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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIlás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A piacokĺól szóló 612014. (III.06.) ĺinkoľmányzati rende|et 8. $ (1) bekezdés szerint a meg-
riresedett üzlethelyiségek béľleti jogát a fenntaľtó pályazatutjźnhasznosítja.
A Varosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság a 6412016. (I. 25.) sztlmuhatározatźlval elfogadta
a K4 jelrí, 22 m2 teľülettí, iires üzlethelyiség hasznosításaľa vonatko ző pá|yźnati felhívást.
A pá|yźzati kiírásban (az elotetjesztés 1. szźtmu melléklete) meghatfuozott pá|yázat bontási
időpontig, azaz 2016. február 12. napjáig egy pá|yázat étkezett, mělyet a Cserpes-Sajtműhely
Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-022605, székhely: 9330 Kapuvár, Ipartelepi út I4., adőszttm:
23567038-2-08, képviseli: Cserpes István ügyvezető) nyújtott be (az előterjesztés f. számu
melléklete).
A Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. Észérol a Piacüzemeltetés a benffitott anyagot és
aĺrnak mellékleteit áttekintette. A beadott pá|yazatban a Cseľpes-Sajtműhely Kft. megjelĺilte a
ptiyázatra kiírt áľusítóhelyen folytatni kívánt tevékenységi kort, amely a következő:
- nyeľs élelmiszer áľusítása - tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, joghurt, savanyított tejtermék stb.)
A folytatni kívánt tevékenységi kör és a belépési díjra tett vállalási javaslat apá|yazatban fog-
laltakkal egybeesik.
Javasoljuk, hogy a benýjtott pá|yázati anyag kerüljĺin elfogadásra, és a Tisztelt Bizottság
j1ľuljon hozzä a K4 jeltí üzlethelyiséghatározatlan idejű bérbeadásához 1.300 Ft / nm l hő +
AFA bérleti díjon, 1.i00.000 Ft + AFA belépési díjon, valamint három havi bérleti díjnak
megfelelő összegiĺ óvadék megfizetése mellett, azzal, hogy Bérlő vźi|alja, hogy ki)zjegyző
el őtt e gyo l d a|ű kote|ęzett s é gv áll al ás i nyi l atk o zatot fu a|á.

il. A beteľjesztés indoka

Az e|óterjesztés tárgyában a tisztelt Bizo11ság jogosult döntęni.
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III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy az Íires üzlethelyiség hasznositása iÍján az i$ Teleki téri piacon minden
üzlethelyiség hasznos ítást a keľtilj ön, igy a piac a 1 00%-o s kihasználtságot e térj e.

A dĺjntés pénzngyí fedezetet nem igényel. Az onkormanyzatyak belépési díj és bérleti díj
bevétele keletkezik, mely 2016 . éwe számítva28.600 Ft/hó + AFA, a belépési díjból szárma-
zó összeg pedig 1.100.000 Ft + AFA.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet

A Bizottság hatáskĺire a piacokĺól szóló 6/2014.(III.06.) önkormányzati rendelet 8. $ (2) be-
kezdésén alapul, mely szeľint apáIyźzati kiírás tartalmi elemeit és apá|yázat eľedményességét
aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság állapída meg.
A Képviselő-testület 257l2015'(X[.03.) szźmuhatározat 6. pontja ľendelkezik a tevékenységi
kĺĺrhöz kapcsolódó bérleti díjról, valamint a belépési díjról.

Határozati javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. a 64/2016, (I.25.) száműhatáĺozattal elfogadott K4 jelri üľes üzlethelyiség hasznosítására
vonatkozó pá|y ázati elj árást éľvényesnek és eľedményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016, maľcius 07.

2, apáIyázat nyeľtesének a Cseľpes-Sajtmúhely Kft.-t (céĄegyzékszám: 08-09-022605, szék.
hely: 9330 Kapuváľ, Ipaľtelepi itt I4., adőszám:23567038-2-08, képviseli: Cserpes István
ügyvezető) nyilvánítja.

Felelős: polgáľmester
Határídó: 2016. március 07.

3. hozzájárul a K4 jelti üzlethelyiség hattlrozatIan idejű bérbeadásához a Cserpes-Sajtműhely
Kft. ľészére (cégjegyzékszźlm: 08-09-022605, székhely: 9330 Kapuvár, Ipaľtelepi ttt,|4.,
adősztłĺn: 23567038-2-08, képviseli: Cserpes István ügyvezető) 1'300 Ft / nm / hó + AFA
bérleti díjon, 1.100.000 Ft + AFA belépési díjon, valamint három havi béľleti díjnak
megfelelő összegtĺ óvadék megfizetése mellett, azzal, hogy Bér1o váIIaL1a,hogy kozjegyző
előtt egyo ldalú kötelezettségvállalási nyilatko zatot ír aIá.

Felelős: polgáľmester
Hattridő: 20|6. maľcius 07.

