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Budapest Fővĺíros VIII. kerĹiletJőzsefváros onkormźnyzatKépviselő-testiiletének
Y árosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsága

előteľjesztő: Józsefváľosi Közteľület.felĺigyelet és Váľosĺizemeltetési SzolgálatĘ0|}'''.,'ö',,. sz. napirenĺl

ELoTERJEsZTÉs T cŤ
aYárosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság 2013. december 16-ĺ ülésére

Taľgy: Tulajdonosihozzńjárulás a Teleki téri ideiglenes piac iizlet bérleti szerződés
megkłitéséhez

Előteľjesĺő: Ács Péter igazgatő
Készítette: Sztanek Endre operatív vezeto
A napiľendet nyílt ülésen kell taľgyalni.
A dö ntés el fo gad ás áh o z e gy szetu szav azaÍtöbb sé g s ztik sé ge s.

Mellékletek: 3 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság!

I. Előzmények

A Teleki téľi ideiglenes piacon a keľeskedőkkel _ a konténeľ elaľusító helyek haszná|atára _

kötött koľábbi bérleti szeruőđésęk2013. augusztus 3I, napjtńg voltak éľvényben. A93012013.
(IX.09.) sz. VPB határozat szeľint 20|3. szeptember 15-től 2013. novembeľ 30. napjáig új

bérleti szerzođést kell kötni.
A szęrzóđések ęlőkészítése során a 30' számú konténert hasznáIő BÚZACOOP Kft. képviselője
je\eńe aIYSZ piacüzemeltető felé, hogy nem kívánja meghosszabbítani a szerződést.

il. A beterjesztés indoka

A vonatkozó önkoľmanyzati renđelet szeľint a piac teľületén lévő, megüľesedett aľusítóhelyeket
az izeme|teto pá|yźnat iÍján hasznosítja. A pá|yazható árusítóhelyek jegyzékét, az elbírźits
részletes feltételeivel együtt az ilzeme|tetőnek a piacon ta|tihatő irodájában havonta egyszer, 15

napÍa kozszęm\éte ki kell függesztenie' A haszná|ati (bérleti) jog u fenntartó onkormĺínyzat
ho zzáj áru|ás ával történhet.

III. Tényállási adatok

A JVSZ piacuzemeltető á|ta| kiírt korábbi pá|yázatra nem étkezeIt ajánlat. A megismételt, 2013,
|2. 09. Iejárati iďejú páIyazatra (I. szźlmu melléklet) egy jelentkezo nyujtottbe pá|yázati anyagot
(2' száműmelléklet).
A kiírás szerinti idoben apiac üzemeletętője értékelte apáIytzati anyagot.
Az értékę|ésről jegyzőkĺlnyvet készitett, melyben rogzítették, hogy a pá|yázat tartalmilag és

formailag is megfelel a kiírásnak, így az érvényes és eľedményes (3. számu melléklet).

ľ. A döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A megtiresedett konténerľe kiírt páIyázat nyertesével kcitendő helyhasználati (bérleti) jog
megadásához sztikséges bozzájárulással az ideiglenes piac terĹiletén lévő 30. számu áľusító



helyiség (konténer) bérbeadása valósul meg, mely a szetzőđéskötés napjától 2014,03. 31-ig
tart.
A helyhasználati (béľleti) jog átengedéséhez valő hozzátjaľulással a piaci árusítóhely (konténer)
folyamato s múködésének, a lakosság ellátás anak feltételei bizto sítottak.

v. A diintés célja' pénziigyi hatása

A döntésnek közvetlen pénzugyi hatása nincs, de a bérbeadással a tervezett bevétel fenntartható,
biztosí.tható.

u. Jogszabályi ktirnyezet

Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľos onkoľmanyzatźnak 1012009, (II.27.)

önkormanyzati ľendelet (A Teleki Lász|ő téri ÉlelmiszerPiacrő|)

Az onkorményzat tulajdonában álló nem lakás céIjtlra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 3512013. (u. 20.) önkormźlĺyzati rendelet 2. $ (1) a Képviselő-testĹilet _ a
rendeletben meghatározott feladat- és hatásköľ megosztás szeľint _ önkormányzati bérbeadői
döntésre a Y źtt o sgazdálkodási és Pénzügyi B izottságot j o go sítj a fel.

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuáľosi onkormanyzat vagyonáról és a vagyon fęletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012, (xII.13.) tlnkormanyzati rcndeIet 17. $ (1)

bekezdés ab) alpontjan alapul.

A fentieknek megfelelően kérem ahatározat elfogadását.

Határozati javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 
^l.hozzájźlru| az ideiglenes piacon a 30. szźtmu,7,5m, alapterĹiletű piaci rárusítóhely

(konténer) helyhasználati (bérleti) joganak átengedéséhez oltŕ;r Péterné egyéni vá|Ia|koző
részére.

