JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 7.
napján 18,00 órakor a Polgánnesteri Hivatalban megtartott nyilt rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Südi Mihály polgánnester, Böhm Erika, Horváth Péter, Bercsényi Miklós
képviselők

Dr. Koncz László jegyző

Südi Mihály polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent

képviselőket.

Megállapítja,

hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek

Erika

képviselőt,

felkéri Dr. Koncz László jegyzőt,

jegyzőkönyv hitelesítőnek

majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a

hitelesítő

Böhm

személyével

kézfelemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
48/2022. (IV. 7.) határozata

a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról
Lovasberény Község
hitelesítőnek

Felelős:

Önkonnányzata Képviselő-testülete

nyílt ülésén jegyzőkönyv

Böhm Erika képviselöt választja meg.

Südi Mihály polgármester

Határidő :

azonnal

Südi Mihály polgármester: Ismerteti az ülés napirendi pontjait.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett napirendi
pontokat, kézfelemeléssel jelezze.
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A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat

fogadta el:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
49/2022.(IV. 7.) határozata

a nyílt rendkívüli ülés napirendjéről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. április 7.-ei nyílt rendkívüli
ülésén napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Településrendezési eszközök felülvizsgálata során új beépítésre szánt terület
kijelöléséről

2. Pátka Önkormányzat kérelme helyettesítő óvoda kijelöléséről
3. Óvoda beadványai
4. Diósi Gödör Kft-vel kapcsolatos tennivalók

Felelős:

Südi Mihály polgármester

Határidő:

azonnal

1. Településrendezési eszközök felülvizsgálata során új beépítésre szánt terület
kijelöléséről

/az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Részletesen ismerteti az írásos
előterjesztésse l egyező

előterjesztést.

Javasolja az

határozati javaslat elfogadásával.

Südi Mihály polgármester: Szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett új beépítésre
szánt terület kijelöléséről szóló határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület nyílt szavazással 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
50/2022. (IV. 7.) határozata

A településrendezési eszközök felülvizsgálata során új beépítésre szánt terület
kijelöléséről

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) e) bekezdése alapján az alábbiak szerint
dönt:

1. Lovasberény településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során új beépítésre
szánt terület kijelölés történik a 4., 7 ., 8., és 13 . számú módosítási pontok esetében.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a település már beépítésre kijelölt területén
belül a felülvizsgálati terv szerinti tervezett új beépítésre szánt teriiletek céljára
nincs megfelelő terület.
Felelős:

Südi Mihály polgármester

Határidő:

azonnal

2. Pátka Önkormányzat kérelme helyettesítő óvoda kijelöléséről
/a kérelmet a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy a pátkai óvoda júliusban zárva tart, ezért az
önkonnányzat azt kéri, hogy a lovasberényi óvoda , mint
óvodásokat. Az

óvodavezetőnk

helyettesítő

óvoda fogadja a pátkai

szerint el tudják látni a pátkai gyerekeket. Javasolja a

hozzájárulás megadását, annál is inkább, mivel a lovasberényi óvoda is zárva ]esz felújítás
miatt augusztusban és ekkor a pátkai óvoda fogadná a mi gyerekeinket.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a lovasberényi
óvoda, mint
szavazzon.

helyettesítő

óvoda fogadja július hónapban a pátkai óvodásokat, kézfelemeléssel
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
51/2022. (IV. 7.) határozata
Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha, mint helyettesítő óvoda
kijelöléséről

Lovasberény

Község

Önkormányzata

Képviselő-testülete

Pátka

polgármesterének megkeresését megtárgyalva úgy dönt, hogy a Lovasberényi
Csicsergő Óvoda és Konyha, mint helyettesítő óvoda óvodai ellátást biztosít

pátkai óvodás gyermekek számára, 2022 július 4 - 31. napja között a Pátkai
Csemetekert Óvoda felújítás miatti zárva tartása idejére.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Südi Mihály polgármester, Dr. Szendrei Attiláné óvodavezető

Határidö: azonnal

3. Óvoda beadványai
/a beadványt a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartahnazza/

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy az óvodai beiratkozás tervezett

időpontja

május

11-12.-e, 9,00-16,00 óra. Javasolja engedélyezését

Südi Mihály polgármester: Szavazásra teszi fel, aki egyetért az óvodai beiratkozás tervezett
időpontj ának

engedélyezésével, kézfelemeléssel szavazzon.

