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A Bv. Holding elismert vdllalatcsoport tagfai 6ltat 20t5. febnrrir 26. napjrin megkiitdtt Uralmi Szerz6d6s 3.4.8. €s 8.
pontjai afapjrin a Bv. Holding Korkitolt Feleltissdgfi Tdrsasdg (szdkhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 75-79.,
cegjegyzeksz6m: Cg. 0l-09-200937) *. mint Uralkod6 Tag ^ k€pviseletdben kiadom az aldbbi
szab{lyzatot.

A

412016. (01.12.) szrimil uralkod6 tagi hatiirozat iiltal kiadott Sopron-Tomalom iidiil<j igdnybevdteli rendjenil
sz6l6 szabr{lyzat (a toviibbiakban: Szabiilyzat) cdlja, hogy meghatilrozza a Sopronkdhidai Feryhiz ds Brirtrin mint
Bdrbeado €s a Bv. Holding Kft. mint B€rlti kdz<itt 2015. szeptembereben kdtdtt Helyisdgbdrleti szerzOdes trirryrit
kdpez6 Sopron-T6malom helys€gben ril16 iidiil6epiilet tidiil€s celzattal tiirtdn6 igdnyl6sdre es haszniilatiira, tovribbri
iidil ltei€s c€ljAra tbrtdnri bdrbeaddsra vonatkoz6 szabdlyokat.

I.
I,

A Szabrilyzat hatilya

A Szabrityzat targyi hatrllya al6 tartozik
a) a Sopron-T6malom l0l0l/9/A helyrajzi szim alaft nyilvdntartott, iidiil6dpiilet megleldlisfi, termiszetben
9400 Sopron, Erddalja utca l/28. szim alatt taLilhat6 ingatlan riszit k6pezo,24,83 m'alapteriiletfi, 7.
sz6mri szobdval jelzen helyisigre (a tovribbiakban: Udtil6epiilet), amely 2+l szem€ly elhelyez€s6re
alkalmas;

b) az UdUl6dpiiletben megtaldlhat6 valamennyi haszndlati tdrg'yra, berendez6sre, ing6sigra (a tovdbbiakban
egytitt : Felszerel 6si tirgyak).

2. A

hatilya kiterjed
a) az Uralmi szerz6desben megnevezett, elismert vdllalatcsoportba vont ellen6rzdtt t6rsasiigokra 6s

SzabAtyzat szemdlyi

az

Uralkod6 tagra
(a toviibbiakban egyiitl Tirsasrigok);
b) a Tdrsasiigok hivatdsos-, ktizalkalmazotti 6llomdnydra- 6s munkavillal6ira (tovdbbiakban: dolgoz6),
vafamint az el6bb felsorolt szemilyek hozzitarlozilira, veliik egyhdztartrisban elo szemdlyekre, mint
igdnybevdtelre j ogosultak tovribb6,
c) az Udiilo6piilet iizemeltetdsdvel, valamint tid0l6sszervezdssel kapcsolatos feladatok elftitris6t vdgz6
T5rsas6gokra es munkaviillal6ira.

A SzabAlyzat iddb€li hatrilya

a) az 0diil€s szolgdltatds igdnybevetel€re vonatkozoan 2016. januir l8-t6l 2020. szeptember 30-ig;
b) az iidiil6haszndlati dij tekintetdben * figyelembe v6ve, hogy a dij a fenntartAsi kciltsdgek, dnkcilts€gek
Frgyelembev€televel 6vente, az el6zi3 6vi t€nyleges fenntartdsi kdltsdgek 6s a t6rgyi 6vben vdrhat6,
tervezett kciltsdgek kalkul6ci6j6val keriil megdllapit6sra *.tdrgyev december 3l-ig terjed.

U.

Az igdnybcvdtel rcndje,jogok

6s kiitelezettsdgek

Az iginybevdtelre jogosult Tdrsasdgok dolgozdi az iidiililt el6re egtezletett iddpottlban, jelen s:abdlyzatban
meghatdrozott m6don vehetik igdnybe. Cdl, hog,, egtenlelesen, ninden ivszakban, minden Tdrsasdg dolgo:oja
iidiilShus:ndlatijoghoz julhcssol ds az iidiil| egtenletes kihas:ndltsdga bizto.sitou legien.l

A= iidiilts
sza bd

6.