2. fę|kéri a polgáľmestert a hatźrozat 1. pontja szerinti bérlővel kcitendő Bérleti Szerződés
aláirására

Felelős:
Hataľidő:

Felelős:
Határido:

polgármesteľ
2013. december 16.

polgármester
2013' decembeľ 16.

A döntés végrehajtasát végzó szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
IJ gy o sńá|y Gazđálkodási Iroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|ótetjesztés előkészítőjének javasIata a

kozzététęImődjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20|3, decembeľ 1 1.

ź -..-&13;7/ź.'/. Acs Péter (
isazsatő z"7
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l. sz. melléklet
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pÁlyÁzłľI ľľl.nÍvÁs \',i

Ptaci árusítóhelybéľbeadrĺsáról ''(

Á |ózsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat ( szétrÍrely: 1084 Budapest Mátyás tér 15. ), mint a

Teleki téri ldeiglenes Piac ( 1086 Budapest Szeľdahelyi u.17J üzemeltetője (továbbialiiban:

Üzemeltető ) nýIvános pályazatot hirdet a ielenlegi' piac teľĺiletén található 7,5 nm-es

30.számú konténer árusítóhe\y 2o74 01 01-igtertó béľleti jogának megszerzésére.

Az árusítóhelyre érvényes 2013. évi bérleti dÍj összege:

1. konténeľ heýségľe: t soo rt + Árĺ7nmĄó

A béľleti díi bruttó 12 380,- Ft/hó , a kikalliulált bérleti díj az áfát tarta|mazza.

A pályŁat nyertese megsueEi az ađott áľusítóhely bérleti jogĺ't a szerződéskötés napjától

hatáľozott időre,20L4 01 01-ig: A béľleti szerződésta Budapestĺ tózsefuárosi onkormányzat

bérbeadóval köti meg a nyeľtes pályázó.

A pályázat nyertese a bérleti đíjat és a hozzá taľtozó rezsikö|tségeket a tárryidőszakban minden

hónap 25-ig köteles befizetni.

|elentlĺezési határĺd0, pályázat leađás| hatáľ|dele:

2ot3.a2.o9. 11.o0 óra

|elentkezés helyel Teleh téľi tdeĺglenes Piac ( 1086 Budapest Szerdahelyi utca 17' Piac

Iroda)

te|entkezés módja: A pá|yázat zárt borÍtélrüan adhątó be. E licitérium megszegése tinmagában

nem éľvénpeilenségi ok

A páIyázaton való részĺ'étel feltételeĺ:

r Folytatni kÍvánt tevékenységi ktir leÍľása

. Éľvényesvállalkozói engedéIy, gazdasági társaság esetén 30 napná| nem régebbi

c.égkivonat, amely igazolja, hory a táľsaság a meghirdetett tevékenység folytauĺsára

jogosult és 30 napnál nem ľégebbi a|iáírási cíľnpéldány, amelyet szintén a ielentkezéskor

kell bemutatri.
. A folytatni kívánt tevékenységhez szütłséges engedéIyek másolata, melyeket nyertesség

esetén eredetben be kell mutatnĺ a szerződés aláíľásakor.

o Apátyázatonľésztvennikívánókatmeghata|mazottisképviselheti, ez esetben a

. meghata|mazást közokiratban \ľary a teljes bizonýtó erejű magínokiratba kel| fog|ďni'

és azt a pá|y ázatioz csato|ni sziikséges

r A pályázat nyelve maryar.

Apá|yázó az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vary visszavonhatja pályázati ajánlatát.

Az ajánlattételi határidó lejáľtat követően a benyújtott ajánlatok nem módosÍthatók



A pá|yázat elbíľálásánál előnp jelent, ba olyan, a MlI. lľerületben regisztľált vá]lďkozó,

gazdasági társasĘ nyiitja azt be, melynek az Önkormányzat felé semmilyen tartozása nem áll

fenn.

Azonos elbíľálás esetén a korábban a keńiletben regisztrált pályázó pályázata nyer'

A nyerteg vĺsszalépése esetén a päyázat soron'következő heýezettjével kiiti meg a bérleti

szenődést a Budapesti Józsefuárosi ÖnkormányzaL

A pályazatok bontása és elbírálása december 10-én 11'00 óľakor töfténik a JVSZ igazgatójának

gazdaság. vezetőjénet<, ill. piacvezetőjénekjelenlétében a Piac irodahelységében. A pál$zat

bontása nýlvános' A nyeľtes pályázót postai úton értesítjük

A nyertes pályázóval az Ônkoľmányzat a bérleti szerz6dést a Városgazdálkodási és Pénzüggd

Bizotbág ( a továbbiakban: VPB,) hozzájárulása esetén kiiti meg.

