
Budapest Fováros VIII. keľü let Józsefváľos i Ônkormáliyzat Képv iselo-testülętének
Y trosgazdttlkodási és Pénztigyi B i zottsága

Eloteľj esztő : Józsefvá rosi Gazd álkodás i Közpo nt Zrt.
napirend

ELOTERJESZTES
aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2016. március 07-i üléséľe

Tárgy: Javaslat a Teleki téľi piac J2 je|íi üzlethelyiség bérbeadására vonatkoző pá|ytzat eredményének
megállapítására

Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett igazgatőságelnöke
Készítette: MachJózsefpiacvezető
A napirendet nyílt Ĺilésen kell tárgyalni.
A döntés e lfo gadásáh oz egy szer ú szav azaÍtöbb ség szükséges.
Mellékletek: 2 db

Tĺsztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényá||ás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése
A piacokľól sző|ő 6lf0I4. (III.06.) onkormányzati rendelet 8. s (1) bekezdés szerint a megüresedett
tizlethe|yiségek béľleti j ogát a fenntartó pá|yázat údálr hasznosítja.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 63lf016' (I.25.) száműhatźrozattlval elfogadta a J2 jelíi
20 nm teľülettĺ üres üzlethelyiség lrasznosítására vonatkoz ó pá|yázati felhívást.
A pályázati kiíľásban (az előteľjesztés 1. számú melléklete) meghatározott pá|yázat bontási időpontig,
2016. február |2.napjáig egy pá|yénatérkezett, melyet a Stici és Gyöľgy Kft. (székhely: l086 Buda-
pest, Teleki téri Piac W4., ađőszám: f4777I79-f-42, cégjegyzéksztm: 0|-09-18|464) nyújtott be (az
előteľj esztés 2. számű melléklete).

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részéro| a Piacüzeme|tetés a benyújtott pá|yázati anyagot és
annak mel|ékleteit áttekintette. A beadott pá|yázatban a Süci és György Kft. ľnegjelö|te apá|yázatra
kiín áľusító|relyen fo|ytatni kívánt tevékenységi köröket, ame|yek a kovetkezok:
- kisá||at eledel és tar1ozékok kiskereskedelme;
-haszná|t könyv és ajándéktárgyak áľusítása.

A belépési díjľa tett 1.000.000 Ft + ÁFA összegű vá|lalási javaslat a pá|yázatban fog|altakkal egybe-
esik, de a fo|ytatni kíválit tevékenységi kör megáI|apításáná| a pá|yáző kéri a rendelet szeľint előírt
2.500 Ft / nm + ÁFa béľleti díj lrelyett az I.3OO Ft / nm + Ár.ĺ. bérleti díj megállapítását.
Nem javasoljuk a kedvezményes bérleti díj elfogadást, tekintettel arľa, hogy a257120|5. (XII.03.) sz'
képviselő-testületi határozat a vegyeskereskedés termékköľhoz tartoző bérleti díj osszegét 2500 Ft l
nm + AFA/hó összegberr határozta meg, mely béľleti díj a piac valamennyi béľlőjére vonatkozik.

Javasoljuk, hogy a benyrijtott pá|yázati anya1 kerüljön elfogadásľa, és a Tisztelt Bizottság jáľuljon
hozzá a bérbeadásho z f .500 Ft / nm + AFA/hó bérleti díj on'
A Bérlő a bérleti szeľződésbenhatározat|an idejű béľletijogviszoný létesít. A Béľlo a béľleti szerző-
désben foglalt kotelezettségeivá||aIásttrakozjegyző elott egyolda|ú kötelezeÍtségvźi|a|ási nyilatkozatot
ír a|á. A Bérlo báľom havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék fizetéséľe köteles.

il. A beteľjesztés indoka
Az eloteľjesztéstárgyában a tisztelt Bizottság jogosu|t dönteni.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása
A dötttés célja, hogy azires iiz|ethelyiség lrasznosítása útján az új Teleki téľi piacon minden üzlethe-
Iyiség hasznosításľa kerüljön, így apiac a l00%-os kihaszná|tságot elérje.

A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. Az onkoľmtnyzatnak belépési díj és bérleti díj bevétele
keletkezik, me|y 2016. évre számítva 50.000 Ft/hó + ÁFA, a belépési clíjból szánnazó összeg pedig

1.000.000 ľt + Áp,ł..

ąo
/--t ,'...1..;."r.

//
n łťł
{-/ .7 .ł Ar,4'{



IV. Jogszabályi ktiľnyezet
A Bizottság hatásköľe a piacokról sző|ő 6/f014. (III.06.) önkormányzati. ľendelet 8. $ (2) bekezdésén
alapul, mely szeľint apá|yénati kiírás tartalmi elemeit és apályázat eredményességét a Yárosgazdál-
kodási és Pénzügyi Bizottság áIlapitjameg.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, lrogy

1. a63/f0|6.(I.f5.)szttműhatźrozatta|elfogadottJfje|íiüresi'izlethelyiséghasznosításáravonatkozó
pá|y ázati elj áľást érvényesrrek és eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6. március 07.

2. apáúyázat nyeľtesének a Süci és György Kft.-t (székhely: 1086 Budapest, Teleki térjPiacW4',
adőszám: 247 7 | I7 9 -2-42, cégjegyzéks zám: 0I -09 -| 81 464) nyilvánítja.

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2076. március 07'

3. felkéľi a polgármesteft a 2. pont szerinti határozat|an idejű bérleti szerződés megkötéséľe 2.500
Ft/nm + AFA/ lró bérleti díjon azza|, hogy a bérlo vállalja 1.000.000,- Ft + ÁFA összegrĺ belépési
dÍj megÍizetését, a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésérekozjegyzo e|őtt egyol-
dalú kotelezettségvállalási nyilatkozatot ír aIá és megfizet lrárom havi béľleti díjnak megfele|o
összegű óvadékot.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. március 23.

A döntés végľehajtását végzo szervezeti egység:

A lakosság széles körét éľintő dĺjntések esetén
mődjára: nem indokolt

Budapest, 2016. februttr 29.

