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AZ ÜZLETHELYSÉGEK BÉRBEADÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁT VÉGZŐ 
BIZOTTSÁG 
43. 
          A köztulajdonról szóló törvény ( SZK 72/2011-es, 88/2013-as, 105/2014-es, 104/2016-os  más törvény és 
108/2016-os  számú Hivatalos Közlönye) 34. szakasza, Az ingatlanok közvetlen megállapodással történő beszerzésének 
és átruházásának, a köztulajdonban levő eszközök bérbeadásának és a nyilvános árverés, valamint az írásos ajánlatok 
begyűjtésének feltételeiről szóló rendelet ( SZK 16/18-as számú Hivatalos Közlönye ) 6.,7. és 12. szakasza, Csóka község 
Alapszabálya ( Csóka község 2/19-es számú Hivatalos Lapja ) 15. szakasza, Csóka község köztulajdonában levő eszközök 
beszerzéséről, rendelkezéséről és kezeléséről  szóló határozat (Csóka község 14/17-es és 5/19-es  számú Hivatalos Lapja 
), Csóka község köztulajdonában levő bérbeadásra szánt ingatlanok meghatározásáról szóló határozat (Csóka község  
5/19-es  számú Hivatalos Lapja ) és Az üzlethelyiségek bérbeadására irányuló eljárás megindításáról szóló, Csóka  község 
elnöke által 2019.05.20-án meghozott 361-1/01/2019-III-as számú határozat alapján, Az üzlethelységek bérbeadására 
irányuló eljárás lefolytatását végző bizottság  
 
k i í r j a   a z   a l á b b i  
 

N Y I L V Á N O S    H I R D E T M É N Y T 
CSÓKA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA IRÁNYULÓ 

NYILVÁNOS ÁRVERÉS ELJÁRÁSÁNAK LEFOLYTATÁSÁRA 
 
 
I. A BÉRBEADÁS TÁRGYA 
 
1. Csóka község bérbeadja Csókán, a kollektív lakhatást szolgáló lakóépületben, az 1-es számú épület, 1. bejáratában levő 
üzlethelységet,  az 05 ár és 07 m2 összterülettel rendelkező  egészségügyi üzlethelységet, amely Csóka KK-ben a  486/7-
es számú parcellán  van felépítve, és az ingatlanlapon a 3140-es szám alatt van bejegyezve,  cím: Csóka, Tiszamente utca 
3A. és a következőket tartalmazza:  

- 1-es  számú helységek 22,53 m2 alapterülettel, 
- 2-es számú helységek 8,75 m2 alapterülettel, 
- 3-as számú helységek 17,57 m2 alapterülettel, 
- 4-es számú helységek 3,25 m2 alapterülettel, 
- 5-ös számú helységek 1,44 m2 alapterülettel, 
- 6-os számú helységek, vizesblokk 1,47 m2 alapterülettel, 

54,95 m2 össz-alapterülettel, 
 
2.  Csóka község bérbeadja Tiszaszentmiklóson,  a hivatali-és lakó- épületben, az 1-es szám alatt  levő üzlethelységet,  az 
01 ár és 49 m2 összterülettel rendelkező  egészségügyi üzlethelységet, amely Tiszaszentmiklós  KK-ben a 926/4-es számú 
parcellán  van felépítve, és az ingatlanlapon a 2290-es szám alatt van bejegyezve,  cím: Tiszaszentmiklós, Miletićeva  utca 
58A. és a következőket tartalmazza:  

- 1-es  számú helységek 20,50 m2 alapterülettel, 
- 2-es számú helységek 7,86 m2 alapterülettel, 
- 3-as számú helységek  21,69 m2 alapterülettel, 
- 4-es számú helységek,  vizesblokk 1,07 m2 alapterülettel, 

