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A napirendet nyílt. ĺilésen lehet tárgyalni.
A döntés el fo gad ásáh oz egy szeru szav azattöbbsé g szü kséges.
Melléklet. l db ajánlattételi felhívás

1 db ajánlat és hiánypótlás

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzii gyi Bizottság!

I. TényáIIás a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése
A Képviselő-testĺ'ilet a248120|5. (XII.03.) száműhatározattnak 8. pontjában az Önkormányzat2016.
évre vonatkozó könyvvizsgćiati feladatok el|átására f.2o9,8 e Ft fedezetet biztosított a 11106-Of
címen (onként vállalt feladat).

Aszo|gá|tattsbeszerzéséreabecsültértékľetekintettel_nettó |.740,0 eFt-a 485lfo|3. (XII' 18.)
számű képviselő-testületi határozatÍa| elfogadott Józsefvárosi onkormányzat Kozbeszerzési és
Beszerzési Szabá|yzat (a továbbiakban: Szabályzat) IX. Része szerinti beszerzési eljárás kerüIt
lefolytatásra.

20 1 5. december 1 8-án a ,,2016. évre kĺinyvv izsgá|at e||átásď, tárgyű közbeszerzési értékhatáľt el nem
éro beszerzési eljarás indult meg. (Az ajanlattételi felhívás az e|oterjesztés l ' szamú melléklete.)
A Szabźiyzat f0,1. pontja a|apján a kozbęszerzési éľtékhatárt el nem érő aľubeszerzésró|, építési
beruházásróI,szolgá|tatás megrendeléséről dĺjnteni legalább otajáĺ|atbekérésével lehet.

Az ajźn|attételre felkért szeryęzetek az a|źhbiak:
ccÁ Ádó- és Pénzĺigyi Tanácsadó, Menedzs er Zrt. (1148 Budapest, Fogarasi út 58.)
East-A. udit Igazságĺigyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt. G0f5 Debrecen,
Széchenyi u. 15.)
DR. PRINTZ és Társa Kft. (1 181 Budapest, Baľcsay u. 31.)
Dialóg Plusz Audit Könywizsgáló Kft. (1137 Budapest, Katona József u. 14.)
KOZ-PENZ Számvĺtelio Ügyvitel-Szervező, Tanácsadó és lftinyvelő Kft. (1033 Budapes!
Reviczky ezredes u. 2. IU 02.)

Az ajźn|attételľe felkért szervezetek - előzetes piackutatás szerint _ minđegyike alkalmasnak bizonyult
a szolgá|tatás teljesítésére, szakmai felkészültségük, képesítésüt eszkoz- és gépállományuk
megfelelő, az ajźtn|attételi felhívás tárgyára irányuló referenciákkal rendelkeznek. Továbbá a felkén
gazdasági szereplők közüI több is végzett máľ hason|ó tevékenység az onkormányzat számára,
valamint jelenleg is végezkönywizsgálati tevékenységet. Az oPTEN cég!ár adatai szerint miĺködésük
törvényes és megfelelő,koztartozÁsuk nem álI fent.

Az ajáll|attételi felhívás Józsefváros tnkormányzatánakhivatalos weboldalĺán _ a www.iozsefuaros.hu
--f0|5. december l8. napján megjelent.
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Azaján|aÍtételi felhívás ll' pontia szeľint azaján|attételi határidoig-20il(>..iantláľ04' ]6:00 - 4 dar.ab
aján|at érkezet1. Az aján|atok elbírálásának értéke|ése a ,,lega|acsonyabb összegĺi elIenszoIgá|tatás''
e|ve alapján töńént.

AjánIattävők ajánlatainak ismertetósc

EAST-AUDIT |gazságrigyi Adó-, Járulék és Könyvszakénő Tanácsadó ZrI.. (4025 Debrecelr,
Széchenyi u. l5.)

Ajánlati ár: összesen net1ó Ft + Afa: bruttó Ft
l20.000 Ft+Afďhó (bruttó 152.400

Filhó)

LAW ON

Az Aján|atok bontása során megállapítást nyeľt, hogy:
- EAST-AUDIT Igazstryugyi Adó-, Járulék és Könyvszakérto Tanácsadó Zrt. nem csatolta az

aján|attételi felhívás 9. pont Pl. pontban foglalt dokumentumot (szamlavezető.pénzugyi
intézmény nyi|atkozata), továbbá az aján|at śzerinti refeľencia nyi|atkozat nem felelt meg az
ajánlattételi felhívás 9. pont Ml. pontjában előínaknak.
Hiánypótlás keretében megkérttik a hiźtnyzó dokumentumokat.

- LAw oN CoNTo Könyvvizsgá|ő és Tanácsadő Zrt. aján|ati źtra arźnýalanul alacsony
ĺisszegű a többi aján|athoz képest.
Hiánypótlás keretében kéľttik az aján\ati ár objektív alapli indokolását' Az indokolásában be
kellett mutatnia a személyi és dologi jellegű ráfordítasokat, a szo|gźůtatźlsnyújtás módszerének
gazdaságosstęát, a vá'|asztott megoldást, a teljesítésnek a számára kivételesen előnyös
kortilménye it, az aján|ott szolgáItatás eredetiségét

A hiánypótlás határideje 20|6. január lf . |0. óra volt.
Az EAST-AUDIT Igazságugyi Adó-, Jaľulék és Könyvszakértő Tanácsad ő Zrt. aján|lattevő a
hiánypótlásnak határidőben eloget, a rendelkezésľe bocsátott dokumentumok alapjän a
referencianyi|atkozata, valamint szám|avezető pénzintézet nyilatkozata a felhívásnak megfele|ő. Az
aján|ata érvényes.
A LAw oN CoNTo Kön1,wizsgáló és Tanácsadó Zrt. ajźn|aÍtevő az indokoláskérésnek hatáľidőben
eleget tett. Indokolása szerint az aján|ati ára nettó 3.500 Ft/szakértőiőradíjattalia|maz, melybőI a bér
és kcizteher k<iltsége 1.2|9 Ft' EbbőI megállapíthatő,hogy ezkb. 155.000 Ft havi bérnek megfelelő dij,
amely a kozigazgatásban egy középfokú végzettséggel, eryéb /p|. mérlegképes könywelő
végzettséggel) nem rendelkező munkavállaló bérezésének felel meg. Tekintettel atra, hogy
könywizsgáIónak felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie ős az aján|attéte|i felhívás is tarta|maiza
alkalmassági kovetelményként, hogy az aján|attevó 1 fő könywizsgá|őva|, 1 fő asszisztenssel kell
rendelkeznie, ezért aján|ati ára indokolatlanul alacsonY, iE! az aján|at érvénýelen'

Fentiek alapjźn a Bizottság a ,,fO76. évre könyvv izsgá|atellátása,, tárgy(l kozbeszerzési értékhatáľt el
nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapításźrő|, valamint a nyeľtes ajánlattevőről dönt.

CoNTo Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt. (f1f0 Dunakeszi, Szabadka utca 24lC III.

Ajánlati ár: összesen nettó Ft + Afa : bruttó Ft 70.000 Ft+Afalhó (bľuttó 88.900

DR. PRINTZ ES TARSA Nemzetközi

Ajánlati ár: osśzesen nettó Ft + Áfa: bruttó F.t
125.000 Ft+Afďhó (bľuttó 158.750

Plusz Audit Ktĺn

Aján|ati áľ: ĺjsszesen nettó Ft + Áfa: bruttó Ft 185.000 Ft+Afďhó (bruttó f34..950



II. A beteľjcszÍós indoka
A Bizottság a közbeszeľzésĺ éľtékhatáľt e| nem éro beszerzési e Iiárás eredményének negáIlapítására
vonatkozó döntéshozatal.

I]I. A döntés có|ja, pónzÍigyi hatása
A lefo|ytatot1 beszerzési e|járás eredméľlyes, a Képviselő-testijlet 248lfo15' (X|l.03.) szánű
hatát ozatának 8 . pontj ában fo gI a| tak vé grehaj tás a éľd ekébell szĹi kséges.

Fedezete a fenti képviselő-testtileti |.latározat8. pontja a|apján e|ozetes k<jtelezettségvállalás 2.2O9,8 e
Ft osszegben.
Nyertes ajálllattevő és elfogadott ajźĺn|ati źr.. EAST-AUDIT IgazságĹigyi Adó-, Járulék és
Könyvszakértő Tanácsadő Zrt. (4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.)

Ajánlati ár: összesen nettó Ft + Áa: bruttó Ft l20.000 Ft+Afa/hó (bruttó 152.400
Ft/hó)

IV. Jogszabályi ktirnyezet
A KépviselótéstüIet és Szeľvei Szel.vęzcĹi és Míĺköclési S,zabá|yzat:źrő| szó|ó 36lf014. (XI.06.)
ĺinkormányzati rendelet 7. melléklet l.1. pontĺ1.1.3. alpontja szerint Y.átosgazdźllkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt közbeszerzésj tigyekben az e|járźs megindításáról, eľedmény megállapításáľól,
beszerzés i ü gyekben az er edmény megál lap ításáról.

M in d ezek a| apj án k ére m az a|ábbi határ ozati j avas l at el fo gad ását.

Határozatijavaslat

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság rigy dönt, hogy

7. a ,,f076. évre könyvvizsgá|at e||átása,, tárgyil Közbeszerzési éľtékhatáľt el nem érő beszerzési
eljárás eredményes.

Felelős: polgáľmester
Hatrárido. 20l6. január 18.

2. a beszerzési eljfuźs nyertese az EAST-AUDIT lgazságugyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő
Tanácsadó Zrt. (4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.), amely a legalacsonyabb összegű, érvényes
aján|atot adta, aján|ata az ajátn|atkéro rendelkezésére áIló fedezeten belül van, alkalmas a szerződés
teljesítésére és nem źi|kizárő ok hatálya alatt.
E|fogadott ajánlatiar 120.000 Ft+Áfalhó' bruttó: |52.400 Ft/hó.