A

5
nyílt szavazással 4 igen szavazattal az alábbi határozatot

Képviselő-testület

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
52/2022.(IV. 7.) határozata
óvodai beiratkozás időpontjának megállapításáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megvitatva úgy dönt, hogy az óvodai beiratkozás

időpontját

2022. május 11-12.-

én 9.00-16.00 óra között állapítja meg.
Felkéri a

jegyzőt

gondoskodjon a

hirdetőtáb lákon,

valamint a honlapon

történő

megjelentetésröl.

Felelős:

Dr. Szendrei Attiláné óvodavezető, Dr. Koncz László jegyző

Határidő:

azormal

4. Diósi Gödör Kft-vel kapcsolatos tennivalók
/az ügyvezető jelzését a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy a Kft ügyvezetője írásban jelezte, hogy milyen
sürgős tennivalók és kifizetések terhelik a Kft-t. Ehhez ké11 segítséget. Úgy véli a sürgős

tennivalók és a

működőképesség

biztosítására tagi hitelt nyújtson az önkormányzat, mint a

Kft 100 %-os üzletrész tulajdonosa. A tagi hitel mértéke 500.000,- Ft, 3 év futamidővel.

A testület egyetért a polgármesterrel.
Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az önkonnányzat a
Diósi Gödör Kft részére 500.000,- Ft összegű tagi hitelt, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 4 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
53/2022. (IV. 7.) határozata

Diósi Gödör Környezetrendező Kft-nek nyújtandó tagi hitelró1

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Lovasberény Község Önkormányzata, mint a Diósi Gödör Kömyezetrendezö Kft
100%-os tulajdonosa a Kft. részére 500.000,- Ft összegű kamatmentes tag1 hitelt
nyújt legkésőbb 2025. május 1.-eí visszafizetési kötelezettséggel.
Felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

azonnal

Más nem lévén a polgármester az ülést 19,00 órakor berekeszti.

„ .... .

~ ~~..

Südi Mihály
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesftő:

.Jk . .
Dr. Koncz Lászl
jegyző

~::_ ?_ ~(_
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Böhm Erika
képviselő

LOVASBERÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

MEGHIVó
Lovasberény Község Önkonntlnyzata Képviselő-testületének nyílt rendklvüli ülését

2022. április 7.„én, csütörtök 18,00órára
a lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehlvom.

Napirendi pontok:
1.

Településrendezési eszközök felülvizsgálata során új beépítésre szánt terület
kijelöléséről

Előadó:

2.

Pátka Önkormányzat kérelme hefyettesitó óvoda kijelöléséről
Előadó:

3.

Südi Mihály polgármester
Bercsényi Miklós bizottsági elnök

óvoda beadványai
Előadó : Südi

4.

Mihály polgármester

Diósi Gödör Kft-vel kapcsolatos tennivalók
Előadó: Südí Mihály polgármester

Lovasberény. 2022. április 5.
Südi Mihály
polgármester sk.

8093 Lo;aisbe1é!ly, Kos$ultJ L. u. 62. TeW811:(22>456-024 ,
sudj,mjba!v@loyasberenv.hu
WW«.lovesbereny.hu

JELENLÉTI ÍV
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április
7 .-én 18,00 órakor megtartott

nyílt rendkívüli ülésén

Südi Mihály polgármester

.........•••...•.........•..•••.......••••...

Órszigety Dávid képviselő

·········•••••······•·•··•··········•·•••····

Hufnágel Anna képviselő

....•••.•••••••........••........•••••••••...

Böhm Erika képviselő
Bercsényi Miklós képviselő
Fülö-Weigler Bettina képviselő
Horváth Péter képviselő

·············;r,··························
....~'. ......(.....•.••........••••.....

