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Tisztelt Y ár osgazdáI kodási és Pénzü gyi Bizottság !

I. Előzmények

Az új Teleki téri piac üzlethelyiségeiľe vonatkozó bérleti szerződések trilnyomó része a|áírásra került
az onkoľmányzat és a bér|ők által is.

Ezt követően a bérlők kéľelmeket nyújtottak be az uzemeltető Józsefuáľosi Közterület-felügyelet és
Városüzemeltetési Szolgálat illetve a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály felé.

II. A beteľjesztés indoka

Az albérletbe adáshoz, az uz|etkör módosításhoz és a béľlői oldalon bekövetkező jogutódlás
e l ismerés éh ez a B érb eadő hozzái árul ás a szüks é se s.

III. Tényállási adatok

Az onkormányzatYagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|yáhozháľom kérelem érkezett.

1. A Lf je|ti tizlethelyiség bérlői' Dľ. Gera József István és Gera Gergő Péter kérelmet nyujtott
be az i'izlethelyiség albérletbe adása iránt. A kérelem ételmében az a|bér|ő a Multisms
Szo|gźitatő és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1038 Bp., óbor u. I4., cégegyzékszálm:0l 09
993 46|, adószám: 241 63 53 4-2-4 1 ) lenne. ( l . számú melléklet)

2. a Terrogĺeen Kft. a bérleti e|őszerződés szerint zöldség-gyümölcs üzletkör fo|ytatásátvégzi az
új Teleki téri piacon. Kéľelmében kéri, hogy azuz|etkort vegyes kereskedésre változtathassa,
melynek indokaként előadta, hogy megľomlott egészségi állapota miatt nem képes a zöldség-
gyümölcs ĺizletkörrel járó feladatokat ellátni. (f , számű melléklet)

3. A F jelű kereskedelmi blokkban lévő üzlethelyiség bérlője, Borsos Géza kérelmet nyújtott be a
jogutódlás tényének megźů|apítátsa végett az áita|a a|apitott Batta-Paletta Kft. vonatkozásában
(székhely: 2440 Szźnhalombatta, Fogoly u. 64., cégjegyzékszám: |3 09 169053, adőszám:
2487 1 633213 )(3. számú melléklet)

4' A J2 bérlemény bérlője Grábner Ferencné eV. szeretné albérletbe adni a nevezett
üzlethelyiséget Csepregi Mihály ev. részére.

fV. Döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Tisztelt Bizottság ahatározatijavaslat elfogadásáva|hozzźljáru| azLfjelű üzlethelyiség és a J2 jelű
ĺiz|ethelyiség albéľletbe adásźthoz és az Lf jelű iizlethelyiség esetén egyben az uz|ethe|yiségben
végezhető üzletkör.termékkör módosításhoz. Az üzemeltető javasolja aZ ĺizletkör-termékkör
módosítását az a|bér|etbe adással egyidejűleg, tekintettel arra, hogy az a|bér|ő olyan tevékenységet
kíván folýatni, mely a piacon csak részben lelhető fel (kenyér, pékáru, de a cukrászati termékek még



nincsenek a kínált termékek között), és a béľlemény jelenlegi kialakítását nem befolyásolja az
tizletkör-termékkör módosítása.

A Tisztelt Bizottságnak döntenie szükséges a piacokľól sző|ő 612014. (III.06.) önkormányzati rendelet
7.$ (1) bekezdés alapjźn az iz|etkor-termékkör módosításához va|ő hozzájáru|ásról. Az üzemeltető
véleménye a|apjźn csak ténylegesen indokolt esetben támogatható a piacon belül kialakult Bérlői és

tevékenységköronkénti egyensúly megbontása, áta|akítása. Az onkormányzat és az uzemeltető közös
célja' hogy a sajnálatos egészségkárosodást követően a kéľelemben is bemutatott helyzetben segítsen a
bajba jutott Terrogreen Bt. Béľlőnek. Ennek éľdekében az uzeme|tető több alkalommal tárryalásokat
folytatott a Bérlővel arľa vonatkozőan, hogy esetleges bérleménycseľével vagy ilj a piacon még nem
fellelhető tevékenységi körľe való áttéréssel folytassa a tevékenységét. Ezen táľgyalások
eredményekért az Üzęmeltetői javaslat, hogy a zöldség és gyümölcs kereskedésľől a móđosított
kérelemben megfogalmazott tevékenységi korök (édesség, ťllszer és egyéb élelmiszerek, üdítőital,
szciľpcik, valamint kávé, tea és azok kiegészítői) keľeskedelmének folytatása mellett a
vegyeskereskedés üzletkörre való áttérést a Tisztelt Bizottság engedé|yezze, Ezęn termékkĺĺrök
foľgalmazása nem befolyásolja a többi Béľlő hasonló jellegű tevékenységének eredményességét.

A Tisztelt Bizottság dĺjnt továbbá a lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az elidegenítésükĺe
vonatkozó egyes szabályokľól szóló 1993. évi LXXVII' törvény 41. $ (2) bekezdésébenszabá|yozolt
jogutódlás tigyében.

v. A döntés célja' pénzügyĺ hatása

Az albérletbe adáshoz va|ő hozzájárulás bevételt eredményez, a helyiségrendelet 2f . s ę) bekezdése
a|apjźln a bérleti díj másféIszeresét javasoljuk emelt béľleti díjként a bérlőktől igénye|ni. A L2 jel'ű

üzlethelyiségvonatkozásában 26.000,- Ft/hó xI,5, azaz 39.000,- Fťhó + AFA az emelt béľleti díjtétel.

A J2 jelrĺ üzlethelyiség vonatkozásában 26'000,- Ft/hó x l,5, azaz 39.000'- Ft/hó + Ár.e az eme|t

bérleti díjtétel.

VI. Jogszabályi köľnyezet

A Bizottság döntése a piacokról sző|ő 6lf01'4. (III.06.) önkormányzati rendelet 7. $ (1) bekezdésén, a
12. $ (3) bekezdésén és az tnkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek
béľbeadásának feltételeiról szóló 35ĺ20|3. (VI.20') onkormányzati rendelet 19. s (1) bekezdésén
alapul.

Mindezeka|apjánkéremaza|ábbihatźlrozati javaslatelfogadását.

