ...............................................................................................................................
Telefon: .........................................................................................................................................................................
Telefax: .........................................................................................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................................................................................................
mint konzorciumvezetõ (továbbiakban Gesztor szervezet),
másrészrõl
Név: ...............................................................................................................................................................................
Cím: ..............................................................................................................................................................................
Képviseli: ......................................................................................................................................................................
Kapcsolattartásra kijelölt személy: ...............................................................................................................................
Telefon: .........................................................................................................................................................................
Telefax: .........................................................................................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................................................................................................
mint konzorciumi tag (továbbiakban: 1. sz. tag),
valamint
Név: ...............................................................................................................................................................................
Cím: ..............................................................................................................................................................................
Képviseli: ......................................................................................................................................................................
Kapcsolattartásra kijelölt személy: ...............................................................................................................................
Telefon: .........................................................................................................................................................................
Telefax: .........................................................................................................................................................................
TOVÁBBI TAGOK ADATAI (2. sz. tag, 3. sz. tag, 4. sz. tag)
2. A Regionális Konzorcium feladata elsõsorban az alábbiakat öleli fel:
Folyamatos finanszírozással megvalósítandó feladatok:
– információt gyûjt a mûködési terület ellátórendszerének sajátosságairól, az alkalmazott módszerekrõl, az információkat összesíti, kiértékeli, a beérkezett adatokat és az azokból készült elemzéseket a honlapján folyamatosan közzéteszi,
továbbá a Minisztérium vagy az Intézet megkeresésére a szociális szolgáltatásokról, illetve a szociális foglalkoztatásról
adatot gyûjt és szolgáltat,
– javaslatot tesz a fenntartók felé a szociális ellátórendszer fejlesztésére, és felkérésre részt vesz az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében,
– figyelemmel kíséri a jogszabályok, szakmai szabályok hatályosulását, és a tapasztalatokról tájékoztatja a Minisztériumot,
– a szociális szolgáltatóknak, intézményeknek és a fenntartóknak szakmai segítséget nyújt szociális szolgáltatások
megszervezéséhez, szakmai módszerek bevezetéséhez és alkalmazásához, valamint más szakmai kérdésekben,
– segítséget nyújt a szolgáltatástervezési koncepciók kidolgozásához.
Változó, teljesítményarányos finanszírozással megvalósítandó feladatok:
– a szociális szolgáltatók/intézmények szakmai ellenõrzésében hatósági felkérésre szakértõként vesz részt,
– fogyatékos személyek alapvizsgálata, rehabilitációs alkalmassági vizsgálata, a szociális intézményekben ellátott
személyek állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok ellátása,
– ellátja az ápolási díjjal kapcsolatos – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 43–43/A. §-ában meghatározott – módszertani feladatok ellátása.
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3. A konzorciumi szerzõdés aláírása kifejezi az aláírók azon szándékát, hogy a pályázatban kifejezett célok megvalósítása érdekében a támogatási szerzõdésben leírtaknak megfelelõen együttmûködnek.
4. A konzorcium nem jogi személy.
5. A jelen konzorcium nevében a konzorciumvezetõ gesztor szervezet által az SZMM irányában tett nyilatkozatok a
konzorcium tagjait jogosítják, illetve kötelezik.
6. Az SZMM a konzorciummal, illetve annak tagjaival történõ kapcsolattartása a Gesztor szervezet vezetõjén keresztül
történik.
7. A konzorcium fenntartása és megfelelõ mûködtetése a konzorciumvezetõ Gesztor szervezetének a kötelezettsége,
egyben felelõs a Támogatási szerzõdésben foglalt feladatok ellátásáért. A módszertani feladatok ellátásáért az SZMM
irányába a Gesztor szervezet tartozik felelõsséggel.
8. A konzorcium minden egyes tagja felelõsséggel tartozik a Gesztor szervezet felé, a Támogatási szerzõdésben meghatározott, általa megvalósítandó módszertani feladat szerzõdésszerû teljesítéséért, és az azzal kapcsolatos kötelezettségekért. Amennyiben egyes módszertani feladatokat a konzorcium tagjai közösen valósítanak meg, vagy az egyes módszertani feladatok rendeltetése oly módon összefügg, hogy azok önállóan, rendeltetésszerûen és a pályázat céljai elérésére nem alkalmasak, azok szerzõdésszerû teljesítéséért, és az azzal kapcsolatos kötelezettségekért az abban részt vevõ felek
korlátlanul, egyetemlegesen felelnek.
9. Jelen konzorciumi szerzõdés a regionális módszertani intézmény kijelölésének fennállásáig vagy az arra vonatkozó
pályázat elutasításáig van érvényben.
11. A Gesztor szervezet jogosult a konzorciumból kizárni azt a tagot, akinek tevékenysége, mûködése a feladatok
megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.
12. A konzorcium tagjai az alábbi feladat- és a kapcsolódó támogatási összeg elosztási arányában egyeznek meg:
13. Alulírottak nyilatkoznak, hogy a szociális és munkaügyi miniszter által kiírt regionális módszertani intézmény kijelölésére vonatkozó pályázati felhívást és annak mellékleteit részletesen ismerik, az abban meghatározott pénzügyi és
szakmai szabályokat magukra nézve is kötelezõnek ismerik el.
Kelt, ………………........................................
Gesztor szervezet vezetõje

2. tag

1. tag
..............................................
Név

..............................................

Név
..............................................
Szervezet

..............................................
Szervezet

..............................................
Szervezet

P. H.

P. H.

P. H.

..............................................

4. tag

3. tag

Név

..............................................
Név

..............................................
Szervezet

..............................................
Szervezet

P. H.

P. H.

..............................................

Név
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleményei

Közlemények
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
25/2008. (III. 21.) MVH
közleménye
a mûködési alapok támogatásának igénybevételérõl
I. A támogatás igénybevételének elsõdleges feltételei
A Tanács 1996. október 28-i, a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezésérõl szóló 2200/96/EK rendelete, a Tanács
2007. szeptember 26-i, a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges szabályok megállapításáról, a
2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az
1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl
szóló 1182/2007/EK rendelete, valamint a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) alapján a termelõi szervezetek mûködési alapjukhoz kapcsolódóan támogatást vehetnek igénybe.
A támogatás igénylésének elõfeltétele, hogy a termelõi szervezet rendelkezzen a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által jóváhagyott mûködési programmal, illetve eleget tegyen a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) 28. §-ában elõírt regisztrációs kötelezettségének. A regisztrációs kérelem legkésõbb az elsõ kérelemmel egyidejûleg nyújtható be az 1. számú melléklet szerinti
G001 számú nyomtatványon.

II. A támogatás alapja, mértéke, kiszámításának módja
A támogatás alapját a minisztérium által jóváhagyott mûködési program megvalósítása során felmerülõ kiadások képezik.
A támogatás a mûködési program minisztériumi jóváhagyásának évét követõen igényelhetõ, a január 1-jétõl december 31-ig tartó éves idõszakokban végrehajtott tevékenységek költségeire vonatkozóan.
A támogatást az alábbiak közül a legkisebb érték határozza meg:
– a termelõi szervezet tagjai vagy közvetlenül a termelõi szervezet által a mûködési alap kezelése céljából fenntartott
bankszámlára vagy alszámlára ténylegesen befizetett pénzügyi hozzájárulások összege;
– a felmerült tényleges kiadások 50%-a (A termelõi szervezet kérésére a mûködési program vagy annak egy része tekintetében a támogatás mértéke a mûködési program kiadásainak 60%-a is lehet, amennyiben a termelõi szervezet beruházásait a közbeszerzési szabályok alkalmazásával valósítja meg.);
– a termelõi szervezet által a referencia-idõszakban1 értékesített termelés értékének 4,1%-a. (Ez a százalékarány mindazonáltal a forgalomba hozott termék értékének 4,6%-ára növelhetõ, amennyiben a forgalomba hozott termék értékének
4,1%-át meghaladó összeget csak válságmegelõzési és -kezelési intézkedések céljaira használják fel.)
A termelõi szervezet az értékesített termék értékébe beszámíthatja a Bizottság 1580/2007/EK rendeletének (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 21. cikkének h) pontja szerinti melléktermékek értékét.
Figyelem! Amennyiben a termelõi szervezet által igényelt támogatási összeg több mint 3%-kal nagyobb, mint a kérelem elbírálásának eredményeként megállapított jóváhagyott támogatási összeg, úgy a bizottsági rendelet 119. cikkének
(3) 2. albekezdésében elõírtak szerint a jóváhagyott összeget az MVH a különbözet mértékével csökkenti!
1

A mûködési program végrehajtásának évét megelõzõ naptári év.
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III. A támogatás igénylésének módja, típusai
A termelõi szervezet a mûködési program keretében megvalósított vagy megvalósítandó intézkedései után igényelhetõ támogatást az alábbi módokon kérelmezheti:
– támogatási elõlegként (e közlemény IV. pontja);
– a támogatás részleges kifizetéseként (e közlemény V. pontja);
– a támogatás éves igénylése (e közlemény VI. pontja) formájában.

IV. Támogatási elõleg igénylése
A. Az igénylés eljárásrendje
A termelõi szervezet a mûködési program várható kiadásaira vonatkozóan a kérelem benyújtásának hónapjával kezdõdõ három hónapos idõszakra a támogatás elõlege iránt a tárgyév2 januárjában, áprilisában, júliusában és októberében
kérelmet terjeszthet elõ.
Benyújtandó formanyomtatványok:
– a közlemény 2. számú melléklete szerinti B0320 számú Fõlap;
– a közlemény 3. számú melléklete szerinti B0321 számú Betétlap,
amelyekhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
– elsõ igénylés esetén a termelõi szervezet legfõbb szervének a mûködési alap finanszírozásának módjáról és a tagok
hozzájárulásának szintjérõl szóló határozata másolatait;
– a biztosíték letétbe helyezését, mértékét és érvényességi idejét igazoló banki bizonylat másolatát (amennyiben a biztosíték bankgarancia).
Támogatási elõleg a bizottsági rendelet 72. cikkének (2)–(3), valamint az FVM rendelet 24. § (4)–(5) bekezdéseinek
figyelembevételével igényelhetõ.
A termelõi szervezetnek a támogatási elõleg iránti kérelem benyújtásakor – a tárgyév folyamán elsõ alkalommal történõ elõlegigénylés kivételével – el kell számolnia a korábbi elõleggel.
Amennyiben a termelõi szervezet a kérelem benyújtásáig a korábbi elõleghez kapcsolódóan biztosíték felszabadítását
nem igényelte, e kötelezettségének a korábbi elõlegre vonatkozó, a jelen közlemény III/C. pontja szerinti dokumentumoknak a kérelemhez való csatolásával kell eleget tennie.
B. A biztosíték letétbe helyezésének szabályai
A biztosíték kizárólag az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelettel módosított, a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendeletben, valamint a 9/2004.
(IV. 28.) MVH közleményben meghatározottak szerinti formában nyújtható:
1. Készpénzletét
A készpénzletét-biztosítékot az MVH-nak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–00287560–00000024 számú Biztosíték számlájára kell befizetni.
A készpénzletét formájában nyújtott biztosíték befizetése kizárólag pénzintézeti átutalással történhet meg.
A befizetõnek az átutalási megbízáson a bank által elõírt adatokon kívül a „Közlemény” rovatban fel kell tüntetnie a
termelõi szervezet nevét, ügyfél-regisztrációs számát, illetve a biztosítékfizetési kötelezettség típusát (jelen esetben
„belpiaci támogatás” – ennek megjelölése hiányában a biztosíték az MVH-val szemben fennálló összes kötelezettségre
felhasználható).
A benyújtott és felszabadított készpénzletét visszafizetése az MVH Biztosíték- és Követeléskezelési osztályára eljuttatott írásos kérelemre történik (Postacím: 1385 Budapest 62., Pf. 867, fax: 06-1-577-13-14; személyesen: 1054 Budapest, Alkotmány u. 29.). A nyilatkozat hiányában a szabad biztosíték az eredetileg megjelölt kötelezettségtípusra
továbbra is felhasználható.
Az MVH a befizetett készpénzletétet kizárólag a termelõi szervezet regisztráció során megadott pénzintézeti számlájára utalja vissza. A regisztrált pénzintézeti számlaszám a G002 számú nyomtatvány benyújtásával módosítható.
2. Bankgarancia
Amennyiben a biztosíték bankgarancia, annak eredeti példányát az MVH Biztosíték- és Követeléskezelési osztályára
(Postacím: 1385 Budapest 62., Pf. 867; személyesen: 1054 Budapest, Alkotmány u. 29.) kell benyújtani.
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A bankgarancián a következõket fel kell tüntetni:
– a kötelezettség típusát, amire a bankgarancia fedezetet nyújt (jelen esetben „belpiaci támogatás” – ennek megjelölése hiányában a biztosíték az MVH-val szemben fennálló összes kötelezettségre felhasználható);
– a bankgarancia érvényességének kezdetét és végét;
– a bankgarancia lejáratát, amely nem lehet korábbi, mint az érvényesség végét követõ 90. nap, illetve a tárgyévet követõ év december 14.
Amennyiben a termelõi szervezet bankgaranciát kíván igénybe venni, abban az esetben megküldheti a bankgarancia
tervezetét – az ajánlattevõ elérhetõségének feltüntetésével – az MVH Biztosíték- és Követeléskezelési osztályának
faxszámára (06-1-577-13-14) elõzetes egyeztetés, illetõleg ellenõrzés céljából.
A benyújtott felszabadított bankgarancia megszüntetése és visszaszolgáltatása az MVH Biztosíték- és Követeléskezelési osztályára eljuttatott írásos kérelemre történik (Postacím: 1385 Budapest 62., Pf. 867, fax: 06-1-577-13-14; személyesen: 1054 Budapest, Alkotmány u. 29.). A nyilatkozat hiányában a szabad biztosíték az eredetileg megjelölt kötelezettség típusra továbbra is felhasználható.
C. A biztosíték felszabadítása
A támogatási elõleget igénybe vett termelõi szervezet az elõleg felhasználását követõen a letett biztosíték felszabadítása iránt a tárgyév folyamán kérelmet terjeszthet elõ.
Benyújtandó formanyomtatványok:
– a közlemény 4. számú melléklete szerinti B0326 számú Fõlap;
– a közlemény 5. számú melléklete szerinti B0323 számú Betétlap;
– a közlemény 6. számú melléklete szerinti B0324 számú Betétlap;
– a közlemény 7. számú melléklete szerinti B0325 számú Betétlap,
amelyekhez az egyes intézkedések keretében az elõleg felhasználásával elvégzett tevékenységeket igazoló bizonylatok
másolatait kell csatolni:
– a számlák másolatait;
– a kifizetést igazoló bizonylatok másolatait;
– a készletnyilvántartás bizonylatainak másolatait (bevételi, kiadási bizonylatok);
– a saját személyzeti költségeket igazoló dokumentumokat (bérjegyzék vagy fõkönyvi kivonat). Személyzeti költségek
kizárólag a minõség, illetve a környezetvédelem javítása vagy magas szintjének fenntartása és a forgalmazási szint javítása
intézkedések megvalósításához kapcsolódóan számolhatók el. A saját személyzeti költségek összege a következõ: az alkalmazottak munkabérének, a szövetkezet tagjai munkadíjának, a természetes személy tulajdonos (tag) személyes közremûködése ellenértékének bruttó összege, továbbá ezeken felül a termelõi szervezet által fizetendõ bérjárulékok.
A bizottsági rendelet 72. cikk (4) 2. albekezdése értelmében a felszabadított biztosíték nagysága nem haladhatja meg a
kifizetett elõleg 80%-át.

V. A támogatás egy részének idõközi igénylése
A termelõi szervezet a már megvalósított intézkedések után a mûködési alaphoz kapcsolódó támogatás részleges kifizetése iránti kérelmet nyújthat be a tárgyidõszak folyamán bármely idõpontban, de egy adott évben legfeljebb három
alkalommal.
Benyújtandó formanyomtatványok:
– a közlemény 8. számú melléklete szerinti B0322 számú Fõlap;
– a közlemény 5. számú melléklete szerinti B0323 számú Betétlap;
– a közlemény 6. számú melléklete szerinti B0324 számú Betétlap;
– a közlemény 7. számú melléklete szerinti B0325 számú Betétlap,
amelyekhez az alábbi igazoló dokumentumokat kell csatolni:
– elsõ igénylés esetén a termelõi szervezet legfõbb döntéshozó szervének a mûködési alap finanszírozásának módjáról
és a tagok hozzájárulásának szintjérõl szóló határozata másolatát;
– a tagsági hozzájárulások befizetését igazoló dokumentum másolatát az adott idõszakra vonatkozóan;
– az egyes intézkedések keretében folytatott tevékenységeket igazoló bizonylatok másolatait:
= a számlák másolatait,
= a kifizetést igazoló bizonylatok másolatait;
– a saját személyzeti költségeket igazoló dokumentumokat (bérjegyzék vagy fõkönyvi kivonat).
A támogatás részleges kifizetése a bizottsági rendelet 73. cikkének, valamint az FVM rendelet 24. § (6) bekezdésének
figyelembevételével igényelhetõ.
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VI. A mûködési alap éves támogatásának igénylése
A termelõi szervezetnek a mûködési alap éves támogatása iránti kérelmét a tárgyévet követõ február 15-ig kell elõterjesztenie. Az e határidõ lejártát követõen benyújtott kérelmek esetében a támogatási összeg a késedelem minden egyes
napja után 1%-kal csökken.
A mûködési alap éves támogatása iránti kérelemben a termelõi szervezet jelezheti, hogy a mûködési programban a
tárgyévre elõirányzott, de a tárgyév december 31-ig meg nem valósított intézkedéseket (vagy azok egy részét) át kívánja
ütemezni a következõ év április 30-ig tartó idõszakra, amennyiben
– ezen intézkedések a termelõi szervezet befolyásán kívül esõ okok miatt nem valósultak meg;
– a termelõi szervezet ezen intézkedések finanszírozására a tagoktól származó hozzájárulásoknak az ezen intézkedésekre kért támogatási összeggel egyenlõ értékû összegét biztosítja;
– a termelõi szervezet ezen intézkedések megvalósulását adatközlõ lapnak a tárgyévet követõ április 30-ig történõ benyújtásával igazolja.
Benyújtandó formanyomtatványok:
– a közlemény 9. számú melléklete szerinti B0327 számú Fõlap;
– a közlemény 5. számú melléklete szerinti B0323 számú Betétlap;
– a közlemény 6. számú melléklete szerinti B0324 számú Betétlap;
– a közlemény 7. számú melléklete szerinti B0325 számú Betétlap,
– a közlemény 10. számú melléklete szerinti B0328 számú Betétlap,
amelyekhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
– elsõ igénylés esetén a termelõi szervezet legfõbb szervének a mûködési alap finanszírozásának módjáról és a tagok
hozzájárulásának szintjérõl szóló határozat másolatát;
– a mûködési alap tárgyévi bevételeinek és kiadásainak külsõ könyvvizsgáló általi hitelesítését;
– a tagsági hozzájárulások befizetését igazoló dokumentum másolatát a legutolsó éves vagy részfizetéses kérelem benyújtása óta eltelt idõszakra vonatkozóan;
– az egyes intézkedések keretében folytatott tevékenységeket igazoló bizonylatok másolatait:
– a számlák másolatait,
– a kifizetést igazoló bizonylatok másolatait;
– a válságmegelõzéssel és -kezeléssel kapcsolatos kiadásokat igazoló bizonylatok másolatait, tevékenység szerinti
bontásban;
– a bizottsági rendelet 98. cikke szerinti éves jelentést (a mûködési program végrehajtásának utolsó évére vonatkozó
kérelem esetén a bizottsági rendelet 98. cikkének (3) bekezdése szerint záróbeszámolót);
– annak termelõi szervezet általi igazolását, hogy a mûködési program egyes intézkedéseinek megvalósítása valóban a
szervezet befolyásán kívül esõ okok miatt maradt el (amennyiben azokat a tárgyévet követõ április 30-ig meg kívánja valósítani).
A termelõi szervezet éves jelentésének a következõkre kell vonatkoznia:
– a mûködési program tárgyévi megvalósítása;
– a mûködési program fõbb módosításai;
– a becsült és a kért támogatás közötti eltérések.
Amennyiben a termelõi szervezet élni kíván a tárgyévre tervezett, de rajta kívül álló okok miatt akkor meg nem valósult intézkedéseknek a tárgyévet követõ április 30-ig történõ megvalósítása esetén biztosított támogatásigénylés lehetõségével, a tárgyévet követõ április 30-ig be kell nyújtania az átütemezett tevékenység elvégzését igazoló dokumentumokat.
Benyújtandó formanyomtatvány:
– a közlemény 11. számú melléklete szerinti B0329 számú adatközlõ lap,
amelyhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
– az elhalasztott intézkedések keretében a tárgyévet követõ január 1. és április 30. között folytatott tevékenységeket
igazoló bizonylatok másolatait:
= a számlák másolatait,
= a kifizetést igazoló bizonylatok másolatait,
= a készletnyilvántartás bizonylatainak (bevételi, kiadási bizonylatok) másolatait;
– a saját személyzeti költségeket igazoló dokumentumokat (bérjegyzéket vagy fõkönyvi kivonatot).
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VII. Válságmegelõzés és válságkezelés
A válságmegelõzési és -kezelési eszközök közül a termelõi szervezetek az alábbiakat alkalmazhatják:
1. promóció és kommunikáció;
2. képzési intézkedések;
3. be nem takarítás;
4. piacról való árukivonás.
Valamennyi válságkezelõ intézkedés alkalmazásának feltétele, hogy azt a minisztérium a mûködési program részeként jóváhagyja.
A válságmegelõzési és -kezelési intézkedések költségei a mûködési program keretében felmerülõ kiadások legfeljebb
egyharmadát tehetik ki.
1. Promóció és kommunikáció a válságmegelõzés és -kezelés érdekében
A termelõi szervezet a mûködési programban elõírt és a minisztérium által jóváhagyott promóciós és kommunikációs
intézkedésekkel kapcsolatos kiadások után igényelhet támogatást. Ezen kiadásokat az éves, illetve a részfizetési kérelemhez csatolt, a közlemény 6. számú melléklete szerinti B0324 számú Betétlapon kell feltüntetni.
2. Képzési intézkedések alkalmazása a válságmegelõzés és -kezelés érdekében
A termelõi szervezet a mûködési programban elõírt és a minisztérium által jóváhagyott képzési intézkedésekkel kapcsolatos kiadások után igényelhet támogatást. Ezen kiadásokat az éves, illetve a részfizetési kérelemhez csatolt, a közlemény 6. számú melléklete szerinti B0324 számú Betétlapon kell feltüntetni.
3. Be nem takarítás a válságmegelõzés és -kezelés érdekében
A bizottsági rendelet 86. cikke szerinti, a mûködési programban elõírt és a minisztérium által jóváhagyott be nem takarítási intézkedések alkalmazása iránti szándékáról a termelõi szervezetnek az MVH-t az adott termék betakarítási periódusának kezdete elõtt legalább 15 munkanappal megelõzõen értesítenie kell a közlemény 12. számú melléklete szerinti
B0900 számú formanyomtatványnak az alábbi faxszámok egyikére történõ megküldésével:
06-1-219-45-11 vagy 06-1-219-45-12.
Az értesítésnek tartalmaznia kell:
– a be nem takarítani kívánt termék(ek) megnevezését (az FVM rendelet 4. számú melléklete szerint);
– a be nem takarítani kívánt termék(ek)re vonatkozó betakarítási periódus kezdetének a termelõi szervezet által tervezett idõpontját;
– annak a területnek a helyrajzi számát és nagyságát, amelyen a be nem takarítási mûveletet a termelõi szervezet alkalmazni kívánja (be nem takarításra olyan területen kerülhet sor, amelyrõl a rendes termelési ciklus alatt nem származik
kereskedelmi termelés); valamint
– az alkalmazni kívánt be nem takarítási intézkedés megnevezését a minisztérium által jóváhagyott mûködési programmal összhangban.
Mielõtt a termelõi szervezet a mûködési programban szereplõ be nem takarítási intézkedések valamelyikét megkezdené, az MVH helyszíni ellenõrzés útján meggyõzõdik arról, hogy az érintett területet megfelelõen mûvelték, a betakarítás
nem kezdõdött meg, valamint a területen lévõ termékek összességükben az egészséges, szép és forgalmazható minõségû
kategóriába tartoznak-e.
A támogatás igénylése
A be nem takarításra vonatkozó közösségi hozzájárulást a mûködési alapok iránti támogatási kérelem részeként lehet
igényelni, a közlemény 6. számú melléklete szerinti B0324 számú Betétlap csatolásával.
A maximálisan adható támogatás összege termékenként:
– a minisztérium által a bizottsági rendelet 86. cikk (4) bekezdésének b) pontja alapján a mûködési programban 1 hektárra vetítve meghatározott támogatási összeg; és
– annak a területnagyságnak a szorzata, amelyen a be nem takarítási mûveletet alkalmazták.
4. Piacról való árukivonás a válságmegelõzés és -kezelés érdekében
Amennyiben erre a minisztérium által jóváhagyott mûködési program lehetõséget biztosít, a termelõi szervezet a tagjai által megtermelt zöldség-gyümölcsöt ingyenes szétosztás formájában a kereskedelmi árupiacról kivonhatja. A piaci
kivonás kizárólag az MVH által az e Közlemény VIII. pontjával összhangban elõzetesen jóváhagyott szervezet (átvevõ)
részére történhet, a termelõi szervezet és az átvevõ között létrejött, az áru átadásának technikai feltételeirõl szóló megállapodás alapján. Az egyes gazdasági évek tekintetében a jóváhagyott átvevõ szervezetek listája az MVH hivatalos honlapján (www.mvh.gov.hu) érhetõ el. A piaci árukivonás az egyes termékek tekintetében nem haladhatja meg a termelõi
szervezet által forgalomba hozott adott termékmennyiség 5%-át.
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A támogatás mértéke
A támogatás mértéke legfeljebb a bizottsági rendelet X. mellékletében felsorolt termékek piacról való kivonására vonatkozó maximális támogatási értékekkel azonos mérték lehet. A mellékletben fel nem tüntetett termékek esetében a támogatás mértékét a minisztérium állapítja meg.
Elõzetes értesítés az árukivonásról
A termelõi szervezetnek a kivonási mûvelet iránti szándékáról az MVH-t a kivonás idõpontját legalább 5 munkanappal megelõzõen értesítenie kell a közlemény 13. számú melléklete szerinti B0880 számú formanyomtatványnak az alábbi
faxszámok egyikére történõ megküldésével:
06-1-219-45-11 vagy 06-1-219-45-12.
A kivonásra csak munkanapokon kerülhet sor.
Az értesítésnek tartalmaznia kell:
– a piacról kivonni tervezett termék(ek) megnevezését,
– az átvevõ szervezet nevét és regisztrációs számát,
– az árukivonás helyszínét (ahol az értesítésben megjelölt áru helyszíni ellenõrzése elvégezhetõ) és idõpontját,
– az érintett termékek becsült mennyiségét, valamint
– a kivont áru csomagolásának és szállításának tervezett idõpontját és helyszínét, valamint az azok kapcsán fölmerülõ
költségtámogatási igényt.
Az árukivonást az MVH a helyszínen ellenõrzi.
A támogatás igénylése
A közösségi kivonási támogatás termékenként a mûködési alapok iránti támogatási kérelem részeként igényelhetõ, a
közlemény 6. számú melléklete szerinti B0324 számú Betétlap, valamint az alábbi dokumentumok csatolásával:
– a termelõi szervezetnek az egyes termékek egységére érvényes kivonási kompenzáció másolata,
– a piacról kivont áru átvételét igazoló dokumentumok másolatai (rendeltetés szerint).
A termékcsomagokon fel kell tüntetni az európai emblémát, valamint az Európai Közösségek hivatalos nyelveinek
legalább egyikén az alábbi feliratot: „Térítésmentes terjesztésre szánt termék (1580/2007/ EK rendelet)”.