Felelős: polgármester
Határidől 20 1 6. januźr 7 8.

3. ahatźrozatł. pontja a|apjźnfelkéri a polgáľmestert a megbí zÍsi szerzódés a|áírźsfua. .

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 | 6. január 18.

A d öntés v é gr ehajtás át v é gző szerv ezeti egység : P énzu gy i,ĺi gy o snźiy
A lakosság széles kĺjrét érintő d<)ntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjénekjavaslata akozzététe|
módjára: honlapon

Budapest, f016. január |2. ł-.ĺ;-i
Paľis Gyulané
ugyosztá|yvezető
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,,20|6. évľc könywizsgá|at ellátása'' tárgyilközbęszerzé,siérĺékhatálĺ e|nem érő beszerzési
eljárásban nt * ll,;ąV> \V'J

(a beszerzés becsült nettó értéke 1.740.160,- Ft) 
i

,l

Budapest Főváľos WII. kcľület Józsefvárosi tnkorm ányzat kozbeszerzési éľtékhatárt el
bęszeľzési eljárást hirdet meg, ame|yhen ajánlattevoként felkéri ont, illetvę az on á|tal
szeľvezetet:

Ajánlatkéľő neve, címe:
BUDAPEST FovÁRos VIII. KERÜLET ĺozsnr.vÁRosl oHtronľĺłlĺyzłľ
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neve, címeo telefonszáma, e-mail címe:
Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
Cím: l082 Bllĺĺapesf, Raľoss ll. 63-67.
Kapcsolattartó: Páris Gyulané
Telefon: 459 ?f35
E-mail: parisgy@jozsefuaros.hu

A beszeľzés táľgyának, illetőleg mennyiségének meghatározása., a beszeľzés műszaki leíľása,
illetőIeg a minőségi kiivetelmények, teljesítménykövetelmények ismertetése:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmźnyzat részére 2016. évre vonatkozó
könyvvizsgálat ellátasa, valamint onnek olapjón o hatólyos jogszabólyi rcndclkczćsckbcn,
különösen a magyar szamviteli torvényben előíľtak és a konywizsgálókľa vonatkozóan
meghatĺĺrozott, az Ajén|atkéró működésével összefuggő felaĺtatok elvégzése, kiilönosen a
jogszabályok előírásaival összhangban elkészített éves költségvetési besámoló könywizsgźiata
és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. Ajĺínlatkér(' z0L6. évi beszímolójanak auditílása ćs a
2Ü16. évi kciltségvetési ľendelet teľvezeL véleutéĺyczésc. A 20ló. évi kijlĹségvetési rendelet
módosítłások véleményezése.

Aszerződésmeghatározása: megbízásiszerződés

Aszerződ'és időtaľtamazhatźrozott időtaľtamli,2016' december 3l. napjáigtntő.

A teljesítés helye: Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Polgĺáľmesteľi Hivatal (1082
Budapest, Baľoss u. 63-67.)

Áz ellenszolgáltatĺĺs teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabáIyokľa való
esetleges hivatkozás:
Ajanlatkéľő a megbízasi díjat havi egyenlő részletekben, utóĺag trárgyhónapot követő 10-ig, Ł
igazo|t teljesítést kö'vetően átutalással fizeti meg a szám|a befogadásátó| számított 15 napon Ĺelül
a nyertes ajĺánlattevő részśre.

Ajanlati ár: Azajrĺnlati árat forintban kell megadni. Ha az ajźn|atl árszámokkal megadott összege
és a betiĺvel leírt összege köz<itt eltérés van, akkor a betĺĺvel kiírt összeget tekinti az Ąantatk{rő
éľvényesnek.
Az ajźn|atban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajźn|attevők semmilyen formában
és semmilyen hivatkozással sem teheülek vźitozi árattarta|mazó ajánlatot.
A nettó źnakat úgy kell megadni' hogĺ azok tarÍa|maz-zanak minden járutékos köItsége!
fiiggetlenĺ'il azok formájától és fonásától.
Minden áradatot úry kell megađni, hogy a nettó áľ mellett a főösszesítőn egyéľtelmű foľmában
szeľepeljen az AFA Yo-ban és összegszeriĺen, valamint a bruttó ár.
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7.

8.

Az ajárl|aIí árnak tartalmazniake|| a ĺeljesítés időtanama a|atti árvá|tozásbo| ereclő kockázaĺ.ot és
hasznot is.
Az ajánlatlevők csak ma1yar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerzodéskötés va|utanellre is
csak ez lehet.
Az aján|ati árnak tarta|maznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az aján|at tárgyának
eredményfelelos megvalósításához, az aján|ati feltételekben rogzített feltéteĺek betartásáIroz
szükségesek, így többek között minden illetéket, dijat, bérletet, a hibák kijavításához szükséges
költségeket is.
Az aján|al' csak banki átutalásos fizetési módot tarta|mazhat' minden egyéb ťlzetési mód
elfogadhatat|an az Ajźn|atkérő szźtmźĺ a.
Az aján|atok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy azajánlati árnak teljes körűnek kel| lennie,
vagyis magźtba kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igéný.

Äz ajánlatok bíľálati szempontjai:
Aján|atkérő a nyertes aján|attevőt a legalacsonyabb ár elve alapján váIasztjaki.

Kizárő okok:
Aján|attevő kizárásta keriil, amennyihen az,a|łhhikizarő okok báľmolyilĺe vele szembcn fcnnáll:
a) az a|źtbbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bÍĺncseĺekmény elkövetése az elmúlt

öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a bĺintetett e|oé|ethez füzodó
hátrányok alól nęm męntęstilt:

aa) a Biintetó TörvénykĺĺnyvrőI sző|ő |978. évi IV. torvény (a továbbiakban: 7978. évi IV.
törvény), illetve a Btintető T<iľvénykönyvrőI szóló 2012. évic. t<irvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideéľtve a bÍĺncselekmény bűnszervezetben torténő
elkövetését is;

ab) az 1978' évi rV. tcirvény szerinti vesztegetés, befolyással tizérkedés, befolyás vásárlásą
vesztegetés nemzetkozi kapcsolatokban, befolyás vásĺá'rlása nemzetkĺĺzi kápcsolatokban,
hűtleĺ kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. xXVIl. fejezetében meghatározátt komlpciós
brĺncselekmények, valamint a Btk. szerinti hiĺtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi [V. törvény szerinti kĺiltségvetési csaláą 
"u.ópň 

kĺizosśégek pénziigyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti köItségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illefue a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó
felbuj tĺĺs, btĺnsegély vagy kíséľlet;

ae) az 1978. évi rV. töruény, illetve a Btk. szerinti pénzľnosás, valamint a Btk. szerinti
terroľizmus ťlnanszk ozás a;

al) az 1978. évi IV. töľvény, illefve a Btk. szerinti embeľkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;

ag) az |978. évi IV. t<irvény, illetve a Btk. szerinti versen5rt koritźúoző megállapodrás
kozbeszerzési és koncessziós elj ĺáľásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, M a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejáÍt adő-, vámfizetési vagy társadalombiztosítĺási jĺárulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget kivéve, hatartozás,áttés az esetleges kamatot-és bírságot az
aján|at vagy részvételi jelentkezés benyujtásának időpontjáig megťrzette vaw ezek
me gÍizetésér ę halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkoz,ásábarl csődeljĺĺľás e|ĺendelésérőI szóló bíľósági végzest
kiizzétettet az ellene indított felszámolási eljráľrást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdásźLgi
sznreplő személyes joga szerinti hasonló eljáľás van folyamatban, lnugy uti szemďyes jo|a
szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékenységét felfiiggesztették;
e) gazÄasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolattian uĺncselet<mény elkövetése az elmúlt

három éven belü| jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyeľt;
fl esetében az aján|atkéľő bizonyítani tudją hogy az adott eljáľásban megkísérelte jogtalanul

befolyásolni az ajánl'atkéľő döntéshozata|i foýamatát, vagy olyan bízahas információt
kísérelt me$szeremlL amely jogtalan előný biztosítana számźtra abeszerzési eljáľásban, vagy
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korábbi beszerzési eljárásbó| ębbó| az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra
nęm kerÜlt sor aZ érintett beszerzési eljárás leárulásátó| szárnított háronl évig;

g/ tekintetében a következő fęltéte|ek va|amelyike megvalósul:
ga) nem az Eurőpai Unjo, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttmĺĺködési és

Fejlesztési Szervęzet tagti|anában, a Kereskedelńi Yi|ágszer7ezčt. közbeszerzési
megáIlapodásban részes áIlamban vagy aZ EUMSZ l98. cikkében említett tengerentúli
orszagok és teľiiletek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletóséggel,
amellyel Magyarorszźlgnak kettős adőzás elkertiléséről szóló egyezménye van' vagy ameiýel
az Euľópai Uniónak kétoldalú megállapoctá.Sa van a közbeszerzé's terén, 

-

gb) o|yan szabá|yozott tőzsdén nem jegyzeťt társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
ťlnanszírozźlsa megelőzéséről és megakadáIyozásáróI sző|ő 200i. évi CXXXVI. torvény 3. $r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni,
vaqy

gQ a gazúasági szeľeplr5lren krjzvęĹcĺ'ĺell vagy kijzvetlentll több, ĺnint f5ąo-os tutajdoni résszel
vagy szÄvazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy szeméIyes joga 

'""iiot 
jogképes

szervezet, amelynek tekintetében a kb) a|pont szerinti feltétel fennállj
i) harmadik orszígbeli állampolgáľ MagyarorszÁgorr engedélyhez kotött foglalkoztatása esetén a

munkaügyi hatóság áůta| a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi rxxv. tĺirvény 7lA. $-aa|apján két évnéI nem ľégebben jogerőre emelkedett közigazgatźsi - vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és i t-o'ponti kĺiltségvetésbe
töľténő beťlzetésĺe kötelezéssel vagy az idegenľendészeti hatóság á|ta| a harmadik oň-gu.li
állampolgárok beutazísĺáľól és tartózkodásáľóI szóló torvéňy szerinti közrendvédelrni
bíľsággal srijtott j ogszabályséľtést követett el.

