
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
Hivatkozva az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 1.§-ára, az          
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 97.§-ára, valamint Újbuda Önkormányzata         
tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI.6.) XI.ÖK          
rendelet 19. §-ára a követelések az analitikus nyilvántartásban felülvizsgálatra kerültek. 
  
A behajthatatlan követelések rendezése az alábbi jogszabályi előírások alapján történhet: 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet szerint:         
„Behajthatatlan követelés 
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (4) bekezdés 10. pont                 
a)-g) alpontja szerinti követelés azzal az eltéréssel, hogy nem tekinthető behajthatatlannak a            
követelés, ha a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást           
szüneteltetik.” 
 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint: behajthatatlan követelés: 
„ az a követelés, 
a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a               
követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett          
eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a          
behajthatatlanság - nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján - vélelmezhető), 
b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok           
adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett, 
c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet, 
d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási          
javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, 
e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos          
eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan          
behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez          
vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem               
található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel, 
f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, 
g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.” 
  
Az alábbi behajthatatlan követelések a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata           
tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI.6.) ÖK          
rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 19. § (1) bekezdés f), g) és h) pontjai alapján             
kerülhetnek törlésre. 
  
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése            
alapján a behajthatatlan követelés leírása nem minősül a követelés elengedésének. 
  
  



  
Követelések, amelyeket bíróság előtt érvényesíteni nem lehet (Vagyonrendelet 19.§ f)          
pontja): 
  
1. Csé-Zé 2011 Kft. „f.a.” 
  
Adós 2012. június 11. és 2012. július 31. közötti időszakban a Budapest XI. kerület, Tétényi               
út 63. előtti közterületen 5 m2 nagyságú részt használt zöldség-gyümölcsárusításra.          
Megállapított közterület-használati díj 127.500,-Ft. 
Adós 2012. augusztus 1. és 2012. szeptember 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Tétényi út 63. előtti közterületen 5 m2 nagyságú részt használt zöldség-gyümölcs árusításra.            
Megállapított közterület-használati díj 150.000,-Ft. 
Adós 2012. december 1. és 2012. december 31. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Tétényi út – Etele út 63. alatti közterületen 8+2 m2 nagyságú részt használt zöldség-gyümölcs              
árusításra. Megállapított közterület-használati díj 240.000,-Ft. 
Adós 2012. december 1. és 2012. december 31. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Tétényi út 63. előtti közterületen 8 m2 + 2db ernyő nagyságú részt használt zöldség-gyümölcs              
árusításra. Megállapított közterület-használati díj 50.400,-Ft. 
Adós 2013. január 5. és 2013. január 22. közötti időszakban a Budapest XI. kerület, Rétköz               
utca 5. alatt lévő közterületen 5 m2+1db ernyő nagyságú részt használt zöldség-gyümölcs            
árusításra. Megállapított közterült használati díj 44.943,-Ft. 
Adós 2011. szeptember 5. és 2011. október 31. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Vasút utca elején lévő közterületen 10 m2 nagyságú részt használt zöldség-gyümölcs           
árusításra. Megállapított közterült használati díj 52.590,-Ft. 
  
A Fővárosi Törvényszék 34.Fpk.01-13-007435/16 számú végzésével a céggel szemben az          
egyszerűsített felszámolási eljárást befejezte, a végzés 2015. február 21. napján jogerőre           
emelkedett, a céget törölte a cégnyilvántartásból. 
  
2.      Frat-ker Kft. „kt.a.” 
  
Adós 2012. január 1. és 2012. március 31. közötti időszakban a Budapest XI. kerület, Tétényi               
út – Bártfai utca sarkán (2. sz. pavilon) lévő 18 m2 nagyságú közterületet élelmiszer árusítás               
céljára használta. A közterület-használat díja: 146.340,-Ft. 
  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Kt.01-18-004256/7 számú végzéssel megállapította, hogy        
a FRAT-KER Kft. "kényszertörlés alatt" Kt.01-18-004256/6. számú, a Cégközlöny         
2018.09.11 számában megjelent hivatalbóli törlést elrendelő végzése 2018. szeptember 27.          
napján jogerőre emelkedett. A cég a cégjegyzékből törlésre került. 
  