Amennyĺben a páIJázat nyertese a bérleti szerződést nem írj a ,a|á az elbíľálástól számított 1 5

napon belül I jogvesztő haÉľid6 ), neki fulľoható olłöól.nem írja atá ebbeń az esetben az

Uzemeltetfi a soľon kłivetkező második legelónyösebb aiánlatot tevővel iogosult a szerződést

megkötni, szintén lS'napon belül, a béľleti díj befizetése melletL

A pátyázat nyeľtese vállalia Budapest Józsefuáros Önkormányzata Képviselőtestĺĺletének a

Teleki László téľi Élehiszer Piacľól szóló 1:oĺ2oo9. (||,27.) ľendeleténelĺ illewe a vásáľokról

és piacokról szótó 3s/1995. (IV. 5.) Korm. rendelemek valamint a Piac Üztetszabä}zatának

maradéktalan betartás.áĹ

Az a pá|yána7 amelyik a fenti feltételelmek nem fe|el meg illetve amelynek benyijtója azokat

nem váüalją eredménytelerrnek minősü!, hiánypótlásra lehet6ség nincs.

A pál'yázaqtal kapcsolatos további információ a Teleki téri ideiglenes Piac lrodájában kérhető

[1086 Buĺlapest Szerdahelyi u. 17')'

telen pályázati felhírrás a kiíriás napjától számított 15 napra kifiiggesztésre keľiil a Telekĺ téľi

'Ideiglenes Piac |rodájáb'an (1086 Budapest, Szerdahelyi u' 17. ), valamint a lózsefuárosi
Polgáľmesteri Hivatal oknányiroda és Ügđélszolgátatĺ ÜryosztáIyán ( 1082 Budapest Baross

utca 59. ).

Budapest 2013.11 28.
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BUDAPEsT FovÁnos
KoRMÁNYHIVATALA

Vll. KERoLETT H|VATALA

Érkeztetö szäm: E7 -0061 12t20 1 3
Ogyszám: 29127E7
Ügyintézó: ||yésZita
Telefon: 462-3185
E-mai[ ||yes.Zita@07kh.bÍkh.gov. hu

!GAzoLÁs

oLÁH PÁLNÉ (szo|.: TRAJBÁR |LD|KI ERZSÉBET, SZoMBATHELY, 1959'02.14., BÁN TERÉaA)
egyéni vá||a|kozó 20.ĺ3.06.ĺ9 idöpontú beje|entés kÖvetkeztében az a|ábbi adatokkal szerepel az egyéni
vá||alkozlk nyilvántartásában:

Nyiĺvánüartásĺ száma: 3334il96
Adószáma: 66275295242
Statĺsztikai számje|e: 66275295561023101
Vá||a|kozóitevékenységkezdete: 2o13'06.19.
székhe|ye: 1073 BUDAPEST 7.ker KERTÉSZ uTc^24-28'3. em' 26. aitó
Telephe|ye(i)' fióhtelepe(i): í067 BUDAPEST 6.ker EÖTVts uTcA 8.
Fö tevékenysége: f}6íooí Éttermi, cul(Íászdai szo|gá|tatás

Buđapes| 20í3. jÚnius 19. ffi
V.-ž Dr. PókTibomé

Hivatafuezetö fe|hataImazásáva| és megbÍzásábó|

Dr. Török Kata|in
okmánykodai osáá|yvezetö

deakne
Ceruza



Regisztrációs nyugta
ugytć|kapu nyłtäsáľÚ|

Elekbon|kua kódgqugaüisl úgĺy|ntóaós cól|áľa

El Kérem az atábbi adatoldĺal az olsRíonikus kôzigazgaÉsi ügyintézés jgényöevételér€ és a szemé|yes.ügýé|kapu
nyitásáĺa íełogpeÍtó regisz|rációtl

I rerem a részgmře m€gnýtott ügyÍá|kapu meghagy'Ésával az alábbi Íeg|sztráclós adatokkal új ügýélkapu |étesítését!
Tudoęásu| veśzem, hogy a másocĺk és m|ndgn további ugyĺó||ĺapu megnyitřĺsa dĺjkÖteles. me|ynek dÍja hapunként az
á|ta|ános téte|ü g|Járási i||etékk€l megeryez6 ósszegĺl regis#Cl.ós dli.

I xérem a részemre mggÍryitott ügyłélkapu regisztrációs adatai mód6Ítását!

Ę Kérem a lészgmre megrryitott ügyĺé|kapu tegisärá<Íóg adateitöńését!