I
2

igdnybevdteldnek lehetdsige eldzetes egleztetishez kdtiitt

jelen Szabalyzat 7.

pontjdhan

lyozo ttak szerin t.r

A jelentkezds hotdrideje az ildiilis nrcgkezddse eldtt legaldbh I hdnap, a: iidiilds alkalmonkint minimunt I
djszakdra, maxintun egt hdte veleli iginybe a bedrkezd iginyek szdndtdlJiiggden. Ha az iidiilisre jogosult
kevesebb, mint egt hdnappal az iidillis iddpontja el6tt nyiljtja be jelentke=dsit, az tidtilisi igdny befogaddsdra

M6dositotta az5L|2OL7. (06. 22.) sz6mt uralkod6 tagi hatirozat, hatilyos 2017. jrlnius 22.t61.
M6dositotta az 5U2OI7 . (06. 22.) szimri uralkod6 tagi hatdrozat, hatSlyos 2017. jrinius 22"t61,

csak qkkor van lehetdsig,

Iu arro as iddpontra

keiil.t

7'

van szabqcl szoba,

ha

ttincs, akkor

q: iictiitisi igdny elutasitdsra

Az iidiilds igdnybevdteldre vonatkozd irdsos kirelmet, az IJcliilisigdnyl|
tapot (2. sz. nreltdklet) elektronihts
titon kell a 6' pontban nrcghattirozotl hatdriddig eliuttalni
a Bv. Hotding Kft. Logiszrikai ds szolgdltatdsi

osztdly kapcsolattartd tigintiz6ie

(a rcvdbbiakban: kapcsolaitaitd igtintdzil) nlszire, qz
te. A benildhtt lidtilisi iginyekrfll a Logisztikai is szolgdltatdsi oszraly
artdsl

esteztetdst

az

iidiitdsi

ve=et,

anelyel a Sopronkdhidai Fegthaz

is Blrtiin kapcsolattart,

.,gery ,,"s;,',td'd1:;,";:::;t'i :::,:,:r:r:,:;rf,t*;;;l':,,::'XT,' ;,i'",!,f"t';

igdnybeielentds nent csak a Bv. Hotding Kfr. ris:irefenntar'tott
apartn anra vonatkozik.J

A

Bv.

f

Holdittg Kft. rds:dr6l kijetdlt kapcsolanaflL:

neve: Liborni Gdl Andreq.
e-mai I cinte : uclules@bvho ld i nglft. hu

A sopronk6hidai Fegyhriz 6s Bdrtiin rdszdrdt kijet6lt kapcsolattart6:
neve: Kov6cs Zoluin bv. alezredes, gazdasdgi vezetd foglalkoztatrisi helyettes
e-mail cime: szallas@skfb.hu

8' A jelentkezesi

k€relmek elbiriildsa €s j6v6hagy6sa a jelentkezdsek sorrendjenek figyelembev6tel6vel
r6fl6nnek,
azonos sonend eset6n az,aki rdgebben vett r6szt tidiilesben.

9.

a Bv. Holding \ft. kapcsolattart| tigtinrd;fije Ilc{tildsi igazoldst (3. s:. nrcltdkler) dllit ki,
antelyet elektonikus tilon iutlat el a dolgozd negadott e-nnil cinuire. Ezze! egtidejiileg
az Odritasi
Igazoldst ntegkiildi a Sopronkdhidai Feghdt ds Bdrton kapcsolattart| iigtintdzfije szallas@s$b.htt
e-ntsil
cfmdre is. Az igazolds tartalnnzza a: iidiil| cimit, az ilcttllds iddtartauuit, kezdd is befejez|
napjdt, r

Jdvdhagtds esetdn

esetlegesen igdnyelt tovdbbi diikdteles s:olgciltatdsokat, vdgtit az
ds as 6t foglalko:tatd Tarsosrig nevit,

l0' A Bv. Holding Kft'

iginytd dotgoz1 nevdt, azonosit1 adorait

egftb adaraiLs

Gazdasrigi Oszt6lya az_Udiildsi igazoLis kdzhezvdtelit ktiveto

l5 napon beliil, de legkis6bb
lillit ki, melyben megrillapftott iidiilShasznritaii alairtiteles
a dolgoz6 legkis6bb az iidiilds megkezdisdig a Bv. Holding Kft. fvffs Bank Zrt.-ndl vezetett [OIOOOoZaz tidiilds megkezddsdt megeldz6 7. napig dijbekdrdt

1063272849020015 sziimf banksztinrldj6ra dtutalni, ds egyben az dtutaldsimegbizdsrdl sz6l6 banki igazol6st
az
J-1-q email cimre megk0ldeni. Amennyiben a dolgoz6 riltafaz iidilldhasznrilati dij-nem kertil
megfizet6sre,ugy aziidiilds nem kezdhet6 meg.

qdJS!'@

ll. A Bv' Holding Kft. Gazdasrigi Osarilya a dolgoz6 iidtil6sinek
reszere szdmlit dllat ki ds azt a szolgdlati helyere

befejez6s6t k6vetd

meg ildi.