Igazolás módja: az aján|attételi felhívás melléklete szeľinti nyi|atkozat alźitźlsźlval,eľedetben.

9. Alkalmassági kiivetelmények:
Äz aján|attevők pénzügvi-gazdasági alkalmasságának megítéIéséhez szüIĺséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Pl: Ajánlattevő köteles csatolni valamennyi szÁm|avezetó pénzügyi intézményétől a felhívás
megkĺildését mege\őz(' 60 napon nem régebbi, valamennyí fo|yószámiára vonatkozó
nyi|atkozato(ka)tazalábbikötelezőtaľtalommal:
- bankszím|aszÍtm megadásą miőta v ezeti az adott bankszÁm\źĄáú,. volt-e báľmilyen méľtéktĺ sorban źů|ás2OI5. januaľ 1. napjátkovetően.

P2z Ąántattevő köteles csatolni a szakmai feletősségbiztosítlására fennállásáľól szóló biztosítási
kötvény másolati péIdányá| valamint a legutolsó beÍiátést igazo|ő bizonylat másolati példányát.

Ha több ajánlattevő közösen tesz aján|atot akkoľ kötelesek igazolni az e|őírt alka1massági
minimumkövetelményeknek való megfelelésĺiket.

Az aján|attevők pénzü gyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye:
Pl: Alkalmatlan az.aján|attevő,ha a cégkivonatban szereplő valamelyik pénďoľgalĺni szám;1źĄén
2015. jarruátr 1. napjáltkövetően sorban álló tétele volt.

P2: Alkalmat|an az aján|attevő, ha nem ľendelkezik legalább 50.000.000 Ft/év, valamint
50.000.000 Ft/ürylet bizosíĺás ĺisszegĺĺ, a szo|gáĺ|tatás (könywizsgálat) elvégzésére vonatkozó
szakmai felelősségbiztosítĺĺssal.

Az aján|attevők műszaki-szakmai
megkŕivetelt igazolási mĺíd :

alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a

Ml: Ąanlattevő mutassa be a felhívás megkiildését mege|őző 24 hőnap legjelentősebb
szo|gźůtatásait.
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ľĺ2: Aján|attcvŕj nrutassa be a teljesítésbe bevolrt szakenrbeľeit. A szakenrberek benrutatása soľáll
csatolandó a képzetlséget igazo|ő szakmai önéletľajz a szakenrbel. saját kezű a\áírásáva|, valanrint
a szakemberek végzettségét, képzet1ségétigazo|ő dokunrentunrok egyszerű másolata.

A ťentiekben rogzített valamennyi alkalmassági minimum követelményeknek az aján|aÍtevő a
beszerzés 10%-áÍ. nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alváIlalkozóva| együtt is
megfelelhet. Ebben az csetben az aján|atnak taľtalmaznia kell ezetl _ abęszerzés értékének |0%-źú
nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkoző nevét, címét, továbbáĺ az
aján|attevő alkalmasságźnak igazo|ásához szüks éges igazo|ásokat, nyilatkozatokat is.

A'z aján|attevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkiivetelményei:
Alkalmatla n az ajín|attevő, amennyiben
Ml: nem rendelkezik a felhívás megkĺildését mege|oző f4 hőnap összességében min 3 db,
egyenként legalább nettó l millió Ft értékű könywizsgá|at e|végzésére vonatkozó referenciával.

M2: nem rendelkezik aza]rźhbi szakemberekkel:
- 1 ftí bejegyzett könyvvizsgáló, aki rendelkezik 5 éves könywizsgálói szakmai gyakorlattal,

toýábbá
- 1 fo asszisztens, aki legalább 3 év pénzugyivagy könyvelői, vagy könyvvizsgálói gyakorlaťtal

rendelkezik.

10. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizáľása: ajánlatkéľő a hianypótlĺás lehetőségét teljes
kĺirben biztosítja.

11. Az ajánlattételi hatáľidő: 2016. januáľ 04. 16.00 óľa

Äz ajárn|at benyújtásának címe: Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuarosi Polgármesteľi
Hivatal, Pénangyi,íjgyosnźt|y (1082 Buđapest, Baross u.63-67.,II. emelet 212.)

12. Azajánlattétel nyelve: magyar

t3. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi
Polgírmesteri Hivatal PénzijgyilJgyosztá|y (1082 Budapest, Baĺoss u. 63-67 .' II. emelet 212.)

Bontás ideje: 2016. január 04. 16.00 óra

Az ajźn|atok felbontasán jelenlétre j ogosultak:
Ajĺánlatkérő, valamint ajźn|attő képviselője , vagy az źůta|a szabáiysr-eríi meghatalma zźssal ellátott
személy.

14. A táľgyalás lefolytatásának menete, és az ajánlatkéľő áttal előíľt alapvető szabályok,, az e|ső
tárgyalás időpontja:
Tárgyibeszerzésieljáľásbanazajźn|atkérőnemtźrgya|azajźn|attevőkkel.

|S.TájékoztatÁs az eljáľĺís eľedményérőt és a szerződéskötés tervezett időpontja:
Tálrgyi eljáĺásban Ajĺánlatkérő kiilön eredményhiľdetést nem tart.
Az el1árás eľedményét Ąĺánlatkérő Képviselő-testtiletének Városgazdálkodási és Pénztigyi
BizottsźryaáI|apítjameg, a szerződéskötés tervezett időponla 2016. januar 18.

16..Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat
tárgya|ás nélkĺil bíľáIják eI:
Az aján|atkérő az ajźn|atokattźrgyaláts lefolytatása nélkül bírálja el.

17. Ámennyiben a szerződés EU alapokból ťlnanszírozott projekttel és/vagy pľogľammal
kapcsolatos, úgy annak megieliilése:
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18.

19.

Tárgyi bcszeľzési eljárás az EU alapclkban finanszírozotl pľojekt1el éslvagy pľogľanrlnal lrelll
kapcsĺ;IaIos.

Az aján|ati kötöttség időtaľtama: Az a.ián|aĹtétęIi határidő |ejáfláto| számítot1 30.

Egyób infoľmációk:
a) Az ajánlat - taltalomjegyz'éket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyben

közolni kel| az értékelés aIá kerĺilő adatokat az aján|aftételi felhíváshoz mellékelt mintában
meghatározottak szeľint . Az ajźnlrati árat nettó és bruttó cisszegben is meg kell megadrri.

b) Az ajánlatot papír alapon l eredeti és ] másolati péIdányban kell benyújtani. Amcnnyibcn
e|térés yan az aján|at,,eredeti'' és ,,másolat,, pé|dánya közott, az ajźn|atkéro az ,,ered,eti,,
péIdáný tekinti irányadónak. Az ajánlatokat taľtalmazó csomagon a következő szöveget kell
szerepeltetni:

',2016. 
könywizsg á|at,,_ Felbontani tilos''

c) A benyújtott ajanlatnak az a|źhbi formai követelményeknek kell megfelelnie:
- Az ajźn|at eredeti pé|dźnyát zsinónal, lapozhatóan ĺjssze kell fÍizni, acsomót maÍricával

az aján|at első vagy hátsó lapjához rogzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vaw az
aján|attevő részérő| eľre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a béIyegzo, illetőleg az
a|áírás legalább ery része a matricán legyen;

- Az ajőn|ĺt oldalszńmozísa cgrycl kczdődjon ćs oldalanként nĺivekedjen. Elegelrdő a
szöveget vagy számokat vagy képet taľtalmazó oldalakat szźlmozni, az üres oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szźmozni. Az
ajanlatkérő az ettł5| kisméľtékben eltérő szttmozást (pl. egyes oldalaknál a lA, lB
oldalszĺm) is k<jteles elfogadni, ha a tzrta|omjegyzekben 8z egyes iratok helye
egyértelmŕĺen azonosíthatő. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos szźmozást
kiegészÍtheti,ha ez az ajźn|atbanvallő tájékoződása, illetve az ajén|atravaló hivatkozasa
érdekében szfüséges;

- Az ajánlatnak az e|ején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely a|apjźn az aján|atban
szeľeplő dokumentumok oldalszam a|apján megtalálhatóak;

- Az ajánllatot két' _ az aján|attételi felhívásban meghatĺározott számtl- példĺányban kell
beadni, azeredeti ajĺánlaton meg kell jelölni, hogy azazeredeti;

- Azajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) avégén alá kell irniaazadott
gazdáikodó szervęzefrlél erre jogosult(ak)nak vaw olyan szeméýnek, vagy
személyeknek aki(k) erre ajogosult személy(ek)től írásos fe|hata|mazźlst kaptak;

- Az aján|at minden olyan oldalát, amelyen _ az ajźn|at beadasa előtt _ módosítast hajtottak
végre, az adoÍt dokumentumot a|áírő személynek vagy személyeknek a módosítĺásnál is
kézjeggy e| kell ellátni.

d) Érvényte|en az aján|at, ha az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok
hatźiya a|att źůl..

e) Az aj źn|atnak tarÍa|maalia ke l l aj anlattevő alább i iľatait :

- az ajźtn|attéte|i felhívás megktildésének időpontjanál 60 napnál nem régebbi cégkivonat
másolati példłánya' amennyiben a cégkivonat szetint el nem bírált módosítís van
fo|yamatban' az esetleges változásbejegzési kéľelem a cégbíróság érkeztető
bé|yegzójével ellátott másolati példánya; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói
igazo|vźny másolata;

- az ajántatot a|áírő va|amennyi szeméIy érvényes aláírási címpéldĺányának vagy
címmintájának másolata.