Dr. Koncz László jegyző

Meghívott jelenlevők:

····•••••·•··•·········•····••······••••···••·················•••····
·······••••••••····•••••·········•·••···•················•··•••••••··
······••••••···········••·········••••••·•····•·············••••••••·
.....•••••••••••.......•...........••••..........•.......•.••••••••••

/.
ELÖTERJESZTÉS
Lovasberény

településszerkezeti terv, helyi épitési szabályzat és szabályozási terv (telepiilésrendeúsi
eszközök) felülvizsgálatának jóváhagyásához
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekröl szóló 314/2012. (Xl. 8.) Konn. rendelet (továbbiakban Konn.R.) és a
partnerségi egyeztetésről szóló helyi rendeletben foglaltak: szerint a településrendezési
eszköiök egyeztetési eljárása megtörtént.

A Fehér Vártervezö Kft által elkészített tervdokumentációt az érintett államigazgatási szervek
és a partnerek véleményezték, a Képviselő-testület a véleményezési szakaszt határozattal
lezárta.
A Képviselő-testület döntését követően a tervet megküldrnk a Fejér Megyei Konnányhivatal
Állami Főépítésze részére végsö szakmai véleményezés céljából.
A2 áJJami ffiépités.z z.áró szakmai véleményezési szakaszban az érintett államigazgatási szervek
és az önkormányzat részvételével egyeztető tárgyalást tartott.
A tárgyalás jegyzőkönyve és az arra írt polgármesteri válaszlevél az clőterjesY.tés 1. számú
mellékletét képezi.

(törölhető!)

Az egyeztető tárgyaláson az állami főépítész felhívta a figyelmet az Étv. 7. § (3) bekezdés e)
pontjára, mely 2021. július l-én lépett hatályba. A jogszabályi rendelkezés miatt a7.
önkonnányzatnak a terv elfogadását megelőzően döntést kell hoznia az új beépítésre szánt
területekkel kapcsolatban.
Kérem a T

Képviselö~testületet,

hogy az előterjesztés melléklete szerinti határozatról döntsön.

Lovasberény, 2022. március 30.

Südi Mihály
polgármester

HATÁR07.ATIJAVASLAT

Lovasberény Község Önkormáuyzafa
Képviselő-testületének

•.•...•/2022. (.„ .....)
határozata

A településrendezési eszközök felülvizsgálata során új beépítésre szánt terület
kijelöléséről

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) e) bekezdése alapján az alábbiak szerint
dönt:
védelméről

J. Lovasberény településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során új beépttésre szánt
terület kijelölés történik a 4., 7.t 8. és 13. számú módosítási pontok esetében.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a település már beépítésre kijelölt területén
belol a felülvizsgálati terv szerinti tervezett új beépítésre szánt területek céljára nincs
megfelelő terület.

Sűdi Mihály
polgármester sk.

dr. Koncz László
jegyző sk.

~I

Pátka K~I Önkormányzata
8092 Pátlcél, Vak Bottyán tér 4.
Tel: (22) 580-508
E-mail: lgalgatas@Jpatka.hu

www.12atka.hu

Tárgy: óvodai ügyelet biztosftása iránti
kérelem

Iktatószám: P/283-1/2022.

Ogylntéz6: Nagy Dániel Ferenc

lovasberény K6zség Önkorm~nyzata Képvisel6-testiUete

részére
8093 Lovasberény
Kossuth utca 62.

nsztelt KépVisel6-testület 1

A Pátkai Csemetekert Óvoda vezet6Je levélben kereste meg a fenntartót, hogy a n~rl zárva tartást 2022.
Július 4-2022. július 31. között engedélyezze a várható felújfMsl munbilatok miatt. P.átka község
Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2022. (11.15.) számú hatérozatával hagyta jóvá a Ntkai
Csemetekert Óvoda 2022. évi nyári és téli zárva tartásának elfogadásáról szóló el6terjesztést.
A ny~ri ~rvél tartás idejére szükséges biztosltani azonban az óvodai ellátást, mefyet az óvodavezető
asszonnyal történt előzetes egveztetés alapján a Lovasberényi Csicserg" óvoda tudna vállalni.
fentiekre tekintettel kérem a T.

Képviselő-testületet,

hogy a 2022. július ~2022. július 31. közötti id6·

szakra a Pátkai Csemete.kert óvoda óvodásai számára a Lovasberényi Csicserg6 óvodát, mint ügyeletet
biztosftó intézményt kijelölni stfveskedjen.