50,05 m2 össz- alapterülettel, 
 
3.  Csóka község bérbeadja  Padén,  a hivatali-és lakó- épületben, az 1-es számú épület, 1. bejáratában levő üzlethelységet, 
a 03 ár és 73 m2 összterülettel rendelkező  egészségügyi üzlethelységet, amely Padé  KK-ben a 1199/2-es számú parcellán  
van felépítve, és az ingatlanlapon a 2604-es szám alatt van bejegyezve,  cím: Padé, Felszabadulás utca 22. és a 
következőket tartalmazza:  
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- 1-es  számú helységek 33,05 m2 alapterülettel, 
- 2-es számú helységek 9,69 m2 alapterülettel, 
- 3-as számú helységek 11,74 m2 alapterülettel, 
- 4-es számú helységek 10,31 m2 alapterülettel, 
- 5-ös számú helységek, vizesblokk 2,22 m2 alapterülettel,  
- 6-os számú helységek, vizesblokk 2,05 m2 alapterülettel, 
- 7-es  számú helységek 21,18 m2 alapterülettel, 
- 8-as számú helységek14,27 m2 alapterülettel, 
- 9-es számú helységek 5,12 m2 alapterülettel, 

     109,63 m2 össz- alapterülettel. 
 
További tájékoztatást,  munkanapokon 9,00-tól 13,00 óráig,  a 0230/417/010-es  telefonszámon kaphatnak.  
Az ingatlanokat  2019.06.03-án lehet megtekinteni, előző bejelentkezés alapján.  
 
II. A BÉRBEADÁS FELTÉTELEI 

A jelen hirdetmény I. pontjában szereplő üzlethelyiségek meghatározott időre, éspedig 10 (tíz) évre,  látott állapotban 
kerül bérbeadásra. 

A bérlő, a jelen hirdetmény tárgyát képező ingatlanokat nem adhatja albérletbe más személynek. Az üzlethelyiségek 
albérletbe való adása a bérleti szerződés megszűnését eredményezi. 

A bérleti díjat a szerződés megkötésének napjától számolják. 
A víz-, villanyáram- és fűtéshasználati költségek fizetésével kapcsolatos bérlői kötelezettségeket a bérleti szerződés  

szabályozza.  
A teljes 10 éves bérleti időre szóló bérleti díj teljes összegének felét a bérlő legkésőbb a bérleti szerződés megkötését 

követő 30 napon belül köteles befizetni a bérbeadó számlájára, azzal a megjegyzéssel, hogy az általa fizetett biztosíték 
beleszámít ebbe az összegbe.  

A bérlő  köteles,  a  teljes 10 éves  bérleti időszakra  vonatkozó  bérleti díj  összegének felét a bérleti szerződés 
megkötésétől számított 30 napon belül befizetni  a bérbeadó számlájára, azzal a megjegyzéssel,  hogy az általa befizetet  
letét  beleszámít ebbe az összegbe. 
    A bérleti díj fennmaradó részét a bérlő egyenlő havi részletekben fizeti, illetve a teljes összeg fennmaradó részét (a  
teljes 10 éves bérleti időszakra vonatkozó  teljes összeg  felét )  elosztjuk a hátralevő hónapok számával. 

A bérlő köteles, a bérleti szerződés teljes időtartama alatt, a bérelt létesítményben  gyógyszertári tevékenységet - a 
gyógyszeripari termékek kiskereskedelmi értékesítését  végezni, ami a bérleti  szerződés fontos eleme.  

   Amennyiben a  bérlő  a bérelt helyiségben, a bérleti szerződés 10 éves időtartamának lejárta előtt megszűnteti a 
gyógyszertári tevékenység végzését, a szerződést felbontják anélkül, hogy  a bérlő  jogosult a bérleti díj őt megillető  
részének visszatérítésére. 

   Az üzlethelységek látott állapotban kerülnek bérbeadásra és a helység  rendszeres karbantartását túlhaladó  
munkálatokat,  csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával lehet elvégezni. 

   A bérlő, aki legalább két, a  jelen hirdetmény I. pontjában szereplő üzlethelyiséget bérel, köteles a csókai Egészségház 
gyógyszertáraiban határozatlan ideig munkaviszonyban levő alkalmazottakat, az ő beleegyezésükkel átvenni, illetve 
munkaviszonyt létesíteni olyan alkalmazottakkal, akik a gyógyszerészi  munkaköröket  látják el. Az átvett alkalmazottak, 
a Munkáról szóló törvény rendeletei értelmében  legalább 5 évig nem nyilváníthatók  technológiai felesleggé. 