Az 0dtil6hasznrilati dij es viselise a kdttsigek
fejezetben leirtak szerint. A dolgoz6k riltal megrd
els6 napjdn kell gondnoknril - az Udiil6si igazo
tovdbbi dijak (pl. eb€drendelgs krilts€ge) a riivozAs

12,

rendezend6.

l5 napon beliil a dolgoz6
a IIL
iidiil€s
erteges
.*

onin

13' Az igdnyl6' oki nem kivanja igdnybe venni az iidiilist, Iemonddsi szdncldkdt kdreles a kapcsolauart|
iigtintdzd leli ielezni az tidiilds negkezddse el6tt 1 nappal. Ebben az esetben a kapcsolattartd iigtintiz7 az
0aUdsi igazoldst nds szemdlyt'e, * igdny szerint * eldszdr ugnnanndl a Tdrsasdgndt, ntajd ilyen
hidnydban mds Ttirsdgokndl alkalnnzdsban dlt6 dolgozdra dtnlfizhatjdk, vagl nrds szenftllyel
kicserilhetik. Amennyiben egt iddszakra egtdttatdn nem ttirtinik foglalas vogt azt hotdrid1ben
visszamondjdk, a fenndll6 lehetdsigrdl a kapcsolattartd tigtintiz| drtesitist ktild szdt volantennyi Tdrsasdg
' M6dositotta

az 5ll2OL7. 106. 22.1szimd uralkod6 tagi hat6rozat, hatilyos 2017. jrinius 22-t61,
M6dositotta azS:'l2oL?.106.z2:lszimil uralkodri tali hatSrozar, hatiilyos 2017. jrinius 22-161.
5
Mddosftotta az 57l2ol7 . {06, 22.) szdmd uralkoOO tali hat6rozat, hat6lyos 2017. jrinius 22-t61.
a

riszire, anely alapjdn a valanrctntyi Tdrsascig dolgo:6ja jelentkezhet s szobsd id6pont(ok)ro, Az el6bb
negieldlt esetben a s:abad iddpontokra drke=6 foglalcisokat a kapcsolattarti iigtintd:d azok bedrkezdsi
sorrendje szerint birdlja el.6
A m6r megfizetett iidiildhasznrilati d[jat a Bv, Holding Kft. Gazdasrigi Osztdlya a dolgozd megkeresise alapjrin
visszafizeti a dolgoz6 6ltal megjelOlt banksz6mlaszilmra. Amennyiben az 0diiles megkezddse el6n 4 nappal mdltrinyolhat6 ok kiv€televel * a dolgoz6 lemondrisi szdnd€kdt nem jelzi, rigy r6szdre a mir megfizetett
iidtilohaszndlati dij nem jrir vissza.

14.

Az Udiil6epi.ilet az igazoliison szerepl6 irkezds napjiin 14.00 6rrit6l foglalhat6 el, az lrkezlst a gondnokndl
jelezni kell. Az eleklronikus riton megkiilddtt Udtlesi igazoList kinyomtatva az iidi.il6s megkezdesekor a

15.

Allapotban hagyva elharyni, az igazoliison leigazoltan *.a felmeriilt tov6bbi dijak kiegyenlitesevel
gondnoknak
16.

"

iltadva

azt, a

Az UdiitOepUtetben szdmos szolgriltatds (p6trigy, hdtkdznap ketfile k6tfogr{sos mentib6l v6lasahat6 ebed,
konyha, televizi6, internet, takaritds, kerdkp6r) 6ll az igdnybevev6k rendelkezdsere, valarnennyi szolgiiltatiis
tdritesmentesen vary meghatiirozott t6ritds ellendben ig€nybe veheto.

17. Eb€drendel€s esetdn *.beledrtve azErkezts ds a t6vozds napjdt

is - a Sopronk6hidai Fegyhiz ds B6rtdn €tlapja
alapjrin szillitja ki az ebddet a megel6z6 munkanap 09.00 6niig a szallas@skfb.hu cimre vagy a gondnokn6l
leadott igeny alapjrin. A fizetds az etlapon feltiintetett lehettisdgek szerint, tovribb6 a gondnokniil el6tte vagy
legkds6bb a trivozds napjrin egy dsszegben tdrtdnhet.