Pátka, 2022. február 28.

Tisztelettel;

Nagy Dánfel Ferenc
polg~nnester

]

Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha
8093 Lovasberény, Vörösmarty u. 2.
Tel.: 06-22-456-017
OM azonosító: 030015

Südi Mihály
Polgármester
Lovasberény Község Képviselőtestülete
Községi Önkormányzat
Lovasberény Kossuth utca 62.
Tel.: 22/ 456-024

Tárgy: óvodai beiratkozás
időpontjának kérelme

,

Tisztelt Polgármester Uri Tisztelt Képviselőtestület!
Alulírott dr. Szendrei Attiláné, a Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha vezetője azzal a
kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az óvodai beiratkozás tervezett időpontját engedélyezni
szíveskedjenek!

A beiratkozás tervezett időpontja:
2022. május 11-12. /szer.da - csütörtök / 9.00-16.00.óra
Mellékelten csatolom a hirdető táblákra, illetve a honlapon megjelentetésre kerülő kiírást.

Tisztelettel:

Lovasberény, 2022. március 23.

l/.
Fwd: Diósi Gödör I<ft. tennivalók

mallbox:// /C:/D /thunderbird/w4kdasyd.default/Mail/mail.1ov...

Tárgy: Fwd: Diósi Gödör Kft. tennivalók
Feladó: Dr. Koncz László <jegyzo@lovasbereny.hu>
Dátum: 2022. 04. 05. 13:26
Címzett: Horváth B<igazgatas@lovasbereny.hu>

------ Továbbított üzenet -------Tárgy:Oiósi Gödör Kft. tennivalók
Oátum:Tue, 5 Apr 2022 07:56:37 +0200
Feladó:Antal Andrea <a.antal@zugfigeti-iroda.hu>
Cfmzett:~~zo@lovasberenv..hu , sud i. mi ha l'l@lovasberenv..hu

Tisztelt Polgármester Úri

nsztelt Jegyz5 úr 1
A2. afábbiakban küldöm a Diósi Gödör Kft. ügyfélkapujára érkezett felhívásokat.
A beszámolót és egyéb bevallásokat a könyvelővel közösen beküldtük, dacára annak, hogv az Önkormányzat mint
tulajdonos, semmilyen felhivásomra nem reagált.

A csatolt fahívásokra kérem tegyék meg az intézkedéseket, vagy tegyék lehetóvé, hogy törvényes ügyvezetőként
eljárjak.
Ehhez kérem biztosítsák a könyvelési, ügyvédi dfjakat, valamint a NAV befizetésekhez szükséges összegeket (amire
egyébiránt többször küfdtem Önöknek figyelmeztetést, hogy ha nem lépünk, a NAV bírságolni fog).
Saját forrásból a továbbiakban nem tudok segíteni, mert én is alkalmazotti fizetésből élek, és a fizetésem nem
elegend6 a könyvel6 és egyéb ügyintézési díjak fizetésére.
Továbbra is kérem a Diósi Gödor Kft. ügyét

mielőbb

rendezni szíveskedjenek.

Köszönettel:
Antal Andrea
Diósi Gödör Kft.
ügyvezetlS

- Mellékletek:

1/1

NAV_bevallás hiány_ÁFA.pdf

398KB

NAV fizetési felhívás.pdf

115 KB

Végzés.html

1,8 KB

2022. 04. 05. 13:29
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Nemzeti Ad6- & VtmbhataJ

FtJér Megyei Ad6- & V6mipzg•t6síp

Iktatószám: 8633446092
Ügyintéző: Juricsné Molnár Gyöngyike Jolán
Telefonszám: (22) 530-774
Ügyszám: 7924040371
Adóazonosító szám: 23973567-2-07
Tárgy: bevallás benyújtására felhívó levél
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Diósi Gödör Kömyez.etn:ndero Korlátolt
FelelcSsi;ég(l Túsaság

LOVASBEiffiNY
KOSSUTH LAJ~ UTCA 62.
8093

TbzteU Űgyfelüok!