VIII. A piacról kivont zöldség-gyümölcs ingyenes szétosztásában való részvétel
A részvétel feltételei
Az ingyenes szétosztásban az MVH által elõzetesen jóváhagyott, az FVM rendelet 21. §-ának (1) bekezdésében felsorolt, az eljárási törvény 28. §-a szerinti ügyfél-regisztrációval rendelkezõ szervezetek vehetnek részt.
A jóváhagyási kérelem
A jóváhagyás iránti kérelem folyamatos jelleggel nyújtható be az FVM rendelet 21. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.
Benyújtandó formanyomtatványok:
– a közlemény 14. számú melléklete szerinti B0910 számú Fõlap,
– a közlemény 15. számú melléklete szerinti B0911 számú Betétlap.
Kötelezettségek
A jóváhagyott szervezeteknek az ingyenes szétosztáshoz kapcsolódóan külön készlet- és pénzügyi nyilvántartást kell
vezetniük, valamint a kivonást végzõ termelõi szervezetek részére átvételi igazolást kell kiállítaniuk, amely igazolja,
hogy a kivont termékeket azzal a szándékkal vették át, hogy azokat ingyenesen szétosztják. Amennyiben a termelõi szervezet a válogatási és csomagolási költségek után is igényel támogatást, az igazolásnak az átvett áru kiszerelésének leírását is tartalmaznia kell.

IX. A támogatási kérelmek és az adatközlõ lap benyújtása
A támogatási elõleg iránti, a támogatás részleges igénylése iránti, a biztosíték felszabadítása iránti, illetve a mûködési
alap éves támogatása iránti kérelmet, továbbá a jelen közlemény VI. pontjában említett adatközlõ lapot, valamint a
VIII. pontban elõírtak szerinti jóváhagyási kérelmet kizárólag postai úton az alábbi címre kell benyújtani:
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1385 Budapest 62., Pf. 867.
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X. A támogatási kérelmek elbírálása
A kérelem, illetõleg az adatközlõ lap hiányos benyújtása esetén az MVH a termelõi szervezetet hiánypótlásra szólítja
fel. A hiánypótlást a felszólításban megjelölt határnapig, a IX. pontban elõírt címre kell benyújtani. Az MVH a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérelmek elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is
bekérhet.
A kérelmek az MVH-ba történõ beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra.
Az MVH a kérelmet elutasítja, ha a termelõi szervezet a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.
Az MVH a támogatások odaítélését megelõzõen szúrópróbaszerû helyszíni ellenõrzéseket végez.
A részleges támogatást az MVH a kérelem hiánytalan beérkezését követõ hatvan napon belül, míg az éves támogatást a tárgyévet követõ év október 15-ig fizeti ki.

XI. Jogkövetkezmények
A jogszabályokban elõírt követelmények megsértésével igénybevett támogatás az eljárási törvény 69. §-ában foglaltakkal összhangban jogosulatlan igénylésnek minõsül. Az ott elõírtakon túlmenõen az alábbi jogkövetkezmények szankciók alkalmazandók.
Be nem takarítás
A támogatási feltételek teljesítését az MVH helyszíni vagy távérzékeléses ellenõrzés keretében bármikor, több alkalommal is ellenõrizheti. Amennyiben az ellenõrzések azt igazolják, hogy a termelõi szervezet nem teljesítette vagy csak
részben teljesítette a be nem takarítással kapcsolatos kötelezettségeit, az MVH a termelõi szervezetet az eljárási törvény
71. §-a alapján mulasztási bírság megfizetésére kötelezheti, illetve – amennyiben a támogatás kifizetése megtörtént – a
támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minõsül. A kötelezettségek teljesítésének elmulasztása közé tartozik, ha:
– a be nem takarítás céljából bejelentett terület e célból nem támogatható, részben vagy egészben mégis sor került betakarításra; vagy
– a mûvelet a termelõi szervezetnek felróható káros környezeti hatással vagy káros növény-egészségügyi következménnyel járt.
Piacról való árukivonás
Amennyiben a termelõi szervezet a piacról kivont terméket nem a bejelentett rendeltetési helynek megfelelõen helyezte el, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
Amennyiben a piacról kivonni tervezett áru nem felel meg a bizottsági rendelet 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott minõségi követelményeknek a bizottsági rendelet 120. cikkének megfelelõen, a termelõi szervezet köteles:
– visszafizetni a minõségileg nem megfelelõ termék mennyisége alapján jogosulatlanul igényelt támogatás összegét,
ha ez a mennyiség nem éri el a kivonási mûveletrõl szóló értesítésben bejelentett mennyiség 10%-át;
– visszafizetni a minõségileg nem megfelelõ termék mennyisége alapján jogosulatlanul igényelt támogatás összegének kétszeresét, ha ez a mennyiség a kivonási mûveletrõl szóló értesítésben bejelentett mennyiség 10 és 25%-a
közé esik;
– visszafizetni az elõzetes értesítésben bejelentett teljes mennyiségre vonatkozó támogatás összegét, ha a minõségileg
meg nem felelõ termék mennyisége meghaladja a bejelentett mennyiség 25%-át.
Jóváhagyott szervezetek
Amennyiben az átvevõ a piacról kivont terméket nem rendeltetésének megfelelõen használta föl, köteles a termelõi
szervezetnek e vonatkozásban kifizetett kivonási támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének
megfelelõ kamattal növelten megfizetni.
Amennyiben az átvevõ az árukivonásokkal (így különösen a kivont áru rendeltetésével) kapcsolatos jogszabályi követelményeket megszegi, köteles megfizetni az átvett áruk értékét, a megtérített válogatási és csomagolási költségeket, a
megtérített szállítási költségeket, valamint a termékek átvétele és a visszafizetés között eltelt idõ alapján számított
kamatot.
Amennyiben az átvevõ vállalt kötelezettségét megszegi, az MVH az átvevõ jóváhagyását felfüggeszti vagy visszavonja. A felfüggesztés legalább egy gazdasági évre szól, és a szabálytalanság súlyosságától függõen meghosszabbítható.
Jóváhagyás hiányában az átvevõ nem vehet részt a zöldség-gyümölcs árukivonásban, illetve a szétosztásban.
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XII. A közlemény hatálybalépése
E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejûleg a 62/2004. (X. 7.), a 47/2005. (V. 27.), a 48/2005. (V. 27.)
MVH közlemény hatályát veszti.

XIII. Kapcsolódó jogszabályok
– a Tanács 2007. szeptember 26-i 1182/2007/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges szabályok megállapításáról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a
2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl,
– a Tanács 1996. október 28-i 2200/96/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezésérõl,
– a Bizottság 2007. december 21-i 1580/2007/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a
2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról,
– a 2007. évi XVII. törvény a mezõgazdasági, agrár- és vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl,
– a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
– a 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrõl,
– a Kormány 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelete a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról,
– a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 82/2004. (V. 11.) FVM rendelete a gyümölcs és zöldség ellenõrzésérõl,
– a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 19/2008. (II. 19.) FVM rendelete a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról.
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), a „Támogatások – EU Belpiaci intézkedések – Zöldség-gyümölcs termékpálya” cím alatt, illetõleg tájékoztatás kérhetõ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

Budapest, 2008. március 21.
Margittai Miklós s. k.,
elnök
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VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények
A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. április 30.–május 7.)
(Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezõgazdasági ügyek napi intézésére
vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és elõtte csillag szerepel.)
A közösségi jogi aktusok világhálón (interneten) való térítésmentes elérhetõsége:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=hu
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51. évfolyam L 116. szám (2008. április 30.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 383/2008/EK rendelete (2008. április 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 384/2008/EK rendelete (2008. április 29.) az 1266/2007/EK tanácsi rendeletnek
a vemhes állatok esetében a 2000/75/EK irányelvben elõírt körzetelhagyási tilalom alóli
mentesség feltételei tekintetében történõ módosításáról 1
* A Bizottság 385/2008/EK rendelete (2008. április 29.) a Burmával/Mianmarral szembeni
korlátozó intézkedések megújításáról és megerõsítésérõl, valamint a 817/2006/EK rendelet
hatályon kívül helyezésérõl szóló 194/2008/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 386/2008/EK rendelete (2008. április 29.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének
megállapításáról
A Bizottság 387/2008/EK rendelete (2008. április 29.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/342/EK:
* A Tanács határozata (2008. április 29.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekrõl szóló
2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról szóló 2007/868/EK határozat módosításáról

1

EGT-vonatkozású szöveg
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2008/343/EK:

* A Tanács határozata (2008. április 29.) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekrõl szóló
2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdését végrehajtó 2007/868/EK határozat módosításáról
Bizottság
2008/344/EK:
* A Bizottság határozata (2007. október 23.) a Lengyelország által a Grupa Technologie
Buczek acélgyártó részére nyújtott C 23/06 (ex NN 35/06) állami támogatásról [az értesítés a
C(2007) 5087. számú dokumentummal történt]1
AJÁNLÁSOK
Bizottság
2008/345/EK:
* A Bizottság ajánlása (2008. február 7.) a felelõsségteljes nanotudományi és nanotechnológiai kutatás magatartási kódexérõl [az értesítés a C(2008) 424. számú dokumentummal
történt]

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/346/KKBP közös álláspontja (2008. április 29.) a terrorizmus leküzdésére
vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont
naprakésszé tételérõl szóló 2007/871/KKBP közös álláspont módosításáról
* A Tanács 2008/347/KKBP közös álláspontja (2008. április 29.) a terrorizmus leküzdésére
vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspontot
naprakésszé tevõ 2007/871/KKBP közös álláspont módosításáról
* A Tanács 2008/348/KKBP közös álláspontja (2008. április 29.) az Üzbegisztánnal szembeni
korlátozó intézkedésekrõl
* A Tanács 2008/349/KKBP közös álláspontja (2008. április 29.) a Burmával/Mianmarral
szembeni korlátozó intézkedések megújításáról

Helyesbítések
* Helyesbítés az állati eredetû élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I–IV. mellékletének módosításáról szóló, 1999.
március 4-i 508/1999/EK bizottsági rendelethez (HL L 60., 1999. 3. 9.) (Magyar nyelvû különkiadás 3. fejezet, 24. kötet, 423. o.)

1
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51. évfolyam L 117. szám (2008. május 1.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 388/2008/EK rendelete (2008. április 29.) a Kínai Népköztársaságból származó
egyes bõr felsõrésszel rendelkezõ lábbelik behozatalára az 1472/2006/EK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Makaó Különleges Közigazgatási Területrõl szállított ugyanezen termék behozatalára – a Makaóból való származás bejelentésére tekintet
nélkül – történõ kiterjesztésérõl
A Bizottság 389/2008/EK rendelete (2008. április 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 390/2008/EK rendelete (2008. április 30.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintõ,
~
nem kisebb jelentõségû módosítások jóváhagyásáról [Lenteja de la Armuna (OFJ)]
* A Bizottság 391/2008/EK rendelete (2008. április 30.) a migráns munkavállalók és közvetlen
leszármazottaik munkaerõ-piaci helyzetére vonatkozó 2008. évi ad hoc modul elõírásainak
elfogadásáról szóló 102/2007/EK rendelet módosításáról 1
* A Bizottság 392/2008/EK rendelete (2008. április 30.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplõ egyik elnevezéshez tartozó termékleírás
kisebb jelentõségû módosításainak jóváhagyásáról [Ternasco de Aragón (OFJ)]
* A Bizottság 393/2008/EK rendelete (2008. április 30.) az asztaxantin-dimetil-diszukcinát takarmányadalékként való engedélyezésérõl 1
* A Bizottság 394/2008/EK rendelete (2008. április 30.) az 1266/2007/EK rendeletnek egyes, a
betegségre fogékony fajokhoz tartozó állatok esetében a 2000/75/EK tanácsi irányelvben
elõírt körzetelhagyási tilalom alóli mentesség feltételei tekintetében történõ módosításáról1
A Bizottság 395/2008/EK rendelete (2008. április 30.) a gabonaágazatban 2008. május 1-jétõl alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
IRÁNYELVEK
* A Bizottság 2008/53/EK irányelve (2008. április 30.) a 2006/88/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének a pontyfélék tavaszi virémiája (SVC) tekintetében történõ módosításáról 1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/350/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 3.) a 91/689/EGK tanácsi irányelv 3. cikke értelmében
a veszélyes hulladékot hasznosító vállalkozások és létesítmények engedélyezési kötelezettség alóli mentességére vonatkozó angliai, walesi, észak-írországi és skóciai szabályokról [az
értesítés a C(2008) 1212. számú dokumentummal történt]1
2008/351/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 28.) a fertõzõ betegségek járványügyi felügyeletére és
ellenõrzésére szolgáló korai figyelmeztetõ és gyorsreagáló rendszer keretében jelentendõ
események vonatkozásában a 2000/57/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008)
1574. számú dokumentummal történt]1
1
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2008/352/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 29.) az Indiából származó vagy ott feladott guargumira pentaklórfenol vagy dioxin általi szennyezõdés kockázata miatt vonatkozó különleges
feltételek megállapításáról [az értesítés a C(2008) 1641. számú dokumentummal történt] 1
2008/353/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 29.) a ciflufenamid, a FEN 560 és a flonikamid új hatóanyagokra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok által történõ meghosszabbításának
engedélyezésérõl [az értesítés a C(2008) 1644. számú dokumentummal történt] 1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 396/2008/EK rendelete (2008. április 29.) a Pakisztánból származó pamutféle
ágynemûk behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl szóló
397/2004/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 397/2008/EK rendelete (2008. május 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 398/2008/EK rendelete (2008. május 5.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról
* A Bizottság 399/2008/EK rendelete (2008. május 5.) az 1774/2002/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet VIII. mellékletének a kedvtelésbõl tartott állatok egyes feldolgozott eledelére vonatkozó követelmények tekintetében történõ módosításáról 1
* A Bizottság 400/2008/EK rendelete (2008. május 5.) az Oszama bin Ladennel, az al-Kaidahálózattal és a talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet
95. alkalommal történõ módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/354/EK:
* A Bizottság határozata (2007. december 11.) a Franciaország által a videojáték-készítésre
bevezetett adójóváírás területén a C 47/06 (ex N 648/05) állami támogatásról [az értesítés a
C(2007) 6070. számú dokumentummal történt]1
AJÁNLÁSOK
Bizottság
2008/355/EK:
* A Bizottság ajánlása (2007. december 5.) az EKSz. 20. cikke szövegének az útlevelekben történõ megjelenítésérõl [az értesítés a C(2007) 5841. számú dokumentummal történt]
1
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MEGÁLLAPODÁSOK
Tanács
* Tájékoztatás az Európai Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság között létrejött
partnerségi megállapodás hatálybalépésének idõpontjáról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
2008/356/KKBP:
* A Politikai és Biztonsági Bizottság EULEX/2/2008 határozata (2008. április 22.) az Európai
Unió koszovói jogállamiság-missziója (EULEX KOSOVO) tekintetében a hozzájáruló felek
bizottságának létrehozásáról

119.

51. évfolyam L 119. szám

(2008. május 6.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL
ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ–EGB) 83. sz.
elõírása – egységes rendelkezések jármûvek jóváhagyására vonatkozóan a kibocsátott
szennyezõanyagok tekintetében a motor üzemanyag-igénye szerint
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(2008. május 7.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 401/2008/EK rendelete (2008. május 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 402/2008/EK rendelete (2008. május 6.) a Törökországból származó rozs behozatalára vonatkozó eljárásokról (kodifikált változat)
* A Bizottság 403/2008/EK rendelete (2008. május 6.) az AKCS-jegyzõkönyv és az Indiával
kötött megállapodás értelmében behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségeknek a 2008–2009-es szállítási idõszakra történõ átmeneti meghatározásáról
* A Bizottság 404/2008/EK rendelete (2008. május 6.) a mezõgazdasági termékek ökológiai
termelésérõl szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének a szpinozad, a káliumbikarbonát és a réz-oktanoát engedélyezése, illetve az etilén használata tekintetében történõ
módosításáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/357/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 23.) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az öngyújtókra érvényes európai szabványok által követendõ, különleges gyermekbiztonsági elõírásokról1
2008/358/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 25.) a vállalatirányítási és társasági jogi nem kormányzati szakértõk csoportjának létrehozásáról szóló 2005/380/EK határozat módosításáról
2008/359/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 28.) az élelmiszeripar versenyképességével foglalkozó
magas szintû csoport felállításáról
2008/360/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 30.) a 2003-as hollandiai madárinfluenza elleni küzdelem biztonsági intézkedéseinek keretében felmerülõ kiadásokhoz történõ közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról [az értesítés a C(2008) 1668. számú dokumentummal
történt]
2008/361/EK:
* A Bizottság határozata (2008. május 6.) az állat-egészségügyi eljárások számítógépesítéséhez, az állatbetegségek bejelentési rendszeréhez, kommunikációs intézkedésekhez, valamint tanulmányokhoz és értékelésekhez a 2008. évre adott közösségi pénzügyi hozzájárulásról
AJÁNLÁSOK
Bizottság
2008/362/EK:
* A Bizottság ajánlása (2008. május 6.) a közérdeklõdésre számot tartó jogalanyokat könyvvizsgáló jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek külsõ minõségbiztosításáról [az
értesítés a C(2008) 1721. számú dokumentummal történt]

121.

51. évfolyam L 121. szám (2008. május 7.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 361/2008/EK rendelete (2008. április 14.) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet)
módosításáról

1
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A Közbeszerzési Értesítõ 52. számának (2008. május 7.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

18320 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (gerincsebészeti implantátumok beszerzése 2008–2009. – K. É. –
5888/2008)
18324 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (sebészeti
varróanyag beszerzése 2008–2009. – K. É. – 5889/2008)
18328 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (csontsebészeti implantátumok beszerzése 2008–2009. – K. É. –
5896/2008)
18333 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (hemodinamikai anyagok beszerzése 2008. – K. É. – 5897/2008)
18339 Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
(hidegétkezési utalványok beszerzése – K. É. –
5894/2008)
18343 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai KórházRendelõintézet és Baleseti Központ [idegsebészeti implantátumok beszerzése (SG-385.) – K. É. – 6338/2008]
18349 Magyar Televízió Zrt. (Magyar Televízió Zrt. 1–2. sz.
stúdiók, stúdió-világítástechnikai rendszerének rekonstrukciója – K. É. – 6690/2008)
18356 Marcali Városi Kórház (gyógyszerbeszerzés – K. É. –
6290/2008)
18358 Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. (keretmegállapodás a
MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. számára szükséges alvállalkozói feladatok elvégzésére négy év idõtartamra – K. É. – 6541/2008)
18372 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Debrecen, Vágóhíd, Hétvezér utcák jelzõlámpás csomóponttá történõ
átépítése – K. É. – 6311/2008)
18378 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ004 – ajánlati
felhívás – 21. fõút négynyomúsítás eng. és kiv. terv
– K. É. – 6483/2008)
18384 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK003 – 47. sz.
fõút 110+650–122+113 km-szelvények közötti Mezõberény–Békéscsaba közötti szakasz engedélytervének
módosítása és kiviteli terv elkészítése – K. É. –
6484/2008)
18389 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [VK005 – az M8
gyorsforgalmi út Veszprém–M9 autópálya (Körmend elkerülõ) között a Bakonyon keresztül vezetett
szakaszára megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
– K. É. – 6528/2008]
18395 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [SZ003 kód – a lónyai és barabási határátkelõhelyekhez vezetõ utak korszerûsítési munkái (II. ütem) – K. É. – 6609/2008]

18401 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (8. sz. fõút 82+200–
110+571 km-szelvények, valamint a 31+700–57+000
km-szelvények közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre
történõ burkolatmegerõsítésének engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése – K. É. –
6682/2008)
18407 NYÍR-KERT Zöldség-, Gyümölcstermelõi Értékesítõ
Szövetkezet (gépbeszerzés – K. É. – 6105/2008)
18415 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem részére
ortopédiai implantátumok beszerzése – K. É. –
6101/2008)
18422 Szegedi Tudományegyetem (szívsebészeti és ahhoz kapcsolódó aneszteziológiai anyagok beszerzése – K. É. –
6116/2008)
18425 XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye
(4349/XV.KER/08 labordiagnosztikumok – K. É. –
6695/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
18432 Dunaharaszti Város Önkormányzata (hosszú távú hitel
felvétele – K. É. – 5940/2008)
18437 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (részvételi felhívás
az iratkezelési szoftverek beszerzése tárgyú központosított közbeszerzési eljáráshoz – K. É. – 6661/2008)
18443 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
(VoIP-szolgáltatáshoz nyilvános távközlési szolgáltatás
beszerzése – K. É. – 6673/2008)

Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására
18451 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (takarítási szolgáltatások ellátása – K. É. – 6123/2008)
18456 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Vasutas Magazin
nyomdai kivitelezése – K. É. – 6341/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására
18463 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság [nagy teljesítményû szg. és tárolórendszerek (SUN) – K. É. –
6486/2008]

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
18469 Veszprém Megyei Önkormányzat (Új Magyarország
Fejlesztési Terv pályázati felhívásaihoz kapcsolódó pályázatfigyelési szolgáltatás, projektek elõkészítése, pályázatírás, megvalósíthatósági tanulmány készítése, támogatott projektek menedzselése – K. É. – 6748/2008)
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Elõzetes tájékoztató hirdetmény
18475 Budai Irgalmasrendi Kórház (gázellátás-szolgáltatás,
gyógyszerek – K. É. – 6212/2008)
18478 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (vállalkozási
szerzõdések megkötése az Európa Kulturális Fõvárosa
– Pécs, 2010. projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére – K. É. – 6516/2008)
18481 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata [mûszaki lebonyolítási (FIDIC mérnöki) és mûszaki ellenõri szolgáltatások az Európa Kulturális Fõvárosa – Pécs, 2010.
projekthez kapcsolódóan – K. É. – 6519/2008]

Módosítás
18484 Esztergom Város Önkormányzata módosítása (Esztergom város intézményeinek takarítása – K. É. –
6582/2008)
18490 Országos Mentõszolgálat módosítása (TETRA-rádióterminálok és kiegészítõik beszerzése – K. É. – 6804/2008)
18494 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítása (Szombathely, 4 db lakóépületben felvonófelújítás
kivitelezési munkáinak megvalósítása – K. É. –
6858/2008)

Visszavonás
18499 BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. visszavonása [BMSK Zrt. részére tehergépjármûvek (kishaszonjármûvek), valamint
személygépkocsik biztosítása bérleti szerzõdés keretében flottarendszerû üzemeltetéssel – K. É. – 6696/2008]
18503 Zala Megyei Kórház visszavonása (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. március 12-én K. É. – 3487/2008
számon feladott ajánlati felhívás visszavonása – K. É. –
6370/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás egyes ágazatokban
18505 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (könyvvizsgálói szolgáltatás – K. É. – 5980/2008)
18510 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. [mobil távközlési (GSM
alapú, hang- és adatátviteli) szolgáltatás nyújtása
– K. É. – 6675/2008]

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
18515 Dunaharaszti Város Önkormányzata (pályázatból megvalósuló útépítési munkák – K. É. – 6549/2008)
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Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
18522 Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(különféle építõipari, kivitelezõi munkák elvégzése
II. ütem – K. É. – 6751/2008)
18528 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ (Péterfy Sándor
Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ három telephelyét érintõ épületfelújítási és -átalakítási
munkák – K. É. – 6676/2008)
18534 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Hódmezõvásárhely–Mindszent közötti kerékpárút
építése – K. É. – 6567/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
18542 Fõvárosi Állat- és Növénykert [a Fõvárosi Állat- és Növénykert Nagyszikla épületében sztereosztopikus (háromdimenziós) filmvetítési szolgáltatás nyújtása, melynek része a vetítésre kerülõ ismeretterjesztõ filmek
gyártása, és a vetítéshez szükséges feltételek kialakítása
– K. É. – 6644/2008]
18546 Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (közétkeztetés a Lõkösháza, Kiss Ernõ utcai intézményben
– K. É. – 6172/2008)
18550 Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (közétkeztetés idõsek otthona, idõsek klubja, idõsek háza, és
nappali intézmények részére – K. É. – 6173/2008)
18555 Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (közétkeztetés az Eleki Idõsek Otthona és a területi ellátásban
részesülõk részére – K. É. – 6174/2008)
18559 Kistelek Város Önkormányzata (étkeztetés Kistelek Város Önkormányzatának intézményei részére – K. É. –
6299/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
18564 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (segélykérõ állomások javítása/2008. – K. É. – 6759/2008)
18568 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (mezõgazdasági vontató és
adaptereinek beszerzése/2008. – K. É. – 6864/2008)
18572 Általános Iskola és Gyermekotthon, Bakonyoszlop (friss
tõkehúsok, belsõségek, vadhúsok beszerzése a bakonyoszlopi általános iskola és gyermekotthon részére
– K. É. – 6770/2008)
18576 Apátfalva Község Önkormányzata (közlekedésbiztonsági
kerékpárút építése Apátfalván – K. É. – 6597/2008)
18580 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási
Szolgáltató Intézmény (iskolatej 2007. – K. É. –
6266/2008)
18583 Budapesti Corvinus Egyetem (a Budapesti Corvinus
Egyetem fõépülete III. és IV. elõadójának teljes körû
belsõ felújításához kapcsolódó építészeti, belsõépítészeti,
gépészeti és elektromos szakipari munkák – K. É. –
6090/2008)
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18587 Budapesti Corvinus Egyetem (elavult központi hûtõgép
és hûtõtorony korszerû, vízhûtéses osztott folyadékhûtõ berendezésekre történõ cseréje, 900 kW-ot meghaladó hûtõteljesítmény mellett – K. É. – 6327/2008)
18590 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (Alföldi utcai épület
részleges átalakítása, elektromos hálózat felújítása
– K. É. – 6670/2008)
18593 Kazincbarcika Város Önkormányzata (önkormányzati
biztosi feladatok ellátása a Kazincbarcikai Városi Kórháznál – K. É. – 6595/2008)
18597 Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága (kazánrekonstrukció I. ütem – Budapest V., Markó u. 16. szám alatti
épületében lévõ hõellátó központ felújítása – K. É. –
6425/2008)
18600 Országgyûlés Hivatala [erdélyi értékrendkutatás és változások elemzése 1997–2008. közötti idõszakra vonatkozóan, reprezentatív adatfelvételek alapján (321)
– K. É. – 6625/2008]
18604 Rába Menti Agrár Kft. [Meggyeskovácsi-(Gyulamajor)
telephelyen trágyatároló építése – K. É. – 6550/2008]
18608 Veszprém Megyei Földhivatal (a földhivatal épülete
akadálymentesítésének kivitelezése – K. É. –
6796/2008)
18613 Zsámbok Község Önkormányzata (iskola és mûvelõdési
ház felújítása – K. É. – 6698/2008)
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18669 Orosháza Város Önkormányzata (kerékpárút építése
– K. É. – 6763/2008)
18674 Provid Mezõgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(gyõrvári major tehenészeti telepén az almos trágya
kezelésének korszerûsítése, bõvítése – K. É. –
6624/2008)
18680 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. (a szegedi Belvárosi
Mozi részére digitális vetítõgép beszerzése 3 D opcióval,
beszereléssel, új vetítõfelület, fileszerver és lejátszó
berendezések, valamint a Zsigmond Vilmos Terem
akusztikai élménynövelése érdekében történõ beszerzések – K. É. – 6310/2008)
18685 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdõkórház Kht.
(gyógyfürdõkórház B épülete felújítása és tetõtér-beépítése – K. É. – 6000/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
18692 Debreceni Vízmû Zrt. (labormûszerek beszerzése 2008.
– K. É. – 6769/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
18618 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (nagy felületû burkolatjavítás/2008. – K. É. – 6700/2008)
18623 Balaton-Ker-Tész Szövetkezet [meglévõ hûtõház átalakítása, ipari kapu kivitelezése, fûtés-korszerûsítés (Berzence), hûtõházépítés, kiszolgálóegységekkel (Kisvejke)
– K. É. – 6718/2008]
18626 Bányavagyon-hasznosító Kht. (meddõ szénhidrogénkutak mûszaki állapotának értékelése – K. É. – 6004/2008)
18630 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata [útfelújítások kivitelezése (a Tinódi-, Rákóczi-, Áchim-, Kazinczy-ltp. 18–25. elõtti út felújítása, Kazinczy u. 6. elõtti
parkoló építése) – K. É. – 5943/2008]
18636 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(ajánlati felhívás a KSZT – 2008/1 tárgyú közbeszerzési
eljárásban – K. É. – 6171/2008)
18642 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (kerékpárútépítési munkái a 4519 j. út 0+491.85–7+046.51 km-sz.
között a szelvényezés szerinti jobb oldalon – K. É. –
6477/2008)
18649 Döbröközi Mezõgazdasági Zrt. [ajánlatkérõ sertéstelephelyein (Gyulaj, Szigetmajor) a híg trágya kezelésének
korszerûsítése – K. É. – 6762/2008]
18654 Eszterházy Károly Fõiskola (Eszterházy Károly Fõiskola, Eger B épület felújítása – K. É. – 6701/2008)
18659 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(mûfüves focipálya építése – K. É. – 6646/2008)
18663 Kecskeméti Fõiskola (ajánlatkérõ telephelyein fûtés-korszerûsítési munkák – K. É. – 6456/2008)