18.

Az iidtildsben rds:tvetdk kotelesek betartani a S:abdly:at Fiiggeldkdben s:erepl6. at Udiilfl{piiletben is
kifilggesztett, a szobolelrdr rdszit kdpezd Hazirendet (1. s:, ntelldklet), A; iginybevevd a: 0dtililiptilet
szobaleltdrjdbanfelsorolt Felszerelisi tdrgtakat ki;telesek rencleltetisszerfien hqszttdlni. Anrcnnyiben a; iidiitds
sordn bdmtivel kopcsolotban kifugds neriilfel, azt az iidtiliven rck a helyszinen a gondnokfeli jeleznie kell,
akiiegzdkdqmel veszfel. A rendeltetdsellenes hsszndlotbdl eredd kdrokirt a jegtzdkdnyv alapjm a: iidtildshen
risznevdk teljes anyagi felelSssdggel tartoznak, a kdr negttrftdse a Sopronkdhidui Feg,hrc is Biirtdn ris:ire
trirtinik.T

m.

Az iidiil6haszn{lati dij, a dij megrillapitdsa

a kdltsigek elembevdtelivel dvente, oz el6zd dvi tinyleges fenntartasi
ktiltsdgek is a tdrgti ivben vdrhat6, tervezelt k1ltsdgek fgtelenftevdtelivel u Udiil1hasznslati
diitdbld;atban (5. s:. nrelliklet) keriilnek ntegdllapltdsra, antelynek nddositdsdt a tdrgtivet ntegel1zd dv
december lS-dig a kapcsolaltartd iigtintdzd "* a Sopronkdhidai Feghdz ds Biirtiin kapcsolauartdjaval
el6zetesen eg)ezletett uddon * elektronikusan megkiild valantennyi bv. gaztlasdgi tdrsasdg riszdre.t

19. Az tidtildlwszndlati dijtdtelek

20.

Az tidilldt €s annak szolg6ltatdsait a Tirsasdgok alkalmazdsiiban till6 dolgoz6k, illetve a veliik egyiitt utaz6
hozz6tartoz6k, 6s egy hiiaartisban dl6k, a fentiek alapjin sziimftott kedvezmdnyes Sron vehetik igenyUe.
dlet€viiket be nem tiiltdtt Eryermekek utrin iid0l6haszniilati dijat nem kell fizetni.

2l' A tirgydwe megiillapitott

n tf.

kedvezm€nyes dijat, valamint az egy€b dijakat, amelyeket e kedvezmenyes dij nem
tartalmaz (pl. idegenforgalmi ad6, mosat6si ho',djrirul6s, ebdd 6ra), az ig6nybevev6 fizeti meg. Ezen ttlmen6en
mris, toviibbi egyedi kedvezmeny drvdnyesitisdre, mdltr{nyossig figyelembevdtel6re nincs lehet6sdg.

5

Mddositotta az57/2017. {06. 22.1 szimd uralkodd tagl hatirozat, hatilyos 2017. jfnius 22.t61.
Mtidositotta azST/2O17. (06. 22.1 szimd uralkod6 tagi hatdrozat, hatiilyos 2017Jrinius 22-t6t.
s
M6dositotta azSIl20l7. (05. 22.) szdmri uralkod6 tagi hatirozat, hatiilyos 2017. jf nlus 22-161.
7

22.

A; iginybevevd dltal megfizetett kedvezminyes dij a Bv. Holdirrg Kfi,a, egtdb dij (pl. idegenforgalni ado,
nosatdsi hoz=djdrultis, ebdtl dra) pedig a Sopronhflhidoi Fegthd: ds Bdrtiirtt illeti nrcg.v

23,

Az iidtilds sordn felnrcriil| egdb dijakat a dolgozd az iidiilds utolsi napjdn az Odtilf kijelAh gondnokdnak
kriteles a helyszinen ntegfizetni.ttt

lV.
24.

Uzemeltetdsre vonatkoz6 kdtelezetts6gek 6s egydb rendetkcz6sek

Az fldiiltetesndl lehet6sdg szerint tiirekedni kell az dnfenntartAsn. Az iizemeltetdsb6l, bdrbeadisb6l befoly6,
kedvezm€nyes, rink6lts6g fedezes€re meghatiirozott dijb6l szilrmaz6 bevdteleket a fenntartdsi kiaddsokra kell
fordftani.