Đ Az ajánlatok összeállításáva| és benyujtásával kapcsolatban felmertilt <lsszes köItség az
ajánlattevőt terheli.

-fu



g) Amennyiben valanre|y igazo|ás vagy nyilatkozat nem magyar nye|Ven kcrÜl bellyťljtásra
magyar nyelvű fordítása is csatolandó.

20. Az ajánlattéte|i felhívás megküldésének napja és a www.iozsefvaros.hu o|dalon va|ó
megielenés időpontja:

Budapest, 2015. decembeľ 16.

2015. december lłl.

MellékIetek:

] .,s z ĺimú mellé klet: Fe| o|va sĺilap
2. számú melléklet: Ajanlattevői nyilatkozat
3. szĺźmú melléklet: Kizź!Íó okokľa vonatkozó nvilatkozat Ą.t

äJ.
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Budapest Főváros VItr. keríilet Józsefuáľosi onkormán5zat

részére

AjánIat

,,2o 76. évre kĺinyw.izs$álat ellátása''

táľgyú beszerzési e|áľásra

EAST-AIJDľľ ZRT



a ,,2016.évľe könyv vizsgá|at"'''.Äľl'?ľ,ľŕů:ľ#"rzési értékh atárt e|nem érő beszeľzési
eljárásban

Ajánlaftevő neve: East-Audit Zrt.

Aj án|attev ó székhe lye : 4025 Debľecen, Széchenyi u. t5.

12476963_2_09

4025 Debľecen, Széchenyĺ u. 15.

Ajánlattevő adőszáma:

Ąánlattevő levelezési
címe:

Aj án|attev o te l efo n s záma : 06 52 533 190

Ąánlattevő faxsztlma:
06 52 533 199

Aj źn|attev ő e-ma i l cím e : info@eastaudit.hu

Kapcsolattartásra kij el ölt
személy neve:

KapcsolatĹartĺásľa kij elölt
szemé|y elérhetőségei : 06 s2 533 190

Ajánlattevő á|tat kéľt
ellenszolgáItatĺs iĺsszege:

(nettó Ft + Áfa / hó'

120 000 Ft+ 27% A\I^|3? 400 Ft), bruttó 152 400Ft /Ilő, azazegyszázhúszezerforint-ł27%oáf a(harminckettő"";; jgy;iĚ1,\*tto
egyszázotv enkettőezer-n égyszázl hő

Debrecen, 2015. lZ. ZZ.
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Ajánlattcvői nyilatkozat

Alulírott Balogh Isfvánné, mint a(z) East-Audit Zĺ. (atovábbiakban: Ąánlattevő) képviselője a 2015.
december 22. napján ,,20]6' évre konywizsgálaĺ ellátdsa,, ttrgyban kelt ajánlat1ételi fe|ńívásukkal
kapcso|atban az alábbi nyilatkozatot teszem:

A ,,20]6, évre könywizsgálat ellátasa,' tárgyil, szolgáltatás megrendelésre irányuló eljárás
aján|attéte|i felhívásában foglaltakat megismertük, tudomásul vetttik és mindenben elfogaájuk,
továbbá je|en nyi|atkozat a|áírásáva| jelęzzik részvéte|i szándékunk at az e|járásban.

Kijelentjük továbbĄ hogy cégünk kész és képes atfugyi szolgáltatás teljesítésére.

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk a felhívásban meghatározott fe|adatok ellátását a 2016'
decembeľ 31. napjáig, továbbá azt,hogy a teljesítésünk megfelel a felhívásban meghatározottaknak.

Az aján|attételi határidő lejártatő| számított 30 napig taľtjuk az ajéĺn|atunkat, az addig ránk nézłe
kötęlező érvényíĺ; ezen időszak |ejárta előtt bármikor elfogadható.

Debrecen, 2015.12.22.
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Nem
aki:

a.

b.

Nyilatkozat

a,,2016. évľe |ĺönyvvizsgá|at c|látása'' tárgyű,kozbeszerzéSi éľtékhatárt eI nem érőbeszerzési
eliárásban

A lulírot1 East-Aud it Zrt. társaság (aj ánlattevő), melyet képv i sel : Balogh Istvánné

az a|ábbi nyiIatkozatot tesszük:

állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizárő okok, mely szerint nem lehet aján|attevo,

végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás ęlrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, va1y az ellenę indított fe|számolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki
személyes j o ga szerint hason |ó helyzetben van ;

tevékenységét felfiiggesztetĺe vagy akinek tevékenységét fe|fiiggesztették;
gazdasági, illető|eg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bíľósági ítéletben
megállapított bűncselekméný kovetett el, amíg a büntetett előélethez ftĺződő hátrányok alól
nem mentestilt; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben a|ka|mazhatő
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. $-a (2) bekezdés b), vagy g)
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében kor|źúozta, az eltl|tźs ideje alatt, vagy ha az
ajźln|attevo tevékenységét más bíróság hasonló okbó| és módon jogerősen kor|átozta;
egy évnél régebben |ejtrt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének. a letelepedése szerinti országvagy azajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai a|apján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

ę. a2ll3.jrinius 30-ig hatályban volt, a Büntető Töľvénykonyvről szóló 1978. évi [V. törvény
szerinti bűnszervezetben részvétel - ideérĹve a biĺncselekmény bűnszervezetben történo
elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetköZi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, banyag
kezelés, költségvetési csa|ás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy
pénzmosás biĺncsęlękméný, illetve a Büntętő Törvénykönyvrol szóló 2012. évi C. torvény
XXVil. Fejezetében meghaÍärozott korrupciós bűncselekmények, bűnszęrvezetben részvétel -
ideértve bĺĺncselękmény brĺnszervezetben töľténő elkövetését is -, hűtlen kezęlés, hanyag
kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bĺĺncselekméný, illętvę személyes joga szerinti
hasonló bűncselekméný követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős

bíľósági ítéletben megállapítást nyert, amig a büntetett eloélethez füződo hátranyok alól nem
mentesüIt;

f. az adott eljárásban előíľt adatszolgáltatĺási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szo|gá|tat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a Veľseny tisztaságźúveszélyeúeti;

g. tekintetébęn a következo feltételek valamelyike megva|ósul:
ga) nem EU-, EGT- vagy oECDtagáIlamban vagy olyan államban ręndelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyarorszźlgnak kettős adőzás elkerüléséről szóló egyezménye van,
vagy
gb) olyan szabźiyozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
ťlnanszírozása mege|őzéséről és megakadály ozásź.ľől' szó|ő 2007 . évi CXXXVI. torvény 3. $ Đ
ponda szerinti tényleges tulajdonosa nem megismeľhető.

Tudomásul veszem' hogy az eljárásban nęm lęhet aján|attevo vagy résnételľe jelentkező az a
gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy kozvetleníil tobb, mint25%o-os tulajdoni résszel vagy
szavazatijoggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amelynek tekintetében a g. pontban megh:atározott feltételek fennállnak.

d.
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Megjegyzés.'

Amennyiben a több, mintfí%o-os tulajdoni réssze| vagy slÄvazati hányaddal rendelkező gazd,asági
társaság tarsuláskéntadózik, akkoľ azi|yen társu|ás tulajdonos társaságaiia vonatkozóan kelřa g. poňt
ga) alponda szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

A d. pont szerinti adófizetési kötelezettséga|att a belftjldi székhelyű gazdasági szereplő tekintetében
azá\|ami adóhatóság és a vámhatőságállta| nyilvántartottadőfizetési tcĺelezettřget ke|l érteni.A d. pontban meghatározott időtaftamot mindig a kizárő ok fenn n"* állá.ának ellenőrzése
idopontjától kel l számítani.

Az e. pont szerinti hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más tagá|lamthan letelepedett
ajźn|attevő esetében
a) bĺĺnszervezetben részvétel bűncselekmény esetén a szervezett bűnözés elleni küzdęlemről szóló,
2008. október 24-i 2008/84InB tanácsi keręthatározat 2. cikkében meghatározott bÍinszervezetben
v a|ó résnl ételhez kapcsolódó bűncsęlekméný,
b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása'
vesztegetés bírósági vagy hatósági eljáľásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagyhatősági eljírásban
bűncselekmény esetén az 1997 ' május 26-i tantrcsi jogi aktus 3. cikkébęn měghatłrozott komlpciót,
c) költségvetési csalás bűncsęlekmény esetén azEurőpai Közĺisségek pénztigyi érdękeinek védelméről
sző|ő egyezmény 1. cikke szerinti csalást'

East-Audit Zľt.
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Ü€Yintézés, adatvá|tozás bejeIentése:
öl I U Veszprcm, Pf.:l 163
Telefonos Ügyfé|szolgá|at: 06-40-42 t -421
tmarl: ugtstlsZ!.tL4b!@alljsnztr!
ĺnternet: www.allianz'hu

Kötvény
Ka ma ľa i könywizsgá|ó k fele|ősségbizt.

EASJ-AUDITZTI.
Debrecen
Széchenyi Utca 15.
4025

Kcitvénys zám: AHB7 2g 490063

A szerződő adatai
EAST-AUDITzrt.
4025 Debrecen,
Széchenyi utca 15.
Adószám: 12476963209
Cégjegpék szám: 091 000033 l

A szeződés adatai
Módosítás

Allianz@

A biztosÍtott adatai
EASI-AUDITZrr.
4025 Debrecen,
Széchenyi utca 15.