Hatírozati javaslat

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. hozzájáru| a Teleki téľi piacon |évóLLjelű iizlethelyiség albérletbe adásához a bérleti díj
másfélszeľesének összegében a Multisms Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: l038
Bp', oboľ u. |4., cégjegyzékszźlm:07 09 993461, adőszám 24163534-2-41) részére nyers
élelmiszer árusítás üzletkĺirön belül kenyér- és pékáru, sütőipari teľmék, cukrászati
készítmény, édesipari termék termékkĺjr értékesítése céljából 2014. május I0. napjátő|, azza|,
hogY
a) a bérleti szerzodés megszűnése esetén az a|bér|ő a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli

térítés nélkül köteles kiüríteni.
b) ha a bérleti szerződés a bérlő ha|á|a miatt szűnik meg, az albérlő a bérleti jogviszony

fo|ytatására nem jogosult.

c) az aIbérIőközjegyzo előtt egyoldalri kötelezettségvállaló nyi|atkozatottesz.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I4. źryri|is I7.



2. hozzájáru| a Teleki téri piacon |évó Jf jelű üzlethelyiség albérletbe adásához a bérleti díj
másfé|szeresének összegében Csepregi Mihály egyéni válla|kozó (székhely: 2143 Kistarcsa,
EľdeiF' u.30., ĺyi|vántartási szám: f025588)részére 2014. május 10. napjától, azza|,hogy
d) a bérleti szerzodés megszűnése esetén az a|bér|ő a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli

térítés nélkül köteles kiüľíteni.
e) ha a bérleti szerzodés a bérlő halála miatt szűnik meg, az albéľlő a bér|eti jogviszony

f o|ytatźsttr a nem j o go sult.

Đ az aľbér|őkozjegyző előtt egyoldahi kötelezettségvállaló nyilatkozatottesz.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I4. ápri|is |7 '

3. tudomásul veszi Borsos Géza egyéni vállalkozó és a Batta-Paletta Kft' (székhe|y: 2440
Százhalombatta, Fogoly l. 64., cégjegyzékszám: 13 09 169053, adőszźĺm: 24871633213)
vonatkozásában a jogutódlást, egyben a továbbiakban elismeľi az F jelű keľeskedelmi
blokkban ta|á|hatő üzlethelyiség bérlójeként a Batta- Paletta Kft-t.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I4. źryril'is 77.

4. hozzźĄáru| a Hl jelű ĺizlethelyiségben folytatott nyers élelmiszer árusítás üzletkör zoldség-
gytimolcs kiskereskedés termékkör egyéb üzletkĺjné történő módosításához.

Felelős: po|gármester
Határido: 20|4. április 17.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdálkodási Iľoda
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjára: honlapon

Budapest, 20 14' április 08.
#
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Budapest Főváros V|||'

1082. Budapest

Baross u. 63{7.

kerĹilet Józsefvárosi on koľmányzat

Kére|em: Üzlethelyiség a|bér|etbe adása

Alu|írott Dr. Gera JizseÍ |stván és Gera Gergő Péter, mint a Te|eki-téri piac L2-es
uzlethe|yiségének bér|ői, albér|etbe kívánjuk adni a 20 m2 -es boltot a Mu|tisms Kft' 1038'

ap' obor utca 14. adószám: 2416353+241, Ĺigyvezetö: Sápi Lászli részére. Az tizeme|tető

cukrászatĺ terrnékeket, pékárut kíváb forgalmazni.

Az e|őzetes tárgya|ások szerint az a|bér|etbe adás havi dda 35000 FVhó.

Az a|bér|i5 kérésére a bolt Ĺivegportálja részben vagy te|jesen kiszere|ésre kerülne, és az Új

piacon ľendszeresĺiett szabvány fémroli kerĺi| ne beépĺtésre.

,, ttr"

Kérjük az onkorményzathozzájárulását egyrészt az üzlethe|yiség albéľletbe adásához,
másrészt a ĺémroĺó beépÍtéséhez.

ÜdvozIettęl:

MeIlékletek:
1. A Mu|tisms Kft. cégkĺvonata
2. A Mu|tisms Kf1. ügyvezetójének aláírásmintája

8p.2014. A4.07.
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Tisztelt onkormánvzat

Azza| a kére|emmel fordu|ok az önkormányzat i||etékes osztá|yához hogy a

Telekĺ Téri Piac felújításával kapcso|atban 2011..ben történt megállapodás
érteImében tevékenységü n ket zö|dség-gyÜ mö|cs kereskedelem ben hatá roztu k
meg,2o12 november hónapjában egészségi á||apotomban ołyan jellegű

egészségkárosodás {lao% |átás vesztés) kovetkezeťt be,ame|y a vá|lalt

tevékenységünk gyakor|ását |ehetet|enné teszi mĺve| az árrj beszerzést én
végeztem ,ahol a látás meg|éte nélkrilözhetet|en ,miveI az árú vĺzuá|is
megjeIenése Iega|ább annyira fontos mint annak beĺlta*alma. A fentieket
figye|embe véve feladatomat nem tudom e||átni. Ezért tisztelettel kérem az
önkormányzat illetékes osztá|yát tevékenységÜnk vegyeskereskedésre való
vá|tását szíveskedjenek engedé|yezni, a kérésünk mogött nincsen speku|ácĺó
hiszen zöldség.gyü mö|cs ke reskede|emmeI szeméĺyembe n 30-éve fogla Ikozorn
csa|ádi viszonyĺatban 60-éve jogfo|ytonosságban a Te|eki Téri Pĺacon ,így
számomra ĺs nagyon sajná|atos hogy továbbiakban ezt a tevékenységet a fent
em| ített fogyatékosságom ma l nem tudom folytatnĺ.

TiszteIetteĺ kérem ügyem kedvezó eIbírálását'

'.Ttrfia* G&Etľ.{-
{elasł*de!ml ćs sfÔ{šsĺtaĺć B-L

!l;d8ęesi. Vi:l. 
.i'elt,i* lĚíi piaÔ

^ó,ó 
=2źr,'1 

: ?3 ii$ 3Ź3 9.2..i2

Budapest 2at4,Đ3.fo

&,Á,ÉjJ-{Ł-
Tiszteĺette|: Dobos Róbert
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UZsoKI urcel roruĺÁz

I I45 Budapest, Uzsolcź u.. 29.
Dĺ Flezeĺe Andľea

főigazgató
Telefail: (+36) I 167-37A0; Fos: (+j61 I 251-7A63

E-młil: foieazgaÍosa g@uzsoki.hu

Ambuláns lap
Egyedi ellátást igazo!ó aóatként szolgálhat: 001008040

Fül-o rľ-Gégészeti Ambulancĺa (oEP-kódszám: 0 1 1 82060 1)
OsztlílyvezeÍő főoĺyos : Dł. Kłjtaí Zs uaanna
T e|: 467.37Đ011564,17 45, audiológia: 1563.

Beteg neve: Dobos Róbeľt
Sziiletési iđő: L9 43.1?.76.

