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Képviselő-testülete számára

Tisztelt Képviselő.testiĺlet!

I. Előzmények

A Képviselő-testiilet az 506/f0|0. (XII. 15.) számú hatźrozatában döntött a:ĺól, hogy elfogadja a
Teleki téri piac rekonstrukcióval kapcsolatos ütemtervet, melyet a 72/20|l. (II. |7 .) számtl
hatźtr ozatáb an mó do s ított.

A Képviselő-testiilet a 92/2011. (m. 03.) számri határozatában Konzultációs testĺiletet hozott létre,
melynek feladata volt többek k<jzött az érvényben lévő szerződések jogi és valós helyzetének
tisztźu,źsa, a jövőbeni célok megismerése, mind az ideiglenes, mind az új piac esetében, a
megszĺintetési ajánlatok megismertetése a helyhasználókkal, szerződések előkészítése az ideiglenes
piacra történő átköltözéshez, az újonnan kialakítandó piachoz kapcsolódó igényfelmérés, előzetes
bérleti díj kiajánlása, egyeztetések lefolytattsa az új piacra történő belépési díjról.

A Képviselő-testĺilet I91/20I1. (IV.21.) száműhattrozatának4.-5. pontjában aza|éhbidĺjntést hozta:
,,4. az űj piac nettó bérleti díjtételeit a piac megnyitásakor a következők szerint határozza meg..

- ital, dohányáru és máshol fel nem sorolt értékesítés 4000.-Ft/m2/hő
- büfe, fa|atoző (melegkonyhával) üzemeltetése
- vegyes ipaľcikk árusítás
- nvers élelmiszerarusítás

2500'-Ft/m2/hő
2500.-FtJmzlhő
1300.-Ftlm2/hő
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A díjak az tĄ piac megnyitását követo második naptári évtől kezdve a Központi Statisztikai
Hivatal á|ta|közzéteľt átlagos fogyasztói áľeme|kedés megfelelő mértékben emelkednek.

5. az űj piacra tĺjľténő belépési díjat és az egyes szerződési feltételeket az a|źlbbiak szerint
határozzameg:
5.1. új béľlők esetén az egyszeri belépési díj versenyeztetési eljárás keretében kertil

megá||apitásrą de összege minimum 200 000 FtJmZ + Afa
5.2' régi bérlők és helyhasznźůők az új piacon versenyeztetési eljárás néIkĹil kothetnek

bérleti szerzodést,,mive| ez cserehelyiségnek minősül. Ebben az esetben a belépési díj
200.000 FtlmŻ + Afa azzal,hogy
5.2.I. a jelenlegi bérlők maximum a jelenlegi piacon béľelt területnagyságig ebből

10 % kedvęzményben ľészesĺilhetnek, és az önkormányzat 10 éves hatáľozott
idejíĺ béľleti j ogviszoný biztosít ľészükre;

5.2.2. igazoltfelépítmény tu|ajdonosok megállapodás szerint:
- vagy a belépési díjból l0 %o engedményben részesülnek, és az cinkormźnyzat
20 éves határozott idejtĺ bérletijogviszoný bizosít számukľa;
. vagy a belépési díjjal szemben beszámításra keľülhet felépítményük jogi
áIlapot miatti, és egyéb éľtékcsökkentő köľülmények figyelembevételével
megállapított éľtéke, vagy 5 éven belüli szerzés esetén az igazo|t bekerülés
összege, és az önkoĺmźtnyzat 10 éves határozott idejű béľleti jogviszoný
biztosít a résztikľe.

5.2.3. rij piacon a jelenlegi bérlők és helyhaszrá|őkrészére abér|eti szeruodésben az
Önkormányzatnem zárjaki a bérleti jogviszonyok átruhtľ:źsi|ehetőségét, és a
volt felépítmény tulajdonosok szämźra a szerződésük fennállásáig az
albérletbe adást engeđ é|y ezi.

5.f.4. a belépési díjat a helyhasználók és bérlők az a|átbbi részletekben fizethetik
meg:
- 5oÁ-ot az e|oszerződés megkötésekor foglaló jogcímén;
- 2lYo-ot a piac kivitelezésének megkezdését követő 30 napon belül;
- a fennmaradő 75 %o-ot tetsző|eges részletekben, de legkésőbb az íĄ piacon
lévő helyiség bérleti szerzodésének megkötésével egyidőben.''

Ezt követőn a Képvĺselő-testĺilet a 291/20|1. (vtr.07.) számú határozztával módosította az e|őbb
említett hatttrozatot az a|äbbiak szerint:

Módosította a 191'lf01l. GV.21.) szźlmű hatźrozat 4. pontját, mely alapján a ťlzetendó bérleti
díjtételek:
Azűj piac nettó bérleti díjtételeit a piac megnyitásakor a következők:

- ital, dohányáru és máshol fel nem sorolt értékesítés 15 000.-Ft/m2lhó
- büfé, falatoző (melegkonyhával) üzemeltetése 2500.-Ft/m2/hő
- vegyes ipaľcikk árusítás f5\\.-FtJmflhő
- nyers élelmiszerárusítás I300.-FtJmf/hő

A dfiak az űj piac megnyitását kĺjvető második naptári évtől kezdve a Központi Statisztikai Hivatal
á|ta|kozzétett átlagos fogyasńői áremelkedés megfelelő mértékben emelkednek.

Módosította a 19 1 /201 1 . 0V'2 1 .) számű hatźtrozat 5. pontj át, mely alapjĺán:

,,3. az űj piacra történő belépési díjat és az egyes szerződési feltételeket az alábbiak szerint határozza
meg:
3.1. új bérlők esetén az egyszeń belépési díj versenyeztetési eljárás keretében kerül
megźi|apitźtsrą de összege minimum 200 000 Ft/m2 + Afa
3.2. régi bérlők és helyhasná|ők az új piacon versenyeztetési eljĺárás nélkĺil köthetnek bérleti
szerződést, mivel ez cserehelyiségnek minősül. Ebben az esetben a belépési dij f00 000 Fťm2 +
Ąfa qz'z'a.|,h6gy

3.2.I. a je|enlegi bérlők maximum a jelenlegi piacon béľelt területnagyságig ebből
- büfé, fa|atoző (melegkonyhával) üzemeltetése esetén 50%
- vegyes iparcikk árusítás esetén

- nyers élelmiszerárusítás esetén
50%
75%



- ital, dohányáni és más, fel nem sorolttevékenységek esetén 0%
kedvezményben részestilhetnek, és az önkormźtnyzat 15 éves hatĺrozott idejtĺ bérleti
jogviszoný biztosít részükre; amennyiben a helyiség hatźlrozott idejiĺ bérleti szerzt5dése |ejár
és azt a béľlő a bérleti szerzodés |ejártát követően tovább akaľják béľelni az ÖnkoľmáÍfyzat
előbérleti jogot biztosít és a béľlónek nem kell rijbóli belépési díjat ťlzetnie

3.2.f . igazo|t felépítmény tulajdonosok külĺin megállapodás szerint:
- vagy a3.2. szerinti belépési díjbóI
- hiifé, fa|atoző (melegkonyhával) Ĺizemelteŕése esetén
- vegyes iparcikk árusítás esetén
- nyers élelmiszerárusítás esetén
- ítal, dohányárú és más, fel nem sorolt tevékenységek esetén

50%
s0%
75%
0%

engedményben ľészesülnek, és az önkormányzat 15 éves határozott idejű béľleti jogviszonyt
biztosít számukra; amennyiben a helyiség hatátrozott idejű béľleti szerződése |ejźr és azt a
bérlő a bérleti szerzodés |ejźlrtát követően tovább akarja bérelni az önkormányzat e|őbér|eti
jogot biztosít és a béľlőnek nem kell újbóli belépési díjat fizetnie
- vagy legfeljebb a jelenlegi piacon lévő felépítményĺik nettó alapterülete szerinti az űj piacon
belépési díj fĺzetési kötelezettség nélkĺil cserehelyiség bérleti lehetőséget binosít az
onkormányzat75 éveshatźrozott idejű bérleti szerződéssel, amennyiben a helyiséghatározott
idejtĺ bérleti szerződése lejár és azt abér|ő a bérleti szerzjődés |ejártat követően tovább akarja
bérelni, az önkormányzat e|őbér|eti jogot bizosít és a bérlőnek nem kell belépési díjat fizetnie

3.2.?. új piacon a jelenlegi bérlők és helýaszná|ők részére a bérleti szerzíĺdésben az
onkormányzat nem zźtrja ki a béľleti jogviszonyok átruhrízási lehetőségét, továbbá a volt
felépítmény tulajdonosok részéľe a szerződésük fennállásáig az |993. évi LXXVIII. törvény és
a Budapest Józsefuárosi onkormányzat |7l2OO5. (rV.20.) önkormányzati rendelete szerint a
bérbeadó hozzájáru|ása esetén adhatjrák a béľleméný albérletbe.

3.2.4. abelépési đijatabérlők és helyhasznźůókazalábbi részletekben fizethetik meg:
- S%o-ot az e|őszerzodés megkötésekor foglaló jogcímén;
-15oÁ-ot a bérlemény birtokbavételekor és
- 80%o-ot a bérlemény birtokbavételét követ 1 éven belül, havi egyenlő ľészletekben.

3.2.5. A felépítményük éľtékének beszámítását vá|asztő helyhasználók a belépési díjat az alábbiak
szerint fizethetik meg:
- a belépési dijba beszźtmítő foglaló ill. előleg címén az e|őszerződés megkötésekoľ a
felépítmény énék beszrĺmításra kerül,
- a fennmaradó belépési díj 20%-a a bérlemény birtokbavételekor
. a fennmaradó belépési díj 80%o-a birtokbavételét kovet 1 éven belül, havi eryenlő
részletekben.''

Az új Teleki téri piac 2014 év máľcius hónapban átadásra és megnyitásľa kertil.

II. A beteľjesztés indoka

Azűj piac működéséhez,iizeme|tetéséhez a Képviselő.testtilet máľ döntést hozottaza|ábbiakő|:
- a 404/f0I3. (XI.06.) száműhatározatában döntött az új Teleki téri piac iizemeltetéséhez szükséges

gépek, eszközök, mobílifü beszeruéséről, melyre bruttó 30.851,0 e Ft keretösszeget biztosított, és
döntött a piac üzemeltetését biztosító sz'a|gá|tatások fedezetének biztosításáról.

- a 404/2013. (xI.06.) számű hatźrozatátban dönt<jtt arról, hogy a piac bérlőivel kötendő bérleti
szerződések megkötése sorźn az onkormrányzat a bérlők részére a ténylegesen mért fogyasztások
és haszná|at a|apjźn továbbszrámlázza az elektromos áram, az ivővíz, a fü|dgźnszol9áL|tatás díjźLt,
valamint a piac tizemeltetéséből eredő zöldhulladék-' szerves eľedetiĺ hulladék-, kommunális
hulladék bérlő által leadott és az uzemeltető által nyilvántartott mennyiség szá||itás díját, a
bérlőknek valamint arról, hogy további más költséget, díjat nem kell fizetni.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tulajdonosi
jogkorében e|járva több esetben döntött a bérleti jog źiruhźnásáhozva|őhonÍtjáru|źs üryében:

- a8I8/20I3. (VII.19.) száműhatározatábanhozzźĘźrult a Teleki téľi piac D3 jelölésű üzlet bérleti
j o ganak źLtÍvháZźLs źLhoz B arab ás Lász|ő r é szér e,



- a |407/f073. (XII.16.) száműhatźrozatźlbanhozzźýáru|t 13 jelĺĺ, 15 m2 alapteľiiletil piaci rárusítóhe|y
használati jogánakbérleti jogviszony keretében történő átengedéséhezRévész Béla vállalkoző részére,
- a 1434/f0i3. (xII.20.) számű határozatában hozztýára|t a H4 jelű, 40 m2 a|apteruletű piaci
árusítóhely hasznźůati jogának bérleti jogviszony keretében történő átengedéséhez a Süci és Gyöľgy
Kft. részére,
- a 1435/2013. (xII.20.) száműhatározatábanhozzájźlru|t aH7 jelű, 20 m2 és |f je|u,19 m2 piaci
ĺárusítóhelyek használati jogának bérleti jogviszony keretében történő átengedéséh ez az one Moľefľuit
Kft. részére.

Az űj Teleki téri piac tizemeltetéséhez és működéséhez a Képviselő-testület további döntései
szükségesek az témakörökben:
l. a piacokľól szóló önkormányzati rendelet elfogadása és ezze| egyidejűleg a Teleki Lász|ő téri

Elelmiszer Piacról sző|ő |012009, (II,27.) önkormányzati rendelet hatalyon kívĹil helyezése,

2. a YIII. kerületi onkoľmányzat tliajdonában etió nem lakás cé|jfua szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3, (VI. 20.) önkoľmányzati rendelet módosítasa,

3. az e|óterjesztés Előznények részében ismertetett képviselő-testiileti határozatta| elfogadott
belépési díj ťlzetési ĺitemezésének módosíĺása,

4. abér|eti díjakkal és a termelőlďősteľmelők által ťĺzetett napi és havi helypénzekkel kapcsolatos
döntések,

5. a bérleti e|ószerződésekkel rendelkezőkkel kötendő bérleti szerződések taľtalmi elemeinek
elfogadása,

6. a bérleti e|őszerződéssel rendelkezők közül a jelen előterjesztésben ismeftetett körülmények
a|apjźtn bérbeszámítási megállapodások megkötése.

Itr. Tényállási adatok

1. Javaslat a piacokról szóIĺó tinkoľmányzati ľende|et elfogadására

A jelenleg hatályos piacrendelet feltilvizsgźúata sorän alapvető jogszabályként került figyelembe
vételre a lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokĺól
sző|ő |993. évi LXXVIII. törvény (atovábbiakban: Lakástörvény), tekintettel aľra, hogy annak 1. $-
ban meghatározott tárgyi hatá|ya kiteťed minden nem lakás cé|jára szolgáló helyiségre.
Háttérjogszabá'|y továhbá a Budapest Főváros V[II. kerüIeti onkormányzat tulajdonában álló nem
|akás cé|jźtra szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35120|3, (VI. 20.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: helyiségrendelet).

A jelenleg hatályos piacrendelet felĺilvizsgálata során megállapítast nyelt, hogy az abban foglaltak
teljes köľűen nem állnak összhangban a Lakástĺjrvénnyel, illetve a helyiségrendelettel, ezén indoko|t
egy új tinkormányzati rendelet elfogadása.

Az előterjesztés mellék|etét képező rendelet teÍvezet rendelkezik a szemé|yi, területi hatźiyĺő|, az tĄ
Teleki téri piac tizemeltetőjeként kijelölt Józsefuárosi Köaerület-felüryelet és Városüzemeltetési
Szolgálatról (a továbbiakban: JKFVSZ), a bérleti jogviszony idejéről. Ennek alapján az
e|őszerződéssel rendelkezó bérlok esetén 15 éves hatfuozott idóÍarÍamra sző| a bérleti jogviszony,
azza,|,hogy a|ejártát követően előbérlet illeti meg őket, míg az e|őszerződéssel nem rendelkez(5béĺ|ők
esetén határozott vagy hatźlrozat|an időtaľtamú a bérleti jogviszony. Rendelkezik a páiyán.atás
szabá|yairô|' a bérleti jog źtn:ŕrźzásźrő|, és a jogutódlás kérdéséről. Tiltó rendelkezéseket taftz|maz a
szeszes ital árusításának minden formź!źtra.

A piacokľól szóló önkormźnyzati rendelet tervezete az előterjesztés |. számú mellékletét képezi.

2. Jav as|at a 35/2013. C\rI. 20.) iinkoľmányzati ľendelet módosításáľa



A bérleti előszerződésse| rende|kező kereskedők az onkoľmányzathoz az óvadék fizetéséľe
vonatkozóan is kérelemmel fordultak. Az ővadékľa vonatkozó rendelkezéseket a helyiségręndelet
tartalmazza. Mindezekľe tekintettel a helyiségľendelet is felülvizsgá|atľa keľü|t, melynek a|apján az
óvadékot szabáůyozí szakasz módosítása is indokolt.

Az ővadék összege, azaz a 3 havi bruttó bérleti díj óvadékként történő megfizetése alapesetben
ktitelező a bérleti szerzódés megkötése előtt (helyiségrendelet 14. $ (2) bekezdés). A hatáskörre|
rendelkező bizottságjogosu|t ezen összeget mérsékelni vagy elengedni (helyiségľendelet 14' $ (4)
bekezdés).

Módosításként javaslom, hogy az ew évnél nem hosszabb hatźrozott idejtĺ bérleti szerződések esetén
az ővađék megfizetésére rész|etfizetés nem a|ka|mazhatő, az ővadékot egyösszegben meg kell fizetni,
azonban M egy évnél hosszabb időľe kötött hatarozott idejiĺ vagy hatáľozat|an idejťi szerzt5déseknél az
óvadék megfizetésére hat havi rész|etfizetés engedélyezhetó. Az első részletet azonban a szerződés
megkötésekor meg kell fizetnie.

A hatáskörľęl rendelkező bizottságjogosult lenne az óvadék összegének mérsékléséľe, ugyanakkor az
Önkormányzat &dekeire figyelemme| _ az óvadék a béľleti szerződések megerősítésének eszköze -

azonban a teljes elengedést nem javaslom.

A helyiségrendelet módosítás az e|őterjesztés 2. számű metléktetét képezi.

3. Javaslat a belépési díjÍizetés Íitemezésének módosításáľa, valamint 
^z 

üzletkiiľök
módosításáľa

Az előszerződéssel rendelkező bérlők több alkalommal megfoga|maztźtk, hogy a 29|/20Il. (v[. 07.)
szźrnű képviselő-testiileti határozatban szabá7yozott ún. belépési díjakat nem lesznek képesek a
határozatban foglaltaknak megfelelő titemben ťlzetni. Az onkormányzat érdeke, hogy minden
igénynek megfelelő, jövedelmező piac kezdje meg működését, ezért indokolt a belépési díjak fizetési
iitemezésének újraszabá|y ozása a következők szerint.

A bérlők a belépési díj
- 5%-át az előszerződés megkötése során befizették, vagł a felépítményük éľtéke a belépési díjba
beszźlmitásrakerült, és ez esetben S%o-ot nem kellett ťlzetni,
- Isyo-átvagy 20%o-źń a bérlemény birtokbavételekor kell megťlzetni,
- a fennmaradő 80%-źLt három év a|att, havi, egyenlő összegiĺ törlesztő részletekben kell megfizetni,
az,z'v| |16gy a három hónapot meghaladó hátralék esetén egyösszegben esedékessé válik a fennmaradó,
ki nem ťlzetett összeg. Az első rész|et esedékessége a binokbavételt követő hó l0. napja.

A fenti javaslat elfogadásával a bérleti előszerzódéssel rendelkező bérlőkkel kötendő bérleti
szerződések a belépési dij ezen fizetési ütemezésére vonatkozó módon keriilnek megkötésre.