4. felkéľi a polgármestert, hogy gondoskodjon a 3. pont szeľinti bérleti szerzőďés aláirásarő|.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hattlrido : 2011 6. mĺíľcius 23.
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l. szgmú mellóklet Ź. su. męłlÉklet
a 64/20Í 6' r.23'} sz, ĺ1PB haíťłľłzłĺ ĺrląlĺé.ktett. pÁí'YÁaÁTĺF'ELlĺĺvÁs

ľĺtci *ľusíf*Łety búľbeadńsáľóĺ

A Józseľvfuosi Gaeđálkođási 
!{Özpont ?Jt' Uj Tolęki téĺi Fíał és Tennelői PiaĐok Đivĺzĺó(10s6 Buđapest, Tgtśhi téť 3ł, '*, 

: ľuđapest ýÜI.; \rftsll| hetyľajzi s,łÁ,*ĺ ,aÍażt,lĺialaŁítoĺľ, a Ęłp&neefb*n nÜujnpľst WIl', aneifu:iĺsulĺ t.á'ľ. 
''*'o.ď.$ 

fu#h#rff'"ää;téri Piac frzĺťłeitľtöje '(tovńbbink$au: Üxenaeltetö) 
"yiĺ"ĺa"- 

páľyĺíż*toÍ hiľďet az tlj'.Tełę1ĺtéľř'Pi*c K{ jel*,22 m2 a|*pttľĺltcfű pi*eř x"l*ł*lyĺ**s b*it*tíjog nak:męĺrtrzésóľe.

1" Ewtrsszegü r{1Ę*ľľ bľľtŕó belép&í dĺj: minímurn 1'Í00'0ü$--Ft + Á}Ä' aĘe]'}Tek
első ľésslet€ (30$1si x bĺľtokbavételkoľ, a íbnĺrmaĺad ő łaŰlaa béľ,leti szerzódćs megkötésÉt
kňvętő hónaptól tĺęľ-dvs kéľ *veĺr *męssfiil havi ľdnaĺetriuętéssęl teljesítemds, ałeal, hogy
}utľ.gm hónapot megfualadl h*tľaiék esetén egyősseegbtn esędékessä ;Iík;i.--*aĺadó,
kirĺem frręÍęĺt.trs*zę.

?. At {ĺel*thelyi*égb*n fĺ,|yt'at*nđó tw#konyĺég éł t běľIefi đ{i 6ĺsz*g*:

a} cukľÉsmfi kćsaľmony- eđesiparí teľmé* és helyĺď*ea sütĹitt rtłkĺĺĺszati úeľmĺäkęt,
t'3ÜÜ F't "t Áľ..a/m?ĺho

b) egyiŕb éÍetrni*eeľ.{mégpt nsa*lvńayolĺ fiiszerak}'ä*5s{t F{ + Ärxĺ,#nt
o} kraéľzeĺj*vÍtđ és éfięfid.kĺ*gésdtÔ teľmék (blotęľmckęk e.gtsasógeĺ tÉpĺá]ko.ąń$hoz

Ýaĺtczó dlel'mÍ$u€ľ sk, ćtrend-ki'ogesaíĺűk) 2'ss0 Fĺ * .Ąľĺ,ĺ#ĺĺ'ń
đ) kémrrűves tej és tejteĺĺ.nélrck, 1.3sÜ ľt + Ápĺ/mznĺ
ei kisálĺat eĺ*đęl",'f€Iszeľelós 2.5ÜÜ Ft + Áp.e,iďnĺ

s cipŐjaľ{tás* leuÍCIm*soĺás, éleeds" bđIyegeóké*#tŕs" gľnviĺ+ĺás 2.5Ú0 ľt + Áľĺľm?łro

Đ postéi tevékenysóg 5.üCI0 Ft + ÁľÁ'ĺmf/ho

h) ípĺľciĺłx jelĺęň boltĺ {'egĺes kiskeľęskedęlęĺn Ź.50Ü Ft + ÁFÁ/&2&ó

A pÉtyáaat ltyęřtNę megs*łľaĺ ag adot{ ť:ateĺbslyisłg btřĺeti jogát aszerzőđ*kőt*s nryjáió!ftaťđľnĺ*ŕřaĺ ĺđ$rš. A b&Íętí seľá6dđšt ł B*dép9*t FĺvÄns Y'íIí" &eťĺĺl*t ĺóxsgaäľosĺ
.Ô*ko'ľĺnánręat,.mĺĺrt b'{ĺb*pđ*v* toa meg a *yeľĺ*s pályáĺo-