I Kérem a részemle megnyi|ott ilgyíélkapu atüvá|ását|

1. Az |gény|ö 8toíňélyałonosÍtó edale|

Csa|ádi és utónév:
Szü|etés| néř
Szü|etési hety:
Szil|đéś'idő:
Any'ia sztilotési csa|ádi és utóneve:
Á||ampotgársága:

2. Az ügyÍá|kpu ]ó'trefráotÉňgr seill(8égpe ad4ok

oúĺ pÄlľÉ
THÄ,BÁR ltIilKó ERZ8ÉBET
SIZOHBAT}IELY
ĺ959.02ĺ4
BÁil TERÉaA
ilagyař

EléRronikus levólđm:
Fe|használól név:

3. A nyugĺtát klá]|fró 9Ep]Y

ra. |tsl kôĺXl7O hotmal|.co.uk
lld|łom1
Az elektrorlikus |evéhÍm és a Íe|haszná|ói név kis. és nagyb8tű éEékenyl

Neve:
Címe:

BudeptÜt v|l. KcÍÜl.t| Hlv-at8l
ĺ073 BuDAPEST 7' KERI'LEľ ERzsÉeET rÖnÚľ e.

aKelt! Bu.lepe8tzo| 3.o6.ĺ 9

A|áírásommal tanúsÍtom' hogiy az ůgyfé|kapu
r€gisztÍácĺó soŕán.a íentl adatok kedlltek rögu Ílósro,
és'azok megegyeznok.a ny||vántańótt; i||ehie az
ůgyÍé| á|ta| közöÍt ada|okka|.

A|áírásommal tanÚsĺlom, hogy az ügyÍélkapu
Í€gbaľác,|ó során a Íenĺi adatok keriiltek
iÍváhagyásomma| ľögzítésre.

cviĺ. rb,,i
Igény|ó

deakne
Ceruza
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B€ny'ijlandó a i||'+!-ár;đrBłú.ĺĺarĺĺĺolľłłłĺgh.. - 1;ilá.6.

Beélkezés:

Postáĺa adás:.

rrrnrŕľ+,ÝN lt. Af átv€V6kódi* rrn-_rE
--.-ä-' ...no.-n#égs-, Af át,levóadóhďósáo ,_

1á toa;đ||i
Í---r--|_ffi ŕ---.j..LI-| Lil lj| | | kąe? h. nap / 

_---Á=aEřaäE-_
A.
1.

2.

8/b' Ą 7. pont szeÍimi szeruézet jog€tódjének aÍlósŽámą
e. A 7. pont BfeńnÚ sferýE4t cÍme:

Bm'|cime: 
.fa|o@P9!nongsmůg_-

xépvi*let jogcĺńe: ĺTTĐ

EEIEE rH*
Kisha|om |ótÜ|el

-

4' Adóeonosító jeb:

(E|et(řbnikus iúřbeyarharq és ałt]
Az áĺmi a.|óhaÉsád'"' *** ..ľ^'.?l*ľ*ľ.ľjg.Ťt adlzók ttóbenD

(Egy.s adóÜgyek etáktrcnlłus intg:ését ěnkéntrsn \.átesŹó ér ľépvts]ó ú!'án rełcsftö rdózók etctéb€n')

]I11'óé@ouľľ"*".*"". ""**" o." 
1*n!€s 

képü*tó tgy megňatalmďott' megbÍzon Úgán teljesĺtĺ-

2. A |répvj*tô %Ítzét t€kintoté!..'.-..'*,ł;*'ůtrjfi lffi H$f ľffi ľ..ffi 
'řľ"",ffiľ''ĺt 

jix$ffi p".i"''n$6etén):

A nyomtatvány pót|apjaként sżereptô á||andó meghata|maást m€||ékelem:
Kótet|en Íomában megÍn áriandó meghatatmażást metĺékelôń:E]tľil.ltt P.H'

Nyomtetva: 20í 3.06.23 í8.06.3í



13T190.01-A

4' Af ügyintéfóneve: rarkasGézárrć
s.EléÍonsfáma: .!Bükl0/poE7--

"ff ń|jft łifiŤx#t.:il%1Jffi,ryiltr,ffi 
ffi ffiäffi :ffi -".##.,*lŕl,1tr,ffi lHľfi }Hái|älÉ&."oktrerjedó á|landó meghatahazás|

Meghau|mełíďínegbíás ketedczésének iĺóponqa fT.l]-lĘm
9'Ł1^á]9TL$ó!'{s$ł'olĺ9Ébp.ałytľ.9-ęqg1Fryn.*np}o.n*,fo. 

