
c

VALLALKOZASISZERZODES
Ügyfélszolgálati iroda kialakításához szükséges 

előkészítési és feltárási munkálatokra

amely létrejött egyrészről

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.
cégjegyzékszám: 01-09-952185
adószáma: 23084454-2-42
képviseli: Kovács- Csíncsák László ügyvezető,

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a

HÁZ-FÉSZEK Mély és Magasépítési Ingatlanfejlesztési Kft.
székhely: 3377 Szihalom, Bercsényi Miklós u. 12. 
cégjegyzékszám: l 0-09-034170 
adószám: 24684246-2-10 
képviseli: Udvari Henrietta Mária

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

továbbiakban együtt Szerződő Felek (továbbiakban: Szcrződő Felek) között 

az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

I. l. Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő, mint
Ajánlatkérő által kiírt "Ügyfélszolgálati iroda kialakításához szükséges elók^^^^ 
feltárási munkálatok” tárgyú és 2017. június l. napján megküldött árajánlat kéréssel 
megindított beszerzési eljárás eredményeként jött létre.

I. 2. Jelen szerződést a Megrendelő a hivatkozott beszerzési eljárás eredményeként 
kiválasztott, a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja alapján nyertesnek minősített 
ajánlattevővel köti meg.

Il. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata tulajdonában, és a Megrendelő kizárólagos használatában álló 1148 Budapest, 
Nagy Lajos király útja 73-77. - 3 9 6 95/4 hrsz alatti ingatlan előkészítési és feltárási 
munkálatainak elvégzését, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat kérési 
felhívás, a Vállalkozó, mint ajánlattevő ajánlati kötöttséget eredményező részletes ajánlata,
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valamint a 2017. június 2. napján lefolytatott helyszíni bejárás során pontosított műszaki 
tartalom szerint.

A fent meghatározott dokumentumok jelen szerzödés elválaszthatatlan részét képezik, azonban 
fizikailag nem kapcsolódnak jelen Szerzödéshez.

Szerzödő felek rögzítik, hogy a 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 73-77. - 39695/4 hrsz 
alatti ingatlan előkészítési és feltárási munkálatainak elvégzése magába foglalja a tárgyi 
ingatlan gépészeti és egyéb feltárási munkálatainak elvégzését, melynek keretében Vállalkozó 
köteles a tárgyi ingatlan meglévő gépészeti rendszerének feltárására, amely magába foglalja a 
szellőzés, klímarendszer, központi fűtés, a víz, a csatomaszerelvények valamint az ingatlan 
kazettás és gipszkarton mennyezetének feltárását is.

Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával köteles a tárgyi ingatlan vonatkozásában elvégzett 
feltárási és előkészítési munkálatok során keletkezett esetleges építési és egyéb hulladék 
elszállítására.

Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az előkészítési munkálatok keretében köteles a 
tárgyi ingatlan teljes kiürítésére, annak érdekében, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő által 
lefolytatandó „Ügyfélszolgálati iroda ldalaldtása” tárgy\1 közbeszerzési eljárás nyertes 
Ajánlattevője számára a munkaterület átadásra kerüljön. Szerződő felek rögzítik, hogy a tárgyi 
ingatlan kiürítése magába foglalja a fellelhető, előző tulajdonosáltal hátrahagyott reklámtáblák, 
dekorációs elemek eltávolítását is.

Szerzödő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó feladatát képezi továbbá az előkészítési és feltáási 
munkálatok során elvégzett feltárások/bontások eredményeként tapasztalt műszaki állapot 
fényképes és írásos dokumentálása, valamint annak Megrendelő részére történő átadása.

m. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

III. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

a) Megrendelő jogosult a tárgyi ingatlan vonatkozásában a Vállalkozó által ellátandó 
előkészítési és vállalkozási feladatok elvégzését alkalmazottja, vagy megbízottja útján 
rendszeresen és szúrópróba-szerűen, alkalmanként ellenőrizni.

b) Megrendelő a Vállalkozó alkalmazottai részére öltözöt, tisztálkodási lehetőséget, valamint 
eszközök részére zárható helyiséget nem biztosít.

IH.2. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

a) Vállalkozó köteles alkalmazottait-a Megrendelő munkavédelmi- és U'izvédelmi előadója 
közreműködésével - munka- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni. Vállalkozó köteles 
gondoskodni arról, hogy alkalmazottai a Megrendelő munka-és tűzvédelmi elöírásait 
betartsák.

b) Vállalkozó az általa a Megrendelönek, vagy harmadik személynek okozott kárt köteles 
teljes mértékben megtéríteni.