18698 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága (bevallások és egyéb bizonylatok
adatfeldolgozása – K. É. – 6369/2008)
18700 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (burkolatjel felújító festése/2008. – K. É. – 6084/2008)
18702 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (3 új VJT kihelyezése/2008. – K. É. – 6479/2008)
18704 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (térfigyelõ kamerák telepítése/2008. – K. É. – 6480/2008)
18707 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (dinamikus teherbírásmérés és adatbanki adatszolgáltatás/2008. – K. É. –
6631/2008)
18709 Állami Számvevõszék (Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
szám alatti székház II. emeleti irodái hûtési rendszerének kiépítése, IV. és V. emeleti irodák hûtési/fûtési
rendszerének kiépítése, továbbá szakipari, álmennyezet-építési és elektromos szerelési munkák kb.
2000 m2-en – K. É. – 5861/2008)
18711 Balatonfüred Város Önkormányzata (közösségi közlekedést lebonyolító Fürdõ u. felújítása, illetve iparterületi
gyûjtõút építése – K. É. – 5860/2008)
18713 Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza
(3/Gyula/2008. tej és tejtermékek – K. É. – 5616/2008)
18717 Budapest Fõváros Levéltára (Budapest Fõváros Levéltára épületében élõerõs vagyonvédelmi és recepciós szolgálat ellátása – K. É. – 6096/2008)
18719 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (ajánlatkérõ tulajdonában és kezelésében lévõ közutak fenntartási munkáinak elvégzése – K. É. – 5941/2008)
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18722 Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (euro-szibériai erdõsztyepptölgyesek és pannon homoki gyepek megõrzése a nagykõrösi pusztai tölgyesek pSCI területén
– K. É. – 6234/2008)
18724 Észak-dunántúli Vízmû Zrt. (vízmérõk javítása, felújítása és hitelesítése – K. É. – 6487/2008)
18728 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIII.–XIV. kerület, Tatai utca, Szegedi út–Tahi utca közötti szakaszán (hrsz.: 26955/3) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 6085/2008]
18730 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. kerület,
Orsika tér, Orsika 4. sz.–Összefogás sétány közötti szakaszán (hrsz.: 107100/35) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 6086/2008]
18732 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIII. kerület,
Béke utca, Fiastyúk utca–Gyöngyösi utca közötti szakaszán (hrsz.: 26543/1) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 6087/2008]
18734 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XX. kerület,
Eperjes utca 67. szám–69. szám közötti szakaszán
(hrsz.: 180883/2) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
6296/2008]
18736 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XVI. kerület,
Szlovák út–Máramarosi utca keresztezõdésében (hrsz.:
117492) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
6298/2008]
18738 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI.–XII. kerület, Hegyalja út, Kálló esperes utca–Zólyomi út közötti
szakaszán (hrsz.: 2690/7) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 6300/2008]
18741 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (lakásotthonok építése Komádiban – K. É. – 4172/2008)
18742 Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (könyvvizsgálói feladatok ellátása
– K. É. – 5477/2008)
18745 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2006/
018/176-02-02 a magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése
– K. É. – 5824/2008)
18746 Magyar Közút Kht. (meleg aszfalt beszerzése 2008–2009.
– K. É. – 5994/2008)
18792 Magyar Közút Kht. (hideg aszfalt beszerzése 2008– 2009.
– K. É. – 5999/2008)
18833 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (biharkeresztesi állomás felvételi épületének teljes rekonstrukciójához kapcsolódó további kiegészítõ munkálatok végzése
– K. É. – 6476/2008)
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18843 Oktatási Hivatal (vállalkozási szerzõdés az Oktatási Hivatal által 2008. évben lebonyolítandó hazai és nemzetközi
felmérések nyílt végû feladataira adott tanulói válaszok
lekódolása tárgyban – K. É. – 6003/2008)
18845 Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-megelõzési Bizottság (sebesség-ellenõrzõ rendszer beszerzése – K. É. – 6431/2008)
18848 Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-megelõzési Bizottság (3 kampány – K. É. – 6424/2008)
18851 Siklós Város Önkormányzata (Siklós belvárosa, útrehabilitáció és körforgalom építése – K. É. – 6231/2008)
18853 Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre (Jendrassik
György által kifejlesztett dízelmotoros, GANZ gyár által
1925–1930-ban gyártott korabeli vagy azzal egyenértékû motorvonat vásárlása – K. É. – 5876/2008)
18855 Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre (nyilvánosság
biztosítása, disszemináció – K. É. – 6201/2008)
18858 Szank Község Önkormányzata (ajánlatkérõ intézményeiben a gyermek- és felnõttétkeztetés ellátása – K. É. –
6005/2008)
18860 Városi Önkormányzat Kórháza, Orosháza (humán képalkotó diagnosztikai szolgáltatás nyújtása – K. É. –
6430/2008)
18863 Zala Megyei Kórház [baromfihúsok és húskészítmények
beszerzése (fagyasztott) – K. É. – 5818/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
18865 Ajka Város Önkormányzata (Ajka, Gyár utcai csomópont, Bartók B. u., valamint a Bartók B. u.–Padragi
út–Csingeri út keresztezõdésében körforgalom építése,
és a vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészíttetése
– K. É. – 6274/2008)
18867 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (forgalomirányító és információs központ/2008. – K. É. – 6821/2008)
18870 Budapest Fõváros Önkormányzata (ügyvédi megbízási
szerzõdés – K. É. – 6397/2008)
18872 Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Budai II.
László Stadionban sportvilágítás kiépítése – K. É. –
6598/2008)
18874 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (õrzés – K. É. –
5272/2008)
18877 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (VIII. ker., Tolnai
u. 3. alatti ingatlanok beszerzése – K. É. – 5915/2008)

18835 MIHÕ Miskolci Hõszolgáltató Kft. (Búza tér–Zsolcai kapu között megépülõ forró víz távfûtési vezeték kivitelezési munkái – K. É. – 6491/2008)

18879 Budapesti Gazdasági Fõiskola (BGF-KVIFK tetõterasz
beépítése és elõadóterem férõhelyszám-növelése építési
munkáinak kivitelezése – K. É. – 6814/2008)

18838 Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ
(EKG – mûszaki szinten tartó feladatokhoz eszközök
beszerzése – K. É. – 6321/2008)

18881 Budapesti Közlekedési Zrt. (autóápolási és karbantartási anyagok szállítása – K. É. – 5379/2008)

18841 Nyíregyházi Távhõszolgáltató Kft. (távhõvezeték építése,
cseréje, javítása és karbantartása, valamint hõközpontok és kazánházak épületgépészeti és villamos munkáinak elvégzése – K. É. – 6114/2008)

18884 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(T épület, polimertechnikai tanszék rekonstrukciós kivitelezési munkái – K. É. – 6324/2008)
18886 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Debrecen, Múzeum u. 4. sz.
alatt hõközpont-felújítás – K. É. – 5844/2008)
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18888 Diákhitel Központ Zrt. (könyvvizsgálói feladatok elvégzése – K. É. – 6680/2008)
18891 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (villamosenergia-beszerzés – K. É. – 6462/2008)
18897 Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki
Fõigazgatóság [kollégiumi férõhelyek biztosítása 636 fõ
(+ 15%) részére – K. É. – 6302/2008]
18899 Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Ároktõ–Négyes közötti kerékpárút I. ütem építése – K. É. – 4885/2008)
18902 Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház (tájékoztató
az eljárás eredményérõl – K. É. – 6722/2008)
18904 FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
(az FVM VKSZI tankönyveinek nyomdai elõállítása
– K. É. – 6692/2008)
18910 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. [jogi
feladatok ellátása az ügyvédekrõl szóló 1998. évi
XI. törvény 5. §-ának (1)–(2) bekezdésében meghatározott ügyvédi tevékenységek – K. É. – 6805/2008]
18912 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházRendelõintézet (húskészítmények és elõhûtött baromfitermékek beszerzése – K. É. – 6009/2008)
18916 Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium, Gyõr (szállítási
szerzõdés a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium teljes
élelmiszer- és élelmiszer-nyersanyag beszerzésére
– K. É. – 6175/2008)
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18940 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat (ajánlattételi felhívás a Mikszáth
Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
élelmiszer-ellátásához szükséges I. osztályú minõségi
követelményeknek megfelelõ élelmi anyagok szállítására – K. É. – 6395/2008)
18945 Monor Város Önkormányzata (ajánlatkérõ önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerzõdése – K. É. –
6058/2008)
18947 Mór Város Önkormányzata (parkfenntartás – K. É. –
6773/2008)
18950 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az eljárás eredményérõl az M0 útgyûrû déli szektor, 51. sz fõút–M5 autópálya közti szakasza egyesített terveinek elkészítése 2 × 3 sávos kiépítéssel – K. É. – 6612/2008)
18952 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (szakiskola fejlesztési program II. keretében angol és német
nyelvterületen háromhetes külföldi nyelvtanfolyamok
megszervezése és lebonyolítása szakiskolai osztályokban szakmai tantárgyat tanító tanárok és szakoktatók
részére – K. É. – 5976/2008)
18954 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(kajak-kenu és evezõs rajtgéprendszer beszerzése 2008.
– K. É. – 5736/2008)
18956 Nyíregyházi Távhõszolgáltató Kft. (távhõvezeték építése,
cseréje, javítása és karbantartása – K. É. – 4863/2008)

18920 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (tájékoztató a mobil távközlési szolgáltatások beszerzése tárgyú központosított közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
6697/2008)

18959 Õrbottyán Nagyközség Önkormányzata (Õrbottyán és
térsége szennyvízcsatornázásához szükséges vízjogi engedélyes terveinek korszerûségi felülvizsgálata és átdolgozása – K. É. – 6423/2008)

18924 Magyar Televízió Zrt. (1 db közvetítõkocsi céljául szolgáló jármû és felépítmény beszerzése – K. É. –
6265/2008)

18962 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (diszpécserszolgálat – K. É. – 6273/2008)

18926 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (ügykezelési és dokumentációs szolgáltatások nyújtása – K. É. – 5948/2008)
18928 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (szállítmánykísérés, objektumõrzés – K. É. – 5955/2008)
18931 MÁV Zrt. (MSZ EN 590 szabvány szerint gázolaj beszerzése vasúti tartálykocsival és közúti tankautóval
– K. É. – 4861/2008)
18933 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (különféle típusú vasbetonaljak – K. É. –
5622/2008)
18935 MÁV Zrt. [a MÁV Zrt. közép- és kisfeszültségû csatlakozási pontjainak villamosenergia-ellátása, teljes ellátás alapú szerzõdés keretében 15 GWó (–10%) mennyiségben 2008. július 1. és 2008. december 31. közötti
szállítással – K. É. – 6572/2008]
18938 MÁV Zrt. [a MÁV Zrt. 6 db 120 kV feszültségszintû
csatlakozási pontjának villamosenergia-ellátása teljes
ellátás alapú (menetrendadás nélküli) szerzõdés keretében 50 GWó (–10%) mennyiségben 2008. július 1. és
2008. december 31. közötti szállítással – K. É. –
6579/2008]

18964 Országos Vérellátó Szolgálat (7/OVSZ/2008 centrifugák
karbantartása és eseti javítása – K. É. – 6674/2008)
18968 Pest Megyei Önkormányzat
– K. É. – 6831/2008)

(folyószámlavezetés

18971 Százhalombatta Város Önkormányzata (Százhalombatta,
Városkapu út rekonstrukciója – K. É. – 6179/2008)
18973 Széchenyi István Egyetem [ingatlan adásvétele (9026
Gyõr, Vásárhelyi Pál u. 64.) hrsz.: 10664 – K. É. –
6185/2008]
18974 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(86 db lakóépület energiatakarékos felújításának és
16 db lakóház termoforkémények kivitelezésének mûszaki ellenõrzése – K. É. – 6391/2008)
18976 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, Csap u. 9. és Fecske u. 9. szám alatti volt Nagy
László Általános Iskola átalakítása a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola elhelyezése érdekében
– K. É. – 5816/2008)
18979 VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (Veszprémben parkgondozási szolgáltatások végzése – K. É. –
6141/2008)
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Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
18982 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (Budapest
I. kerület, Bécsi kapu tér 8., Fõ u. 20., Hunyadi J. u. 18.,
Országház u. 22. sz. mûemlék épületek felújításának
tervkészítése építési engedélyezésre tárgyú gyorsított
meghívásos eljárás részvételi szakasza eredményének
közzététele – K. É. – 6704/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
18984 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(F épület II. lépcsõházban 006/2 sz. labor belsõ átalakításának kivitelezési munkái elvégzése – K. É. –
5732/2008)
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Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

18995 Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása (szélessávú
hálózat kiépítése az ajánlatkérõ területén – K. É. –
5398/2008)
18995 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (folyószámlahitelkeret-szerzõdés – K. É. – 6447/2008)
18996 Budapesti Közlekedési Zrt. [takarítóeszközök, tisztítószerek, mosószerek, háztartási papírtermékek, piperetermékek, szappanok, ipari tisztítószerek szállítása
(63/T-55/B/2005.) – K. É. – 5577/2008]
18997 Budapesti Közlekedési Zrt. [takarítóeszközök, tisztítószerek, mosószerek, háztartási papírtermékek, piperetermékek, szappanok, ipari tisztítószerek szállítása
(63/T-55/A/2005.) – K. É. – 5633/2008]

18984 ESZA Kht. (közmunkatanács által kiírt pályázatok nyerteseivel kötött szerzõdésekben foglalt kötelezettségek megvalósulásának monitorozása – K. É. –
5151/2008)

18998 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest II., Kacsa u. 15–23. – K. É. – 5479/2008)

18985 ESZA Kht. (közmunkatanács által kiírt pályázatok
nyerteseivel kötött szerzõdésekben foglalt kötelezettségek megvalósulásának pénzügyi ellenõrzése – K. É. –
5152/2008)

18998 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest III.,
Ganz u. 16. – K. É. – 5480/2008)

18986 Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat tulajdonában lévõ 56 km hosszú út- és járdaburkolat-javítási
és kátyúzási munkái – K. É. – 5705/2008)
18986 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (személygépkocsiba
telefonkihangosító berendezések és egyéb tartozékok
szállítása beszereléssel – K. É. – 5636/2008)
18987 Nyírháló Önkormányzati Társulás (szélessávú hálózat kiépítése Nyírjákó, Laskod, Petneháza, Nyírkarász településeken – K. É. – 5706/2008)
18988 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a szívbillentyû-szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 6560/2008)
18989 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a szívbillentyû-szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 6562/2008)
18989 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a szívbillentyû-szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 6571/2008)
18990 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a szívbillentyû-szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 6575/2008)
18991 Paksi Atomerõmû Zrt. (TN01, TN02 és TL02 légtechnikai rendszerhez cserélhetõ töltetû jódszûrõ gyártása,
szállítása, és tartalék alkatrészek biztosítása – K. É. –
5642/2008)
18992 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem kezelésében különbözõ helyrajzi számú területen lévõ létesítmények és a hozzá tartozó létesítményelemek és épülettartozékok, továbbá belsõ közmûhálózatok teljes körû
karbantartási szolgáltatásai ellátása – K. É. –
6303/2008)
18992 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (felnõttképzési
normatív támogatás 2006. évi felhasználásának helyszíni ellenõrzése – K. É. – 5703/2008)
18993 Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (a Budapest II., Pasaréti út 124–126.
szám alatti sportpálya talajbeszakadásának helyreállítása – K. É. – 6534/2008)

18999 Csongrád Megyei Önkormányzat (fejlesztési célú hitel
igénybevétele 250 millió Ft értékben – K. É. –
5871/2008)
18999 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (könyvizsgálói szolgáltatás – K. É. – 6485/2008)
19000 Diákhitel Központ Zrt. (munkaerõ-kölcsönzés – K. É. –
6594/2008)
19001 Dorogi Városüzemeltetési Kht. (Dorog Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületek
és közutak gépi és kézi tisztítása – K. É. – 5964/2008)
19001 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház és
Rendelõintézet (protézisek, implantátumok – K. É. –
5549/2008)
19002 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (személyszállítás autóbuszokkal – K. É. –
6163/2008)
19004 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (személyszállítás autóbuszokkal – K. É. –
6164/2008)
19005 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (személyszállítás autóbuszokkal – K. É. –
6165/2008)
19006 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (személyszállítás autóbuszokkal 2005–2007.
években – K. É. – 6167/2008)
19006 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (folyószámlahitelkeret szerzõdés – K. É. – 5298/2008)
19007 Magyar Államkincstár (ügyvédi tevékenység ellátására
vonatkozó megbízási szerzõdés felmondása – K. É. –
6734/2008)
19007 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (borítékok, levélpapírok – K. É. – 5714/2008)
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19008 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (egészségügyi papír ellátásának biztosítása
– K. É. – 5716/2008)
19008 Mórahalom Város Önkormányzata (Homokhát térségi
agrár-ipari park területén, az 1914/4 hrsz.-ú utcában és
a Röszkei út melletti területeken megvalósítandó közmûvesítés kivitelezése – K. É. – 5962/2008)
19009 Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke (Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep projektben a regionális gyûjtõrendszer és a
csatornahálózat továbbfejlesztése 10 településen és
14 zalaegerszegi városrészben a megrendelõ által készített tervek alapján – III. rész – K. É. – 4834/2008)
19010 Országos Vérellátó Szolgálat (2/OVSZ/2005. mosatás
részteljesítésrõl szóló tájékoztató – K. É. – 6702/2008)
19011 Sárbogárd Város Önkormányzata (hitel – K. É. –
6029/2008)
19012 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága
(Székesfehérvár belterületi útjainak fenntartása
– K. É. – 5545/2008)
19012 Társasház, 1148 Budapest, Örs vezér tere 11–14. (energiatakarékossági felújítás Bp., Örs vezér tere 11–14. sz.
épületben – K. É. – 5326/2008)
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19017 SzMM Aszódi Javítóintézet (élelmiszer-alapanyagok beszerzése – K. É. – 5963/2008)
19018 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (a 37. sz. fõút Sátoraljaújhely tehermentesítõ út kivitelezése
– K. É. – 6378/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
19020 Százhalombatta Város Önkormányzata (Százhalombatta,
Városkapu út rekonstrukciója – K. É. – 6181/2008)
19020 Veszprém és Térsége Szennyvíz-elvezetési és -kezelési
Önkormányzati Társulás (a hegyesdi agglomeráció
szennyvízcsatornázása – K. É. – 6666/2008)

Hirdetmény a felhasználói oldalon
19022 Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (szabályozási tervek – K. É. – 6822/2008)
19022 Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (útépítések 2008. – K. É. – 6826/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
19014 Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület, Ráday u. 39. szám alatti pince + fszt. + 1 emelet szintszámú épületszárny teljes felújítása – K. É. – 5979/2008)
19014 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XVI., Margit u. csatornarekonstrukció tervezése (Futórózsa u.–Fábián u.
között) – K. É. – 5556/2008]
19015 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc KórházRendelõintézet (élelmiszerek beszerzése – K. É. –
5407/2008)
19015 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [tájékoztató
az 56. sz. fõút 13,8–21,2 km-sz. közötti szakaszának útés hídrehabilitációs munkái, valamint az egyéb hozzá
kapcsolódó meghatározott munkák kivitelezése tárgyú
szerzõdés módosításáról (2. sz. mód) – K. É. –
5869/2008]
19016 Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági Fõigazgatóság
Gazdasági Ellátó Igazgatóság (étkezési utalványok szállítása – K. É. – 5259/2008)
19017 Szikszó Város Önkormányzata (szikszói hulladéktömörítõ és átrakóállomás építési munkáinak megvalósítása
– K. É. – 6443/2008)

19023 Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (útfelújítások 2008. – K. É. – 6838/2008)

Helyesbítés
19024 Balassi Intézet helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ
48. számában, 2008. április 23-án K. É. – 5881/2008
számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése
– K. É. – 6974/2008)
19024 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 25-i 49. számában K. É. – 5937/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 6817/2008)

Módosítás
19025 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat módosítása (ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 6721/2008)
19026 Pápa Város Önkormányzata (hirdetmény módosítása
– K. É. – 6932/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 53. számának (2008. május 9.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények
Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
19039 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M3 autópálya, parkoló
burkolatfelújítása/2008. – K. É. – 6863/2008)
19044 Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki
Fõigazgatóság (biztosítási szerzõdés az ajánlatkérõ vagyoni eszközeinek és felelõsségének biztosítására
– K. É. – 5883/2008)
19049 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményi
Gondnoksága (utalványok beszerzése – K. É. –
6585/2008)
19055 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (élelmiszeralapanyag beszerzése – K. É. – 5154/2008)
19061 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ (különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. – 6448/2008)
19069 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (Magyar Honvédség repülõeszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenõanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2008–2009-ben – K. É. –
6664/2008)
19074 Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Fõapátság
(500 fõs konyha élelmiszereinek beszerzése – K. É. –
6551/2008)
19082 Nagykõrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelõintézete (EM-238., élelmiszer-beszerzés
– K. É. – 6520/2008)
19086 Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancsnoksága (tolmácsolási és fordítási feladatok a Vám- és
Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancsnoksága
illetékességi területén – K. É. – 6596/2008)
19092 Vám- és Pénzügyõrség Észak-magyarországi Regionális
Parancsnoksága (takarítási szolgáltatás – K. É. –
5417/2008)

szerzési bírálati eljárásban közremûködõ szakértõi, és
a végrehajtás során felülvizsgálati és egyéb szakértõi
munkák ellátása – K. É. – 6992/2008)
19116 Rytmion Kutató és Fejlesztõ Kft. (1 db patch-clamp berendezés beszerzése – K. É. – 6806/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény
19123 Budapest Fõváros Önkormányzata (beruházási és közbeszerzési információs rendszer kialakítása – K. É. –
5788/2008)
19126 Budapest Fõváros Önkormányzata (dél-budai régió
szennyvízelvezetése – K. É. – 6136/2008)

Módosítás
19131 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal módosítása
[EU Élelmiszersegély Program 2008. – II. forduló, élelmiszerek beszerzése, illetve intervenciós cukorkészletbõl származó élelmiszerek elõállítása (K. É. – 4595 módosítása) – K. É. – 6854/2008]

Visszavonás
19155 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. visszavonása (lámpatestek beszerzése – K. É. – 6542/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás egyes ágazatokban
19160 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ (biztonságtechnikai szerzõdéses partner kiválasztása – K. É. – 5929/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
Részvételi felhívás versenypárbeszéd megindítására
19100 Kecskeméti Sportlétesítményeket Mûködtetõ Kht. (kecskeméti versenyuszoda – K. É. – 6771/2008)

19171 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szemünk fénye-program – K. É. – 6703/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
19107 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a Strukturális Alapok és Kohéziós Alap közlekedési projektekhez kapcsolódó független minõségbiztosítási, közbe-

19177 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (kaszálás-2/2008. – K. É. –
6953/2008)
19181 Gyöngyös Város Önkormányzata (közétkeztetés – K. É. –
6615/2008)
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19185 Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (régészeti utómunkák – K. É. – 6907/2008)
19190 Óbudai Sport- és Szabadidõ Nonprofit Kft. (sóstói közétkeztetés – K. É. – 7009/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

19196 Bajavíz Baja és Térsége Víz- és Csatornamû Kft. (a Bajavíz Kft. részére a bajai külterület 0737/12 hrsz.-on hévízkutató fúrás, hévíztermelõ kút kiépítése – K. É. –
6793/2008)
19199 Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza
(Sitka utcai igazgatási épület átalakítása – K. É. –
6685/2008)
19204 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(park- és játszótérfelújítás Budapest fõváros XI. kerület Újbuda közigazgatási területén – K. É. – 6955/2008)
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19250 Tiszakeszi Tisza Menti Mezõgazdasági Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet [zárt rendszerû trágyatároló telep kialakítása (szigetelt beton almostrágya-tároló tér oldalfalakkal, szigetelt beton csurgalékvíz-gyûjtõvel, szigetelt beton csurgalékvíz-gyûjtõ csatornával, trágyatárolóba bevezetõ ki- és beszállító telepi úttal, figyelõkút) – K. É. – 6282/2008]
19255 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (szemészeti mûlencsék, tokfeszítõ gyûrûk és szemészeti kések beszerzése – K. É. – 6995/2008)
19259 Újkígyós Nagyközség Önkormányzata (Gyulai út, Arany
János utca, József Attila utca nyomvonalon kerékpárút
építése – K. É. – 6617/2008)
19263 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, Sarló utca csapadékvíz-elvezetés engedélyezési és
kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 6937/2008)
19267 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky út Cholnoky és Mártírok útja
közötti szakasz, rekonstrukciók vázlattervei – K. É. –
6945/2008)