ľalamiaaonarosag álral1yilvánnrtásbavett"
;É'ńTáłłäl-;*n ffi"ľ-tfil[ätJľÉt|l3$'É#ľ1níézéšilJáiogosÍtó ál|€noo ÍEghařahazaśsł, iiegoĺzássc|

10. a' va|amenný e|etđÍonikusán intézhetó adóÜgy intézése:
o. Meghata|mazásom, r|egblzásom eg}€s aÍ'óibyektebÍonon tÖnénó inÉżéséi€ b kiteĺFj:
c' Áz áJ|andl Íneghďatmafás. megbÍás beiebntését köl/etó ioqszabályi Változŕs alapj,án valamennyi.ÚJonnan e|éíńelö e|ekronikusan*iÍflézh€.6 áaóÚgy ińiéz;se"**-

% |il 
n'.T'T.l W |-zTsl e.ľ.

meghat9ľneó(Đ. megbízďk) .jáĺtásä
t I
šo-V---.t@

Kitöltő verrió:2.53.0 l{yomtaĺvány venió:8.0 l{yomtatva3 20í3'06.23'8'06'39



13T180-01-B
Adóuó ret:
Ad6ecru
AdóeomsĺĹó iele:

e. enaozotĺĺ Ĺapotl' e €qyeŚ adóĺ|gysk g|glíÍdnikuš úton tóřtén6 |ntézéséro
megbízás

1r' Az ďábbi adóiieyek etékÍonikls Ú|on ttĺrténö |ntázéśe:

B á. Adóbeva|lÁs. adatszo|gáltďás, ĺl|etw e|elđÍm||off te|jesftheÉ beię|entésJbeadvány b€nyújása

El Valamenný bwa'llás; adatszolgáhatás és e|eklÍonlkusán 1e|jesÍÜEt6 b€je|enÉs/beadvány

- n. ďt-dó meahala|mżás. mesbÍŹÁs beje|entését követó FgFzqb4lyi váltpzás a|apÉn valffinný úlonnm Í€ndszeresÍtett
LJ beva||ás, adatgo|gá|tatás és e|ékrrcnikÜsn teliesÍüEt.i beje|enégbea.dväny

! łz iĺelsi levallások, adatszo|gÉ|Erások, i|teve bejelentésk/b€dván}Đk
Bé€||ások

oil o8f] ĺĺf-l ĺĺ[ rz[ rs{-l zrs|-l Đ zsrr-l 26E 28! 29!
sfl srfl 34_] szfl afl afl oĐ *Ü 42of] łs! o.! .ofl
s:E ssfl 6sn !rf]'revr! 7s! 86f] azfl ae! oas! srl-lzseuoTl

ezĺsf] aso[ eaaf] 17f] 56D 5s2! sea! ssłf] os2[ *:D o84n NYf]

"''.f-l 42n 46! 48D *Đ 9ĺr l oelľf]roser! rrsex!ffi! 
'ie! 

ĺoe!
ĺoú! xlvł|-lxnre! 92n rĺf] rurnfl '..los! eaf] 20! 2'D

AÍtalęo|gánaüÍsk

xas! xss|-l xsfl K46! xłaf] xso! xsr[ xsz! rsaf] Ksłn xss[ xsef]

K58n xs{] xsłf] r<ss! r<zof] K7ín K72n K73f] }o1Ĺ] K?sD K76E k77n
xzs! Kaof] <srf] xszf] xss! K84! xasf] xas! ĺ<sfl oslxf] serx|-l esłf]
ĺĺzs! uee[esafl GtRon Ko'D xasf] xso! xsĺrl K92D KgsD tKo! *Đ
xse[]'|{$fl ĘIęnľ.ffiEsffitrf] xgl! rss! xĺm!ĺzxrofl xroz!-"J%n J"''xD

BeieIentésék,Beadván}ok

ĺosf] ĺroĺľ-lrĺoreÍ-l.rĺorĺĺ--l T$1i[ Tm4f] ĺĺoz! ĺĺrz[ T1'13E t2ofl ĺaorr! T31D

'łÍĺ,! leoĺ! ĺĺts[ T2osEĺs|-Bf]mrĺs{l xozll szĺf| szm{lszrozf|szrmf]rrołr{-l
ĺlołze|-l ilt f]tr.äĺľD EKBnno€ľfiCSExlflrĺurrlĺl-lmĺlmf] 3éł E''ľD vasl'f] 4oD
rłonlĺ--lruuĺlxlr:mił!ĺxmmf] nvsĺf] w""D ĺxDriEzE eĺcfl ![fi
ĺXl ĺ. ĺ magaňszemély adózó gja 1+1 %c rende|kezó Íryilďkoatának e|ektronikus Úton tônénó bényúitäsa

ĺxl c. Foyĺgĺĺĺĺa kíWnat |ekéldeués

E.äť"'ľ'fJ*;tr"*H:Í39ľŤf"ff;lŁHfľ"äkt#.Ł|'lffi *ttrť,ltJl'Ť'oiłl5""n

Ę e. la aoozo a||ami adóhaióságnä ny|vánta'toü adarainak bkéÍdezés

|X| ĺ. ci."tesi ronnyÍÉsre és/Ęgy méEéldésé |Íányuló téEl€m benyújüás

T-l q' MNYP (MagánÍľyugdĺipénftá' á|ta|. meghäta|mażoü úýín b€nyÚĺbn megkeEsés. Ezt a pontot šäk u 1' mEtbanU megnevezeltmagáńnyugdĺipénááÍeseÉn|ehetreglelö|ni|)

|-l h. reljog*ĺki" Ě e*üeges végÍehaltási elj&ásban e e|eRrcnikus kapĘlatĹsŕásía

! ĺ. ĺz aoĺzo hevéběn e|járó átandó megńáła'ffijłŁ ftgbíżoü mgánszemé|}€k adejEk |ekérde.és