   A bérlő, aki legalább két, a  jelen hirdetmény I. pontjában szereplő üzlethelyiséget bérel, a bérleti szerződés 
megkötése napján köteles  átvenni azokat az anyagi eszközöket (gyógyszereket  és az eladásra szolgáló egyészségügyi 
eszközöket ), kivéve azokat,  amelyek szavatossága 3 hónapnál rövidebb ideig tart, amelyekkel a csókai  Egészségház a 
bérleti szerződés megkötésekor gazdálkodik.  
 
III. A BÉRLETI DÍJ INDULÓ ÖSSZEGE 
A nyilvános hirdetményben érintett ingatlanok utáni havi bérleti díj induló összege a Csóka község köztulajdonában levő 
eszközök beszerzéséről, rendelkezéséről és kezeléséről  szóló határozatnak  (Csóka község 14/17-es és 5/19-es  számú 
Hivatalos Lapja ), megfelelően a következő:  
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– az 1. sorszám alatti üzlethelységre: 8.242,50 dinár  
– a  2. sorszám alatti üzlethelységre:  5005,00 dinár  
– a  3. sorszám alatti üzlethelységre:  13.155,60 dinár.  
 
IV. A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI  
A nyilvános  árverés eljárásában részt venni a nyilvános hirdetmény feltételeit teljesítő ajánlattevők jogosultak.  
Az ajánlattevő a  jelentkezési laphoz (1. sz. űrlap) az alábbi okmányokat köteles csatolni:  
– illetékes szerv jegyzékbe vételi végzésének másolatát  
– a letét befizetésének igazolását, a  jelen hirdetmény III. pontjában szereplő megpályázni szánt üzlethelység induló bérleti 
díja kétszeres összegében.     A letétet a következő számlára kell befizetni: Községi Közigazgatás- üzlethelység bérlése, 
szám: 840-1172804-03. 
– a jelentkezőt képviselő személy nevére szóló hitelesített meghatalmazást, amennyiben meghatalmazott személy 
képviseli, 
– a nyilvános  hirdetményben foglalt feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozatot (2. sz. űrlap),  
– az emberi erőforrást és az anyagi eszközöket érintő ajánlattevői szándékokról szóló nyilatkozatot (3. sz. űrlap).  
 
A nyilvános hirdetményen  részt vevő által teljesítendő és bizonyítandó feltételek:  
1) legalább 20 éve gyógyszertári tevékenységet folytat (a 20 évet a tevékenység megkezdésétől a jelen  nyilvános  
hirdetményben kitűzött végső jelentkezési határidő napjáig kell számítani);  
Bizonyíték: Az Egészségügyi Minisztérium egészségügyi felügyelőjének a kért tevékenység ellátásához szükséges 
feltételek teljesítéséről kiállított végzése;  
2) az egészségügyi intézmény tulajdonosa vagy a gazdasági alany tagjai nem foglalkoznak közvetlenül vagy közvetve 
kapcsolódó személyeken keresztül 
gyógyszergyártással vagy  gyógyszer-nagykereskedelmmel;   
Bizonyíték: a tulajdonos vagy a felelős személy nyilatkozata, arról hogy az ajánlattevő nem foglalkozik közvetlenül vagy 
közvetve kapcsolódó személyeken keresztül gyógyszergyártással vagy  gyógyszer-nagykereskedelmmel  és importtal (4. 
sz. űrlap); 
3) az eljárás résztvevőjének számlája sem most, sem az előző egy évben nem volt zárolva  
Bizonyíték: szerb jegybanki igazolás arról, hogy az ajánlattevő számlája a jelen hirdetmény közzétételét megelőző egy 
évben nem volt és most sincs zárolva.  
4) a helyi közbevételeken alapuló összes kötelezettségét kiegyenlítette;  
Bizonyíték: A helyi közbevételeken alapuló kötelezettségek kiegyenlítéséről az illetékes községi szerv részéről kiállított 
igazolás;  
5) a Szerb Köztársaság területén legalább 10 gyógyszertárral rendelkezik;  
Bizonyíték: A létesítmények postai címét feltüntető, a pályázó meghatalmazott személye által hitelesített és aláírt 
létesítményjegyzék;  
6) legalább 30 alkalmazottal rendelkezik;  
Bizonyíték: 2019. évi januári, februári vagy márciusi PPOD űrlap;  
7) megkötött szerződése van a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap biztosítottainak a gyógyszerlistán szereplő és a 
kötelező egészségbiztosítás eszközei terhére kiírható és kiadható gyógyszerekkel, valamint egyes segédeszközökkel való 
ellátásáról;  
Bizonyíték: A szerződések másolata;  
8) az előző három évre (2016, 2017, 2018) szóló, a nettó nyereséget magában foglaló eredménykimutatás;  
Bizonyíték: Nyilvánosan közzétett szabályos eredménykimutatások  
9) a nyilvános  hirdetményben írt üzlethelyiségekben folytatandó gyógyszertári tevékenység ellátásának terve, benne az 
emberi erőforrásokra, a működés megszervezésére, a felszerelésre és az anyagokra, valamint a gyógyszertári tevékenység 
ellátását érintő egyéb lényegbevágó elemekre vonatkozó adatokkal.  
Bizonyíték: ajánlattevői terv.  
 