19208 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(hitelszerzõdés – K. É. – 5099/2008)
19212 Csongrád Megyei Önkormányzat [Congrád Megyei Önkormányzat Ápoló Otthona (Derekegyház) építészeti
felújításának kivitelezése (kazáncsere, fürdõszoba-felújítás, -kialakítás, tetõjavítás, nyílászárócsere, rámpaépítés) – K. É. – 5346/2008]
19215 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata [a Kõtár alatti partfalszakasz védelme, meglévõ védmûvel
való összehangolása (Öreghegy és a Siklósi út közötti
partvédõmû) c. kormánydöntés által nevesített kiemelt
projektjavaslat tervezési munkáira – K. É. –
6574/2008]
19219 FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet (szabályozható
univerzális fermentor szállítása – K. É. – 6592/2008)
19222 Heves Megyei Önkormányzat (informatikai eszközök
beszerzése és üzembe helyezése az ajánlatkérõ részére
– K. É. – 6322/2008)
19226 Madách Színház Kht. (számítógépes jegy- és bérletértékesítõ hálózathoz történõ csatlakozás és számítógépes
jegy- és bérletértékesítõ programcsomag használatba
adása és bevezetése a Madách Színház és az Örkény István Színház részére – K. É. – 6848/2008)
19230 Ózd Város Önkormányzata (részletes megvalósíthatósági
tanulmány és költség-haszon elemzés készítése a KEOP-1.2.0 pályázati konstrukcióhoz – K. É. – 6255/2008)
19235 Pilis–Buda–Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás [belsõ
ellenõrzés (2008.) – K. É. – 6855/2008]
19238 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Önkormányzat
(150 000 000 Ft fejlesztési hitel – K. É. – 5859/2008)
19242 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített
Szociális Intézmény (gyógyszerek beszerzése 12 hónapra – K. É. – 6951/2008)
19246 Terézvárosi Vagyonkezelõ Nonprofit Zrt. (ajánlatkérõ
kezelésében lévõ utak karbantartási munkáinak elvégzése – K. É. – 6267/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
19271 Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata
(XXII. kerületben szilárd burkolatú útépítések
– K. É. – 6409/2008)
19275 Dózsa Mezõgazdasági Zrt., Tass (mezõgazdasági gépek
beszerzése – K. É. – 6420/2008)
19280 Dózsa Mezõgazdasági Zrt., Tass (állattartó telepek korszerûsítése generálkivitelezésben – K. É. – 6421/2008)
19285 Fót Város Önkormányzata (közbeszerzési szakértõi feladatok 3 évre történõ ellátása – K. É. – 6388/2008)
19290 Fót Város Önkormányzata (pályázatíró feladatok 3 évre
történõ ellátása – K. É. – 6389/2008)
19295 Gyöngyös Város Önkormányzata (települési folyékony
hulladék szállításával és kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás – K. É. – 6616/2008)
19300 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (zámolyi tározó leeresztõ zsilip és árapasztó mûtárgyainak rekonstrukciója – K. É. – 6847/2008)
19305 Nógrád Megye Önkormányzata (intézményi fejlesztéseket megalapozó tervezési feladatok és kapcsolódó mérnöki szolgáltatások elvégzése – K. É. – 6846/2008)
19306 Országos Mentõszolgálat (kiegészítõ ruházati termékek
és munkavédelmi cipõ beszállítása – K. É. – 6851/2008)
19315 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet részére egyszer használatos,
hidrofil felületû hólyagvizelet-ürítõ katéter és vizeletgyûjtõ tasak biztosítása – K. É. – 7029/2008)
19320 Veresegyház Város Önkormányzata (Veresegyház, Csonkás, 8 foglalkoztatós óvoda építése – K. É. – 6067/2008)
19326 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (városi
járdák, lépcsõk kisebb építési munkái – K. É. –
6496/2008)
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EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
19331 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hézagkezelés/2008.
– K. É. – 7017/2008)
19334 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (zajárnyékoló fal tervezése/2008. – K. É. – 7020/2008)
19336 Bajai Kórház (2008. évi különféle élelmiszer-beszerzés
– K. É. – 6450/2008)
19342 Bakonyerdõ Erdészeti és Faipari Zrt. (térinformatikai
hardver- és szoftvereszközök beszerzése – K. É. –
4800/2008)
19345 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése
– K. É. – 6376/2008)
19347 Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
(Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
tulajdonában és kezelésében lévõ közterületeken három darab járdatakarító gép üzemeltetése – K. É. –
6961/2008)
19349 Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
(az önkormányzat 2008. évi parkfenntartási munkái
– K. É. – 5373/2008)
19352 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (takarítás – K. É. –
5974/2008)
19354 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[F épület II. lépcsõház, alagsor 005. sz. hidrogénezõ labor felújításának, belsõ átalakításának kivitelezési
munkái (III. ütem: 31,55 m2 területen) – K. É. –
5752/2008]
19356 Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. (parkolójegy-kiadó automaták teljes körû és rendszeres karbantartása, javítása – K. É. – 6233/2008)
19358 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Debrecen, Csapó utca–
Rákóczi utca sarkán épülõ fórum és színház távhõszolgáltatói rendszerbe történõ bekapcsolása távvezeték és
hõátadóegységek építésével – K. É. – 6337/2008)
19361 DÉMÁSZ Zrt. (KIF- és KÖF-kábelek, csupasz vezetékek szállítása – K. É. – 6564/2008)
19364 Diákhitel Központ Zrt. (étkezési, ajándék- és kultúrautalványok beszerzése – K. É. – 6901/2008)
19367 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet (szolgáltatási
szerzõdés a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet
helyiségeinek takarítására – K. É. – 6636/2008)
19369 Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (Pneumococcus elleni konjugált oltóanyag beszerzése 0–2 éves kisgyermekek részére – K. É. – 6526/2008)
19372 Egészségügyi Minisztérium (iratkezelési
komplex ellátása – K. É. – 6604/2008)

feladatok

19374 ELMÛ Hálózati Kft. (nagylétesítmény-beruházások tervezése II. – K. É. – 6591/2008)
19378 Eszterházy Károly Fõiskola (Eszterházy Károly Fõiskola, Eger, Leányka utcai épületegyüttesénél közmûépítés és tereprendezés – K. É. – 6928/2008)
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19381 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornák
rekonstrukciós munkáinak elvégzése VI. szakasz
– K. É. – 6216/2008)
19383 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (haemodinamikai kapacitásbõvítéshez szükséges orvostechnikai termékek beszerzése, szállítása és beüzemelése
– K. É. – 6765/2008)
19386 Jövõ Háza Központ Tudományos Kulturális Kht. (tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. – 5498/2008)
19389 Kanizsai Dorottya Kórház (4295/Nagykanizsa/07. „Takarítás” – K. É. – 5923/2008)
19391 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [európai
uniós közlekedési infrastruktúra fejlesztési forrásokhoz (NFT, ÚMFT) kapcsolódó PR-, marketingkommunikációs, médiavásárlási és kreatív feladatok megvalósítása – K. É. – 5686/2008]
19394 Magyar Nemzeti Bank (automata értéktári rendszer
üzemeltetése 002/2008 – K. É. – 5985/2008)
19396 Magyar Országos Levéltár [levéltári dokumentumok
(minisztertanácsi jegyzõkönyvek és mellékleteik) digitalizálása – K. É. – 6691/2008]
19399 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (rókák veszettsége elleni orális vakcinázás – K. É. – 6204/2008)
19400 Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Kommunikációért
Felelõs Szakállamtitkárság (PR- és rendezvényszervezési
szolgáltatások lebonyolítása – K. É. – 7001/2008)
19402 Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága (tatai Esterházy-kastélyegyüttes, valamint kertjei és udvarai felújításának
tervezési munkái és tervezõi mûvezetése – K. É. –
6576/2008)
19407 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (HEFOP
3.5.1 központi program tanár-továbbképzési alprogram
keretében a Minden tanulás – Felnõttképzésrõl mindenkinek címû televíziós mûsorsorozathoz kapcsolódó
komplex marketing-, kommunikációs tevékenység megtervezése és kivitelezése – K. É. – 6626/2008)
19409 Neumann János Középiskola és Kollégium (Neumann Ifjúsági Vállalkozói Központ és Oktatási Centrum épülete bõvítési munkáinak kivitelezése – K. É. – 6539/2008)
19412 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza és térsége szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási programmal kapcsolatos FIDIC mérnöki
és mûszaki felügyeleti, valamint tájékoztatási és PRfeladatok ellátása – K. É. – 7016/2008)
19415 Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (lukácsházi tározó kiviteli és vízjogi üzemeltetési
engedélyezési terveinek készítése – K. É. – 6113/2008)
19417 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
(UMLP ATL-kampány – K. É. – 6889/2008)
19420 Országos Vérellátó Szolgálat (5/OVSZ/2008. „Élelmiszer” – K. É. – 6750/2008)
19423 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (tájékoztató az
eljárás eredményérõl a Pécs megyei jogú város közigazgatási területén a Zsolnay Vilmos úttól délre a vasútvonalat külön szintben keresztezõ út Tüskésréti útig tartó
szakasza engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése
tárgyában – K. É. – 6798/2008)
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19426 Sárvári Gyógyfürdõ Kft. (a sárvári gyógyfürdõ hullámmedencéjének építése és a környezetrendezési munkák
elvégzése, valamint a vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészíttetése – K. É. – 5741/2008)
19428 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem meglévõ
tanulmányi rendszer upgradje és supportja – K. É. –
6417/2008)
19430 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (128 db
±25% szoftvertermék árubeszerzése – K. É. –
2961/2008)
19433 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székesfehérvár, Hiemer–Font–Caraffa épülettömb II. ütemébe új beépítésû bútorok és berendezési tárgyak legyártása, beszerelése és beszerzése – K. É. – 6240/2008)
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19457 Budapest XVIII. Kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Önkormányzata (informatikai berendezések – K. É. –
6137/2008)
19458 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Budapest
XXI. Kerület Csepel-Háros beépítésre szánt területté
minõsítéséhez szükséges intézkedések megalapozásához elõzetes városrendezési tanulmány elkészítése tárgyában kötött szerzõdés teljesítésérõl szóló tájékoztató
– K. É. – 6935/2008)
19458 Budapesti Közlekedési Zrt. Beruházási és Közbeszerzési
Igazgatóság (budai autóbusz-üzemigazgatóság, Óbuda
telephelyen talaj- és talajvíz-kármentesítési mûszaki
beavatkozás I. ütemének elvégzése vegyes fázisú szkimmelési technológiával – K. É. – 6213/2008)

19435 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (biztosítási szolgáltatások nyújtása Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata részére – K. É. –
6392/2008)

19459 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság (BME informatikai
épület teljes körû üzemeltetése – K. É. – 5945/2008)

19438 Szépmûvészeti Múzeum [a Szépmûvészeti Múzeum idõszaki kiállításainak teljes körû megszervezése
2007–2009. években (Lélek és Test kiállítás) – K. É. –
5783/2008]

19460 Cegléd Város Önkormányzata (Cegléd Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek folyószámla-vezetése, valamint folyószámla- és munkabér-hitelkeret biztosítása – K. É. – 6905/2008)

19440 Szépmûvészeti Múzeum (katalógusok grafikai tervezése
és nyomdai kivitelezése, továbbá plakátok, szórólapok,
meghívók, egyéb tájékoztató anyagok nyomdai kivitelezése, valamint kapcsolódó nyomdai szolgáltatások
– K. É. – 5785/2008)

19460 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (informatikai eszköz és tartozékok, szoftverlicenc,
tûzfal, hálózatépítés, orvosi mûszerek, munkabefejezõ
egység stb. – K. É. – 6256/2008)

19444 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a szociális ellátórendszerek és munkapiac, és az alacsony munkapiaci
aktivitás okai és növelésének lehetõségei, a be- és kiáramlást szabályzó intézmények a magyar munkaerõpiacon címû konferenciák megszervezése, lebonyolítása – K. É. – 4792/2008)
19446 Szociális és Munkaügyi Minisztérium [szakmai vizsgák
vizsgadokumentumainak elõállítása, forgalmazása
– 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete, szakmai vizsgabizonyítvány és törzslapnyomtatványok – elõállítása, forgalmazása – K. É. – 6514/2008]
19449 Vám- és Pénzügyõrség Gazdasági Központja (Mátyás utcai víz-csatornahálózat egyes részeinek felújítása, kivitelezése tárgyban lezárult a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás – K. É. – 6743/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
19452 Kurucz Farm Kft. (Márton-tanya – K. É. – 6824/2008)
19453 Neumann János Középiskola és Kollégium (Neumann Ifjúsági Vállalkozói Központ és Oktatási Centrum épülete bõvítési munkáinak kivitelezése – K. É. – 5352/2008)
19455 Sárvári Gyógyfürdõ Kft. (a sárvári gyógyfürdõ hullámmedencéjének építése és a környezetrendezési munkák
elvégzése, valamint a vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészíttetése – K. É. – 4821/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
19457 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (sebészeti
varróanyagok – K. É. – 6214/2008)

19461 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (számítástechnikai, informatikai és irodaeszközök,
oktatástechnikai és audiovizuális eszközök beszerzése,
üzembe helyezése – HEFOP 4.1.1 – K. É. – 5961/2008)
19462 E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (lakossági fogyasztásmérõ-csere, szerzõdés felbontása – K. É. –
6280/2008)
19463 ELMÛ–ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(120
kV-os
szabadvezeték-oszlopok,
valamint
120 kV/középfeszültségû transzformátorok, csillagponti berendezések, továbbá alállomási rácsos acélszerkezetek festéssel történõ korrózióvédelme – K. É. –
5956/2008)
19464 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (a K. É. – 4550/2006 számú eljárás szerzõdésének teljesítése – K. É. – 6566/2008)
19465 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [X., Gergely u. (Szlávy
u.–Alkér u. között) csatornarekonstrukció – K. É. –
6065/2008]
19465 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [I. ker., Aladár u. (Mészáros u.–Hegyalja út között) csatornarekonstrukció
tervezése – K. É. – 6191/2008]
19466 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (MERCEDES-UNIMOG alkatrészek beszerzése – K. É. – 6223/2008)
19467 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (a Magyar Honvédség zárt célú hálózatában
mûködõ EPF128M/MH típusú analóg távbeszélõ központok fenntartása 24 helyõrségben – K. É. –
6979/2008)
19467 Komárom Város Önkormányzata (Jókai u. 10–12. sz.
alatti társasház homlokzat- és födémszigetelésének kivitelezése – K. É. – 6006/2008)
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19468 Komárom Város Önkormányzata (Selye János Kórház
Rendelõintézetének felújítása során felmerült kiegészítõ asztalosmunkák és burkolási munkák kivitelezése
– K. É. – 6007/2008)
19468 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (elõzési sávok építése a 21. sz. fõút 32+920–35+000 km-szelvények
között – K. É. – 5847/2008)
19469 Magyar Nemzeti Bank (Antall József Konferenciaközpont kivitelezése – K. É. – 5904/2008)
19470 Magyar Nemzeti Bank (ISTAT-alkalmazások továbbfejlesztése – K. É. – 6611/2008)
19471 Magyar Televízió Zrt. (mûsoros közvélemény-kutatás
– K. É. – 6260/2008)
19471 Mátrai Erõmû Zrt. (turbina fõjavításához kis nyomású
forgórész 3. sz. lapátsoraihoz tartozó lapáttartók cseréje – K. É. – 6139/2008)
19472 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (2 db M47 sorozatú dízelmozdony fõjavítása és remotorizációja – K. É. –
5544/2008)
19472 Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzata (folyékony- és szilárdhulladék-lerakók rekultivációs kiviteli
terveinek és költségvetéseinek, továbbá HTO-tartály
megszüntetéséhez szükséges terv és költségvetés elkészítése – K. É. – 7018/2008)
19473 Mezõkövesd Város Önkormányzata (Mezõkövesd Város
Önkormányzata fenntartásában lévõ rendelõintézet
meglévõ FÕNIX-PRO-DIVAS integrált egészségügyi és
PACS-rendszer bõvítése – K. É. – 5618/2008)
19474 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (kintlévõségek kezelésére és minõsítésére szolgáló portfólió adósminõsítõ és
kintlévõség-információs rendszer módosítása, továbbfejlesztése – K. É. – 5619/2008)
19474 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (könyvvizsgálói feladatok ellátása az MFB Rt. részére a 2007., 2008., 2009.
üzleti években – K. É. – 5620/2008)
19475 Miniszterelnöki Hivatal, Kormányzati Személyügyért Felelõs Államtitkárság [munkakör-elemzési, -értékelési módszertan kialakítása és gyakorlatban való végrehajtása a
központi közigazgatás 11 minisztériumában és a Miniszterelnöki Hivatalban (1000 vezetõ, 5300 köztisztviselõ)
– K. É. – 6148/2008]
19476 Országgyûlés Hivatala (1 db személygépkocsi beszerzése
– K. É. – 6049/2008)
19477 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a veleszületett
vérzékenység kezelésére szolgáló Kogenate készítmények beszerzése tárgyában megkötött szerzõdés teljesítésérõl szóló hirdetmény módosítása – K. É. –
6041/2008)
19477 Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet (lóútlevél-kiadás ügyintézési folyamat végigvitele a lóútlevéligénylések érkeztetésétõl a kész lóútlevél postázásáig
– K. É. – 5580/2008)
19478 Országos Vérellátó Szolgálat (22/OVSZ/2007. „sterilen
hegesztõ készülékek” nyílt közbeszerzési eljárás részteljesítésérõl szóló tájékoztató – K. É. – 6891/2008)
19479 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (fertõtlenítõszerek
– K. É. – 6258/2008)
19480 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (radiológiai angiográfiás anyagok szállítása – K. É. – 6196/2008)
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19481 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (hulladékcementezõ berendezés beszerzése, telepítése, üzembe helyezése
– K. É. – 6051/2008)
19482 Szabómester Szakképzõ Iskola (a Szabómester Szakképzõ
Iskola „Hátrányos helyzetûek képzési központja” felújított épülete – eszközbeszerzés – K. É. – 7027/2008)
19483 Uraiújfalu Község Önkormányzata (települési szilárd
hulladék gyûjtése, elszállítása, ártalommentes elhelyezése, valamint évente egy alkalommal lomtalanítás
megszervezése – K. É. – 5742/2008)
19483 Veszprém és Térsége Szennyvíz-elvezetési és -kezelési
Önkormányzati Társulás (a zirci agglomeráció szennyvízcsatornázása – Veszprém és térsége szennyvíz-elvezetési és -kezelési projekt – K. É. – 6415/2008)
19484 Veszprém és Térsége Szennyvíz-elvezetési és -kezelési
Önkormányzati Társulás (a zirci szennyvíztisztító telep
korszerûsítése és bõvítése – Veszprém és térsége
szennyvíz-elvezetési és -kezelési projekt – K. É. –
6662/2008)
19485 Zala Megyei Kórház (baromfifélék, tovább feldolgozott
baromfitermékek – K. É. – 5578/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
19487 Budapest Fõváros Levéltára (Budapest Fõváros Levéltára C technológiai épületrész klimatizálásának teljes körû megvalósítása IV. ütemben – K. É. – 6095/2008)
19487 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (közétkeztetés oktatási intézményekben – K. É. – 5887/2008)
19488 Csongrád Megyei Önkormányzat (Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet építészeti átalakításainak
kivitelezése – K. É. – 6426/2008)
19489 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (Foglalkoztatási Hivatal integrált informatikai alkalmazásának fejlesztése
– K. É. – 5640/2008)
19490 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [IV. ker., Görgey Artúr
u. (Kiss E. u.–Klauzál u. között), csatornarekonstrukciója – K. É. – 5951/2008]
19491 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [X. ker., Kõrösi Csoma
S. u. (Kõrösi Csoma S. u. 43–51. között), fõvárosi csatornák rekonstrukciója – K. É. – 6066/2008]
19491 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [X. ker., Halom út csatornarekonstrukció-tervezése (Ászok u.–Martinovics
tér között), III. ütem – K. É. – 6190/2008]
19492 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [II., Lepke u. (Gábor
Áron u.–Virág árok között), csatornarekonstrukciója
– K. É. – 6275/2008]
19492 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [XVI. ker., Margit u.
(Futórózsa u.–Fábián u. között) fõvárosi csatornák rekonstrukciójának tervezése – K. É. – 6586/2008]
19493 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [XVI., Rózsa u. csatornarekonstrukció-tervezése (Nefelejcs u.–Csömöri út
között) – K. É. – 6909/2008]
19493 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal [intézményi (egészségügyi) élelmezés
– K. É. – 6332/2008]
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19494 Kémes Község Önkormányzata (egy ormánsági kisiskola
oktatási lehetõségeinek javítása, egy ormánsági kisiskola folyamatos mûködésének megalapozása fejlesztési
beruházással – többcélú helyiségek kialakítása tetõtér-beépítéssel és IKT-eszközök telepítésével – K. É. –
6508/2008)
19495 Kiskunhalasi Református Egyházközség Tormássy János
Konviktusa (a Kiskunhalasi Református Egyházközség
Tormássy János Konviktusának közétkeztetéséhez
élelmiszer beszerzése, 3. rész: fûszértáru – K. É. –
6735/2008)
19496 Kondoros Nagyközség Önkormányzata (kerékpárút építése – K. É. – 6405/2008)
19496 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Sióagárd árvízvédelmi központ építése során elõállott pótmunka elvégzésének beépítése a vállalkozási
szerzõdésbe – K. É. – 7098/2008)
19498 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (magyar
élelmiszer-biztonság intézményi rendszerének megerõsítésére: szakemberek továbbképzése az élelmiszerekben és takarmányban elõforduló szermaradékok és
szennyezõ anyagok korszerû vizsgálati módszereinek
témakörében – K. É. – 5626/2008)
19499 Kunpeszér Község Önkormányzata (ajánlatkérõ szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása – K. É. –
6068/2008)
19500 Maglód Város Önkormányzata (utak felújítása, kátyúk
kiegyenlítése – K. É. – 6404/2008)
19501 Magyar Nemzeti Bank (szállítás, rakodás – K. É. –
6884/2008)
19501 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (árvízkárok helyreállítása a szegedi régió területén – K. É. – 6445/2008)
19502 MECSEK-ÖKO Zrt. (pernyeszállítás – K. É. –
6878/2008)
19504 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (SAP-rendszer moduljainak továbbfejlesztése – K. É. – 6129/2008)
19507 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata [Miskolc,
regionális hulladékgazdálkodási ISPA-projekt (eszközés gépbeszerzés) – K. É. – 6639/2008]
19507 Nagykõrös Város Önkormányzata (2750 Nagykõrös, Szabadság tér 4. sz. alatti okmányiroda belsõ felújítás, ügyfélbarát-átalakítás kivitelezési munkái – K. É. –
6850/2008)
19508 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az M43
gyorsforgalmi út Makó–Csanádpalota/Nagylak szakasz engedélyezési és kiviteli terveinek, valamint ajánlati dokumentációjának elkészítése tárgyú szerzõdés
módosításáról – K. É. – 5987/2008)
19509 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (M3 autópálya
Nyíregyháza–Vásárosnamény szakasza engedélyezési
és kiviteli tervei és ajánlatkérési dokumentációja elkészítésére kötött szerzõdés módosítása – K. É. –
6875/2008)
19510 Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata (ajánlatkérõ
folyékonyhulladék-tisztító telep építése és kiviteli terv
készítése – K. É. – 6272/2008)
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19510 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (KE 03/07 – tájékoztató szerzõdés módosításáról – K. É. – 6860/2008)
19511 Pesterzsébet Önkormányzata (tanuszoda építése – K. É. –
6983/2008)
19512 Péteri Község Önkormányzata (a péteri Pittner Dénes Általános és Mûvészeti Iskola bõvítése – K. É. –
4608/2008)
19512 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (5 csoportban varróanyag beszerzése – K. É. – 6133/2008)
19513 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (5 csoportban, 16 tételben fertõtlenítõszerek beszerzése – K. É. –
6134/2008)
19514 Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás [szociális épület (öltözõk, irodák, orvosi boncoló) az ajánlatkérõ területén
található dögkutak rekultivációja, valamint új állatihulladék-gyûjtõ és -átrakodó állomás építése – K. É. –
6802/2008]
19515 Szabómester Szakképzõ Iskola (hátrányos helyzetûek
képzési központjának kialakítása – K. É. – 4715/2008)
19516 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(PR-feladatok elvégzése a Cigándi tájgazdálkodási és
árvízvédelmi program c. KIOP-projekthez – K. É. –
3212/2008)

Helyesbítés
19517 Budapest Zugló Önkormányzata megbízásából eljáró Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 16-i 45. számában K. É. – 3955/2008
számon megjelent tájékoztató helyesbítése – K. É. –
7165/2008)
19517 Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Stratégia Központ helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008.
április 28-i 50. számában K. É. – 6230/2008 számon
megjelent tájékoztató helyesbítése – K. É. – 7169/2008)
19517 Rózsakert Lakásfenntartó Szövetkezet helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 30-i 51. számában, K. É. – 6653/2008 számon megjelent részvételi felhívás helyesbítése – K. É. – 7072/2008)

Módosítás
19519 Kõbányai Vagyonkezelõ Zrt. módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 41. számában, 2008. április 7-én K. É. –
4918/2008 számon megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 7051/2008)

Visszavonás
19522 Szentendre Város Önkormányzata visszavonása (a Közbeszerzési Értesítõ 44. számában, 2008. április 14-én
K. É. – 4727/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának visszavonása – K. É. –
7126/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 54. számának (2008. május 14.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények

Részvételi felhívás egyes ágazatokban
19640 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 08/2007 számú eljárás részvételi felhívása – K. É. – 6738/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
19535 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (aknafedlapok és víznyelõ rácsok beszerzése – K. É. – 6289/2008)
19543 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (speciális hulladékgyûjtõ és konténerszállító célgépek beszerzése – K. É. –
6667/2008)
19546 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (munkabúvár-felszerelés – K. É. – 6812/2008)
19551 Kátai Gábor Kórház, Karcag (éves gyógyszerbeszerzés
– K. É. – 6687/2008)
19580 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2006/018/
176-01-01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén
belül szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására. E-kormányzati megoldások kifejlesztése a KAP-adminisztrációban – K. É. –
6699/2008)
19586 Magyar Közút Kht. (országos közutakon keresztmetszeti
forgalomszámlálás elvégzése gépi és kézi módszerrel
– K. É. – 7010/2008)
19598 MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. (MIK Miskolci
Ingatlangazdálkodó Zrt. számára szükséges anyagok
beszerzése – K. É. – 6767/2008)
19607 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (vállalkozási szerzõdés az M31 autópálya, valamint a csatlakozó építmények kivitelezési munkáinak elvégzésére – K. É. –
6548/2008)
19613 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK004 – tervezési
szerzõdés M7 autópálya Pusztazámor–Tárnok közötti
csp. teljes értékû kiépítésének tervezési és engedélyezési munkái – K. É. – 6862/2008)
19619 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [ajánlati felhívás a
Gödöllõ Ny2 elkerülõ út I. ütem az M3 autópálya és
3. sz. fõút közötti szakasz (0+022–2+475 km-sz.) kiviteli
terv korszerûségi felülvizsgálatának elkészítésére
– K. É. – 6803/2008]
19624 Páty Község Önkormányzata (hosszú lejáratú hitel felvétele – K. É. – 6648/2008)
19629 Tiszakécske Város Önkormányzata (keretmegállapodás
– út- és közmûhálózat fejlesztése – K. É. – 6724/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
19635 Budapesti Közlekedési Zrt. (veszélyes hulladékok elszállítása, átvétele és ártalmatlanítása – K. É. – 6578/2008)

19649 MÁV Trakció Zrt. (beruházási hitel – K. É. – 6906/2008)
19655 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (folyószámlahitel
– K. É. – 7092/2008)

Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására
19661 Meditop Gyógyszeripari Kft. (szakmai anyag elkészítése
– K. É. – 6530/2008)
19666 Õrbottyán Nagyközség Önkormányzata (Õrbottyán és
térsége szennyvízcsatornázása és szennyvíz-elvezetése
és a kapcsolódó munkálatok elvégzése, fõvállalkozási
szerzõdés keretében – K. É. – 6772/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
19674 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (bankszámlavezetés – K. É. – 6547/2008)
19680 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem közforgalmú gyógyszertárának kialakítása – K. É. –
6259/2008)
19685 Törökszentmiklósi Mezõgazdasági Zrt. (trágyakezeléshez kapcsolódó gépek beszerzése – K. É. – 7013/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény
19692 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (elõzetes tájékoztató hirdetmény – K. É. – 7076/2008)

Idõszakos tájékoztató egyes ágazatokban
19696 Balaton Volán Rt. (autóbuszjáratok alvállalkozásban
történõ üzemeltetése – K. É. – 7008/2008)

Tervpályázati kiírás
19701 Szegedi Tudományegyetem (255 ágyas klinika építészeti
tervpályázata – K. É. – 6601/2008)
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Módosítás
19703 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ módosítása
(a Strukturális Alapok és Kohéziós Alap közlekedési
projektekhez kapcsolódó független minõségbiztosítási,
közbeszerzési bírálati eljárásban közremûködõ szakértõi, és a végrehajtás során felülvizsgálati és egyéb szakértõi munkák ellátása – K. É. – 7229/2008)