Anyja neve: Radícs Máĺia
TAJ:011 40288f

Lakcím: 1084 Budapest \łÍtr., Auĺóľa u,4' I'12.

Anamnčzĺs: Aĺlamnéziséből kiemelendő' hogy 2072.7L.08..án az otuágos Klinikai Idegtuđományi Intězetben endonasalisan
(palaseptalis; transsphenoidalis fel1árásból) jelentős nagyságú, részben bivŕ:rzett mucocelěnek imponáló terimét távolítolkt el
(op; Prof. dĺ. Czĺrják Sándor), melyen helyenkét solid áilagú volÍ, ĺtt daganat sem volt kizIáĺható, melyet a végleges szövět6anl
vizsgálat végul is kizáĺŁ Á mťrttt soĺán mindkét oldalon a n. opticust alulról decompľim á|ĺÁŁ Zá-iartalaí post. op. szat
többv.öri szemészeti ellenôrzés, az orbitadecobpĺessio és glógyszeres terápia (oĺa<tcxon, vitaminok adása) ellenére s"ń 1"I'"ĺ
fényérzést a betę, állapota végtegesnek tckinthető. Az oĺvágos Ktinikai ldegudománj'ĺ In!ézctben 2013 1Ü.12..én kónlroll
kopon1a MR vŁsgálat tdrténą melyen a sĺnus ftontalis jclbb oldali lateralís részén a jobb orbitába boltosuló kisĺiéretrĺ mucokelc
jelent meg. A beteg sĺirgóssěggel keÍült fe]véie]re szlivödményes . jobb oldali jelentós exophthaimus! orbita1is cellulitíst
okczó, otbiĺába trró - homlokiiregi pyokeĺe ĺniatĺ 2013 LĹ.lf.-é;n e|vĘzett acut aĺckáponya CT-n a jobb oľbiián
csontfolytonossá!'ľiiáĺiy ábĺźtzoIódoĺt aglely az elözőekben vélemányezeÍt mucokele okozott' 2013 11.1i.-én s'Jrgős
beavatkczás soráĺ ITN-ben a jobb oldati sinrs frontalis kiilső felÍáĺását végeztiik. A csontdestructiót okozó nagy méľem pyckeie
e]lávolítotásával az otbita decompĺessiĄa történt. A jobb oldďi homlokĺiľeg alsó Íala laleĺalisan az orbiďiejé kb. ź cm-es
teĺiileten dehistens volt, ezen keĺesaií Hiremkedetl a mucokEle az oĺbitába' A sephln interťĺontale kb. 1 c[Fes terÍilegn
dehistens volt, Íajta keľevtiil sziĺtén polyposus nyálkaháĺtyzĺészteteket távolítottunk el a bal oldali homlokĺľegböl ís. A ductus
nasofrontalist fiiĺóvat felŁágífva endonasalisaĺ endoscop segítségével a taĺtós draÍnage bĺztoďtása céljiából silikoncsövet
helyeztĹiľrk be' melyet az oĺrzlaphoz ciitéssel ĺôgzítettilnk Histológiaí vizsgálat folyamaiban van' KoĺtrolĹa jött, jobb oldali
homlokiireg feĺett nyomáséľzékenységet jeĺez, iiíza nincs.
20l3' l2'10.ćn arckoponya Cl'készültVélemény: Á korabbi vizsgálat képanyagával ôsszevetve: kóĺjelző változís nern
mutatható ki.
Kontrollĺa jöťt.

Statils:
FÜl:mko. ép hallójáĺat dobhláĺýa
orĺ is mellékíireeei:Ílko. saik orľjáĺatot a kp' jobb oldali Ę. oĺrjáĺalbaĺ kis polypus tÜremkedik eĺő, jobb oldali kp.
orjáratbanjól á1ló szilikoncsö, mucosus váIadóŁ Üľĺi!
Száiúręg. nesooharvnx: biänyos. elhanyagolt fogazat kp. vérbő ny.áIkahártya, mko' norm. tonśilla palatinák
Gége. léecső. hloooharinx:ép gégą mko. gégefél mozgása megtaĺtoit
}rrr'ak:nyakon kóľos ĺem taPiÍltható
Jobb oldali felsó szemhéj vona.lában vezeteĺt pP. gy-ógyulĺ mlitéti heg a homlokiĺĺeg felett kóĺos nyomásérzókenységet jolez.
Diagnózis: St. p. explorationern siĺ. ŕrontalis et exstirpationen et d'ainage p1'okele sín, &ontalis l.d' et decompressionem oĺbitae
l.đ.Amauĺosis o^u. St' p. op. pĺopteĺ mucokele siĺ. sphenoidealis. Diabetcs nellitus

Vélemény: Javasolt kontroll: .201-4'02,o3. 
1L:30

.ľerápia: 
Rp: Nasonex

Budapest, 2013. december L6.

Dľ. Vity
' 
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Budapest Főváľos YIII. került Józsefváľosi onkormányzata

dr. Kocsis }Iátć polgáľmesteľ ľészéľe

1082 Budapest,

Baľoss utca 63-67.

Tĺsztelt Polgármester Úľ!

!;1

'

i

Áĺulírotĺ Borsos Gáza (an-vja Beve: Moĺosits Évą szül,: 197i.04.ł1', lŃcím: 2440

Százhalombatta, Fogo1y utca 64') egyéni váilatkozókérĺt az Ôr'kormányzattal a Budapest VIII'

kertilet Teleki László téń piacon található üzlethelyiségre vonatkozô bérleti szerződést

kötottem.

Mi'veĺ ĺnegďapítasĺa kerulĺ a Balta-Paietta Kft. (Cg,: 13-09-169053, székhely: 2440

Százhalombatta, Fogoly uica 64-, adószá.łr: ?4871633?13) mely-ben 100 % -os tag vagyot

kěľem, hđp a Ląlłasok és eg,éb hel.visćgek bérletére, valainint az eliłlegenítésiłbĺ.e yołlątlrazo

egłes;zabaĺyokľól szóIó ]993. éyi }'Xž.|Ąil. toľvény 4t. $-aľatekil.ttettelajogutódlást a bérleti

szeľződésl.e vonatkozóal.ł me gáI lĺlpíĺani sz íves kedj en.

Eglidejíĺleg kéľełľ, hogl snvLeskedjenek hozzajťłllĺlni ahhoz, hag, tl Balia- Pąletta Ęft, nint

béľlő a bél,letí szerzóĺlés idľfr)aÍ képeĺő ingatIant székhelykźni ąz illetékes cégbíroscig felé

bejelentse.