Gazdálkodási Ügyosaály

az e|őterjesztés előkészítőjének javas|ata a kozzététe|
hiľdetőtáblán honlapon
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1',-T!:,'h:lyľł1ĺ saĺrq aIłükialakímą arcľľrĘz.etb*. ľuaqpäłm., ľ*l.ŕ} ix**ĺ,ĺ ii*ĺ."strńÍä alutt t*lgiĺuto *$ Telekit+t"j ľĺac ttzeneltetöje 
{mvábbíłkbil: é}**elrcm';yäffi; p{}yrŕz*tof bÍľđst *t Uj Telekitŕľĺ ľĺac JŻ jętfi Í{t m2 ntapterilteľfi piĺeÍ *"l*tr*ŕxĺs-"#"I0tí jogánłk m*g*ľ*ľaÉséľe.

1^. ügyssszęĺt minlna$|ĺs bľutŕó beřépsĺÍd{ił miĐimüľľĺ 1.0ĐÜ.000,-$t -ł. łľ'qamelynek glď ľđ*đete {30ľł) * nĺ.totĺ"iä,*ďä;;*-*d &,taŤa ab&leti ss*ľzödesmeghst*sét követ& hđnap$l íu'** ket évęn kęÍęsřŕiil't"ĺ ug*uĺ*m"*g*seĺ teljesítenđő"'u":raln boĘí büĺom hólrapot megfual*do n*alct *u**ĺ* *gussľ-egbe* esedékessé váliŁ afo*anaĺadđr ki eém fiugtettösszeg.

Ż' .{z.fi*ethaĺyÍs&gb*n fotyktnuđó *eľéhpüľ$ég És g bÉľteti ňí! &:*łą*g*ĺ

ľ}m, édesÍpxľi teľÍĺ'ék és he1yszínen sütÖtÍ oukľásľati teľrnékek,

b; egĺéb élęÍĺĺtigu*ľ (m*egŁ aseatdnyok, ňlsre*k) 2.50CI Ft+ ÁľAlmäĺfiĺ
*' köatľxęťavÍtđ 6 étend-kiegésBítl łtrmék ftioreleékck, egészúges t1{ptĺílkł&áłhotertoai élętrmiszeľelq ét*nd.kíegŕsdtók) 2'5CI0 Ft 
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đ, kéĺ.mr1ves tej és bjtęnn*k*lĺ 1.3ü0 Ft * Ápeĺrnrlło

E' kieállat slede}', &tsreľgĺds 2;5üs š]t + Ápĺľnn2mĺ

fl cffiaľ{ńs, kłlęmŕwlńs, ét$éą béłľęezčkésdtóą gľ,avÍĺoeás 2^500Ft * Áľn'me&ó
g, postxi trvékenyseg 5.ÜÜ0 Ft + ÁFÁ/mlĺhó

h, iparciklĺjeĺlegň botti ľemlcs kistĺęręskędslem 7.5üÜ Ft + ĺ\il56e*o
Á páiyáe*ĺ nyřľtÉse negsaeľri ag ädoft ťlzte{leJyiség béľlęti jCIgŁt a sagĺzőđéskötésnąpjátĺiĺ.hrt*ľsffisüb ĺd&p. A beľteti geľłőđsst a Bł$apcĺt Fłvjĺos VIII. kęľtilęt 

''óarcft,*ľgsi
$*koľľĺányzat, mĺnt Wľbęadóvgt kötí ;ú - aygľtęs pátyázo*

3. Jďs*tkg&i äaffiľiđóo p*$*ĺnt t*sd{sí hĺfirĺđ*jei

20t6''$2.lŻ. * 16.00 óľ*

.}elentk€äó$ heýol {lj ľęleľĺ téľi ľś*c (1086 Budapest, TęItki téľ 3)
Je|entkęués 'rródjill Áp{ĺĺyáĘt äáľt boľÍtékbau sdható be. Ąpályázat nyelve ĺnagraľ'"
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4. Ápá*yázĘtkötsi# t.ttn*ĺ:

a- Foiyaai k{vánt keľeskedelmi tevékenységi k6t tęÍľÉsn

b, Á belépési dĺj űsszegére vonatkozó vót1aäłás (minimuru 5s.ilgg .FÍ/lnz +Áľał
5' ĺl pń$ńz*thoľ tĺět*łęzűeĺ łs*tolxnđ# mgllókleÍekl

ą trvényes vátlglkozóĺ Ęaeolváay, gaudgsáp téľ*uĺug e$ęťtn 3f} napná1 nem ľógłlbŁrluégkĺvonat amely igazolją łory.1 ĺĺ'..,'*g u m.g}riaefttÍ ĺęyékenység foJytałłsáĺajogosult és 3Ü nłpnál nem *gebbi eLíÍÍá$ĺ -ĺ*oem*-ř*
b' Á ťuliłtgfrii kÍvánt tevskenységirez sztikséges engeđélyek másolata"

c' Á piĺIy,ńzaton ľésztvevöt mogfutnlĺnazoťf iE l#P.,ŕissłhętí, ez esotben a megĎatalmazást

:ľíffiffiffi-tcljes 
bizonyĺti eľejű ľnagánokiľatba keil ťog}'Jni, ĺ* *"Tĺffi.*

d' Nyĺla&ďĺaĺ aľľa vonatkozó&il, hnp a Éaadfrs{si &ť$äs*,#äk, *gyéłti 
'áiialkozónakaem áíl fenn łđo-, vđm- és illef*ktaľtozssa

6. A pályłízó ąe ajđolntételi hatfuiđđ ĺ-.jg'*is nódosíťratĺA vąsŕ rĺisszłvanha$a púIy,ĺńĺałĺ

ľffi-ff ajánlattěteli het/ť.'idő L,iá,tźt kĺĺvetőea" * be,nyĘitott *j*4ląŕłk nęm:

ľ{ĺ*nypđtl**ŕ* ĺ b**y{jtľtt pńĘ{ĺĺtok bo*tđľáĺ ksvoýűgn vłłl |ęhetss*g 2&Ió' fębľuđ*'Í9- 32.s$ őľ'ńig.

á p*ły*łst etrbí'ńtńsń'n*k suempontj*l o ĺegu*gĺ**bb $łsstgű be'épđľi ű{|, łnĺely nemlehct kevesebb, rnitt t-$fi{t.Üpü}-Ft + Áľe..