3.     Global Fruit and Veggie Europe Kft. „kt.a” 
  



Adós 2016. április 1. és 2016. június 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Egyetemisták parkja közterületi besorolású ingatlan 10 m2 nagyságú részét ideiglenes árusító           
pultról termelői szezonális gyümölcs árusítás céljára használta. A közterület-használat díja:          
240.000,-Ft, hátralék: 20.000,-Ft. 
Adós 2016. augusztus 1. és 2016. szeptember 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Borszéki utca – Kelenvölgyi határsor kereszteződésében lévő 10m2 nagyságú közterületet          
ideiglenes elárusító pultról zöldség-, gyümölcsárusítás céljára használta. Közterület-használat        
díja: 120.000,-Ft, hátralék: 60.000,-Ft. 
Adós 2017. április 1. és 2017. július 31. közötti időszakban a Budapest XI. kerület, Borszéki               
utca – Kelenvölgyi határsor kereszteződésében 10 m2 nagyságú közterületet ideiglenes árusító           
pultról zöldség- és gyümölcsárusítás céljára használta. A közterület-használat díja:         
280.000,-Ft, hátralék: 4/3. részlet: 70.000,-Ft és 4/4. részlet: 70.000,-Ft. 
Adós 2017. április 1. és 2017. augusztus 31. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
balatoni út – Vöröskúti határsor közterületi besorolású ingatlan 10 m2 nagyságú részét            
ideiglenes árusító pultról termelői szezonális gyümölcs árusítás céljára használta. A          
közterület-használat díja: 350.000,-Ft, hátralék: 280.000,-Ft. 
  
Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága Kt.12-17-000043/10 számú végzéssel      
megállapította, hogy a Global Fruit and Veggie Europa Kft. "kényszertörlés alatt"           
Kt.12-17-000043/7. számú, a Cégközlöny 2018.03.28 számában megjelent hivatalbóli törlést         
elrendelő végzése 2018. május 2. napján jogerőre emelkedett. A cég a cégjegyzékből törlésre             
került. 
  
4. Kanizsai utca 1. Kft. „f.a.” 
  
Adós 2012. június 8. és 2012. szeptember 4. napja közötti időszakban a Budapest XI. ker.               
Kanizsai u. 1. – Ulászló u. 4. szám alatti társasházi építkezéshez kapcsolódóan a Kanizsai              
utcában a telekhatártól 1 m-es távolságra palánkkerítést emelt. A Kft., mint a társasházi             
építkezés beruházója ezzel a kerítéssel 24 m2 nagyságú területet foglalt el, közterület-            
használati díj: 1.089.360,-Ft. 
  
A Fővárosi Törvényszék 25.Fpk.4.104/2016/20 számú végzésével a céggel szemben az          
egyszerűsített felszámolási eljárást befejezte, 2018. december 15. napján a céget törölte a            
cégnyilvántartásból. 
  
5.      Marantha Bt. „fa” 
  
Adós 2007. január 1. és 2007. június 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Menyecske u. – Vőfély utca sarkán lévő közterület 15+5 m2 nagyságú részét pavilonból             
történő ajándék, édesség árusítása, árubemutató céljára használta. A közterület-használati         
díjhátralék: 283.080,-Ft. 



Adós 2008. január 1. és 2008. június 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Menyecske u. – Vőfély utca sarkán lévő közterület 15+5 m2 nagyságú részét árusítás,             
bemutató céljára használta. A közterület-használati díj: 283.080,-Ft, hátralék összege:         
183.080,-Ft. 
Adós 2008. július 1. és 2009. június 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Menyecske u. – Vőfély utca sarkán lévő közterület 15 m2 nagyságú részét pavilonból virág,              
ajándék árusítás céljára használta. A közterület-használati díjhátralék: 666.000,-Ft. 
Adós 2010. április 1. és 2010. június 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Menyecske u. 3. (Költők parkja) előtti közterület 15 m2 nagyságú részét pavilonból virág,             
ajándék árusítás céljára használta. A közterület-használati díjhátralék: 174.825,-Ft. 
  
A Fővárosi Törvényszék elrendeli annak Cégközlönyben való közzétételét, hogy a Marantha           
Bt. gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárás, mint egyszerűsített felszámolás a 2015.           
február 23. napján kelt és 2015. május 5. napján jogerőre emelkedett végzése alapján             
befejeződött. A céget törölte a cégnyilvántartásból. 
  