Százhalombatta, 2014. máľcius 2?

fuĺel1ékletek:

1 db Á1apíto okiĺat

1 db bejegyző végzés
,:.-ĺ)

l/

-.-):,

\

Bors.ls Géza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza



Az EGYszEMĚĺvrs xonuĺon rrĺrtőssÉoii ĺÁnsasÁe nupĺro aKIRAT
M,NTÁJA

Alapító okiľat

Alutrírĺltt a|apitó, a gazdaságí társaságokľól szćlló 2006. évĺ Iv. törÝény (GĹ) rencle}kezéseinek megfelelôen'
a 20a6' évi v. törvény (Ctł'.) metrlék|etét képez6 szerzőĺlesmintal alkatmazásával a kör'ctkezók szerĺnt
állapiÍja meg ez alábbi eg1személ1'es korlátolt f€lelősségű társaság2

4i alar'ĺtó okiraŕát.
äl Yálŕozá5okkäI egységes szeľkezetbe fog}a|t alapíto ok!ľaŁĺt:

1. A tórsrcág eĺźgneve, székhelye, teĺephelye(i), Jilőktetepe(i)

t. 1. 'Ä társr.ság cégnĐvg: Baťĺa.Paletta Koľlátolt Felelősségű Táľsaság

A tĺřsaság ĺöy-idĺiett cé$]cve: 3 Batta.Palefia Kft'
l'.2' Á tarsasĘ iđegen nyelvú cégneve:'

A ĺáĺsaság iđegen nyelvű ľövidĺtetl cégneve: ]

l.3. A társaslfu székhel1e:. 2'ĺ40 Százhatombatta, Fogoly utca 64.
A táľsaság székheĺye.
4ł eqľ-beń a kózDonti iig!łiltézés heĺve is.
ň) nem azonos a ktlzpont i úgiiĺltězés hel1'ěve!:

i.4. A tánaság rcie phelye(i)ľ

1 '5, A ĺársaság fióktelepe(i): 5.

l'ó'" A cég,é.mail elćľhetösége: baľta.paieĺta@grnai1.con

2. Á tĺirsusľig alapŕĄn

2.1' Név: Boľsos Géza

Anyja szüleĺćsi tleve: Morosits líva

säiĺgtési helye, és ideje: }Ialiisztelek, 1971'04.11.

I-akcím: 2440 Százhalombatta' 'Fogoly utca 64.

Cégnév (név):'

l áz alĺpíto okirat szovege csąk ctlćs m),ibil tlövli}etö vag.v Yáito/Źlbaĺó. m€m}jbm an:inta azt kĺícjczcícn r}eg$gedi. l. szĺkéE
szerinti khćltendó szćvcE!észęk abt,m e ňet.Đą is a szenídésninÍá Íészét kćpcák' enen1'ibeĺ ercn részck kiiÖ|tosérc a ado:r !6aság
esetében nem volĺ szĺikség.
" Ált!:ÉzáJsal jeliĺlo'dó.
5sztili.ség 

esBtén kitöhŁĺdó'
q 

,lmenr1,ibcn a köacntĺ üg}intc7Ís hel),e nm ł-onos e sÉkheli\€l, a kÖfPonti Üe}intćzés hę]}'ćnck negjelćĺ|és" kotclezö', 
szukség seim kitöhcndö. btiv'thetó.

6 
š;i$liéŚś köĺe1e2ó!



Cégjegłzékszám (n.viIvánta:tasi szám) :2

Székhely:

Képvĺsclctrc jogosuĺt neve :

Ánýa szĹileĹési nevc;

La]ĺcím:

3. ,4' tá,rsasĺźg tevěkenységi k:öre(i)3

3.1. Fôtevěkeoység:

5ó10 - lĺttermi, mozgó vendéglátás

3,2, Egyéb tevékełységi kör{ök):{

494l . Közúti ár.lszíjiítás

3,3, ,A tarsa-ság ügył'ezetéses
aj śioeosuit

ój nem jogosult

a tŚVéken.Ységi kör(ök) ĺnódosítasára.

4. A tórsasiźg mííködésěnek időteľt'ama

A tlirsasag ídő1.anar:,a:J a) 1plÁ.-az.at1an
ö] hatáľoz-ott. .'.'.'..."..............'....-ig

5. A társasĺźg tôľzstőkéje

5.i. A Íĺáľsaság rörestökéje 500.000-- Ft, aząz.ötszázezď forint, ame}y

a,/ 500.000'.Ft' afaz ôtszźlzeĺśr fot1ÍLt készpénz3ôI áli, amely a tciĺxtoke l00 százaléka

ói,.'...''...'Ftazaz...........-'. ..foriotnempé.nzbelihozzájĺtulĺĺsbóiáll,

amel"v a torzstóke szźva|éka.9

5.2. A bejeg1.zesi kéreleĺl cégbírósághoz történő benýjĺísägĺ0

, 
szen.ereť cseÉÉ hcll kiĺólÍmí.

2 Cég;egrekzám vas' egr.éb n}łlváttatô' szán (alapjŔáŕ!', eg}.hĘ s$. cserłn). 

^ 
statisztikai r'ómenklaÜÍá: a te!,ékęn}.sćgi köÍ(i'k) ľonďkozáslibąĘ nem kę:l fsltünteHir szckség eseréĺ kitölthetó. 

.bôtíthĆĺó'

' Alä}túzássď jeIl)iPndč,

' Cit. 18. S (fX3) bekeili$
. 
áJrĺłlúzlhsď jelolendő.

. sziiksg śsetén kiBltelcö'
' Gt' l ló- $ (2) beliezd$.
lo 

AiáJrtł5saí.iclč.lendő'



-4j 
a řénzb-e!i' ho7lájáĺjlás l00]o/ŕ.át

b) apénzbekhozzájáruĺásbó} 100 00$ Fr.ot
be ketl flzetni a tĺírsaság sámlavŮzeĺő ban\iába,.,p!!náÉflĺbą1 íllefĺłe a nem pénzbeli ilozzájríníást ą táľsaság
ľende}kezésére ke1l bocsátani'

5,3. Ámenrryíben az alapitó ä {ijĘsĹdke készpér^z részét:el-ies egészeben alapÍtŁskoľ Đeln frzęťĹe be. köteles a

fenrrmaradó kés2péI..ź' összeget ...'....'..''...........'..''.''...'.ig, legkésőbb azonbaą a cégbcjeglzéstöl szaľojtott

egy ér,en belĺil befzetĺi.

5.4' A töřzs'óke 1'eljesitésének rne$örténtét az ilgyvezetłi köiel'es a cégbír.óságnak bejelentenÍ.

