
 

Jelentkezési lap 

 „XXI. Dévaványai Városnapok” rendezvényre árusítás céljából 

2021. július 09-10. 

Helyszín: 5510 Dévaványa, Vörösmarty utca (Vásárosok utcája)  

 

1. Adatok 

Jelentkező neve (Cégnév, vagy vállalkozás): ……………………………………………….. 

Képviseli: ……………………………………………………………………………………… 

Címe:…………………………………………………………………………………………… 

Telefonszám:…………………………………………………………………………………… 

Email:………………………………………………………………………………………...... 

Adószáma:………………………………………………………………………........................ 

Az árusítandó termékek pontosan megnevezve:……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………...................... 

2. Igényelt terület hossza:… …………………………………………méter  

3. Területhasználat díja: bruttó 6.000 Ft/m / 2 nap 

Az átutalás során a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és az áru 

jellegét! 

4. Energiaigény:  __________ fázis __________ Amper 

Ha nemcsak világításhoz van szüksége áramforrásra, kérem, 

jelezze:……………………………………………………………………………………. 

Alapellátáson felüli áramigény esetén az ár egyedileg kerül meghatározásra! Kérjük 

az energiaigényt úgy meghatározni, hogy a helyszínen már nincs lehetőség többlet 

biztosítására!  

 

5. A helyfoglalás: 2021. július 09-én pénteken 15:00 órától történik.  

Az előzetesen kijelölt területek sorrendjének és nagyságának megváltozatására, 

cseréjére nincs lehetőség! A helyek kiosztása jelentkezési sorrendben történik! 

Az árusok elhelyezése során az elektromos hálózat biztonságos és üzemképes kiépítése az, 

ami elsődlegességet élvez! A jelentkezési lap kitöltésekor a területet igénylők kötelesek ezt 

tudomásul venni. 

 

6. Érvényes megállapodás és a befizetett területhasználati díj átutalási kivonatának 

felmutatása szükséges a terület elfoglalásához. Jogkövetkezmény nélküli visszamondás 

2021. június 25. 16:00 óráig beérkezett írásos lemondás esetén lehetséges. 

 



 

7. A résztvevő/ árus a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával vállalja, hogy a felhívásban 

foglalt feltételeket elfogadja, azt betartja. 

 

8. Kijelentem, hogy a rendezvényen kizárólag a fentiekben bejelentett termékeket árusítom, 

az értékesítésre vonatkozó szabályokat és rendeleteket ismerem és betartom. 

 

9. A jelentkezési lapokat csak és kizárólag abban az esetben fogadjuk el érvényesnek, ha a 

fentieknek megfelelően, hiánytalanul, olvashatóan van kitöltve és a megadott jelentkezési 

határidőig be is érkezik! 

10. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a jelentkezés kizárólagosan csak akkor tekinthető 

elfogadottnak és véglegesnek, amennyiben kiértesítésünkben így tájékoztatjuk!  

Továbbá kizárólagosságot nem áll módunkban biztosítani! 

Nagyszámú jelentkezés esetén a helyi vállalkozások minden tekintetben előnyt élveznek! 

A fentieket tudomásul vettem, és mint akaratommal megegyezőt aláírtam. 

 

 

Dévaványa, 2021……………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………. 

                                                                                                                          Cégszerű aláírás 