Javaslom továbbá a29I/f0|1' (VII.07.) számű képviselő-testtileti hatźrozat díjtételeinek változatlanul
hagyásźna| az ĺizletkörök helyett termékkörök meghatározásźú a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeirőI szó|ő 2|0/2009. (IX.29.) Korm. rende|et ó. mellékletében foglaltak szerint.

BéľIeti díjtéte| (nettó)

l 5. 000 értékesítése FtJ m2 lhőÜzletköľ: máshol fel nem sorolt teľmékek

Üzletkör: Büfe, falatozó (melegkonyhával) üzemeltetése

Termékkör: - Meleg étel
- Meleg étel árusítása kávéitallal, alkoholmentes itallal,

Üzletkör: Nyers élelmiszer árusítas
termékkor: - Zö|dség. és gyümölcs,

. Hús-és hentesáľu'
- Hal,
- Tej' tejtermék (vaj, sajt, tuľó, savanyított tejtermék stb.)

2.500Ft/mz/|ló

1.300 Ft/m2lhó



- Kenyér- és pékáru, sĺitőipari termék,
- Cukĺászati készítmény, édesipari termék

Üzletköľ: Egyéb élelmiszer
teľmékkör: .Egyéb élelmiszeľ (tojás, étolaj, margarin

2.500Ft/Ínz/hó

és zsíľ, olajos és egyéb magvak, cukor, ső, szaraz-

tészta, kávé, tea, ťuszet, ecet, méz, bébiétel stb.)

- Édességáru (csokoládé, desszeľt, nápolyi,

cukoľkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

- Kózérzetjavító és étrend-kiegészítő termék

(gyógynövény, bioteľmék, testépítő szer stb.)

A Képviselő-testületnek a teľmelői árusító asztal helyhasznźiati díjáról is döntenie szükséges, melyek
d íj téte leire j avas lom az a|źtbbiakat:

napi helyha szná|ati díj:

havi helyha szná|ati díj',

bruttó 2. 1 00 Ft/nap / aszta|

bruttó 21'33 5 Ft/hő/ aszta|

TźĘékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy e|ozetes fe|mérés alapján az őstermelők és termelők
számára árusításra kijelölt helyek l00%-os hasznosítása várhatő, tekintettel arra, hogy az ideiglenes
piacon 22 fő őstermelő árusít, az új Teleki téri piaconl8 db áÍusítóhely áll rendelkezésre, mely
várhatóan 25 db |esz az árusítást biaosító asztalok elhelvezésénekvá|tonatásával.

4. Javaslat béľletÍ jog átruházására

A JKFVSZ felé két béľló jelezte, hogy tevékenységét nem az ę|ószerzódésben megjelölt fonrrában
szeretné folyatni.

A) a Fébeľt Bt.: kérelmében előadtą hogy a Bt. valamennyi kültagja ki|épett a cégből és a2oII'
július 24-én magánszemélyként szandéknyilatkozatot tett. Csatolta a Fébeľt Bt. és Mezei Béla
között létrejött megállapodást a bérleti jogźttuháľ;źlsźtrő|.Ezt követően Mezei Béla kélte, hogy
a béľleti jo1 az e|őzőe|<tő| eltérően az á|ta|a alapított egyszemélyes kft., a |vÍEZEI _ nĺÁľÉ
Kft. részére kerüljön źúirásra. (3. számú melléklet)

B) a Trombitás Teleki Kft.: tigyvezetője nyújtott be kérelmet, mely szeľint tevékenységét \rN-
Fors Kereskedelmi Kft.-ben kívánja folytatni. A benýjtott a|áirás minták, táľsasági szerz(5dés
a 4. szátmű melléklet. Tekintettel arrą hogy a Kft. cégjogi bejegyzése még nem történt meg,
ezért javas|om, hogy a bérleti szerződés egyik hatáIyba léptető feltétele a cég nyi|vántartásba
való vétele és adószám megléte legyen.

AzIvźn Bt.-vel az onkormanyzat arratekintettel kötött bérletí e|őszerződést, hory a Teleki téri piacon
a Teleki Bt. helyhaszná|ő az 1992. március 31-én kelt, határozzt|an idejű helyhasználati engedély
a|apjźn bérleti díj fizetése mellet haszná|ta a2-3. sorszámú 20 m2 alapterületĺi, valamint a2007.
március 01-én kelt hatfuozatlan idejĺĺ helyhasznźúati engedély a|apján béľleti díj Íizetése mellet
hasznáita a 4. sorszámú l0 m2 alaptertilettĺ önkormányzati tulajdonú felépítményeket.
A Teleki Bt. helyhasznźůő 2011. október 18-án felsámolás alá keľült. A Bt. beltagja és képviselóje,
Zsohźr Tamás ezt követően kültagként belépett azlván Bt-be. Azlván Bt. méltányossági kéľelemmęl
fordult az onkormźnyzathoz annak érdekében, hogy bár nem minősül a Teleki Bt. jogutódjának,
bérleti szerzódéstköthessen azúj Teleki téri piacľa.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 296/20|2. (I[.14.) szÍtmű határozatáva| hozzájźnu|t
ahhoz, hogy az Iván Bt-vel ktjssön az onkormáĺyzat bérleti eloszerzódést, melyet a Felek
meskötöttek.



Az onkormányzat a H3 jelű kereskedelmi egységre, az |ván Bt.-vel köiött bérleti eloszerződéstöl
elállt, tekintettelarta, hogy a fog|alót a bérleti e|ószerzodést kötő fél nem fizette meg.
Zsohár Tamás időktjzben kültagként a Meltampľox Bt'-be |épett, és kéľelemme| fordult az
Onkormányzat fe|é, hogy a H3 jelű kereskedelmi egységben folytatná tevékenységét a Meltamprox
Bt.-ben' (5. számrú me|Iéklet) Javasolt ezen a Bt.-vel a bér|eti szerzódés megkötése az |ván Bt..ve|
kotött bérleti e|oszerződésben foglalt azonos feltételekkel.

5. Javaslat béľIetĺ szeľződések elfogadásáľa

A jelen előterjesztésben foglaltak szerinti javaslatokat tarta|mazí bérleti szerződések tervezetei
előzetesen több alkalomma| egyeztetésre kerültek a leendő béľlőkkel. A bérleti szerződések tervezetei
máľ tartalmazzálk a belépési dijťlzetés 3 éves részletben torténő ťlzetését, az ővadék fizetéséľe
vonatkozó rész|etfizetési kedvezményt.

Az új Teleki téri piacon cisszesen 37 db árusító tizlethelyiség kerĹilt kialakításra. Az e|ózptes egyeztetés
eredményeként, és a korábbi képviselő-testtileti vagy bizottsá'gi határozatokľa tekintettel, valamint a
jelen előterjesztésben foglaltak elfogadásával cisszesen 36 db üzlethelyiség kerül hasznosításľa, oly
módon, hogy 32 bérlővel kerĺil sor a szerződéskötésre.

6. Javaslat béľbeszámítási megáIlapodások megkiitéséľe

Javaslom, hogy a fa|atoző üzletktiľt folytató bérlő jelöltek esetén lehetőség legyen bérbeszámítás
a|ka|mazásźtra, me|y a következő bérlő jelölteket érinti:

- Fébert Bt.,

- Frena Józsefegyéni vállalkozó,

- Raul és Ramóna Kft.,

- Szilágyi Gáborné egyéni vti|a|koző,

- Borsos Gézaegyéni vállalkozó.

A bérbeszámítás megkötésének a|apja, hogy az üzlethelyiség ezen tevékenységi köľ esetén csak a
megfelelő légtechnika beépítésével lehetséges. A bérbeadó kötelezettsége a helyiség ľendeltetésszeriĺ
haszná|atra alkalmas állapotban töľténő rendelkezésre bocsátása, iw a légtechnika kiépítése a
bérbeadó kötelezettsége. A Lakástörvény 9. $-a a|apján a bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak
abban, hogy a helyiséget a béľlő teszi rendeltetésszenĺ hasznáůatra alkalmas állapotba.

A bérlő jel<iltek által elkészített költségvetés és átraján|at az elóterjesztés 6. számrú mellékletét képezi'

A bérbeszálmitásĺa vonatkozó javaslat elfogadásával a fenti bérlő jelöltek bérleti díjfizetési
kötelezettsége az a|á.ŕbiak szerint alakul:

1. Fébert Bt. esetében: a rendelkezésre bocsátott źrajźtn|at a|apjźtn a berendezés kialakítása bruttó
839.223 Ft összegiĺ. A bérleti díjflzetési kötelezettség éves szinten bruttó 800.l00 Ft. A bérbeszÍtmítźs
időtaltama egy év. A fennmaradó <isszeg 39.123 Ft, így a bérbeszamitás |ejźrtát követő hónapban
27 .5 52 Ft bérleti dijťlzetési kötelezettsége keletkezik.

2. dr. Fľena Józsefegyéni vállalkozó esetében: a rendelkezésre bocsátott áraján|ata|apján a berendezés
kialakítasa bruttó I.684.|74 Ft összegű. A bérleti díjfizetési ktitelezettség éves szinten bruttó
|.524.000 Ft. A bérbeszátmitás időtaľtama egy év 1 hónap. A fennmaľadó összeg 33'174 Ft, így a
bérleti díjfizetési kötelezettsé g abérbeszźlmitás lejźtrtźltkövető hónapban 93.826 Ft.

3. RauI és Ramóna Kft. esetében: a rendelkezésre bocsátott źraján|at a|apján aberendezés kialakítása
bruttó |,299.210 Ft összeg. Az éves bruttó dijťlzetési kötelezettség 762.000 Ft. A bérbeszamítás
időtartama egy év és nyolc hónap. A fennmaradó összeg f9.210 Ft, így a béľleti díjfizetési
kotelezettség abérbeszétmítás lejártźtt követő hónapban 34.f90 Ft.

4' Sziĺágyi Gáborné egyéni vá||a|koző esetében: a rendelkezésľe bocsátott źraján|at alapjrán a
berendezés kialakítása bruttó I.407.568 Ft cisszegű. Az éves bérleti díjfizetési kötelezettség 1.143'000



Ft. A bérbeszámitás időtartama egy év és két hónap. A fennmaľadó összeg 74.068 Ft, így a bérleti
díjfizetési kötelęzettsé g abérbeszámittls |ejártft követő hónapban 21 ,182 Ft.

5' Borsos Géza egyéni vá||a|kozó esetében: a rendelkezésre bocsátott árajźn|at alapján a berenđezés
kia|akításabruttő 96f .4l4 Ft ĺisszegű. A bérleti díjfizetési kötelezettség éves szinten bruttó 457.f00 Ft.
A bérbeszámítás időtaľtama2 év és egy hónap. A fennmaradó összeg 9,9|4Ft, így a bérbeszámítás
|ejźrtát kĺjvető hónapban 28.|86 Ft bérleti díjfizetési kötelezettsége keletkezik.

Iv. A döntés tartalmának ľészletes ismertetése
A Képviselő-testtilet elfogadja a piacokľól szóló önkormányzati rendeletet és a 35/2013. (VI. 20')
önkormány zati r ende|etet m ódo s ítj a.

A Képviselő-testĺilet dönt az elóterjesztés Előzmények részében ismeľtetett képviselőtestületi
hatźtrozatta| elfogadott belépési díj fizetési ütemezésének módosításrĺról, a bérleti díjakól és a
termelőlĺl/őstermęlők tita| ťlzetetí napi és havi helypénzekľől, a bérleti e|őszerzódésekkel
rendelkezőkkel kötendő bérleti szeľződések tartalmi elemeiről, valamint a bérleti előszerződésse|
rendelkezők közül a jelen e|őterjesĺésben ismertetett körülmények alapján a bérbeszámítási
megállapodások megkotéséről.

v. A döntés célja, pénzůigyi hatása
A20|4. évben a belépési díj I5%-a folyik be, azaz összesen 6'937.900.- Ft. A belépési díjak 80%-áből'
2014. évben (9 hónapra) befolyó összeg 9.|69.400.- Ft,2015-ben és 20l6-ban I2.2f5,400.- Ft, 2017-
ben (3 hónaprĄ pedig 3.056.467.- Ft. A bevételek átütemezése azt je|enti, hogy f074. évbęn az
onkormányzatnak a piac működtetéséhez több saját fonást kell biaosítani, mint amennyi az ercdeti
költségvetésben tervezése kerĹilt, a következő években pedig kevesebbet, mint amennyiľe előzetes
tartó s műkö dés i kötelezettsé get v á||a|t az onkormźny zat.
A bérleti díjból befolyó havi bérleti dij _ abétbeszámitást nem számíwa - f .0I6.1|f ,- FtIhő.
A bérbeszámítás folýán havonta az onkormányzat 390.5f5.- Ft összegĹĺ bérleti díjtól esik e|. Az
óvadék bevétel f0|4' évben 6,048.336.- Ft lesz. A piac f0|4' évi előzetes kĺiltségvetése a
kedvezményes fizetési feltételeket, a csatoľnadíjat nenr tarta|nlazta, az eľedęti költségvetésbő| az éfa
beťlzetés összege kimaradt. A tervezett bevételek vá|tozása miatt az áfa visszaigénylés és befizetési
kötelezettség cisszege is módosul' A 2014. évi rij piac bevételeit és kiadásait a részleteiben a 7 . szźlmtl
melléklet tarta|mazza. A f014. évi költségvetésben tervezett e|óirźtnyzatokhoz képest a bevételi kiesés
összesen 9.2|3.384.- Ft, ezt a bevételi kiesést csökkenti az ideiglenes piac bérleti díj és helyfoglalási
díja, melynek várható becsüIt összege 3.548.956.- Ft lesz. A kiadási többlet 24.500.0|l'- Ft. A piac
mÍĺk<jdtetésére így 30.|64.439.-Ft fedezet szükséges, melynek fedezetétil a ztro|ás alóli feloldással
egyidejĺileg a működési áItalános taľtalékot javaslom megjelölni.

Az Onkormányzat a Rév8 Zrt-ve| fe|adat-e||źúźsi szerződést köt az új Teleki téri piac hasná|atba
vételi engedé|y megszerzéséhez, valamint a leendő lij bérlőknek az árusítő helyiségek kialakítasahoz
szĺikséges feladatok e||átásźtra vonatkozóan, bruttó 9.198,0 e Ft ĺlsszegben, ezért a 11605 cím
költsé gvetés i előirányzatĺán beltil az átcsoportosítiás szükséges.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet
A Képviselő-testtilet döntése aMagyarorság helyi önkormányzataiľól sző|ő 20|1. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. $ (1) bekezdés 9. pondán, a23. $ (5) bekezdés 16. pontjĺán, a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az eliđegenítésükĺe vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 36. $ (2) bekezdésén alapul.

A rendelet elfogadása azMow. 42. s 1. pontja szerint a Képviselő-testtilet át nem ruhéphatő hatasköre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a ľendeletek és ahatározati javaslat elfogadásáľa.

II,ł.rÁnoz,tTI JAvÁ.sLAT



A Képviselő-testület rńgy diint, hogy

|. af9|/20l1' (V[.07.) száműhatározat2-3.pontja helyébe,2014,március 05-i hatá|yba lépésse| a
köv etkező ľendelkezések lépnek:

,,A Teleki téľi piacon fizetendo béľIeti díjak a piac megnyitásakor:

Bérletidíj (nettó)

Ĺlzletkor: Másholfelnem sorolttermékek l5.o00 éľté|<osítéso Ft/m2/hó

Üzletkör: Büfé, falatozó (melegkonyhával) üzemeltetése 2.500 Fťm2lhó
termékkö,r: - Me|eg étel

- Meleg étel árusítása kávéital|al, alkoholmentes itallal

Üzletkör: Nyers élelmiszer árusítás |.3oo Ft/mzĺhő
termékkör: - Zöldség- és gyümcilcs

- Hús-és hentesáru
- Hal
- Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)
- Kenyér- és pékáru, sütőipari teľmék,
- Cukľászati készítmény, édesipari termék

Üzletkör: Egyéb élelmiszer z.sooFÍJmzĺhő
termékkör: - Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsíľ,

olajos és egyéb magvak, cukor, ső, szźlraztészta,

kźné, tea, ftĺszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

- Édességáru (csokoládé, desszeľt, nápolyi, cukorkaáru,

előľecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.),

- Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógyntivény,

biotermék, testepítő szer stb')

A díjak az t$ piac megnyitását követő második naptári évtől kezdve a Központi Statiszikai Hivatal
éL|ta|kozzétette|őző évi átlagos inflációval megfelelő mértékben emelkednek.

A betépési díj összege, ťrzetésének ütemezése:

Apiacratöľténő belépési díjat abérlők és helyhaszn á|ők azalábbiak szeľint fizetik meg:

Az tĄ bér|ők esetén az egľszeri belépési díj versenyeńetési eljárás keretében kerül megáIlapításra, de
ĺisszege minimum 200.000 Ft/m2 + Afa.

A régi bérlők és helyhaszn á|ók az új piacon versenyeztetési eljárás nélktil köthetnek bérleti szerződést,
tgkintettel arra"hogy ez cserehelyiségnek minősül. Ebben az esetben a belépési dij200 000 Ft/m2 +
Afaazzal,hogt

- SYo-ot az e|őszerzőđés megkötésekor foglaló jogcímén
- I1Yo-ot a bérlemény birtokbavételekor
- 80%o-ot a bérleti szerzodés megkötését kĺjvető hónaptól (azaz 20|4. április hónap) kezdve

három éven keresztül havi rész|etťlzetésse|, az'z'2,|, hogy három hónapot meghaladó hátra|ék
esetén eryösszegben esedékessé válik a fennmaľadó, ki nem ťlzetett összeg. Az esedékesség
minden hónap 15. napja.

A piacon a jelenlegi bérlők és helyhasznźiők részéľe a bérleti szerzödésben az Önkormtnyzat nem
zarjaki a bérleti jogviszonyok átruházási lehetőségét, továbbá a volt felépítmény tulajdonosok részére



a szerződésük fenná||ásáig a mindenkor hatályos a lakások és helyiségek bérletére, va|amint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabtilyoV'ről szóló |993, évi LXXVil. törvény, és a mindenkoľ
hatáIyos Buđapest Fováros VIII. kerületi Önkormányzattu|ajdonában álló nem lakás cé|jfua szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeirőI szóló 35ĺf0|3. (vI. 20.) onkormányzati rende|ete szerint a
bérbeadó hozzájáru|ása esetén adhatják a bérleméný albérletbe.

A felépítményük énékének beszámitźBát vá|asztő
fizethetik meg:

- a belépési díjba beszámító foglaló ill.
felépítmény éľték beszámításra kerül,

- fĺoÁ-ot a bérlemény biľtokbavételekor
- 80oÁ-ot a bérleti szerzódés megkötését követő hónaptól kezdve (2014. április hónaptól) háľom

éven keľesztül havi rész|etťlzetésse|, azza|, hogy három hónapot meghaladó hźńra|ék esetén
egyösszegben esedékessé válik a fennmaľadó, ki nem ťlzetetĹösszeg. Az esedékesség minden
hónap l5. napja.