6. A tug töľzsbetětje

Név (Cégnév): Borsos Géza

A t,llzsbetéĺ összege: 500'000,-Fĺ

'Ą röľŽŚbo!ét ösś7-etétele :

a) Ke.szpélu:.500.00Ü'.Ft

bj Nem pénz.beli hozzÁjár,.t1źls:

megnevezése;..... '.'..'''..''' éľtéke: .'......,., Ft

7. Üzleĺľész

A iíirsas4g bejeg}zését követóen a iag jcgait és a iářsaság vagy'o:ábói őt nregíilet<í hií.ĺr,"-adoĺ az üzle6.ész
tesiesíti meg' A tagBak csaj( egy ĺjzletésze lehet.

8. Az iizletľészek ĺitľuhĺtzĺtsn, felosztása
8'l. Áz egyszemé'i1'es táĺsa.ság a sajátüzletrészét nem szereáeti meg,

8'2. Áe iiáetrsz csak áruházás. a megsziint tag jogutodlása és ĺirÖklés' valanlínt a házastá.si köztis vagyon
megosztása esetén oszthaÍó fe!.

8'.t. Ha az egvszemélyes társa.ság az ĺizletrésf feiosaasa vag},.a töĺzstĆĺke ernelése fol1taa új {aŁgď egészül ki' és
Így iöbbszeméi.ves társasággá Ý'áliŁ a ĺagok kÖtelesek azalapitó okiľatot tarsasági szerződésre módosiÍani.

9" Á nyereség feIosztĺźsa

A iagot a talsaságnak a Gt. 131. $ (I) bekezđése szerint felosztható és felosztaní rende]Ĺ a szímviteli
itĺrvény szerint meghataĺozctt tárg1évĺ adózott eľedményé5ô| i]letve a szabad eľčdlnén}'tłřtalékkď
kiegészített ĺźľgyévi adózott ereĺiményéböI osaalók iileti meg'

1a. Az ĺĺlapítói hatúľozat

^ PcElos szi'nmaljelőĺencó' Figyelemel a Gt' i i5. $ (i 1) bekezdséI€. a péĚ7ĺeli houájáj-uĺónak tegŹlább Ł .i09rát be kcĺl tizetli'
.Alát.lúzássa:jolťj:cndő 

Á.cégpéoziä'źbat.iÍtéilóbefizetćsesetcnae-sabejeg!ŹÉsélktvctd8naPoík'jte!čspéEfoÍgslBisaa;átĐi1titr
á Íę9d.iL-ęzćsÍi bocsŕtoĺ1 pénz.be|! boz4jáĺulás ÖsrzeB& a szán]iła befifelni.



l0'!' A aggyűlés hauáskörébe taľtozo kérđésekben
ĺrásban értesíti:

\a.2. Az alapíro łizárólagos hatasköľébe tartozľnk
kizĺiĺóĺaeos hatáskÔrébe utal.

az a|zpító hel'źto,fattal

minđazok a kérdéset

dönt, és eľrol az irg,.vez.ető{ke)t

ameiyekei a Ííjwén-Y. ä tag.e-a'tilés

1I. Az iig,^vezető

1 l. l. A úr5aság i.ig1ĺ'ezetője:

Név: Boľsos Géza Gyöľg-v

Áĺ$a születési neve: Palotás Julianna

Születési helye' és iđeje: Kelebia' l9s0'04'20'

Lakcím: 2030 Éĺd, Selmeci utea 31'

Az {igyvezető i a e ębhatásĺ
aj hatá.ozott idöre,
Ďj hatźľozatlan idöre
szó]'

A megbízatás kezđö idöponĺja: ?014' február 26.

A megbĺz-atás lejáĺa:5

11'2' Aztg5rezető(k) .ĺizetóképességi nyilatkozat tételéľe köteles(ek).

12. Cěgvezeĺ.ő

12' I.. A társaságnál cégveżető kinevezeséľeł
a/ sor kerülhet.
äj nem kerĺilhet soĺ'

12.2.ś ĆégÝezetőnek kine?€z€tt muĺrkavállaló(<):

Nél.:

SĺÜ]etési heĺy és idö:

Anýa szňletési neve:

Lakcim:

Kinevezés kezdő időpontia:

13. Cégjeg;zés

i 3' 1' Áz ôĺálló cégjeg.vzesre jogosuitak:

Név: Borsos Géza G"v"öľg'

Név:

i.,-., ... ...Al&l%9 !elo|enđo
- lf,gfe]jcbb 5 dÝÍe ĺot. 24. sl'
-. Az a) poĺt ľáiasđása esetén ĺiitěh$dó.
n aiohĺ''o,uJj.lot."có.
. liĺzłól"g a |ś.! a) pont ajáäúziłse 9sĺé' t.'1tficr6 líi



|3.2. Azę

oj }fĺ!v:

és

}iév:

gyĺittes cég!eg5'zesi joggaĺ łendelkezök:

e.8!iĺĺÍesęn jngnęil Itak ĺ:éąjngyzásĺt.

á/? Név:

es

NéY

eg1tttesen jogosultak cégjegyzesre.

1 4. Feli|gy etr o,bizo Íts dg

! 4' ! ' A t*ľsaságnál feł{tg,veiőbizotts ág vilasttěsárai. a/ sor kerül'
bj nem ke'rül sor.

l 4.2'a .Ą 1.eJügyeĺőbizottság elnöke:

Név:

Anyja sztiletési neve: '.

Ĺakcĺĺrr:

A megbízaiass
a"/ hatáĺozott idöľe.. .
b ) h4Łźú ozetlaľ.' iđbÍ e,
szól.

Á megbizatĺis kezdő idöpouija:

A megbízatas lejiĺľta:B ..'.'''..'..'-...........

i4,3.'Á felüg-velöbizoĺtság tagjai:

Név:

Ĺakcí''r::

Á megbíza:.ás'
a) hataľozott idöľe.,
Ôj hatáľozatlan idóĺe]
szól.

Á :negbiałtás kezdĺi idópontja

A inegbĺzatás |ejfuta:a.'',',..,'...

Név

. szÜĺś.g szeriłlk;tt'|tądó.
. szükćg szeÍin.'iŕitiihetó'

'Ąlil)usg !cIrleldt'
' ,Ą i 4'ĺ a) plnĹ váišziása esetén sztikćg szerinl kiló|Icndłi i Gi' 34. Q G) 

.eiĹČz'Jćs 
]

' .o'la}rizesĺ ;clolenao.
- Ĺegfeljebb 5 ćvre ( Gt' 24' $ ).
. 