V. AZ AJÁNLATTEVŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK ELJÁRÁSA  
 
         A HIRDETMÉNYRE VALÓ JELENTKEZÉSEKET SZEMÉLYESEN KELL BENYÚJTANI ZÁRT 
BORÍTÉKBAN a Csókai  Községi Közigazgatási Hivatal iktatójában, Csóka, Tiszamente utca 20., legkésőbb 2019. június 
17-én,  12.00 óráig, ezzel a megjelöléssel: „Üzlethelység bizottság – gyógyszertárbérlet”. Az itt jelzett határidőn túl 
benyújtott jelentkezések elkésettnek számítanak. 
        Elkésett vagy hiányos jelentkezés az  eljárásban nem vehet részt, az ilyen jelentkezést el kell utasítani. 
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       A nyilvános árverésre benyújtott jelentkezésnek kötelezően tartalmaznia kell a jelen hirdetmény IV. -A jelentkezés 
feltételei  pontjában előirányzott teljes dokumentumot. A jelentkezéseket tartalmazó borítékok felbontása  2019.június 18-
án 9,00 órakor lesz.  
       A nyilvános árverés megtartásának ideje és helye: 2019. június 19-én 9.00 órakor a Csókai Községi Közigazgatási 
Hivatal épületének  kistermében, Csóka, Tiszamente utca 20. 
       A nyilvános  árverésen részt vevők személyesen, a  törvényes képviselőjük révén vagy a nyilvános árverésen való 
képviseletre szóló hitelesített meghatalmazással rendelkező meghatalmazott révén lépnek fel. A nyilvános  árverés 
eljárásában részt venni azok az érdekelt személyek  jogosultak, akik leteszik a letétet  és csatolják a jelen  hirdetmény IV. 
-A jelentkezés feltételei  pontjában előirányzott teljes dokumentumot,  azaz minden előírt feltételnek megfelelnek.  
 
       A nyilvános árverést lebonyolító bizottság:  
1. megállapítja, hogy teljesültek-e a nyilvános árverés megtartásának feltételei,  
2. jegyzékbe veszi azokat, akik jogosultak részt venni a nyilvános  árverésen (meghatalmazással rendelkeznek, vagy 
személyesen jelentek meg),  
3. megnyitja a nyilvános árverést,  
4. felszólítja a résztvevőket, hogy fogadják el az induló bérleti díjat, és licitáljanak,  
5. fenntartja a nyilvános árverés rendjét,  
6. berekeszti a nyilvános  árverést, amikor – kétszeri felszólítás ellenére – egyik ajánlattevő sem kínál magasabb bérleti 
díjat a legutoljára megajánlottnál,  
7. kihirdeti a legkedvezőbb ajánlatot tevőt, azaz a legmagasabb bérleti díjat kínálót.  
 