IV. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE ÉS HELYE
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IV.l. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott előkészítési és feltárási 
munkálatok teljesítésének határideje: 2017. június 16., mely kötbérterhes teljesítési 
véghatáridőre az elvégzett feltárások/bontások eredményeként tapasztalt műszaki állapot 
fényképes és írásos dokumentálásának is teljesülnie kell.

IV.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

IV.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésének a helye: 1148 Budapest, 
Nagy Lajos király útja 73-77. -39695/4 hrsz-ú ingatlan

V. A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE, SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

V .1. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez a szükséges pénzügyi fedezet 
rendelkezésére áll, fizetési kötelezettségének eleget tud tenni. Megrendelő előleget nem fizet.

V .2. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt előkészítési és feltárási munkálatokat ajánlata
alapján nettó 4.905.797 Ft + ÁFA azaz: nettó Négymillió-kilencszázötezer-
hétszázkilencvenhét Ft + ÁFA összeg ellenében végzi el.

V.3. Szerződő felek rögzítik, hogy az ajánlati ár átalánydíj, mely tartalmazza a munka 
elvégzéséhez szükséges valameimyi költséget.

Vállalkozó - a jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díj átalánydíj jellegére - külön 
díjazás, valamint költségtérítés nélkül köteles az árajánlat kérési felhívásban szereplő 
valamennyi munkát elvégezni.

V^^. Fizetés módja: átutalás

V.5. Fizetés esedékessége: a feladatok elvégzése utáni átadás-átvételt követően kiállított l db 
számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

V.6. Az elszámolás módja: egy összegben, átalányáron.

V.7. Fizetési feltételek: a Ptk. 6:130 § (1 )-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint.

A számlához csatolni kell a teljesítésigazolást is.

V.8. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a mindenkori hatályos, törvényes mértékű 
késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak alkalmazásával.

VI. Szerződésszegés, szerződés megszűnése

VI. l. A Ptk. 6:186 (l) bekezdése szerint a Vállalkozó pénz fizetésére kötelezheti magát arra az 
esetre, ha olyan okbói, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

VI.2. Hibás teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségének 
a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem megfelelően tesz eleget.
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VI^J. K^é^í^e^cieilm^É^s minöísül, amikkor a Vállalk^oz^ó a sz^erz^öd^é^s^e^s k^citeile^z^e^i^i^i^c^gc^r^e^k
a i^e^lje^í^íl^és^i lia^i^á^i^i^ciöi^e a VáíllEik^o^z^ónE^k f^e;lr^c^hal^ó 0^k^(Ok)bc^l nem te^í^z eile^g^e^l^. A k^éS^e^c^eimii k^citt^é^r 
r^^pi m^é^i^t^é^^e a ^^e^i^^^c^é^s ^^e^r-ir^^i é^s á^^a n^é^l^^l ^^á^m^íto^tt e^^le^ní^rt£^k 5 %/n^^f^.

A c^^^^e^^e m^^xim^i^m 6 n^^f^i^g ^e^i^iü ^Eilí^^á^mfer^, e^^t ^c^v^eit^e^n Me^^j^e^n^c^eiö
jo^^o^si^^t a ^^í^i^^öcié^^l^öl e^^y^olciíilú jc^^ny^ilí^l^^o^^E^l^tEil e;lállni, ille^ltve E^zt íeil^o^n^c^E^ni é^s a ^éS^e^ciei^^i

K^é^^e^^e^lme^s l^e^lje^^^l^é^s e^^e^l^é^r^e ^i^c^l^c^l^t kől^bé^r me^^fi^e^l^é^se i^e^m ^e^n^l^e^^íti a VáillEi^^c^^ót a
^^e^r^z^^^é^s ^e^lje^^^^é^^e ^ICil.

VI.4. Hi^t^á^s ^eilje^^^^é^^n^e^k ami^c^r Váíllal^c^^ó a ^i^e^i^^c^c^é^^e^s ^C)Klk^^É^^^é^^é^n^É^k a
Vá^^^^^^c^^C^r^^k ^Eili^C^h^^^ó c^^(c^^)t^Cil n^e^m, \^a^y ne^m me^^^E;le!l0en ^e^^z e^^e^^e^^. A Váill^^^c^^C^n^^k 
^Eílr^C^h^^t^ó hiit^á^s ^eilje^^^^é^^i ^c^^t^é^r mé^r^^é^^e a h^itá^s t^eslje^^ít^é^^^el e^iiin^t^e^t;i ^e^m^yii^é^g á^^a r^éll^i^l
^z^á^m^i'^ott e^^le^r^é^t^^é^^é^n^e^k 30 %-a^.