^bban 
u sćtbenje|ö]heiö' fficítr}ibšn a lerclőlsztségusťĺö(k) is lat&ozarian idóĺe kert'tek reeg}'i{a5ztásľa [Gt. 36' os (i) bekľzés ]- Á'7- a] pĐnt vd|6ztáÝ csetćn kitc|tendć'

' A 14.1 a) poat Yálöztása es€ién kčĺ! kitölreni'



Ĺakcím

A megbizatás 1

a) batźĺozot| idóte,2
b) llał,fu o zatlan ióör e1

szói.

A megbizaüís kezdő iđópontja:

A megbizatĺís Iejáľta: ł..............'''.'

15. KiinywízsgłźIlíl

á tá]rsaság könywizsgálója:

Név:2

Anyja szĺiletósi ĺelt'e:,.'..,.....'......,.

Lakcín: ',.,,,,','',,
Kanara.i nyil vánlařtási szírna:

wšil9!.....'.......

Cé$egyzékszáltl

Székhely:

Á kön;'i'vizsgálat elvégzéséén személyében felelős természetes s',eméIy !eve:

16, A tórsasóg megszíínése

A társaság jogutód nélküli megsziinése esetében a hitelezók kieiégít.ése utan fennmaľadó vagyon
alapíiót'illeti meg.

1 7, Egłěb ľerłđelkezések

l 
.Ą cŁ 40.44' $-a eset.j'

? 
Teinész^.ĺ:s szłmélyeŠeĺ.n keli kitÖlicni,

3 
'Szentat esetén keii kitišI;eni.



l.I .|, Azakb.cr, az esetekben, amikoľ a Gt. a ĺáľseságot kötelezi ara" hogy közĺeményt teglen közzé. a társaság e
kdÍł]ezettségélek'
ĺj-é!ę&4öłybęn
ól a iársaság honlapjan2

tEsz eleget.

1 ,1'2. A je\eł tá:sasági szerzőđésben nem szabályozott kéľdésekben ä Gt., a táÍsaságnak és tagjainak ŕ..z oti ner.i!
szabályozotL vag1oni é-s szelnélyi viszonyaira a Polgáĺi,lbnéliykön5ł.r6l szó!ó I95í évi IV. töĺvénv
rsndelkezéseit kell alkalma.ani'

Kelt: Budapest, 2014' február 26.

Az alapító aiáináse: /\.

'=Łĺ'.**j-r)
Név: Borsos Géza

Etlen.ie gYeac,l(özokĺľatba foglalta:]

. ůĺ*+ ' .t*:^*'..,.'..'..' '.ĺ::;.'''*^
dr' Kathi KľÍsaína iig-vvéd

Đl1^ ĺł{{:ĺĺ rüi]sľť,łsA.ľ&}'1'ŕpt IfiĐ$'Ą

dt. śJ,.1Ęj i(íirŹ..iní: íJiŚvB
icí{]]ilJetáRi ..ŕ'

än*.ŕ*1riil'4. !a. iŕ
].q!. : $ŕj.Ž$í,łá8.4ŹŽit

' .Ąláhúzjssa| jĚIöiendő.
- ĄmĚnr!''bą a tłsóĘ a közĺe ttcn tözćtclcli }ötelezcŁtségének hollapján tęsu e|e?eŁ a cégice}uéltk 12ťÉlmaia kell 2 ásaság
honlapjárak a cimét'
" Ü3'ĺr.cdĺ e!|enjegyzés 1ts' kÖ?jcs}zö altal {önćnô közo'Kĺ'aitra fÔgla|żŁ\.



BuđapesŁ Kěnyék; torrényszék Cégb<rôsága
cq. i3-09-169053/4

vÉcZÉs
A Buđapest Köľny'éki Töľĺ'ényszék Cégbírósága a(z) Eatt'a-Paletta Korlátolt Felelősségű
Táľsaság kéľelméľe, eg}'szeľtisített cégeljráłás keretében elĺendeli a cégbeje1y7śsót a Cg.13-
09-169053 számú cégiegyzékbe az alábbĺ adetokkal:

1. Általános adatok
Cégiegyzékszím: 1 3 -09- I ó9053
Cégforma: Koriátolt felelósségú társaság
Bejegyezve: 2014/02127

A cég elĺevezése
Batta-Pďetta Korlátolt Felelősségri Táľsaság

ĺ\ cég röviĺlített elnevezése

Batta- Paletta Kfi.
.{ cég székhelye
?440 SzÁz-halombattą Fogol'v utca 6.1.

Á létesíŕő okiľat kelte
201,4. februar 26.

Á cég teľékenysége
-:la.ą*:|',5ő!0 ,08 Eľiermi, mozgó vendégláÍas

Főtevékenység'

494] ,Ü8 Közuti áruszďlĺtrłs

Á cég jegvzett tőkéje

?.

2/1.

3.

-711.

ýr.
8.

8i 1.

9Üf'
G/1

9lf.

11.

1l.i1.

l3' :{képr'iseletrejogosult(ak)adaÍai
i3/1. Borsos Géza Gy<irg.v (an.: Palotćls Juliałĺna)

Szĺiĺetési ídĄe: 1 9 5a ! 04 /f0
2030 Erd, Selmeci utca -11.
Adóazoĺosító j ę1: 8304243539
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosulí ..isztsége: iigyvezetô (vezető tisztségY_isető)
A hitęIes cégalaírási n1'ilatkozat yagy az ügy,ĺéd által ellenjegyzętt aláiĺžs.mlĺta
benyújuĺsľa került.

Jogviszony ke ziete: 2a 1 4 ĺ a2 26
20' A cég statisztikai számjele
f0!L. Ż4871633-5610-113-t3.

21. ĺ| cég adószáma
fll|' Áĺtószółn:24871633-2.13.



Kł z ô s s é gi aĺÍó s z ťłn : HU2487 1 633'
Ádószá'łlt stćĺlłszą: éĺ.ényes ađósztx*
Státusz ]ĺezdete : 2a14ĺÜ2if7

45' A eég e}ektľonikus eléľhct6sóge

45li' Acége-maii barta-pa1etra@gmai1.com
címe:

49, A cég cégje5'zékszámai
49!L. Cégegyzékszan: I'3-09-169053

yezeÍve a Budapest Kcirnyéki T<ĺn'ényszék Cégbíľósága n1'ih'ántaĺuisában'.

i. A tag(ok) adafai
1/1, Boisos Géza (an.: iv{oľosiĺs Éva)

SztiĺeĹési iđeje: 1 971104i 1 1

f440 Szazhalombatra, Fogoly uica 64,
A tagsági jogłiszony kezdete f011i0fi26

E végzés ellen Íěllebbezésnek nincs he1ye.