        A licitlépcső minimum 1000,00 dinár.  
 
        A nyilvános  árverés eljárása eredményesnek tekintendő akkor is, ha csak egy szabályos részvételi jelentkezés 
érkezett, és annak nyomán a jelentkező  jegyzékbe vételt nyert, valamint a nyilvános  árverésen jelen van; ha az 
üzlethelyiség bérbeadására megállapított induló bérleti díjat elfogadja, őt kell bérlővé nyilvánítani.  
Ha a jelentkező nem fogadja el az induló bérleti díjat, vagy ha a legkedvezőbb ajánlatot tevővé nyilvánítják, de ő nem köti 
meg a bérleti szerződést, úgy a letét visszakapásának jogát elveszíti.  
 
        A nyilvános árverés akkor ér véget, ha az elért legmagasabb összeg után második felszólításra nagyobb összeget 
ajánló résztvevő nem jelentkezik. Ha az eljárásban két vagy több ajánlattevő azonos összegű  bérleti díjat ajánl, a 
bizottság felszólítja  az azonos összegű  bérleti díjat kínáló  ajánlattevőket, hogy a felszólítás  kézhezvételétől számított 3 
napon belül új, írásos, az előző ajánlattól magasabb összegű bérleti díj ajánlatot nyújtsanak be, zárt borítékban, melyek 
felbontását és a legkedvezőbb ajánlattevő meghatározását a bizottság végzi.   
        Ha a felszólított  ajánlattevők  három napon belül nem nyújtanak be új ajánlatot, vagy ha az ajánlattevők az új 
ajánlatban azonos összegű bérleti díjat nyújtanak be, a bizottság a legkedvezőbb  ajánlattevőt  sorsolással választja ki. 
 
        Bérleti szerződést kötni a nyilvános  árverésnek az a résztvevője jogosult, aki a legmagasabb bérleti díjat ajánlotta; ő 
köteles azonnal aláírni az elért bérleti díjat magában foglaló nyilatkozatot. Ha arra nem hajlandó, úgy a bizottság az utána 
következő legmagasabb bérleti díjat ajánlott résztvevőt hívja fel aláírásra. A nyilatkozatot aláírni nem hajlandó résztvevők 
a lehelyezett letétet nem kapják vissza. A bizottság a nyilvános árverés berekesztése és az elért bérleti díjról szóló 
nyilatkozat aláírása után összeállítja a bérbeadási ügyirat javaslatát, és azt további eljárásra a községi elnök elé utalja.  
 
        A nyilvános árverés eredményéről szóló értesítést ki kell függeszteni a Csókai  Községi Közigazgatási Hivatal 
hirdetőtáblájára.  
       A szerződéskötés határideje a nyilvános árverés megtartásától számított 10 (tíz) nap.  
A fenti határidőn belül bérleti szerződést nem kötő bérlő elveszíti a bérlő jogállását és a letét befizetett összegét. 
 
       A nyilvános hirdetményt közzétesszük a Csókai  Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, Csóka község 
Hivatalos Lapjában és Csóka község hivatalos honlapján  
 
SZERB  KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁGAT     Üzlethelységek bérbeadását     
C S Ó K A     K Ö Z S É G        végző bizottság 
Szám: 361-1/03/2019-III 
Keltezés: 2019.05.30. 
C S Ó K A  
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1. sz. űrlap 
JELENTKEZÉSI LAP 

 
INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA A 2019. 05. 29-én KIÍRT 

361-1/03/2019-III. SZ. NYILVÁNOS  HIRDETMÉNY SZERINTI NYILVÁNOS ÁRVERÉS ELJÁRÁSÁBAN 
VALÓ RÉSZVÉTELRE 

 
Cégnév:_______________________________________________________________________________ 
 
Székhely:______________________________________________________________________________ 
 