Helyhasználati díjak:
A piacon a termelői és az ősteľmelői árusító asztal helyhasznźiati dijai:

helyhasznáIók a belépési díjat az a|źhbiak szerint

előleg címén az e|őszeľződés megk<jtésekor a

- napihelyhasználatidíj:
- havi helyhasználati dij:

bruttó 2. l 00 Ft/nap l aszta|
bruttó 2I,33 5 Ftlhől aszta|.',

Üzlethelyiségek előtti teľületľe tiiľténő kitelepütés díja: l00 Fím2 +ÁFA

Felelős: Polgármester
Határidő: 20|4. március 05.

2. a) hozzájáru| az új Teleki téri piacon dohányáľu és szeszes italok nélküli élelmiszer jellegĹi
vegyes kiskereskedés üzletkĺjr folyatására szo|gtiő M jelĺĺ kereskedelmi blokkban, 59 mf
alapterüIetű, piaci árusítóhely hasnlá|ati jogának bérleti jogviszony keľetében tĺjrténő
átengedésélrez a VN-Foľs Keľeskedelnri Kft. részéľe, azza|, |logy a szeľződés hatźiyba léptető
feltétele a cég nyilvántartásba vételéről szóló jogeľős végzés benyrijtlása az onkormányzat felé és
adőszźm megléte.

b) hozzź|źtru| az új Teleki téri piac bifé-fa|atoző ĺizletköľ folytatására szolgáló, E3 jeliĺ, f0 mf
alapteľületű, valamint baromfi kiskereskedés üzletkör follytatásźtra A6 jelű, 40 m2 alaptertiletiĺ piaci
árusító helyiség haszná|ati jogának bérleti jogviszony keľetében történő _ I|ĺ ĺEZEI - MATE Kft.
(székhely: 1089 Bp., Bíľó Lajos u. 35, cégjegyzékszám: 0I 09 965312) részére történő _
źÍengedéséhez.

c) hozzájáĺu| az új Teleki téri piacon zöldség-gyümölcs üzletkör fo|ytatásźtra szo|gźió, H3 jelű 30
m2 alapterülehĺ piaci ĺáľusítóhelynek a Meltampľox Kereskedelmi és Szolgáltató Bt' (székhely:
1181 Budapest, Havanna utca 58. 5. em.27., cégjegyzékszám: 0I 06 787469) részére történő
bérbeadásához az lvźtn Bt-vel kötött béľleti e|őszerzódésben rögzített tartalmi elemekkel egyezo
módon.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20 | 4. mźrcius 05.

3. a bér|eti e|őszerzódéssel rendelkező bérlők / he|yhasntálókkal ezen hattrozatban foglaltak,
valamint af0I4. március 06-źnhatá|yba lépő a piacokľól szóló önkormányzati rendelet, és a2014.
március 06-án hatá|yba |épő a Budapest Fővráros VtrI. keriileti tnkormányzat tu|ajdonában álló
nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35lf0|3, ryr. 20.)
önkormányzati rendeletet módosítása szeľinti tartalommal bérleti szerzodéseket köt.

Felelős: Polgármester

t0



Határidő: f0|4, mttrcius 05.

4. a) hozzájźtru| a Budapest VIII. kerület,35123ĺ11 helyrajzi szźlm a|atti új Teleki Lász|ó téľi piacon
ta|á|hatő El jelű, 40 m2 alapterületű, önkormányzatitulajdonban lévő, nem |akás célú helyiségben
a bérbeadőra tartoző fehijítási munkák költségének bérleti díjba történő beszäm(tásához bruttó
I.684.174 Ft tisszegben a munkák elkészültét, valamint annak |eigazo|ását követő legfeljebb 13
hónap alatt, illetve a bérleti jogviszony fenná||ásáig, havonta egyenlő ľész|etben. Amennyiben a
bérleti jogviszony a bér|ő bérleti díj taľtozása miatt felmondásľa keľült, a béľlő a nrég nelrr
rendezett beruházásajnak megtérítésére nem j ogosult.

b) hozzájźrul a Budapest VIII. kerĹilet,3512311| he|yrajzi szám a|atti rij Teleki Lász|ó téľi piacon
ta|á|hatő Ef je|u, 20 m2 alapterületű, önkoľmányzati tulajdonban lévő, nem lakás célú helyiségben
a bérbeadóra tartoző felújítási munkák költségének bérleti dfiba történó beszámításához bľuttó
|.299.210 Ft összegben a munkák elkészültét, valamint annak |eigazo|ásźlt követő legfeljebb 20
hónap alatt, illetve a bérleti jogviszony fennállásáig, havonta egyenlő részletben. Amennyiben a
bérleti jogviszony a bérlő bérleti dij tartozása miatt felmondásľa került, a béľlő a még nem
rendezett beruhĺázásainak megtérítésére nem jogosult.

c) hozzźĘźru| a Budapest VIII. kerĹilet,3512311l helyrajzi szám alatti új Teleki Lász|ő téri piacon
ta|źihatő H5 jelű, 20 m2 alapterĺiletĺĺ, önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás célú helyiségben
a bérbeadóra tartoző felújítási munkák költségének bérleti díjba töľténő beszźmításához bruttó
1.407.568 Ft összegben a munkák elkészültét, valamint annak |eigazo|ásźú követő legfeljebb 14
hónap alatt, illetve a bérleti jogviszony fennállásáig, havonta egyenlő részletben. Amennyiben a
bérleti jogviszony a bér(ő béľleti dij tartozása miatt felmondásra került, a bérlő a még nem
rendezett beruházásainak megtérítéséľe nem jogosult.

d) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület,35|2311| he|yrajzi szám a|atĺi új Teleki Lász|ó téri piacon
ta|źihatő F jelű, 12 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás célú helyiségben a
bérbeadóra tartoző felújítási munkák költségének bérleti díjba töľténő beszÁmitásélhoz bruttó
962.4|4 Ft összegben a munkák elkészĺiltét, valamint annak |eigazo|źsźtt követő legfeljebb 26
hónap alatt, illetve a bérleti jogviszony fennállásáig, havonta eryenlő részletben. Amennyiben a
bérleti jogviszony a bér|ő bérleti dij tartozása miatt felmondásra került, a bérlő a még nem
rendezett beruhĺízásainak megtérítésére nem jogosult.

e) honÍ$arul' a Budapest VIII. kerület,35723/11he|yrajzi szálm a|atti új Teleki Lász|ő téri piacon
ta|áIbatő E3 jelű, 2I m2 alapterülettĺ, önkormźnyzati tulajdonban lévő, nem lakás célú helyiségben
a bérbeadóra tartozó felújítrási munkák költségének béľleti díjba történó beszźmítźtsához bľuttó
839.223 Ft összegben a munkĺĺk elkésztiltét, valamint annak leigazolását követő legfeljebb 12
hónap alatt, i|letve a bérleti jogviszony fennállásáig, havonta egyenlő részletben. Amennyiben a
bérleti jogviszony a bérl'ó bérleti díj tartozása miatt felmondásra kerüIt, a bérlő a még nem
r endezett beruházás ainak me gtéríté sére nem j o go sult.

Felelős: Polgĺármesteľ
Hatráridő: 20|4. mźrcius 05.

5. ahatározat 3. és 4. pontja alapján felkéľi a Polgármestert a bérleti szerződések és a béľbeszámítási
megállapodások aláírásra.

Felelős: Polgármester
Hatźtridő: a szerzódések és a megállapodások aláírási hatrárideje 20|4. március 20.

6.a) Az onkormányzat a Teleki piac 2014. évi működési kdltségeit az e|óterjesztés 7. szám,ű
mel I ékl eté b en r ész|etezettek alapj rán e lfo gadj a.
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b) az onkormányzat a 11407 cim - kötelező feladat - működési bevételek e|őirányzatát9.f|3,4 e
Ft-tal törli, és a 11|07-0| cím míiködési cél és áItalános tartalékon be|u| az általános taftalék -
kötelező feladat - e|oirányzatábő| 5,664,4 e Ft-ot torö| az új piac bevéte|i kiesése címén'
c) az onkormányzat a I|407 cím - kötelező fe|adat_ mĺkoaesi bevételek e|őirányzatéú3,549,0 e
Ft-tal megemeli
d) az onkoľnráryzat kiaĺlás 11107-0l cím műkĺjdési céI és általános tarta|ékán belĹil az általános
tarta|ék - kötelező feladat - e|őirányzatát a ztro|ás alól feloldja és f4.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás ||407 cím - kötelező fe|adat - dologi e|óirányzatára az t$ piac működtetése címén.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. március 5.

7. Az onkormányzatkiadás 11605 cím - önként vá||a|t feladat _beruhźľlź.si eloirányzatźtn beltl| a
bérlői igények megvalósulásához szükséges egyéb beruházási munkák 9.198,0 eFt e|őkányzatát
átcsoportosítja a 11605 cím - önként vállalt feladat felhalmozísi célú támogatások
áilamháztartáson kíviilre e|őir źny zatźr a.

Felelős: Polgrármesteľ
Határidő: f01 4. mźrcius 05.

8. felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 6-7. pontjában foglaltakat az önkormányzat
költségvetésének következő módosításanál vegye fi gyelembe.

Felelős: Polgármester
Hataridő: az onkormányzat költségvetésének következő módosítása

A diintés végrehajtásátvégző szeľvezeti egység: Yagyongazdátkodási és Üzemeltetési Ügyosztá|y,
Józsefváľosi Kiizteľület-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat, Pénzügyi tigyosztáty

Budapest, 20|4' mźtrcius 03.

{1^,|ŕ'
4^ľh/ (
dľ. Kocsis Máté \ 

/polgáľmesteľ n.

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábóI ...

(

j,ĺ ľil"?%4Ú|vt. L/V' /
dr. Mésár Erika /

aljegyzo
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Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosĺ onkormányzat Képviselő-testületének

. .. ... l 20t 4, (. . ....) iinko r mány zati rend elete

a piacokľó|

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az A|aptłjrvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatáľozott eredeti joga|kotói hatáskörében, az Alaptöľvény 3f. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában meghatáromtt feladatkörében eljrárva a következőket rendeli el:

1. $ (1) A ľendelet tertileti hatźůya a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefvárosi onkormányzat (a
továbbiakban: önkormányzat)kózigazgatási területén, az ĺinkormányzzt át\ta| fenntartott piacokľa terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatá|ya a piacot fenntartóľą a piac üzemeltetojéľe, a piacon énékesítési
tevékenységet folytatókra és a piac teľületén tartózkodóka terjed ki.

2. $ (1) A piac létesítéséről, helyéľől, rendeltetéséről, Ĺizemeltetőjéről és az oÍt alkalmazott díjakľól a
képviselő-testĺilet kiilön hatátrozata rendelkezik.

(2) Az önkormányzat áita| fenntaľtott piac Ĺizemeltetője a Jőzsefvárosi Köztertilet-felügyelet és
Viĺrosiizemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: Üzemeltető), aki a fenntartó nevében vezeti apiacot, annak
mtĺködésével kapcsolatos feladatokat e||átjaés a fenntartó nevében jogosult eljárni.

(3) A piac házirendjét _ mely a piac nyitva taľtrási idejét és rendjét is magában foglalja - az,ľjzpme|tet(i
hatáĺozza meg, melyet a piac területén jól látható helyľe ki kell fiiggeszteni.

3. $ (1) Bérl'o az, aki a piac teľületén lévő értékesítő helyiségre bérleti jogot szerzett és a piac
fenntartój áva| szer ződést kötött.

(2) A berleti szerződés idĺjtaľtama:
a) 15 éves hatźlrozott idótaľtamú a képviselő-testület külön hatáľozata szerint, és ezen béľlőket a|ntźľozatt
időtartam |ejértat követően előbérleti jog illeti meg' vagy
b) a feltétel bekövetkezéséig határozott időtartamú,vagy
c) hatźtr ozat|an idej ű.

(3) A fenntaľtó a béľleti szerződéseket a Képviselo-testület Yárosgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizottságrának
(a továbbiakban: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság) hozzźýźtu|ása a|apjźn köti meg.

4. s (1) Az ostermelő az ősterme|ői igazo|ványának bemutatasát követcĺen, vary egyéb termelő az á|ta|a
teľmelt élelmiszerek eladása céljából a piac területén napi helyjegy, Ya;EY havi helyhasznáiati díj fizetése
ellenében árusításra jogosult, mely helyhasznźiaÍát az ,ijzsyne|tető napi vagy havi rendszeľességgel
megujíthatja 

:

(f) A napi helyhasznźiatra kijelČilt terÍiletnek az igéąybevételéľe a helyhasználó napi helyjegy
megváltĺásáva| szerez jogosultságot. A napi és havi helyhasználati szeľzódést ahelrypét:.z megflzetését
igazo|ő készpéĺufizetési szímla helyettesíti, melyet az IJzsme|tet(5 á||ít ki. A helyjery miĺsra nem
tvhárhatő źt.



(]) A napi helyhasznáIaÍ joga az Üzemeltető visszaigazo|ása a|apján piacnyitĺástó| zźrásig tart. Az
Uzemeltető a napi helyhasználatra kijelölt helyek kĺjzül nem köteles a következő napon is ugyanazt a
helyet az igény|o rendelkezésére bocsátani.

(4) A helyhasználó napijeryét kÓtęlęs álląndóan magánál taľtani és az iizęmęltető képviselőjénęk kéréséľę
felmutatni. Annak hiánya esetén a helyhasználó köteles újból napi helyhasználati díjat fizetni.

(5) A napi és havi helyhasmálatľa szóló döntést azLJzeme|tet(5 hozza meg, melyben meghatĺíro7za a
helyhasználatért ťlzetendo díjat és az árusítandó teľmékek körét. A helyhaszná|ati díjat előre, a piac
nyitásakor egyösszegben kell megfi zetni.

5. s (l) A bérlo ha|áia esetén a lakások és helyiségek bérletéľe valamint az elidegenítésükľe vonatkozó
eryes szabályokľól sző|ő 1993. évi LXXMII. töľvény (a továbbiakban: Ltv.) 40. $-a azkányadő.

(2) A fenntaľtó külĺin hozzź$źlru|ás nélkül csakazLtv.40. $-ban felsorolt személyekkel köthet pályázat
nélktil szerzodést, abban az esetben, ha a halálesettő| számitott 1 hónapon beltil, de legkésőbb alngyatéki
eljáľĺás befejezéséig a fenntartó fellé szerz(5déskötési szándékukat bejelentik.

(3) A (2) bekezdés szerinti hatándó leteltét követően az e rendelet szabályai szerint pát|yánat kerťi|
lebonyolítrásra.

6. $ (1) AzUv.41. $-ban szabźt|yozott esetben abérlő azźita|a létrehozott gazdaságitĺársaság eryéni cég
szövetkezet a|apitását illetve átalakulrását köteles bejelenteni az ,íjzeme|tet(5 fe|é az alapítástól,
átalakulástóI szźtmitott l5 napon belül.

(2) A fenntaľtő az[Jzemeltetĺĺ értesítését követően számítoÍt 15 napon beltil dönt aYárosgazdálkodási és
Péĺlzí.jgyiBizottsághozzźĄźlru|źsát követĺjen a bérleti szerződés módosításáról.

7. s (1) Az tizletkör megvá|toztatźtsaĺakizárő|aga Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és az illetékes
szakhatóságokhozzź$áru|ásźwa|, a működési engedély és a bérleti szeruődés írásban torténő módosításával
kerülhet sor.

(2) Az iizlethelyiség székhelyként (telephelyként vagy fióktelepként) töľténő bejelentéshezbozzájźru|źsa
sztikséges, melyet aYárosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság ad meg.

8. $ (l) A piac területén lévĺĺ, megĹiresedett üzlethelyiségek bérleti jogźtt a fenntartó a pá|yőzat tltján
hasznosítja.

(2) Apá|yázati kiíľrás tartalmi elemeit' apźůyázat eľedményességének megállapítását, a nyeľtes pá|yánót a
Yźrosgazdá|kodĺási és Pénziigyi Bizottság határozza meg az Üzemeltetĺĺ javaslata a|apjźn. A pźiyázat
lebonyolítás a azÍJzeme|tető feladata.

(3) Apá|yázható üzlethelyiségek jegyzékét, és apźiyźvati kiírĺást azlJzemeItető a piac terĹiletén jól látható
helyre l5 napra közszemléľe ki kell fiiggeszteni.

9. $ (1) A piac területén lévő közös hasmáLatű utak és helyiségek rendeltetésszeriĺ használattal összefüggo
tisztítása, a szemét e|szźt||itása, feľtótlenítése az uzeme|tető feladata. A rendeltetéstől eltéró használatból
eredő többleĺszolgáltatás díját abérlőre a fenntaľtó azLJzeme|teto jelzése a|apjánátháÍíthatja.



(2) A bérlot terheli az üzlethelyiség, valamint az uz|ethelyiség előtti teriilet takaľításą tisztźn taľtása és a
Képviselő-testület által megállapított bérleti díjak, egyéb díjak és köziizemi szolgáltatások díjainak
fizetése.

(3) A bérlĺĺ kö,teles az á|taIa bérelt tżlethelyiséget rendeltetésszerűen hasmálni, karbantaĺani, ét||agát
megóvni.

10. $ A bérleti szerzódés azLtv-benszabá|yozott eseteken kíviil megszűnik, ha a piac megszűnik vagy
bezárźsźthatóságihatározatta|véglegesenelľendelik.

11. $ (1) Tilos a piac egészterületén és a piac terĹiletének brármely pontjától 200 méter tĺĺvolságon belül a
közterüIeten pa|ackozott és kiméľt szeszesitalt árusítani és fogyasztani. Az ene irányuló felszólítást a
bérlők kötelesek azĺjz|etben, és azuz|etkirakatában, vagy ajtajźn jőI|áthatő helyre kifiiggeszteni.

(2) A szeszesital árusítási tilalom alól kivétel nem adható.

12. $ (1) Ez a rendelet 20|4. március 6-án lép hatĺályba.

(f)Hatźiyátveszti a Teleki LászIő téľi Élehiszer Piacról szćiő |O/2OO9.(II.27.) önkormányzati rendelet.

(3) A piac terÍiletén létesített Ĺizletet árusító helyek bérletével kapcsolatos, e rendeletben nem
szabáiyozott kérdésekben az oĺkormányzat mindenkoľ hatályos, nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek
bérbeadiására és elidegenítésére vonatkozó ľendeleténekszabźiyai azirányadőak.

Budapest, 2014. mźrcius .....

Rimĺán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgáľmester



Indokolás
a piacokró| sző|ő ......ĺf014. (......) önkoľmányzati rendelethez

Általános indokotás

A rendelet megalkotĺásakor alapvető jogszabályként került figyelembe vételre a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó eryes szabályokról szó|ő 1993. évi LXXVII. törvényt a
(továbbiakban: Lakástörvény), tekintette| ana, hogy annak 1. $-ban megllatározotttźrgyihatá|ya kiterjed
minden nem lakás céljĺára szo|gźt|ő helyiségre.