T--.l i. Munká|tató hfie6 ář\ät te|jesĺteE' e AÍL 16' s (.t) és (4b) bekezdés gerinti beje|entésk' és e AĹ 31. s (2) bekezdés
LJ . trrinÚ bevďá$k mun|éJtątó. l.ifietó á}ta|tiiÍtćnó bkéÍdezés
T..,l k Munká|tató klfizető á|h| re|j6{cn. e AÍĹ 16. s (4) és (4b) bekezóés szeŕinÍi b€jetenÉsek, és a An' 3r. s (2) bekezdés
LJ .-. 

szeÍinli beva|lások mgán*mév Áltál töńén6 |ekéÍdezés

n |' El€kÍonlkus F|Žetést és Elsfámotási Rénitszeřěn (ÉFER) keÍesáot áfuta|éss| rt}ítén6 ńzetéshe 9ukség6 Iende|kezés t'ssz€

ř= - A meghďal@ó átal beÍogadoü s2Ám|ák tekntetében más adózó áłtal a AÍt. 3UB. g ál.apján te|jesítěn álBtános Íořga|Íni adó
L-J .'.. öweśítö ielénrés adatainak lekéd€Žés€

ának idóponđa: trtrEp}l orĺ Eĺe-l
ďnót

l0l6 ll2l3 | P.H.
hT nap

Gglr@ruo(k}. Ęb|T(k'M@a
ńcgh6dmEó. tšizó sfđÍÉly(.|o |re

Kilł'|tó Yeru|ó:2.53.0 Nyomtatvány verfĺó:8.o Nyombtva: 201 3'06'23 í 8.06.rl{,
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az łolÜoveK E.l-ElffRo..-nYvvgrL"'b#ü{'ľ'4řäfuit'Flff 

[.TďNKEREszn 
lL

ľnegbŔoü

4. Adó8zonosĺtó iele:
5. e.fiEi|cÍÍne: fabo@parrnongsm.hu
6.xépviseĺétiogcÍme'EEl-

AdÓhnácsadó- adósfakénó' okteve|es Edószakéŕóesetébenänyi|vánůaÍtásĺ/ĺegiszEácíóss@.Ä..-..-

|gazofuány típusa: |_l |gaŽoh.éÍty száma

A.A
1. családi és UÉnéVe:

2. sfijletési neve;

3. Adószáma:

8/a. A 7. Pont ęeÍĺÍtti szeNezet adóŚzáfia

8/b. A 7. pont szednđ sŽeÍvezet ioge|ódjének adósfána:

9. Ä 7. ponI sŽerintĺ sŹeŕwfet cĺreit.
|1|1l6|3lgH'é

.Kĺ"ha'"'- ffi *'."* 

- 
jffi 

". 12

-épü|d-rÉEóháf -

v&8.
kťĘśćg sö'

me|ä,
ąÉ

hálýáĄ
n&-

2' A képvis:€tő szen'e2er te]dnt.téb€n beköved(eżeü jogutód|áś béjelentése (A. btó|* 8'b. pont ie|.t|ése ésetén):

K|töttö veaió:2'5it.o NyomtaMny verzió:E.0
Nyomtatv"a: 2oĺ3.06.23 { 8.06.4'



Adófó néve:

Adóśzáma:
AdTazonosÍtó jeb:

c' A *épviśelt adózó adatai:

2/b. csopoítazonosíró sám: [-r[|_T-|-Tl-Ü-t]]

4' Áz ijgyintézó ne\,/e:

6. Au adózó e-mai| cÍme:

Az adóŽ'ótól kapott Bt égys adótigr,ek e|ektÍonlloś útÓn tóľténő intézésére ĺe|ioggsÍtó
l álhňdóm€ghátalna'ás.mGgbĺzÁsbejeleil|ése:

7. á- Va|amennyi ele|cÍonihisan inÉzheÉ adóogy inÉzése:

b' Meghata|mafásom. megbĺzásom égps adóĺlgyek telefonon ť'nénô intézéséÍe is kiterjed:

c. AŽ át|aJdó meqhata|rEzás. megbĺzás beiebntését köved iosszabályi váhozás elänján vaIaIÍ}enný,
újionnan e|ćŕretó e|ekÍonikusan inté2het6 adóügy in!ézése

l7l6l-Tltll-T-l P'x'
nelyseg €V no nap

or'ÄŁ e.i\!ł4!
Et€gliaiĺiiiázó. Ísgbĺzó

Till new:

lakcire:

a|áIrása:

Tffiú neve:

|akcĺme:

ä|álrá9:

Kitiiltô vgrzió:2.53.0 }łyomtatYány verzió:8.o Hyomtatva: 2013.06.23 1 8'06.4í

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



r3T18o.PoTLAP2.B ff:ľff.
AdóazomsÍtó ie|e:

c. A xepuseE ađôzo acalÜ:
1' Az ądózó new:

ua. Adós&imď

3' AdoĐnosÍtó ie|e:

4. Af .igýntézö neve: FaÍtas Gé'lné
5' Ä: Ádóró ě.mai| cÍnré: ÍÉbÖŕt0Dáhnonosm.hu 6. teteĺongámď 'ö14Ô4ô6ôż

ryĘ E- .:9ł6 uąg}Er aEx@n|üqg lJĐ lreno |rezesrärc ÍEl|oqosłtó

7. A2 a|ábbiadóÜoyek ebktÍonik* úton td^?ämľJľ'*' 
megbĺás béio|€ntése:

lx| a. 
^dóbeva|ĺás. 

adatszo|gáltalás' ll|etre e|ekron|kusń tgtieśíthet6 bei€leÍüés/beädÝány b€nyújtása

- lx Vałamennyi beýa|lás' adatsalgálEtás és cle|đrcnikffi 1euésíńeló bets|enleďb€źdvány-- Áf á||andó meghaEtmazás. megbĺás béie|entését ktiveró |oggąb4ľy' vártofás algpján ya|menný Újonnan ÍendýeíeďtenLJ bevallás' aÍlatszo|gáhatásés e|ěkEonikusbn leljesítheló bejelěntés/béadvány

|-l az auuul ĺevatlá$k, adatsfo|gáhďásď, |lĺen,e beJelent&ekibea(Mnyok

orĘ oef] ĺfl 11Ł} re! *ffi*ĺ*1 2{1 zsrf] .26! 2BD. 29nafi sĺĘi ofi szo|] afi sofi a'i] o'fi o'ofi *fi on- 'oE':E .'E .'-E zĺ! 
''.u^ E '8E '86 - .'E asf, o'utj u'fi *.uof,nzrs[ l'eo! aaa! ''! sefj sezD= ssa! sełĘ oazf, oasfi oso- n"-

"=tp o,E o6- łs[ pgď--] sr|-l oalľfirossxfi'ĺsaxfrľtr.E 
'xŁE 

,."Erout '<'n3=*n..o[ .'- *.fi *.'ofr *.- ..- 'ofiiűl'fi

|--.l k' Munká'|lató kifi4t6 által re|iesĺle$ 4? Ąń.' lQ. 9 íĄ !ékez.ĺés sfeÍinti beje|enrések. és u Án. 31. o (2) bekezdésJ *rinü beEjlások mEánęeměÚ áłat |öđénó leŕeroüzo* --.
! l' elettionitu Fizelési és E]számoláśi RffiđyeÍen (EFER) keresz1ül áIrca|ássď t.irtenđ firc!éshg gitkséges rende|kezés Öszeá||ĺtáĺ
r--1 - A meghata|ruó által beÍoqadon *ánlák tddntbtébgn.más adófó által e A't. 31ts. 5 alapián te|jesĺtett átalános Íorgajmi adóLJ '.. ösgesÍr6 ie|entéŚ adabinak lekérdezés

iđópontja: |-oTďlÍ1T9-l
ho@lEIđ|zlsl--Ęr-TäF-_ P.H.

@
{t- \.Ą--{'

meg|@ruđ'rcgbŕ@Mí&
(ď.A. bbkM gđcpE *ńély)

A meghaĘĺmaás' megbízás

Tmú neve: tarkas .trrł|iĺ
.T1: 

neve: Könczłil Gergely

ffä'

KÍtö|tő verzió;2.53'0 Nyomtatvány veuió:8.0 Nyontetva: 2013.06.23 18.06.42

deakne
Ceruza



š-

keradĺedelm| tevákenyrég

A b.'.bnÚ. o|o: a) úJ bs|gí'És

ä 
ľY|LvÁľTARÍÁs|

tt
Bą,Et,Et{TÉs

I

cógpgyuékszárĺ,a: #.#J.6.łr.lM,.,.,.........'..Egyén|rłá|h|kozótnýhłánbĺtásIsáĺĺła:kŁ*dt96
Staügzťkg| eńnazC6ílI!#L#.€,łPŹ3.ĺ0tłqEůBrm9b rggbubádóc ozáma:..,.........ŕ*.........
Te|eĺonszám:9Qffi,Q8.8s^ eqnall íúi*:ffihpłłłAł!|.4Q.rl\[.**.....
Amenny|bqn r krrtlcdr|m| ü],Úk.ny.ćg .ts|Éan tlítónlh rz ffict

Az Ílżet dmel (lrányítóaám) ..rQá.ł..'.Ülaysogl ..&,t.r'dp.p'q.o}.