V]^.5. A ^^e^i^^^c^é^s ^e^^je^^^^é^^é^n^e^k v^^^y a Vá^^l^lko^ó é^I^c^É^k^^C^I^é^t^É^n ^c^^é^n^ö c^^t^Cii
t^e^^c^^e^t^^e^^e^^t lÉ^h^É^^É^^lÉ^n^i^lé^^e m^i^^t;t ^c^t^e^le^s a váíll^l^c^z^ó l^ö^t^é^i-t fi^e^^ni.
M^e^g^i^e^r^c^es^ a m^e^^hiiú^^i^^á^^i mé^r^t^é^^é^t a ^^e^r^^^^é^s ^z^e^r-ir^^i é^s ái^a ^éi^^üi ^^ámíí^c^^t
eslle^r^é^r^t^é^k 30%-t^^n h^^^á^t^c^^^am^e^^.

A ^c^^t^é^r m^e^^fi^e^^é^^e n^e^m ^á^r^ja^i a Vá^^^^l^c^^ó^á^rté^i'í^é^^i n^eiy'é^i't
h^e^^y^t^á^^^n^i

V]^. 6. M^e^^i^e^n^c^ellö - v^áü^^^^á^^a ^^e^r-ir^t - a ^c^^t^é^r^t ^^n^^k c^^^^e^j^E^i^e 8 n^^p^c^s fi^e^^é^^i h^^^á^ric^^v^eil 
^^á^^^^t^c^t^t ^^á^mlla i^^jám é^r^v^é^n^y^e^^í^i, e^z e^^e^t^t^e^n a Váil^^l^o^ó a ^^á^miJÉjá^t c^^^k a ^c^^t^é^i^^^ámia
^^e^^y^e^n^^í^é^^é^t ^c^v^e^t^c^e^r .jc^^c^^i^^t t^e^n^y^új^^n^^; v^^^y a ^c^t^bév c^^^^e^^e a ^eslje^^í^é^s i^E^z^olá^s

le^v^c^n^á^^r^a ^e^r^ül, í^y Váill^l^o^ó a ^c^t^t^é^r c^^^^e^j^év^e^l c^^c^^^e^r^^e^^t c^^^^e^^ű ^^án^ila 
t^e^n^yú^jt^á^^á^i^alc^^c^^i^^^. E^t^t^e^n ^z e^^e^t^t^e^r a Vá^^^^^^c^^ó ^c^^e^^e^s a^^á^milárn a^ellle^^í^é^s c^^^^e^^é^t és 
a ^c^tt^é^r c^^^^e^^é^t e;l^iUc^^^^e^t;te^n ^e^^t^í^n^^e^^ni.

V]^,7. S^^e^r^^^c^ö ^Elle^k h^c^^y a ^c^^t^é^r é^r^v^é^n^y^e^^^t^é^^e ^em ^á^ija Váíll^^^c^^ó ^á^i^^é^i'í^é^^t
i^esle^^c^^^é^^é^t^, m^e^^y^é^r^t e^^y^é^t^^é^n^t h^esly^^áíl^r^i

V]^. 8. A jelle^n ^^e^i^^^c^é^s
-a Váíll^^^c^^ójc^^i^^C^cin^éi^^i^km^e^^s^^^rié^^é^veíl,
- a vé^^h^^l^á^r-ic^ö

VII. Vegyes rendelkezések

V]^]^. l. Jeile^n ^^e^r^^^c^é^s te^^^n^^e^^é^t^e^n a S^^e^r^^^^ö Feile^^r^e^k a Clly^m^^^c^s 
i^e^i^^c^^t^É^^y^É^zttÉ^^é^^I^e é^s ellle^n^C^i^^é^^r^e _jc^^c^s^i^^t ^é^ţ^\^i^É^^C)in^É^k meg^^t^v^t^^é^^e^:

MÉ^^I^É^r^c^É!lö ^é^p^vii^eil^i; Né^v^: K^c^v^á^c^^- Csíncsák Lá^^^ót

Váül^^^c^^ó Né^v^; Uc^vi^iii He^riiietttt Má^iik

VII.2^. Fe^^e^k m^e^^áill^p^c^c^r^^k h^c^g^y a jesle^n ^^e^r^^^é^^bói e^i^e^c^ö v^i^á^s ^é^i^c^t^^e^k i^e^n^c^c^^é^^í^t
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elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kísérlik meg rendezni, és csak ennek sikei^telensége 
esetén fordulnak a hatáskönel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

VII.3. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződés 5 (öt) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült 
- melyből 4 (négy) példány Megrendelőt, l (egy) példány Vállalkozót illeti meg, és amelyet 
Szerződő Felek annak elol vasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írtak alá.