Háttérjogszabá|y a Lakástörvény végrehajĺására megalkotott Budapest Főváros VIII. keľĹileti
onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jźtra szolgáló helyiségek bérbeadasának feltételeiről szóló
35 l20l3, (VI. 20.) önkormányzati ľendelet.

Részletes indoko|ás

1. $-hoz

Az önkormányzati rende|etteľületi és személyi hatályát jelöli ki.

2. $-hoz
A fenntaľtó kijelöli a piac tizemeltetĺĺjét, mely a Józsefuáľosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési
Szolgálat.
Az ilzeme|tetĺí feladata a házirend megalkotásą aktua|izźiása és gondoskodik annak jól látható helyre
történó kifiiggesztésérol.

3. $-hoz
A bérleti szerzĺídés megkötéséľe jogosult a fenntartó. A $ rögzíti, hory a szerződés megkötéséhez a
Vrárosgazdálkodrási és Pénzüryi Bizottság hozzáj6ru1ása sztikséges.

4. $-hoz
Az ősteľmel ői áľu s ító aszta| igénybevétel ét szabźůy ozza.

5. $-hoz
A béľlő ha|áIa esetéľe a|ka|mazandő szabá|yozásttarta|mazzą a lakástöľvénnyel összhangban.

6. $-hozA bérlő által folytatott tevékenység más gazdasági táľsasági formában történó továbbfolytatását
szabá|yozza.

7. $-hoz
A működési köľ megváltoztatása esetén a|ka|mazandó szabályokat tarta|mazzĄ ezen kívül a székhelyként,
telephelyként töľténő bejegyzés feltételeit.

8. $-hoz
A megiiresedett iŁletek bérleti jogára vonatkozó pá|yězatszabéiyaittarta|mazza.

9. $-hoz
Által ĺános szabźůy okat taĺta|maz a piac mfü ödési rendj én belĹil.



10. $-hoz
Az Ltv-ben szabźt|yozott eseteken kívül béľleti jogviszony megszűnési okottarta|maz.

11. $-hoz
A szeszes ital árusíĺás fogyaszĺís tilalmának szabźůyai keľÍilnek szabźiyozásra'

12. $-hoz
Hatályba léptető és haÍźiyźtt vesztő ľendelkezést tarta|maz.
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Budapest Főváľos VIII. keľůilet Józsefvárosi Onkorm ányzat Képviselő-testületének

. .. 120|'4. (. . . . . . ) iinkormányzatĺ ľendelete

az onkorm źnyzat tu|ajdonában áIló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (vI.20.) iinkoľmányzati ľendeletének

mĺódosításáľĺól

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuiíľosi onkoľmányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkĺjrében eljarva, a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésĹikľe vonatkozó egyes szabályolľól sző|ő 1993. évi
LXXVIII' törvény 36. $ (2) bekezdésében kapott fe|hata|mazźs alapján a következőket rendeli
el:

1. s Az onkoľmĺĺnyzat tulajdonában á||ő nem lakás céIjfua szolgáló helyiségek
béľbeadásrínak feltételeiľől szóló 35l20I3' (VI.20.) önkormányzati rende|et (a továbbiakban:
Rendelet) 4. $-a a kĺivetkező (5) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) Nem adható bérbe a helyiség, amennyiben a kéľelemben foglalt tevékenységi köľ
v é gzését magas abb s zintű j o gs zab źiy kizźrj a.,,

2. s A Rendelet 14. $ ĺ4) bekezdése helyébe a k<jvetkező ľendelkezés lép:

,,(4) A hatásköľrel ľendelkező bízottság jogosult a (2) és a (7) bekezđés szęrinti óvadék
összegének mérsékléséľe.''

3. s A Rendelet 14. $-a a követkęzi5 (a) bękęzđéssel egésztil ki

,,(4a) A hatáskörrel rendelkező bizottság az egy évnél hosszabb időre ktjtött határozott ideju
vagy hatźĺtozat|an ideju szerződéseknél jogosult a (2) és (7) bekęzdés szeľinti óvadék
megfizetését legfeljebb 6 havi részletben engedéIyezni. Az első részletet a bérleti szerzódés
megkötéséig kell megfizetni, a többi részletet atćrgyhő 10. napjáig.''

4. s A Rendelet 14.$ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(7) Amennyiben a fęlek a béľlő kezdeményezésére a bérleti szerzőđést bármilyen okból
módosítjak, a bérlő a mér beťĺzetett óvadék összegét kĺiteles feltölteni a béľleti szerzódés
móđosításának időpontjźtban érvényes bruttó béľleti díj (2) bekezdés szerint számított
összegére. A bérlő a bérleti szerzőđés módosításĺának időpontj ában éwényes bruttó bérleti díj
összegével a (2) bekezdés szeľint kiszĺímított óvadék megfizetésére kötelezett, ha óvadék
megfizetésére korábban nem került sor.''

5. $ A Rendelet 24. s Q) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bérleti szerződés módosításáról szóló bérbeadói megállapodás feltételekhez kathető.
KülÔnt)sen _ de nem kizórólag - a bérlőnek vállalnia kellJ

,,d) kiegészíti az ővađék összegét a 14. $ (7)bekezdés szeľint.''



6. s (1) Ezarendę|ęt2}| . március 06-áÁIéphatá|yba.

(2) E rendelet hatá|ybalépése előtt benyújtott óvadék mérséklése, elengedése tĺĺrgyában
benffitott kérelmeket a kérelem előteľjesztésekoľ hatályos ľendelkezések alapjĺĺn kell
elbírálni.

Budapest, 2014. március ......

Rimĺĺn Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
poIgáľmester



Indokolás

1.$-hoz
A béľleményben v égezhető tevékenységi köröket szűkíti az ilj bekezdés.

2.$-hoz
Az ővaďék a bérleti jogviszonvbő| származó követęlés biztosítása cé|jábőI átađott 3 havi
béľleti díjnak megfelelő pénzösszeg. Az onkormźnyzatnak, mint tulajdonosnak alapvető
érdeke, hogy óvadékot minden bérlő Íizessen, ezért teftem javaslatot az óvadék elengeđésének
tĺĺrlésére.

3.$-hoz
Tekintettel ata, hogy az elengedésre ezenhil nem lenne lehetőség, javaslom az ővadék
ĺisszegének részletekben tĺĺľténő megfizetésének lehetőségét szabźl|yozłĺ. A VPB jogosult a
részIetťtzętés engedélyezésére, mely 6 havi részletekben töľténő teljesítést foglal magában. Az
első részletet a bérleti szęrz(5đés meskötése előtt ľendelkęzésľe kell bocsátani.

4.$-hoz
A jogalkalmazás megkönnyítése érdekében szükséges volt pontosítani az ővadék felötléséről
szóló bekezđést.

5.$-hoz
I o gszab á|y i hiv atko zás he lye sbíté s ére keľiilt s or.



Az onkoľm ányzat tulajdonában állĺó nem
lalcás céljáľa szolgáló helyiségek

béľbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (u.
2 0.) tinkoľm ány zzti ľendelet

Budapest F.ővá.ľos VIII. keľü|et Józsefuáľos
onkoľmányzat

Képviselő-testiiletének
.../2014. (......) önkoľmányzatĺ ľendelete
az onkoľm źnyzattulajdonában álló nem

|alĺás céljáľa szo|gáIó helyiségek
béľbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.

20.) łinkoľm ánvzati rendelet módosításáľól

14. $ (4) A hatáskönel ľendelkező bizottság
jogosult (2) bekezđés szerinti óvadék cisszegének
mérséklésér e, v agy elengedéséľe'

14. $ (7) Amennyiben a felek a bérlő
kezdeménye zéséte a bérleti szerzódést bármilyen
okból módosítják, a bérlő amtrbeťlzetett óvadék
összegét köteles feltölteni a bérleti szerződés
módosításának időpontjában érvényes bruttó
bérleti díj szerint szźlmitott tisszegére' A bérlő a
bérleti szeľződés módosításának időpontjában
érvényes bruttó bérleti díj szerinti óvadék
megfizetéséľe kötelezett, ha óvadék
megfizetésére korábban nem került sor.

f4. s Q) A bérleti szerzodés módosításáľól szóló
bérbeadói mesállapodás feltételekhez kĺjthető.

l.$ Az onkormányzat nilajdonában álló nem
lakás céljára szo|gáiő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35120|3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 4. $-a a következó (5) bekezdéssel
egészül ki:

,,(5) Nem adható bérbe a helyiség, amennyiben a
kérelemben foglalt tevékenységi köľ végzését
magas ab b s zintű j o gsz ab áIy kiz órj a.''

2.s A Rendelet 14. $ (4) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(4) A hatáskorrel rendelkező bizottság jogosult
a (2) és (7) bekezdés szerinti óvadék összegének
mérséklésére.,,

3.$ A Rendelet 14. $-a a következo (4a)
bekezdéssel egészül ki:

,, (4a) A hatáskörrel rendelkező bizottsóg az eg)
évnél hosszabb időre kott)tt határozott idejíÍ vagl
hatdrozatlan idejíi szerződéselrnél jogosult a (2)
és (7) bekezdés szerinti óvadék megfizetését
legfeljebb 6 havi részletben engedélyezni. Az első
részletet a bérleti szerződés megkatéséig kell
megftzetni, a többi részletet a tárgyhó I0, napjáig
esedékes.',

4.$ A Rendelet 14.$ (7) bekezdése helyébe a
következő ľendelkezés lép:

,'(7) Amennyiben ą felek a bérlő
kezdeményezésére a bérleti szerződést bórmilyen
okból módosítják, a bérlő a mór befizetett óvadék
összegét kt)teles felnlteni a bérleti szerződés
módosításának időpontjában érvényes bruttó
bérleti díj (2) bekezdés szerint számított
osszegére. A béľlő a bérleti szerződés
módosítósának időpontjában érvényes bruttó
bérleti díj összegével a (2) bekezdés szerint
kiszámított óvadék megfizetésére kötelezett, ha
óvadék me gfizetés ére koľábban nem kerüĺt s oľ.,,

5.$ A Rendelet 24.$ (f) bekezdésének d) pontja
helvébe a következő rendelkezés léo:



Különösen _ de nem kizárő|ag _ a bérlőnek
vállalnia kell
a) a szerzódés módosításától kezdve
megťlzeti az újonnan megállapított béľleti díjat,
b) ha a szerzódés nem tarta|maz ilyen
kikötést, a bérleti dijat ajövőben, évente január
l-jétől a KSH źůta| az e|őzó évre vonatkozón
kozzétett fogyasztői árindex métékével növelve
fizeti meg,
c) a bérlő vźi|a|ja a 17. $ (4) bekezdésben
foglalt közjegyzoi okirat a|źńrźsát, amennyiben az
a bérleti jogviszony létrejöttének feltételeként
előírt,
d) kiegészíti az ővadék összegét a la. $ (3)
bekezdés szerint

,,d) kiegészíti az óvadék osszegét a Ia' $ Q)
bekezdés szerint.,,



3. [zA*.*- '*!9aä\os

Me.gállapodás.
gazdáságĺ] táľsáságban bíľt

' béľleii jog átľuházásáľól

amely lébejđtt

etľĺészröll
FEBERT Keľeskedelmi Betéti Társaság (a továbbiakban: r.ÉnrRľ nt';
cégiegyzékszám: Cg 0i-06.1 l5291
véłhely: 1086 Budapest Teteki L. tet 5T sz' paviloĺ
ądós.zím : 282663 92 -242
mintÁadó'

rnásrészľől:
Mezeí EéIa
lakóhely: 1089 Budap.est, Bíŕó L. u. 35..J./2.
sziileÍett: Gyöngyös; t 948. október 23.
anyja neve ; Ráoz Juliąnna
adóazonosító: 8298800486
mint Áwevo,kozott.

*:ĘBPRT B:i, (cegjegyzékzrám: Cg 01-06.115291) a mai napon äfubáryZAMęzei Bélłĺĺag089 Bu{:pe* 
,Bíi? *L..u 3.5'. LD')-a tfusasĘ fuIaj{onosríľa. a f0|1.;J.'oĹ;};;

Ěucapest Jo7.setvaÍosr onkorÍnány.zat (bérbeadó) és.a FEBERT BĹ (béťló) között létľejött
bér1eĺ:}ősz:r,':ődésben..bjzto9ítptt 2, éiąix"t6 -a felépitenđő Td.ôH łéi. iíäň kialakított-
nęm iakíás céljára Śzolgríló Ĺizlethelyiség berJeĺi jog{t.

BudapeŚt 20L2' .februźł 20.

',ľ äff#iť$,,,
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ľBľľnĺnĺ
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)
lVÍezei Bélĺĺ

Átvevó



'Ti,ä#ľŤľ,#;lľ#''Mezei Béla
1089 Budapest
Bíľó L. u. 35. I. 2.

Dr. Szabó Gáboľ igazgatő részére
Józsefvárosi Váľosüzemeltetésĺ Szolgálat
1082 Budapest
Baross u. 81.

Táľgy: Bérleti előszerzőđési jog átíľása

Tisztelt |gazgatőUrl

Alulírott Mezei Béla -mint a ľÉgpRr BT. tulajdonosa és uzlevezetője-2011. novęmber 7-én
bérleti e|őszerződést kötöttem a felépítésre keľülő új Teleki téľi piac cserehelyiségeire:

- egy 20 m2 alapterületű bĹifé-falatozó
- egy 40 m2 alapteľületű baromťl kereskedés üzletköľ ce|jára.

A FÉBERT BT. kültagjai valamennýen kiléptek a taľsaságból, anyagi kockázatot és
személyes közremfüödést a cég működésében a továbbiakban nem vállalnak, igy uz
megsztĺnik.

A tárgyban 2011', július 22-én tett száńdéknyilatkozatban magánszemé|yként is ajanlati
kötöttséget vállaltam.

Fentiek ismeľetében tiszte|ettel kéľem, hogy enge d'é|yezzék u űj Telekĺ téľi piacon
kialakítandó iizlethelyiségekľe vonatkozó (elő)béľleti jog nevemre tiirténő átírásńt.

Budapest, 2012. február 13.

Tisztelettel:

Adószám: ztzeasgż-ząz l

hb,ĺ,+"' n n''I-\., U^vlL Cĺ-.L.".

?Łz-_'
''FEBERT!'BT Mezei Béla

l086 Bp.' TelekiLász|ótéĺ 57.

9^łŁ. o9-. /ą.



BUDAPESTI4. sZ. ÜGYvÉnr IRoDA
1'077 Budapest vII. k. KiráIy u.,67.
1391 Bp.Pf.247

Dr. Sebők Máľton ügyvéd
tellfaĺ: 351-1747

mobil:0630/93IB4ZB
e.mail: dľsebok@t-online.h u

'tl. r !J.ÍLÔ I
Tisztelt Budapest VIII. KerĹiteti onkorm őnyzat'",.*.T#::i"" 
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Tíszte]t MészálrErika AłIjelgyz,őAsszony tészére! 
*,. *,.. . .bt{łť' ĺu.,;ĺ; ł 0h 4
ŕ-il. ,n1Ź |l.ll ń Í\ ł ,

A ,,FÉBERT'' Bt Kereskedelmi
Teleki LászIő téren kialakítandó
és egy 40 nm.esre.

:.'.... 1:.":.ť.-:-. :l].luló JÚL Ü2. ?
Betéti Társaság bérleti előszeruőđéssel rendelkezik a /piacéptileten beltil két bérleményre egy 20 nrrĺ.esľś

(i

t

Ügyfelem Mezei Béla Z}|Z.február 13-án a Józsefuaľosi Varostizemeltetési
Szolgálatrrak ínásban jelezte, hogy a ,,Fébert Bt,,. a bérleti jog.a va1ó vĺáľom ányi jogát
részére źúĺllhäna.

Az ügyben kérelem ellenére amainapig nem töľtént intézkedés

Tisztelettęl kéręm'az AljegyzőAsszonyt a bérleti előszerződést megkötlri cégemmel a
aNBZEI- MÁTE r.'"'ř.ĺ.lmi és ÉpftőípariŕJu,ł, Felelősségtĺ Trĺrsaság Cg.01-
09.965312, székhely: 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 35. 1. em. 2/a., adószám:
f34301s4-2-4f).

A tisztelt A|jegyző Asszony mielőbbi intézkedés étvźtva

Budapes!2O 13. június 26.

Tisztelettel:
Dľ. SEBŐK nĺÁnľoľ ügyvéd

A Budapesti 4.s2.
1077 Budapest

1391
tel: 30 931
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EXPoRTÁLANDT Rovłrox K|vÁI-AszTÁsA ffi

í Á|ta|ános adatok
Cég1egyzékszÁm: 01 09 96531f (Hatályos)

Cégforma: KorIátoIt fe|elősségii társaság

Alakulás dátuma: 20l l.06.28.

Bejegyzés dátuma: 20 | | .07 . |3'

2 Acége|nevezése
2f2 MEZE!-MATÉ Kereskedelmi és Épĺtőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Bejegyzés kelte: 20|| '07 '|3.
Haĺlźlyos: 20 l 1.07. 1 3, . ...

2/1 FÉBERT 20l l Kereskedelmi és Épitőipari Korlátolt Felelősségĺĺ Társaság
Haĺályos: .... ''.
(Nen bejegłzett)

3 A cég r.ividített e|nevezése
3ľ2 MEZEI - lr,ĺÁľÉ rn'

Bejegyzés kelte: 20l l'07'13.
Haĺályos: 20 1 I.07. l 3' - .''

3/1 FÉBERT2oll Kft.
Hatályos: '.. -...
(Nem bejegłzer|

5 A cég székhelye
5/1 I0E9 Budap6Í, Bĺró Lajos u. 35. |. em.2la.

Bejegyzés kelte: 20l 1.07. l3.
Hakźlyos: 20I l'07.I3. -...

8 A társasági szerződés (alapszabá|y, a|apító okirat, létesĺtő okirat) ke|te
a1 2011.06.28.

Bejegyzés kelte: 20l 1.07.l3.

HatĺźIyos: 20] I.07.13. -...
82 2011.07.11.

Bejegyzés kelte: 20l l.07'l3.
Hakźlyos: 20I I.07.I3. -...

v3 2013.01.15.
Bejegyzés kelte: 20 l 3.04.03'

HatáIyos: 20l3.04.03. - '..

9 A cég tevékenységi köre(i)
9/1 47l l,o8 É|elmiszeĺ je||egűbo|ti vegyes kiskereskedelem

Bejegyzés ke|te: 20l l'07.l3.
Tör|és kelte: 20|3.02.14.

Haĺályos: 20] ].07.13. - 20I3.02.14.
9ľ2 4729,08EgyébéIelmiszer-kiskereskedelem

Bejegyzés kelte: 20l l.07. l3.
Tör|és ke|te: 2ol3.02.|4.

Hanźlyos: 20l I'07.13. - 2013'02.]4.
9/3 478t'08 Éle|miszer,ita|'dohĺáĺryárupiacikiskereskede|me

Bejegyzés kelte: 20l 1.07.13.
Törlés kelte: 2013.02.L4.