3' f,eten*kmóai hafáľiđ#, pńłyínuĺ xg*ĺ|đsi hlÍ{ľiđ.ęj*l

*ilĺ6'$2'Í2. - ĺđ.*ł| óra

Jeteĺtkegđ$ he$el *j mm*ĺ tŕřł ľĺ** (1Ü86 Bud*p**t' Telski tÉĺ 3)
J*ĺenfkęzéa móđJĺ: Á pdlyáz*t gđľt boľĺtÉ!.'ůän ađhetó be. A pályázat ĺryelrłe mągyáľ.
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A pĺ{Iyáz*t köŕgřcaő cĺenilei:

a} FolytnÍľĺi kÍvánt ker*skedęlmi tevskenysđgi kijr leíľása

b} A bełépési d$ összegđľe vonatkozl vállalás {minĺmum 5s,üÜü Fttnł +Ápł)
^Ą páIľđzatbgc *steleź#oľ *ľłtołanđó m r.llékleĺefu

a) trvény+s v.állalkoe.ói igazolvńny, gąeđasási táľsnońg csg#u 30 ĺupnál łer* Ęebbicegkivo.äąt' ąs$ly igaug1ią hogy a társasá.s a mřshí!đet€tt tevékeqłség foÍ'y!ĘĄsryąjoxosult.és 3Ü nąpĺái ĺ*nt ĺégebbí ełáíľfui qftBpálđá{ły.

b] Á ťolytmi k{v*nt ĺevékenységhez sutikséges eĺgeddlyek másalata.

c} .A pályfuaton ľssetvevöł meghatalnazott ís képviselhetĺo ęe esetbefi a nreghata}maľ.nst
'kiieokiratba' vagy teljes bizonyí.tó eľejű magänokíĺatba kell fogla^Ini, és aut apályáałthoz gsetolni sr{lksé ges 

"

s Nyitłtkozĺt aľľa voĺďłozlan, hogy e gäud8$sgi ĺáÍsäšágnät egyéni vállaĺkouónak
nenl áJl fenn adl-, vám" és illetéktaľtozása'

6. A pĺ4Jyéeó az ajfulattéteti hatĺ{ľiđő lej&*áig módosítha{i* vagy víssznvonh*tja pályr{zati
4ĺĺntatát. A* ajániattéteti h*6ľidő lejáľtát k$vetőęn ĺ [enffitott n3ĺ*laĺ*t nemlnróđo*ĺthatđk-

Hińnypóttí*rĺ a benyÉjtott pĺĺły{ĺatoÍĺ bonfását követően ľĺa lshetőség 2G1ó. febrnĺ{ľ.1ý. 
1żlüü óľáig-

Á. pńIyá*eÍ g|b{ľđĺ#sá,axk *zempontj*l a lcgmagaľ*bb ös*řłgÉ b*Iépó*ĺ Ąio aľnety nemlehet kęv***fu-b mĺnt l.1${l'$.$0ľ ľt + Ás..ĺ.

Ár-onos ełbfrálđs esetén elönyt jele*rt, ha a YíIL kęľłltętbęa regísä#áIt cgy.éilí vátla1koz{i"székbeliyel ręndellc*es gäłđ&${ígi táusąság n$ijÍja bę pilyár*,tát.

Ányeľĺes víssza}đpéw ęsetéľł a B#r$ęado. ä páIyázät sorcn köveĺkszö he.1y*z,et{iÉv*t kŕůtĺ meg
a bęľlęti szeľzödést. ý --_- -l* .Ył .

Á pályÉeatok bon.$sdľa 2016. fębnifu 1?-á,e 12.0Đ ó.ľłkoľ koľťil sor az uj ľeletĺ ,téľ'i ľiaaIľadfiĺ{ban {1ü86 fiudnp*s( Thi*kĺ 'Lácttó tđľ 3,"}. A pály.ázat boctása nyilvĺnos.

*Ą' nyer.tes e*lyáä'*t*.a nua*p*ut JózsefľÉĺosĺ fi,ĺkoĺtnáľłpat Kt'pvisB.tőĹt$st.{ĺlętéĺĺ*lc
Városgałdálxĺ*đási ĺśs P,énzfi,g1íBínottságÉsa'k ĺĺnt*seĺ'tovętĺęn postaĺ-*til;"*ňd;
?, { *ľeľtes pđly*nóv'*t ag önknmđnyżst a béľlęti szemđ*ést ĺ suđłpest Jđ**ęfváľos1

Ô nkołmfu5ľĺt K€pvĺsető-testiltetónelĺ' v*o"gođńIkou*ĺ * ľ,Énzĺtp* ďä'uhoaájárulđst ťs*tđE Łötĺ nnog; 
'4" 

béľl*tĺ łĺ*lu{e** í6bb *eľtsttĺ aemď
,n} b*lspési .j nn*gfiľeté"se s béľĺęti susľuődós nĺegkötéséĺg

b) 3 havi bruttó.bérłeti đíjnak megťelelő iisszeg{í óvadęk fizetćsę hat havi tgyenlő
ľésdetberł' *e óvađék első ľésulętét é bęrieti *zeĺeiíđ*s tnogküÉséig kelĺ megfizetnie,
ag óvađék ťennmaľadó ľđszét minđen hd i$- napjĺ*Íg -
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c) beľl*ti dlifieetéĺi küt*ĺezettség kęzđęte a szerződéskiités ľrapjáÍöl

d) haĺárouatlan idej{ bđrleti jogvisufrÍty

e) a havi b'iśľĺgti đ{jat havonta előľą a tÉľgyhlnap 15. napjáig köteles megfizefułĺ
Béľbe*dó b ankśzámlasuáÍnl áj áľa