Visszavonás
19710 Dunabogdány Község Önkormányzata visszavonása (az
Európai Unió Hivatalos Lapjához K. É. – 3716/2008
számon, 2008. március 19-én feladott ajánlati felhívás
visszavonása – K. É. – 6281/2008)
19712 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ (az Európai Unió
Hivatalos Lapjához 2008. február 25-én K. É. –
2992/2008 számmal feladott ajánlati felhívás visszavonása – K. É. – 6795/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás
megindítására
19718 Budapest Fõváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (2008–2009. évi intézményfelújítások és
karbantartások kivitelezése – K. É. – 7022/2008)
19723 Vízimentõk Magyarországi Szakszolgálata Egyesület
(EMESE mentésfejlesztési programban pontosan specifikált célú és kivitelû sürgõsségi mentõhajó beszerzése
a Balatonon – K. É. – 7216/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban
19728 E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (bicskei
120/20 kV-os transzformátorállomás bõvítése – K. É. –
6989/2008)
19732 E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (lábatlani
120/35 kV-os állomás gyûjtõsínesítése a hozzá tartozó
szekunder rendszerrel – K. É. – 7075/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
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Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
19750 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(Nógrád megyei Esélyek Háza mûködtetése – K. É. –
6184/2008)
19754 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (három
intézmény objektumainak õrzés-védelmi és portaszolgálati feladatainak ellátása – K. É. – 7066/2008)
19760 Lenti Kistérség Többcélú Társulása (Lenti kistérség felnõtt és gyermek összevont háziorvosi ügyeleti feladatainak ellátása 2008–2010. években – K. É. – 6890/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
19765 Csorvási Gazdák Szövetkezet (Gerendás, sertéstelep
korszerûsítése – K. É. – 7130/2008)
19769 Bányavagyon-hasznosító Kht. (könyvvizsgálat 2008–
2010. üzleti évekre vonatkozóan – K. É. – 6877/2008)
19772 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületi útépítések tervezése I. – K. É. –
7047/2008)
19778 Budapest XXI., Cirmos Sétány 6–18. Sz. Társasház (Budapest XXI. kerület, Cirmos sétány 6., 8., 10., 12., 14.,
16., 18. szám alatti iparosított technológiával épített
nagy blokkos földszint + 4 emeletes, 140 lakásos társasházi lakóépület homlokzatainak és lapostetõ-felületének felújítása, utólagos hõszigetelése – K. É. –
6794/2008)
19782 Bük Város Önkormányzata (Bük–Bõ–Gór állandó vizû
tározó terveinek elkészítése – K. É. – 6927/2008)
19787 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (kártyalamináló berendezés – K. É. – 6565/2008)
19791 Vác Város Önkormányzata (Rádi úti kerékpárút építése
– K. É. – 6710/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
19795 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerület, Lemhényi Dezsõ Általános Iskola
részleges felújítása és akadálymentesítése I. ütem
– K. É. – 7065/2008)
19800 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerület, Lemhényi Dezsõ Általános Iskola
részleges felújítása és akadálymentesítése II. ütem
– K. É. – 7083/2008)
19805 Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (karbantartó
anyagok szállítása – K. É. – 6535/2008)

19738 Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (520 fõ elhelyezésére
alkalmas, klimatizált irodahelyiség megvásárlása adásvételi szerzõdés keretében – K. É. – 7011/2008)

19810 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona, Gödöllõ (ajánlatkérõ 2008. július 1-jétõl 2009. június 30-ig élelmiszerekkel történõ ellátása – K. É. – 6110/2008)

19743 Makrom Kft. (Makrom Kft. állattartó telepének felújítása – K. É. – 7028/2008)

19815 Naki Mezõgazdasági Zrt. (2. sz. sertéstelep építészeti és
trágyakezelésének korszerûsítése – K. É. – 6962/2008)

2008/20. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

19820 Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (19 létesítmény takarítási szolgáltatás beszerzése Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ részére – K. É. –
6823/2008)
19827 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (hitelfelvétel – K. É. – 6712/2008)
19832 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székesfehérvár, Maroshegyen a 6899/90. hrsz.-ú területen
sportpálya terveinek elkészítése és kivitelezése elõfinanszírozással – K. É. – 6387/2008)
19837 Tiszavasvári Város Önkormányzata (tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklerakó terület kármentesítése keretében részleges tényfeltárás elvégzése – K. É. –
6433/2008)
19842 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (Budapest XXII. ker., Nagytétényi út 52. – tervezési feladatok
– K. É. – 7014/2008)
19847 Várpalota Város Önkormányzata (Vasút, Báthory, Rákóczi, Felsõinkám, Körmöcbánya, Inotán utcában, Radnóti, Tési úton, Csernyei és Szabolcska utcában útburkolat-, járdafelújítási, parkolóhely-kialakítási és térkõburkolási munkák elvégzése – K. É. – 6761/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
19855 Pécsi Vízmû Zrt. (ivóvíz-rekonstrukció földmunkái
2008. I. ütem – K. É. – 6892/2008)
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19879 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (20 darab lakás vásárlása Szombathelyen – K. É. –
5717/2008)
19881 Ferencvárosi Önkormányzat (2 db lakóépület kéményeinek helyreállítási munkái – K. É. – 5670/2008)
19884 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
13 db lakás felújítása – K. É. – 5671/2008)
19892 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (gázhálózat-létesítés 2008.
– keretmegállapodás, ajánlati szakasz – K. É. –
6672/2008)
19895 Gyümölcsért Termelõi Értékesítõ Kft. (hûtõházi ingatlan
adásvétele II. – 2008. – K. É. – 6178/2008)
19897 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (izotópok eljárás eredménye – K. É. –
7030/2008)
19902 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [beültethetõ szemlencse beszerzése (25204/
07-10/60) – K. É. – 4820/2008]
19907 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(gépjármûvek beszerzése – K. É. – 7095/2008)
19910 K.K.I. GAESZ Óvodai Konyha, Pápa (a K. É. –
3296/2008 számú eljárás eredménye – K. É. –
6950/2008)
19915 Kaposi Mór Oktató Kórház (Kaposi Mór Oktató Kórház
részére élelmiszerek szállítása 2008. december 31-ig
– K. É. – 6605/2008)
19918 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNP Igazgatóság
állatállományának tartása – K. É. – 6711/2008)

Elõzetes összesített tájékoztató
19862 Országgyûlés Hivatala (felújítási, építési beruházási
munkák végzése az Országház épületében – K. É. –
6986/2008)
19863 Pesterzsébet Önkormányzata (útépítések 2008. – K. É. –
7101/2008)

19921 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (technikai
segítségnyújtás a 2006/018-176.03.01 sz. Átmeneti Támogatás pályázati program végrehajtásában – K. É. –
6366/2008)
19924 Magyar Televízió Zrt. (az MTV Zrt. dokumentációban
megjelölt csatlakozási pontjai részére szállítási szerzõdés keretében villamos energia szállítása tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró tájékoztató hirdetmény – K. É. –
6810/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

19926 Nemzeti Hírközlési Hatóság (Szeged: takarítás, üzemeltetés – K. É. – 5754/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

19928 Országos Atomenergia Hivatal (CERTA-VITA elnevezésû szoftverrendszer továbbfejlesztésére irányuló szoftverfejlesztés – K. É. – 7036/2008)

19868 Angyalföld-Újlipótváros-Vizafogó Vagyonkezelõ Zrt. (a
Budapest XIII. kerület, Frangepán u. 73.–Jász u. 65.
szám alatti lakóépület kivitelezése – K. É. – 6709/2008)
19870 Budapest XV. Kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsõdék (a K. É. – 2855/2008 számú eljárás eredménye
– K. É. – 6859/2008)
19875 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (parkfenntartás
– K. É. – 5912/2008)
19878 Budapesti Közlekedési Zrt. (megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési terv és kiviteli terv készítése, építési engedély megszerzése: 75-ös, 82-es, 83-as trolibuszvonalak meghosszabbítása, valamint látássérültek részére szolgáló utastájékoztató és közlekedést segítõ fejlesztések – K. É. – 4791/2008)

19930 Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (OITH
Magyar Bíróképzõ Akadémia étterme takarítási feladatainak ellátása – K. É. – 6775/2008)
19933 Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-megelõzési Bizottság (TCR-felületek bérlete – K. É. –
7136/2008)
19938 Repülõtéri Rendõr Igazgatóság (étkezési utalvány
– K. É. – 7042/2008)
19940 Rózsakert Lakásfenntartó Szövetkezet (iparosított technológiával épült Rózsakert Lakásfenntartó Szövetkezet
épületeinek energiamegtakarítást eredményezõ felújítása – K. É. – 4919/2008)
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19942 Szentlõrinci Szolanum Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (tarcsapusztai sertéstelepen a trágyatároló
rendszer és az állattartás korszerûsítése – K. É. –
6188/2008)
19945 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosított
technológiával épült lakóépületek felújítása, Szolnok,
Malom u. 12–14., Pozsonyi u. 65. – K. É. – 6969/2008)
19948 Tótkomlós és Térsége Állatihulladék-kezelés Önkormányzati Társulás (Tótkomlós, állatihulladék-szállító jármû
beszerzése – K. É. – 6383/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
19951 Pesterzsébet Önkormányzata (Bp. XX. ker., Vörösmarty
Ált. Isk. felújítása – K. É. – 7090/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
19953 Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
(Budapest IV. ker., Újpest, Szent István tér és környéke
rekonstrukciója – tervezés – K. É. – 7096/2008)
19953 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (szolgáltatói hõközpontok és kapcsolt épületeik szétválasztásának és fogyasztói hõközpontok kialakításának tervezési munkái
– K. É. – 7225/2008)
19954 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (szolgáltatói hõközpontok és kapcsolt épületeik szétválasztásának és fogyasztói hõközpontok kialakításának tervezési munkái,
összesen 34 db hõközpontban – K. É. – 7227/2008)
19954 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. [irodabútorok, iskolai bútorok és berendezések
szállítása, beállítása – HEFOP 4.1.1. támogatási szerzõdés szerint (HEFOP II.02. rész) – K. É. – 5702/2008]
19955 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (ivóvízvezeték építéséhez szükséges csõ, és az építés-szereléshez szükséges toldóidomok szállítása – K. É. – 6128/2008)
19956 Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki
Fõigazgatóság (fogyasztásra kész élelmiszer vásárlására
jogosító utalványok beszerzése havonta történõ szállítással – K. É. – 5880/2008)
19957 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú,
Budapest IX. kerület, Földváry u. 7. szám alatti lakóépület életveszélyes kéményeinek helyreállítása
– K. É. – 4734/2008)
19957 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (munkavédelmi tisztasági szerek beszerzése – K. É. – 6308/2008)
19958 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal (egészségügyi textíliák tisztítása – K. É. –
5401/2008)
19959 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal (MH alakulatai és külszolgálatai részére
gyógyszerkészítmények beszerzése – K. É. – 5402/2008)
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19960 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal (ajánlatkérõ vagyonkezelésében lévõ,
honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésére irányuló eljárás megbízott gazdálkodószervezet
általi végrehajtása – K. É. – 6238/2008)
19961 Igazságügyi Hivatal (takarítási szolgáltatás – K. É. –
5499/2008)
19962 Komárom Város Önkormányzata (Korona u. 10–12.
szám alatti társasház lakásai és lépcsõházi nyílászárócseréjének kivitelezése – K. É. – 6346/2008)
19963 Komárom Város Önkormányzata (Csillag-ltp. 46–48.
szám alatti társasház lépcsõházi nyílászáróinak cseréje
– K. É. – 6347/2008)
19963 Komárom Város Önkormányzata (Csillag-ltp. 46–48.
szám alatti társasház fûtés-korszerûsítésének kivitelezése – K. É. – 6348/2008)
19964 Komárom Város Önkormányzata (Csillag-ltp. 46–48.
szám alatti társasház homlokzati hõszigetelésének kivitelezése – K. É. – 6349/2008)
19964 Komárom Város Önkormányzata (Csillag-ltp. 50. szám
alatti társasház lépcsõházi nyílászárócseréjének kivitelezése – K. É. – 6350/2008)
19965 Komárom Város Önkormányzata (Csillag-ltp. 50. szám
alatti társasház fûtés-korszerûsítésének kivitelezése
– K. É. – 6351/2008)
19965 Komárom Város Önkormányzata (Csillag-ltp. 50. szám
alatti társasház homlokzati hõszigetelésének kivitelezése – K. É. – 6352/2008)
19966 Komárom Város Önkormányzata (Kelemen L. u. 8. szám
alatti társasház lakásai és lépcsõházi nyílászárócseréjének kivitelezése – K. É. – 6353/2008)
19967 Komárom Város Önkormányzata [Kelemen L. u. 8. sz.
alatti társasház födém-hõszigetelésének (azbesztbontással) kivitelezése – K. É. – 6354/2008]
19967 Komárom Város Önkormányzata (Kelemen L. u. 8. alatti
társasház fûtés-korszerûsítésének kivitelezése – K. É. –
6355/2008)
19968 Komárom Város Önkormányzata (Kelemen L. u. 8. társasház homlokzati hõszigetelésének kivitelezése
– K. É. – 6356/2008)
19968 Komárom Város Önkormányzata [Kelemen L. u. 10–12.
társasház födém-hõszigetelésének (azbesztbontással)
kivitelezése – K. É. – 6357/2008]
19969 Komárom Város Önkormányzata (Kelemen L. u. 10–12.
társasház fûtés-korszerûsítésének kivitelezése – K. É. –
6358/2008)
19969 Komárom Város Önkormányzata (Kelemen L. u. 10–12.
társasház homlokzati hõszigetelése – K. É. – 6359/2008)
19970 Komárom Város Önkormányzata (Tópart-ltp. 6/C társasház fûtés-korszerûsítése – K. É. – 6360/2008)
19971 Központi Statisztikai Hivatal (Szekszárd–Pécs között
ajánlatkérõ átalakulásának keretében induló távmunka programjában részt vevõ 40 fõ lakóhely–munkahely
közötti oda-vissza történõ szervezett utaztatásának biztosítása – K. É. – 6316/2008)
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19971 Központi Statisztikai Hivatal (Kaposvár–Pécs között
ajánlatkérõ átalakulásának keretében induló távmunka programjában részt vevõ 40 fõ lakóhely–munkahely
közötti oda-vissza történõ szervezett utaztatásának biztosítása – K. É. – 6318/2008)
19972 Magyar Távirati Iroda Zrt. [vagyon- és felelõsségbiztosítási szerzõdés (éves teljesítés) – K. É. – 6552/2008]
19972 Makó Város Önkormányzata (Makó városi termál- és
gyógyfürdõ 2. sz. termálkútjának hasznosítása fûtési és
használati meleg víz készítésére, valamint a makói tanuszoda 2. sz. kútjának lefedése hõszigetelt épülettel tárgyú szerzõdés teljesítése – K. É. – 7079/2008)
19974 MÁV Zrt. Beruházás Szolgáltató Egység (MÁV Zrt. gépészeti karbantartó létesítményeinek felújítása keretében három darab 4 × 20 tonna teherbírású csoportemelõ felújítása – K. É. – 7105/2008)
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19982 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (szünetmentes hálózat kiépítése a tiszabecsi határátkelõhelyen – K. É. – 6874/2008)
19983 Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (VP Gyógyház felújítási, karbantartási
munkálatai – K. É. – 7168/2008)
19983 Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (laboratóriumi mûszerek beszerzése – K. É. – 6839/2008)
19984 Veszprém és Térsége Szennyvíz-elvezetési és -kezelési
Önkormányzati Társulás (a veszprémi agglomeráció
szennyvízcsatornázása – Veszprém és térsége szennyvíz-elvezetési és -kezelési projekt – K. É. – 7154/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

19974 MÁV Zrt. Beruházás Szolgáltató Egység (MÁV Zrt. gépészeti karbantartó létesítményeinek felújítása keretében egy darab mozdony-fordítókorong felújítása
– K. É. – 7107/2008)

19987 Budajenõ Község Önkormányzata (Budajenõ községben,
meglévõ kiviteli tervek alapján tornaterem és öltözõépület építése, kapcsolódó gépkocsiparkolók kialakítása, valamint a szükséges közmûvek bekötésének tervezése és megvalósítása – K. É. – 6660/2008)

19975 MÁV Zrt. Beruházás Szolgáltató Egység (MÁV Zrt. gépészeti karbantartó létesítményeinek felújítása keretében egy darab 2 × 12,5 t teherbírású futódaru felújítása
– K. É. – 7110/2008)

19988 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc KórházRendelõintézet (élelmiszerek beszerzése – K. É. –
6842/2008)

19975 MÁV Zrt. Beruházás Szolgáltató Egység (MÁV Zrt. gépészeti karbantartó létesítményeinek felújítása keretében egy darab 15 t teherbírású álló bakdaru felújítása
– K. É. – 7113/2008)
19976 MÁV Zrt. Beruházás Szolgáltató Egység (Mátészalka,
MÁV-állomás felvételi épületében lévõ utasWC-épületrész belsõ átépítése, korszerûsítése – K. É. –
7118/2008)
19977 MÁV Zrt. Beruházás Szolgáltató Egység (Tokaj,
MÁV-állomás felvételi épületében lévõ utas-WCépületrész belsõ átépítése, korszerûsítése – K. É. –
7125/2008)
19977 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. [a MAVIR Zrt. Spectrum-rendszere
gyártói szoftvertámogatása és karbantartása (20050011) – K. É. – 7144/2008]

19989 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (tájékoztató a kötszer II. termékkörben létrejött keretmegállapodások
szerzõdésmódosításáról – K. É. – 7208/2008)
19989 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (tájékoztató a kötszer III. termékkörben létrejött keretmegállapodások
szerzõdésmódosításáról – K. É. – 7269/2008)
19990 Terézvárosi Vagyonkezelõ Nonprofit Zrt. (Dunabogdány,
Kossuth utca 196. sz. alatti gyermeküdülõ részleges felújítása, I. ütem kivitelezése – K. É. – 6658/2008)
19991 Városi Kórház, Kazincbarcika (egészségügyi textília tisztítása és szállítása – K. É. – 3410/2008)
19991 Városi Kórház, Kazincbarcika [takarítási szolgáltatások
(teljes körû) – K. É. – 3411/2008]
19992 Veszprém és Térsége Szennyvíz-elvezetési és -kezelési
Önkormányzati Társulás (a hegyesdi szennyvíztisztító telep tervezése és építése – K. É. – 7147/2008)

19978 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (hitelezési és kockázatkezelési folyamatok átvilágítása – K. É. – 7224/2008)
19978 Országgyûlés Hivatala (szó szerinti jegyzõkönyv készítése az Országgyûlés plenáris üléseirõl – K. É. –
6073/2008)
19980 Szeged Megyei Jogú Város Egyesített Szociális Intézmény
(a K. É. – 7237/2006 számú közbeszerzési eljárás teljesítése – K. É. – 6313/2008)
19980 Szeged Megyei Jogú Város Egyesített Szociális Intézmény
(a K. É. – 9297/2006 számú szerzõdés teljesítése
– K. É. – 6317/2008)
19981 Szeged Megyei Jogú Város Egyesített Szociális Intézmény
(a K. É. – 7427/2006 számú szerzõdés teljesítése
– K. É. – 6319/2008)
19981 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (a záhonyi és tiszabecsi határátkelõhelyen felújítási, kivitelezési munkálatok – K. É. – 6873/2008)

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
19993 Tisza Menti Regionális Vízmûvek Zrt. (tájékoztató a Tisza Menti Vízmûvek Zrt. energiabeszerzése tárgyában
zajló eljárás részvételi szakaszának eredményérõl
– K. É. – 6446/2008)

Éves statisztikai összegezés
19994 Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Budapest
Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat 2007. évi statisztikai összegzése – K. É. – 6723/2008)
20000 Nemzeti Hírközlési Hatóság (éves összegezés – K. É. –
6523/2008)
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Módosítás
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A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG
HATÁROZATAI

20003 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet módosítása
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 28-i 50. számában K. É. – 6144/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása – K. É. –
7353/2008)
20004 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat módosítása (CVC-bútorozás II. ütem – K. É. – 7382/2008)

Helyesbítés
20006 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Gazdasági Mûszaki Ellátó Szolgálat helyesbítése (Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzat oktatási és
szociális intézményeiben emelt szintû közétkeztetés biztosítása – K. É. – 7156/2008)
20006 Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 50. számában, 2008. április 28-án K. É. – 6407/2008 számon megjelent ajánlati
felhívás helyesbítése – K. É. – 7140/2008)
20006 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 25-i
49. számában K. É. – 6032/2008 számon megjelent részvételi felhívás helyesbítése – K. É. – 7270/2008)
20006 Országgyûlés Hivatala helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. május 7-i 52. számában K. É. – 6625/2008
számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 7232/2008)
20007 Szegedi Tudományegyetem helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. május 7-i 52. számában K. É. –
6116/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 7237/2008)

20008 Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Sanatmetal
Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft.
jogorvoslati kérelme a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet közbeszerzési eljárása ellen)
20012 Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által
a Magyar Közút Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Kht.
közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett
jogorvoslati eljárás)
20015 Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Ultrahangvezérelt Vese- és Epekõzúzás Kft. jogorvoslati kérelme
a Kaposi Mór Oktató Kórház közbeszerzési eljárása ellen)
20022 Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a CIB Credit
Zrt. jogorvoslati kérelme Vác Város Önkormányzata
közbeszerzési eljárása ellen)
20025 Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a SADE-Magyarország Mélyépítõ Kft. jogorvoslati kérelme Komárom Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen)
20029 Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Colas Debrecen Zrt. jogorvoslati kérelme Dunavecse Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen)
20033 Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az EuroAszfalt
Kft. jogorvoslati kérelme Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen)

A Cégközlöny 19. számában (2008. május 8.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-000747/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DUNAPARTY Kereskedelmi
és Szolgáltató Közkereseti Társaság végelszámolás
alatt (1061 Budapest, Király u. 38.; cégjegyzékszáma:
01 03 024917; adószáma: 28095291-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DUNAPARTY Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság
Jogelõd(ök):
DUNAPARTY Kereskedelmi és Szolgáltató Gazdasági
Munkaközösség

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-006737/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TOXAKÉMIA Kártevõmentesítõ
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1054 Budapest,
Kálmán Imre u. 14. IV. em. 4.; cégjegyzékszáma:
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01 06 113002; adószáma: 28198741-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TOXAKÉMIA Kártevõmentesítõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-004093/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VONA & TÁRSA Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (1039 Budapest,
Boglár u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 210471; adószáma:
28410694-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1165 Budapest, Orsika tér 1. fszt. 3.
1147 Budapest, Kerékgyártó u. 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-003875/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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kedett végzésével a(z) ASD Szofver Ház Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt. (1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 318447; adószáma: 28512150-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-001151/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Schiller TRANS Szállítmányozási
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1084 Budapest,
Déry Miksa u. 10. III/9.; cégjegyzékszáma: 01 06 610668;
adószáma: 28892359-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Schiller TRANS Szállítmányozási Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-06-006995/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAROSS ERLA Kereskedelmi,
Szolgáltató Betéti Társaság (1173 Budapest, Pesti
út 237; cégjegyzékszáma: 01 06 315544; adószáma:
28481227-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1104 Budapest, Harmat u. 184. VIII/33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TRIPOLI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1133 Budapest, Visegrádi u. 65., rövidített elnevezése: TRIPOLI Bt., korábbi telephelyei: 1072 Bp.,
Klauzál tér 11., 1072 Bp., Akácfa u. 42–48.; cégjegyzékszáma: 01 06 613269; adószáma: 28689669-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest, Pannónia u. 57/B fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-006906/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-001020/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emel-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) AUTÓSTYL Autójavító, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1106 Budapest, Gyakorló út 9. 6. em. 37.; cégjegyzékszáma: 01 06 711722; adószáma: 28933126-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AUTÓSTYL Autójavító, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-000670/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KATA-CARTA Vendéglátó és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1121 Budapest, Normafa út 26–28. A cég fióktelepe:
2000 Szentendre, Kossuth L. u. 30.; cégjegyzékszáma:
01 06 719940; adószáma: 20221816-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KATA-CARTE Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1038 Budapest, Hatvani Lajos utca 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-000787/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VIDOSITS Szolgáltató Betéti Társaság (1221 Budapest, Leányka u. 18. 9. em. 38.; cégjegyzékszáma: 01 06 720195; adószáma: 20227946-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Válságmenedzser
Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1039 Budapest, Petõfi
Sándor u. 3.
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A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-005708/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAKSAI ÉS FIA Vendéglátóipari
és Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1163 Budapest, Bodnár u. 20.; cégjegyzékszáma:
01 06 722261; adószáma: 20283764-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BAKSAI ÉS FIA Vendéglátóipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-002607/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) B+L’99. Nyomdaipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (1173 Budapest, Pesti út 70.
1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 06 724125; adószáma:
20331238-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-001630/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KOROND 99 Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1081 Budapest, Népszínház u. 59. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 727133;
adószáma: 20536196-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KOROND 99 Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005987/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-006189/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PIR-TEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1125 Budapest, Szamóca
u. 9/B; cégjegyzékszáma: 01 06 728510; adószáma:
20570990-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1107 Budapest, Bihari út 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Logistik-Hungária Kereskedelmi és
Tanácsadó Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1147 Budapest, Lõcsei út 74.; cégjegyzékszáma:
01 06 746072; adószáma: 29054871-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004683/14. sz. végzése
felszámolás megindításának
közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AKLING-SZENDVICS Vendéglátó
Betéti Társaság (1132 Budapest, Csanády u. 4/B; cégjegyzékszáma: 01 06 735750; adószáma: 20761903-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
AKLING Ipari és Kereskedelmi Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-001019/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) A+A 5126 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1163 Budapest, Kolozs u. 22.; cégjegyzékszáma: 01 06 741296; adószáma: 20202187-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-001118/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BENCE 2003. Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1084 Budapest, Déri Miksa u. 9. 2. em. 1., telephelye:
1084 Budapest, Déri Miksa u. 10.; cégjegyzékszáma:
01 06 758170; adószáma: 21777396-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BENCE 2003. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-006599/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARBOTHERM Építõipari Generálkivitelezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1157 Budapest, Nyírpalota
utca 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 763952; adószáma:
20586816-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-002533/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Optimum-Komfort Építõipari,
Kereskedelmi, Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság (1033 Budapest, Búza u. 10.; cégjegyzékszáma: 01 06 769202; adószáma: 22163325-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Optimum-Komfort Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VAGYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-002750/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TMA Transatlantic Média Kft.
(1024 Budapest, Retek utca 33–35. 5. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 064944; adószáma: 10306778-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1053 Budapest, Reáltanoda u. 4.
1123 Budapest, Táltos u. 4. VI. em.
1132 Budapest, Visegrádi u. 19. II/5.
1046 Budapest, Hajló u. 29. III/6.
1067 Budapest, Teréz krt. 23.
1046 Budapest, Hajó u. 29. 3. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-000212/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DELTRON Export-Import-Broker és Marketing Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (1122 Budapest, Golmark Károly u. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 078733; adószáma: 10606470-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
DELTRON Export-Import-Broker és Marketing Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-005249/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EASTCANONNIA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1117 Budapest, Fehérvári u. 231.; cégjegyzékszáma: 01 09 079149;
adószáma: 10604959-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EAST-CANON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
EASTCAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
1116 Budapest, Fehérvári út 108–112.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005974/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CIPÕLÁNC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1073 Budapest, Dob u. 82.; cégjegyzékszáma:
01 09 364462; adószáma: 10968202-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-005292/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) PERI-MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1113 Budapest,
Villányi út 76.; cégjegyzékszáma: 01 09 467824; adószáma: 12135109-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-005182/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BSSB Elektronikai és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1093 Budapest, Lónyai
u. 25.; cégjegyzékszáma: 01 09 469925; adószáma:
12098037-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
BSB Elektronikai és Szolgáltató Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.
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számolás alatt” (1201 Budapest, Helsinki út 36–37.
3. em. 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 563014; adószáma:
12187182-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-004523/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DOBAI Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1161 Budapest, Rákospalotai határút 18., rövidített elnevezése: DOBAI Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 563895; adószáma: 12191013-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-003442/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-006733/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LIN CHEN Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1149 Budapest, Egressy út 23–25.; cégjegyzékszáma: 01 09 560563;
adószáma: 12160187-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-001176/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) XIN LI Kereskedelmi Kft. „végel-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) STEKKER Kárpitos Gyártó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1163 Budapest, Farkashida u. 40.; cégjegyzékszáma: 01 09 565624;
adószáma: 12218235-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-001289/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HARD-SOFT Számítástechnikai és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1063 Budapest, Szív u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 660661; adószáma: 10351967-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
HARD-SOFT Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
HARD-SOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Hard-Spft Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-006004/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MÓRÓ Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése:
MÓRÓ Kft.) (1181 Budapest, Wlasics Gy. u. 70.; cégjegyzékszáma: 01 09 666093; adószáma: 12318799-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-005156/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ASPRA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1107 Budapest, Szállás u. 46.; cégjegyzékszáma: 01 09 672062; adószáma: 12383601-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Super A Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
LTF Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
L. T. Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.
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A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-003282/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) E6 INVEST Ingaltlanközvetítõ és
Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1138 Budapest, Népsziget út 259.; cégjegyzékszáma:
01 09 675762; adószáma: 11631798-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-08-000646/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ERRO 96 Építõ, Szerelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1037 Budapest, Szépvölgyi út 49–61. C ép. 1. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 677859; adószáma: 11207586-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2660 Patvarc, Gyarmati út 81.
2660 Balassagyarmat, Temetõ út 29.
1096 Budapest, Haller u. 15. 1. em. 2.
1037 Budapest, Szépvölgyi út 49–61. C ép. 1. em. 8.
1126 Budapest, Királyhágó tér 3. fszt. 2.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1037 Budapest, Szépvölgyi út 49–61. C ép. 1. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-006928/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PRO LABOR Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „v. a.” (1095 Budapest, Mester utca 34.
alagsor 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 678980; adószáma:
11834087-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
PRO LABOR Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1191 Budapest, Kosárfonó u. 28. 10. em. 39.
1096 Budapest, Ernõ u. 15. 2. em. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-000424/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) YY-ABC-CAR Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1054
Budapest, Hold u. 6. 4. em. 7/A; cégjegyzékszáma:
01 09 684113; adószáma: 11935731-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PLENET-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Verbéna u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-06-002272/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „VORTEX 2000” Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1119 Budapest, Tétényi u. 63.; cégjegyzékszáma: 01 09 684995; adószáma: 11954398-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.
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A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-001206/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Future Technologies Development Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1149 Budapest,
Egressy út 26., rövidített elnevezése: Future Tecnologies
Development v. a., idegen nyelvû elnevezése: Future
Technologies Development Trade and Services Limited,
rövidített elnevezése: Future Tecnologies Development
Ltd.; cégjegyzékszáma: 01 09 690237; adószáma:
12515697-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Future Technologies Development Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
Future Tecnologies Development Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-006592/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Long Qing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1149 Budapest, Róna u. 105/B 3. em. 34.; cégjegyzékszáma: 01 09 691363; adószáma: 12535781-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-004303/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K&B PROPERTY Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság (1116 Budapest,
Fehérvári út 237.; cégjegyzékszáma: 01 09 695842; adó-
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száma: 12631485-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-000744/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BALATONI-STARK Üvegipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1141 Budapest, Gödöllõi u. 133.; cégjegyzékszáma: 01 09 695933; adószáma: 12633456-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BALATONI-STARK Üvegipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Fióktelepe(i):
2481 Velence, Lomb u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-004652/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PAN-TEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1125 Budapest, Szamóca utca 9/B, rövidített elnevezése: PANTEX Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 696672; adószáma:
12649932-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PANNON-TEXTIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
PANNON-TEXTIL Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1074 Budapest, Munkás u. 3/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