Kockázawise|és heýe: 0000 Terü|eti hatáý, Magyarország :Szezô.dés kezdete:

1ľ:g.ľĺi:;*"ssége: j8łJ.JJ.Jĺ
Vé|asztott díjfizetéii gyaiorisiág: BżtosÍt.ísi évforduló(minden év):

Gyakoriság verinti díj:fé|éves
A szerződés tarta|ma

12.0ĺ
682 500 Fr

ĺ'Ľľi könpvizsgá|ók fe|elősségbizt. Biztosítási összeg

F|zetendődíj:

BiztosításidÍj
1 36s 000 Fr

1 365 000 Fr

ĺudapest, 201 5.o6.08

Allianz Hungária Zrt.

Végh |sván
v ezérigazgatő-heýettes

GL E^J
Szőke Tamás

,igazgatő
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Ügyintézés. adawáltozás bejelentése:
82]0 Veszprém, Pf':] 1 63
Te|efonos ügýé| szo|gá|at 06.40.421 -Ą21

Email: ugýe|szolgaIat(Da||ianz'hu
Internet: www.allianz.hu

RészIetezés

Kötvényszám: AHB723490063

Kamarai ktinywizsgálók fe|elősségbizt.
onrészesedés:500 eFt
onrészesedés: 1 0%

Tevékenység: kĺinywizsgá|at
Biztosítási ósszeg típusa: kártérítési Iimit
Biztosĺtási összeg I időszak:200 000 eFÍ

Biztosĺtási.tisszeg / esemény:200 000 eFt

Létszám:4 fő
Biztosítási díjaIap:
éves forgalom ĺbs ooo ert
Kámarai kiinywizsgálók felelősségbizt. iisszesen:
Fizetendô dÍj:
Biztosított tev.végzők (4fQ: Balogh |swánné, Tóth Kálmán Tiboą Nagy TĹinde

Mária, Kelemen Lajos, Terijleti hatá|yMagyarország,Biztosított tevékenységek:

könywizsgá|ás, könywite|i szoI gáltatás, adótanáćsadás

Záradékok
tsF A biztosítási szeződés az Allianz Szakmavéde|em-szakmai fe|e|ősség biztosítás á|ta|ános szezôdési fe|téte|eivel jött

|étre.
A biztosítási szeződés az ajánlati részletezőben ! díjtájékoztatóban fe|tíintetett szerződési feltételekke|, adatokkal és

tevékenységekre jött |étre.

Ps2 Sére|emdíj kiterjesztés felelősségbiztosításokhoz

A ktitvény tulajdonosváltás esetén nem ruházható át más szemétyre.

Budapest, 2015.06.08
A||ianz Hungária Zrt.

Allianz@

Biztosítási összeg Biztosĺtásidíj

1 365 000 tt
1 365 000 Fr

//
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StsERBÄNK
Be|földi megbízások Egyedi megbízás

Referenc ia

15120108324637

Felhasználó

88036540
módosĺtás 88o3654o

1. Aláírás 88036540

Végrehajtás napja

2015.12.01

Dátum

2015.12.01

2015.12.01

2015.12.01

ldópont

08:32:00

08;32:00

08:33:00

A|lapot Aláírások
Bankba kü|dve 1

Egy.e'd.i megbĺzás

illt e. $b"ízaś.vá|!9żáŠ o k

Bank / Számlaszám
I 410021 3-217 504490 I 000003

HU67 1 41002132 1 7504490 1 000003

1 81 00002-00001 1 91 21 0 1 00 17

IBAN
Hu7o18íoooo2oooo11g121ołooĺz i

ĺ Átuta|as 2015.12.01
szeg / Deviza Partnerek közti egyediazonosító

HUF 151201083105705
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EAST:AUDIT lgazságugyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó
Zártkoríien Műkodő Rés zvénytársas ág

(40f5 Debrecen, Széchenyi utca 15.) Adószám., I2416963-f-09

Cégkivon at f0t5.lf .fL.-i időállapotban

A}talános adatok

. Cégiegyzékszám:09 10 00033l (Hatályos)

r Cégforma: Részvénytiársaság

r Alakulás dátuma: 2000.04.05.

r Bejegyzés dátuma: 2000.05.30'

A cég elnevezése

2/4 EAST-AUDIT Igazságĺigyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártktĺľűen Működő Részvénytársaság

Változás időponda: 2008'0 l.3 l.
Bejegyzés kelte: 2008.02.06.

Hattílyos: 2008.0].3 ]. (CK _ 2008.03.06.) _ ..,

3 A cćg ľłiridített elnevezése

3/3 EAST-AI]DIT Zľt.

Hatályos: 2006.04,04. (CK _ 2006.05.04.) - ',.

5 A cég székhely'e

5|| 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15.

Hatctlyos : 2000.0 5. 30. - .. -

7 A.cégfiókte|epe(i)

7 ĺ3 HU 1063 Budapest" Szinyei Merse u f6, fszt. 3.

Hąttílyos: 2004.03.06. (CK _ 2004.a4.29.) ' ..,

8 A társasági szeľzőďós (a|apsza|ráIy, alapító okirat, létesítő okiľat) ke|te

8/l 2000.04.0s.

Hattílyos: 2000.05.30. (CK - 2000.06.29.) _ --.

\tz 2:001.02-15.

HaÍcílyos: 200].04.02. (CK - 200I.05.]0.) _ .''

8/3 200r.06.09.

HatĺÍIyos : 200 ].07.25. ( CK _ 200 1.08' 30. ) _ ...

8t4 2002..06.16.

Hatcílyos: 2002'07.30. (CK - 2002.09'05') _ ...

8ĺ5 2003.06.f0.

Hatĺílyos'. 2003.07,23. (CK _ 2003,08.28.) _ '.,

8ĺ6 2004.03.06.
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Hatdlyo,s: 2004.04.01. (CK - 2004.04'29')- "'

8ĺ1 f004.09-f7.

Halólyos: 2004, ]0.08. (CK _ 2004.1 ]-I ]') - ..-

8/8 2005.04,04.

HatcTlyos: 2005.04.2 t. (CK - 2005'05'19') - "'

8ĺ9 2006-03.17,

Hatólyos: 2006.04,04. (CK -2006.05.04-) - ...

8ir0 2007.03.20.

Bejegyzés kelte: 2007.04. l 6.

Ha.tólyos: 2007.04.I6. (CK _ 2007.05.]7.) _ ...

8/rr 2008.01.31.

Változás időpontja: 2008.01.3 l.

Bejegyzés kcltę: 2008.02.06.

HatĺíIyos: 2008,0l.3 1. (CK _ 2008.03.06.) -,,,

8/12 2008.08.04.

Bejegy zés kelte: 2008.09. l 5.

H atcíIyo s : 2008,09. l 5. (C K _ 2008. I 0' I 6. ) - ...

8/t3 2010.04.04.

Bejegyzés keltę: 20 l 0.04.28'

Hatĺilyo s : 20 1 0.04.28. (CK _ 20 1 0.05.20, ) _ .,.

8lr4 f012.07.30.

Bejegyzés kelte: 20 l2.08. l7.

Hatólyos: 20I2'08.17. (CK _ 2012,08.30') _ '..

9 A cćg tevókenységi köľe(i)

9ĺ38 6gz0,O8Számviteli, könyvvizsgálói, adószakéľtői tevékenység (Főtevékenység)

Bejegyzés kelte: 20 l 3.02. 14.

HatĺÍlyos: 2013,02.14. (CK _ 20l3.04.]8.) -...
g ĺ3g 6209, 08 Egyéb iďormáció-technológiai szolgáltatás

B ejegy zés kę|tę i 20 | 3 .0z. | 4.

Hatdlyos: 2013.02.14. (CK - 2013'04' 18') - "'
gt4}68zo,O8Sajáttrrlajdonri,béreltingatlanbérbeadása,üzemeltetése

B ejegy zés kę|te: f0 |3.0Z. I 4.

Hatdlyos: 20t 3.02.14. (CK - 2013'04' 18') - "'
gĺ 4| 683I, 08 Ingatlaniigynöki tevékenység

Bejegyzés kelte: 20 l3.02. 14.

HatĺÍlyos: 20]3.02.14' (CK - 2013.04.l8.) _ ...

g t 42 6foz' 08 Információ-technológiai szaktanácsadás

B ejegy zés ke|te: 20 L3.0f . L4.

Ha'tđlyos: 20l3.02.14. (CK _ 2013.04.l8.) _ ''.

9|43 5829,08 Egyéb szoftverkiadás

B ejegy zés ke|te: 20 13.0f . | 4.

Hatdlvos: 2013.02.14. (CK - 2013'04'l S') - "'

9ĺ44 620|, 08 Sámítógépes pľogramozás

B ejegy zés kęlrte: f0 I 3 .o2. | 4.

HatcíIyos: 20l3'02.14. (CK_20I3.04.]8.) _. .

9 ĺ 45 6203, 08 Számítógép-üzemęltetés

B ejegy zés kelte: f0 13.02. | 4'

/
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Hatĺilyo's: 20 ] 3.02. ]4. (CK - 20 ] 3.04. /.9.) - ...

9ĺ46 6311, 08 Adatfeldolgozás, web.hoszting szolgáltatás

Bejegyzés kelte,. 20 13.0f . l 4.

HattíIyos : 20 ] 3.02. ] 4. (CK - 20 1 3 -04. l 8. ) -
7 \ff, 08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanács ad ás

Bejegyzés kelte: 20 l 3.02. l 4.

Hatrźlyo s : 20 I 3'02. 1 4. ( CK - 20 I 3.04. l 8 - ) - - - -

gl48 149o,O8 M' n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Bejegyzés kelte: 20 I 3.02. 14.