25. Az UOtilOepUlet iizemeltetese, az rillagmeg6vdssal, illetve az azzal kapcsolatban eldfordul6 rendszeres javitrisikarbantart6si munkiilatok elv€gz6se * a megkiitott helyisigberleti szerzSdesnek megleleltien * a Sopronk6hidai
Fegyhdz ds Bortdn feladata. Ezek k6ze tartomak a vagyonkezelesi (leltAroz6s, selejtez6s, karbantartiis), mtiszaki
(rillapotfelmer€s, karbantart6s, beszerz€s) feladatok.

26. Az tidiildsszervezis koordindcids, konnnmikdciis

is pinztigi feladstait q Bv. Holdittg KI. a Sopronkdhidai

Fegthdz is Bdrtdn kdzremfikddisdvel ldtja el.
A Sopronkdhidai Feghaz is Bdrtdn vigzi:
a) a kapcsolattartdsi is eselleges ertesilAsi feladatokat,

b)

c)

a: iidiildhas:ndlati dij kivdtelivel a: egtib dijak kezelisit, ellendr=dsdt, azokfelerti rendelkezist,
egib, iidiiltsszen ezdsseI kapcsolotbon felmeriil| operaliv feladatot.

A Bv. Holding Kfl vdgzi (a Sopronkdhidai Feghaz ds Bdrtiinnel tdrtdnd egleztetds alapjdn):
a) ajelentkezdsi kdrelnrck befogadasdt is elbirdldsdt,
b) az 0rltilisi igazoldsok elkdszitdsit, dtruhd=dsdt,

c)
d)
e)

,

g,)

h)

i)

tdrgtivi k6ltsdgek elenudsdt, kiirtikelisdt,
a tdrg,ttvi ds kovetkezd ivek dijdnok nrcgdllapitdsdt,
a dijviselds ds -rendezis tdrgtit'i rendjdnek meghatarozdsdt,
a belizetett iidiildsi dijak ke:eldsdt, ellendrzlsdt, Eokleletti rendelkezist,
a szdmkik kirillitdsdt,
az Udiladptlet minil teljesebb kihastndltsdgdnak, ds ezdltal megtdrii.ldsi felteteleinek nregterenrtdsit,
a Szabdly:at dvenkinti feliilvizsgdlatdt, sziiksig s:erinti nfidositdsdt."
az el6zd ds a

V.

Zir6

rendelkezds

2T.Aszabillyzat m6dositisa2OlT.jrinius 22. napjrival l€p hatrilyba 6s az iidiiles ig€nybevdtel6re meghatiirozott
idotartamban megval6sult 0diildsekre vonatkoz6 valamennyi feladat befejezesdvel veszti hatdlytit.
Budapest, 2017. junius 22.

Bv. Holding Kft.
mint Uralkod6 Trg
kdpviseletdben
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le.v

c6gi*e3ry

:

cl-09-2s0g3?

tb*

iigyvezet6 igazgatil

(1.)
e

M6dositotta ez 5U2Ot7, 106, 22.1szdmf uralkod6 tagi hatirozat, hatilyos 20u. jdnius 22-t61.
2017. jrinius 22-t61.

tsMddositottaazstlzou,(06.22.) szdmf uralkodri tagi hatdrozat, hatilyos
rr
M6dositott a az 57120t6. (05. 22.) szimf uralkodri tagi hatdrozat, hatilyos

2017. j0nius 22"t61.

2. sz,

nell{*let: Utillldsig4rylf loq

Udiil6sig6nvt6 lso
L) Igdnybev6telre jogosult
neve:

sziil. helye

€s ideje:

lakcime:
telefonsz6ma:
e-mail cime:

Munkriltat6jdnak
neve:

cime (ahol a lgenybevetelre jogosultat foglalkoztada):
2.) Egyiittutaz6 I
neve:
szil. ideje:
kapcsolata az lgdnybevetelre jogosulttal:

Egyiittutaz6

Egyiittutaz6 2
neve;

sziil. ideje:
kapcsolata az lgenybevetelre jogosulttal:

Egyiittutaz6 4

3

neve:

neve:

sziil. ideje:

sziil. ideje:

kapcsolata az lgdnybevdtelre jogosulttal:

kapcsolata az lg6nybevdtelre jogosulttal:

3.) Udiil€sre megjeltilt turnus, az 6rkez6s 6s tiivozris d6tuma (javasolt tobb lehetdsiget is negadni, de
eglszerre egt jogosultt6l - a megiel6lt prioritdsi sorrendtigtelembeviteldvel ^" eg igdnyt van

nfi d un kbu n j 6vi hcgtni) :
L Erk.:20'--.(6v)

2.
3.

