
3B mellékelt a 73/2011. sz. tanácshatározathoz 
AJÁNLATTEVŐ: 
Név: _______________________________ 
Cím: _______________________________ 
___________________________________ 
Telefonszám: ________________________` 
 
DATA:___/___/2011 
 

AJÁNLAT NYOMTATVÁNY 
________________________________________ részére 

 
1. A szabályzat és a mellékletek átvizsgálása alapján, aminek tudomásul vételét ezennel igazolom, 

alulírott____________________, személyi szám (CNP)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, a 
_______________ Kft./magánvállalkozó/családi vállalkozás _________________ rangú képviselője, 
székhely:_______________________, telefon:__________, megbízószám:__________, a Szent 
György-napi Vásár (6-8. máj. 2011) alkalmával egy/kettő árusítóhely bérlési jogának megszerzésére 
_________ lej illetéket ajánlok 1 m2-re a_________________________ típusú* helyre 3 napra a 
következő termékek árusítására:_______________________________________________________. 

2. Tudomásul vettem, hogy a közterületen elfoglalt árusítóhelyre felajánlott bérlési illeték mellett, 
ezzel együtt ki kell fizetnem a felállított sátor ellenértékét is (lásd jegyzet). 

3. Tudomásul vettem az árverés szabályzatát és a szerződés nyomtatvány tartalmát. 
4. A szerződésbe foglalt büntetések ismeretében kötelezem magam, hogy abban az esetben, ha az 

ajánlatomat elfogadják, április 26-ig kifizetem a szerződésben leszögezett összeget és fenntartom a 
kijelölt helyeket a meghatározott méretekben és arányokban az ennek tartalmában. 

5. Kötelezem magam, hogy a kereskedelmi tevékenységet civilizált módon bonyolítom, betartva a 
kereskedelemre vonatkozó érvényben lévő törvényeket. 

6. A szerződés véglegesítéséig ezen ajánlat az önök írott beleegyezésével elvileges megegyezésnek 
számít köztünk. 

7. Mellékelem az árverés szabályzatában igényelt dokumentumokat a következő sorrendben: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Név:________________________    Bélyegző 
Aláírás:_______________________ 
Minőség:______________________ 
 
*a helyek típusa, amint következik: 
A – Árusító helyek (3m x 3m = 9m2 ) kiskereskedelem (szeszes italok kivételével) és pék-cukrásztermékek 
(szeszes italok nélkül), beleértve kürtőskalács (pótkocsi nélkül), illetve standok szórakoztató jellegű 
szolgáltatásoknak, interaktív játékok gyerekeknek. 
B – Árusító helyek (3 m2) kiskereskedelem (kizárólag napszemüveg, léggömb, kerti magok, képeslapok, 
kézműves ékszerek) és közélelmezés (kizárólag pop-corn, vattacukor és jégkrém). 
C – Utánfutó-hely (kürtőskalács, cukrásztermékek, fast-food szeszes ital nélkül, vagy termékek kiállítására 
vagy készítésére, termékek feliratozása: bélyegzők, bögrék és poharak, pólók, stb.). 
D – Miniparkok gyerekek szórakoztatására. 
JEGYZET: Azon ajánlattevők, akik a 2010-es Vásáron is részt vettek és megvásároltak egy sátrat, ugyanazt a 
sátrat használják és nem kötelesek egy újat vásárolni a 2011-es évre. 
 
 

 