H atcílyos : 20 ] 3.02. l 4' (CK _ 20 1 3,04. l 8' ) _ ..'

9/49 8299,08 M. n' s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

B a1egy zés ke|te: 20 13.o2. 14.

Hą,tĺílyos : 20 ] 3.02. I 4. ( CK _ 20 ] 3.04. I 8. ) - ...

9ĺ50 8532,08 Szakmai lcözépfokú oktatás

Bejegyzés kelte 20 13.0Z. 1 4.

Hatólyos: 2013.02.14. (CK _20I3.04'18-) _ .'.

9/5l 8559'08 M. n. s. egyéb oktatás

B ejegy zés keltę : Z0 I 3 .02. I 4.

Hattílyos: 20I3.02-I4. (CK _ 2013.04.] 8.) - .-.

1l A cćg jegyzctt tííktte

||ĺ4 Összesen: 59 000 000 HUF Bejegyzés kelte: 2007.04.l6.

Hatcílyo s : 2007. 04. l 6. ( CK _ 2007.0 5. I 7. ) - ...

13 A cégiegyzésľe jogosu|t(ak) adatai

|3l|9 TóthBéląAttila(an:MezeiEte|)igazgatóságitag(vezetőtisztségviselő)2000Szentendre,Kálvfuiaút40.

Születés ideje: l 963.05.04'

Adóazonosító jel: 835 l 8626 l4
A képviselet módja: Önálló.

A jogviszony kezdetę: 2010.04'05.

Változás időpontja: z0|'z.07 .30.

B ejegyzés kelte: 20 |2.o8. |7 .

HatđIyos : 20 l 2.07.30. (CK _ 20 ] 2'08.30.) - ...

L3ĺ?O Tóth Kcí1ruđn Tibor (an: Nagy Veronika) igazgatósági tał (vezető tisztségviselő) 4024 Debtecen, Teleki utca f2. | '

em.3.

Születés ideje: ĺ959.06.28.

Adóazonosító jel.: 8337 802669

A képviselet módja: önálló.

A jogviszony kezdetę: 20 l 0.04.05.

Változás időpontja: z0|z.07 .30.

B ejegy zés ke|tę: Z0 |f .08. |7 .

Hatcílyo.s: 20]2.07.30. (CK _ 2012.08.30.) _ ...

t3/f| Balogtĺ Isnđnné (an: Király Eľzsébet) igazgatóságitag(vezető tisztségviselő) 4031 Debľecen, ohat utca 14.

Születés ideje: l 958.06.27.

Adóazonosító je|: 833 4 1 43206

A képviselet módja: önálló.

A jogviszony kezdete: 2010.04.05.

Változás időpontja: z0Iz.07 .30.

B ejegy zés ke|tę: 20 12.08. |7' //
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Haĺólyo'ĺ: 2012'07.30. (CK _ 20]2.08.30.) _ . -

'l4 Á kł)nyvvizsgáIó(lĺ) adatai

l4/4 ĹO9 09 004I83 ]R^Cz és DoMJÁN Könyvvizsgáló és Aclóĺanácsac|ó Korlátolt Felelősségű Tá.saság HU 4033
Debrecen, Beĺegszászl PáI utca 8'

Dt Domjrín Anna'(an: Szíĺcs Anna) 403 | Dehrecen, Vá8 tltca 4'

A jogviszony kezdete: 20 I 0.04.05.

A jogviszony vége: Z015.04.04.

Változás időpontja: 20 1 0.04.05.

B ejegy zés kę|tę: 20 l 0.0 4.Z8.

Hatcílyos: 20]0.04.05. (CK _ 20I0.05-20.) _ --.

lc Átalakulás folytán |ćtreii'tt cćg esctében a jogelőđ cég(ek) adatai

l6ll [09 09 005733 ] ''EAST-AUDIT'' Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság.

Ac|ószám; 1 l 558806-2-09

HatóIyos: 2000.05'30. (CK _ 2000.06.29.) _ '..

f0 l'\, cég statisztikai számjele

20ĺf |z47 6963 -6920- L 1 4-09.

Bejegyzés kelte: 2008.0 1. 1 8.

Hatólyos: 2008'0 ].0 ]. _ ...

2|' tĺ c.ég adószírma

2ý3 t24''t6963-f-09.

HUrU16963.

Adószám státusza: érvényes adószám

Sĺítusz kezdete: 2000.05.3 l.
Változás időpontja: f0| |.07 .o4.

B ejegy zés ke|te: 20 If .08. 17 .

Hatályos: 20l1.07.04- (CK _ 2012'08' j0.) _ ...

3f tĺ cég pénzfoľgalmi'ie|r.6száma

3zĺ9 |4I00zl3.z|7 50449-01 000003

Sbeľbank Magyarország ZĺtDebrecen (4025 Debrecen, Hatvan u. Lĺa.;01 l0 041720)

A szám]a nyitási dátuma: 20|3.08.29,

Bejegyzés kelte: 20 l3. l 0. l 6.

Ha'ttílyos: 20I3.I0.I6. (CK - 20I3- I0.3I.) _ .,,

3Zt ro 60600084- 1 I 09785 l -00000000

Hajdú Takarék Takarékszövetkezet (4026 Debrecen, Bethlen u' 6.8; 09 0z 000644)

A sziímla nyitási dátuma: f0I3.L 1.| I.

Bejegyzés kęlte: 2013.l l.l8.
Hatólyos: 20 ] 3. I I. I 8. (CK _ 20 I 3' I 2.05.) _ ...

l(10) A ľészvényesek aclatai

Cégfoľmától ftiggő adatok
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I(l0yl0 Balogh I'stvđnn'é (an: Király Erzsébet) 403 l Debľecen, ohat utca l4'

Szi.iletés ideje: 1 958.06.27.

Szavazati jog mértéke meghaladja 50o/o-o|.

Változás időpontja: f0|2.01 .30 -

Bejegyzés kelte: 20 lf .08. l 7.

Hattí'Iyos: 20I2.07.30. (CK - 20]2.08.j0.)_ ...

3( l 0) Á ľószvélryátruházás korlátozásának je|z,óse

3( l Oyl A részvény átrxhá,zását az a|apító okjľat koľlátozza.

Hatcílyos: 2000.05.30. _ '..

9(10) ĺ|z ügyvezetés Ííprrsa

9(l0yl Igazgatóság.

Víltozrís időpontjĺ: 2008'08'04.

Bejegy zés kęlte: 2008.09. I 5'

Hą'ttíIyos: 2008.08'04. (CK - 2008, ] 0.16.) _ ...

I0(I0) l:|' ľószvrínyek száma és névértóke

1 0( lOyl Részvényfajta: töľzsrészvény

Soľozatszám: ',A'
Egy száatizenny o l c darab

ötszázęzeĺ Ft.
Változás időponda: 2008.08.04.

Bejegyzés kelte: 2008.09' 1 5.

HatóIyos: 2008.08.04. (CK _ 2008.I0.I6.) _ ...

97 Pénzagyimodul

a
Bsłámolási id6ľak

Éíékosítés nettó árbevéte|e
ĹIremi cĺedoćny
Adófús clótti cEdnény
MéÍlcg szrÍinti ercdmény
Adóptt śÍedmény
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o Cégek kozvetlen közleményei
Cégközlöny

Év : Z0I2. Kłĺtet: f9. oldal: 735308'

A Budapest Főváros Közgyűlés 2012. június f}-án megtarÍott ĺilésén elfogadott és aGazdasági tiírsaságokról szóló
2006. évi IV. tv.
(továbbiakban a Gt.) 7l' $ és 78. $-ainak megfelelő tartalmú haÍÁĺozatában a ĺársaságok egyesĺilését határozta el és a
Budapesti Feszti-
válközpont Nonprofit Kft.-t jetöIte ki az átvevő (általános jogutód) t.ársaságként.

A ĺársaságok egyesülése, beolvadásjogcímén tcjrténik, ennek során a;
/

,Ů,łĺ,
ł.



BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonpľoĺit Kft. (Cg.: Í0| 09 921?33]; székhelye: I l I5 Buda-
pest, Bartók Bé-
laút |05-ll3. A l';továbbiakban: beolvadó társaság) és a Stúdió MetľopoliĺanaNonprofit Kft. (Cg': [0| 09 92248|];
székhe|ye: |052
Budapest, Vá.osház u. 9.l l .; továbbiakban: beo]vadó társaság) jogutócllással megszűnnek és

beolvadnak

a B udapesti Fesztiválközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba (Cg.: [0l 09 9187 15]; székhelye: l052 Bu-
dapest,

Yárosház u. 9-l l.) mint átvevőjogutód társaságba (továbbiakban: átvevő társaság)'
A beolvadó társaságok vagyona mint egész szá|| át az átvevő táĺsaságĺa mint általános jogutódra'

A beolvadás után az átvevő (ogutód) társaság egyedĺ]li tulajdonosa és aIapítója a Budapest Főváros onkormányzata
nlarad és az
átvevő (iogutód) Budapesti Fesztivá|kcizpont Nonprofit Koľtátolt Felelősségű Táľsaság a koľábbival azonos cégfor-
mában, nonprofit
kft. táľsaságként folytatja a beolvadó táľsaságok tevékenységét (G't. 81. $) szerint.
Az átalakulás cé|ja: a Fővárosi közgyűIés a kultuľális, turisztikai, váľosfejlesztési Í'eladatok, és az ehhez kapcsolódó
intézmények
működésének összehangolása és hatékonyságának növelése éľdekében döntött a háľom táľsaság átalakulásáról - be-
olvadás jogcímén

- torténő egyestiléséľől.