Haĺályos: 20 I I'07. 1 3. - 20] 3.02. 1 4.

9/4 Élelmiszeĺ,ital,dohányáľunagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 201 1.07.13.
Törlés kelte: 20|3.02.14.

HatáIyos: 20 1 1.07. I 3. - 20 ] 3.02. I 4.

9/5 5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
Bejegyzés kelte: 20 l 1.07. l 3.
Törlés kelte: 2013.02.14'

Hatályos: 20 l 1.07. I 3' - 20 ] 3.02. ] 4.

9/6 5629,08Egyébvendéglátás
Bejegyzés kelte: 20l l.07. l3.
Törlés kelte: 20|3.02.|4.

htÍp : / lwww. opten.hu/loadpage.php?dest:CTCT&lang:&cid:0 1 09 9 6 53 12 2014.03.04.



opten Cégtár 2. o|da|, összesen: 3 oldal

Főo|da| lVlssza lsú9ó K|lépés i 201a. 03' 0a. l

Hatályos: 20] ],07,l3, - 20l3.02.l4,
9/7 5630'08ltalszolgáltatás

Bejegyzés ke|te: 20| | ,07 .|3,
Tör|és kelte: 20 | 3.02.| 4.

HaĺĺźIyos: 20 l ],07' l 3, . 20 1 3-02. 1 4.

9/8 702f,08 lJzle|yitęlí. eevéb vezetési tanácsadás

ffi € ffi @:&éBltgď'ifiäsłE B ltŤľJ.#äJ5ľB1:;Ľľ"ťT]áäi1'Íľ'l.Kor|áto|tF6|s|ós8égűTáreaság
TőrIéSlłe|těĺ2Üľ3 '0f.|4- CĄjegyzékszám:0ĺ oĺi s6sgĺz Adószéńi29Ą3015Ą.242

. . .'''.''''.u..s.álEĺ.PľA,l9.ě','''7'n',']''n'z'',"? -?'n]''?..n7''''l'y''''.
:1. Alta|ános adatok I y l-. .] 

Cóotörtónet i w.|
-----9/s----.t:7 Lt,08"Eĺäĺmišżäi ji]ĺĺägíĺ börií üäďěľkiskereskedelem (Főtevékenység)

Bejegyzés ke|te: 20l ]'02' |4.

Hatdlyos: 20 I 3.02. I 4. - ...

íí A cégjegyzetttőkéje
11/1 osszesen:5OO OOO HtlF

Bejegyzés ke|te: 201 l.07.l3'
HatáIyos: 20l l.07.I3. . ...

í3 A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai
1a1 Mezei Béla (an: Rácz Julianna) B ĺigyvezető (vezető tisztségviselő) loss nuoepest, Bíľó Lejos u 35. l' em. 2/a.

Adóazonosító jeI : 8298800486
A képviselet módja: önáIló.
A jogviszony kezdete: 2011.06.28.
Y á|tozÁs időpontja (tör|és): 20 I 3.0 t. 1 5'
Bejegyzés kelte: 20 l I.07' l3.
TörIés kelte: 20 13.04.03'

Hatlźlyos: 20 1 l.07. l 3. - 20 ] 3'0 ]' ] 5.

13/2 Mezei Béla (an.. Rácz Julienna) (B ugyvezető (vezető tisztségviselő) roĺl nuoepest, Bĺtó Lajos uŕca 35.1. em,fla.
Születés ídeje: |948'|0.23'
Adóazonosító jel : 8298800486
A képviselet módja: önálló.
Ajogviszony kezdete: 20l l.0ó.28.
Váltoás időpontja: 20l3.0l. l5.
Bejegyzés kelte: 20 1 3'04.03.

Hatdlyos: 20 I 3-0 I - I 5. - ...

20 A cég statisztikai számje|e
20/1 23430154-4711-113-01.

Bejegyzés kelte: 20 l l.07.13.

HatĺźIyos: 20I ] -07.13. - ...

21 A cég adószáma
21/2 23430154-f-42.

Adósám státusza: érvényes adőszám
Státusz kezdete: 20|1.07.07 .

Bejegyzés ke|te: 20l l.07.l3.
Hanlyos: 201 I -07. I 3. - ...

21/1 23430154-2-42.
Adószíľn státusza: érvényes adőszÁm
Változĺs időpontja (törlés): 201 1.07.07.

Hatályos: 20I l.07.07' - ...

(Nen bejegłzer|

32 A cég pénzforgalmijelzőszáma
32t1 73200165-11315274-00000000

Kinizsi Bank Zrt. (l075 Budapest' Káro|y krt' 7.; 19 |0 500252)
A szímla nyitási dátuma: 20l1.09.07.
Bejegyzés kelte: 20 l l'09' 14'

Hatályos: 20I I.09. I4' -..'
45 A cég elektronikus e|érhetősége

491 E mail: ludvaib@gmail.com
Bejegyzés ke|te: 20l l.07. 13'

Hatályos: 201I.07.I3. - '..

49 A cég cégjegyzékszámai
4e/1 01 09 96531f

vezetve a(z) Fővarosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában'
Bejegyzés kelte: 20 1 1.07. 13.

HatáIyos: 20I I-07.]3. - ...

Cégformátó| függő adatok

A társaság tagjainak adatai

1(oe)/1

1

(0e)
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opten Cég!ár

Mezei Béla (aft Ráe Julianna; Iłŕii 10E9 Budapest, Bító Lajos u 35. !. em.f!*
A tagsági jogviszony kezdete: 20|l -06 -28.
Változĺs időpontja (törlés): 2013.0l. 15'
Bejegyzés kelte: 20l l.07.13.
Törlés kelte: 2013.04.03.

HatóIyos: 20] 1-07.13. - 2013.0I-15'

Bejegyzés kelte: 20 l 3.04.03.

HatĺźIyos: 20 I 3-0 ] - ] 5- - .-.

97 Pénzügyi modul

20|2. év

Beszímolási időszak z0l2'01.0|. -20|2.|2.3|.

Értékesítés nettó árbevétele 65 eFt

Üzemi eredmény _ 131 eFt

Adózás előtti eredmény _ 131 eFt

Mérleg szerinti eredmény - 131 eFt

Adózott eredmény _ 131 eFt

Befektetett eszközök 500 eFt

Forgóeszközök 109 eFt

Aktív időbeli e|határolások 0 eFt

sajáttőke -1 eFt

Céttartalékok 0 eFt

Kötelezettségek 610 eFt

Passzív időbeli elhatárolások 0 eFt

Eladósodottság foka @ 1'00
E|adósodottságmértéke-BonitásO - 610'00

Áľbevétetanĺnyoseredmény%@ _ 20I,54
Likviditásiryorsráta@ 0'18

3. oldal" összesen: 3 oldal

Főo|da| i Vissza : sú9ó i Ki|éps :2014. 03. 04.

Korlátolt Fe|e|6sségú Táŕsaság

2Ug'15+242

Cégtörténę! 2o-t1: o6' 28-' és' 
-2'014: 

o..3: 04. kiizii.tt

2011. év
20 | 1.0'1.13. - 20 | t. 12.3 l.

107 eFt
- 370 eFt
- 370 eFt

- 370 eFt
- 370 eFt

500 eFt
130 eFt

0 eFt
130 eFt

0 eFt
500 eFt

0 eFt
0,79
3,85

- 345,79
0,26

2010. év
Nincs adat.

Nincs adat.
Nincs adat.
Nincs adat.
Nincs adat.
Nincs adat.
Nincs adat.
Nincs adat.
Nincs adat.
Nincs adat.
Nincs adat.
Nincs adat.
Nincs adat.
Nincs adat.
Nincs adat.
Nincs adat.
Nincs adat.

Az adatok az opten Kft' cégtár rendszerébő| származnat
ame|y cégek esetén a cégköz|.inyben megje|ent hivataIos adatokat tartaImazza'

más szervezetek esetén egyéb forrásbó| származő hivata|os és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időponEa 2014.03.o4 10:51
Uto|só fe|doIgozott Cé9köz|łiny megjelenési dátuma: 2ot4.o2'27.

Adatbázis utolsó aktualizá|ási dátuma: 2014.03'04 09:25

1mpresszum$Jogi nyi|atkozatĺ}o opten Kft.

http ://www. opten.hu/loadpage.php?dest:CTCT &|ang: &cíd:01 099 653 12 2014.03.04.
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cncrnpvlsELETRE .IoGosELT'łlÁÍnÁs nĺrrľrÁĺĺ

Alulírott Vaęa ZsolÍ ( an': Faludi Maĺgit , lakik:2]40 Kiskunlacháza- Alsó.Dunasoľ 2/F.j
minta Tľombĺtás*'ľeleki Kťt (234a Kiskun|acbĺłza' Alsó-Đuľ'asĺlĺ2ĺF.} iig1wezetoje a
céget akként jegyzem, hogy az elóír1 előnyomott vagy nyomÍatott cégnév ďá a nęvęmęt
tinállóan írom az. aĺábbi móđon.
Budanęst. 20l1. dęcęĺnb* 3a,

,/ t *-'' ;;Ją / Ąsąĺ: t1'/-42-?**-
VargaZsolĺ

Ellcnjegyz'ľm,l
Budapest. 20l t. łJecember 30.

"l í)ť1"..ť,iť
'ĺ 11Ĺ 

'Iř'.' 
łłłĄł.: *. ť}.

Tsą''.ťŻ"ľ.w3Ą



'{-ĺĺn,q.s }'ffNTA

Alulírott Vaľga Zsolt ( anyia neve Fť-ue Y*g,*) 
2340 r,*ĘT]:"}*'A'lsó-Dunasor 

2..T

szám al atti l 
"ko,, 

m,nt,o\ v*: ŕ oilś oyuä?i'í.i ľi ľ: ľ ::::Iősségű 
T á rsaság

{sz.ékheiye : 1203 BuoabJťiät.ĺ"pĺ"ry E.ĺ 
"*.3. 

) tlg*.vezetője a céget akként]egyzem'

hosY u cég kézzel .,ogy gepp"t elóírt" 
"ronyo,,iott-i.r^rä.,J 

nr,"omtatott nęvę alá nevemet

;iä,il^- äz alábbiak szerint írom :

!.'.'.ł- _' j,+'
ď:;n:fr7./,,4,,

Đĺ Meless Annaľnaila
üqrnćd
tózs nuo"pest' Síp u.4,

BuK tuiut'o*saím: 1 120 1

Tanrl^sitom 
" 
hogy Vaľga Zsott { anyja.neve Faludi Margit) 2340 Kiskunlacháza,Also.

I)unasor 2{FszÍĺm',*iňä*-' "ti 
*""i,fiy*;;"'ä;l;í'äľzsÁ;*ayi 

igazolvannyal

ĺsaf0łta" ertaz alżĺĺasl,Ji,'ái u *x nup"n *iátt* šajet keuľlteg írta alá'

'Buda;rest, 20i4. február 21.

Ji
!'Jł

ĺ í i li t

.-"ĺ ĺ i., L\ L { ł-.l .

{.**- 

q-\

i dr- Meless ĺ\nnamáĺia )



"ąrÁÍnÁs MIN:ľÁ

Alulĺrott Nagy Melĺľila { anyja nevę Ftĺtdęsi-}.Iary llona ) 1203 tsudapes! Kĺizműhe}yteĺep
3. í'em'3 száĺn alatĺĺ lakoq mi'm a lrN.F$nB l(ertskeđelÍnĺ Korlátolt řďetóssĘ#
Táľsaułg {szekľrelye : 1203 Budapesą Kozmúhelytelep 3.I.em.3. ) ii$ľezetoje a céget
akként jegyzem, hogy awgkéruelvagy géppel elóíą előnyomott ilĺetve nyomtatott ĺpve ďá
nęvemęt önálló*n az ďĺábbiak szęĺínt íroľn :

Dľ hĺĺeless Annénltíľia
tigyved
t075 Budapest, Síp u.4.
BlIK lajstĺomszám: 1 l2Ütr

|an*!|om ' hogy F{,*gĺ Melinda { anyja neve Fötđesi.Nłgy lloua ) i203 Budapest'
KozmühslYtelę 3. T-eĺn.3"szám ď"atrílakoą aki szsľné|1,azonosságBt a28998l FAszeĺnélyi
igazolvánnyal ignzolta, ęú az złźńrási minłát ĺ mai napon et'&tteĺn saját kezlileg íxa ďá^

Buđapest, f014' fęhrałr 27.

;t li ĺ.'' Iĺ/ '/,r' l ,i l
ďÁ,{,UaL L



A Ko Rĺ-,{ Ta ĺ'1" F E LE I,O s s ÉG Ű rÁns a *i c szp nzo n g s ulĺł r Á.ĺl

Társasagi .szerzóđes

Aluliľott tagot a gazáLsáŁž tfusaságokľól szł|ó 20Üó. évi I'Ý tĺirveny (Gt') ĺ*ndetkezéseinek
megfelelőar" a 2006. évi v. tÓfvény (ctv.) mellékletęt kep€,.ő szerződésmiĺď alkalaazásával a
krvákęaők szerint altapítjuk |Í]ęg ar alabbi korłátolt feteló$sęgü társaság,

ĺr ) társasági szgrzöđéspl.
á/ változäsokkal erységes szeĺkezetbe foglalt taľsasági szeĺzödeséą

1. Á tńrsaság cćgncven szćkhelye' ŕ*lephetye(i)' fióhtelcpc(i)

ł-1' A társaság cégneve: vN.FoRs Xcľeskeđchri KorüátoltFe|előssĘü Társa-ság

Ä ĺ;arsasag ľňvÍdítętt cěgreve: vN-FoRs. KfĹ

1.2' A larsaság idegen nyelvú cégrreve:.

A társäsag idegen nyelvĺi r<ĺviđĺtętt cégnsve:

I.3, Ä ńsaĺäLg vékhelys.' 1203 Budapest,.Közľnfrhelýelep u3. i'em 3.
A taĺsasäg székhelyef
ď esYbęn a kbzponti ĺigľintezes hely"ę*is"

äj'nełrr azoÍros a kÔiryonti ügyintezÉs hsĺyđvcl:

t.4 " A társasag lelephe|y{i):' . 1 08 1 tsudapes| Népszĺnłr.Ł u .2? -fsz'f .

1'5' Ä társasĘ1 fióktelcpe(i):

l ^6'6 Á csg e.mail ellrheĺösĺge: .

." 
2. ĺt ű'rsaság tagiai

2, Név;9 ' Nagy l|{etindl

SziiteÉsi hely es idó ; Budĺpest' 1983.07-0f .

An-vja szĺileĺési nęve: Földesi-Nagy llona

Lakcím: . 1203 Budapest.KilaníiLhel1'telep u^ 3' I.eĺn.3.

?"2.8 Név:9 .Vaĺga Zsolt

Szĺilętési hely és iđó: BudapesL 1s67.1L.29'



Änyja nerĺĺ: Faludi Magit
Lakcím: 2340 Kiskunĺx,háza' Also.Dunasor 2lF'

3. Ä. ÚlłnxĘ Úevékĺnységĺ köľ.dĺ}"

3''l.- Fötevékenyseg: 4711 - Éręhiseeľ jďłegü bolti vegyes kiskęręskeđelBn

3. Eryéb taveksnysĘi kiiĺ{tik}:

4725 - ĺtď-kisĺ<ereskede] em

4?59. Bťrtoĺ, Yilásítá'si ů57.köz' *5ryéb haztaĺtási c*lĺ kiskereskedelĺnę

4Tf4 - Keĺryér-, píkáru.' édessĘ-kiskereskeđęlenm
4 7? ł . zöldség, 5n1mĺilcs kiskmeskędelme
4TI 5 - Illatszęľ.kiskoľeskedęleľr
47 22 . Hils-' .húsáru kiskęrcĺlľęđsbnę
47 f3 . Iłal kiskereskedęlme

3.3. .A wsaság rłg;}'r'ľzđesď
ĺł}5ogosłIt ""
ĎJ nanjogosult

a ĺevek€'Írysggi k{ir{Ök) móđosításĺá.ra-

4. Á tárlsasĘ műkôđésénckídđł*rama

A társaság lĺ.uĺ]na: 
trffi""o* ...'.;....,...'--'* '.'.-. ...-is.

5. A täľĺasłńg ĺörzstőkéie

5.I ' A tĺáľsasas ttrzstőkéje ..500.0Ü0...... .'., Ft" *rał' łjwÁzezer..'..- -forint" ernely

o] ..500.0Ú0. -. F\ *ĺ.az...'.-tirezłzęzeľ .."-''..' fođnt

készpéilubőt atJ' amety a tőrzstőkę .'..."..."..I00..'. seázaléka

Etlből az a|apińskor a tĺáĺsaság saámlavezeń bmt{ábrinenztánĄbď bęlizęĺętt

ĺlsseeg '......'"50o'00o.-." Ft apenz.boli hozc.Ąianrlaĺ..''.'...-,.'..I00'.'."..' sđzalékas

ä] ''.'-'........'.......... ". "-FŁ ttáv........--^'^- .""'.'.' forint

nem penzbeli hozzájfuulásbót ä1, ampł}' a törzsńŁe.... százaléka-6

Ebbő; az ďapításkor rerĺlelkęzésrę bocsátottéfiek az Össaes neĺn pénŽbeli hozzĄáruiat

ż

3

J

ô



sz,áza|éka.

5.2. lÄ tagok a nem pénzbe|i hozzajárulás értékenek megaltapitásanäl kôryrwizsgáJot?
aJ nem vettek igéĺybe"
łJ igpnrte vęttek.

6, l\z Bgres tägok tłirzsbetétje

r. i. Név (Cégnév): "Yarga Zsolt..

Ttlrzsętet osszęge: ..'.250.00G.*'.. ".''' Ft'

Tĺirzsbętet čsszettźęle :

a) K*zpénz ..' ^..'... ^'' "..250.000.- -..'. -', ľĹ

óJ Nem pénzbe|i hozzájárulás:

megnevezése: .....'.....''.','.éÍtéke: ..',."."..."'.,.....'..-.....^..,.'.. Ft

ó'2' 3Név (Cégnev): . Nag1 Melinda

Tőrxbeté* osszege:'.. ^- "250.0oo-*Ft.'.........'.".

Tóř$b€tet osszetetele.

aJ Keszpénz ...''',..,'.... -'..250.000.-. .... FĹ

ňJ I.ł6In pénz,beli hozájárulas:

megnevezése: ertěke: '....-^..'... Ft

7. A ttiľzsbetétck teljesítési hatĺ[ľidejea

7.l. Á.mennyibcn a tagok a törusbctéÍ készpenz reszet te$es egeszében łlapítaskoľ neľn fizett{ĺk bą kÔtelesek a

töŕ'sb€ĺéĺjüiíet képezö készpenz osszęet ' '". . -lc" iegk,ésôbb azĺrnban a-cégbejegyzestő|

sámi{ott egy eYea b€lňl bcfizttni a táĺsaĺáE szäm|aveaętÖ ban$ábĺŕoénztaräba'

7'?. Amennyiben a tagok a Ęem pénz-beli hołzźĄáĺu|źłst ĺeljes egesztben ĺIapitáskor neĺn boęsritotĺňk

ĺendelkezŕsre, kÔĺslesek a rÔffibetéljiikęt kép€uö nern penrbeli

hozzájáruláĺ'.. i€; lęgké$öbb azonban a cćgbejcgřfęst6l szamított bárom éven

be|ijl a tá'ĺsaság rendelkęzésęre bocsátani.