f1 ĺeeĺĺreltetésĺ dĺj*t nem keli fiuetiri. a béľleĺi đíjon ťelĺil a BéľbeadÖ Kćpviselő-
tęstĺilęÍŕnek 4CI4l20i3. (XÍ'0ő.) sz*ffi.&batáĺgy;ľ,ábwĺfuglďta&nak nregf,eĺ*lően csäk at*nylegesen łnéľt fcry*szúsolĺ .ós haszná'lat alapján tov#bbsuáĺnláaofi eletr(fuĘos
ryq ivćvÍą ffité$säűtgáthtás đ{iáł" valaniľt- a plac 'i;;bÉ'-'*..-ä;nłÍldbulléđéŁ." $pęľvęs erEdetü ĺuü*ňet-, konnmun{ĺis nuĺ łn.ĺľ Bértő alt*I lea.ŕlott đssä űueüIęĺtętg áĺbJ nyitv&rtaľĺott rneanyĺsóg s ń,!*đíját keil magfiZeblí.

g) a béľlő a bćľtetí szęľződđsben fogl*lt k{itelezottoégeĺ vállaiđsfut közjegyző elöttegyolđalú kö&l€gęttÄésYáIlfrlĺ{si ľyilĺtkoíńńÜt ĺr alá- ĺ' g*,1ĺ tuđomĺásui veszĺ, bogy
anĺennľíbęn at egyolđaĺłl köt*ięzęt&égvátrIaláĺi nyilnftosatot a jeten béľleti szcľ*óđés
álrňíIĺáśát Í<öv&tö 6Ü xęon b*i{lt a*m íľja ĺtĄ a EÉľ'b*adónak a Béľtö kijelőlłí@i smlijo'gyilaŕkł z*tülęzveló kötÔüsége megsr&tík.

Ametmyiben a pályĺĺeat ny€řtęss a bérleti szęľződdst near íľja alá azetbíľálástól szĺ{nrĺtotf 30nepo$ be!ütr (iogvesäfő häÍáťidő}, ebbem su eB€*befl ae ť-Izęmeltętő & s*ľoĺ} ksvetlĺ*uőIęelőnyösebb ąjđnlatot tevőveĺ jogosult a szeraődó*t megkstmi. Á. szgrasdts megkötós.éľe
ebben az ęsetben ĺs vouąthozik a3Ü napos hetářidő,"

.Ą p*Iyá*iĺĺat 'kapamluos további ĺ[ťĐnsĺ{oió éa t!,j ľeletĺĺ tęľĺ Piac iľođäjában kéľhet6 (}ü86
frudap'ssą Telekĺ t"{łbäló téľ 3J'

Jeĺen pál.ĺ'ÉzatÍ fclfuív*s kifttggesz#sľ* kmtH * Polgńľmn*teľl Hlv***l bĺľđtfđŕábtsj ő,a,łr,újT+lę|ĺl'ýéľl Př**oĺ ÓľFs s cětľn ľęnđqztresít*ŕt,hĺľđetsúńbl*ä ě* męgiełentet&ľs keľťil aTÝw tvij o*s#ťv*ĺoa.Łt* &cnt*pĺn"
tsudapęst Ź0i6;jaffifu ĺ2'

đľ' Pęsti trvett

igązgatóság ęlgüke
J'izsefuáľosi Gazdđtkodásí Központ Zľľ.
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* ÚyTrtru"l:ťąi Fľnc éĺ Tĺ"wni'*ĺ PlacÖľ; "e'

:

.ĺ€GYuÖK#ľĺw

melp,. -'iĺ*sĺttłt a ,,Pi#ci ńľusÍtókely béľbeaďásł,, tÁ"gy* pályáeati ťęlhívás
boľítékfęIbc}ntásańäk tĺrqyĺbÍĺL Á páI.vĺłzat táľgva; az Ú1 Telekiioľĺ ľĺu* K4 jelů. ?2 nm
*lapĺeľiiletü piaoi ĺixletheiyiség béľleii jĺ:gánłk ďę*'*,"ĺ,".

I.dőpont: 2Üĺ6' Fe.bľuaľ 13. }f.Üi} iľa
řĺelye: {.i'i ĺ słetl ręľi l'iéc * piacvez*ti iľoda
Jełe* v*nnak; jeĺ*nł'eti iv sz*ĺ:i'nt

A Biĺtłttság megáIĺapĺ1ia, łlr:gy
1. Az ajánĺ*n&eĺĺ felhívás 2ü16. januäľ }'2-.Ěn kiĺiiggexztésrc keľĹilĺ a Jóľ-sefiĺáľo*i

Fĺĺgáľľĺlesĺeľi hi,v*talbän és a lvrľwjozsefuaľos.hu hołllapon. vnlaĺninÍ 20l6. januáľ
tr?.€n aĺ tĘ Tełeki tćľÍ Fiac teł{ilę.tdn,találhaľó hiľđęłőt{blł{n'