Az dfi,evő tórsasóg és a beol,l,ądl ĺórsasógok 20I I . december 3 I -ével készül't vagyonmérleg-tervezeténekfőbb ądątąi:

Á'n ev ő tĺźrsas tźg ( aź ró ) :

EszKózöK
Befektetett eszközök
Eo!9óes zközök
Kés z letek
Kóve teIése k
Éřté kpapĺ !ok
Pén zesz köztik
Aktív idóbeli elhatálolások
OSSZESEN r

EszKözöK
Befektetett eszkCizök
Eotgóeszközök
Kész]'etek
KöveteIések
Éřtékpap1řok
Pénzés zközôk
Aktív idóbeli e]'hatářolások
tss zEsEN:

EszKözÖK
BefektetetĽ eszközök
F^ř^ÁAś 

' 
L^'ÄL

Készletek
Követe-Iése k
Értékpapi rok
Pénze5 zközć'k
Akttv idóbe]ĺ elhatáŕotások

összEsEN:

EszKtzöK
Befektetett eszközök
Eoř9óesz közök
Kész letek
Kŕivetelések
ÉřfÁLň9ńí ř^}

(E Et) FoRRÁsoK (E
32 826 saját tóke 128

365 254 Jegyzett tóke 10
Tóke ta rca 1é k

90 9o2 EEedménytařta]ék 118
Lekötött tartalék

2.l4 352 Kötelezeltségek 25
2 252 Pôssziv idóbeli elhatálolások 2Ą6

400 332 TSSZESEN: 400

Fr.)
602
000

602

l't2
558
332

Studio Metropolitana Nonprofit Kfi. (zĺźró):

50

46
29
83

Ft) FoRBÁsoK (E
141 saját töke 34
863 Jegyzett tóke 3

Tôketa!ta Iék
725 Eředménytartalék 31

LekötóEt tartalék
138 Kötelefettségek 40
815 Passzív idóbelĺ elhatárolások 8
820 OSSZESEN: 83

Fr)
518
000

518

545
'7 51
920

BTDM. Budapest Turisztiką.i Desztinĺźció Menedzsment Nonprofit Kft. (zĺźró):

(E Ft) EoRRÁsoK
83 12L saját tóke

318 278 Jegyzeťt tóke
Tóketa rta lé k

58793 Eledménytaltalék
Lekt'tött taŕta1ék

259 485 cé1tařta]'ékok
12 006 Kötelezettségek

Passzív idóbeIi elhatářolások
414 005 ÖsszgsEN:

{E Et)
Ĺ86 92o
82 000

103 064

I 442
131 ?98
86 805

414 005

/
,:ť/

(E Fr)
350 040
10 000
86 856

130 888
r22 296
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Ą2o

il
1.:

A létrejłivő gazdascígí tĺÍrsasĺi'g (Ą,itó):

119
734

154

FoRRÁsoK

Jegyzett töke
Tóketôřta1ék
Eredménytartalék
],ekijtött tattalék



PénzeszkCizök
Akttv idóbeli elhatárolások

összEsEN:

519 9]5 cé1tarLaIíjhok
44014 Kóte1czeLĺjsć9ek

Passzl.v idóbalj e1hacá!o1ások
€98 15? osszEsEN:

I
t91
342
898

Ą82
515
720
157

A beolvadás után a létľejövő táľsaság főbb adatai:

Cégneve: Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprolit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A társaság székhelye: 1066 Budapest, Mozsár utca l6.

Rövidített cégneve: Budapest Fesztivál és Turisztikai Kozpont Nonprofit Kft.

Telephelye:

l052 Budapest, Sütő utca 2.

l l85 Budapest, Ferihegy (A és B) terminál l675 (Ferihegy)

106l Budapest' Andrássy út 47.

Fő tevékenység GEÁoR'08): 900l Előadó művészet.

Az átvevő társaság fő tevékenységként közhasznri tevékenységet 2009. június l7-étől lát el,

Äz átvęvő (általános jogutód) táľsaság vezető tisztségviselőinek neve és a megbízásuk időtartama nem változik.

Ügyvezető: Vitézy Anna Zsófia(a. n': Sipos Katalin; l 106 Budapest, Nagyicce u. 5.).

Megbízásának időtartama: 20 1 i' január |9 -étő| z01 6' j anuár 1 9-éig szól'

A felügyelőbizottság tagjainak száma és neve, és a megbízásuk időtartama nem változik' Ennek alapján a felügyelő-
bizottság tagiai:

Benkő Szabolcs (a. n.: Pető Mĺária; 9OZ3 Győr,Tihanyi Ádám u. 10/A), Kivágó Iván Gyorgyné (a. n.: Winkler Mária;

I238 Budapest,

Felsődunasor 2.), Szalontai Tibor (a. n.: Koppán Borbála; 23 l0 Szigetszentmiklós, Rákóczi út l0.).

A kcinyvvizsgáló megbízása nęm vá]tozik.

KönyvvizsgáIó nevę: EAST-AUDIT ZÍt. (Cg': t09 l0 00033I]; székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. l5.). Képvi-
seletre jogo-

sult Balogh Istvánné (a. n.: Király ErzsébeĘ 403l Debrecen, ohát u. l4.).

Megbízási jogviszony kezdete: 201 l . ápńlis l .

Yége:Z0|3. nrájus 3l.
Az átvevő (ogutód) tiírsaság alapító okiľatának egyéb pontjai változatlan tartalommal hatáIyosak.

Az egyesiilésben részt vevő, beolvadó és az átvevő társaságoknál munkavállalói érdekképviseleti szeľv nem műkö-

đlk, ezért az a|a.

pítót, illewe azátvevő társaságot ezirányűtájékoztatási kötelezettség nem terheli.

Az átvevő tiírsaság a beolvadó táĺsaságok áItalános jogutődja, ezérÍ a Gt. 75. $ (3) bekezdés h) pontja alapján felhív.
juk az átalaku-

lással (beolvadó és átvevő) tfusaságok hitelezőinek a figyelmét, hogy a Gt. -l 6. $ ( l)-(2) bekezdései szęľint, az áta|a-

kuló gazdasági tár.

saságokkal szemben fennálló kövęteléseikkel kapcsolatos jogaik gyakorlására.

íElső közzététęl.

Cégek közvetlen közleményei
Cégktizlöny

Év : 2O|2. Kötet: 30. oldal; 760380'

A Budapest Főváros Közgyűlés 20l2.június 20.án megtaľtott ülésén elfogadott és a Gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. tv.
(továbbiakban a Gt.) 7 t. $ és 78. $-ainak megfelelő tartalmri hatÁrozatában a társaságok egyesĺilését határozta e| és a

Budapesti FesztĹ
válközpont Nonprofit Kft.-tjelölte kiazátvevő (általánosjogutód) társaságként.

A üársaságok egyestilése, beolvadásjogcímén történik, ennek során a:

BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. (Cg.: |0| 09 92.|233]; székhelye: l I 15 Buda-
pest, Baľtók Bé-
la lit t05- t 13. A I.; továbbiakban: bęolvadó társaság) és a stlidió Metľopolitana Nonprofit Kft. (Cg.: Ĺo| 09 92248|];
székhelye: 1052

Budapest, Viíľosház u. 9-1 1.; továbbiakban: beolvadó társaság) jogutódlássď megszűnnek és

beolvadnak



a Budapesti Fesztiválközpont Nonproĺit Kor|átolt Felelősségű Társaságba (Cg': 09 9l87 l5]; székhelye: I052 Bu-

dapest,

Városház u. 9- t t.) mint átvevő jogutód társaságba (továbbiakban: átvevő társaság).

A beolvadó társaságok uugyonu *in, egészszá]l| átazátvevő táľsaságĺa mint általánosjosutldra. 
A

A beolvadás utź|n azátvevő (ogutid) társaság egyedüli tulajdonosa és alapítója a Budapest Főváľos onkoÍmányzata

FesztiváIközpont Nonpľofit Korlátolt Felelősségű Táľsaság a koľábbival azonos cégfor.

mában, nonprofit
kft. tarsaságként folytatja a beolvadó taľsaságok tevékeĺységét (Gt. 8 t. $) szeľint.

Az átalakulás célja: a Fővráĺosi közgyűlés a kultuľális, turisztikai, városfejlesztési feladatok, és az ęhhez kapcsolódó

éshatékonyságánaknöveléseérdekébendontöttaháromtáľsaságátalakulásáról

marad és az
átvevő (ogutód)

működésénęk összehangolása
olvadás jogcímén

- töľténő egyesiiléséről.