2008/20. szám

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-000552/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MANUALI Lakberendezõ és Kerámiaipari Kft. (1037 Budapest, Tarhos u. 30., rövidített elnevezése: MANUALI Kft.; cégjegyzékszáma:
01 09 697613; adószáma: 12668207-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004713/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TAROKK-DELTA ’96 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1139 Budapest,
Üteg utca 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 699394; adószáma: 12704749-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1112 Budapest, Beregszászi u. 40/2.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2014 Csobánka, Vörösvári u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-000887/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INCYPHER Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1071 Budapest,
Damjanich utca 52. 4. em. 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 699572; adószáma: 12708808-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276
Budapest, Pf. 77.
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A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-000013/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-001152/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CMGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1055 Budapest,
Nagy Ignác u. 18. 7. em. 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 702906; adószáma: 12776452-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1063 Budapest, Szív u. 20. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Universe Business Corporation
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1024 Budapest, Margit körút 43–45.
7. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 706520; adószáma:
12851281-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Universe Business Corporation Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Universe Business Corporation Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-001111/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Lin Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1107 Budapest,
Szállás u. 46.; cégjegyzékszáma: 01 09 703741; adószáma: 12794276-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-002924/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BONOBO PRODUKCIÓ Szervezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1065
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.; cégjegyzékszáma:
01 09 706442; adószáma: 12849699-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-001123/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Cinemax-2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1064 Budapest, Izabella utca 71. 2. em. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 708313; adószáma: 12886647-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-005711/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INFO-GLOBE Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (1152 Budapest, Oroszlán u. 53.; cégjegyzékszáma: 01 09 713457; adószáma: 12989159-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.
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A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004978/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-006208/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TEAM-TRANS’2003 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1239
Budapest, Grassalkovich utca 183.; cégjegyzékszáma:
01 09 713741; adószáma: 12952997-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAMRONI PLUSSZ Humánoktatási, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1139 Budapest, Üteg utca 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 720948; adószáma: 13145558-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-006300/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-001362/23. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TECHOPS-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1117 Budapest, Baranyai tér 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 715589; adószáma: 13035727-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TECHOPS-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TELEMÁNIA Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1016 Budapest, Naphegy u. 43.; cégjegyzékszáma: 01 09 720975; adószáma:
13146274-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1016 Budapest, Naphegy tér 6/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-001782/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FÉMSKÁLA Kereskedelmi és Ipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1139 Budapest, Üteg
utca 31., fióktelepe: 5350 Tiszafüred, Vasút út 17.; cégjegyzékszáma: 01 09 720442; adószáma: 13134864-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CITY INVEST Üzleti Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-006462/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EXIM SPORT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1133 Budapest, Pannónia u. 100.; cégjegyzékszáma: 01 09 722373; adószáma: 11810951-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.
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A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003043/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-005200/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Privát M. M. F. Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1182 Budapest, Sas utca 38.; cégjegyzékszáma:
01 09 723263; adószáma: 13198439-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ER-MÁR Mezõgazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1117 Budapest,
Hengermalom u. 6/C 2. em. 37. a.; cégjegyzékszáma:
01 09 725429; adószáma: 13243209-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-004223/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INK Nyomdaipari Ügynökség és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1155 Budapest, Mézeskalács tér 2. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 723530; adószáma: 13204149-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-06-005354/23. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PROMORÁDIÓ Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1143
Budapest, Ilka u. 48.; cégjegyzékszáma: 01 09 725898;
adószáma: 13252441-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000129/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VINUM DANUBIUS Borászati és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1222
Budapest, Sörház utca 17., elõzõ fióktelepe: 2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 2., fióktelepei: 2800 Tatabánya,
Madách kertalja u. 91., 6000 Kecskemét, Csíksomlyói
u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 725036; adószáma:
13235721-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-005092/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FOUR VENTS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1173 Budapest, Földmûves u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 726312;
adószáma: 13260596-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.
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A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-001150/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FA-LAK-OST Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (1156 Budapest, Sárfû
u. 7. földszint 1/A, rövidített elnevezése: FA-LAKOST Kft. v. a.; cégjegyzékszáma: 01 09 726841; adószáma: 13272487-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FA-LAK-OST Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
FA-LAK-OST Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-004287/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FTE-CUPRA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1212 Budapest, József
Attila utca 65.; cégjegyzékszáma: 01 09 727603; adószáma: 13288365-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1211 Budapest, Gyepsor utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-05-003241/22. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SEBÕK FARM Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1156 Budapest, Sárfû u. 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 730722; adószáma: 12542907-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
SEBÕK FARM Mezõgazdasági, Építési, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
SEBÕK FARM Vendéglátó, Építési, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6783 Ásotthalom, VII. körzet 1071-2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002788/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TELECOMPHONIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1065
Budapest, Révay u. 12., a cég telephelye: 1123 Bp., Kékgolyó u. 2. A ép. II/1.; cégjegyzékszáma: 01 09 732781;
adószáma: 13389813-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1062 Budapest, Révai u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-06-006028/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Divola Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1093 Budapest, Lónyay u. 36.
6. em. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 736919; adószáma:
12011681-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTORFELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-005628/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) FRIGOFRUCT-MÁTRA Hûtõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1053 Budapest,
Károlyi M. u. 17.; cégjegyzékszáma: 01 09 737981; adószáma: 11201920-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3145 Mátraterenye, Kossuth u. 36/C
Fióktelepe(i):
3145 Homokterenye, Kossuth u. 36/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-006131/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CRAISS Logistic Hungary Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (1062 Budapest, Andrássy út 121.; cégjegyzékszáma: 01 09 861732;
adószáma: 13561749-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005293/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARITAN Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1144 Budapest, Gvadányi utca 67.; cégjegyzékszáma: 01 09 861990; adószáma: 13566782-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-003335/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) PROADVANCE Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1074 Budapest, Hársfa utca 27.; cégjegyzékszáma: 01 09 864095; adószáma: 12669538-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NC-PROFIT Befektetési, Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
NC-PROFIT Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2141 Csömör, Sas u. 11.
1148 Budapest, Fogarasi út 64.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-006484/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EZÜST XIU Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1112 Budapest, Neszmélyi
u. 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 864397; adószáma:
13613891-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
7801 Siklós, TESCO Áruház, Harkány út 55. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-002085/24. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) N. E. B. Invest Ingatlanforgalmazó,
Beruházó és Fõvállalkozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: N. E. B. Invest Kft.)
(1012 Budapest, Vérmezõ utca 6/B; cégjegyzékszáma:
01 09 870946; adószáma: 13743187-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest,
Ildikó u. 21.
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A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-002975/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IMCOMEX Kereskedõ és Piacszervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1055 Budapest,
Szent István körút 5. 2. em. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 878225; adószáma: 12739026-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
IMKOMEX Kereskedõ és Piacszervezõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-000492/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „MOHAI 1374” Ásványvízkitermelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1223 Budapest, Kõmáli utca 17.; cégjegyzékszáma:
01 09 882021; adószáma: 12507229-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„MOHAI ÁGNES” Ásványvízkitermelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8042 Moha, Ágnes forrás 026/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft.,
1068 Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-006960/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „ALKOTEX 2000” Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Budapest, Vörösvári út 119.; cégjegyzékszáma: 01 09 889078; adószáma:
11813019-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4030 Debrecen, Diószegi u. 32–34.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002205/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BARTA IMPORT-EXPORT Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1172 Budapest, Besenyszög utca 91., fióktelepei: 1134 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15., 1134 Budapest, Róbert Károly
krt. 54–58., 6000 Kecskemét, Korona utca 2., 1061 Budapest, Andrássy út 35., 1238 Budapest, Bevásárló u. 18.;
cégjegyzékszáma:
01
09
893395;
adószáma:
10893214-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-001228/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) STADION INVEST Beruházás Bonyolító Részvénytársaság „végelszámolás alatt” (1065
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.; cégjegyzékszáma:
01 10 044573; adószáma: 12629240-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
STADION INVEST Beruházás Bonyolító Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
1015 Budapest, Hattyú u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000137/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) Katona Építõipari és Kereskedelmi
Betéti Társaság (7956 Sumony, Vasút utca 4.; cégjegyzékszáma: 02 06 072606; adószáma: 22178109-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly u. 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000626/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Németh és társa” Vendéglátó és Építõ Betéti Társaság (7668 Keszü, Petõfi Sándor
utca 25.; cégjegyzékszáma: 02 06 073078; adószáma:
22291066-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000170/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K. C. S. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7636 Pécs, Tildy
Z. u. 55.; cégjegyzékszáma: 02 09 066392; adószáma:
11822309-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7621 Pécs, Citrom utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.
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ság (7632 Pécs, Aidinger J. utca 25. 10. em. 30.; cégjegyzékszáma: 02 09 067435; adószáma: 12620564-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
G & P GENERÁL Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7636 Pécs, Nagy Ferenc tér 7. V. em. 20.
Jogelõd(ök):
„JOE TROCKENBAU” Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (beolvadással)
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000140/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NA-HA-BA Trans Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7960 Sellye,
Erkel Ferenc u. 19.; cégjegyzékszáma: 02 09 067449; adószáma: 12623378-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KISFALI és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
KISFALI és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
KISFALI és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000063/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000118/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „JOE DRYWALL” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KANIZSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7630 Pécs, Pipitér út 65.; cégjegyzékszáma: 02 09 068898; adószáma:
13106168-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
7630 Pécs-Üszögpuszta 01526/5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma: 01 09
724140.
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Elõzõ elnevezése(i):
„Petõfi” Mezõgazdasági Termelõszövetkezet Harsány
Elõzõ székhelye(i):
3555 Harsány, Kossuth u. l.
Jogelõd(ök): „Alkotmány” Mgtsz Kisgyõr
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársaság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000138/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LEFFLER Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (7741 Nagykozár, Jókai u. 22.; cégjegyzékszáma: 02 09 070205; adószáma: 13538079-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági
Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft.,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000084/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GY. & A. PARTNER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7632 Pécs, Berek u. 11. 3. em. 8.; cégjegyzékszáma:
02 09 070414; adószáma: 13607384-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000081/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Karcsai Beszerzõ és Értékesítõ Gazdaszövetkezet (3963 Karcsa, Szabadság út 15/A; cégjegyzékszáma: 05 02 000707; adószáma: 12536775-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000087/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MENÜ-TRANZIT Kereskedelmi és
Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3571 Alsózsolca, Tanács u. 21.; cégjegyzékszáma: 05 09 007233;
adószáma: 11588683-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000028/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Petõfi” Mezõgazdasági és
Szolgáltató Szövetkezet (3555 Harsány, Központi major
041. hrsz.; cégjegyzékszáma: 05 02 000079; adószáma:
10055661-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-002908/21. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EUROBUILD GROUP Építõipari
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (3900 Szerencs,
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Rákóczi u. 43., korábbi székhely: 1037 Budapest, Dereglye u. 5/B, nem bejegyzett székhely: 3900 Szerencs, Rákóczi út 82.; cégjegyzékszáma: 05 10 000417; adószáma:
12658624-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

6753 Szeged (Tápé), Árnyas utca 13.
Nem bejegyzett székhelye(i):
6120 Kiskunmajsa, Kígyóspuszta 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000176/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000187/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) METALIA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság – végelszámolás alatt (6721
Szeged, Juhász Gyula utca 36/B; cégjegyzékszáma:
06 06 000398; adószáma: 21620139-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HORVÁTH és SERES Kereskedelmi és Vendéglátóipari Betéti Társaság
Seresné és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Seresné és Társa Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság
METALIA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.
6725 Szeged, Rákóczi u. 13.
6721 Szeged, Csuka u. 35. A ép.
6725 Szeged, Sárkány u. 23/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: COOP Szeged Kereskedelmi Regionális Zrt., 6721 Szeged, Szent István
tér 16., cégjegyzékszáma: 06 10 000275.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KINCSIRI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6723 Szeged, Szilléri sgt. 42.
IX. em. 54.; cégjegyzékszáma: 06 06 014691; adószáma:
22100359-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.
(A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000462/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BALU 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 06 06 013158;
adószáma: 21368716-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BALU 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Zöldfa u. 12. 9. em. 39.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000684/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Miu 2005” Vendéglátóipari és
Szolgáltató Bt. (6723 Szeged, Budapesti krt. 34/A
7. em. 21.; cégjegyzékszáma: 06 06 014908; adószáma:
22165389-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Londoni krt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey
u. 13. II. em. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000003/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) KELETÁRU SZL Kereskedelmi Kft.
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(6723 Szeged, József Attila sgt. 128.; cégjegyzékszáma:
06 09 005344; adószáma: 11592480-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ELZA COMMERCE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
CREATIV TIFFANY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Sárosi u. 2.
6722 Szeged, Moszkvai krt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681. (A helyi kirendeltség címe: 6724 Szeged, Hétvezér u. 7–9.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000045/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SAS-KARAKTER 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6900 Makó, Révész u. 66.; cégjegyzékszáma: 06 09 005603; adószáma: 11594729-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6720 Szeged, Feketesas u. 19–21.
6720 Szeged, Feketesas u. 20.
Jogelõd(ök):
SAS-KARAKTER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági
Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901. (A helyi
kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 29. I. em. 5.)
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Elõzõ székhelye(i):
1089 Budapest, Korányi Sándor u. 4. 2. em. 19.
2613 Rád, Sallai út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681. (A helyi kirendeltség címe: 6724 Szeged, Hétvezér u. 7–9.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-07-000534/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INERKOM VILLAMOSIPARI,
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (6771 Szeged,
Szerb u. 188.; cégjegyzékszáma: 06 09 008941; adószáma:
13174327-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6762 Sándorfalva, Kassai u. 21.
Nem bejegyzett székhelye(i):
6725 Szeged, Tisza L. u. 6.
Jogelõd(ök):
INERKOM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
BETÉTI TÁRSASÁG
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41., 6701 Pf. 1205.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000627/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000637/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZÖLD STÍLUS Produkciós és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6726 Szeged,
Pinty u. 13/3.; cégjegyzékszáma: 06 09 007958; adószáma: 11885942-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TRAMOKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Szolker Bau Építõipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6781
Domaszék, Tanya 691.; cégjegyzékszáma: 06 09 009023;
adószáma: 13202642-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.
(A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 41.)
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A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000015/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÉPKÉSZHÁZ Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6753 Szeged,
Madarász u. 33.; cégjegyzékszáma: 06 09 009686; adószáma: 13425647-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41., 6701 Pf. 1205.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000040/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DIALANDES Kereskedelmi, Feldolgozó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6914 Pitvaros, Kossuth L. u. 47.; cégjegyzékszáma:
06 09 009820; adószáma: 13468866-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DIALANDES Kereskedelmi, Feldolgozó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6914 Pitvaros, Kossuth L. u. 47.
Nem bejegyzett székhelye(i):
8073 Csákberény, Petõfi Sándor u. 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000049/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Mysteryk Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6768 Baks, Ady E.
u. 25.; cégjegyzékszáma: 06 09 011065; adószáma:
12748691-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1157 Budapest, Bánkút u. 71.
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6768 Baks, Virág u. 6.
1157 Budapest, Bánkút u. 71.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000053/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BA-PE Vendéglátó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6724
Szeged, Makkoserdõ sor 34/B 1. em. 1.; cégjegyzékszáma:
06 09 011143; adószáma: 13902995-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági
Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901. (A helyi
kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 29. I. em. 5.)

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000638/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „COLOR” Szitanyomó és Kereskedelmi Közkereseti Társaság (8000 Székesfehérvár,
Várkörút 4. 2. em. 23.; cégjegyzékszáma: 07 03 001323;
adószáma: 22009825-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Jogelõd(ök):
„COLOR” Szitanyomó és Kereskedelmi Gazdasági
Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000566/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Barna és Társa Építõipari, Ke-
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reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Prohászka O. u. 11. III. em; cégjegyzékszáma: 07 06 001074; adószáma: 22012322-1-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Barna és Kolipetrosz Kereskedelmi és Szórakoztatóipari és Vendéglátóipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzékszáma: 01 09 724140.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000191/22. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) POCSAI ÉS TÁRSA Kiskereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8060 Mór, Velegi
u. 14. I/3.; cégjegyzékszáma: 07 06 007257; adószáma:
22083319-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000096/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HAMBI-CAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8151 Szabadbattyán, Kölcsey F. út 12.; cégjegyzékszáma: 07 06 011097; adószáma: 21197361-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HAMBI-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000636/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) „VÉD-ÕR TEAM” Vagyonvédelmi Betéti Társaság (8134 Mátyásdomb, Damjanich utca 6.; cégjegyzékszáma: 07 06 012791; adószáma: 21928523-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000094/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NOTUS Hungary Villamosenergia-termelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Távirda u. 2/A; cégjegyzékszáma:
07 09 009209; adószáma: 12981151-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000631/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NOXAFIL Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8000 Székesfehérvár, Sereg utca 1.; cégjegyzékszáma:
07 09 009741; adószáma: 13109037-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„MAROSHEGY” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Segesvári u. 47.
8000 Székesfehérvár, Budai út 9–11.
8000 Székesfehérvár, Kertész u. 3.
8000 Székesfehérvár, Gáz utca 9. B ép. 7. em. 22.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST
ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 561904.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000532/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAGIC SOUND Szolgáltató és
High End Audió és Audiophile Cd, Lp Exclusive Distributor Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8056 Bakonycsernye, Ifjúság utca 48.; cégjegyzékszáma:
07 09 010083; adószáma: 11525813-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LIVING SOUND FIDELITY – MAGIC SOUND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
MAGIC SOUND SZOLGÁLTATÓ ÉS HIGH END
AUDIÓ ÉS AUDOPHILE CD, LP EXCLUSIVE DISTRIBUTOR Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Fûzfa u. 42.
8174 Balatonkenese, Szõlõ utca 15.
8000 Székesfehérvár, Sajó utca 129.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000052/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GRAVITERM Építõ, Szerelõ és Fõvállalkozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400 Sopron, Híd u. 54.; cégjegyzékszáma: 08 09 000024; adószáma: 10327430-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GRAVITERM Épületgépészeti és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
GRAVITERM Épületgépészeti és Kereskedelmi Osztrák–Magyar Korlátolt Felelõsségû Társaság
GRAVITERM Épületgépészeti és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Ady E. u. 117.
9400 Sopron, Felsõbüki Nagy P. út 42.
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9400 Sopron, Vándor Sándor u. 7.
9400 Sopron, Csengery utca 30–32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000103/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PÁPAI Ez + Az Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(9023 Gyõr, Kodály Z. út 16.; cégjegyzékszáma:
08 09 005282; adószáma: 11405186-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PÁPAI Ez + Az Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9019 Gyõr, Vaskapu u. 15.
Jogelõd(ök):
Pápai Ez + Az Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A. I/3. Postacím: 1398
Budapest, Pf. 593, cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000030/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Special MechaniQ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9200 Mosonmagyaróvár, Buzogány utca 18.; cégjegyzékszáma:
08 09 012528; adószáma: 13362131-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1576 Budapest,
Pf. 52., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000066/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) ALAPTETÕ Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9400 Sopron, Lehár Ferenc u. 117.; cégjegyzékszáma:
08 09 014253; adószáma: 13780513-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.
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dett végzésével a(z) OFERTA Kereskedelmi Betéti
Társaság (4032 Debrecen, Domokos Lajos utca 32.
4. em. 20.; cégjegyzékszáma: 09 06 011955; adószáma:
21488618-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ALLROUND Nr. 1. Építõipari és Kereskedelmi Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000151/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) „Bau-Mix ’96” Tervezõ és Szolgáltató
Betéti Társaság (4034 Debrecen, Nógrádi M. u. 10.; cégjegyzékszáma: 09 06 006193; adószáma: 22882046-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A., cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000041/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KELETI KLÁN Kereskedelmi Betéti Társaság (4243 Téglás, Domb utca 8.; cégjegyzékszáma: 09 06 013648; adószáma: 22128805-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A., cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000295/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BRUGELLA 96 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 10700. hrsz.; cégjegyzékszáma: 09 06 006231;
adószáma: 22881595-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BRUGELLA 96 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4200 Hajdúszoboszló, Ádám u. 29/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000024/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 25. napján jogerõre emelke-