Törzsszám:_____________________________________________________________________________ 
 
Adószám:______________________________________________________________________________ 
 
Bankszámlaszám:_______________________________________________________________________ 
 
Meghatalmazott személy:_________________________________________________________________ 
 
Kapcsolattartó: _________________________________________________________________________ 
 
Telefonszám: ___________________________________________________________________________  
 
A visszafizetendő letétet  fogadó számla száma: _______________________________________________ 
 
 
A RÉSZTVEVŐ A KÖVETKEZŐ ÜZLETHELYSÉG BÉRBEADÁSÁT KÉRELMEZI ( az üzlethelység vagy 
üzlethelységek sorszámát bekarikázni): 
 

1. Csóka, Tiszamente utca 3A.  
2. Tiszaszentmiklós, Miletićeva  utca 58A. 
3. Padé, Felszabadulás utca 22. 

 
  
A jelentkezéshez csatolom az alábbi iratanyagot:  
1. az illetékes szerv jegyzékbe vételi határozatának másolatát,  
2. a letét befizetésének igazolását,  
3. a hirdetményre jelentkező szervezetemet képviselő személy nevére szóló meghatalmazást, 
4. a nyilvános  hirdetményben foglalt feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozatot (2. sz. űrlap),  
5. Az Egészségügyi Minisztérium egészségügyi felügyelőjének a kért tevékenység ellátásához szükséges feltételek 
teljesítéséről kiállított végzésének másolatát, 
6. a tulajdonos vagy a felelős személy nyilatkozatát, arról hogy az ajánlattevő nem foglalkozik közvetlenül vagy közvetve 
kapcsolódó személyeken keresztül gyógyszergyártással vagy  gyógyszer-nagykereskedelmmel  és importtal (4. sz. űrlap), 
 7.  szerb jegybanki igazolást arról, hogy az ajánlattevő számlája a jelen hirdetmény közzétételét megelőző egy évben nem 
volt és most sincs zárolva,   
8. A helyi közbevételeken alapuló kötelezettségek kiegyenlítéséről az illetékes községi szerv részéről kiállított igazolást , 
9. A résztvevők  gyógyszertári tevékenységének végzésére szolgáló  létesítmények postai címét feltüntető, a pályázó 
meghatalmazott személye által hitelesített és aláírt létesítményjegyzéket, 
10. PPOD űrlapot a 2019. évi január, február, vagy március hóra vonatkozóan, 
11.  az emberi erőforrást és az anyagi eszközöket érintő ajánlattevői szándékokról szóló nyilatkozatot (3. sz. űrlap)  
12. az előző három évre (2016, 2017, 2018) szóló, a nettó nyereséget magában foglaló eredménykimutatást  
13. a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap biztosítottainak a gyógyszerlistán szereplő és a kötelező egészségbiztosítás 
eszközei terhére kiírható és kiadható gyógyszerekkel, valamint egyes segédeszközökkel való ellátásáról megkötött 
szerződéseket  
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14. a nyilvános hirdetményben érintett üzlethelyiségekben folytatandó gyógyszertári tevékenység ellátásának ajánlattevői 
tervét, benne az emberi erőforrásokra, a működés megszervezésére, a fölszerelésre és az anyagokra, valamint a 
gyógyszertári tevékenység ellátását érintő egyéb lényegbevágó elemekre vonatkozó adatokkal.  
 

 
 
Kelt: __________________ 
 
                                                                                   
 

A meghatalmazott személy aláírása  
                                           

     _________________________ 
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2. sz. űrlap 
 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
 

Csóka község  köztulajdonában álló ingatlanok bérbeadására a  2019. 05. 29-én kiírt  
361-1/03/2019-III. sz. nyilvános  hirdetmény feltételeinek elfogadásáról 

 
 
 
 
 
Alulírott ________________________________________________________________ 
                 (az ajánlattevő meghatalmazott személyének családi és utóneve)  
 
 
 

NYILATKOZOM, 
 
 

hogy ________________________________________________________________  
                                                       (az ajánlattevő neve)  
ajánlattevő a Csóka , Tiszaszentmiklós és Padé   településen Csóka  község köztulajdonában álló ingatlanoknak 
gyógyszerészi (gyógyszertári) tevékenység gyakorlására való bérbeadására 2019. 05.29-én a  361-1/03/2019-III. számon 
kiírt nyilvános hirdetmény összes feltételét elfogadja.  
 