(utca) .F6łur$'ą..'..........'....ĺł}..í*... oázszám).'&,,nrsc[ľłńF-.ahpbĺü|e.te(m2):...9s.łĺĺľ.
Az ÚdeÜrelýség fu|atđonosa:soli'ĺr*-=€tn.ľtÍ* ..tłlŕf.;|ľĺł.+ry-,}|ontr &.u. T

A használatpgcĺnB: ea,Játubpon -EE! "gya. (a magfu|o|ł!,t kércm atáhrŁnl)'

Napiheü ny|hła|aľtáď ldcJc:

ľrĺrro$;łj*.rca:ł.#gĺa:#fr.osütóľ6kkÍ*'.per*:.ł:.tilszoĺĺtutá.ĺ'*.vasámap:.ł;t*
Vendé9lá6 üdet esetán bofo9adókóp6ä'áge:......,.í9-'::.:t.'..'.6

Az ĺ. sz met|é|detbsn ĺbboÍolt tdľmókskbö| brgalmazľrl kĺvánok |oĄĄtĘl mr4inłł.íü''t&H)
Az egyos koÍegkedglm| bÍĺÍĺłk áa hdytk szeńnü bontásben a fupa|mazr| |c.Mnt tEľmókek
megnevezése és ĺrirgńĺłia a2l0ŕ2009. (X..B) Kon,r' 6. me||é|det€ a|apJán:

a) az ásvánp|aj| '

@ azalkoholteĺĺĺÉt

@ str,

@a bor,

g! pezsso,

@a kóztes a|kohoľteĺmét'

g) a dohánpyátffiiány.

h) n|ncs łlyen

évi cX)v|l. filrvény (Jót') 3. $ (2) bekezdése szerintĺtermékek (a megfeleĺ6 bekarikázaĺdó):

ffi1



ffisĺtán||qadra|:
ĺ rerge|tedd'ĺü te''áloÍ'yBós :'':'.
0rány1tóezaml. 

. 
:.-::.-:.'.".'...,..............(trĺzď*.'...it..r.

(utsa) .........'...............-: :' r-t ..ńlAł A. 
"z 

tltvona| logyzá|cffiJää;;" "'.i***,"*. 
* o o*'u Felzffi

ve€y a:z

eJ ködtŕrlď éĺtáłĺĺdÜa'

n Barüenóĺtt|c$áo,
gJ uđáÍ| ľvu rcĺr*rodre.

ĺä'*"eľ ffi;ilffi;a*ryffi
?, ääffiG.iĺ'm'".".o*" tevgkcnytÉo'

ó .."magroao koÍ!*cdccín'

; ;'".s.. tóĺtrnó .tt.|rdÚł
l' cgoĺną|w *.---.

ĺ.ffi tcr{ltcĺľ.róg |clpgp ia m€gfg|c|ót kéÍ€m b.|ÜütÍ'|):

"l 
*",""t.*.'| ostŕsH tgvÉĺtcť!íđáB

@Slffi*
c) nagy|ĺeľes|ode|em

ń*I. ĺ 
" 

mqgÍ 
"|"|6t 

|ĺóĺaĺn a|áhúaĺ)l

ffira zeneszolgń|wgt ny.t|bni. vagy ĺĺńsoĺos Ô|óadáEt'

Kg|t BudaP€st ,Zo|b'.t..#.;.i.lľ................'....... Ó,ätfr$ffiffiď,ŕ :............'

ucľycg!ts



3. sz. melléklet

IEGYzŐI(oNW

mely készült 3 példányban2Ol3 . t2, L}-éna Teleki téľi Ideiglenes
Piac irodájában 10 órakor a korábban pá|yázásrakiírt 30-as
konténeľ bérbeadásával kapcsolatban'

Jelen vannak:

Sztanek Endre operatívvezető

Mach |ózsef Váľosüzemeltetés v ezető

'MezósiMihályné Pĺacvezetőhelyettes

|elenlévők megáIlapítját hory a 30.as számrl konténeľ bérlésére
vonatkozóan 1 db pá|yázatérkezett.

A 30-as konténerľe lévő páiyázata kiírás szerinü taľtalmi ĺllewe
formai követelményeknek megfelel oláh Pálné eryéni vállalkozó.

[1 086 BudapestTeleki téri piac,ad őszám: 6 627 52g 5.2. 42)
páiyázata érvényes és eredményes.

|e5l,zőkönyv |ezáwa 20L3-t2.lo 10.00..kor.