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000980/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VIVALDO-PAINTING Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (4090 Polgár, Vörösmarty u. 12.; cégjegyzékszáma: 09 06 013965; adószáma:
22198231-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség
címe: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000120/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „PACK-ing” Termelõ, Termeltetõ
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Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4141 Furta, Iparterület 081/9. hrsz.; cégjegyzékszáma: 09 09 001733; adószáma: 11141730-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„PACK-ing” Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Táraság
Elõzõ székhelye(i):
4025 Debrecen, Tóth Árpád u. 2.
4025 Debrecen, Miklós utca 15.
4034 Debrecen, Létai út 1114/155. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000076/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) G & G Debrecen Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4029 Debrecen, Csillag utca 38.; cégjegyzékszáma: 09 09 003718;
adószáma: 12111358-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István u. 117. 3/11.
4032 Debrecen, Szalay S. u. 9.
4029 Debrecen, Maróthy Gy. u. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000096/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K. T. Z. Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4034 Debrecen, Bihari út 7. A ép.; cégjegyzékszáma: 09 09 007233; adószáma: 11996798-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 6. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000516/26. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JUHÁSZ-TÜZÉP Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4060 Balmazújváros, Nap utca 4390/14. hrsz.; cégjegyzékszáma: 09 09 010203; adószáma: 13167039-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000048/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ERFOREX Közmûépítõ és Üzemeltetõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (4031
Debrecen, Bartók Béla utca 9.; cégjegyzékszáma:
09 10 000358; adószáma: 12116999-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000090/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „RÓZSA VIRÁG 2002”
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3372
Kömlõ, Ady E u. 42.; cégjegyzékszáma: 10 06 025277;
adószáma: 21544244-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000084/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001563/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KIRÁLY-2005. Vendéglátóipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3200
Gyöngyös, Pesti út 2.; cégjegyzékszáma: 10 06 026126;
adószáma: 22186364-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INFOWAVE Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2132 Göd,
Vasút út 19.; cégjegyzékszáma: 13 06 019083; adószáma:
24546317-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000085/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SCANDALO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger,
Rákóczi u. 34. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma: 10 09 027174;
adószáma: 13449089-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3534 Miskolc, Bertalan u. 7.
3780 Edelény, Borsodi út 103.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070138/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „NOBLESSE” Befektetési és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2890 Tata Corvin u. 6; cégjegyzékszáma: 11 09 002539;
adószáma: 11184485-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1066 Budapest, Teréz krt. 54. 2. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001320/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) 3 SELLÕ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2000 Szentendre, Muflon
utca 4.; cégjegyzékszáma: 13 06 019774; adószáma:
24552178-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001565/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Fazekas Testvérek Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2040 Budaörs, Tavasz
u. 41.; cégjegyzékszáma: 13 06 037427; adószáma:
20710134-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.
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A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001586/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002591/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „EVENT” Rendezvényszervezõ Betéti Társaság (2766 Tápiószele, Zsófi út 44.; cégjegyzékszáma: 13 06 050980; adószáma: 28445847-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ATIS-TEXT Kereskedelmi Betéti
Társaság (2750 Nagykõrös, Bálvány utca 2. 2. em. 6.; cégjegyzékszáma: 13 06 060186; adószáma: 21365469-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István u. 41. 7. em. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001790/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-06-001688/22. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BLUE 70-80 Kereskedelmi és
Vendéglátó Betéti Társaság (2100 Gödöllõ, Blaháné
utca 21.; cégjegyzékszáma: 13 06 053463; adószáma:
22121688-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HADNAGY ÉS TÁRSA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100 Gödöllõ,
Erdõszél utca 25.; cégjegyzékszáma: 13 09 073071; adószáma: 12165821-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2100 Gödöllõ, Erdõszél u. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001497/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000123/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ANDOR-SECURITY Személy- és
Vagyonvédelmi Betéti Társaság (2315 Szigethalom,
Dobó Katica u. 1.; cégjegyzékszáma: 13 06 057185; adószáma: 22290474-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GASZTROVIN Borászati
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (2040 Budaõrs, Kismartoni
u. 84; cégjegyzékszáma: 13 09 074685; adószáma:
10472042-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST INVESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.
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A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000123/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-000595/21. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GASZTROVIN Borászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (2040 Budaörs, Kismartoni u. 84; cégjegyzékszáma: 13 09 074685; adószáma: 10472042-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST INVESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pasi-mix Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd, Mecseki utca 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 089842; adószáma:
12763474-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1194 Budapest, Vásár tér 167746/1.
8230 Balatonfüred, Hajógyár-Vitorlás kikötõ
3300 Eger, Sas u. 94.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001188/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Hungarolombard Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2120
Dunakeszi, Székesdûlõ; cégjegyzékszáma: 13 09 078578;
adószáma: 10839254-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy.
út 33. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002623/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HÚSDORÁDÓ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2220 Vecsés, Kossuth L. u. 12.; cégjegyzékszáma: 13 09 080193;
adószáma: 12387887-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002653/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DURACO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2089 Telki,
Búzavirág utca 18.; cégjegyzékszáma: 13 09 093580; adószáma: 12107087-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Fióktelepe(i):
1119 Budapest, Andor utca 41.
Jogelõd(ök):
BÉRC Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy.
út 33. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002048/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MON-BAU Általános Építõipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2200 Monor, Lehel utca 2.; cégjegyzékszáma:
13 09 098164; adószáma: 13233389-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-000072/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „N+E” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2151 Fót, Bartók
Béla u. 31.; cégjegyzékszáma: 13 09 099907; adószáma:
12681514-2-13) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002332/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „LÉVAY PETROL” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (2340 Kiskunlacháza, Dobó I. u. 90.; cégjegyzékszáma: 13 09 101100; adószáma: 11570442-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001438/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Marianna Sörház Vendéglátó Kft. (2030 Érd, Szigetvár utca 33.; cégjegyzékszáma:
13 09 102046; adószáma: 13081601-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi út 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.
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A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002383/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FAMO-BAU Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2254 Szentmártonkáta, Homokerdõ út 17.; cégjegyzékszáma:
13 09 104657; adószáma: 11884824-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MAGYAR ZSUZSA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2132 Göd (Felsõgöd), Árpád út 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1135
Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000097/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZP. BAU Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2181 Iklad, Parti u. 22.; cégjegyzékszáma: 13 09 105294; adószáma: 12971554-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001480/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Apuka’s Home Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2364 Ócsa,
Munkácsy M. utca 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 105309;
adószáma: 13590484-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.
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A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002331/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Naplás-CASYS Ingatlanberuházási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2132 Göd, Kádár utca 49.; cégjegyzékszáma:
13 09 106747; adószáma: 13662998-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002123/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DAPE Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, elõzõ elnevezése BL-ÉP-SZER Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2251 Tápiószecsõ, Ipar u. 4.; cégjegyzékszáma: 13 09 107308; adószáma: 12223057-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1083 Budapest, Tömõ u. 40–46. 17. em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002489/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HUNNIA-HOLDING Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2112 Veresegyház, Kölcsey u. 30.; cégjegyzékszáma: 13 09 110550;
adószáma: 12963832-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HUNNIA-HOLDING Biztonsági Szolgálat Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Üteg u. 26. XI. em. 54.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-000645/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MG-DIREKT Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd,
Piroska u. 14.; cégjegyzékszáma: 13 09 111274; adószáma: 12855302-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3516 Miskolc, Simándi P. u. 4.
1033 Budapest, Cserepes u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA
Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy.
út 33. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000045/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KAPOS-MIDIPLAST-2000. Mûanyagipari és Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Búzavirág utca 29. 2. em. 1.; cégjegyzékszáma:
14 06 305246; adószáma: 20635570-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MINIPLAST Mûanyagipari és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000562/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DZSENTRI 2002 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8600 Siófok, Kálmán I. sé-
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tány 2–4.; cégjegyzékszáma: 14 06 306555; adószáma:
21476370-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
DZSENTRI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.
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dett végzésével a(z) RADIO LINE Kommunikációs,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. (8600 Siófok, Kele utca 32.; cégjegyzékszáma:
14 09 304176; adószáma: 12471236-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8600 Siófok, Somogyi B. utca 4.
Jogelõd(ök): RADIO LINE Kommunikációs Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000025/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HEKI-BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7553 Görgeteg,
Kisszõlõ telep 4.; cégjegyzékszáma: 14 06 307645; adószáma: 22197429-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000091/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Han-Kovács Bau Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7400
Kaposvár, Teleki utca 16–18.; cégjegyzékszáma:
14 06 307923; adószáma: 22311913-2-14) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Han-Kovács Bau Építõipari és Kereskedelmi Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000445/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelke-

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000485/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZILA Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. (8600 Siófok,
Küszhegyi utca 1/D; cégjegyzékszáma: 14 09 304451;
adószáma: 12599370-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001284/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „GRÖNLAND” Kereskedelmi
Betéti Társaság (4625 Záhony, Akácfa út 2.; cégjegyzékszáma: 15 06 080097; adószáma: 25616592-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4625 Záhony, Szamuely út 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000416/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAMATE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4244 Újfehértó, Gábor Áron
u. 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 081970; adószáma:
25653076-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„K & D TRADE” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Kiss Ernõ u. 48.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség címe: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001500/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PERSEQUOR Információs-Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Árpád u. 50/A 2. em. 9.; cégjegyzékszáma:
15 06 083468; adószáma: 25669136-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4431 Sóstófürdõ, Erika u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000465/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „VISZ-GY” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy,
Csaba utca 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 085273; adószá-
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ma: 25686069-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Kórház u. 55.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai
u. 30.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000270/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „OFSZET” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4461 Nyírtelek, Rákóczi u. 113.; cégjegyzékszáma:
15 06 086334; adószáma: 20195191-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„OFSZET” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A ép. I/3.,
cégjegyzékszáma: 05 09 005543. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Korányi utca 195.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000371/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZALKO Kereskedelmi és Termelõi
Betéti Társaság (4831 Tiszaszalka, Petõfi u. 64.; cégjegyzékszáma: 15 06 086672; adószáma: 20272032-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4800 Vásárosnamény, Petõfi u. 27/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000289/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000264/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) eXpressz-2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4551 Nyíregyháza, Élet
u. 38.; cégjegyzékszáma: 15 06 086928; adószáma:
20356396-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PROFIMEC Kereskedelmi
Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 3.
4. em. 7.; cégjegyzékszáma: 15 06 089249; adószáma:
21149090-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A ép. I/3.,
cégjegyzékszáma: 05 09 005543. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Korányi utca 195.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000326/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000327/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALDAVAZORUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 087400; adószáma:
20656476-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JURADUS-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089735; adószáma: 21369126-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000328/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000271/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ASANOVA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 088920; adószáma:
21088689-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RAMAZAN Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090672; adószáma:
21495047-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A ép. I/3.,
cégjegyzékszáma: 05 09 005543. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Korányi utca 195.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000366/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000263/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LOL-PILIP Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Szt. László
út 29.; cégjegyzékszáma: 15 06 091132; adószáma:
21539549-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARIÉS TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Nyíregyházi u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 092431; adószáma: 21896307-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SHABOVTA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A ép. I/3.,
cégjegyzékszáma: 05 09 005543. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Korányi utca 195.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000364/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AVEKA-STAR-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 5. V. em. 41.; cégjegyzékszáma:
15 06 091750; adószáma: 21800025-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000365/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALEXS-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Százados u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 091792; adószáma:
21801260-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000227/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZABOLCS 2005. Útépítõ Betéti
Társaság (4834 Tiszakerecseny, Béke út 48.; cégjegyzékszáma: 15 06 093566; adószáma: 22177328-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
SZABOLCS út Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001287/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BREK-BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4300 Nyírbátor,
Pócsi utca 70.; cégjegyzékszáma: 15 06 093624; adószáma: 22190680-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000899/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „WEST-UNION-IMPEX” Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 98.; cégjegyzékszáma: 15 09 061573;
adószáma: 10749524-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Budai Nagy Antal u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000153/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZABÓ & SZABÓ Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4501 Kemecse, Mezõ utca 27.; cégjegyzékszáma:
15 09 066625; adószáma: 12559336-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MISÁK Mezõgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Ív u. 50/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000005/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) „AP Studió” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Garibaldi u. 49. 3. em. 7.; cégjegyzékszáma:
15 09 066684; adószáma: 12575969-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000376/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VIDOVEN ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Tamási Áron u. 4. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 15 09 067666; adószáma: 12853056-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000048/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KOSEK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4431 Sóstógyógyfürdõ, Tölgyes u. 21/A; cégjegyzékszáma: 15 09 067781;
adószáma: 12884308-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Kert köz 15. 1. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000907/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „SASA-TERV” Tervezõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4405 Nyíregyháza, Nárcisz u. 72.; cégjegyzékszáma:
15 09 068333; adószáma: 13031905-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„SASA-TERV” Tervezõ és Kereskedõ Korlátolt felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4405 Nyíregyháza, Nárcisz u. 72.
4400 Nyíregyháza, Rókadûlõ 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000503/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NYÍR-ÁLVÁNY Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Bercsényi utca 4.; cégjegyzékszáma:
15 09 068587; adószáma: 13100083-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000362/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Gávai Czakó és Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4483 Buj,
Arany J. u. 54.; cégjegyzékszáma: 15 09 068993; adószáma: 12538337-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Konkoly és Társa Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Baranzó és Társa Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
BUJI CSIKÓ ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Buji Nagy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3554 Bükkaranyos, Széchenyi u. 17.
4483 Buj, Hunyadi u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000363/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZUR-KER Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4342 Terem, Fõ út 14.; cégjegyzékszáma: 15 09 069920;
adószáma: 13501965-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4334 Hodász, Kossuth u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000225/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „PRECÍZ-BAU-ÉP-KER” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4971 Rozsály, Petõfi u. 15.; cégjegyzékszáma: 15 09 070609; adószáma: 13697770-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001294/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BARUCH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Május 1. tér 13. I. em. 6.; cégjegyzékszáma: 15 09 070634;
adószáma: 13707965-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000383/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „KÉKCSEI AKÁCOS” Erdõbirtokossági Társulat „végelszámolás alatt” (4494 Kékcse,
Fõ u. 194.; cégjegyzékszáma: 15 15 000021; adószáma:
11253769-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„KÉKCSEI AKÁCOS” Erdõbirtokossági Társulat
Elõzõ székhelye(i):
4494 Kékcse, Vörösmarty u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség címe: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000036/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „VERES” Kereskedelmi-Szolgáltató Betéti Társaság (5400 Mezõtúr, Bálvány u. 12.; cégjegyzékszáma: 16 06 004161; adószáma: 26054937-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5400 Mezõtúr, Balassa u. 13.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszáma: 01 09 077793.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000102/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HANGA – 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5100 Jászberény, Szentháromság tér 2.; cégjegyzékszáma: 16 06 005175; adószáma:
26064376-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5100 Jászberény, Jákóhalmi u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000062/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TURAI Termelõ és Szolgáltató Betéti Társaság (5243 Tiszaderzs, Fõ u. 137.; cégjegyzékszáma: 16 06 006420; adószáma: 20317841-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000024/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SPIRÁL-2001. Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5200 Törökszentmiklós,
Gyõrffy u. 1.; cégjegyzékszáma: 16 06 007553; adószáma:
20980447-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Kocsoros u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000083/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CSO-KI SZOL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5200 Törökszentmiklós,
Nyár u. 9.; cégjegyzékszáma: 16 06 008597; adószáma:
21552423-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
A ép. I. em. 10., cégjegyzékszáma: 16 09 001795.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000077/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WALDER-TRANS Szállítási és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok, Honvéd u. 15.; cégjegyzékszáma: 16 09 004065; adószáma: 11278401-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PARADISE 96’ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5052 Újszász, Bajcsy u. 17.
5052 Újszász, Baross u. 3.
5052 Újszász, Damjanich u. 6/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000109/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HVBV Ingatlanfejlesztõ Korlátolt
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Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (5000 Szolnok, Orosz György u. 17. 6. em. 28.; cégjegyzékszáma:
16 09 007960; adószáma: 12836518-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HVBV Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1074 Budapest, Hársfa u. 23. 1. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000085/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JOB-KONTROL 2005 Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5400
Mezõtúr, Cs. Wágner József u. 12.; cégjegyzékszáma:
16 09 008574; adószáma: 13617242-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000090/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AGRO SINKÓ HUNGARY Mezõgazdasági Termékértékesítõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (5081 Szajol, Damjanich utca 1/A; cégjegyzékszáma: 16 09 009461; adószáma: 14017621-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000298/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) TÓTH és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7140 Bátaszék, Hunyadi
u. 36.; cégjegyzékszáma: 17 06 005908; adószáma:
21893067-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ERÕS és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7163 Mõcsény, Béke u. 68.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000018/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DOMBÕR SECURITY Személyés Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7251 Kapospula, Rákóczi út 89.; cégjegyzékszáma:
17 09 003624; adószáma: 11811512-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000004/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VASI TRI-SZTÁR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700
Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 44.; cégjegyzékszáma:
18 09 102006; adószáma: 11310334-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Szent Imre herceg u. 54/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 8900 Zalaegerszeg, Békeliget u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.
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A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000020/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EUROCASH-2000 Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely,
Szürcsapó u. 20. A ép. 2. em. 7.; cégjegyzékszáma:
18 09 104142; adószáma: 11927057-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Dolgozók útja 1. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000021/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GLOBAL CAPITAL INVEST Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9700 Szombathely, Szent Flórián körút 2.; cégjegyzékszáma: 18 09 106341; adószáma: 13495145-2-18)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000184/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DOGE 2006 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700
Szombathely, Váci Mihály utca 39. 3. em. 13.; cégjegyzékszáma: 18 09 106980; adószáma: 13832517-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.
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A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000460/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Tubai és Horváth Export-Import Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8412 Gyulafirátót, Zirci u. 50.; cégjegyzékszáma: 19 06 507710; adószáma: 21953563-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000114/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GELD-BEST Ügyviteli és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8300 Tapolca,
Batsányi tér 7.; cégjegyzékszáma: 19 09 501507; adószáma: 11328331-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GELD-BEST Ügyviteli és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
GELD-BEST Ügyviteli és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
8300 Tapolca, Kazinczy tér 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000033/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KEMIPLAS HUNGARY Vegyipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8195
Királyszentistván, Külterület, hrsz. 011/7.; cégjegyzékszáma: 19 09 508024; adószáma: 13435505-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
NITROSEN Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Egyetem utca 9.
8195 Királyszentistván, Külterület, hrsz. 023.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000161/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „SKS-BAU INVEST” Közmû,
Mély- és Magasépítõipari, Vendéglátóipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém, Ady Endre
utca 7. B ép.; cégjegyzékszáma: 19 09 508218; adószáma:
13504834-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II/l6., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020364/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LUX ÜZLETHÁZ ’96 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8360 Keszthely, Lovassy u. 6.; cégjegyzékszáma: 20 06 034129; adószáma:
27687633-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-06-020610/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bedõ Fuvarozási Betéti Társaság
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(8752 Zalakomár, Ifjúság u. 26.; cégjegyzékszáma:
20 06 037708; adószáma: 21564967-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasági-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
A TREND Gazdasági Képviseleti Kft. (cégjegyzékszáma: [01 09 867547]; székhely: 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) mint az ELEKTROSAVE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[13 09 098770]; székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 11.) Pest
Megyei Bíróság 6. Fpk. 13-07-001901/6. számú végzésében kijelölt felszámolója
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A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesítést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, 30 napnál
nem régebbi cégkivonatának és aláírási címpéldányának
eredeti példányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki
bizonylatát, vagy átvételi elismervényt. Magánszemély
pályázó esetén szükséges még személyi igazolvány másolat és a pályázat két tanúval történt hitelesítése.
A pályázatban egyértelmûen meg kell jelölni a fizetés
határidejét és az esetleges biztosítékokat is.
A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki átutalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánlatokat nem fogadunk el.
A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent eladási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiányában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonában meglévõ könyveiben szereplõ háztartási gép
javításhoz szükséges tárgyi eszközeit, valamint a társaság
által visszacserélt selejtes árukat, alkatrészeket.
Irányár: 1 200 000 Ft, azzal hogy a 2007. évi CXXVII.
törvény 142. §-a alapján az áfát a vevõnek kell teljesítenie.
Bánatpénz: a megajánlott nettó vételár 10%-a.
A részletes információ a TREND Gazdasági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17. sz. alatti
irodájában, vagy dr. Zudor Mónika felszámolóbiztostól
[06 (1) 336-0321 vagy 06 (20) 454-3564] kérhetõ, munkanapokon 8–16 óra között.
A pályázóknak a bánatpénzt készpénzben, a TREND
Gazdasági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u.
16/B II. 17. sz. alatti irodája pénztárában letétbe kell helyeznie, vagy a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett
10200483-36111448 számú bankszámlaszámra kell teljesíteni, „ELEKTROSAVE pályázat” megjegyzéssel, a befizetésnek meg kell érkeznie a pályázat beadási határidejéig.
A kiíró ezzel az összeggel a bánatpénz szabályai szerint
rendelkezik.
A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban, ,,ELEKTROSAVE” felirattal kell benyújtani, a TREND Gazdasági
Képviseleti Kft. irodájába (1024 Budapest, Lövõház u.
16/B II. 17.) postai úton, vagy személyesen.
A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. május 8.) követõ 15. napon 12 óráig.
Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; 1146
Budapest, Thököly út 59/A I. 3.) mint a Solar–91 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg.: [13 09 075284]; 2045
Törökbálint, Árpád u. 75.; adószám: [0519293-2-13])
adós kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi gépjármûvét:
BMW 528 ia típusú, 1998-as évjáratú gépjármû. A gépjármû becsértéke: bruttó 1 800 000 Ft. A bánatpénz összege: 90 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ gépjármûvekrõl információt és
tájékoztatást ad Talabér Tímea, tel.: 450-0433.
A pályázaton történõ részvétel további feltétele a pályázati pontnál megjelölt bánatpénz befizetése a CSABAHOLDING Kft. CIB Bank Rt.-nél vezetett 1070016504411402-52000001 számú bankszámlájára, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz befizetése 2008. május 29-ig történhet.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánatpénz
visszautalását.
A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyére
– CSABAHOLDING Kft. 1146 Budapest, Thököly
út 59/A I. 3. – kérjük személyesen beadni, munkanapokon
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10 órától 13 óráig. A borítékra írják rá: ,,SOLAR–91 Kft.
f. a. Pályázat”.
A pályázatok beérkezésének végsõ határideje:
2008. május 30. 11 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 30. nap.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a fenti benyújtási határidõt követõ 5 munkanapon belül. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl ezen
idõponttól számított 5 munkanapon belül értesítést kapnak. Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon
belüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

A Dr. Hetényi Géza és Tsa. Felszámoló Kft. (Cg.:
[01 09 568162]; 1137 Budapest, Szent István krt. 4.)
mint a Tasnády és Tasnády Papír és Poszter Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [01 09 561659]; 1117 Budapest, Fehérvári
út 33/A; felszámlóbiztos: dr. Csaba Árpád) Fõvárosi Bíróság által kijelölt felszámolója
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levélben kell a felszámoló Dr. Hetényi Géza és Tsa. Felszámoló Kft., 1387 Budapest, Pf. 46 levélcímére megküldeni. A küldeményen fel kell tüntetni a ,,TASNÁDY” vezérszót, valamint a megpályázott vagyoncsoport római
számmal történõ megjelölését.
A pályázati ajánlatnak mindenképpen tartalmaznia kell
a pályázó adatait (név vagy cégnév, cím vagy székhely,
képviselõ neve, adószám, cégjegyzékszám), nem természetes személy esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt, az egyértelmûen meghatározott ajánlati árat, valamint a bánátpénz letételérõl
szóló banki teljesítési igazolást a felszámoló 1070002426647603-51100005 számú számlájára. A bánatpénz
összege az irányár 10%-a.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen jogukat a pályázat keretében gyakorolhatják.
A felszámoló, illetve a felszámolás alatt álló cég a pályázat tárgyára kellékszavatosságot nem vállal, és beszámítást nem fogad el. A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül sor, melyrõl a pályázókat írásban értesítjük.
A felszámoló a pályázati ajánlatokat a pályázatok bontását követõ 15 napon belül értékeli és annak eredményérõl a
pályázókat értesíti.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
A felszámoló a befolyt, azonban felhasználásra nem került bánatpénzt az eredményhirdetést követõ 8 napon belül
kamat- és költségmentesen visszautalja a pályázónak.
További felvilágosítással dr. Csaba Árpád felszámolóbiztos áll rendelkezésre a 239-0726-os telefonszámon.

pályázat
útján nyilvános értékesítésre hirdeti meg az adós gazdasági társaság tulajdonában álló vagyontárgyakat az alábbi
vagyoncsoportok szerint:
I. Vagyoncsoport
1 darab IVECO 35 C 13 V Turbodaily típusú, 2002
gyártási évû tehergépkocsi. A tehergépkocsi több helyen
sérült, az átlagosnál rosszabb mûszaki állápotú.
Az I. vagyoncsoportba tartozó vagyontárgy irányára:
1 660 000 Ft + áfa.
II. Vagyoncsoport
1 darab KIA PREGIO TREKKING típusú, 2002 gyártási évû tehergépkocsi. A tehergépkocsi több helyen sérült,
jelenleg mûködésképtelen.
A II. vagyoncsoportba tartozó vagyontárgy irányára:
707 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
A meghirdetett vagyontárgy megvásárlására vonatkozó
pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban a jelen hirdetménynek a Cégközlönyben történõ megjelenését (2008.
május 8.) követõ 15. napig postára adandó tértivevényes

Az ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[08 09 003091]; 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.; 9001
Gyõr, Pf. 649) mint a Tatai Klíma Centrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 007786]; 2890
Tata, Agostyáni út 79.; adószáma: [12521551-2-11]) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az „f. a.” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:
Gépjármûvek:
Fiat Ducato Furgon D
Elsõ forg. lépés: 2001. augusztus 1., km-telítettség:
186 212 km. Hengerûrtartalom: 1905 cm3.
Mûszaki vizsga: 2007. augusztus 5-ig; zöldkártya:
2008. augusztus 23-ig.
Irányár: 500 000 Ft + áfa.
Peugeot Partner 170 C
Elsõ forg. lépés: 1998. szeptember 30., km-telítettség:
kb. 189 818 km.
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Hengerûrtartalom: 1360 cm3; üzemmód: benzin.
Mûszaki vizsga: 2007. november 18.; zöldkártya: 2007.
július 19-ig.
Irányár: 200 000 Ft + áfa.
Klímaberendezések, légcsatorna, légforgató és egyéb
hûtéstechnikai eszközök.
Irányár: 5 000 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ADVOCO Kft.,
9001 Gyõr, Pf. 649 címre vár „Tatai Klíma Centrum Kft.
f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget
vállal.
A vételárba hitelezõi követelés beszámítására nincs lehetõség.
Az ajánlatokat kettõs zárt borítékban, magyar nyelven,
postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró címére
(ADVOCO Kft., 9001 Gyõr, Pf. 649; 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.).
Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:
2008. május 23. (déli) 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától, Gáspár János felszámolóbiztostól a 06 (96) 550-920
vagy 06 (30) 224-3712-es telefonszámon szerezhetõ be.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A bontást követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül,
melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, a vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb
eltérés esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalás
megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás
megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek, amennyiben a kiírás keretében elõvásárlási szándékukat elõzetesen bejelentették.
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Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1. I. em.) mint a Somogyi Cigányságért Kht.
„f. a.” (Cg.: [14 14 300029]; 7400 Kaposvár, Szent Imre
u. 14.) bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi ingatlanát:
Babócsa, külterület 072/2. hrsz. alatti 3840 m2 ingatlan.
Az ingatlan irányára: 350 000 Ft.
Bánatpénz: 35 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ környezeti károk elhárítását.
Az ingatlanról készült értékbecslés a felszámoló irodájában – elõzetes idõpont-egyeztetést követõen – megtekinthetõ.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borítékban, ,,Somogyi Cigányságért Kht. f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel a felszámoló irodájában kell átadni (1055
Budapest, Szent István krt. 1.) jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenését (2008. május 8.) követõ 15. nap
legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399
Budapest, Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény a
megjelölt határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.
A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. A felszámoló
fenntartja a jogát, hogy a közel azonos ajánlattevõk között
ártárgyalást tartson. A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele.
A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszafizetésre kerül.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján
e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a nyilvános eredményhirdetés helyszínén
és idõpontjában gyakorolhatják. Eredményhirdetés: 2008.
május 28-án 16 óra 30 perckor a felszámoló székhelyén.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
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A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
hétköznap 9 és 12 óra között a 302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos: Kozári Richárd.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; korábbi
székhely: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím:
7601 Pécs, Pf. 378) a ,,KISKUN-KONZERV” Élelmiszeripari, Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [20 09 067500];
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 4. II. 5.; adószáma:
[11370053-2-20]), a Zala Megyei Bíróság 1. Fpk.
20-07-020269/2. számú jogerõs végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján, elsõsorban egyben kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ – leltár szerinti –
alábbi vagyontárgyakat:
1. Gépek, eszközök, berendezések
A vagyontárgyak részletes leírását és a pályázattal kapcsolatos további információkat írásos dokumentáció tartalmazza.
A fenti vagyonelemek irányára: 32 000 000 Ft + áfa
(harminckettõmillió forint + áfa).
2. Értékesíteni kívánja továbbá adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi ingatlant:
– Csengele, külterület 081/32. hrsz. alatt felvett, 1 ha
5495 m2 alapterületû, kivett mûvelési ág megjelelölésû ingatlant felépítménnyel együtt.
Az ingatlan (földterület és felépítmény) irányára:
178 000 000 Ft + áfa (egyszázhetvennyolcmillió forint +
áfa).
Együttesen: 210 000 000 Ft + áfa (kettõszáztízmillió forint + áfa).
Az 1. és 2. pontban megjelölt vagyontárgyak részletes
leírását és a pályázattal kapcsolatos további információkat
tartalmazó írásos dokumentáció megtekinthetõ, és
300 000 Ft + áfa ellenében vásárolható meg a pályázati
ajánlat benyújtásának helyén, VECTIGALIS ZRt. zalaegerszegi irodájában (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13.).
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS ZRt.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13. szám alatti fióktelepére, illetve 8901 Zalaegerszeg, Pf. 235 címekre kér ,,KISKUN-KONZERV Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton eljuttatni.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell: magánszemély ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az
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azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását, továbbá igazolást arról, hogy az értékesítéshez kapcsolódó tenderfüzetet megvásárolta. Vállalkozás, illetve társaság ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét,
székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat,
hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ
tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását, továbbá igazolást arról, hogy az értékesítéshez kapcsolódó tenderfüzetet megvásárolta.
Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. május 8.) számított 20. nap 12 óra.
Az értékesítéssel kapcsolatos további információ a felszámoló szervezet munkatársától, Péter Márta igazgatótól
a 06 (30) 247-2666-os telefonszámon kérhetõ.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft. (Cg.: [01 09 268312]; 1068 Budapest, Benczúr u. 8. I. 5.) mint a RÓZSAVÖLGYI Általános Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 264557]; székhelye: 1194 Budapest, Hoffher
Albert u. 2.; adószáma: [10847309-2-43]) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a RÓZSAVÖLGYI Kft. „f. a.” vagyontárgyait:
1. Vagyoncsoport:
4 gazdasági társaságban meglévõ részesedés (részletes
ismertetés a pályázati feltételeket is tartalmazó feltételfüzetben),
Irányár: 136 006 250 forint.
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Az 1. vagyoncsoport esetében a bánatpénz mértéke az
irányár 10%-a.
A fentiekben meghatározott vagyoncsoporton belüli
4 tétel megvásárlására külön-külön és együttesen is lehet
ajánlatot tenni.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 naptári napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási jogukat a jelen
pályázati eljárás keretében, kizárólag a nyilvános eredményhirdetésen gyakorolhatják.
A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, valamint a meghirdetett vagyoncsoportokat bemutató feltételfüzet a NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és
Mûszaki Szolgáltató Kft. felszámoló irodájában (1068 Budapest, Benczúr u. 8. I. 5.) munkanapokon 9–12 óra között
megtekinthetõ, illetve megvásárolható.
A pályázati ajánlatok érvényességének feltétele a bánatpénz elõzetes megfizetése a RÖZSAVÖLGYI Kft. „f. a.”
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
73600149-11111283 számú bankszámlájára. (A közlemény rovatba feltétlenül fel kell tüntetni: „RÓZSAVÖLGYI Kft. f. a. bánatpénz”.) A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, ha azt az itt megadott bankszámlaszámon
az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A bánatpénz elõzetes megfizetését a pályázat benyújtásakor
igazolni kell.
Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázónak
a pályázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül
visszautalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem
kamatozik.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adatait,
30 napnál nem régebbi, eredeti cégkivonatát, a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát. Magánszemély
pályázó esetén a pályázatot teljes bizonyító erejû magánvagy közokiratba kell foglalni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat forintban, és nyilatkozatot arról, hogy az áfa e fölött értendõ,
valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek és a
pályázati feltételfüzetben szereplõ adásvételi szerzõdéstervezet elfogadásáról, továbbá arról, hogy a vásárlásra jogosult az adásvételi szerzõdést a felszámoló felhívására
5 naptári napon belül megköti. A pályázati ajánlatokban
60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
A pályázati ajánlatokat magyar nyelven egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli, zárt borítékban,
,,RÓZSAVÖLGYI Kft. f. a. – pályázat” jeligével ellátva,
dr. Walkshöfer Katalin budapesti közjegyzõ irodájában
(Budapest VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 65. II. 3.) –
személyesen, vagy kézbesítõ útján –
2008. május 23-án 8 óra 30 perc–9 óráig
lehet benyújtani. A pályázati ajánlatok átvételérõl a pályázó kérésére átvételi elismervényt kap.