Aro*os elbfńlú* esętón előnyt jslcnt, ha a YIII. kęriileŕbąn regiszn,áIt *gľóni vráItal}ĺom,suelńellyel rełđclkeaű gäadasási túlsasáe nyúj{ja b* pdl'ľáueÍát.

ľ-ä'ffi* ęs*ĺ*n n sé'teadl * pńly*ĺatsoľłn köv*tk*d belyeze*jével hötí mcg

A pđIyázałok bołtásáľ* 2016' fębä'áť 124* IŻ:,tł órakoĺ ksrfil soĺ ĺz Ú; ľeĺshi téľi ľi*cIľodĄiában (E$sđ BuđąpesL Tetękt 'tńseió t& 3-}. -Ą pÁtyámt bwtása nyilvnq*s.
A 'ny*ľtes p:;áĺyázôt, & Budąpest Jóme&4nosÍ Ünkoľnü*n}Ęat Kfuvis*tő-łesüilęÍanę|ęvárcsga*dłálkođásĺ és Pénäĺiwi.BiurfisÉgŕnek đÖnf*sét kffvętőęnpos&.i úten 61*sfijiłk.7, 

* 1'**: pátyđcév*| m Önlroľnr*nyx*t c béľlęúi gzęľzGđđo.t * Bndxpe*t JđłsęŕvśľteĺGnkoľm*nyxnf Kspvlsclí.t8śfilletéĺek l/ĺ{ľoĺgnĺđńIkeđđ*i ós PénđÍsŕĺ iĺ*ttnĺgh**ľ*;ińrul*ss esetsx köŕÍ mę' "łr béľ|eŕí ľzeľzőł& fôbb tgľ*łImi sltmei:
a" beĺép,ćsÍ dii megfiuetése g béľied seęłzôdésneglĺÖtéscĺg

b, 3 havĺ bruttó 
,b,.:*j {íjľ* megfeloJó:üssz.g& óvađ*k fitętese h* hąvi eryeaiÔľészletben' nz óvaďtk első ťé'sälotét a bérletÍ sreľzőees ĺĺegkőtésáig k*tl łĺ*gfix*tnie,ąe óvadék f,ennrľrdŕädó ľ€szét nnínden hó tÜ. napjáig
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ę, bdľleti đijfizeté*i köteleĺettség kezdet* a szeraödé*Ôtćs napjá{ól

d, hatáľoaatlan idejs béĺl*ti jogvĺszony

e' a haví béľleti d$at havonta .ld,., u ĺáĺrybónap t5. napjáĺg kőteles mogfizetníBérbÉédóĺ baĺť{suámtaszáĘlđ.jđía 
v3 . ..{ --. .."1'í'*ř' *Lv!v4vĚ "tł{

f' tizsm*tť*tési dÍjat nem kęt! fieefuĺ, a bćľleti đíjĺ,n ťe}{tl a Béľbeađó Kfuvlsel&tes't$1ęt6ĺek 4i 4ÍŻ*I3,(}ü.oĺ.1 *]s*.It i'uĺ*uo"ąt'ábun,ťogtaltetEsab megf,eĺeiüen osak atcnylęgęss.n mert foryas'tá'"k;* hasnĺáItt alapján tovĺłbbsaámlázntt eiektĺomgsáťÉí'ą ivóyíą ffité*szclgátÍatás đÍjáé valaĺnini- ą nď-**"iluáä eĺedőzdld}łulĺłđék-l *ueľve$ *ľ.*det{ĺ buttsddk-, kommunális hł}tlÁdék Béľtő áiÍal leadott ésaz ťiäsmęltętő á}üĄ1tryiiYđehts{t ľoennyiség száItítás đfiát bĺi megfizgfui.

g' a Béľlő a běľleti sľĺlľ*'đ*úen {bglŁtt köteĺezet.tségei vát}ntá,sáľé k{iejeryző elđtteryoi.daÍti kÜ&leĺettségváll*lásĺ ayilałkořôtot Íľ gIá. Á Béľiű tudomásuĺ."äa' łogyalnenłlyibęn az egĺoldaIĺt kötę1ozęttĺ{sváltr*i**i nyĺlaĺkozaĺo. "ń;bđ-üärzĺđesalá{rásŔt küvetö óÜ napon bol{řl nem Íľja atĄ a Eél.bełdónaŁ a Béľlő kijolöié#röI. szóli jognyijatkozatćhoz vłló kötłtsége ruegszńnik.

Amennyiber.r a pálľsrBÍ $ľoľtĚ* a bęľleťi szorzőđést $ęffi írja ałá *a eÍbtrJđstóÍ sufuí*oÍÍ sfl
ľry ŤffiJ"{iđľ:satb ĺauľĺĺo}, ębbgn aa essthęm aa Ü',mmęltelű s ás{üü kövsŕkszőlege'}önyöse.bb ąiánbw tÉvňYel jogosutf * szeľzôdést *.gkö*ł. Ä s?{ft?ődó.- **skomx*eb'bsn az ese&ęn is voĺĺtkozik a r0 napos hnt&iđô"

Äpályáĺatĺnt kgpcsol8tÜs továbbĺ infoľľlácir ae Ú1 Telekí tÔĺĺ ľies iľod{iábaĺ kđľheÍő {1Ü$dEudapest Telekj ĺ.äsdó tér3.)'

Jei*n pá}yázati 'ťđlhi'vás kiftlggęsatésre keľitt a ľaIg$'ľr**ĺbľi älvĺ&l hÍľđetđt*b;{ján, sgtÍj T*ĺeki tćľi ľla*on *ľrę * cń|ľn mnd*ueľe*ítetŕ hiľđetfifiblńn e- *ä*l**iää ľ*utx wn.ĺĺ.Jazreřvxľos.hu Łanl*pon.
Buĺ{apeeÍ; eÜm" jgn$áľ t?.
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JfiGYzÜKŮNľv

mely k,észiáÍ:t * -'Piaci árłs{tĺíhe}y bóľbtadása.* tłíľryú pr{lyázati ťęlhĺľás
borjtékf*łbonťásánäk taľgyabän. Á pá}yizat' t#ga:." Ĺi r."ĺ*ü tóľí Pia; J2 .ielri i0 nmalapteriiłetű piaci tizlethelyiség béľleti jogának mägszeľzése.