6. Omniscient Kft. „f.a.” 
  
Adós 2009. július 1. és 2009. augusztus 31. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Soproni út 63. szám előtti közterület 37+1 m2 nagyságú részét felvonulási terület és             
lakókonténer elhelyezésére használta. A közterület-használati díjhátralék: 188.865,-Ft. 
Adós 2009. szeptember 1. és 2009. október 31. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Soproni út 63. szám előtti közterület 40 m2 nagyságú részét építési terület, 1 db konténer               
használta. Megállapított közterület-használati díj: 399.630,-Ft. 
Adós 2009. július 22. és 2009. november 25. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Soproni út 63. szám előtti közterület 30 m2 nagyságú részét daru, betonpumpa elhelyezésére             
használta. A közterület-használati díjhátralék: 116.370,-Ft. 
Adós 2010. január 01. és 2010. február 28. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Soproni út 63. szám előtti közterület 37 m2 nagyságú részét építési terület és lakókonténer              
elhelyezésére használta. A közterület-használati díjhátralék: 384.590,-Ft. 
Adós a Budapest XI. kerület, Soproni út 63. szám előtti közterület 30 m2 nagyságú részét               
daru, betonpumpa elhelyezésére használta. A közterület-használati díjhátralék: 135.450,-Ft. 
Adós 2010. március 1. és 2010. április 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület, Soproni               
út 63. szám előtti közterület 37 m2 nagyságú részét építési terület, 1 db lakókonténer              
elhelyezésére használta. A közterület-használati díjhátralék: 396.430,-Ft. 
  
A Fővárosi Törvényszék 25.Fpk.5.847/2010/54. számú végzéssel elrendeli annak közlését,         
hogy a 2017. június 7. napján jogerőre emelkedett végzésével az Omniscient Kft.            
"felszámolás alatt" adós elleni felszámolási eljárást befejezte és az Omniscient Kft.           
„felszámolás alatt” gazdálkodó szervezetet megszüntette. A cég a cégjegyzékből törlésre          
került. 
  



7. FIASKÓ 140221 R97&R Kft. „kt.a.” 
  
Adós 2010. augusztus 1. és 2010. szeptember 6. közötti időszakban érvényes           
közterület-használati megállapodással nem rendelkezett, így a háromszoros díj megállapításra         
került. Megállapított közterület-használati díj: 205.428,-Ft. 
  
Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Kt.11-16-000277/12 számú végzéssel megállapította,       
hogy a FIASKÓ 140221 R97&R Kft. "kényszertörlés alatt" Kt.11-16-000277/11 számú, a           
Cégközlöny 2016.12.08 számában megjelent hivatalbóli törlést elrendelő végzése 2016.         
december 24. napján jogerőre emelkedett. A cég a cégjegyzékből törlésre került. 
  
8.      Tao Forrás Kft. „f.a.” 
  
Adós 2009. február 10. és 2009. október 30. közötti időszakban a Budapest XI. ker. Vasút u.                
3/6. előtti közterület 4 m2 +1 db alapterületet árubemutatás, hűtőpult, előtető céljára            
használta, közterület-használati díj: 95.550,-Ft. 
Adós 2009. május 5. és 2009. október 30. közötti időszakban a Budapest XI. ker. Vasút u.                
eleje közterület 13 m2 alapterületű részét zöldség-gyümölcs árusítása céljára használta,          
közterület-használati díj: 200.460, hátralék összege: 158.322,-Ft. 
Adós 2010. március 4. és 2010. április 4. közötti időszakban a Budapest XI. ker. Karinthy               
Frigyes út 1. számú közterület 4 m2 nagyságú részét mobil asztalról ajándék, édesség             
árusítása céljára használta, közterület-használati díj: 12.720,-Ft. 
Adós 2010. április 12. és 2010. június 12. közötti időszakban a Budapest XI. ker. Karinthy               
Frigyes út villamos végállomás közterület 4 m2 nagyságú részét mobil asztalról ajándék,            
édesség árusítása céljára használta, közterület-használati díj: 21.600,-Ft. 
Adós 2010. szeptember 1. és 2010. október 31. közötti időszakban a Budapest XI. ker.              
Karinthy utca (eleje, villamosmegálló) közterület 10 m2 nagyságú részét zöldség-gyümölcs,          
édesség árusítása céljára használta, közterület-használati díj: 54.000,-Ft. 
Adós 2010. október 15. és 2010. november 23. közötti időszakban a Budapest XI. ker.              
Goldmann György tér közterület 4 m2 nagyságú részét hot-dog árusítása céljára használta,            
közterület-használati díj: 14.400,-Ft. 
Adós 2010. október 15. és 2010. november 23. közötti időszakban a Budapest XI. ker. Vasút               
utca (villamos végállomás) közterület 4 m2 nagyságú részét hot-dog árusítása céljára           
használta, közterület-használati díj: 14.400,-Ft. 
Adós 2010. október 15. és 2010. december 31. közötti időszakban a Budapest XI. ker.              
Karinthy Frigyes utca (villamos végállomás) közterület 4 m2 nagyságú részét csokoládé,           
ajándék, karácsonyi kellékek árusítása céljára használta, közterület-használati díj: 31.800,-Ft. 
Adós 2010. október 15. és 2010. december 31. közötti időszakban a Budapest XI. ker. Vasút               
utca (eleje, villamosmegálló) közterület 4 m2 nagyságú részét hot-dog árusítása céljára           
használta, közterület-használati díj: 27.000,-Ft. 