?.3' A törrsbetétek teljesĺtésének megÍÖfténtét äz iigyvťzetô ki'teles ą cęgbirósáłnak bejelenteni,

8. ľótbefizeŕés

,'

1.

t



s' ĺ ' á' eggyíltes a veszteĘtk ľeđeze*ere a tagok saámáĺat
üJ potbgfi zeĺés. elóírhat'
ä,l roóefizete'* nem íĺhat elö.

8.2.l A pÚtbeíľľĺés legmagasabb óss:łgc: ....',.'.......'..'.,..'.. Ft.

8.3. ? A potbefizaes teljesítéseĺrek módja:J
aJ pónáđi bozzájfuulas"
äJ ĺem ýnbeti fuz.zä1źltu!;ŕĺs,

8.4.a Á potbofizctési |ĺÔteĺezettseg a lagokät tÓľfsbe*étcik aranyában tgłle|i'

8,5' ' ŕ1 potb€fizetes tegf,eljebb:
{ĺ, lizl€ti éveÍíĹénr ry atkatommal' a sz.ámviteli tłxĺanľ sz'ęrinti eľes beezámolót jwahagyó ts€g}.ůlü*Bn

áJ rlz|eri évenkénts ' ' '. ' ' ' alkďoĺnmal {rhato cĺö fuóĺbďzstes głakoľisaga}

8.6.3 P' ltbęfizetęBt
a,i ar.oĺma|i teljesÍtésÍ łťitelezettsĘ
ó/ tegfcljebb. , hlaapon belťrli teljxĺtěsi kotdezetség me|ĺďt írható eló (oótbefizeľés

ťŕcmezése}'

8. 7'6 Á pótbe, u€ŕBs vis gafizntćse'
a'j a teljesĺtés ĺródja szľrint
Đ kęszpćrzbeĺe

tôľténik.

Ł Üz|*trész

9't. Á társaság bejegaesét kd'\'efóen a tä€Dk jogait es a t{iísŁsĘ vĺgyonáblĺ őkx męillCIĺ5 háĺyadot az

üeletrész teste$łti meg1. l*nden ragmk cs{k e5l Ezletrésae küs' Ery uzldsaek tötń fulajđonosab lehet'
eaek a szeĺnélyek a tĹĺsasággď *zeĺĺbęn ęy taenak száÍEítaÍ'ak; jogaikat . iđ€érťve a társasági smződęs
męgkłtésćt is - csgk közós kępvĺsętójtĺk údáĺr gyakoľothar.iák, éS & tągot tełheló ŁłĺslezełtliĄtkén
e5letemlegeseĺ ftlęIłek.

9.?. Áz uuletrés;'
ĺľJ a tagok toľzslĘtétiéh€. ĺgäzodik,
äJ ąusok tÔrz$betáiétől elter.

Eĺrłek megfelďőeĺl az iĺaleľeszek megoszĺása

}. iizlĚÍ'rÉŠu .'. .''50....'olo

'tÝév {CĘnév}: .vaĺęr fsolt'....-'

Lakóhely: .'.2340 Kizunlachĺĺs, Alsl-Dunasclľ 2/ĺ-,

2" iiĺletĺę*z .'..'.. -5ű.'. ^.,vc

}šév {CĘnév): .Nagy Meliĺda

I.,ĺkóhely: 1203 Brrdapest, Klzmiihelytelep u.3 "I'eÍn,3 -

ĺ

z

,.}
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t{J. Äz ĺiz|etrészek á-tľrrbázáĺ*' ťelosztása

to'1. Áa uzletÍ€sz a társasag tagjaira . a tĺĺrsaság saját uzlctrtszót (Gt. t35- $) kiveve - szabadon átrubázható.

n^z' ?\z ĺi.letĺészl kiviilal|ó személyĺĺ csak akkoĺ lehet áľuhäeĺli, ba a tag a töľzsbełót'ét teljeö mértékben
beťĺzettą kivéve a Gt. 13E. $-ban ťogla|t esetet. A' tagot a társąságot łtsgy a tagg1đlés által kije|Őlt szemćlyt
az adáwętďi szerzódés Útjłn |frruhźlaĺ.li kivant tizlętreszĺel
aj elövásráĺĺlłsi ioB ilieti męg, a ťenti songfldbgn.
áJ ęióvásarlasi jog ĺem illeti meg

l0'3. Áz iialetresz kívtilátĺó személyre törĺenô atruháaĺsához|
aJ a ta$rvťllés {a társa$ág) be|eewezese szükséq$'
ô/ a taggyÉlts (a ĺá.ĺsasag) beleegyezése nem salkseges '2 '

Az a,J pont szeľinti esetben a beleegyezés akkoĺ tagadható meg ha az ĺjzletrész átruházása a táľsasagl iogos
érdękeiĺ séľĺi vagy veszélyezteti.

1 0.4' Ad.łsvételi szeľzódésen kÍvłili jogcĺmenl
ďJ az űzletÍész atfuház'hatô'
öl az üz|etĺész nęľn ruhäeható ät"3

I0.5' A tarsaság a saját 
'l.f]€{reszćťa/ * vásäĺlástól számítottę1. éven bęIü| kÔtďes elidegeniteni.

ł' ą vásarlástil szrĺĺnĺtłĺ'.'..',. ''.''."."'' ěven1hónapon bsłtil kotełes elidegeniteni.
c/ nem kgtel€* elidegeníteni.'

l0.ó, Az tizletr9sa csak átruhazas, a megsziint tag jogutódlásą ĺirÔklés, valamint a hazastarsi kozÔs vagyon
megosztása esaén osahotó fęl-ó

11. A nysľssćg fclosztása

1 l ' i ' Ä tagot a tarsasagnak a Gt. 13 1. $ (1) bekezdése szeńnÍ felosf.thato és a tag&/űlés ältal felosetani rendelt- a

Bz.,ámviteli tirveny szeńnt meghatáÍouott tfu€ľé1'i adózott ęredménvé'ből. illeĹľę a szabađ
tralméaytartaÍékľal kiegészitett tźrgyévi ádózoťt ęredményÉbő| aĺámyos hányad (osztalék) iĺleti ĺneg'

l l ^2" Az ęľeđmeny a tagok kozńťt?
ajaĺ.ĺ'rzsbeteek ará nvĄał*qĘüŁ]n'Bp.
ňj az aläbbi an{ĺyban oszlikmeg:

Név (Cégnév): "......'.....'.

Arány: ..'."""".'",''..%

}čév {Cégĺév}:

12- A Íársaság taggyűlést

ĺ2'l. A taggyilés a társaság legffibb szeĺve' Á taggyů|és kizárô1a6os hatáskťirébe tartozrrak mindazok a

kćrdéset arnelyeka a mĺveĺly a t4gsŕůlés kizaĺólagos hatäłkdrébe utal.

i
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12.2'' A, tíĺsasĘ atogg1rüIés kizfuólagos hatásk{iľébe taťtozó {i€yę,kbfft

aJ tagsyótes tartásaval

áJ ĺĺásbeli döntęshozata]ĺđ is
harározhgt.

I2.3' Áĺ eryes tagok# msgill€tő stay azatak szÄma:

Név .Nag.v Mďiuđa

szavazatszĺĺm: -.'.'.' 50....anłny,. 5 Ű...vg

Toł-éľ ' Vaęn Zsolĺ

szavazatszám: .....'. 50.' äf,ány' 5o'.Ô1g

1?..4.ż A iagok a haĺarozďkepessegĺe vomŕ'kozó szabálvok alkalrinazásáę az egysaeľú ľťńbséget igEnylő
kadęs€kbe'],
aJ neĺnzáriákki.
h)}ĺńr1źk'

12'5" A taggyülés haÍ.ározataŁ łmennýben a tłirveny máskéĺľt nem renďelhezik' a szĺvazati jog8ď f€ilde|ksuő
jelentěvók egysz€ťü tÔbbsegá&l hozza, meg.

l2.6. A tagsrütest azÜgyvezdő hívja ł}ssee.

l.3. Äz ügrvezctő

13. l. A táľsasjág iigyveeetĄe:

Név YÄRGA zs{,LŤ

Szłileťeď he|y m idó: Błĺdapest |9ő7.,1.29'

Änyja giitrętesi neve: Faluđi Margit"

ĺałcĺm : 2340 Kismlaľhaea. Á|so.D{üusor 2/ř.

Név; NAGY MIitlNl}Á

Sarleté*i hely es idö: BudapeĄ |983'a7 oz.

Anyja ner'e: .Fĺlldcsi.Nagy IIoĺ'a
'ĺĺkĺĺm:1203 

Budapesŕ" KoeĺniiłľIytelep u.3'I^am-3"a,

Áz Ü gyvezetoi megbĺzatás3

ĺ/ haĺĺroaoĺt időrą{
üJ hatarozgdan idöľe sml.

A ĺnębĺzatás kezdö iđóponĘa: . "..2'81 4 ^ fębruaĺ 2 1..'.... "' - ". ^". ". -'

A megbizaŁ{s lejźľta:'1

1,3.f .6 Az uryezúô&) fizetólíśpęsségi ĺlýlatkozat teelsÍe hotelsď.ek}'

14,Cźgv*ł'ető

I

Ż
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ia' 1. Á tarsasagnát cegvezető kinenĺezeserej

oJ soĺ kerůlbeĺ.
bl.łgĺĺ}eaĺhot soľ.

t 4.2.' cégYszetönęk kireĺlezstt muĺkavállalo{k):

"Ąnfra ĺeve:

15" Cěgiogpzés

l 5. l. Az &úlló cegiegy,zesre jogo$Iĺaxĺ"

Név: Nagy Melinda

Név; Varga Zsolt

l 5.2. Az ssyiĺttes céeiegyfési jogqď ręnđelkęzök:?

łp Nev:

és

Név: -.....'.....'.

egyrittesen jogosuttak ceglegyzesrc"

ggyiittęssn Íogozultak łegiegyaésre'

1 6" s-elfigy*löbĺzotÉsĺäg

16' ] . A tarxsagnát felłigyelőbizotrság választásáfąI

ĺ/ soľ kerĺil.
ňi-gc!g-keľü!śal

L6 2. A feľĺig-vclôbizottsag eln0ke:4

Név: .,^.^'.^..'..

Anyja neve:

LaŁcim:

A ĺľegbizatásJ

ĺl.) batáĺozott i^dőrąŕ'

b} ľatźĺozń1ĺľniôłrď
szol.

Ä megbizatá.ls kezdö idöpontja: '......'..',

:,



t,.

Ä megbízatĹs |ejtrra!

l 6,3' A felrĺgyelőbizottság tagiai:

Néľ: ......'.'......

Áry'-ia neve; .^....'--",'... "'.,...

Lakcĺm:

A męgbizaĺás:

rr.J hatáĺozott idôĺe.3
áJ hatáľozat|an időrď
szól

A męg.bizĺtás kezdó idöpontj a:', ".... ^.,.....,.. ^.

Á' megbízarôs lejárta: 5

Név: '''..."'"..".."
Anyja neve:

Lakoĺrn: ''^.' '''".',,''.'..,"..'.....

A megbízatás}

aj határozntt idôĺe,;
á'J hatiározarlan idóre{
szól'

't meguĺzäies kezdÖ idipontja: -.-.' ^. "' ".''....'..

A megbizatas lejĺíĺta: J

1' ?. Kiinyr"ł' izegáló{

,Ą taĺsasag kon1rnĺizsgáloja:

Név:l

A.nyia neve:

l.akłim:

Kamaĺąi ný|vantaĺtäsi száma: ..',.'.'....

Cégrév:ś ." ' .'. .

Cégieg}łzÉksáÍn: ...''.".'...".,.''

Szekhely:

Ą ktinyvvi'zsgiá|at elvégzéseért szerné|yében fele|iĺs łerĺlésaetes sztmrily ĺlevc:

Kamaĺai nyilvänĺaĺtásl szĺfuna: .,,.-..."'.'

Anyla neve:

3
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Lakcím:

Helyettes ktinyvľizsgĺló nlv e: .........-..-

Án-vja ntve:

Lakcím:

Á nlegbízalás kezdó időpond a| .'....'...,.'......

A' ĺnegbĺzatás lejárta;''.'".'.',"

18. A táľsaság megszűnésr

A fársaság jogutód nélkĺi|í megszűnéss esetćbcll a b.iteJezók kielégĺtése után fénnmaľadó varyont a tagok

kö,zö'tt a vagyonĺ bozzajáĺulás arányábaĺ keĺ| feloszrani.

19. Egyéb ľendclkezćsek

ĺ 9. | " Azokban ae esetekbeĺ, amikoľ a Gt. a táxaságot kiitelezi arĺa- hogy kiizleĺnén;t tegyen közzé, a táxasiłg e
kiitelezetÍségénekI

'l a cÉekral.iĘybsľr
áJ a tńrsasäg honlapjáď

tesz eleget.

tý.2. A jelen tłirsasági szerződésben nem szabályozon kérdésekben a gazdasági tanasĺgokról szóló üirvćny' a
ĺíłłsaságnak É.s ĺagjafualĺ az atĹ nem szabá|yomtĺ vagyoĺi és szeĺnělyi vĺszonyaira a Polpĺri
Tĺirvényktinpĺvľöl szoĺó 1959. évi Iv. tř'rvéDy ľeĺldelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: .BudapesL 20I4. ígbruár2l'

.ľagok 
aláĺn{sa:

,/r -- " **? Jj^/{/=,,=:: kĺ_.{A.
Nrv: ( Yaĺga Zsolt )

EllenieEyeae : 
lf /; l^i 1/ ĺ/. Íł-u ̂  ĺ

týÁ 
PJ a-

Łl
* ::' ?ł.ł,ł|:';,ł:l Ív'ŽTat|'Z!nłĺtz,ź,

l;;yłłłł
1,J?.} *Ę'i:Ż\.,:"1j:. ý*"i^' a. 4'

1't,ł.i?t::: .i ) :,j|:.i !7



J. se-i.-.,r r^r!-46u"{-

KERELEM

Álulíĺott Zsohát.]-amás (szülerctĺ: Budapest, 1971, május ó.' anvja nev-e: I{ece -Ág.,.., lakcÍmg 1173
I}udapest, Sima utc.t 39.) és Szalró h,Ícliĺ:đa (szülctett lJudĺpest, 1974' október 1B., an1ia ner,e: JÝánczi
Mátía. lĺltcíĺrr: 1181 Budapcst, Ilaviuuiił u|.cä 58. 5ĺ2?} mint a NĺEL]ä:IíPRÜX Ŕereskedelmj és
Szolgáirató Betćti Tátsaság (széklrelve; 1t81 Buĺlapcsą l{avanna ufcŹ 58.v127., Cg'01-0ó-787469) ('a

továbbiakban: Tfusaság) ktiltagia és beltagia keľjiik, hogv az új "ľeleki réľi piacon fďépíiésľe keni]ő 30 nrn
alapcenileni piaci áĺrrsítóhelyisépyc vonatkoz<,r szetződ,ést a Budapest Fóvátos, VĺII. kenilet' .}ózsefuárosOnkoĺnáĺrpata' miĺrt bérbeadó,I'ársaságunkkal kiisse meg'

z\ .ľeleki Bi' korábł:i ťulajđonĺ:s beltagjakéną majd Żz r\rj\If Rt' kriltagjaként folvamatos az
Önkormánvzatľal folľamatos j()gvis\.(,.,.,l,aĺ, ĺĺllĺi, ćs e jogviszonv ketetein bclti] a Telekl téri piacon
vďanrilrt az idciglenes Telekĺ téľi píacon keres.ker]elrni tevékenĺ'sóger íoli'taró Zsclháĺ Tamás jelen kérelenr
alííńsiĺya| íentĺ szándékunkat küön is megeľősĺťc:rn.

Budapest. 2014' Íebruilt 24'

\'.\ľ
\} I \*::* i
\* \-***-*js, I l-:::i...",

Zsohát Tamás,
minr a 1{t'jL-TÁ}vtPRoX Bt'

, vr. ti. .,:. . . .,

Szalxi TVĺelinđĺ,
mint a }t,íI.iIlT/.\i\.tPRo'Y I1ĺ. lrcJtagja

.5j,ľ"..ł* . ..{''"ť *.ü

kűlragja



NYILÁTKozÁ.T

Zsohat Taĺrrás (szűleten: Budapest, i971. máius 6.,ĺnýzneve: ĺ{ece Á'gn"*, lakcínre: 1173 Buclzpest, Sima
utcł 39.), mint a I'r{HLTÁN{PROX Kercskcdelmi és Szolgáltató Bctéti Tĺĺrcaság (székhel;'e: 1181 Budapesq
}.Iavanna utca 58' vi?7. ' Cg.01-0ó-7871(,9) (^ tclvábbiakban: lllársaság) Ĺ'Liltagia, és Słabó ]v{elincla
{szülerett l)udapest. 1974' október 1s." an1ja n,eve: Iváncz-i Máľia, lakcím: 1181 Budapóst, Ha\.antra utca
58.5/27), min't a Társaság lreltagja jelen nvilatk'tvanrtrkkal mcgeľósítjüt hog"ĺ megállapođásunk alapián
Zsohźlt Tamás szemé|yć:he,z és tapasztalatálroz kotőclő knorv-horr.; amely szeĺint fleveuett kodbbaĺr a
Te]eki Rt. nrlajdĺlnos belragjaként maid az- IvÁN Rt, kri.ltagjakćnt folvamatos jogv.iszĺrnyban állt a
Buĺlapest, YIľ. I{eĺtiJet, JőzseÍvátos Onkormányz^táYr|' illewc annak jogclócljér'el, és e jogviszony
kereľein beltĺl a f'e]'cki téľi piacon r'alamint az ideiglencs Telekĺ téri pilrcon kcreskeĺlelmi tevékenr,séget
łr:ilvľatott, ielen ny'ilatkoz*ĺ ĺláĺľĺĺsálval nem Zsclhár Tamáshĺrz. miĺrt a M'b]]-TÁMPROX Bt. kriltagjához,
hanem ĺnagához a'ľáĺ.sasághoz kôtődĄ ćs aĺrnak ľulajdonosa a 1\,í'ł:]I,TAI\{PRÖX Bt.

ĺlĺ.ldapesą 2014, ťe|:rufu 24^

1>\
4t "\*_

?