Időpont: 20l6. Febľuáľ ]2. 12.00 iraHęłýe" u; ľeletĺ téľi Piac - pĺacveze{ö ĺľoďa
Jeleĺ ľannak; jel*nléti ív szęríĺt

Ä Bĺzottsł{g megáIłapĺtja* hogť
}. Az aján|attéteĺi fę|hívás 2016. .ianuráľ l24n kifiiggesztésre trĺeľ{ĺlt a J'ózseť.v,ärłlsi

Polgármesteľi hĺvatalball ĺĺs a rtww'jozsefuaľos.hu hontapon. valarrrint 2ol6' januáľ
\Ž-*n azÜ; ľeloľi téľi Fiac teriiletétl ĺ,|'álható hirdetőtábtán'

f . A BÍzottság megállapĺtja, hogy har{ľíđ.ôrę 1 ajántat érkereą męlyet a Sijci És Gy6ĺgy
Kťt. nyŕ$tott be.

3" A 'Biioftságmegáłlapítja. hogy a pál1ázat éľĺoényes.
4, Á headoĺt pńĺyr{eaĺban e Sĺici ł5s űyoľgľ Kft. első részleťként 30Ý4 belépĺísi dii

befizętést vłälĺat szeľzÔdęsköteskoľ' ami megf.elel a pályázatban kiíńaknäk. {
Egyösseegťĺ młnĺmális bzułtó belépesĺ díj nrinimrun ĺ'flü0.0{}{},. Ft + f.ľu' nrely4ek
slsö ľéselete 3frű/o-a. 30Ü,000,' F.t+ {g biĺtokbaveteikoľ esedékes-)

5. A beadłtÍ pály'áintban a S{tc.í és Gytiľg}' Kft' a íénnmaradö bolépdsí di{ra 34 havř
ľészłetÍizetdsł váIlalÉst tesu, affii megťelel a pályázarban kiíľaknak" (Egľősseegli
minimáIĺs bľut.tó bełšpési đii fęnrr^rnaľadó ?őYł-a !4 .h6nap 

ulutt .ry*,,lő havř
részletekbefi . fiz*tendö. }

$., A bendott .p&Iyáeatb*n a stic.i 4s 0yöľry Kft. ĺnegielĺĺĺte a pátyázątľa kií'ľt
árusítÓhely*n ťoĺyĺatni kÍvánt t*vékenységi köľt, *ĺnely az aĺábbh. Kisállat elędel ćs taľtozékoŁ kiskeľęskęďęIme

. Haszn*ĺt kĺinyr, és ajándék*łľg'ak áľusítása
7. Az ĺĺalętköľhÜ'z taľtof$ llérletj dii megáItapítĺäsäĺráĺ a képviselö kéri an t-}Ü6 Ft / nm +

Áĺä CIsszľe jlvál:agyésát.

s^ ĺ\ bęaĺłott pátyázntban a $tici és {iyĺiľgy Kit. elmu|asztętĺa ľsatłrlni a pály*z.athoz
kö*głezően csatglaĺtdl meĺiékletek kÖziiĺ aĺ:* a 3Ü napnáI nęm ľs*ľebbi ďájľásĺ címpÉlĺtlínyt:

- Á folyľatrrl Łĺvánt tevékenységhez szi'ikséges engedéłyek másoĺatát'- Nyilatkozat aITá vana1kczóan, hogy a gaz"dasĺłgi táľsaságĺl*iĺ, eryÉĺli
*ě}}alkozónak nę.ľn ĺí|ł fęnn adi.- vám^ ŕs i|lętÉktaľtozĺłsa.

Á hiánypóttásra väló fb|szólítlást 2ffi6.Í)f,12.én elkÉszítjiik é's az azt kovetö
szentÉIyesen kĚżbesĺfiiik. ?,\ \ \'

o
nap0n

z/" ,.. ',**-:;ł.on '' '**|

"*'''#- t'äď'.n-

*udapest' Ź0ls.

pia*vezető*hely,e1tes
í{ach
pÍacvez*tő

.fĎtĺtfvÄľoĺl Gar.dáłkodiĺsi Kđ,rponr trĺ. . Új Y€lúki ťéřĺ .Plĺc ós Tęrmblőí Pĺącok
t0$é ťáüdep*s'.'].eie!ĺĺ i^;íĺzló lÉi 3 . 6*u.'' pĺit{&i*k.liu

ł '{łĘ/.i., r
::..,.

I./
\o



.ŕ"ť'Tł*"'ół#futäffiF
ý}.J\ Fir.E* Ř ř.Ý*a" 

w *"

Jelenlétí Iv

Az Uj 'ľelęki téľi ľiac - j2 jelii bérleményľe beérkezett pályázatok táľgyában, a
boľĺték bontĺĺsán megieteptekői:

NEV

{ĄfĄlłł, ,tŁ1ą*

r UTľĺ.łrĺ raĺąl Pĺąc É5 Ttlł1',ĺtt..3t ?iaČe'x a

\,\.

ĺ<Eptľĺsxlľ

:ł ĺ;'Łł ? łLT"

!
"J.

"l

Budapeľt, 2Ü16. ľebĺruĺĺ I2'

JlíĺéĺÝáŕđ*ł GąÍdáĺk('dásl |(iĘponł Írt. . u1 Te}ekl rérĺ Piac ój Termetôl ľĺaEłŁ
iÔ${' budepe5t, -ľclekl 

Lász|ó tér 3. . řĘ]ai|: píłcfrjg[Łľ

I n' l1 '.'-':jŕ' i
(:, ť ľ. ',tŕ''..

.4,' :'<-/ -7 /
u



5oz seľvÁx.<rsĺ cłzp*ĺ.xonÁsĺ z&ĺ.
{ł IELEKI TÉRI prĺc És ľeruťEĺ#IP'IÁ.Č0KĐĺľÍeto
10&2 Buđapesą.Baĺo** utca ó3-6?.

Tĺsu tełt Piacfetügy*|et!