A végzćs vagy az aÍrnał megho;;ĺatala alapjául szolgá|ó íĺatok jogszabai1.ba iitközése miatt az
iig1'ćsz, valami.irt az, akire a r'égzés ľendelkezést taťLalrĺ:az - a ľendelkezés őt érintő tészére
vonaÍkozóan. pert índíthat a cég ellen a végzés hatal'v<ln kívtil heiyezése iłínt a cég székhelye
szerint illetékes töĺ'ényszék előtÍ. (2006. évi Y. tv. 65. Š (1) bekezdés.)

A per megltdítasának a bĄeg,-.ző végzés Céglĺözlörr),ben vató közzététeiétőI szĺmított
haľmínc napon bel{il r,an helye' A határiđő elmulasztlrsa jogresztéssel jaľ'

Af0a6. ér,.i V. tv. 3. számLi mellékletének I-II" pontjábaĺ ieisoľolt okiľatok vonatkozásábaľi a
jogi képviselő a bejegyzćsi kéľelemben nyílatkozoit, hogy a csaĺolt okiÍatok i'öwény,.ességi
szernp o ntu vízs gál atźt elv égetue.

A bejeg-vzési kéĺelemhez csatolt, '-'ďaĺnint a 20G6. évi V' tr'' 3. sz;ĺmú męliékletének i-II.
porĺtjában meghatározott okiratokat a 2006. évi V' tv. 37 ' b ę.\ bekezdés rendelkezése szerint
ajogi képvise!ő crzi'

A cég a gaz asäg ter,ekenység fol1tatásához szükséges hatósági engedélyét . legkésőbb a
tevékenység meglĺezdésér'el egyiđejűleg - váLasú'ź:sa szerint a Cégki}ziön-vben, vagy a cég
honlapjan köte]es közzétenni.

A cég székhelye a cég bejegyzeĺt iĺodája. Á bejegyze1t iĺoda a cég leręlezesi címe, az ahely,
ahol a cég üzieti és hivata]os iratainak átr'étele. éľkeztetése. őľzése, rendelkez.és1e taľtása,
valaniĺ1 ahol a kĺilön jogszabályban meghatározott, a székheilyei össz.efiiggci kötelezettségek
teljesítése törrénik. A cégnek a székhel,v-ét cégtablával keil negieiölnie. A cćg létesítő okiľata
úgy is ĺendelkezhet, hog,v a cég székhelye egyberr a központi iigyintézés (đöntéshozatal)
hel,ve. Amennyiben a cég székbely'e nem azcnos a k<izponti iig1intézćs helyér'el, a közponii
ligyintézés helyét a létesíto okłataban és a cég|egyzékben fel kell ttintemi.

Fig.velmez.teti a bíróság a tĺfu.saságot aĺrą hog-v a taľsaság a 2006' ér,i V. w. 7' $ ( 1) bekezdése
szeľint a székhelyét cégtáblár'al köteles megjelcĺini.



A korlátolt felelősségi 1ársaság és a részvéĺ1tarsaság a bejegyzésćt kör'ętően ínísbeli
képvisele,re, illetve hivatalos ler-ęlezése soĺán . ideértv.e az elektronikus ]evelezést is -.
vďamint a lroniapjrln köĺe]es feltüntetni a céget ny.ilvántaľtó cégbíľóság nevé't, a cég nevé,t és
székhelyét, a cég cégiegyzékszźrr,át' iovábbá szÉkség szerint a cég łelszĺímoiásáia- il]etve
vé gelsámolás žlĺ a ut alő tol datot"

Á cég - yćúasztźsa szeľint. Íělťintetheti ajegyzett tőkéjét is. Ebbelr az esotben azonban a
cégjeg;.zékben sz-ereplö jeg1zett' tőke feitiintetése melIett nreg kell jel<ĺlni aĺinak iénylegesen
ĺendelkezésre bocsáiott összegét is. (2006^ ćvi Y' tv. 63. š (2) bekezdés.)

A ĺírsaság a kérvén},en 50'000 Ft eijäási illetékeĺ elektľonikus úton megfizetetť'

A fenti adat(ok) bejegyzése ćs közzététe]'e a következő okirat{ok) a]ap)án töíténi: a kérelem
formaĺryoĺntaĺ-l'ány,.a'

Az okirat{ok) a cég cégiegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők'

BudapesĹ ?01 4. febraílr 27 .

Szabó Aĺľramáría s.k.

feisőfolai ůgyintézĺĺ

A kiadman1'hiteiéril:
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Bérleménv adatai:

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest 1086.Teleki tér 35123/11 he|yrajzi szám alatt

nyilvántartott piaccsarnokban aJ b|okkban ta}álható 2 számú äamf alapterťi|etű bér|emény,

mely he|yséBben é|elmiszer je||egű vegyes kiskereskedés Íiz|etkör {dohányáru és ałkoholos

ita|ok né|ktĺl} tevékenységet kíván az a|bérlő végezni.

Bér|eti díj aján|at: 24.o0o'- Ft/HónaptÁfa

Nvilatkozat:

Az a|bér|ő a he|yiséget megtekińtefte, a he|yiség szemrevételezésse| megá||apítható műszaki

á||apotával tisztában van.

Az a|bér|ő tudomásul veszi, hogy amennyiben a he|yiséget nem a bérleti szerződésben

meghatározctt tevékenységre használja, engedé|y né|kti| áta|akítja, az bér|eti szerződés

felmondására okot adó kĺiriilmény, valamint a he|yiséget eredeti á||apotára saját kĺiltségére

vĺssza kel|állítani.

Budapest 2014.03.25.

e,r,,o,
,...,".....,łďv.\

,ttŕű
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Albér|őBérlő
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Cĺmadatolĺ
Székhely?l43 KĺS.IARCSA ERDEI F. ĺJI-CA 3Ü.
Telephelyek
l086 BIJDAPEST B.keľ KARACSoNY SÁNDoR UTCA |'
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Vegyes.ki skereskedel enr él eĺ m iszeľj e l l egge ĺ'
élelmiszeľ ĺliszkont
Éĺlesség-kiskeľeskede t em

l tal-kiskeľęskedęlem m'n.s'
Tej- és tejteľnrék-kiskereskede lem
Kávé., tea-kiskereskędelem
N épm uvészeti takaró. szonyeg-. fbl., padĺ ó burko | ó
kiskereskedelme
Egyéb hfutartási Íennék kiskeľeskedelemem.n.s
NépmtivÉszeti bútcrľ és díszmüárukiskereskede|eme
Bór-, szőrmęľu hiŁat ĺ.ki skeľeskędeIem
l'lobbiál latel ede | és takann ányk i skeľęskedelemę

