
Bicske Város Jegyzője 

 

Űrlap szolgáltató adatváltozásának bejelentéséhez 

Iktatószám: 
 
 
 
 
 
 

1. Szolgáltató adatai 
 Neve:……………………………………………………………………....…………………………………. 
 

Székhelyének címe:  

………..………...……..helység…..…………...………..…………..…..….…………………házszám 

 

       Épület/lépcsőház/emelet/ajtó: ……..………………..……… 

 

Cégjegyzékszáma  -vagy- Vállalkozói nyilvántartási száma -vagy- Kistermelő regisztrációs száma:  

   --    …….………………..….                        ………………………… 

 

A szolgáltatás helyének adatai 
 Címe 

………..………...……..helység…..…………...………..…………..…..….…………………házszám 

 

       Épület/lépcsőház/emelet/ajtó: ……..………………..……… 

 
Helyrajzi szám: ……………….…………… 
 
Szolgáltatás (Pl: üzlet) elnevezése:……………………………………………………………………….. 
 
Nyilvántartási szám: _________________ 
 
 

Bejelenteni kívánt változás: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Kelt. Bicske, …….…. év…….……….hó…...nap 

………………………………….. 
                            szolgáltató aláírása 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 



NYILATKOZAT 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy Bicske Város jegyzőjéhez 

20……..év………….hó………….nap benyújtott bejelentés a nyomtatványon közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a bejelentés-köteles tevékenységemet a bejelentést követően folytathatom. 

A bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles 

vagyok bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak. 

A szolgáltatási tevékenység megszüntetését köteles vagyok a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak 

a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. 

 

 
Nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvényben meghatározottak szerint vállalkozásom: 

- mikrovállalkozás 

- kisvállalkozás 

- középvállalkozás 

- egyik sem 

(Megfelelő rész aláhúzandó.) 

 

Segédlet: 

3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege 

legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3)A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(4)Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy 

közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen 

meghaladja a 25%-ot. 

(5)A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában 

meghatározott befektetők részesedése esetében. 

 
 
Kelt. Bicske,  …….….év…….……….hó…...nap 

 
………………………………….. 

                           Szolgáltató aláírása 

 


