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VÉGZÉS 

l . oldal, összesen: 3 oldal 

A Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága a(z) Bácsbokodi Víziközmű-társulat kérelmére elrendeli a 
cég bejegyzését a Cg.03 -16-000069 számú cégjegyzékbe az alábbi adatokkal: 

l. Általános adatol<. 
Cégjegyzékszám:03-16-000069 
Cégforma: Vízgazdálkodási társulat 
B~jegyezve: 2013/06/18 

2. A cég elnevezése 

211. Bácsbokodi Víziközmű-társulat 

5. A cég székhelye 

511. 6453 Bácsbokod, Gr. Széchenyi I u 80. 

8. A létesítő okirat kelte 

8/1. 2013 . május 13. 

902. A cég tevékenysége 
9/1. 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

Főtevél<.enység. 

13. A képviseletre jogosult(ak) adatai 
1311. Héhn László János (an.: Farkas Ida) 

Születési ideje: 1951/09/21 
6453 Bácsbokod, Szent István út 35 . 
Adóazonosító jel: 8309433913 
A képviselet módja: önálló 
A képviseletre jogosult tisztsége: egyéb (vezető tisztségviselő) 
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 
benyújtásra került. 

Jogviszony kezdete: 2013/05/13 
Jogviszony vége: 2018/05/12 

20. A cég statisztikai számjele 

20/1. 24384441 -4221 -134-03. 

21 . A cég adószáma 
2111. Adószám: 24384441 -1-03. 

Adószám státusza: érvényes adószám 
Státusz kezdete: 2013/06/10 

49. A cég cégjegyzékszámai 
49/1. Cégjegyzékszám: 03-16-000069 

Vezetve a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 

l. A társulat típusa 
111 . Víziközmű-társulat. 

2. Az ellenőrző bizottsági tag( ol<.) adatai 

2/1. Kovács László (an.: Ürge Klára Edit) 
6453 Bácsbokod, Tóth K u 68. 
Jogviszony kezdete: 2013/05/13 
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Végzés 

Jogviszony vége: 2018/05/12 

212. Feketéné Jarmaczki Judit (an.: Tuchardt Júlia) 
6453 Bácsbokod, Mátyás király u 68. 
Jogviszony kezdete: 2013/05/13 
Jogviszony vége: 2018/05/12 

2/3. Dr. Hellenpárt Zsuzsanna (an.: Keresztúri-Tóth Zsuzsanna Lídia) 
6453 Bácsbokod, Honvéd u 5. 
Jogviszony kezdete: 2013/05/13 
Jogviszony vége: 2018/05/12 

E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

2. oldal, összesen: 3 oldal 

A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabály ba ütközésemiatt az ügyész, 
valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés öt érintő részére vonatkozóan -
pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes 
törvényszék előtt. (2006. évi V. tv. 65. §(l) bekezdés.) 

A per megindításának a végzés Cégközlönyben való közzétételétöl számított harminc napon belül 
van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssei jár. 

A cég a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét - legkésöbb a 
tevékenység megkezdésével egyidejűleg -választása szerint a Cégközlönyben, vagy a cég honlapján 
köteles közzétenni. 

A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a 
cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a 
külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggö kötelezettségek teljesítése történik. A 
cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a 
cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye 
nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a 
cégjegyzékben fel kell tüntetni. 

Figyelmezteti a bíróság a társaságat arra, hogy a társaság a 2006. évi V. tv. 7. §(l) bekezdéseszerint 
a székhelyét cégtáblával köteles megjelölni. 

A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság a bejegyzését követően írásbeli képviselete, 
illetve hivatalos levelezése során - ideértve az elektronikus levelezést is -, valamint a honlapján 
köteles feltüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és székhelyét, a cég 
cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a cég felszámolására, illetv{1 végelszámolására utaló 
toldatot. 

A cég - választása szerint - feltüntetheti a jegyzett tökéjét is. Ebben az esetben azonban a 
cégjegyzékben szereplö jegyzett töke [eltüntetése mellett meg kell jelölni annak ténylegesen 
rendelkezésre bocsátott összegét is. (2006. évi V. tv. 63. § (2) bekezdés.) 

A cég O Ft eljárási illetéket és 5000 Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett. 

A bíróság a kérelmezőnek a(z) elektronikusan záradékolt alapszabály l példányát, valamint O db 
címpéldányát vagy aláírásmintát elektronikus úton megküldi azzal, hogy a bejegyzett cégjegyzésre 
jogosult(ak)nak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia ahogyan azt a címpéldány 
vagy az aláírásminta tartalmazza. 

A fenti adat( ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat( ok) alaP.ián történt: létesítő okirat. 
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Végzés 3. oldal, összesen: 3 oldal 

Az okirat( ok) a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők. 

Kecskemét, 2013.június 18. 

Dr. Törőesik Andrea s.k. 

bírósági titkár 

A kiadmány hiteléül: 

Németné Bihal Andrea 

cégszerkesztő-tisztviselő 
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