Adós 2010. október 15. és 2010. december 31. közötti időszakban a Budapest XI. ker.              
Goldmann György tér közterület 4 m2 nagyságú részét hot-dog árusítása céljára használta,            
közterület-használati díj: 27.000,-Ft. 
Adós 2010. november 1. és 2010. december 31. közötti időszakban a Budapest XI. ker. Vasút               
utca (eleje, villamosmegálló) közterület 10 m2 nagyságú részét csokoládé, ajándék,          
karácsonyi kellékek árusítása céljára használta, közterület-használati díj: 54.000,-Ft. 
Adós 2011. január 3. és 2011. február 28. közötti időszakban a Budapest XI. ker. Vasút               
utcánál (villamos végállomás) lévő közterület 10 m2 nagyságú részét farsangi kellékek,           
ajándék, könyv, édesség árusítása céljára használta, közterület-használati díj: 56.300,-Ft. 
Adós 2011. február 1. és 2011. március 31. közötti időszakban a Budapest XI. ker. Etele út –                 
Tétényi út sarka (szökőkútnál) lévő közterület 6 m2 nagyságú részét farsangi kellékek,            
csokoládé, ajándék árusítása céljára használta, közterület-használati díj: 39.780,-Ft. 
  
A Fővárosi Bíróság 29.Fpk.01-11-006131/18. számú végzésével a céggel szemben az          
egyszerűsített felszámolási eljárást befejezte, 2012. december 15. napján a céget törölte a            
cégnyilvántartásból. 
  

9. Jalapenos Kft. „kt.a” 
  
Adós 2014. december 10. - 2015. május 31. és 2015. szeptember 3. – 2015. október 9. között                 
időszakban a Budapest XI. ker. Magyar Tudósok körútja közterület 10 m2 nagyságú részét             
mozgóbolt üzemeltetése céljából használta, közterület-használati díj: 346.774,-Ft. 
  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Kt.01-18006319/10 számú végzéssel megállapította,       
hogy a Jalapenos Kft. "kényszertörlés alatt" Kt.01-18-006319/8 számú, a Cégközlöny          
2018.09.29 számában megjelent hivatalbóli törlést elrendelő végzése 2018. október 16.          
napján jogerőre emelkedett. A cég a cégjegyzékből törlésre került. 
  

10. Stellaris Kft. „kt.a.” 
  
Adós 2007. január 1. és 2007. június 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Mezőkövesdi u. – Fehérvári út sarkán lévő közterület 25 m2 nagyságú részét árusítás céljára              
használta. A közterület-használat díja: 359.250,-Ft, hátralék összege: 179.625,-Ft. 
  
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Kt.13-17-001800/8 számú végzéssel       
megállapította, hogy a Stellaris Kft. "kényszertörlés alatt" Kt.13-17-001800/7 számú, a          
Cégközlöny 2018.10.16 számában megjelent hivatalbóli törlést elrendelő végzése 2018.         
november 6. napján jogerőre emelkedett. A cég a cégjegyzékből törlésre került. 
  