Az ad67.4s rendjér61szóló2017. ~vi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 49. § (1) bekezdése értelmében
a 2165 számá, ÁFA BEVALLÁS (bevallás, adatszolgáltatás) elnevezéstí bevallását 2022. február 25.
határid6vel kellett volna az állami adó- és vámhatósághoz benyújtania.
Nyllvántarú1sunk szerint ezt Ön nem tette meg, ezért felhívom az elmulasztott bevallás pótlására,
amit értesftésem kézhezvételét követ() 15 napon belül kell benyújtania a 2165 számú, ÁFA
BEVALLÁS (bevallás, adatszolgáltatás) elneve7.ésll nyomtatványon.
Kérjük, bevallását elektronikusan küldje meg hivatalunknak.

Telefonon a 1819-e~ számon, hétfe>tru csütörtökig munkanapokon 8 óra 30 percte>I 16 óráig, pénteken
8 óra 30 perctffi 13 óra 30 percig kérhet általános tájékoztatást.
Egyedi ügyben, munkanapokon hétf6tt51 csütörtökig 8 óra 30 perct61 16 óráig, pénteken 8 óra 30
perctől 13 óra 30 percig, a 06-80120-21-22 telefonszámon hívhatja a NAV ÜgyféJtájékoztató és
Ügyintéz5 Rendszerét (ŰCC). Ennek használata beazonosftáshoz kötött. melyhez a NAV-tól igényelt
PIN-kódra van szükség. ÜCC PIN-kód legegysRrúbben itt kérhető a TEL adatlapon. (https://
onva.nav.gov.hu/#!/Jogin)
Ha Ön 2020. március I 1-ét, vagy november 4-ét követően, a 40/2020. (Ili. 11. ), valamint a 478/2020.
(Xl. 3.) Korm. rendelet alapján kihirdetett veszélyhelyzet miatt önhibáján kívül a bevallást nem tudta
benyújtani, haladéktalanul jelezze a NAV-nak, hogy milyen teendőkben és mennyiben akadályozta
Önt a járványhelyzet! Felhívjuk a figyelmét, hogy akadályoztatásának megszűnését követ6en a
be~llást - igazolási kérelem el6terjeszt&e mellett • pótolnia kell.
(Ehhez felhasználhatja az. Egyes kötelezettségek késedelmes 1eljesítésének kimentésére szolgáló
igazolási kérelem nyomtatványt, melyet innen tölthet le: www.nav._ggv.hu/data/cms476137/
EKKT!gazolas.docx.) A veszélyhelyzet ideje alatti mulasztás igazolása iránti kérelem
e16terjesztésének határidejébe a veszélyhelyzet id6tartama nem számít bele.

Ha bevallását neo1 nyújtja be, a NAV mulasztási bírságot szabhat ki!

N'yitvmitaniíst ÖJtlA!y 2
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8000 SZtJCESFEHÉRVÁR MÁTYÁS KIRÁLY KÖRÚT8.1Clefon57.6m: (22) 530-700
K~jll\:,

WJ:iszJevelében szívakcdjllc iktat657..6munkrn hiv:YTkozni, fs ad~m~t v:igy ad6azol10$1'16 jel~I fehllnttlni!
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Ha bevaUási kötelezettségét nem teljesíti. a jogszabályi rendelke1.ések alapján mulasztási bírság
kiszabásának van helye. A bírság összege természetes személy adózó esetében ötvenezer forint, nem
természetes személy adózó esetében százezer forint.

SZÉKESFEHÉRVÁR, 2022. március 21.
Mészáros Norbert
pénzUgyór őrnagy
osztályvezető
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NEMZETI ADÓ- és VÁMBIVATAL
Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Iktatós7.áln: 8358482568

Ügysz.ánl:8358482568

Diósi Gödör Kömyezetrendezö
Korlátolt Felelősségű Társaság

Azonosító szám: 23973567

WVASBERÉNY

Tárgy: Fizetési tájékoztató

KOSSUTH LAJOS UTCA 62.
8093

TiszteJt 0 gyfelünk !
Téjékoztatjllk, hogy Önnek ö1uesea 109 OOO forint Jei•rt befizetni hatúideJil tartozúa
van. T~ék.o:ztatjuk továbbá, hogy ez 17. összes nem tartalmazza a jelen fizetési tájékoztató kcltét
megeJözö S napon belül esedékessé \'ált tartozásait. K~ hogy tartozásait tájékoztató levelünk
átvetelétöl számított 20 napon belül rendezze. vagy lq,jcn velünk k.apc$olatba!
Hogyan tudja megfiutnl tartoúd.t?
•