2853

A pályázati ajánlatokat a benyújtásuk helyszínén,
10 órakor, közjegyzõ jelenlétében bontja fel a felszámoló.
A pályázati ajánlatokról közjegyzõi okirat készül. A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzeket
megfizették, és ajánlatukat határidõben nyújtották be,
részt vehetnek.
A pályázatok értékelésére (eredményhirdetésre) 2008.
május 30-án 10 órakor kerül sor a felszámoló székhelyén
(Budapest VI., Benczúr u. 8. I. 5.). A felszámoló minden
pályázót írásban értesít, egyben a nyertes pályázót/pályázókat értesíti az adásvételi szerzõdés megkötésének idõpontjáról.
Amennyiben a benyújtott legmagasabb ajánlati árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár
90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között
– közjegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. Az
ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevõket hívja
meg, akiknek az adott vagyoncsoportra benyújtott ajánlati
ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési
kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Az értékesítésre meghirdetett vagyoncsoport vonatkozásában további felvilágosítással Tankó Ilona felszámolóbiztos (telefon: 321-8201, fax: 321-8072) készséggel áll
rendelkezésre.

A NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft. (Cg.: [01 09 268312]; 1068 Budapest,
Benczúr u. 8. I. 5.), mint az EWW Faipari Kft. „f. a.”
(Cg.: [01 09 674248]; székhelye: 1107 Budapest, Fertõ
u. 1/A; adószáma: [12397312-2-42]) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az EWW Faipari Kft „f. a.”-nak az AjtóEurópa Kft.-ben lévõ 98,3% tulajdoni részesedését –
irányár: 2 500 000 forint.
A meghirdetett vagyoncsoport esetén a bánatpénz mértéke az irányár 10%-a
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 5 naptári napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.
A Csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási jogosultak elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás
keretében kizárólag a nyilvános eredményhirdetésen gyakorolhatják.
A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, valamint a meghirdetett vagyoncsoportot bemutató feltételfüzet a NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft. felszámoló irodájában (1068 Budapest, Benczúr u. 8. I. 5.) munkanapokon 9–12 óra között
megtekinthetõ, illetve megvásárolható.
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A pályázati ajánlatok érvényességének feltétele a bánatpénz elõzetes megfizetése a EWW Faipari Kft. „f. a.”
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
73600149-11112480 számú bankszámlájára. (A közlemény rovatba feltétlenül fel kell tüntetni: „EWW Faipari
Kft. f. a. bánatpénz”.) A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt az itt megadott bankszámlaszámon az
ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A bánatpénz
elõzetes megfizetését a pályázat benyújtásakor igazolni
kell.
Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázónak
a pályázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül
visszautalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem
kamatozik.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adatait,
30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát. Magánszemély pályázó esetén a pályázatot teljes bizonyító erejû magán-, vagy
közokiratba kell foglalni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat forintban, és nyilatkozatot arról, hogy az áfa e fölött értendõ,
valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati
feltételfüzetben foglaltakat és a pályázati feltételfüzetben
szereplõ adásvételi szerzõdéstervezetet elfogadja, az adásvételi szerzõdést a felszámoló felhívására 5 napon belül
megköti. A pályázati ajánlatokban 60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
A pályázati ajánlatokat magyar nyelven egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli, zárt borítékban,
,,EWW Faipari Kft. f. a. – pályázat” jeligével ellátva, dr.
Walkshöfer Katalin budapesti közjegyzõ irodájában (Budapest VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 65. II. 3.) – személyesen, vagy kézbesítõ útján –
2008. május 23-án 8 óra 30 perc–9 óráig
lehet benyújtani. A pályázati ajánlatok átvételérõl a pályázó kérésére átvételi elismervényt kap.
A pályázati ajánlatokat a benyújtásuk helyszínén, 9 órakor, közjegyzõ jelenlétében bontja fel a felszámoló. A pályázati ajánlatokról közjegyzõi okirat készül. A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzeket megfizették, és ajánlatukat határidõben nyújtották be, részt vehetnek.
A pályázatok értékelésére (eredményhirdetésre) 2008.
május 30-án 9 órakor kerül sor a felszámoló székhelyén
(Budapest VI., Benczúr u. 8. I. 5.). A felszámoló minden
pályázót írásban értesít, egyben a nyertes pályázót/pályázókat értesíti az adásvételi szerzõdés megkötésének idõpontjáról.
Amennyiben a benyújtott legmagasabb ajánlati árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár
90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között
– közjegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. Az
ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevõket hívja

2008/20. szám

meg, akiknek az adott vagyoncsoportra benyújtott ajánlati
ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.
További felvilágosítással Tankó Ilona felszámolóbiztos
(telefon: 321-8201), és Lampért Csaba (telefon: 321-8201)
készséggel áll rendelkezésre.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; székhelye: 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26.) mint felszámoló a B & H Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [06 09 003647]; 6630 Mindszent, Kossuth u. 19.) tulajdonában álló ingatlanokat
kínálja
nyilvános pályázat
útján – megvásárlásra.
Az értékesítésre meghirdetett szatymazi 010/27. helyrajzi számú, kivett üzemanyagtöltõ állomás megnevezésû
ingatlan Szatymaz külterületén található. Az ingatlan alapterülete 4433 m2. Az ingatlan irányára: 30 000 000 Ft,
amelyet áfafizetési kötelezettség nem terhel. A bánatpénz:
3 000 000 Ft.
Az értékesítésre meghirdetett kiszombori 05639/4. helyrajzi számú, kivett benzinkút megnevezésû ingatlan Kiszombor külterületén található. Az ingatlan alapterülete
6771 m2. Az ingatlan irányára: 50 000 000 Ft, amelyet áfafizetési kötelezettség nem terhel. A bánatpénz: 5 000 000 Ft.
A fenti ingatlanokat külön-külön is meg lehet vásárolni.
A megvásárlásra felkínált ingatlanokért kellékszavatosságot nem vállalunk.
A felszámolás 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpontú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII. törvénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: csõdtörvény) szerint folyik.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak az elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás
keretében gyakorolhatják.
A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, valamint a meghirdetett ingatlant részletezõ feltételfüzet a
felszámoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba, Andrássy
út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott összegû
bánatpénz igazolt megfizetése és az ajánlati ár összegének
a bánatpénzen felüli részérõl kiállított bankgarancia csatolása. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek,
amennyiben azt a felszámoló bankszámláján 2008. május
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22-ig jóváírták. A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati
kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, ,,B & H Kft. f. a. – ingatlan pályázat” jeligével feliratozott borítékban – személyesen vagy kézbesítõ útján –
2008. május 23-án 10 óráig
a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra
15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson azok a pályázók, akik az elõírt bánatpénzt igazoltan megfizették, a bankgaranciát becsatolták és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb ajánlati
árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között
köteles közjegyzõ jelenlétében nyilvános ártárgyalást tartani.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.
További felvilágosítással Zsigmondné Kesiár Katalin
felszámolóbiztos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66)
637-401] készséggel áll rendelkezésre.

A CÉG-CONTROLL Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (Cg.: [01 09 690835]; 1017
Budapest, Dohány u. 54.; levelezési cím: 1443 Budapest,
Pf. 239; felszámolóbiztos: dr. Dajka József) mint a KLEVA Cipõipari Kereskedõ és Szolgáltató Bt. „f. a.”
(Cg.: [15 06 086887]; székhelye: 4763 Ura, Kossuth
út 60.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 12.
Fpk.15-05-000807 sz. jogerõs végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a mátészalkai ingatlan-nyilvántartásban szereplõ, természetben 201. hrsz. alatt jegyzett,
2438 m2 területû, lakóház és udvar megnevezésû, mûvelésbõl kivett, belterületi ingatlant, amely Ura, Kossuth
Lajos u. 60. sz. alatt található. Az ingatlan rendeltetése
szerint cipõkészítõ üzemként funkcionált.
Továbbá értékesítésre kerülnek a felszámolónál lévõ
listában szereplõ vagyontárgyak, amelyek cipõipari gépek
és kellékek.
Az ingatlan irányára: 500 000 Ft + áfa (ötszázezer forint
+ áfa).

2855

Az eszközök irányára: 250 000 Ft + áfa (kettõszázötvenezer forint + áfa), melyek egyben kerülnek értékesítésre.
A teljes eszközlistára benyújtott pályázat azonos feltételek esetén elõnyben részesül.
A pályázatban való részvétel feltétele felajánlott bruttó
vételár legalább 10%-ának bánatpénzként való befizetése,
legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig „KLEVA
Bt. „f. a.” megjelöléssel személyesen a házipénztárba vagy
a CÉG-CONTROLL Kft. 10100716-46601100-02000004
sz. elkülönített bankszámlájára.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a pályázati vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói
igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál 30 napnál
nem régebbi cégkivonatot, illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát, statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánatpénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást.
A bánatpénz a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint a pályázatok elbírálása után visszafizetésre kerül az alábbi kivételektõl eltekintve:
Nem jár vissza, ha az ajánlattevõ a pályázatot megnyeri,
és ezért a vételárba be kell számítani. Továbbá akkor sem,
ha az ajánlattevõ az ajánlati kötöttség idõtartama alatt
ajánlatát visszavonta, vagy a szerzõdés megkötése neki
felróható vagy az õ érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha az
ajánlattevõ a benyújtásra nyitva álló határidõ lejárta elõtt
vonta vissza ajánlatát, vagy a bánatpénz befizetése ellenére nem nyújtott be pályázatot.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
Az értékesítésre kerülõ vagyonelemért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett
és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevõt) terheli.
Az adásvételi szerzõdés létrejöttének és a birtokba lépésnek is elõfeltétele a teljes vételár kiegyenlítése.
Az ajánlatok benyújtásának módja: felszámoló irodájában (1077 Budapest, Dohány. u. 54.) munkanapokon 9–12
óráig személyesen, vagy postai úton megküldve a felszámoló címére: 1443 Budapest, Pf. 239,
legkésõbb 2008. május 23-án 12 óráig
történõ beérkezéssel. A zárt borítékra kérjük ráírni:
,,KLEVA” Bt. „f. a.” pályázat.
Az ingatlannal kapcsolatos leírás, valamint az eszközök
fotói megtekinthetõk a felszámoló irodájában, ugyancsak
a fenti idõpontokban, illetve információk kérhetõk a
413-6714-es telefonszámon.
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A pályázatok bontására és elbírálására a benyújtási határidõ lejárta után számított 15 munkanapon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A felszámoló értesíti az esetleges elõvásárlásra jogosultakat, hogy elõvásárlási jogukat ezen pályázaton gyakorolhatják.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki.
A vételi jogot elnyerõ pályázóval az adós cég nevében a
felszámoló – az értékesítést követõ 30 napon belül – megköti az adásvételi szerzõdést.

A CÉG-CONTROLL Felszámoló, Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Kereskedelmi Kft. (Cg.: [01 09 690835];
székhelye: 1077 Budapest, Dohány u. 54.) mint a SuzuMaxx Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [01 09 684490]; székhelye: 1161 Budapest, Csömöri út 39.) a Fõvárosi Bíróság 16. Fpk.
01-05-005311/5. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a felszámolónál lévõ listában szereplõ
alábbi vagyontárgyakat.
Daewo alkatrészek: irányár: 4 000 000 Ft (négymillió
forint + áfa).
Maruti alkatrészek: irányár: 50 000 Ft (ötvenezer forint
+ áfa).
Suzuki alkatrészek: irányár: 2 000 000 Ft (kettõmillió
forint + áfa).
Szûrõk: irányár: 1 300 000 Ft (egymillió-háromszázezer
forint + áfa).
A felszámoló a fenti vagyontárgyakat csoportonként
egyben kívánja értékesíteni.
A teljes listára benyújtott pályázat azonos feltételek esetén elõnyben részesül.
A pályázatban való részvétel feltétele felajánlott bruttó
vételár legalább 10%-ának bánatpénzként való befizetése,
legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig SuzuMaxx Kft. „f. a.” megjelöléssel a CÉG-CONTROLL Kft.
10100716-46601100-02000004 sz. elkülönített bankszámlájára, vagy személyesen a felszámoló irodájában,
készpénzben.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a pályázati vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói
igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál 30 napnál
nem régebbi cégkivonatot, illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát, statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánatpénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást.
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A bánatpénz a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint a pályázatok elbírálása után visszafizetésre kerül az alábbi kivételektõl eltekintve:
Nem jár vissza, ha az ajánlattevõ a pályázatot megnyeri,
és ezért a vételárba be kell számítani. Továbbá akkor sem,
ha az ajánlattevõ az ajánlati kötöttség idõtartama alatt
ajánlatát visszavonta, vagy a szerzõdés megkötése neki
felróható vagy az õ érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha az
ajánlattevõ a benyújtásra nyitva álló határidõ lejárta elõtt
vonta vissza ajánlatát, vagy a bánatpénz befizetése ellenére nem nyújtott be pályázatot.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja. Az értékesítésre kerülõ
vagyontárgy csoportokért, illetve annak egyes részeiért a
felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg
azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos minden
költség a pályázót (vevõt) terheli.
Az egyes adásvételi szerzõdések létrejöttének és a
birtokba vételének is elõfeltétele a teljes vételár kiegyenlítése.
Az ajánlatokat személyesen a felszámoló irodájában
(1077 Budapest, Dohány u. 54.) hétfõtõl péntekig 9–12
óráig, személyesen, vagy postai úton megküldve a felszámoló címére: 1443 Budapest Pf. 239, legkésõbb
2008. május 23-án 12 óráig
történõ beérkezéssel. A zárt borítékra kérjük ráírni: „SuzuMaxx Kft. f. a. pályázat”.
A vagyonelemek listája átvehetõ a felszámoló irodájában, ugyancsak a fenti idõpontokban.
A pályázatok bontására és elbírálására a benyújtási határidõ lejárta után számított 20 munkanapon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A felszámoló értesíti az esetleges elõvásárlásra jogosultakat, hogy elõvásárlási jogukat ezen pályázaton gyakorolhatják.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki.
A vételi jogot elnyerõ pályázóval az adós cég nevében a
felszámoló – az értékesítést követõ 30 napon belül – megköti az adásvételi szerzõdést.

A KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; székhely: 1135 Budapest, Csata u. 11.) mint a CORWENT Kereskedelmi Kft.
„f. a.” (Cg.: [01 09 685976]; székhely: 1095 Budapest,
Mester u. 40–44.; adószáma: [11973175-2-43]), a Fõvá-
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rosi Bíróság 18. Fpk. 01-05-005302/12. sz. végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti adós társaság alábbi tulajdonát képezõ személygépjármûvet:
A meghirdetett gépjármû fõbb adatai:
– Gyártmány és típus: Volskswagen Passat Variant TDI.
– Forgalmi rendszám: bevonva.
– Gyártás éve: 1999.
– Elsõ forgalomba helyezés: 2000.
– Hengerûrtartalom: 1896 cm3.
– Teljesítmény: 66 kW/90PS.
– Üzemanyag: dízel/kat.
– Tényleges km-futás: 256 955 km.
Irányár: 800 000 Ft + áfa.
Az eszköz értékesítése a felszámolásokra vonatkozó,
többször módosított 1991. évi IL. tv. szerint, pályázat benyújtásával és annak értékelésével történik. Az ajánlatot
írásban kell benyújtani ,,CORWENT Kft.” megjelöléssel.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. május 23. 9 óra.
A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt. titkársága (1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.).
A pályázat bontásának helyszíne: KERSZI Zrt. (1135
Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.).
A pályázat bontásának ideje: 2008. május 23. 10 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a megvásárolni szándékozott vagyontárgy pontos
megnevezését,
– az egyértelmûen meghatározott vételi árat és fizetési
feltételt,
– az ajánlattevõ adatait (társaság esetében cégkivonat,
aláírási címpéldány),
– az eladó kellékszavatossága, garanciája teljes körû
kizárására vonatkozó írásbeli tudomásulvételének nyilatkozatát,
– 30 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot,
– a bánatpénz megfizetésének igazolását.
Bánatpénz: a pályázat beadásának feltétele az irányár
10%-ának befizetése a KERSZI Zrt. 10200964-2021343100000000 számú számlájára „Pályázat” megjelöléssel,
vagy a felszámolónál történõ letétbe helyezéssel, legkésõbb a pályázat beadásáig.
A bánatpénz – nyertes pályázó esetében – beszámításra
kerül.
A pályázatokat a kiíró közjegyzõ jelenlétében bontja,
amelyrõl jegyzõkönyv készül.
A pályázatok nyilvános eredményhirdetésére 2008. május 23-án 11 órakor kerül sor, amelynek helyszíne: KERSZI Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.
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Azonos értékû (legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatok
esetén a felszámoló a pályázók között ártárgyalást tart,
amelyre 2008. május 23-án 11 órakor kerül sor a kiíró
székhelyén (1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.), az elõvásárlásra jogosultak kizárólag a nyilvános pályázat során
élhetnek ezen jogukkal, amelyre vonatkozó igényüket kérjük elõzetesen írásban bejelenteni.
A vételárba hitelezõi igény beszámítására nincs lehetõség.
A kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A gépjármû megtekinthetõ a felszámolóval történt elõzetes egyeztetés alapján.
További tájékoztatás kérhetõ Nagyné Ábri Katalin felszámolóbiztostól a 239-4940, illetve a 06 (20) 964-4630-as
telefonszámon.

A KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; székhely: 1135 Budapest, Csata u. 11.) mint az IT CONSULT Befektetési és
Pénzügyi Tanácsadó Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 360446];
székhely: 1147 Budapest, Öv u. 161.; adószáma:
[10923751-2-42]) a Fõvárosi Bíróság 9. Fpk.
01-07-000992/13. sz. végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti adós társaság alábbi ingatlanát:
A meghirdetett ingatlan fõbb adatai:
– Az ingatlan címe: 6635 Szegvár, külterület.
– Az ingatlan helyrajzi száma: Szegvár, 0233/35.
– Az ingatlan megnevezése: benzinkút.
– A telek területe: 2878 m2.
– Beépített bruttó felépítményi terület:
– Kezelõépület (földszint + tetõtér) 77,21 m 2.
– Raktárépület: 30,00 m2.
– Közmûellátottság: elektromos energia, fúrt kút, saját
szennyvíztároló, telefon.
Irányár: 16 000 000 Ft + áfa.
Pályázati feltételek:
Az ingatlan értékesítése a felszámolásokra vonatkozó,
többször módosított 1991. évi IL. tv. szerint, pályázat benyújtásával és annak értékelésével történik. Az ajánlatot
írásban kell benyújtani „IT-CONSULT” megjelöléssel.

A pályázat benyújtásának határideje:
2008. május 23. 10 óra.
A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt. titkársága (1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.).
A pályázat bontásának helyszíne: KERSZI Zrt. (1135
Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.).
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A pályázat bontásának ideje: 2008. május 23. 11 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a megvásárolni szándékozott vagyontárgy pontos
megnevezését,
– az egyértelmûen meghatározott vételi árat és fizetési
feltételt,
– az ajánlattevõ adatait (társaság esetében cégkivonat,
aláírási címpéldány),
– az eladó kellékszavatossága, garanciája teljes körû
kizárására vonatkozó írásbeli tudomásulvételének nyilatkozatát,
– a tulajdonszerzési jogosultságra vonatkozó írásbeli
nyilatkozatot,
– 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatkozatot,
– a bánatpénz megfizetésének igazolását.
Bánatpénz: a pályázat beadásának feltétele az irányár
10%-ának befizetése a KERSZI Zrt. 10200964-2021343100000000 számú számlájára „Pályázat” megjelöléssel,
vagy a felszámolónál történõ letétbe helyezéssel, legkésõbb a pályázat beadásáig.
A bánatpénz – nyertes pályázó esetében – beszámításra
kerül.
A pályázatokat a kiíró közjegyzõ jelenlétében bontja,
amelyrõl jegyzõkönyv készül.
A pályázatok nyilvános eredményhirdetésére 2008. május 27-én 10 órakor kerül sor, amelynek helyszíne: KERSZI Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.
Azonos értékû (legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatok
esetén a felszámoló a pályázók között ártárgyalást tart,
amelyre 2008. május 27-én 10 óra 30 perckor kerül sor a
kiíró székhelyén (1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.),
az elõvásárlásra jogosultak kizárólag a nyilvános pályázat
során élhetnek ezen jogukkal, amelyre vonatkozó igényüket kérjük elõzetesen írásban bejelenteni.
A vételárba hitelezõi igény beszámítására nincs lehetõség.
A kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Az ingatlan megtekinthetõ a felszámolóval történt elõzetes egyeztetés alapján.
További tájékoztatás kérhetõ Nagyné Ábri Katalin felszámolóbiztostól a 239-4940, illetve a 06 (20) 964-4630-as
telefonszámon.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése
A Hertel GmbH-Leipzig Magyarországi Fióktelep
(cégjegyzékszám: [01 17 000046]; korábbi nevén: MONTAGEWERK GmbH-Leipzig Magyarországi Fióktelep;
székhely: 1024 Budapest, Buday László u. 12.) alapítója a
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Hertel GmbH-Leipzig (korábbi nevén: MONTAGEWERK GmbH-Leipzig), a 2008. március 17-én hozott határozatával elhatározta a Hertel GmbH-Leipzig Magyarországi Fióktelep megszüntetését.
A Hertel GmbH-Leipzig Magyarországi Fióktelep felhívja a hitelezõit, hogy a fiókteleppel szemben fennálló
követeléseiket a jelen hirdetmény Cégközlönyben való
közzétételétõl (2008. május 8.) számított 30 napon belül a
fióktelepnél jelentsék be.

Az ESCO BV Részvénytársaság (székhelye: Nieuwstraat 9, 5140 AD Waalwijk, Hollandia, az illetékes nyilvántartó bíróság neve: Midden-Brabanti Cégbíróság;
cégszáma: 16005528) 2008. március 1-jei döntésével az
ESCO-BV Részvénytársaság Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviseletét (Cg.: [01 12 073539];
székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 39., amelynek
elnevezése DESSO-DLW TEXTIL képviseleti Iroda)
2008. március 1-jei döntésével megszüntette.
A társaság képviselõje Haidekkerné Jakobey-Lotz
Ágnes felhívja a társaság hitelezõinek figyelmét, hogy követeléseiket a Cégközlönyben való közzétételt (2008. május 8.) követõ 30 napon belül jelentsék be a következõ
címre: DESSO-DLW TEXTIL Képviseleti Iroda, 1113
Budapest, Diószegi út 39.

A Marubeni Europe Plc. Magyarországi Közvetlen
Kereskedelmi Képviselete (Cg.: [01 12 073567]; székhelye: 1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 4.; képviselet) a
Külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl szóló 1997. évi
CXXXII. törvény 30. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve közzéteszi, hogy a Marubeni
Europe Plc. (székhelye: EC2M 6SS London, 120 Moorgate, Egyesült Királyság), mint alapító 2008. február
15-ével a képviselet megszüntetését határozta el.
A képviselet felhívja a hitelezõit, hogy követeléseiket
jelen közlemény Cégközlönyben való közzétételét (2008.
május 8.) követõ harminc (30) napon belül a képviseletnél
jelentsék be. A képviselet hitelezõi a ki nem elégített követeléseiket az alapítóval szemben érvényesíthetik a vonatkozó közösségi szabályozás alapján.
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Bélyegzõk és számlatömb
érvénytelenítése
Kovács József egyéni vállalkozó (3600 Ózd, Vasvár
u. 6.) alábbi szövegû bélyegzõjét 2008. április 9-ére virradó hajnalban eltulajdonították.
A bélyegzõ lenyomata a következõképpen nézett ki:
Név:
Kovács József László
Telephely címe: 3600 Ózd, Sárli Telep
Adószám:
63203581-1-25
A bélyegzõ használata az eltulajdonítás idõpontjától érvénytelen.
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Tatár Balázs magánvállalkozó alábbi sorszámú számlatömbje, valamint bélyegzõje elveszett.
A számlatömb az AM8SB 1 334501–AM8SB 1 334550
sorszámú
számlákat
tartalmazta,
amelybõl
a
334501/-02/-03 sorszámú lett felhasználva, tehát a 334504
végû sorszámtól a számlatömb használata érvénytelen.
A bélyegzõ lenyomata:
TATÁR BALÁZS EV-575795
Cím: 2233 Ecser, Gagarin u. 23.
Adószám: 63386798-1-33
Számlaszám: 65100022-11267401
Az említett számlák és bélyegzõ visszamenõleg 2008.
április 12-tõl érvénytelen.
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FELHÍVÁS
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2005. december közepén jelentette meg
Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban
címû interjúkötetét.
A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.
Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.
Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondolkodó embernek.
A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi
címre:
A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû könyvét
A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:
„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekintést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a büntetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igényének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bírák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politikusok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”
A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
Éves elõfizetési díja 2008. évre: 26 460 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfizetésben
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2008. évi elõfizetési díj egy évre: 26 460 Ft áfával.
fél évre: 13 230 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában
MEGJELENT
AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –
Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel eredményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti programozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnénk elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gondolkodásmód, szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi munka,
amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek és központi projektek és pályázatok formájában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenység tervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõsség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázat készítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámoláshoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok keretében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájárul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép, vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
Reméljük, a hogy hasznos segítséget nyújt a kiadvány a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.
A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR
Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.
Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

72 000 Ft + áfa
130 000 Ft + áfa
160 000 Ft + áfa
260 000 Ft + áfa
340 000 Ft + áfa
590 000 Ft + áfa








MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.
A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................
A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

A Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.
Terjesztés, telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.
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