11. TL-Ingatlan Kft. „f.a.” 
  



Adós a 2012. évi tavasz-nyári szezonban (143.800,-Ft/teniszpálya x 4) bérleti szerződés           
alapján a Budapest XI. kerület, Fehérvári út 43572/2. hrsz-ú ingatlanból 10.000 m2            
területrészt használt, amelynek díja: 575.200,-Ft. 
Adós 2012. október 15. és 2013. április 15. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Fehérvári út 43572/2. hrsz-ú ingatlant jogcím nélkül használta, amelynek díja: 431.400,-Ft. 
Adós 2013. április 15. és 2013. október 15. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Fehérvári út 43572/2. hrsz-ú ingatlant jogcím nélkül használta, amelynek díja: 575.200,-Ft,           
hátralék összege: 552.975,-Ft. 
Adós 2013. október 15. és 2013. november 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Fehérvári út 43572/2. hrsz-ú ingatlant jogcím nélkül használta, amelynek díja: 143.800,-Ft. 
Adós 2013. november 30. és 2014. április 15. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Fehérvári út 43572/2 hrsz-ú ingatlant használta, amelynek díja: 287.600,-Ft. 
Adós 2014. április 16. és 2014. november 30. közötti időszakban a Budapest XI. került,              
Fehérvári út 43572/2. hrsz-ú ingatlant használta, amelynek díja: 719.000,-Ft. 
  
A Fővárosi Törvényszék 4.Fpk.8.108/2014/16. számú végzéssel elrendeli annak közlését,         
hogy a 2016. október 5. napján jogerőre emelkedett végzésével a TL-Ingatlan Kft.            
"felszámolás alatt" adós elleni felszámolási eljárást befejezte és a TL-Ingatlan Kft.           
„felszámolás alatt” gazdálkodó szervezetet megszüntette. A cég a cégjegyzékből törlésre          
került. 
  

12. Vegeta Market Trade Kft. „kt.a” 
  
Adós 2016. szeptember 1. és 2016. szeptember 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Tétényi út – Etele út sarkán lévő közterületen 6 m2 nagyságú részt zöldség-gyümölcs árusítás              
céljára, 4 m2 nagyságú részt árubemutatás céljára használt, amelynek közterület-használati          
díja: 80.000,-Ft. 
  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Kt.01-19-004710/10 számú végzéssel megállapította,       
hogy a Vegeta Market Trade Kft. "kényszertörlés alatt" Kt.01-19-004710/9. számú, a           
Cégközlöny 2019.10.18. számában megjelent hivatalbóli törlést elrendelő végzése 2019.         
november 5. napján, a vezető tisztségviselőt és egyedüli tagot eltiltó rendelkezése 2019.            
november 9. napján jogerőre emelkedett. A cég a cégjegyzékből törlésre került. 
  
13.  OBST-DELIKÁT Kft. „kt.a” 
  
Adós 2015. december 1. és 2016. november 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Fonyód utca 1. – Fehérvári út sarkán lévő (4. számú pavilon) közterületen 24 m2 nagyságú               
részt pavilon céljára használt, amelynek közterület-használati díja: 864.000,-Ft, hátralék         
összege: 3 x 216.000,- Ft, azaz 648.000,- Ft. 
  



Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Kt.01-18-011081/7 számú végzéssel megállapította, hogy        
az OBST-DELIKAT Kft. "kényszertörlés alatt" Kt.01-18-011081/6. számú, a Cégközlöny         
2019.02.09. számában megjelent hivatalbóli törlést elrendelő végzése 2019. november 5.          
napján, a vezető tisztségviselőt és egyedüli tagot eltiltó rendelkezése 2019. február 26. napján             
jogerőre emelkedett. A cég a cégjegyzékből törlésre került. 
  

14. Cserke Kft. „f.a.” 
  
Adóssal szemben nyilvántartott, 2010. évben esedékes a Budapest XI. kerület, Olajbogyó u.            
9-11. szám alatti ingatlanon folyó építkezéshez kapcsolódóan fapótlási díj hátralék összege:           
1.474.980,- Ft. 
  
A Fővárosi Törvényszék elrendeli annak közlését, hogy 2018. január 9. napján jogerőre            
emelkedett végzésével a Cserke Kft. „felszámolás alatt” adós elleni felszámolási eljárást,           
mint egyszerűsített felszámolást befejezte és a Cserke Kft. „felszámolás alatt” gazdálkodó           
szervezetet megszüntette. A céget törölte a cégnyilvántartásból. 
  
15.  G.B. Europa Ingatlan Madárhegy Kft. „fa” 
  
Adósnak 2012. évben esedékes a Budapest XI. kerület, Facsemete u., 1722/10. hrsz-ú            
ingatlanon lévő megrongál fák vonatkozásában fapótlás jogcímen 1.021.466,-Ft összegű         
tartozása áll fenn. 
  