%ą

{

Zs<>hár l]amás,
mint a.ľVÍ'fuĄ)vľRo.Y Bt. krilragia

KészíteŁterrr és e.llenjegľ2gm;
}}rrdapest' 2014' ĺebľuáľ. 24.

rLt
'",'{ 

,słn l n,vr ÜÁĺrĺ- J ľĹ*'\\ł"r-&š\"vŕĹ)
Ł13? 1,?}đŁ'pĺ:ĺl $iłt:ĺli řsir'ś:: *:t"x*"1'. é T'et'I1ib"1=Ą9a.?$vü-

.. 
"1 ;,'{i,#i.'.|i.ĺ. *' ľ.'ĺ'j. ĺ,l.'..

Szabó lr'Íeliĺĺla,
mĹnt a I\ÍELl)l I\'{PROX Rĺ. beltagja



(NYrLl)

Nvilatkozat

ĺ\z trVliN Keĺcskedelmi és Szolgáltató Betéti Táĺsaság (Cg. 01-0ó-274054: székhelve: 108ó

Bud.tpesľ' Dankó u, 22, fszt. B.' a továbbiakban: ľársaság) ezeĺnel, kijelenđ, hogy a 2072. ápĺhs
Z:6. nap1aĺ l}udapest lrővátłrs \rIII. Keriilct Józsefuáĺos tnkoľmáťLyz^táYaů (a toválrbiakban:
onkorĺnán1'rĄ a felépítésre kenilő új .I''eleki téd piacon 1 đb., zoldség-gĺĹim<ilcs kískeľeskeĺIés
iizlerköľű, 30 m2 alapteľtileľű piaci áľusítĺi helýség vonatkozásában megköttitt béľleti clószcľ-
ződésĺek az önkormáĺyzatáltali felmondása ügrében nem kír"án bírósági eljátást kezdeménveznĹ

Buđapest, 2074, Íe|lruá:r 1'4,

Tisztelettel:
ĺľ{ '''

{ĺ ĺĺ'},ű,ł,("}.Ąi-
il,J ľ"il\ /u Nag} Eł.a

ůzletĺ:ezetésľe jogĺlsult g1g

fVAIr[ Bt.
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NYILATKozÄT

Alulíľott Nagy Eva az IvÁN Keľeskede|mi és Szolgáltató Betéti Taľsaság Cg.01-06.214054:
székhelye: 1086 Budapest, Dankó u, ff fszt' 8'; (a tor'ábbiakban: Ti{ľsaság) képviselője

nyilatkozom, hogy:

o Tudomĺísul veszem az onkormányzati döntést mely szeńnt - a 2072..ápľilis 26.

napjan a Társaságom és a Budapest Fővaľos vlil. kerĹilet Józsefviáros

onkoľmĺĺnyzatźnak . az 'ńj 
Teleki téľi piacon a felépítésre keľĺitö 30 m2

alapteriiletű . piaci árusítóhelyĺsógľe kłitött bérleti előszerződéstől eláll. Az
onkoľmányzatĺ đöntést jogi titon nem támadom meg.

o Az emlÍtett běrleti előszerződés a Táľsaság és az Önkoľmńnyzúkiizött, a VPB
2łL2" március L4. napján hozott 296l20t2. (Iu.14.) számrl hozzĺłjáľulĺí
hatńrazativď jött létre. Tekintettel aĺľa, hogy a VPB a hozzéljźruLô hatáľozatának

megtrozatalanál fĺgyelembe vettę, hogy a korábbi helyhasználó Telęki Bt. helyett

aĺnak tulajđonos beltagia Zsoháĺ Tamás újonnan alapított gazdasági taľsaságával az

IVÁN Bt.vęl kösse meg az onkorman.vzat a Telekí piacon lévő iŁletre a bérleti

e1ószerzadést kijelentem, hogy a Tĺársaság az eredeti béľleti e|őszerzőđés tárgyát
képező H 3-as hetyiség Zsohár Tamás részére töľténő vĺsszaadása ellen kifogást
nem emel.

Budapest, ?au, februaľ , i,...., ĺľ,,,
J#ď,Y

cégvezetó

:,'ľ 
i,....ĺ|,ł,ii!f .ľ ł,

' ..rrr:,'_4r,.., 
.,:, 

1,1:,



opten Cégtźn 1. oldal. összesen: 2 o|đa|

Főo|da| : Vissza i sÚgó : Ki|épés :2oĹ4. 02' 27. i

i-.i .l- i MELTAMPRoX Kereskedelmi és szo|gá|tató Betéti TáFaság
|l_j :ťj 1181 Budapest' Havanna ut€ 58. 5. em.27.

cegjegrfékszám: 01 06 787469 Adószám: 2481'|41+243

.iąlgľ'ęlł' łJ

BgABEEg'. EE
ugrás a rovathoz:

ii.ÁĘa"c9q9t*..""' - . ..'- 'i;.i i

Közzététe|i informácĺó megjelenítése: iľi-ľ ..'..i:j
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1 Á|ta|ános adatok
Cégsegyzékszám: 0| 06,1 87 469 (Hatályos)

Cégforma: Betéti társaság

Alakulás dátuma: 2013. l l.20.
Bejegyzés dátuma: 20l4.0l.09.

2 Acége|nevezése
v1 MELTAMPROX Kereskedelmi és Szolgá|tató Betéti Társaság

Bejegyzés kelte: 20 l4.01.09.

HatáIyos: 2014-01-09. - ...

3 A cég rövidítette|nevezése
3/1 MELTAMPROX Bt.

Bejegyzés kelte: 20 l4.01.09.

Hatályos: 20 I 4.0 1.09. . .',

5 A cég székhe|ye
5/1 llEl Budapest, Havanna utca 5E.5. em.27.

Bejegyzés kelte: 20 l4.01.09.

Hatályos: 20] 4.0].09. . ..'

8 A társasági szeződés (a|apszabá|y' a|apĺtó okirat' |étesítő okirat) ke|te
8/1 2013.t1.20.

Bejegyzés kelte: 20l4.01.09.
Hatályos: 2014.01.09. - ..'

9 A cég tevékenységi köre(i)
9/1 4729,08EgyébéleImiszer-kiskereskedelem(Főtevékenység)

Bejegyzés kelte: 2014.01'09.

Halályos: 20 ] 4-0 1 -09. - .-.

9/2 4781'o8 Élelmiszęr,ita|,dohányĺílrupiaci kiskereskede|me
Bejegyzés kelte: 2014.01.09.

Hatólyos: 201 4'0 l'09. - ...

9/3 4725'08ltal-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 20 14 -0 l -09.

Hatályos: 20 1 4.0 1.09. - .'.

9/4 47fI'08Zö|dség,gyümölcskískereskedelme
Bejegyzés kelte: 20 l4.0 l.09.

HatáIyos: 20I4-01-09. - -..

9/5 471 l'08 Élelmiszerje||egű bolti vegyes kiskereskede|em
Bejegyzés kelte: 20 l4.0 1 -09.

HatáIyos: 20 1 4-0 I -09. - .--
,t,| A cég jegyzett tőkéje

11/1 Összesen:30 000 HUF

Bejegyzés kelte: 2014.0 l.09.
Hatályos: 20 ] 4'0 1.09. - ...

13 A cégjegyzésre jogosu|t(ak) adatai
13/1 Szabó Metinda (an: Ivánczi Mária) - üzletvezetésre jogosult tag (vezető tisztségviselő)

Születés ideje: l974.10. 18.

Adóazonosító jel.: 83937 15024
E-mail : melindaute@freemail.hu
A híteles cégaláírási nyilatkozatvagy azĺigyvéd,źita| ellenjegyzett aláirás.minta benyrijtásra került
A képviselet módja: önálló.
A jogviszony kezdete: 2013.11.f0.
Bejegyzés kelte: 20 14.0 1.09.

Hakźlyos: 2014'0I '09. - ...

20 A cég statĺsztikai számje|e
20/1 248114t9-47f9-f1f-01.

Bejegyzés kelte: 2014.0l.09.
Hatáĺyos: 20 I 4.0 1.09. - ..'

21 Acég adószáma

ľrttp ://www. opten.hďloadpage.php?dest:CTCT &|aĺg:&cid:0l 0 67 87 469
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2014.02.27.



opten Cégtár

21/1 2481,1419-2-43.
Adószím státusza: érvényes adószím
státusz kezdete: f0 13.1'2.2|.
Bejegyzés kelte: 20 14.0 1.09.

Hatályos: 20 1 4-0 1.09. - ...

A cég pénzforga|mi je|zőszáma

2. oldal, cisszesen: 2 oldal

Főo|da| : Vissza i Súgó : Ki|épés i2oĺ4. 02.27

MELTAMPRox Kereskedelmi és szolgá|tató Betéti TáFaság
32
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|9d|El9 DEl€u |đl5.
0W00Ł] ľJ 118'ĺ Budapest,Havannaut€58. 5.eň.27.

I- József krt. ( 1 085 páde$És}éĺsďlKlę.zJí.a'69 ĺ ĄEJ,#l58591 1 41+243
'''''''''''''''''' '''''''''''''.u's!ř':.í'I'.?Jllg9Á\'iŕ"';'.'áÁĄ'Ę'. )(IJ'Á.nj.jj,..."l.Alta|ánosadatok ivl*'.iceotortenet irl- ----'beJegyzes Ke|Ie:.f Ul4.ĺ) I .2tl.'.-----....'.' Cé.gtörténe! 2013: 1!' 2o' é9 

-2014' 
o-2' 26. kłizött

Hatályos: 2014.01.20. - '..

45 A cég e|ektronikus e|érhetősége
4il1 Emai|:melindaute@fľeemai|.hu

Bejegyzés kelte: 20 l4.0 1.09.

Hatályos: 2014,0].09. - ...

49 A cég cégjegyzékszámai
4e/1 0I 06 787469

Vezetve a(z) Fővárosi Törvényszék Cégbĺrósága nyilvántartásában'
Bejegyzés kelte: 20 l 4.0 1.09.

Hatĺźlyos: 2014'0I.09. - ...

Cégformától függő adatok

1 A betéti társaság beltagja(i)
(06)

1(06)/1 Szabĺi Melinda (an: tvánczi Mária) i.j l tEl Budapest, Havanna uŕca 5E. 5. em. 27.

Sziiletés ideje: 1974. l0. l 8.
A tagsági jogviszony kezdete.. 2013.1 |.20.
Bejegyzés kelte: 20 14.0 1.09.

Hatólyos: 20 1 4.0 1.09' - ...

2 A betéti társaság kü|tagja(i)
(06)

2(06y1 Zsohár Tamds (au x""" Ágo"s) f-.} lt73 Budapest, Sima utca 39.

SzüIetés ideje: 197l.05.06.
A tagsági jogviszony kezdete: 20|3.| I'20.
Bejegyzés kelte: 2014.0l.09.

"*",,"un.i'.3jŕulľl1?ľľJ!il,ľľ;"?ŕ:'E'..::ff=fí:iľŁľ:Í:l"#iŁ*.,.u''.,más szeruezetek esetén egyéb foÍrásbó| származó hivata|os és gyĺijtött in:formációk láthatók.

Lekérdezés időpontja 2oL4'o2'27 o8:o2
Uto|só fe|do|gozott cégközĺöny megje|enési dátuma; 2o14'o2',2o'

Adatbázis uto|só aktuaIizá|ási dátuma: 2oĹ4,of,27.

Impresszum $Jogi nyilatkozatfi O opten Kft.

http ://www.opten.hďloadpage.php?dest:CTCT &|ang: &cíd:Ol 0 67 87 469 2014.02.27.
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Aľajúnlat Iktatószám

Azonosĺtó
30

AAOO0O0O30IzOL4

Ügyfél

Teleki téri Piac Lóngosos

Borsos Úr o6l2ot569-6755

2074.02.20 20t4.03.22

AjánIatadó

COOL POINT KFT.
1202 Budapest, Nagykőrösi út 251.
BBRT.: 10104167-50905900-01000003
Adószám: L26482L6-243
Közösségi adószám: HU 12648216

Tel/Fax: 36 1 283 5592

Érvényességi határidő

Gikkszám. Terméknév
VTSZ.szám Gyáń szám Nettó Áĺa Áĺacrteł

E|szívó venti|átor /MPS 250
1,00db 280 100,00 Fr 280 100 Ft 27o/o 75 6f7 Ft 355 727 Ft

L4 775,00 ft Ĺ4775 Ft 27o/o

15 875 Ft

6 185 Ft

Légcsatoma kĺĺnycik 90 fok Na200

-.-.------2.,-0.0-{Ę-.-----.-9-?!9199-tt-------- --9-299!!--.?]!!,------------!-7-!9-|t-----.--.-8--ą5-5.|!
Légcsatoma szűkítő Na250/200

2,00db 2 440,00 Ft 4 880 Ft 27o/o 1 318 Ft 6 198 Ft

Esősapka Na200
1,00db 3 989 Ft 18 764 Ft

R<igzítés
1,00db 98 000,00 Ft 98 000 Ft f7o/o 26 460 Ft L24 460 Ft

1,00db 60 000,00 Ft 60 000 Ft 27o/o 16 200 Ft 76 200 Ft

összesen Neftó: 757 805 Ft

Áfa: 2o4 609 Ft

Bruttó: 962 414 Ft

1, Aján|ati ár
FzĄán|ati ár a |istaártól e|térő mértékĹi kedvezményt tartalmazhat.
Az aján|ati ár egysége Forint vagy Euro ár, me|y esetén a BB Rt. a megrendeléskori időpontját mege|őző 2 hét
legmagasabb deviza e|adási árfo|yama a mértékadó. A Megrende|ő e|fogadja és egyetért ezze|.
A vevő jogosult a számára e|ónyosebb fizető eszközze| a számlát kiegyen|íteni, amennyiben a kívánt fizető eszkoz kerü|t
rogzítésre a szerződésben.
Az ár nem tartalmaz kiszá||ítást, szere|ést, te|epítést, va|amint az [jzembe helyezés koltségét, kivéve amennyiben ez
külön téte|ben nem szerepe|'

Ez az áĘán|at a Ku|cs-Soft SzámÍhástechnika Nyrt. rendszeréve| készü|t. http://www.kulcs-soft,hu 1-lZoldal



Iktatószám

Azonosĺtó
30

AA00000o30l2oL4Arajdnlat
Ajánlatadó

COOL POINT KFT.
1202 Budapest, l.|agykőrási út 251'
BBRT. : 10104167-50905900-01000003
Adószám: 12648216-243
Közösségi adószám: HUĹ2648ZI6

Tel/Fax: 36 I 283 5592

tigyfél

Teleki téri Piac Ldngosos

Borsos Úr 061201569-6755

2014.02..20 20Ĺ4,o3'z2

Cikkszám. Terméknév
Nettó Áĺa ÁtaeľtetWSZ.szám .Gýári száń l MénnyisésMee

|' Megrende!és
Irásban tońénĺk a Megrende|ő vagy Megbízottja részérő|.
Csak szerződésse| és/vagy vĺsszaigazo|ássa| érvényes.
A vĺsszaigazo|ás után a megrende|és visszavonhatat|an és az előlegge| megegyező bánatpénz i||eti a Coo| Point Kft-t.
3, Termék minőség
A Cool Point Kft. álta| forga|mazott termékek berendezések megfe|e|nek az EU ide vonatkozT direktíváinak' és CE
tanusítvánnya| e||átottak, bizonyos termékek független tanusító szervek á|ta| vizsgá|tak, minősítettek.
4. Szállítási fe|tételek
Szá||ítási határidő: a szerződésben vagy visszigazolásban szereplő hétre. A Cool Point Kft' fenntartja a jogot a határidő
e|őtti szá||ĺtásra. A berendezés e|szál|íthatóságát készre je|entésseljelzi a Megrendelő fe|é. A megrendelő a terméket a
készre je|entés után |egkésőbb 10 naptári nappa| koteles átvenni. Amennyiben ezt nem teszi meg, Úgy 400
FUnap/kiszere|és kerĹi| kiszámlázásra ko|tség térítés címén.
5, Fizetési feItételek
A megrende|éskor 30% elő|eg e|ő|eg bekérőve|, átvéte|t mege|őzően 70%.
Fizetés módja: e|őre uta|ás vagy készpénz.
Fentiektő|e|térő mód csak kÜlön megál|apodás esetén |ehetséges.
6, Garancia
24hőnap a termék átvéteĺének napjátó|.
A berendezés üzeme|tetésébő| adÓdó szÜkséges akár évitöbb a|ka|omma| vagy időszakosan |ega|ább évi egy
a|ka|omma| torténő karbantartás nem garanciális tevékenység, a Cool Point Kft. ezt ko|tség el|enében végzi.
A garancia 12 hinap karbantartás elvégzése né|ku|.

Ez az árajánIat a Ku|cs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszeréve| készÜ|t. http://www.ku|cs-soft.hu 2.12 oldal



Iktatószám

Azonosító
29

AAOO000O29l2OI4Arajónlat
AjánIatadó

COOL POINT KFT.
1202 Budapest, Nagykőrösi út 251.
BBRT. : 10104167-50905900-01000003
Adószám: L26482t6-243
Közösségi adószám: HUĹ264B2L6

Tel/Fax: 36 1 283 5592

Ugyfé|

Teleki téri Piac Blłfé

Frena József 06130192A-5649

2014.02.20 20t4.03.22

Cikkszám Terméknév
Áta ÁtaérterWSZ.szám Gyári szám Egységár

1,00db 8 500,00 Ft 8 500 Ft 27o/o f 295 Ft 10 795 Ft

Ervény'ességi hatáľidő

Légcsatoma idom Na 200-250 szűkítő
2,00db 2 435,00 Ft 4 870 Ft f7olo 1 315 Ft 6 185 Ft

Légcsatoma idom Na 200-280 szűkÍtő
1,00db 3 060,00 Ft 3 060 Ft f7olo 826 Ft 3 886 Ft

2,00db 2 440,00 Ft 4 880 Ft 27o/o 1 318 Ft 6 198 Fr

4,00db 5 500,00 Ft 22 000 Ft f7olo 5 940 Ft 27 940 Ft

2,00db 1 940,00 Ft 3 BB0 Ft f7o/o 1 048 Fr 4 928 Ft

Légcsatorna elágazó idom 45 fok Na200
2,00db 6 065,00 Ft 12 130 Ft 27o/o 3 275 Ft 15 405 Ft

Védőga||ér Na200

--- -. - -2-,9.0-{|-.. -- -. - 19-Z|9l99-F.t.- - -- -- - -17--5-99!:...?!:/:-. --. --.. - --1.0-1??-F:--.---- -j]-ę:-r\
Tisztító idom Na200

4,00db 10 250,00 Ft 41 000 Ft 27o/o 11 070 Ft 52 070 Ft

Esősapka Na200

---2-,-0-0-d-Ł- - - - ----!1-|Z?:99!!.. - - -- - -.?9-q|9 ::. - -?]:/:. - -.. -.. -.. -! -27.?.F}- . -- -?l-'?? F.\

Rögzítés

'...-...--1J.0.0-qĘ-------!??-5-99:99-Fl--..... .L??-5-90.:}-.-?]:/:--..--.-..-99-9Zl-|!.-..--]-5.5--5äl!