Szerződő Felek a szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:

l. számú: Vállalkozó ajánlata 

Budapest, 2017. június 8.

Kovács-Csincsák László 
ügyvezető

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

nságj
Non-Profit KFT @

'145 ÍBudapest, Adolf
^ ^ Adoszam: 23084454_2-42 36' 
^églegzzékszám: Cg; 01-<J2.9S2le5

HA2-FÉ.S^EK id í
3377 Szibaiom, Sercsáiyi M. uica 13 

Adószám: íásS'íiaij-in

Udvari Henrietta Mária 
ügyvezető

HÁZ-FÉSZEK Mély és Magasépítési 
Ingatlanfejlesztés: Kft.

Vállalkozó
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t sz. me/lék/et
AUAJANLAT

Alulírott Udvardi Henrietta Mária, mint a(z)

Név: HÁZ-FÉSZFK Mély és Magasépítési 
Ingatlanfejlesztési Kft.

Székhely/ Lakdm: Í3;377 Szihalom, Béresényi Miklós u. 12.
Adószám (adóazonosító jel): 24684246-2-10
Vállalkozó ig. szám vagy 
cégjegyzékszám, egyéb azonosító 
szám:

Cg. 10-09-034170

Számlavezető pénzintézet neve: 
Bankszámlaszám:
Személyes közreműködő neve, 
telefon, faxszám, e-mail dm:

““Udvardi Henrietta Mária

képviselője, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. Ajánlatkérő részére a 1148 Budapest, 
Nagy Lajos király útja 73-77. - 39695/4 hrsz alatti ingatlan előkészítési és feltárási 
munkálatai tárgyában az Árajánlatkérő által 2017. június J. napján „^ügyfélszolgálati iroda 
kialakításához szükséges előkészítési és feltárási munkálatok" tárgyban megküldött 
árajánlatkérés alapján az alábbiak szerinti árajánlatot adom:

Vállalkozói díj (nettó értékben, Ft-ban megadva) nettó 4.905.797,-R

Kelt: Szihalom, 2017. 06. 07.

HÁZ-FÉSZEK KFT

Udvardi Henrietta Mána



2. sz. melíékieí

AjÁNLA'n NYILATKOZAT

Alulírott Udvardi Henrietta Mária mint a(z) HÁZ-FÉSZEK Mély és Magasépítési
Ingatlanfejlesztési Kft. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője

az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. Fenntartás és korlátozás nélkül elfogadjuk a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 
Ajánlatkérő által a 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 73-77. - 39695/4 hrsz alatti 
"Ügyfélszolgálati iroda kialakításához szükséges előkészítési és feltárási munkálatok" 
tárgyában az Árajánlatkérő által 2017. június l. napján megküldött árajánlatkérésben és 
annak mellékleteiben foglalt feltételeket.

2. Az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelentjük, hogy nyertességünk esetén a 
vállalkozási szerződést megköYIük, és az Árajánlatkérő által 2017. június l. napján 
megküldött árajánlatkérésben foglalt feladatot az ajánlatukban rögzített egyösszegű 
ajánlati áron szerződésszerűen teljesítjük.

4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők 
személye nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött 
szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők 
egyetemlegesen felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként 
megkötött szerződés teljesítése során.

5. Nyilatkozom, miszerint a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés I. pontja szerinti 
átlátható szervezetnek minősülünk.

Kelt: Szihalom, 2017.06.07.

HAZ-FESZEK K Fí
B77 Szihalarn, 1?,
' fisz3mí'2í68';2<l^0

UdvardiHenrietta Mária



5. sz. melléklet

NYILATKOZAT
kizáró okokról

Név. 1 Ház-Fészek Mély és Magasépítési
i In gatlanfejlesztési Kft.