Erk.: 20*_.(6v)
Erk.: 20
.(€v)
*.(€v)

_*

(h6)
(h6)
(h6)

Jnap), Tiv.:
*(nap),
*(nap),

T6v.:
Tdv.:

20*.(6v)
20 .(€v)
20*.(€v)
20 .(6v)
"(6v)

(h,6)

*(nap)

(nao)
h6)*{nap)
(nan)
ft6)_(nap)

h6)
(h6)

4.) Igdnyeft ebfid (afentiekfnggvdnyiben l*hetsiges, ne,n ktitelezd negadni):
l.
t6l
Ft/fdlnap br. cisszeggel:
-'-* db napra,
2.
ftire,
db
Ft/f6lnap br. dsszeggel:
-,*",,...".^.-_-ig,
-*.*

_ ftire,
_-ig,
napra,
_-tol
_
3._ftire,
tol,-." . -ig,_dbnapra,
-_

4,) Udiil€si dij
*_-* ftire ( l8+), szilkis

Ftlflo- ebid

Ft

Ft/folnapbr.dsszeggel:

Ft
Ft

F/fd, IFA 450 FVfti/ij:

Ft
Ft

osszSsen:

5.) Munkdltat6 j6vihagyrisa:

Az Ig€nybevdtelre jogosult 0diilesigdnylesdt elfogadom:

6.) Bv. Holding Kft. j6vrihagyrisa:

Az lgenybev€telre jogosult tidtilesigenylis€t jdvrihagyom:

TI

KI!

3. s'-' melldklet: tittnAl igazolds

amely a Sopron-T6malom (9400 Sopron, Erd6alju utca U28.) szim alatti Udiild6piiletben l6vd 7.

hasznilatira

szdmri szobs es Felszerel6si
| .) Igdnybev€telre

az aldbbi turnusban €s felt6telekkel:

jogosult

neve:

sziil. helye es ideje:
lakcime:

telefonszima:
e-mail cime:
Munkdltat6jdnak
neve:

cime (ahol a lg6nybev€telre jogosultat foglalkoztada):

Egyiittutaz6 2

2.) Egy0ttutaz6 I
n€ve:

neve:

sziil. ideje:

sziil, ideje;

kapcsolata az lgenybev€telre jogosulttal:

kapcsolata az lg€nybev6telre jogosulttal:

Egytittutaz6

Egytttutaz6 4

3

n€ve:

neve:

szfil. ideje:

sziil. ideje:

kapcsolata az lgenybevdtelre jogosulttal:

kapcsolata az lgdnybevdtelre jogosulttal:

3.) Udiil6si turnus, az trkezls ds tiivoz6s d6tuma:
h6) *(nap), Triv.:
Erk.:

20.**.(ev)

20*.(€v)

(h6)

4.) Udiil€sidij

_

fr6re (

l8*), szrilkis

Ft/fo. ebed

FUffi, IFA a50 Ft/floi

*(nap)

j:

Ft
Ft

osszeseD:

BV. HOLDING KFT,TOLTI KI!

5.) Bv. Holding Kft. ahiirdsn:

20*.(iv)

h6)

*(nap)
zet6

r Erkeziskot"uen igazoldssal

a

gondnohdt kell jelentkezni, majd tdtoztiskor ezt leadni,

6.) Gondnok akiirdsa ftaddskor 6s ftv6telkor:
Erk.:

20--.(6v)

GONDNOK

Tdv.:20

h6)

.(€v)

T*LTI KI!
(h6)

-(nap)
-(nap)
Az adatok a val6sdgnak
van.

megfeletnek.

Az Udiilodpiilet megfele16 rillapotban

4.

sz melliktet: Edzirenil

H6zirend**

*

*

Ud ii I ddpiil

e

t

ben kifiigges:ne !

5,

Udiil6hasznflati

€s egy€b

sz netldklet: 0dnt6hasutdlati dfitribldzut

dijak 2017. 6vre

i dij dolgoz6k es hozzdtartozoik r€sz€re
szoba)
dii nern hozzdtartoz6k rdszEre

Ebid (kizir6lae hdtkdznao k6tfele kdtfoe6sos meniib6l v6lasztva

TV-haszn6lat

l{1

500 Fr,'menii

6.

sz ntellCktet: K{pek az lltlilliiriil

t?