 
 
 
 

______________________________________ 
                                                                       

Az ajánlattevő meghatalmazott személyének  
aláírása  

 
 
_____________________,  
 
Kelt: _______________ 
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3. sz. űrlap 
 

 
NYILATKOZAT 

 
 

a csókai  Egészségház emberi erőforrásaival és anyagi eszközeivel kapcsolatos ajánlattevői szándékokról 
 
 
 
 
Alulírott _______________________________________________________________ 
                     (az ajánlattevő meghatalmazott személyének családi és utóneve)  
 
 

NYILATKOZOM, 
 
 
 

hogy ________________________________________________________________  
                                                  (az ajánlattevő neve)  
ajánlattevő  
 

1. szándékában áll, amennyiben   legalább két, a  jelen hirdetmény I. pontjában szereplő üzlethelyiséget bérel, a csókai 
Egészségház gyógyszertáraiban határozatlan ideig munkaviszonyban levő alkalmazottaknak, az ő beleegyezésükkel, 
munkát biztosítani illetve munkaviszonyt létesíteni olyan alkalmazottakkal, akik a gyógyszerészi  munkaköröket  látják el. 
Az átvett alkalmazottak, a Munkáról szóló törvény rendeletei értelmében  legalább 5 évig nem nyilváníthatók  
technológiai felesleggé. 

 
2. valamint szándékában áll átvenni azokat az anyagi eszközöket (gyógyszereket  és az eladásra szolgáló egyészségügyi 

eszközöket ), kivéve azokat,  amelyek szavatossága 3 hónapnál rövidebb ideig tart, amelyekkel a csókai  Egészségház a 
bérleti szerződés megkötésekor gazdálkodik.  

 
 

______________________________________ 
 

Az ajánlattevő meghatalmazott személyének  
aláírása  

 
 
_____________________,  
 
Kelt: _________________ 
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4. sz. űrlap 
 
 

 
NYILATKOZAT 

 
 

az ajánlattevő és a kapcsolódó személyek tevékenységéről 
 
 
 
 
Alulírott _______________________________________________________________ 
                     (az ajánlattevő meghatalmazott személyének családi és utóneve)  
 
 

NYILATKOZOM, 
 
 
 

hogy ________________________________________________________________  
                                                  (az ajánlattevő neve)  
ajánlattevő  
 
mint az egészségügyi intézmény tulajdonosa, illetve a gazdasági alany tagjai  nem foglalkoznak közvetlenül vagy 
közvetve kapcsolódó személyeken keresztül gyógyszergyártással vagy  gyógyszer-nagykereskedelmmel  és importtal. 
 

 
 
 
 
 

_____________________________________  
 

Az ajánlattevő meghatalmazott személyének  
aláírása  

 
 
_____________________,  
 
Kelt: _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
FŐ  ÉS  FELELŐS  SZERKESZTŐ: 
 

Tóth  Zoltán, Csóka KKT Titkára 

Évi  előfizetés ára:  2.500,00  dinár  
Csóka község Közigazgatási Hivatala  számlaszáma: 840 – 745151843 - 03 
Hivatkozási szám:  97        47  211 
Kiadó: Csóka Község Közigazgatási  Hivatala 
А kiadó címe:  23320  Csóka, Tiszamente, 20-as szám 
 
 
                                                                                                                                                                     Fő  és  felelős  szerkesztő 
 

Határozat 
száma 

T  A  R  T  A  L  O  M Oldalszám 

 AZ ÜZLETHELYSÉGEK BÉRBEADÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS 
LEFOLYTATÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG 

 

 
43 

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT CSÓKA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ 
INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉS ELJÁRÁSÁNAK 
LEFOLYTATÁSÁRA 
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