A Fővárosi Törvényszék elrendeli annak közlését, hogy 2015. december 3. napján jogerőre            
emelkedett végzésével a G.B. Europa Ingatlan Madárhegy Ingatlanforgalmazó Kft.         
„felszámolás alatt” adós elleni felszámolási eljárást befejezte és a G.B. Europa Ingatlan            
Madárhegy Ingatlanforgalmazó Kft. „felszámolás alatt” gazdálkodó szervezetet megszüntette.        
A céget törölte a cégnyilvántartásból. 
  
16.  Pontautó Kft. „f.a.” 
  
Adósnak 2017. és 2018. években esedékes csatorna-, víz- és szennyvízdíj jogcímen az alábbi             
összegű tartozása áll fenn: 

1.264,-Ft 

4.799,-Ft 

8.050,-Ft 

1.011,-Ft 

505,-Ft 



758,-Ft 

1.271,-Ft 

847,-Ft 

505,-Ft 

5.931,-Ft 

20.759,-Ft 

12.377,-Ft 

505,-Ft 

847,-Ft 

10.357,-Ft 

17.370,-Ft 

Összesen: 87.156,-Ft 

  
  
A Fővárosi Törvényszék elrendeli annak közlését, hogy 2019. augusztus 10. napján jogerőre            
emelkedett végzésével a PontAutó Kft. „felszámolás alatt” adós elleni felszámolási eljárást,           
mint egyszerűsített felszámolást befejezte és a PontAutó Kft. „felszámolás alatt” gazdálkodó           
szervezetet megszüntette. A céget törölte a cégnyilvántartásból. 
  
17.  AutóÁzsió Kft. „kt.a” 
  
Adósnak KS-892-2005/16 számú technikai számla alapján 2005. december 31-i esedékességű          
2.423.468,- Ft összegű bérleti díj tartozása áll fenn. 
  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cgt.01-14-001312/14 számú végzéssel megállapította,       
hogy az AutóÁzsió Kft. "kényszertörlés alatt" Cgt.01-14-001312/11. számú, a Cégközlöny          
2015.01.29. számában megjelent hivatalbóli törlést elrendelő végzése 2015. február 14.          
napján jogerőre emelkedett. A cég a cégjegyzékből törlésre került. 
  
18.  Exclusive Group Zrt. „kt.a” 
  
Adósnak KS-100199-2005/4 számú technikai számla alapján 2005. január 1-i esedékességű          
4.720.000,- Ft összegű ingatlan értékesítés jogcímen tartozása áll fenn. 
  



Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Kt.01-15-010612/7 számú végzéssel megállapította, hogy        
az Exclusive Group Zrt. "kényszertörlés alatt" Kt.01-15-010612/6. számú, a Cégközlöny          
2016.03.25. számában megjelent hivatalbóli törlést elrendelő végzése 2016. április 12. napján           
jogerőre emelkedett. A cég a cégjegyzékből törlésre került. 
  
Követelések, amelyek a hatályos jogszabályok alapján elévültek (Vagyonrendelet 19.§ g)          
pontja): 
  

1. Kerekes András 
  
Adós 2006. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Bártfai u. – Tétényi út sarkán lévő (I. számú pavilon) közterület 15 m2 nagyságú részét               
vegyes élelmiszer árusítása céljára használta. A közterület-használat díja: 376.200,-Ft. 
Adós 2007. január 1. és 2007. június 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület, Bártfai u.                
– Tétényi út sarkán lévő (I. számú pavilon) közterület 15 m2 nagyságú részét vegyes              
élelmiszer kereskedelem és raktár céljára használta. A közterület-használat díja: 215.550,-Ft,          
hátralék összege: 107.775,-Ft. 
Adós 2007. január 1. és 2007. június 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület, Bártfai u.                
– Tétényi út sarkán lévő (II. számú pavilon) közterület 15 m2 nagyságú részét büfé céljára               
használta. A közterület-használat díja: 215.550,-Ft. 
Adós 2007. július 1. és 2008. június 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület, Bártfai u.                
– Tétényi út sarkán lévő (I. számú pavilon) közterület 15 m2 nagyságú részét élelmiszer              
kiskereskedelem céljára használta. A közterület-használat díja: 448.200,-Ft. 
Adós 2008. augusztus 1. és 2009. június 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Bártfai u. – Tétényi út sarkán lévő (I. számú pavilon) közterület 15 m2 nagyságú részét               
élelmiszerüzlet céljára használta. A közterület-használat díja: 565.950,-Ft. 
Adós 2008. augusztus 1. és 2009. június 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Bártfai u. – Tétényi út sarkán lévő (II. számú pavilon) közterület 15 m2 nagyságú részét büfé                
céljára használta. A közterület-használat díja: 565.950,-Ft. 
Adós 2009. július 1. és 2010. június 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület, Bártfai u.                
– Tétényi út sarkán lévő (II. számú pavilon) közterület 15 m2 nagyságú részét élelmiszer              
jellegű vegyes üzlet céljára használta. A közterület-használat díja: 666.000,-Ft. 
Adós 2010. július 1. és 2010. december 31. közötti időszakban a Budapest XI. kerület, Bártfai               
u. – Tétényi út sarkán lévő (I. számú pavilon) közterület 18 m2 nagyságú részét élelmiszer,               
zöldség-gyümölcs céljára használta. A közterület-használat díja: 270.000,-Ft. 
Adós 2012. december 1. és 2013. május 31. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Bártfai u. – Tétényi út sarkán lévő (II. számú pavilon) közterület 15 m2 nagyságú részét               
pavilon üzemeltetése céljára használta. A közterület-használat díja: 360.000,-Ft. 
  