"{lulíĺom Z łhár Tamá$ a s1yl 'is G{őlgy Kft. rĺ'grĺ-ezet.ője ezńton megq,í\yźnomaz u; rauľi, teĺi PiacJ2jclű.20 ĺrégzetĺnćtet alaptenileľä sznlpíltnń eg},ságónelĺ bÉľteľi jogľis rnnyát!

i,z áltaiam kćpviseĺľ cĘ adaraí a kĺrvetkeĺők:

lu:lá: Üyöľgy K*ľtŔtalt Fełelősségrt T&*aeĄg
Székhe}y: lÜ86 Buđapcsq Teleki tćľi liiac l.l/4
Cégiegvzákszám 0i -09.Í 81 464
hdőszáml
KópÝiseĺő: Z;sohi'i Tamás ti gvezető

]Łilvázt'ttľ teĺ' ák*nys égi trąpn
. KisÁllat c}edtl' ŕs taľtoľ,ěkĺrk kĺskcľeslĺęđ*1ĺnÚ.
- ĺ'{*sznĺłít koĺ1v és ajáncléi<fá*g,vak ,íľuxíľ. sĺt

Jlályázatomhox csatolfa''ľt * cégkivonatat és az a!ást,aĺi címpćldáĺry-t ił|

ĺ\3lihthĺrąoĺn' tnng,v a príĺyáz*tlran kííľľ minimfüs betépé*i díiat - 1;ÜÚ{'.ÜÜCI $t + Áfa - vállatom ĺiz- *láb]iiak
$3í}-ľffi{;

. 3CI% .300'$00 Ft + Áfa. biĺĺokbavéĺc.}koľ
- ?0r/ł, - ?ť}0'üŮÜ Ft + Áľa * l,icpcniírésc i ćĺ-ĺľi iĺeĺ:ęszĹtil

J{fľerĺ Đn1lkľą lrog1, aĺ Ĺizleľ]ĺoľhoz rá'ľtľJuó. bćrlcĺi ĺłíi ľnęáltapĺľásáĺ 1'3Ü{J Išt l nég;.-ze:ľnrúrcľ
}'<lit:.segtéľítŕs meliett trreghaĺáĺozni s;líľĺ:skcdjenekl

$1ľ1ĺn rĺx'áb.lrá, hagy pĺĹl1.ázłruk elbítá}ásánái vegyék fign*elenrbe" hcrgv ĺz álta]am kćpviselt cćg. tublr. rrrĺnt
t,Ü ĺ:ve v.łn ielen szolgi{Iratásával ĺ ".[.*lłki téľí Piac'otrl

Bízęĺn p{lľízatom lĺ*đr.ező dbíľáläsábanĺ

FF'
i l9ztcĺett{3L

\-"t\-\
ą:l-**.** .$:-"*--"*ą-J
tr.sahŕłr T.amás
Ligli\-efero

Bu<íapest, 2CI] 6. F*bĺuáľ 1ä'

ĺiŁ}ťl łts üYt}n#Y Křt
ĺc8í; ŕjueĺłl,;ĺ:';ł".rłjĺ:ki r łr:łi ĺ}i,l< |ĺ./4.

.Ałjĺisľ;łĺri: t,\ ?.? 1 } 7 g-;:"'ył

//

- ,(/
';,'' n,(.' v/\U



stici és Gyĺiľgĺ Koľláto}t FelęlőssógÍ1 Táľsas'ág
{1Ü86 Budapest, Teleki tóľi píac wJ4.} Aďősr.fu:2477L7]g.f-42

Cćgkĺvonat 2$ l 6'sŹ'12'.ĺ ĺđőáIlapotbnn
l Áltałános łdafok

* Cćgicgy'ľŕkszdm:0J Ü9 ĺxl464 {}tatá|yĺ.ls}
* Cégťoľma: Koľlátblt fcle|ősłégű ĺ,áľsasĺ{g

r Álakľlág łlüÍultu: 2{}l 3. t I "{.}ó'

ł BcjegyzÉs däĺuma: 2ol3, t ĺ..ts'

2 A tégelnevczése

2i/] sĺiei đs 6yoľgy Koŕlá|n!ťF.elęlősŠégí Táľtaság
Beje$}ĺzlĺ kelŕe: ?$ĺÍ;l 't.l8:

H'qtiłł',łsł ŻüI3:.II,]łš, {Čĺt * ?ftI3.t2'0s,) _,,.'

3 Ä ĺég ľiĺvlđítetfe|ncvcz"ósť

3/l Süci ús,Gyĺíľgy Kft'
Be.iegyľé* keltę:' ?{l t3. } l . t B.

H dtáĺyo;: ?ü t 3, j Í, l łl' | ČK * 2a t 3. t n, Ü5. ) ^ 
^. "

5 "Ą cłlg*zđkhelye

512 t0s6 Budapc'ĺt, 'ľgleki ľćľi piac I]ĺ/4.

Változá.s időp*nt1a; 20 t5'ł3.Đ3'
i}ajcgyľŕ* keltel 2Ő [ s.03, l 6"

łl atđl y'a s :. 20 15. #:ĺ. #J. ĺiN "," u,ĺ s, t s, l ď, J * ...

s Ä ĺĺłľsaĺági sztľĺődús {atnpsaabál3i łI*píĺő oklraÍ; tótfđĺtő olírlľ*ĺ| ktlłe

8/! f0l3.l í'06:
|}ejegyzéłi kelte: 20t 3: 1 l. l &'

ľIałúI1os: 2ÜI3. t ! 'l8. ľCK -. }0t J.I2,{)5.) - ..,

ö/é 2ÜI4.Ü?.0l.

řtęjegyzćs kelt'e; 2&14.s?. G9.

!,Iatá}1,as: 2Ű14.#7.09' (CK - 2üI4.i}7,J2.) -..'
ĺ3/3 30ĺ5.03;03.

ł'}ejegyzŕs kelte; 2$ l 5.{}3' 1 6.

łIatĺityĺłs: 2015:03.l6- (t:K _ Ż0Í:,-t)3'Jđ.l *.',

9 Á- łćg terłókeny*ógi křĺrc{ĺ)

ql | 47u.Ú8 ZŁildség, gyĺlmtilcs kiskeľeskęde|me {Tötevékeuysćg,)
ĺ}ejegyľe* kelľe:'2Ô}3"t t "l-s]

}lľłŕđÍ;lp'ľ'-:367 3.I'I.t8" ĺťľ -- ŽÜłJ.JÍ.0,ĺ"J - ...

n .,ĺ)V'ł,r
łr/

3



ll

t3

9ŕf 4779,$8 Haxználtgikk bolti kiskerpskedę!ĺne
BejepzÉs kelre; 2Đl3' i 1. t8.

l:IłltĺÍlyos: 2aĺ3.l t.trtt. ťCK _ 2ał:.]2.0s.J - ,,.