1,00db 70 000,00 Ft 70 000 Ft 27o/o 18 900 Ft 88 900 Ft

1' Ajánlati ár
Fe' Ąán|ati ár a |istaár'tó| e|térő mértékű kedvezményt tarta|mazhat.

Ezazáraján|at a Ku|cs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszeréve| készÜĺt. http://www.kulcs-soft.hu

összesen Nettó: 1 326 120 Ft

Áfa: 358 o54 Ft

Bruttó: 1 684 L74 Ft

L.lf oldal



Iktatószám

Azonosĺtó
29

AAOOOOOO29IfOL4Arujúnlat
AjánIatadó

COOL POINT KFT.
1202 Budapest, Nagykőrcisi út 251'
BBRT.: 10104167-50905900-01000003
Adószám: I2648fI6-243
Ktizösségi adószám: HUI2648zl6

Ugyfé|

Teleki téri Piac Blłfé

Frena József 06130/924-5649

36 L 283 5592

20L4.02.20 2014.03.22

Cikkszám Terméknév

Nettó Áĺa ÁĺaertgrVTSZ.szám GYári szám
Az aján|ati ár egysége Forint vagy Euro ár, me|y esetén a BB Rt. a megrende|éskori időpontját mege|őző 2hét
|egmagasabb deviza e|adási árfo|yama a mértékadó. A Megrende|ő elfogadja és egyetért ezzel'
A vevő jogosu|t a számára e|őnyosebb fizetó eszközze| a számlát kiegyen|íteni, amennyiben a kĺvánt fizető eszktz kerü|t
rogzítésre a szerződésben.
Az ár nem tartalmaz kiszá||ítást, szere|ést, telepítést, va|amint az uzembe he|yezés kö|tségét, kivéve amennyiben ez
kü|Ön téte|ben nem szerepe|.
2' Megrende|és
lrásban torténik a Megrende|ő vagy Megbízottja részéről.
Csak szeződéssel és/vagy visszaigazo|ássa| érvényes.
A visszaigazo|ás után a megrende|és visszavonhatat|an és az elő|egge| megegyező bánatpénz il|eti a Coo| Point Kft.t.
3' Termék minőség
A coo| Point Kft. á|tal forga|mazott termékek berendezések megfe|e|nek az EU ide vonatkozó dĺrektĺváinak, és CE
tanusítvánnyal e||átottak, bizonyos termékek fÜgget|en tanusító szervek áIta| vizsgá|tak, minősĺtettek.
4. Szállítási feltételek
Szá||ítási határidő: a szerződésben vagy visszigazolásban szerep|ő hétre. A Coo| Point Kft' fenntartja a jogot a határidő
e|őtti szá||ításra. A berendezés e|szá||íthatóságát készre je|entésse|je|zi a Megrende|ő felé. A megrende|ő a terméket a
készre je|entés után legkésőbb 10 naptári nappal köteles átvenni. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy 400
FVnap/kiszere|és kerü| kĺszámlázásra kö|tség térítés címén.
5' Fizetésifeltéte|ek
A megrendeléskor 30% elő|eg e|ő|eg bekéróve|, átvételt mege|őzően70o/o.
Fizetés módja: előre uta|ás vagy készpénz.
Fentiektő|e|térő mód csak kü|ön megá||apodás esetén |ehetséges.
6, Garancia
24hinap a termék átvéte|ének napjátó|.
A berendezés Üzeme|tetésébő| adódó szÜkséges akáľ évi tobb a|ka|omma| vagy időszakosan |egalább évi egy
a|kalomma| történő karbantartás nem garanciális tevékenység, a Cool Point Kft. ezt koltség e|lenében végzi.
A garancia 12 hÓnap karbantartás e|végzése né|kü|.

Kelte Éľvényességi hatáľidő

Ez az áraján|at a Ku|cs-Soft SzámÍtástechnika Nyrt. rendszerével készü|t. http://www.ku|cs-soft.hu 2./2 oldal
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Balogh Zsuzsanna réseére!

Teleki téŕi piac E 2 je|rĺ bĺ'lfé

Tt'Éffiľř*'
. |ancÜc.Ľtlyu.02.
Äíoeaánr: 2t8.87Ü2..o

Tá rg'y: Légtehcnĺkaĺ áraján |at

Tĺszte|t Hő|gyemI

Többszĺiri he|yszinĺ szem|énk a|apján, a büfétechnoIogiai eľszívó rendszerĺire aĺ;a|ábbi ôjänlato1 .]dju

ą : l|a 25o hg.ace|spiro ćiđ7áňĺ;zei-ń*äsfigeüji_.-"--''.s 000 ŕi- ;' ss 00đ Fí."_ĺ.-izz.öoo ĺľ
:. : kivite|be, komplett tető fó|é vezetve , ' i

?76 21o Fĺ
Aján|at brutto ĺisszesen ;

Aián|atunk 30 napĺg érvényes. A munka terÜ|etre va|o bejutás megszerveeése a megrende|ő
feIe|ossége'

Az .rján|at energĺa kĺiltséget, és szociá|is szolBá|tatások dlját nem tartalrnäzza.

Budapest, 201.4' február 21t



Iktatószám

Azonosĺtó
4r.

AA00O00o4t lzor4Arujdnlat
Ajánlatadó

COOL POINT KFT.
1202 Budapest, Nagykőrösi út25t.
BBRT. : 10104167-50905900-01000003
Adószám: L26482I6-243
Közösségi adószám: HUI26482I6

TeľFax: 36 r 283 5592

Ugyfé|

Teleki tér Biifé

Mezei Béla 06/20/579-0203

2014.02.27 2014,03.29

lékkód cikkszám Terméknév
WSz-śzám Gýári száiń. Egységár. Nettól Áĺa

3.,.0-0-{!.---.---]9-?l9l99-Fl------..-?9-199-Fj- --?]:/:..---------..5-9]9.|!-..--..-2.6..0.3-Ł|!
Esősapka Na200

-1,9-0-q0--.----- !!-7-71:90-!}------.--L1]-72!:.--?]:Ł-.----.---..9-?99-|!--- - ----1.8-/.ť.!!
Rögzítés

1,00db 68 000,00 Ft 68 000 Ft 27o/o 18 360 Ft 86 360 Fr

A|ukasírozott szigete|és
1,00db 45 000,00 Ft 45 000 Ft 27o/o 12 150 Ft 57 150 Ft

Énényességi hatáľidő

összesen Nettó: 660 805 Ft

Áfa: 178 418 Ft

Bruttó: 839 223 Ft

í, Ajánlati ár
Pz. Ąán|ati ár a listaártó| e|térő mértékű kedvezményt tarta|mazhat.
Az Ąán|ati ár egysége Forint vagy Euro ár, me|y esetén a BB Rt. a megrende|éskori idĺĺpontját mege|őző 2 hét
legmagasabb devĺza e|adási árfo|yama a mértékadó. A Megrende|ő e|fogadja és egyetért ezze|.
A vevő jogosu|t a számára e|ónyosebb fizetó eszkozze| a szám|át kĺegyen|íteni, amennyiben a kĺvánt fizetó eszköz kerÜlt
rogzítésre a szerződésben.
Az ár nem taĺIa|maz kiszál|ítást, szereĺést, te|epítést, va|amint az Üzembe he|yezés kö|tségét, kivéve amennyiben ez
kĹi|on tételben nem szerepe|.
2' Megrende|és
ĺrásban torténik a Megrendelő vagy Megbízottja részérő|.
Csak szerződésse| és/vagy visszaigazo|ássa| érvényes'
A visszaigazo|ás után a megrende|és visszavonhatat|an és az e|ő|egge| megegyező bánatpénz i||eti a Cool Point Kft-t.

Ez az áraján|at a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszeréve| készü|t. http://www.ku|cs-soft.hu t./2 oldal
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tnsz.szám Gyári'szám MennyiségMee Áta Áĺaeľter

3, Termék minőség
A Coo| Point Kft. á|ta| forgalmazott termékek berendezések megfelelnek az EU ide vonatkozT direktĺváinak, és cE
tanusítvánnya| e|látottak, bizonyos termékek fÜgget|en tanusító szervek á|ta| vĺzsgáltak, minősĺtettek.
4. Szállítási feltételek
Szá||ítási határĺdő: a szerződésben vagy visszigazo|ásban szerep|ő hétre. A Coo| Point Kft. fenntartja a jogot a határidŐ
e|őtti szá||ításra. A berendezés e|szál|íthatóságát készre jeĺentésse| je|zi a Megrende|ő fe|é. A megrendelő a terméket a
készre je|entés után legkésőbb .ĺ0 naptári nappa| köte|es átvenni. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy 400
Ft/nap/kiszere|és kerü| kiszámlázásra kö|tség térítés címén.
5, Fizetési feltételek
A megrende|éskor 30% e|őleg e|ő|eg bekéróvel, átvéte|t mege|őzően70o/o.
Fizetés módja: e|őre uta|ás vagy készpénz.
Fentiektő|e|térő mód csak kil|on megál|apodás esetén |ehetséges.
6, Garancia
24 honap a termék átvéte|ének napjátó|.
A berendezés üzeme|tetésébó| adódó szükséges akár évitobb a|ka|omma| vagy idószakosan |ega|ább évi egy
a|kalomma| történő karbantartás nem garancĺális tevékenység, a Cool Point Kft. ezt kö|tség e||enében végzi.
A garancĺa 12 hinap karbantartás elvégzése né|kü|.

Kelte ::

Ez az áraján|at a Ku|cs-Soft számítástechnika Nyń. rendszerével készü|t. http://www.ku|cs-soft.hu Z.lf oldal



Teleki téri piac E4-es számú üzlet e|szívás kién

Meqnevezés Menny. M.e. Anyaq Dĺj Ossz anyag ossz dĺi

-|szivT Ventilátor 315 csat|akozÓkka|. tartÓszerkezetteI 1 ib 341 067 Ft 25967 F 341 067 F 25 967 Fl
:|szíVó venti|átor 200 csat|akozókka|. tartószerkezetteI 1 ĺb 274 321 Ft 21 683 F 274 32',t F 2í 683 Fl
(onyhai eIszívóernyő ib 0Ft I 826 F' 0F' 19 651 Fĺ
\'|A 250/90 könyök tb 4 890 Ft 2378 F 9 781 F' 4 756 Fl
\A 200/200/45 e|áoazT idom 1 ib 9 232 Ft 2856F I232F 2 856 Fr

\A 200/45 könvök szioete|Ve 1 ib 5 400 Ft 2401 F 5400F 2 401 F1

\,|A 200 csőkapcso|ó Ą ib 2 543 Ft 1 290 F' 10't71 F' 5 161 Fĺ
\,lA 200 TisáÍtóidom 1 tb 6 143 Ft 4 111 F' 6143F 4 111 Fl
\,lA 200 csóvéozáró sziqetelve 1 tb 3 596 Ft 2214F 3596F 2 214 Fl
\A 200 spĺkócsó tańrkkaI szigetelve o n o 19.ĺ Ft 5352F 55 149 F 32 113 Fl
\A 250-200 szűkÍtő szioetelve tb 3 781 Fr 2376 F' 3 781 F' 2376 Fl
\,lA 200 védőoa||ér tb 6 180 Ft 2657 F' 6180F 2657 Fl
\A 200 esóvédó saoka 4 tb 6 353 Fr ,ĺ 581 Ft 6 353 Fr 1581F
Zsĺr|eeresztő vezeték kiépítése tz n 1923F 'ĺ 075 Ft 23 074 Fl 12 903 Fl
\lA 250/315/250 T idom 1 tb 13 061 Fĺ 4 529 Fl 13 06't Fr 4 529 FI

).lA 200 a|udec cső z n 3 667 Fĺ 1 543 Fr 7 334 Fĺ 3 087 Fl
\A 250 a|udec cső Ą m 4 660 Fr 2 009 F: 18 64t F I 035 Ft

NA 315.250 szűkĺtő 1 cb 4 248 FI 2 540 F1 4248F 2 540 F'

l,|A 250 spikócső tartókka|' szigete|ve 6 m 10 515 Fĺ 6556F 63 088 F 39 333 F'

NA 250 csőkaDcso|ó Ą cb 3 226 Fl í569F 12 903 F 6274F
NA 250 Tisáítóidom 1 cb 7 5.|9 Fĺ 2638F 75t9F 2638F
NA 250 védőoaIléĺ 1 cb 7 450 FI 3099F 7 450 F1 3099F
NA 250 esővédő saoka 1

{h 8277 Fl 'l 588 Fi 8277 F1 1 588 Fl

tsszesen 896 768 F] 21 1 553 Fr

ĄFA 242 127 F1 57 119 Fl

Mindösszesen 1 138 896 Fl 268 673 Fl

Ąnvao + Díi bruttó mindösszesen í 407 568 Ft



e|eki téri piac (új piac) 2014. évi iizemeltetésével kapcsolatos bevéte|ek és kiadások 7. számű mel|éklet

Megnevezés Bruttó Ft/hó
Éves bruttó Ft

(2014. 04.01-tőD

20|4. évi
kłiltségvetésben

tervezett
Megjegyzés

Kii|önbłizet az
eredeti

költségvetésben
tervezetthez képesI

Bér|eti díj 2 016 t12 18 14s 008 r8 995 9s8
11407 cim
működési bevétel

-8s0 95C

cbből bérbeszámítás 390 525 3 514 725
|1407 cím
mĺiködési bevétel

Ąrusító paviIonok előtti területre ttirténő
kitelepülés 457 200 4 416 s52 4 416 552

l 1407 cím
mfüödési bevétel

osterme|ő 217 627 f 102 279 2 102 2',19
l 1407 cím
működési bevétel

béľ|eti bevéte|ek łisszesen: 2 690 9s9 24 663 839 25 514 789
11407 cim
működési bevétel

-850 95C

A bérlőknek történő köziizemi díj
továbbszám|ázás 4298 696 48 188 347 48 188 347

17407 cim
működési bevéte|

AÍam 1 ó89 100 16 891 000 16 891 00c
1 1407 cím
mĺiködési bevéte|

Ivoviz 480 060 4 800 600 4 800 ó0c
l l407 cím
níiktidési bevétel

Csatorna 5 7ól 000 5 761 000
17407 cim
núködési bevétel

Gaz' fiĺtés 483 616 4 836 160 4 83ó 160
l1407 cím
níĺkoĺlési hevéte|

Hulladék elszáLllítas

zöldhulladék 800 100 7 7f8 966 7 728 966
1 1407 cím
mfüödési bevéte|

0

szerves eĺedetíĺ 160 020 | 54s 793 1 54s 793
11407 cim
miiködési bevétel

kommunalis hulladék 685 800 6 624 828 6 624 828
71407 cim
miiködési bevéte|

Osszes bevétel 2014 évben 6 989 635 72852 186 73 103 136
l 1407 cím
mfüödési bevétel

-850 95(

VisszaigényeIhető áfa 20 396 7s6 t7 395 4s7
I 1407 cim
nűkĺidési bevétel

3 001295

Belépési díi80% I 018 822 9 t69 400
11407 cim
núködési bevéte|

9 169 40a

Egyszeri be|épési díj (15%) 6 937 900 33 5t9 369
l l407 cím
mtĺködési bevétel

-26 581 469

} havi bér|eti díjnak megfele|ő iisszegű óvadék 6 048 336
11407 cvn
mfüödési bevétel

6 048 336

Mindłisszesen bevéte|/bevéte|i kiesés I 008 457 r15 404 578 r24 617 962
11407 cim
mfüödési bevétel

-9 213384



Kiadások 20l4. évben

Megnevezés

Szo|gá|tatás bruttó
Ft/hó

Szo|gá|tatás bruttó
Ft/év (2014. 04.01-

től.)

2014. évi
kö|tségvetésben

tervezett
Megjegyzés

KüIönbtizet az
eredeti

költségvetésben
tervezetthez képesl

zöldhulladék sza|lítas, hulladékgytĺjtő zsákkal (9

hónan)
889 000 8 s87 740 8 587 74( l 1407 cím dologi

bérbeszámítás beruhŁas 3 514 725 -3 514 725

szerves eredeni hulladék szälitas (9 hónap) 177 800 | 7r7 548 r '7 t7 54t 407 cím do|ogi

kommuná'|is hulladék szallítás (9 hónap) 76f 000 7 360 920 '7 360 92( 407 cím dolosi

rovar és ráscsáIóirtás (9 hónap) s0 800 490 728 490 72t 407 cím doloei
assresátor biztositá'sa áÍamszünet (9 hónap) I 14 300 104 138 I r04 138 407 cím dologi

UPC internet kapcsolat (10 hónap) f0320 203 200 f03 200 407 cím dolosi
villamos aram (teljes piac) 34160 Kw/hó (10

hónan)
2 413 000 f4 t30 000 24 r30 000 l 1407 cím dologi

ivoviz fogyasztźs(teljes piac) 450 m,/hó (l0
hónao)

685 800 6 858 000 6 8s8 000 11407 cím dologi

narlíi 8 230 000 8 230 000 1 1407 cím doloei
gźu fogyuztás (te|jes piac) 4290 m3lhó (|0
hónan)

690 880 6 908 800 4 836 160 -2 072 64(

orzés (f + 1 fő) Külső vállalkozó: 3 ftj

nyitvatartasi időben - l fti folyamatos őrzés,
fiwelés í12 hónao)

I 651 000 t9 812 000 19 812 000
ebbőt int. Kötv.ben

3932000

beépített rendszerek és eszkÓzök éves kötelezően

szerződtjtt karbantartasi és felülvizsgalati dda
(10 hónap)

200 000 2 000 000 2 000 00( l 1407 cím dologi

Jvszf ťo vezető + 4 ftĺ takaĺító bére (10 hónap)
juttatasai j árulékokkal együft

I 206 685 rf t4r 840 t2 t4t 840
int' Költségvetésben

teÍvezve
0

Karbantartashoz szükséges eszközök (1 1 hónap) 150 000 I 650 000 1 ó50 000 l 1407 cím dolosi

Takarítashoz szükséges éves eszközöt tisztító
szer (10 hónao)

100 000 1 000 000 l 000 000 l 1407 cím doloei

Gépetberendezések bérIeti díja (10 hó) 222250 2222 500 2f2f s00

I l4U / Clm OOrOgr,

év közben
polgármesteri
hatáskörben

átcsoportosításra
került beruházásra (

bérlés helyett
wácártác\

Nvomtatváĺrv költséeek (10 hó) ls 000 1s0 000 1s0 000 1 1407 cím doloei

osszes kiadás 2014. évben 9 348 83s 108 082 139 102 494 774 -5 587 36a

BeÍizetendő áfa 2 898 669 18 9rf 646 -18 912 64(

BelizetendÓ átával |(orr|galt |<ladas/|(laoas|
IxLLl^ć

12247 504 126 994 78s 102 494774 -24 500 011

Onkormányzati saját forrás szükség|et 2014.

évben
4239 047 tt 590207 -22 123 18t -33 7r3 394

ĺdeisIenes niac bérbevéte|i díia 3 548 95(

Összes forľásigény -30 164 43t


