
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Főosztály 

U . . , v i . - , . 
s v k-rü let Kőbányai 
>T'»!M-l/-icstület ülése 

AÍIföltl5Xl<Le(0. 
Diiuaposf., „,,.... 

1 1 0 0 PC 1 ÍJ. 

Tárgy:A Pirisi Károly és Társai Kft. telephely 
bejegyzés iránti kérelme 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Pirisiné Vastag Erika, a Pirisi Károly és Társai Tanácsadó Kft. (1103 Budapest, Gutor u. 20.) 
ügyvezetője hozzájárulásunkat kéri ahhoz, hogy a fenti Kft. telephelyeként jelölhesse meg az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest, X. Pongrác út 19.sz. alatti, 38924/95 hrsz-ú 
ingatlanon található orvosi rendelőt. 

A kérelmet azzal kell kiegészítenünk, hogy jelenleg Pirisiné Vastag Erika dr. Simora Mária 
háziorvos asszisztense, aki közalkalmazotti státusza mellett foglalkozás-egészségügyi munkát 
is el kíván látni, melyhez szükséges e telephely bejegyzése. 

Dr. Molnár Andor úr, az Egészségügyi Szolgálat vezetője a kérelmet azzal támogatta, hogy a 
telephely bejegyzés a Medicina Partner Praxis Kft.- vei (dr. Simora Mária cége) kötött, 
határozatlan időre szóló egészségügyi ellátási szerződés érvényessége idejéig álljon csak fenn. 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) Bp. Köb. Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése 
értelmében az e rendelet hatálya alá tartozó vagyon tárgyainak tekintetében fennálló 
tulajdonosi pozícióból eredő jognyilatkozatokat - értékhatártól függetlenül - a Tulajdonosi 
Bizottság döntése alapján a Polgármester írja alá. 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság a 2010. december l-jén megtartott ülésén tárgyalta és 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beérkezett kérelemmel kapcsolatban az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 



Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy adjon ki tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot a Pirisi Károly és Társai 
Tanácsadó Kft. (1103 Budapest, Gutor u. 20.) részére ahhoz, hogy a Kft. telephelyeként 
jelölhesse meg az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest, X. Pongrác út 19.sz. alatti, 
38924/95 hrsz-ú ingatlanon található orvosi rendelőt azzal, hogy a bejegyzés a Medicina 
Partner Praxis Kft.-vel kötött egészségügyi ellátási szerződés érvényessége idejéig állhat csak 
fenn. 

Határidő: 2010. december 30. 
Felelős: dr. Pap Sándor alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Budapest, 2010. december 2. 

Szarvasi Ákos 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból láttam: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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Pirisi Károly és Tárai 
Tanácsadó Kft. 

1103 Budapest, Gutor u. 20. 
Adószám: 22918431-2-42 

v X : te>l %«>\ /c 1 / 

<Tpto. !/ ?o % 



Végzés Cg.UJL-U9-y446b7 1. oldal, összesen: 3 

A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság. 
Cg.01-09-944667/7 szám 

VÉGZÉS 
A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság a(z) Pirisi Károly és Társai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság kérelmére, egyszerűsített cégeljárás keretében elrendeli a cég bejegyzését a Cg.01-09-
944667 számú cégjegyzékbe az alábbi adatokkal: 

1 Általános adatok 
Bejegyezve : 2010. augusztus 26. 
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság » 
2 A cég elnevezése 
2/002 Pirisi Károly és Társai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
5 A cég székhelye 
5/001 1103 Budapest, Gutor utca 20. 
8 A létesítő okirat kelte 
8/001 2010.08.17 
8/002 2010.08.24 
9 A cég tevékenysége 
9/001 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
9/002 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
9/003 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
9/004 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 
9/005 Felsőfokú oktatás 
9/006 M.n.s. egyéb oktatás 
9/007 Oktatást kiegészítő tevékenység 
9/008 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
9/009 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
9/010 Egyéb m.n.s. építés 
9/011 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
11 A cég jegyzett tőkéje 
11/001 500000.-HUF, azaz ötszázezer HUF. 
13 A képviseletre jogosult(ak) adatai 
13/001 A képviselet módja: önálló. 

Adóazonosító jel: 8356131146 
Pirisiné Vastag Erika vezető tisztségviselő (ügyvezető) (an.: Kraksner Rozália) 
1077 Budapest, Izabella utca 23. IV. em. 1. 
Jogv. kezdete: 2010.08.17. 

20 A cég statisztikai számjele 
20/001 22918431-7022-113-01 
21 A cég adószáma 
21/001 22918431-2-42 
45 A cég elektronikus elérhetősége 
45/001 A cég e-mail címe: kpirisi@freemail.hu 
49 A cég cégjegyzékszáma és a nyilvántartását vezető bíróság 
49/001 01 -09-944667 Vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál. 
1(09) A tag(ok) adatai 
1/001 Pirisiné Vastag Erika (an.: Kraksner Rozália) 

1077 Budapest, Izabella utca 23. IV. em. 1. 
Tags. kezdete: 2010.08.17. 

1/002 A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot. 
Pirisi Károly (an.: Bobek Piroska) 
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Végzés Ug.Ul-uy-y44b6/ 2. oldal, összesen: 3 

1103 Budapest, Gutor utca 20. 
Tags. kezdete: 2010.08.17. 

1/003 Pirisi Károly Manó (an.: Vastag Erika) 
1103 Budapest, Gutor utca 20. 
Tags. kezdete: 2010.08.17. 

E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, 
valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan -
pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes 
megyei bíróság előtt. (2006. évi V. tv. 65. § (1) bekezdés.) 

A per megindításának a bejegyző végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított harminc 
napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

A 2006. évi V. tv. 3. számú mellékletének I. pontjában felsorolt okiratok vonatkozásában a jogi 
képviselő a bejegyzési kérelemben nyilatkozott, hogy a csatolt okiratok törvényességi szempontú 
vizsgálatát elvégezte. 

A 2006. évi V. tv. 3. számú mellékletének II. pontjában meghatározott okiratok nem képezik a 
cégbejegyzési kérelem mellékletét, ezek törvényességi szempontú vizsgálatát a jogi képviselő 
végezte. 

A bejegyzési kérelemhez csatolt, valamint a 2006. évi V. tv. 3. számú mellékletének II. pontjában 
meghatározott okiratokat a 2006. évi V. tv. 37. § (2) bekezdés rendelkezése szerint a jogi képviselő 
őrzi. 

A cég a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét - legkésőbb 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 összefüggő 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 társaságot arra, hogy a társaság a 2006. évi V. tv. 7. § (1) bekezdése szerint 
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, illetve végelszámolására utaló 
toldatot. 

A cég - választása szerint - feltüntetheti a jegyzett tőkéjét is. Ebben az esetben azonban a 
cégjegyzékben szereplő jegyzett tőke feltüntetése melleit meg keli jelölni anmk ténylegesen 
rendelkezésre bocsátott összegét is. (2006. évi V. ív. 63. § (2) bekezdés.) 

A társaság a kérvényen 15.000.-Ft eljárási illetéket elektronikus úton megfizetett. 
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A fenti adát(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: Ctv. 3. számú 
melléklet II. pontjában meghatározott okiratok törvényességi szempontú vizsgálatára vonatkozó jogi 
képviselői nyilatkozat; egyéb (bejegyzési kérelem nyomtatvány). 
Az okirat(ok) a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők. 

Budapest, 2010. augusztus 26. 

A kiadmány hiteléül: 

Jani Beáta s.k. 
fővárosi bírósági ügyintéző 

Jani Beáta 
szerkesztő 
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