A ľé*jegľŹrtt ŕőkéje

l |/I Osszcĺcn:' sĺlł oĺiĺl HĹĺ}. Bejegyzćs kęlt* 2Ôt3.l ĺ'ĺ8.
řJaľđll.cs.l 2Ü ! 3;, l I. Í t.l. ( ť:'ł< --'Żĺ} 13: t z,.{75' J * .-

Á ĺćgieg;.ad$ľ€ J*gosĺt(ak} ađa ú*í

ĺ3t?, ZłohłźrTbłnđł,{*n: ĺ{ecĺc Ágnesi i3gyvezető.{vcz'etđtiszt*ćgvisclő} lĺ'73 BuđapeĺÜ. sirna.uĺca'.19.
Szĺi}etés ideje t97 l.05.0ń'

Áĺióaeĺlnosítĺ5 jcl: 83s ĺ t 000ó2

''Ą hiteles cégatđírásĺ nyílłĺkozat }tagy ä? ilEľ..ęđ álta| ellenjegyľ',eĺt aláínĺs-Úlinĺa tłenyújtásĺ'a kĺ:rtiłr'
A' képvisctct móĄa; titáiló.
A jogr.iszoąy kezdsłę; 2fl l 5.Ü3,03'

\ĺłĺ|ĺoaĺs időpontjal ?$'5.03'&3'
Bejľ.gyzés kelte: ?0ĺ.t.03. l ó.

Hdt:đl,-łłł; 10lí.ag,ü;, (CK -. 2üts'aJ./8.l - ...

2() Jt, c€g stgtŁsztikaĺ sĺÁrąie}e

?l}l.1 7477 | |7 Í)47 2|. I B.a | 
^

ĺtĘęgy?és kô]re: 2fií-i.'t l.18.
řľaľĺÍĄ"ĺs.: }đ/ 3,t I.t8; tCK - 2aI3,]2.Ü5;) - .^'

}l Á c.ęg ađtíĺfiinra

f1ł3 f477I|79-?-4?'

HLr24771]!79.

ltdĺlszáĺn Šľátĺrsua: éľÉnyes adó*zĺfill

Stĺĺĺusz kezdęĹe: 20t3.I l.l8.
Vĺíĺtĺlzás ĺdőpontja: ?015' | ?.2s.

I3ejegyzés kelte: 2Ü] 5' ĺ'2.22,

H atńlyo's : 2ü l 5' t f , 2Ű^ ĺCJť - .?0i5' / :' Žc. j -'"'
J: A ť*g $éłI2f05 g*lff i jĺ|eősľÉľn*

3U1 Í09 | 800l.00Ül]00ő049l 30ÜĐ?

ĺJ,liCľędk Hank }Iunga'ry 7.n, I.Iead Üfĺice (|{}54 Bľdap,,st, $zabađság tóľ 5-ó'; 0I l0 {14i 34E)
Ą sľáĺn la nyiÉsi'dáĺłłrnłi 30 ĺ3. t2. }8.

'tscjegyzćs kelte: 20} 3. l2.2l.
ffaĺđĄ'osľ 2ü !'3, I ł, 2 Í ̂  ( ČK'* 2il1 4, ü I.ť}9. t *, 

".

'{$ A ĺćg elelĺtľonikrrs elérh*t6sége

45lt .E mait; c'seÍjka63 @ťItęnrĺi l.hu

Váltoľás időpontja: 20 l 5.03.03.

Bejegyzés kGIřä: 2Ú15'03. ió.
Hatł1!5'173; 20l5'Ú3,03' (CK * 2űI s,a-1.t 8'] * ...

49 Á cég cégiegyĺéksaĺmai

49/J 0l 09 181464

Vezę|.ve a(e) Fđvđľo*i ttrr.ényszék Cćgbĺrósága nyilvántaľt6sálra:n.
llejegyzéľ kelte: 2Ĺll 3. ĺ l. I s.

ĺŕolĄaľ: lłJ3'JJ.ľď' (Čr * 2üt3,i2.ĺJ5'J - ''^



CćgťÜľ'mától ť{igg'ő ađatok

1{ĺIp) .Ą. ĺáxasíg nglainak ĺĺIatař

Iffii?ił| Stłltei 6ydlľy (an; Kőrö,siń.đéł Maľgit; JOsI Buĺíapesĺ, NĄlsĺ^ínház utüa 2{J, ĺtr{, em. 2.
SziilEĺép iĺlcjc: 1 95 l -06.Ü7.

Á. tagsági jogviszony,kc.zclcte; 20 l3. l l.0íl.
Bľjegyzes ke|(e: 20t3' l t. i8'

Hafuźľyos: 20l3.I t.l8. (CF - 2ŰI3.1 2,Ű5') _.',

Í'(a9}ĺz SulteÍMórkMĺIđtł (ani.Baľdcvits EresébeĺJutianĺai 1t}24 Buĺ|apesť. R.etekłtca'.;29.3l' Ą em. 3.
'szĺihľds ideje; t 979" 10.26,

Sz,avar"aú jog mćrtć.ke mŕnősťtetr ľĺibbsÉgű beíoly'ást biztoĺÍt.
A tagĺági''iogvis;ron5ĺ kezdete: 2Ôl4'Ü?'0}.
Yálto7.ás id#pontia: 20t4.CI7.ÜI.

BĘegyzđs kclĺe: 2*l 4'07.ü9.

Ha*źIya s : 2a l 4: tĺ7,ü I . łC tr * Ża ! 4'Ü7. Í 2. ) _ .''