Ąándéktárgy-kiskeľeskedeIenr
Teľmény-, takarmány.' egyébmezőgazdaságĺ
te'ľmék kiskereskede|me
Élelm iszer, alkoholmentęs iĺa|
piacikiskereskedelme
]'exti l. ruhťľ;at. | áb bel i piaci k iskereskeĺje l me
Egyéb áruk pĺaci kiskereskedelme

.[.evékenységĺ 
körök

Főĺevékěnység 41|I0|

Meĺléktevékerlység 472402
IVíę|lékięvéken,vség 47250 |

MeIléktevékenység 47290f
Melléktęvékenység 4729()3

Melléktęvékenység 475302

Metléktevékenység 47590|
Melléktevéken,r.'ség 17 59|2
Melléktevéken.vség 47"7 |03

Mellékĺevékenység 117602
Meĺléktevékenység 4778|3
Melléktevékenység 4778f3

Melléktevékenység 478l0l

Melléktevékenység 478?0|
IvJe||éktevgkeĺység 47890 l

jŁłi:l'}.-;Ĺ vĺ:::ĺ

AĺJatvéĺle I m i bizttls ny i l vántamási szá,na: 00003 -00 l 2
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https://''trľw.nyi lvantarto' hu/evig/LekAdoszamAlapj an.actíon ?41?.14.24.





Bérbeadó:

Neve:

Szii|etéskori neve:

Anyja neve:

Születési helye:

Szfiletési ideje:

Lakhelye:

Adószám:

Vá||alkozóiig. szám:

Nyilvántartási szám:

Bér|ő:

Neve:

SzÜletéskori neve:

Anyja neve:

Sziiletési helye;

Szüĺetési ideje:

Lakhelye:

Adószáma:

Vá|lalkozói ig. szám:

Nyilvántartási szám;

BERLETI SZERZODES

Grábner Ferencné

Hanti Eszter

Pap Eszter

Csongrĺłd

1944.W.03.

Bp. 1196. Nagysándor JózseÍ utca 174.

4ĺ7t5897-z4z

E5{05429 Kełte: 2oo8.05.o9.

2550544

GepregiMihá|y

CsepregiMihály

Szekér Róza

Egyek

L960.04.10.

Kistarcsa 2143. Aulich Lajos út 30'

47214394-1-33

2025588

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza

szedliczkyne
Ceruza





1. Bérbeadó bérbe adja (egészségi áĺ|apot mĺatt}, bér|6 pedĺc............' . napjátóĺ

határozat|an időtartamra bérbe veszi bérbeadótó|, a valósiágban az onkormány.at tu|ajdonát képező

Budapest 1o86.Teleki téÍ 35L23ĺí,l he|yrajzĺ szám a|att nyi|vántartott piaccsarnokban a J blokkban

talá|ható 2számű 20m2 alapteríi|etű bér|eményt, me|Y he|ységben élelmiszer je|legű vegyes

kiskereskedés ĺiz|etkör (dohányáru és a|koholos ĺta|ok né|kü|} twék€nységet kívłĺn az albér|ő vĘezni.
2. Bérbeadó a bérleményt me8tekintett á|lapotban átadás-átvételijegyz6konw aláírásával egyidejűleg

adja át a Bér|őnek.

3' Szerződő fe|ek a bérleti dfi összegét havonta 24.ooo..Ft/Hőnap+Áfa (azaz huszonnégyezeľ forint)

összegben á||apítják meg. A bérleti ďüat a felek köztis megegyezésse| módosíthatják.

4, Bérlő 3. pont szerint számított bérleti díjat e|őre, a tárgyhót mąe|őző hó 5. napjáig kote|es a

Bérbeadó részére megÍizetni. Szerződő fe|ek megá||apodnat hogy a Bér|ő fizetési köte|ezettségének

késede]mes t€|jesítése, il|etve kére|mére engedélyezett bárminemű fizetési ha|asztás esetén a

Bérbeadó évi 2o százaĺék késedelmĺ kamatot jogosult fe|számolni.

5. A Bérleti díjon fe|ijl a Bér|ő - számla alapján _ az a|ábbi kĺjltseeeket kiiteles megfizetni: vi|ĺamos

energia kö|tség; vízdíj, szemétdíj' Ezeket a kČiltségeket a Bérlő a szám|ák kézhezvételét ktivető 3 napon

be|ü| köteles a Bérbeadó részére kifizetni, vagy a szám|akiá|lító felé rendezni. Késede|mes fizetés estén

a 4. pontban foglaltak megfe|e|ően irányadók.

6' Bérlő tudomásul veszi, hogy a bér|eményben csak a Bérbeadó es a Piaďe|iigye|őség e|őzetes ínásbeli

en gedélyéveĺ és saját költségére végezhet beruházásokat, korszerűsítést.

7. A gér|ő a bér|eményt es a többi bérlővel köziisen használt teriiletet kizáĺó|ag rendeltetésének

megfele|ően haszná|hatja. Fe|e|ós minden olyan káľért, amely a rendeltetése||enes vagy

szerzódésellenes használat kóvetkezménye.

8. A Bér|ő a bér|emény e|ülső részén az erÍ€ kia|akítoE részen kóte|es a .......''.....'..'

tevékenységre uta|ó táb|át elhe|yezni'

9. Bérlő a bér|eményben foľytatnĺ kívánt teYékenységet kĺĺte|es. a jogszabályi e|őírások szerint- a

hatóságoknak beje|enteni, illewe ahhoz szükéges hatóságiengďélyeket beszerezni. Fe|elós minden

o|yan kárért, amely ezen szabályok be nem tarľásíbó| ered.

10' Ha a béľ|ő a fizetésre megá||apított időpontig a bér|etidiiat, illewe a bérletiszerződésben váĺ|alt

kötelezettségeit neÍn te|jesíti, i||etve a bérleményt, a közös használatra szolgá|ó helyiségeket,

terü|eteket ľongálja vagy rendeÍÍetésükkęl e||entétesen haszná|ja, a bérbeadó köteles a bérĺót - a
következménYekfe történő flgye|meztetésse| - a teljesftésrą i||ewe ä szerződésszerű magatartás

tanúsítására írásban fe|szó|ftani.

1.1. A bér|ő jełen bér|etĺ szerzđdés megszűnését köwtő 8 napon be|ĺil a bér|eményt az átadáskori

álĺapotnak męfelelően és felszereltséggel köteles a bérbeadó részéľe jegyzőkönywel visszaadni' A
bérlő tudomásul veszi, hogy a bér|etijogyiszony megszűnésekor a bérbeadó nem kĺite|es részére másik

bérleményt vagy helyiséget biztosítanĺ.

A szerződést e|olvasás és értelmezés után a fe|ek mint akaratukkal mindenben egyezőt írtak a|á.

Budapest 2014. ápri|is 8'
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Bérbeadó