3. A '$izĘtfstłg mrgáll*pÍtja" łlogy hatáľidöľe 1 ajan'Iat óľkezett, melyet a Cse,ľpes
Sąitľĺlłthely Kft. nyłlitott be'

3^ A ľ3íľĺ:t.tĺág'ĺnegállapitja' hłrgy a pályázat éľľé:l1'es"
4' A bęađott pá|yázaflran ĺr Cseťpes $ajtmii'heĺy Kft. első ľesľ,"ietkđĺlt }sľó belépés; díj

bę{izetést váiłal szeľződôskiitéskoľ, ami megĺ"eĺel a pá|yázatban kiíltaknak; i
Đg1,öĺtľegiĺ n:li.nin:ális bľu*ó bslépésí dii ľnĺnimuĺn ĺ.2ÜÜ.CI0Ü,- Ft.ĺ"[ę,. ĺrłeh,ĺrek
gĺs& ľésul*tę 3Üľo-a - 360'0Ü0.- Ft + ,Ą'pu biľĺokhavętelkĺ:ľ eseĺtćkes")

5, Á bęgĺĺołt pályázstbaľ a Cseľpes-$ajtmüh*iy Kft. a, fennmaľadń beIÉpśsi đijł"a 24 havĺ
ľésľJetfizeĺési vá|ÍaiÁst ťesf, alnĺ megfełel a pályáz.athan kĺíľtaknak. iggyĺlsszag:{í
nrłĺlimĺł$is bľuttĺĺ belć.pési .:fíj fenr:*lĺrradó 7üYo-a 2.t ĺlinap alatt ogyenlő havi
rćsľ,.ĺętekbęn ŕluetendő" )

6. A bea'dott päl3'áxatbnn a ťseľpos.$ajtnlfihely Kft' ľnegie}öĺte a p;ĺlvĺ{eaĺľa kiíLĺ
árusĺĺihe$'en folyĺatni kívánt tevékenységí köą am*ly *z alábbi:. 'Kégmr}ves tej đs ł.ejt*nlrékek áľusíĺł*sa

?. Á beađ*Ít páĺyázatban a Cseľpes.sajtmlihely Kft elmulaszto'tta cśatolni a pályázađroz
lĺot*leeően: csatol.andl melĺÉklstek köu.ĺil az:

* a 3ä napn&l nęm ľégebbi atráiľási cĺnrpétdlilt1:t.
* A folýatnĺ kĺr'ánÍ tevéłcen'vséghez sziikséges engedćIyo}ĺ másoĺatať.
- T"{yi}aťkĺlíät *rfä ľonatkozoalr' hotsľ a ga^zđaságĺ táľsaságĺłat eg-y'éni

váĺtaĺkłeonak ngnl Ál1 ťeĺtn adó,- várn. és il|etéktartozáta.
ü. Á híángpót|äsľą r,ali ŕblszĺ'lĺtást 2Ü16.02.!2-ćn sĺkész{tjijk és äfr aät kt}lretö napon

seemđĺyessn kćzbesítj iik.'

*tĺĺlape*ť, 3*l6. sęłjnĺáľ i2.
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Az U.i T*lęki téľĺ Piab * K4 jelri béĺlenrényĺe bećľkęzeťt pályaz.€tok táĺgyában, *
boľjtők boĺtásán megi ctente}kö3:
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B*đape*ĺ, 2Üt 6. ľę.bľunr t2.

Jóĺ**{vä'ľcsĺ GäÍ,c*łkod:ĺ{ĺ Kełponš łrĺ.. ťł ?*ĺe!iĺ téł.} ŕi*c ss Terme|#i ľiecĺĺk
l äBó pĺj,lásů.Ĺ. řČlšĺdj ĺ.ŕ9r"lá Ý-ér }. . r:rť lrii: pi;łs]gł'l'iu
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ĺnÖly. kđsíĹilt a *ľi'a*i t$ľusĺtńhc|y ĺtéľbcxł.Í;ĺł*'' íĺiľg-vťĺ pti15'ázati t.eIhívás |riánypitlás
táľg"taŁraľl'

"Ą pá!-r.ázat tĺtľg*r.ĺł: az tji Teľekj tóľi [}iac K.{.jr:lłi 22 nm a}aptertiletii piaci ĺiziethotyiseg bóľtoti
'itlgán *k'megszeľľise.

