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szám: 16010-822 l 119 -12 / 2006. SZv.
Tárgy: Engedély személy- és vagyonvédelmi
tevékenység végzésére

Hiv.szám: Űgyintéző: Tóth András Zoltánr. hdgy
Tel.: (56) 501-600; 18-44 mellék
E-mail : andr ast@jasz.police. hu

HATÁno ZAT
TISZA PARK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószrám: 11504845-2-16, cégsegyzék szárrra
16-09-004881) 5435 Martfű, Gesztenye §or 1. szám alatti székhelyű jogi személy, személy- és
vagyonvédelmi tevékenységfolytatására irányuló kérelméta2005. évi CXXXIII. törvény 5. §.
( )í2) bekezdés alapján
1

engedélyezem.

a 16010-8221119-7|2006.SZV számú
határ ozatomat és az ahboz tartoző mellékletet visszavonom.
E,zzel egyidőben

2011. augu§ztu§ 31-én kett

Felhívom a jogi személy rezető tisztségviselőjónek a figyelmét a személy- és vag,lonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenységszabályairól szóló 2005. évi CXXXIL tv. 14. § - 17.
§-ban, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CMKII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (II/. 25.) BM.
rendelet 1. § (7) bekezdésben, 9. §-ban foglalt kötelezettségek maradéktalan, határidőre történő
teljesítésére.A nyilvántartási adatokban bekövetkezettváltozás - ideértve a vállalkozás javára
tevékenykedő természetes személyekre vonatkozó és e személyek adataiban bekövetkezett
változásokat is
bejelentése. A betelt, elveszett megsemmisült napló pótlásao a napló
megőrzésének kötelezettsége. A változást a vállalkozó köteles a tárgyhőt követő hónap ötödik
napjáig a működési engedéIyt kiadására jogosult rendőrkapitányságnak bejelenteni.
Az engedé|y 2021,. augusztus 25-ig hatályos.

Az

eljárás lefolytatásáért fizetendő 23.000.- Ft igazgatási szolgáltatási dü befizetése
készpénz-átutalási megbízással megtörtént. Az enől szóló csekk feladóvevényét az ügyfél a

kérelem benyújtásával egyidej űleg csatolta.

Egyéb eljárási költség, valamint a hatóság részérőI aközigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás
általános szabáIyuről szóló 2004. évi CXL. törvóny (továbbiakban: Ket.) 33lA. § alapján illeték
visszaflzetési kötelezettség nem keletkezett.

Határozatomban a Ket. 72. § (4) bekezdése alapján az indokolást és a jogorvoslatról szóló
Cím: 5000 Szolnok Dr. Sebestény út 5. Pf.:5 5006
Telefon: (56) 520-875; Fax: (56) 520-863
e-mail: szolnokrk@jasz.police.hu
RZsNEo

3.90,77.3 (16010-4985,4322-BUEG---2,]226,124-}8002700AC9c_4985.4336,)

tájékoztatást - ha a hatőság a kérelemnek teljes egészébenhelyt ad, és az ügyben nincs
ellenérdekű ügyfel, egyszenisített döntés hozftatő, amely nem tartalmazza az indokolást és a
j ogorvoslatról szóló tájékoztatást - mellőzöm.
Hatáskörömet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szőIő
32912007. (XII. 13.) Korm. rendelet 12. §. (3) bekezdés c) pontja, illetékességemet pedig aKet.2I.
§. (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.
Alkalmazott j ogszabályok:
- Ket. 29. §,

33lA. §, 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, ]2. § (4) bekezdés

- a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevéLenység szabályairól szőtő 2005.
évi CXXXIII. törvény 1. §, 5. §, 7. §, 17. § (1) bekezdés

- a 2212006. (IV. 25.) BM rendelet a szernéIy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXilI. törvény végrehajtás aről 5. § (3) bekezdés

Szolnok, 2016. augusztus 25.

Egedi István r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
mb. kapitányságvezető
nevében és megbizásából
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