97 'Péneiigyi.nođut

. ł iol.ł. é!
aö:ÍÁmültł,'dň''ĺ* l\{'nťg.Álüt' żoltśll {il

4Fr
lhék9}íds oeil$łí}lf,r{lĆ|ł t.,liĺlłÝ kĺł!
lif4üŕś{ĺdi'}ł'y iťift*ellt,
ĄJ'iťń ćlřlt:',rtd$ŕłr ÄiifiÝ ĚdŹl.
Mćjttg Ífłłin!ŕďBJr'ŕÍj. iéĺ.t* elil
Áđ(ŕ'rĺĹć'&'gdny NjIüÝüJĺr'
Ilś2k{'{ti} ö*\'^sffi' }J'ł{s a{ał
Rě.e'łu'tt.t#Íł?Ík N M# áds,
{i}ŕtú*f}Ĺíyj't |r.inp a1a
Pt.ÍtŁtf$Úrtýk !řj!lrś iúaĺ.
Ätĺk'í6bťúellĺäiłÍý1Ĺs(r} lÝ!łGřJít'
saj&{'ĺlą 

' N*goÉar
ccłtr'ulćŁatś . 

n-iłĹ6&ĺnĺ.
Kd{ČlöäLił!ůk' 

'\.łřÉÝ 
e!il.

fi$rid lqtnd: líłclłK'łćssl ' t(iiÚĺ ýját'
l ĺt}s^í lłJdľdd Łith!ffiućĺŕt lÝiw łrlat
|hÍ.?íýilśh(łĹł|hÜĺłciÍsolł Ninšĺel!t'
sŕnát!$lmulét
ĺi,läłld,łÉotl*:ít{i'tá't
|?łl.l*dĺĺrĺíl ni*niĺe i'E.rĺrĺiúĺ ĺ
'{ľĺxr{ĺti ĺĺtilĺióĺĺłcÚr"{ĺi t i
I^ĺ[ĺit!ĺ{;áši.[4ffi illa i
I*rĺahtl:-]ł ĺs

7&|'3. ŕx t0'2.ir
'- ?ĺl 1 i ! 1l }ínK! łj$ł||'. .rźí} 1ś;&:ę í&*'

ř Nieaę łlH.
ľ} Xrĺsąau
t] }íieJ ĺĺJ'l
(i Niľč' đł'ť,

50łt |ĺ!ĺcl iđ!t'
0 l\iĺÍ{xáiiä'

s0l1 Nins gdđ,
5ĺJ0 },lřŕ'sdliŕ.

íj NiÍťś.ĺdď,
w| Niwĺ Ed:ĺ'

(! liiil.ĺ adłĺ'
ij Ninť' ĺd?J.
& |:i'łźr.Ś alnł,
{' lÝĺ,iťs ełht'
Q NiMrnđłi'

üís ĺł&.8l#.
o,ŕ!ô h.iE!'adät

ä"iah'l!l):' ltľ.iŤ}]iiĺ{'
léib$v]ď. Nśffi rĺĺĺ\

ż0Í ĺ. ŕľ l0 t0. {}
.,Ił}* udą' lÝ]fi# xJď.

Ěíi fli{
N!x'ĺ.gdw,' )ÝiĐc'!Jg'
!(ĺws g&ĺ, áíi,ĺ:i déĺ.
|'Ýiłcł +dłt }ĺjniš 13ąí'
}Ěiful Úfi NiĎos .d"ź,
l.čiĺ{s +ĺ* t{łkí &lĺĺ.
ľ(.!ít' |dei NiBtr áánĺ,
řiítlcstr-lłt. N''lł{ľ!ä.
$iĎff ądst Nińd{ äd'|'
l..}Idďłdá. t.ł!xxeĺJĺt-
i\tiĄcĺ sdcl' }iiłr6 eÉsĹ
Nłffi rÍjĺt. Ní'}łx ać&'-
l{ĺĺĺxłd*' }{ĺzg ać*r
|łltsdđeJ }łĺ'łj8'adłĹ.
xi9d'ilł.ę Niłľĺ,.rĺÍí.
lÝtB3dg!, i\řín*B'a,
$iN.\ 'ilłG. ,,li!,ł, ilłil',

|łi#ĺ]ids
Nixĺ rđer,

!Ýi|'ä fi'K
}$sąĺ'aĺa

*řinł* rdn'
N!ffi adst.
Hĺđtn adłl.
Nhę áil'ĺ'

NiÍř$lł"
t*iei üJaŁ
l'}itrł idá-
l.řiolr glu'

Aż aĺĺarok a?. {:}PTHN Kfĺ. Ćégtíľ ľencĺsrĺlľśből ĺj?áľműÍ-nôk, anrclycéssk esľtćn a Č'ćgkĺ'iz|iinybcn lrlegje|cnt hĺvnĺłĺ.ĺ:ls
íldátokeľ ĺať{almäZŻ.ä' más *fsÍqŕ]/.€1ĺlk esľÉn egyťb k}řľłĺsb{ĺ| s:ĺáľrn{z$ hivatalĺrs ć,ĺęy{jreĺi ĺĺrľĺ,rľrič;ĺ* ĺírĺliatĺik'

Lekéľdezŕ.s idđpontja; 20 tó.ü?. }2 Ü9; i5
lJtolsl fc|đolgozom Cégköulo$y mĘe|cnÉĺi ĺJátunla: 20ls.0?. l l.

Áĺlaĺbázis utolsń áktflaiizđlásĺ, dátumt: 20ls.ül, t? 08:Ž4
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&|áíťiłs*rul,łntx

Altĺlirl*ĺ{ 7"xĺlhĺłľ .fĺłľlt,Ás (a''ĺl: Kĺ:ese Aglleĺ, lak<ihat'l.: li?-i L{ľdĺ'lp*st, Sinlĺ tlĺcti ii!). tĺsĺtsĺĺg;
Ĺigl'.'v,ezłlĺłi]l Íĺti.nt łi'siici es G'ľöľgy KĺlľltitĺllÍ fo*ĺ:lclłĺssĚgii 1ľłľsasĺig {szék|lľlv: tÔtl6 tsuĺ!ĺĺpĺst. .I'*[ekĺ

tóľi pĺłc Hl4'} ĺigyve'eetłrj* a cég*t ĺrĺĺkÉllt.ieg.vzeľn. hogy a cég e lůŕľt' clĺiĺly,ĺnrĺltt \'.ägy ny0ĺ11Íí1Í*t1

elnevez{se aĺťl ner.elneĺ Öniit|<lĺrlt íľonl ĺz ĺlĺbi:iak szeľítlĺ:

\ś^
!ł\'\--

äsuhĺÍł Tĺłnĺđs

:

Ąlulíľotĺ tlľ. $dlmĺrl Júzsĺ*'Í]i'igyt:4ĺt iĺíi.ĺíl''Ü|llsfillĺ; ł9059. ł 1lĺi lJ,rrł"1apeĺł, Káĺtlľíil.{ĺpílľ ĺór &' ĺs/i.j
łłfĺv.ł'ľ.{3}b*kezdĺĺĺła1a7l-1iłĺigírz.ĺr!*n:,}:<rgye;:t

Ágĺre*, l*kóh*,ly: .l t?3 Í3udĺrp*st. $ĺn:a ut{n ji}.). cluĺtq'ĺĺt sĺ1ĺáĺ kcz-iitľg jľľa ĺtlĺi' ćs szuméĺ"y a.złrllo'ssáęä{

ä äNät(i3{3 saĺil:lů *ĺ|l-.v*ĺ bonlutĺrtssá'viil .ignzolta' ['r,zeľl á[ĺĺĺ!iun elIeľ'jcgł,zeĺt aláíľ{s.nlin1a a
cégłłej eg5,1$5 i ĺ';éĺę l elrl nle,I łćĺĺletéĺ kép *zi.

#ut.ĺtly;c"rt, 2ł} !5, ĺt:utiťiłagľtizttłłjt#tłik.-"

1

t --*-.

ŕl{p:uggl,é.ĺlĺiJi ĺĺ.;/ / /\
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oł.|;,j1 
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deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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ÄIulíibtt 'fsohĺíľ Taniás a gÜcľ ts ayoncY Kľ1'. {SzéldrcIy: 1Ü86 Buctapest. Teieki téľiľĺac řV4; Á'đóseám: 24?7wigĄ+{,l- usľuoutője eaťłtoĺ nyil*tkomn, hogy az áttďam
vezeŕgtt g*ĺ{asági táľsaságn*k nem.ĺ{ll fenn adó-, v'ám- és iltetÉle taÉozása.

Budapest', 20 l ń:0ź" l 6.

r \ .*?ą*':-** i**
Zsoháľ Tamág
figyvezetó

g{"ĺeĺ É* wvĺ*{Ę{iv Kř ł,
łfi${i &uĺÍaľeĺĺ.

t*J*ki ł-. tĺ*i ýiar'.łśiĄ^

6q|$,,: 7fi *l". ŽA.ł : ł 1 1 :ł ť}. }, ł ;:

/ltĺ-\
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iffi3
'ę' iĺ TlLt<l ľřĺĺi Pĺłi' *s Terĺĺrrťl; Piilcl.)lĺ h

,ĺEGYälKÖNYv

nrely késaiilt a ,*ľĺ*ei ĺłľtsítóhety béľbeadásn'' tlíľgyú pá|yźrła'ti ťbthívás Ífilĺľr1.poĺ|ĺĺs
ĺáľg1,ában.
A pá};."azat táťgya: az t-ĺi Teleki téľi Piac Jf jetil2O nm alaptorii|etů piaci iizletbelyisé.g béľĺatí
.jogállak megszeľzése

Időpont: 2[ł16. Fębľuaľ 19. 12.00 óľa
fielye: Ú; ĺeleti téľĺ Piae * piacvezetö ĺľađn
JeIęn ľa*llak: jelentéĺi ír. szeľinr

Á Bizĺlttság rnegá|lapítja. hog}.l' 
Á' Bizottság.ľnegáÍĺapítottą ĺrogy a 2016. Fębľuáľ lf" |uĺáľidőrg.1 a^iĺánlaĺ éľke'ĺeĺ;
mł*lyet a siici ós GyĎľgy Kft. n;łŕqjtĺltt lre .

2. Á Đizoťĺsäg megĺłlłapĺtotta, hogy a pátryázłt én'ényes.
3" A ż0ĺö. ř-ebľuäľ 12' idöpont'ban beadon pályázatban a Sĺiei és G5łőľg1ł l{'tt

ęlmulasaoľé esátolni a pĺ{ty:ázaĺllon köĺęlezöen esetotandi mętlékletęlt l,o'i! uĚl,
ä 30 naplráĹlreľn ľégebbi a|ájľási c]ĺlnpéłdányt.

- A,folyĺatni kĺľáłlt tevékenység}roz sztikséges enge'đélyek náso|aĺot.. Nyĺlatkozat aľTä vonaĺk*zóan' ,hogy a gazĺtasńgi łárcaságnak. *gyéni
vá]lal}ĺoľo*ak nęm á|I ľę'n aĺJó.. r.ám'ćs illetékĺartoatsa'

!ł, 2Ü}ő. ľ'ebľuáľ lg. idŐponĺ* kiíľt hiárypotläsi hatiíľidöľe a stioi
aĺábbi đokuĺnentumokat n1,ľjtotta be:

és Gydrgľ Kf!. az

. Nyi|atkouat aľľa vonatkĺrzóan' hogy a gaedasági ĺársaságrlak nem ált ĺbnn
koztaľt*zł{sa

. 30 napnŕłl ľdgebbi alĺłĺrási cĺmpÉldány

l3udap*st,20'l$; ;Fgbľuiĺľ lý"

.\ę:,łłi;;!
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?ĺlzł:t:r' #

sEÄ-ĐNtEľľ Ív'

Áz {.jj Teleki téľi Piaę- 12 jtłťjbéľ}eľľrén;vĺe beéľkszettpĺő],y.ár'at.- hián;,póĺlás ffirgyában, a boľítekbontésán ľ:regielentekĺói ;

NfiV

Maek Jĺĺzsef
piacvezetó

Molnsľ.I*ŕľđn
piaevezető.hety3:,ettes

BlłkCIĺliné $uűcľ B*beŕt
assuisľ'te*rs

xEľvĺsetľ

JÓľset\láľĺlsi Üazĺiá|kođási Kĺiľ'pnnt Zľt
{'Ji 1.*lĺlkí tóľi ľí*c és Teľmsĺt'i Piacok

ĺ*asę&'ĺĺľo íÜaz-d&ĺk.tłdŕĺsiKłśľ.paut.?.ľl
Ú; rele*i téľi Piac és Temreliĺi Piacok

József.váľasi #azdrillł oĺ{ásí Ko z;:ont Zľt
Uj Teleki tóľi š}iaľ és Teľmelői ŕiacok

I}uĺlapest' 2s1Ô. ľebľuąľ 1s'
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