łdőpont: 2*ls' ]łebľuáľ }s. ,l2'{JÜ *ľĺt
'ä:Ieýel :l'jj T*l*hi tÉľĺ Fjac - pźac.rleľs[Ö ilođa
.}e}en.van'nnlĺ: jel*n|éti ĺv srgľ'ifiĺ

A Eixr:fisrĄę rnegáIlapitia" lr*gy
1" .Ą Biz*{tság rĺegłillnpí.tCIttą h*g;ĺ a ]l" tĺ:, F*hľrráľ 1]' hłiłáridőľe l ajánlat óľkezett

:;lę|ysť a ť.seľpes fJájtľłiťihe1y l{ft, ryujtott ł:*'
?. ,Ą Biz*ĺtsag n:egí$|apítclĺai hogy a piŁ.ĺ.vđrat ćrľđł:1.es'
3' A 3Üĺó.' ľbbľrtłtľ 1Ż' ídipontban łrea.clofi páł3,áz,aĺľnn a Cseľpe.s-Sa}tĺllűhe1y Kťt

elĺnulłsxtc,ťfa *satłrlni a palyárxĺhcľ' kĺjtelezögn csatolandłi ľneł!ékletęk kozüĺ az-:

- e 30 *łxpllál n*ĺrr ľégebbi *iáĺľź:ĺ! łĺnrpćĺcĺá.n1ĺ.
* A Íĺ:ĺytaťiri ĺ'iiłárrt tei,Ékelr3.ĺićqh*a szĹikség*s enged.ĺí|yeĺĺ rnásoIatat'
^ j\..l.ilatkĺ::ľ-aĺ aľľa !ĺ:lra{k$'łi.1:j. hł:g1. a g*eĺĺa:áEĺi ĺłnsasiĺgnek. egvsni

váäla]lĺę:ľúnak llenr ál} ŕeillr adÜ.. r,át'l- éx iJ|ętćktaľtozxsa'
4" ]{} ł s. FeŁľuäľ 1 9. iĺlĺipĺlnĺra kiJn hián3pÔtĺłĺsĺ ł:łatáľidŐľę * Cseľpos Sajtĺnühely Kfr.. ał

a l áhbi tj*kł,ł utęnlĺlm rrkat ľy ťl'i ĺ*tta' he :

" 3# na;rnái nł:ľn ľŕgebbĺ a!rĺÍľ.es* *ĺľr:peĺĺ.lárry nrá*o|oĺ'*
.'Ą t'łl l}.iaĺľti k:ťvĺ{ĺit teÝék'eny:s#gĺłex szĹihsđges en gędć'l gk ľ}xásoĺatx

' Igłlľĺ:|ás .xľľa vo*#tk*a.óan, iłng'l. a gtrz-ďnsági ĺĺíľsa*ágna!ĺ ĺrem i{ĺ1 ľęnĺr
kÖxaľ{eieäsa

8*dap*st. Efi]s, F.łlhľuĺb is"
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.ľEä'ĐNř"sľĺ Ív

'Ąz Uj ]]eieki tćĺi řiae - Kľł jelii bdľlęľnęĺ:ĺl.ľ* llęć,ľląęreĺt pĺłly.áeaĺ
tionĺá*áĺĺ ntegiel*:nt*}ĺľőll

Nev

M**h "ĺĺÍasof
pĺacveeetČĺ

*dołnđľ ĺs$ván.
ptäť\'eZeto-n€ i lYetf eS

Bułĺ'ađinó Sziits sąbett
ftssŕ-iĺz1łľ!*

Brĺdapest. ž0i6" ĺ"*bľuáľ 1ľ'

lĺ*pvxsľl:ľ

Jizs*ŕváľĺlsi Ĺ}a;ĺ.lálkĺ:ĺ-ĺ*si K{ixpont f,n
ĺji T*lľki Íérj ź:,tau *s-} gľmgl'iii Í3Íacĺlk.-"

Jtllzsę fvárosi Gĺrzd ĺrJ'kc'dási K ĺĺ z-pont Zĺ.
fu.1 ľelet'i teľi ,łliac És Tt,nT.reJiíł Fiaeok

Jiex*{\'ríľosi {iazđálkĺłĺĺł*i Kd'z"x*nt äľt
Ll.; ĺeiek! tói.i i]lac ćs'I'em:e]öi Piacok

*,ľĺ. - Uí ť'tioki t*ľł Fĺĺt éł Teĺĺĺrelćł fliaťqk
-ćgl:.i iéľ } * i.ĺl-,łłli "ł,'a<:/{1ii?k,ľ,t;

hiányprilns #ľgyában- a boľíĺék

J *tst.Ív.ń r*ĺi Gĺsddl'kodńsl Kňĺpo nt
?*f É s"*łił3esr' i*;tti

-i --- - ĺ..I"V -r"
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#EB'Đľ{I'#ľľ Ív
Az ,ť]j ]'eteki ĺé:tł Pieĺ _ K.tr j*tr*. bet]ęnĺť:r.y,le boét.kęľęft pályáeat . ŁiánypÓtĺ*s tĺíľg1,abaĺĺ, a: boÉĺék
b clntás,áĺ: iiregi el*nte.krő l :

ľxv

M*sh 3&zxĺłf
pĺacr'ĺlzető

MoInĺĺľ ĺgtĺ,r{n
p iacl'ezető*h*ĺ 5ye1tes

Bukodĺné $zűes BąbeÉt
łsĺŕjszĺęns

gäpvlsľĺľ

Jť:z.s*füaľĺl:łi Üa,xĺĺáikcłĺtéisi KÖzponĺ Zľt
U.! T*lľki ťćľi ĺ}ĺ..rc *s i.i*ĺ relöi ľiacĺlk-".