2. Lovász Annamária 
  



Adós 2009. szeptember 1. és 2009. október 1. közötti időszakban a Budapest XI. kerület,              
Borszéki u. – Kelenvölgyi határsor sarkán lévő közterület 10 m2 nagyságú részét            
zöldség-gyümölcs árusítása céljára használta. A közterület-használat díja: 25.700,-Ft. 
Adós 2010. május 1. és 2010. július 31. közötti időszakban a Budapest XI. kerület, Reptéri út                
(Mol kút) közterület 10 + 4 m2 nagyságú részét zöldség-gyümölcs árusítása céljára használta.             
A közterület-használat díja: 106.320,-Ft. 
Adós 2010. július 1. és 2010. július 31. közötti időszakban a Budapest XI. kerület, Reptéri út                
(Mol kút) közterület 10 + 4 m2 nagyságú részét zöldség-gyümölcs árusítása céljára használta.             
A közterület-használat díja: 35.440,-Ft. 
  
Követelések, amelyeknél adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a              
felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel (Vagyonrendelet 19.§ h) pontja): 
  

1. Dargai Mónika 
  
Adós 2006. január 1. és 2006. június 30. közötti időszakban a Budapest XI. kerület, Szerémi               
sor 1. közterület 4 m2 nagyságú részét árusítás céljára használta, a közterület-használat díja:             
28.740,- Ft. 
Adós 2007. évben a Budapest XI. kerület, Szerémi sor 1. közterület 4 m2 nagyságú részét               
árusítás céljára használta, a közterület-használat díja: 59.760,- Ft. 
Adós 2008. évben a Budapest XI. kerület, Szerémi sor 1. közterület 4 m2 nagyságú részét               
árusítás céljára használta, a közterület-használat díja: 62.150,- Ft. 
Adós 2009. évben a Budapest XI. kerület, Szerémi sor 1. közterület 4 m2 nagyságú részét               
árusítás céljára használta, a közterület-használat díja: 186.480,- Ft. 
Adós 2010. évben a Budapest XI. kerület, Szerémi sor 1. közterület 4 m2 nagyságú részét               
árusítás céljára használta, a közterület-használat díja: 186.480,- Ft. 
Adós 2011. évben a Budapest XI. kerület, Szerémi sor 1. közterület 4 m2 nagyságú részét               
árusítás céljára használta, a közterület-használat díja: 125.040,- Ft. 
Adós 2012. évben a Budapest XI. kerület, Szerémi sor 1. közterület 4 m2 nagyságú részét               
árusítás céljára használta, a közterület-használat díja: 130.080,- Ft. 
A központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokból megállapítható, hogy         
adós a lakcímén nem lakik, fiktivvé nyilvánítás dátuma: 2017.10.19. 
  
Fenti tételek behajthatatlan követelésnek minősülnek a nyilvántartásokból a jogszabály         
alapján törölni lehet. 
 
Kérem a T. Bizottságot, hogy a határozatban foglalt döntését hozza meg. 
 
Budapest, 2020. február 3.  

      Tisztelettel:   
        dr. László Imre 

  polgármester  megbízásából: 



      Büki László 
        igazgató 

 