Székliely/Lakcím; Sz ihalom, Béresén yi Mldós u. 12.
Adószám (adóazonosító jel): 24684246-2-10
Vállalkozó ig. szám vagy 
cégjegyzékszám, egyéb azonosító 
szám:

Cg. 10-09-034170

Számlavezető pénzintézet neve: 
Bankszámlaszám:
Személyes közreműködő neve, 
telefon, faxszám, e-mail cím:

Udvardi Henrietta Mária

képviselője a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. Ajánlatkérő részére a 1148 Budapest, 
Nagy Lajos király úlj'a 73-77. - 39695/4 hrsz alatti „Ügyfélszolgálati iroda kialakításához 
szükséges előkészítési és feltárási munkálatok" tárgyában az Árajánlatkérő által 2017. június 
1. napján megküldött árajánlatkérés 8. ponljában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy 
Ajánlatot tevővel szemben nem állnak fenn az alábbiak szerintí

kizáró okok, miszerúit

- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

Kelt: Szihalom, 2017. 06. 07.



BUDAPEST, NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA 73-77. - 39695/4 HRSZ ALATTI INGATLANON 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA KIALAKÍT ÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ELÖKJLSZÍTÉSI ÉS

FELTÁRÁSI MUNKÁLATOK ÁRAJÁNLA TA

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag
ecvsésár

Díj
egységre

Anyag
Összesen

Díj összesen

1 Építészei! szakipari bontási munkák (álmemiyezet, 
falburkolatok, homlokzati dekorációk stb.)

1 kit 215 000 2 160 797 215 000 2 160 797

2 Elektromos bontások (vezetékek, szerelvények 
stb.)

1 kit 0 120 000 Ü 120 000

3 Épületgépészeti bontások (vezetékek, 
szerelvények, stb.)

1 kit 0 120 000 0 120 000

4 Egyéb járulékos költségek (tönnelék elszállítás, 
ideiglenes segédszerkezetek, ideiglenes víz és 
elektromos vételi helyek kialakítása, pincei 
lomtalanítás)

1 kit 730 000 1 510 000 730 000 1 510 000

5
1

Feltárási fotódokumentáció és műszaki leírás 1 kit 0 50 000 0 50 000

FELTÁRÁSI, BONTÁSI MUNKÁK NETTÓ 945 000 3 960 797
ÖSSZESEN'

ÖSSZESEN;,
- ,

HÁI'FÉÍiZEKKFÍ
3377 Siiiaiern, Bsícsény; ívl ulcj 12 

Mószim; 246342'16-2-10 
Cí^'aqyiét^: 103903417C
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ALÁíRÁSf Címpéldány

Alul i rott liíh'ardi HcHrietta \hid •,! sziilerett (l drardi Hem'ietta Mária (............ alaui
lakos. mii;i a H^.Z

- FlíSZEK Mely és Magasépítési IngaUaHfcjlesztési Kodátolt Felelősségű Társaság
(r^övidített neve: HAZ- FÉSZEK Kft.. széUidye: 3377 Szilwlom, Bercsényi !\-liklós utca 
12.) Ügj's'ezctője (vezetu tisztségvisdöje) n céget akként jegyzem. hogy a cég géppel 
vagy kézzel előirt. elönyomort illetve dönyomialoH dnevezéséhez (röddítctt 
cégnevéhez) nevemet Uná l lóa n az alábbiak szerinf írom:

l'dvardi 1-lenridta Y'lária

Ügyszám: 14OII/H/720/20 16.

Alulírott budaörsi közjegyzö-idycttes tanúsítom. hog) . a femi aiáípási címpéldányt--------
Ldvm'di Ucurielta Mária született litlvardi tleadelta Má.-ia ii!,' "Hzetii (s......... szám

alatti lakos aki szen1clyazonosságát a............... számú szen1clyazonosító igazolnAnyávaL
lakcíméi, a...........s%úmú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolti. elóttem saját

kezűleg írta alá...........................................Heg iegv;;és; az (ig till tudomásul rerre a
köje ő-helrclles lújíkoz lolásál aköje ők rőtS3Óló 19 /I évi .\Ll rikrénv l 22. ll!--ll Oj 
beke seihm fogiahükró/. i’Og is a szemé/vay.vnosság on-/i j zt' eUcnőrz-ésíre i'onulkoó
rendelkeésekrál....................Kelt: Budaörsön 20 l 6 (kc-ttöezer-tizcmatodik) év június

hó 13. (tize nharrnadik) napján.-