EszKÖztK
BefektetetE eszkózök
Eorgóes zköfök
Kész Ietek
KöveteIések
ÉrŁékpaPiřok
Pénzeszkózök
ÄkĽĺv idóbeli elhatářolá5ok
összEsEN:

Studio Metropolitąna Nonprofit KÍt. (zđró):

EszKlzÖK
Befektetett eszközök
Eor9óeszközók
Kés z le0e k
Követélések
ÉEtékpapĺ'!ok
Pénzeszk{'zök
Äktlv idóbeli elhatáro1ások
tsszEsEN:

EszKöztK
Befektetett eszkÖzök
Foŕ9óesfközök
KészIetek
Követe1ések
trté kpapírok
Pénzeszközók
Aktív idóbeli elhatárolások

öss zEsEN: 414 005

A lét,ejövő 7ctzdnscí,gi ttirsascíg (nyitó):

FoRRÁsoK (E Et)
saját tóke azB 602

Je;yzett tőke 10 000

Tóketa EtaIék
Eredménytarta}ék 118 602

Ĺekötött tartalék
Kóte1eu eŁtségek
Passziv idóbe}! elhatáro]'ások 2Ą6 55a

tsszEsEN: 4oo 332

Az ón,evő tórsasóg és a beol'vadó tórsasógok 20l ]. december 3 l-ével készült vagyonrnérleg-tervezeténekfőbb adatai:

Áp ev ő tórsas,Í g ( z,t ró ) :

BTDM. Budapest Turisztikąi Desztinóció Menedument Nonprortt Kft, (zcíró):

EszKÖzöK
Befektetett eszközök
FoEgóes2közök
Ké5zIetek
Követelése k
Értékpap1 rok
Pénzesz közök
Aktív idóbeti elhatárolások

összEsENl

FoRRásoK
saját tóke
Jegyzett tóke
Tóketa!ta1ék
Eredményta Eta1ék
LekötöĽt Lartalék
Köte}efettségek
Passeív idóbeIĺ e}hôŁářolások
lsszEsEN:

EoRRÁsoK
saját tóke
Jegyzett tóke
tóketa'tôIék
Eredménytarta }ék
Lekötŕitt tařta}ék
célta rtaIékok
Köté1ezettségek
Passzív ĺdóbe1i e].határolások
lsszEsEN:

(E Et} FoRRÁsoK
119 688 saját tóke
734 395 Jegyzett tóke

Tóketa rta Iék
15442o Elednénytartalék

Lekötótt talta}ék
5.199.15 céttatta}ékok
4Ą 014 Kótelezettségek

Passzív idóbeIi elhatárolások
898 157 ÖsszEsEN:

(E Ft)

365 254

90 902

214 352
2 252

400 332

(E Er)
a3 ?2L

318 214

259 445
12 006

(E Ft)
34 5r8
3 000

31 518

40 545
I ?57

83 820

(E Pr)

50 863

Ą .lz5

4 6 138
29 BLs
83 820

(E Pr)
186 920
82 000
1 856

103 064

B 482
131 f98
86 805

414 005

(E Et)
350 040
10 000

130 888
1,22 296

a ąa2
19 7 515
342 L20
898 15?

A beolvadás után a léEejövő táĺsaság főbb adatai:

Cégneve: Budapesti Fesztivál és Ttlrisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. I
C,,ĺ/
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A társaság széklrelye: I066 Buc|apcst, Mozsáľ utca ĺ6'

Rovidített cégneve: Budapest Feszĺivál és Tuľisztikai Központ NonpľoÍit Kft.

Telephelye:

1052 Budapest, Sütő utca 2.

l185 Budapest, Ferihegy (A és B) terminál l675 (Ferihegy)

106l Budapest, Andrássy út 47.

Fő tevékenység (TEÁoR '08): 900l Előadó művészet'

AzátvęvőtársaságfőtevékenységkéntkcizhasznútevékenyséEetzO09.jrinius l7-étőllátel.

Az átvevő(á]talános jogutód) táľsaság vezető tisztségviselőinek neve és a megbízásuk időtaľtama nem változik.

Ügyvezető: Vitézy Anna Zsófia (a. n': Sipos Katalin; l l06 Budapest, Nagyicce u. 5.)'

Megbízásának időtartama: 20l l . januáľ |9-étő| z0l6.janu:íľ t9-éig szól.

A felügyelőbizottság tagiainak száma és neve, és a megbízásuk időtaĺtama nem váItozik. Ennek alapján a felügyelő-

bizottság tagiai:

Bęnkő Szabolcs (a. n.: Pető Mária; 9Of3 Győĺ,Tihanyi Ádem u. |O/ĺł'),Kivágó Iván Gyriľgyné (a. n.: Winkler Máľia;

1238 Budapest,

Fę]sődunasoľ 2.), Szalontai Tiboľ (a. n.: Koppán Borbála; 23l0 Szigetszentniklós' Rákóczi út

A könyvvizsgá|ó megbízása nem változik.

Könyvvizsgáló neve: EAST-AUDIT Zrt. (Cg.: t09 l0 000331]; székhelye: 4025 Debľecen, Széchenyi u. i5'). Képvi.

seletre jogo-

sult: Balogh Istvánné (a. n.: Kiľály Eľzsébet; 4031 Debľęcęn, ohát u' 14.)'

Megbízási jogviszony kęzdete:20l l. április l.

Vége:2013. május 31'

Az áwevőoogutód) társaság a|aPító okiratának egyéb pontjai változattan tartalommal hatályosak.

Az egyesiilésben részt vevő, beolvad ő és azátvevő |ársaságoknál munkavállalói érdekképviseleti szerv nem műkö-

dik, ezéĺt az a|a-

Pítót, illetve azátvevőt'iírsaságotez iľányú tájékoztatási kotelezettség nem terheli'

Azátvęvőtársaság a beolvadó társaságok általánosjogutődja,ezéĺÍaGt.75, $ (3) bekęzdés h) ponda alapján felhív-

juk az átalaku-

lással (beolvadó és átvevő) társaságok hitelezóinek a figyelmét, hogy a Gt. 76' Š (l)-(2) bekezdései szeńnt, az áta|a-

kuló gazdasági ĺíľ-
saságokkal szemben fennálló kijvęteléseikkel kapcsolatosjogaik gyakorlására.

(Második kozzététel.

r0.).

Az adatok az oPTEN Kft' Cégt.ár rendszęľéből sziáľmaznak, amely cégek esetén a Cégközlönyben megielent hivatalos

adatokat ÍaÍta|mazza,más szervęzetek esetén egyéb forrásb ő| származó hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekéľdezés időpontja: f0l5.|f .22 14:18

Utolsó feldolg ozotÍ Cégkozlöny megjelenési dátuma: z0I5.|z-L9.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma : 20 I 5. |f .22 13 :32
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I\rnIá.TKo ZAT A REFERENCraxnir
a31ol2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. s (3) bekezdés a) pon{iában fo$laltaknak

megfelelően

AJulíľott Balogh Istvánné, mint az East-Audit Zrt. (székhely: 4of5 Debrecen,
Széchenyi u. 15.) nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hosy
vállalkozásunk az eljárást megindító felhĺvás feladásátol visszafelé számított f4
hónapon belül a ktjvetkezőkben felsoľolt szolgáltatásokat teljesítette :

Debľecen, 2oĺ6,janurĺr 1 1.
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Budapest Főváľos
onkonĺrányzata
1052 Budapest

VaľoshĺŁ u. 9-11.

Eves
kĺiltségvetési
beszámo1ó

kön5ruvizsgálat
a

2013-folyamatos
19 s60 000 Ft

+ Ärĺlzą
hónap

Mezőtur Váľos
onkoľmányzata
5400 Mezőtur

Kossut}r L. tér 1.

költségvetési
beszámoló

ktĺnywizsgálat
a

2011-folvamatos
1 s60 000
Ft+ÁFA/24

hónap

Szentendľe Város
onkományzata

2ooo Szentendľe,
ViĺľoshŁ tér. 1-3.

Eves
kĺiltségvetési
beszámoló

könywizsgálat
a

2009-folvamatos
1 416 000
rt+Ärĺ'ĺzą

hónap

Etyek Nagykĺizség
onkorm:ĺnyzata

2091 Et5rek,
Körpince köz 4.

Eves
költségvetési
beszámoló

könywizsgiĺlat
a

2008-folyamatos
2 400 000
pt+drNzą

hónap

Bal

igazgatóság

East-Audit Ztt.
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East.Áudit ZĺÍ
Debrecen
Széchenyi utca ,ĺ5

4,42.5 ĺktatoszám: KL la14 ĺ2a16 ĺ021

BAh.lKINF0RmÁcto

Ezúton igazo|juk, hogy az East - Arrdit Igazságügyi Adó-, Járu|ek és KŐnyvszakértö Tanácsadó

Zrt. (székhe|.y: 402.5. Debrecen, Széchonyi utca 15' cégjegyzékszám: 09-10-000331, aclciszám:

12476963-2-09) ľeszéľe ,Bankunk 2013.08.29. napja lta vezet HUF bankszátll|át.

A szánlla IBAN száma:

HU67 í41 002,13 . uv$qą4g . 0'| 0Ü00Ü3

Bankszám|áján 2a15' január 01. näpját kovetően sor|ran állr tétel nem vo}t.

Je|eĺl igazo|ásunkat ugyfe|ünk kérésérě, minden kÖte:|ezettségválIa|ás né|kĹl|, egy eredeti
pé|dányban állítottuk ki.

Debrecen, 2016. január 1í.
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BANKlNFoRuÁcl o

A HnloÚ ľRxanÉx Takarékszovetkezet hĺvatalosan igazo|ja, hogy az

EAST-AUDlT lgazságÜgyi Adó-, Járu|ék-, és KÖnyvszakéĺlő, Tanácsadó ZárÍkoruen

Műkodő Részvénytársaság (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15.,

adószám: 12476963-2-09, cégjegyzék száma: 09-10-000331) részére az a|ábbi

pénzforga|m i szám|át vezetí:

Számlaszám

60600084. íí097851

Nyitás napja

2013. november 11.

2015.január 01. napját kovetően sorban á|ló tétel nem fordu|t e|ő.

Bankĺnformációnk kizárotag a szám|atulajdonossaI kapcso|atos eddigi

tapasztalatainkon alapul, mely bankunkkal szemben semmilyen

kote|ezettségvál|a|ássaI nem jár.

ÜgyfelÜ n k a fentĺ i nformáció kĺad ásáho z hozzájáru|.

Eztaz igazo|ást Ügyfeltink kérésére 1 eredeti pé|dányban adtuk ki.

Debrecen, 2016. január 11.
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HAJDÚ TAKARÉK Takaľékszövetkezet
4026 Debrecen, BeÍh|en utca ĺ0.12. A. ép. |.6. o Telefon: +36 52 5oo 850 a E-maí|: kozpont@hajdutakarek.hu " www'hajdutakarek.hu

Cěgjegyzékszám: 09-02-000644, Hajdú Törvényszék Cégbkósága " Adószám: 1 397541 0.2.09 ..Ś