Jĺ:zse J.ĺ.ĺj ro.s i űĺrz-d á l kndá si Ko zponĺ Z rt
Uj Teteki iéľi ľiac e*-ľełĺxelťĺi Pi*cok

Jirs*$"aľosi {iazdá}'kĺ:ĺ1asi Közpĺmt ľĺt
ĺi3 leĺe*ĺ ĺéľi,ľiac ds'Il'b.rnre]ói,ť.iącok

ärłĺĺapesĹ; ŹÜl.ň. Fj*bruáľ 19'

jńĺt*fvđľłĺi Gaxdálkci<:{sJ łtötpor't ä,ľĺ, . ťlí
;f,$$ fil';d;ý4ť"'' !*::ř||:í 'iáu,|ťi iéi

ľtiś.kĺ ĺ*ri Pitľ óĺ Tgľiĺtelđi Piacok
} . }J:ł:;i;ĺ: pL.lł.,.s}!ł|''":l.i

uŁ-
- 

Ą4,



Jóeľ*Íb ĺłľosi G*ađílkcdásĺ [r{.
{iĺ ľełekĺ t$ľĺ říał éä T*ľme'.läÍ ľĺs*{}kĐívÍä*ó
}I.'łĺ}B2 Bud*pĺsto Bĺľoss x*e* &3.s?.

Tisztelt [.Íłĺ}ryľm / [Jľ*m!

,Ąiulíroĺt.ľarcsí äaltan 'Balaas 
eaiton pátyazatot nyrxjtok bę az Ünĺlk ľészéľg az Ú; Teleki tćľ;

Fi*c Ka jnĺü bÉľlem*nyére vonatkozóan a Cseľpes Sa"ftmiíhĄ Kft. nęvében!

Á" cég ađatcĺ a kři;ľ*fŁ*rők:
Cseąles- saj tmiĺhely Kfi 

"

9330 Kapłłváľ. Ipaľtĺlepi út I.}.
Áđisz.Érľn: 23567CI3fi -2-Ü8
Képvisel i : Cseľpes ĺ sĺven iigyveiĺető-tulaj danos

|ľitatkĺlzo*, hłąľ aa egydsszegri ľainĹmĺálís br,ntti b*lćpési díj 3Ü?ĺ'.a'ĺ a szeľződéskötđsk*ľ
'.tci*'gyen,ift.}{iŁ a íbnĺrľnaľadó ?TYĺ:.łt 24 hinapon keľesztĺil egyenĺő ľésľlęt*kbeĺr kívrĹąiuk
kíegyeĺlĺítenĺl

Áz íiz}ę4'*1yĺségben ťiilytataĺldó ĺevéke*ység:
Kézmłlľec ĺe$ ós tejteľm'ékok ĺĺľasÍtłňoa

|3ĺt;ałatoryii*a ľn*itĚ}ĺlęĺbeĺr benyujtom a cégkĺľonatot és a képviselő iigyveľ-etd ,iľ *tat
hiteles'ĺtett meghatainraeásomat !

ĺtz atlríľási cĺtnpéĺđĺtnyt teĘesíteĺn aľ ĺlnok ľészóľe a megadott pŕl1 ał.xi ha{äľidőn bęliitl

EízCIm pŔlyaz*toľn *ike"ľességć.ben!

Tĺsete[ettel, {,#

Tąľtsi
Üseryes-sajt

Budapest, 2Ü l' 6' Fęllľ'uáľ ł 2"

.,.,,4V..a' --ĺ,,. A.l
'l/-



Aiuiíľo.tt
f,serpe* ästľán {sz.n.; Cseqpes Istváĺ' Kapur.räľ, 1965,{)?.f9", a"n.: F.Ĺizi 'F-ozalia}
#33Ú Kap*vá:ľ, Ą:r:ałl.y J. u. 1s, *z', a]ląffii lakos, a Cseľp*s-saj*ĺmiih1eĺ'y
I{Iełn*'i*aoľip*tri KoľIĺitolt Fełe|ĺĺssđg{ł Tĺ{ľ*asĺĹg {ľtĺvíd l..}'*rĺę; Č.seĘres -
S.ajtmíillely K.ft' szdklrel;;: 933t] K;äpUváľ. Ipaľte}epi ú't Í4.) kÉpviselł:je *
rigyv*zetoje - a *eg*Í a.kkđn't jegy;eĺ:rt, }log}: a cdg :k*eeęĺ ve.''Ey geppĺ:| e lőítt,
előnyon:rntt- vagy nyCImtatÜtt llęvę/ ľłyiĺl neve *łií vagy ťĺĺl* a ľlglĺeryl*ľ
łÍ ĺt đĺ,łtt.ĺt'n, łg ľľĺÍŕoľđľ ĺĺ ať k ii I fľł;m ĺe a ł.ĺítl.l; Ía Íĺ s w r i.n t:

Čseľ.pes-S ajtinĺĺhely Elelnri szęľi paľi
Koľlátolt Feleĺősségii Táľsaság

Ĺis?-":'Ü?*24*Iv*Ü3-3.*1s. ::

Álulíľĺ:tľ Đľ Tmi l]iiikó Ĺigwćd {9330 Kapuváľ, syĺ:ľi íti 60", fiyoľ-il,íosĺln* Sopľcln h,ĺegyei
ťjgyv-údi Kanrľa 34il.\rü*a-i') tanú*iĺo*r, iuug1'a ť*ĺrti alá{ľäs.rlljn.táĺ- Cstlĺ:pes ĺsiválr (sz''n.'
{lsełpes]stván, "ĺľtil': Knptĺllŕir:- ig6.5'$?.?9', *'' n.: Fiĺzi Rozáiiĺl} 933CI K.łprlvár, Aĺalr1, J. u.
i6. sa' n}atti. lakos" - aki a sz.emelyazonĺrssđ'gát a 4fô}7fi .ľA 

sz. szem.él,3'alłnĺlcsíĺi
igazolvrtn.ĺ'tyaĺ, vaj'aľ.n,i.at a 494ý73 Ií. sr, .lakcímet igaznłó hatósági igaxłllváĺln.vł'| igazoĺta, đs
saját keztileg elótteln a}áíľta.

}-ĺyilatkozom' hogy aa alłłĺľás mjntát a cégeljarńs .soľán láttam et *Jlenjeg,većss*l. fizcn áltłlam
el}en.iegyzcĺt a}áĺľás * n'.ĺiłita a cé.gbejegyzđsÍ.:{v .t$äńs b*x*gy'łěsĺ'}]]kćľęlęm ľ.dsľ"et k.ćp*ľ'i^ .Ą
c'ňfu*gyeósÍ k'đi:ę[ęm.a1Épját'kćp-8 {},l, sĺĺ6 okĺ'. t.úiĺk.ésaíiętt*rn.đs l'átĺaľn ęl
ni..ĺ*njĺ*gyx*ssĺĺi. Ą jglen aĺđrĺľás -.nĺínta nĺ*gfeiet a Qiv. 9.$ . äban ťog}ait ĺ'cl'tctęleĺłĺre.k.

/)đYtkiĺ #ł

bň'
}ül1'ň" &. ťgb'ľĺĺ*ľ hó 19. napján kslt. ós ellenjłrg5ĺzel.rt':

M,T**XS*
**ffi,Jffi0'oo'
ĺa.ĺ*ĺ*. ,ĺB'0.'Ü l.}." Í -;5

-.{"'/i3

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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C*eľpe* - sajtmühely Kft.

l{-933s Kapuvéir' Ipaľteiepi ťlĺ l4.:l.eleťłlr: ÜÜ*3íl-96 .2.13.2Ž5: ĺsx:'00.3ó.9{ i 3.10-591

s:Í}1aĺ|: ütľ'ľF.üsílEĺvĺlĺĺi!ř-g1ilĺnq.h.ul honlap: lĺl\ill\).".#l-!.lp$éĹąĹ1lĽ!!l]Ě]ľ'

fuĺHťiĺ:JATAth'ťÁrAs

A}ulirntĺ Cseľ.pes lstą..ąĺ {.sżĺil: Kaptlváľ r$65.Ü7.29. än; řltĺ^ri ľtozá[ia laksím:933Ü"

Kapuváľ AľąnyJ' ľ.1'6' sľjg.s;z!łĺt.ĺ: 42,6i37,sTA ) minĺ ä:CseĘ)ęs . sajtmtíhcl}. KťÍ.

r'g ve,r,ętŕijt, ip33fi Kapuviĺľ, I.ilalĺele1li tĺt 14-' cégjeg},zékseárn; Ü.8.il9.ĺ23'6Ű5''

aĺlciseál.a; 135ó7ű38-2-ü8 ) meghatal'ĺ'llaz$ĺr: ",llaľcsi ĺo]tán tsalĺłĺs-ĺ' a Cserpes Sajtmťih*ly

KÍt. alkalmäzotÍját, ( sztil': Nag1,kiĺľiĺs. 19ó4.1 l '0ó', lakcím; 1021Buĺlapesĺ 02" N1tll
rłtca I3/A 3 em.2a. adĺ5azonosító: 83573B08l6" szig.szám:043560i.Ą i'
Ilogy' a Buĺlapest. Teleki ĺdri r'ĺl-sáľcsaľllok pál;lrizafial kapcsolatos rigyintéeés sĺ:rán

nevgn:ben telj cs io ggal c|jáľj on.

Kapur'áľ, 20t6.02.1t

tu , .: \*.

ť"} ? $l.'{-- 
Lr,,,Ä#-.--

.ľrľ!$ĺ'}€ť}. xft' (i:
i íi]łlÍt#]$t"il {3i 'J.Ý
#$$s:'i}}$.2łs

ffp.jęľłśr{ľ1 łł.łs.ł2ĺeos
Nt#gnaĺatffI.'lu o MęshaÍł}lmazoĺl
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deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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