N&ze meg adósz6m16j6tl

Utalással, a közleiMny rovatban
feltüntetve sajítt 23973567 azooosft6
súmAt az 10032000-816013&5 számú
számlára. vagy Ogyfélszolgálataink.on,
bankkártyával

Van mfg Wrdése? Segítünk Önnek!
•

Az űgyféltájékoztat6 és Űgyintéz6
Rendszerben a 06 (80) 20-21-22
sz.ámon a J.4.e1 meniben intézheti
adószámlával .kapcsolatos ügyeit.
{Úgyfélazonositó-szám szükséges, amit
a
L
J fi igényelhet.)
A 1819-es NAV Infovonalon, vagy a
külföldről hivbat6 +36 (1) 250 9500
telefonszámon készséggel állunk
rendelkezésére.
Személyes ügyintézéshez » ~gt

Űgyfélkapu-fiókjával az ~ ri rtálra b""l!'ic~~
lekérdezheti pénzügyi nyilvántartásainkban szereplö
aktuális egyenlegét

Gondja van a fizetéssel?

A részletfizetési, halasztási és
mérséklési lehetőségekért nézze meg
a NAV honlapján (l
".;/nav.:;.
u.
·z:a 1
ii'.ie o·
ok) a NAV
l':'I
tájékoztatóját a fizetési értcsltésekről,
vagy olvassa le ezt a QR-kódotl

l!J

foitlftlhat ii&>"fébi.oleá~tu nldl<tz.
Honlapmikon megkeresheti » a.z.Onhoz
Je&Jcözclebbi irodánkat.
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Sl'ha nem kéi ünk bank~1á111liirn 1u~y h1mU:ltrtyó1~ \'N1i.\IJ.m:i> bi:r.atm~.< adalN

A NAV nyilvántartásai szerint a következő adónemeken> illetve jogcímeken az Ön alábbi
tartozása szerepel:
TARTOZAST MUTATO ADONEM/JOGCJM
ADÓNEM/JOGCÍM 1
101

215

ADÓNEM/JOGCÍM MEGNEVEZÉSE

TÁRSASÁGI ADÓ

1

TARTOZAS/
HÁTRALÉK(+)
9000

BÍRSÁG, MULASZTÁSI BÍRSÁG ÉS

ÖNELLENÖRZÉSIPÓTLÉK

100 OOO
199 00~

Összes tartozás

Előfordulhat, hogy Önnek van olyan hátraléka, melyet a jelen fizetési tájékoztató nem foglal
magába, ugyanis a fenti összeg nem tartabnazza azokat a tartozásokat, melyek a fizetési
tájékoztató keltét megelőző 5 napon belül váltak esedékessé. Kérem, hogy teljes tartozásának
kiegyenlítéséről gondoskodni szíveskedjen. Ha időközben már rendezte tartozását, levelünket
tekintse tárgytalannak.
Együttműködését köszönjük!

Székesfehérvár, 2022. március 28.
Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság
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Végzés
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Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Cgt.07-22-000621/2
A Cg.07-09-022544 számon bejegyzett Diósi Gödör Környezetrcndez6 Korlátolt Felelősségű Társaság

(8093 Lovasberény, Kossuth Lajos utca 62.; adószáma: 23973567-2-07) ellen hivatalból indult
törvényességi felilgyeJeti eljárásban a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága meghozta a követkem

VÉGZÉST
A bíróság felhívja a társaságot, hogy 30 napon belül jogi képvfaelö újtán, a változásbejegyzési eljárás
szabályai szerint nyújtsa be a cégbírósághoz arra tekintettel, hogy a Natur Feld Kft. üzletrésze feloldásra
került a foglalás alól, ugyanis értékesítésre kerult Lovasberény Község Önkormányzata részére. A
tagváltozást a fentieknek megfeleJőenjelentse be a bírósághoz.
Székesfehérvár, 2022. március 31 .

Dr. Végh Adrienn s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:

Gulyás Edit
tisztviselő
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