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Budapest Józsefuáľo si Onko rmáłnyzat

Képviselő.testiilete számíra

Tisztelt Képviselő-testíilet!

I. TényáIIás és a diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése:

A BudapestJőzsefvátosi onkoľmányzattulajdonát kepezia Budapest VIII., Trefoľt u. 3. szĺím
a|atti,36534 hrsz-ú ingatlan, tęlek területe 2789 m". A rujta źt||ő,,A'' jelĺĺ felépíünény utcaí
bejźratu pince + ftldszint + 2 emelet kialakítasú, &,,B,' jelíí felépítĺnény ťoldszint + 3 emelet
kialakítású

A telken két felépítnény á||. Az ,,A', jelű épület összes alapteľülete 2.700 m2, a,,B'' jelíi
éptilet összes alapterülete 1.510 m,. A ,,B'' jeliĺ épĺilet ftlldszintjén jelenleg gyeľmekoľvosi
rendelő üzemel.

A Képviselő-testtilet 19212015. (x. 17.) szźm,űhatározat 8-13. pontjaiban döntött azingat|an
nyilvános egyfordulós páIyázatútjĺán töľténő elidegenítéséľől és annak feltételeiről.
Ahatfuozat 9.) pontja alapjánpáiyźuat a következő feltételekkelkeľiilt kiírásra:

:.r .'.. , ,: I

;ijl5 ľjgti ?5 tYt ĺa:.ĺo lł /

A képvíselő-testtileti Ĺilés időpontj a: 201 5. decembeľ 3.

Tárgy: Javaslat a Budapest VIII., Trefoľt u. 3. szám alattl ingatlan elidegenítésére kiíľt

A napirenđet nýlvános tilésen kell tiírgyalni, a hatáľozat elfogadásához egyszenĺ
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Határozatí jav asLat a bízottság szźlmár a:

A Yátosgazďźllkodási és Pénziĺgyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az



''9.) elfogadja az eIőterjesztés mellékletét képezó, a Budapest VIII., Tľefoĺ u. 3. szám a|atli,
36534 hrsz-ú felépítményes ingatlan elidegenítésére vonatkoző páIyázati felhívást az alábbi
feltéteIekkel:

a.) a minimális vételár: 650.000.000,- Ft,

b.) a p áIy azat bir tiati sz empontj a : a 1 egm agas abb m egaj ánlott v ételár,

c.) az adásvételi szeruođés hatźtLyba lépésének feltétele: A nyeľtessel azon a napon lép
hatáLyba az adásvéte|i szerzodés, amikor az ĺisszes elővásáľlásľa jogosult tekintetében
|ejźrt az elővásaľlási jog gyakorlásrínak hatáľideje és egyik sem élt elővásarlási
jogával, vagy a határidő előtt nyilatkoztak, hogy nem élnęk elővásaľlási jogukkal. Ha
pedig vďamelyik elővásrárlásra jogosult éIt az elővásaľlási jogával, az adásvételi
szeĺződés akkor lép hatályba, amikoľ az eLővtsárlásra jogosult szerzőđési feltételeket
elfo gadó ný l atkoz atát az onkorm ányzat megkapta.

đ.) az ađásvételi szerződés hatá|ybalépését kĺjvető 15 napon belül megfizetendő legkisebb
vételtr-részlet: a teljes vételar 30 Yo-a,

e.) a teljes vételaľ megÍizetésének hatráľideje: a szerződés hatáIyba|épését követő 90. nap,
ami egy alkalommal kötbérfizetési kötelezettség mellett 30 nappalmeghosszabbítható.
A kĺjtbér mértéke 5'000,- Ft/nap.

f.) apá|yázatban szereplő egyéb kiktitések:

- az ajźn|attevónek kotelezettséget kell vállaln ia arra,hogy a GEoRoSCo Kft. tészére,
az álta1la megadott bankszámlźra tltuta|źssal megfizet 17.910.500, Ft-ot + 2.272.000,-
Ft foľdított Afa az épületen végzett, de a béľbeadó áĺtal meg nem térített és a vételáľ
kialakításĺínál figyelembe nem vett beruházások címén, az adásvételi szeľződés
hatá|ybalépésétől szźtmított 15 napon belĺil azza|, hogy a GEoRoSCo Kft.
ajźnlattev &e ez a kikötés nem vonatkozik,

- az ajźn|aÍĺevonek kötelezettséget kell vállalnia ata, hogy a palyźaat eredményének
megźů|apitátsáról szóló értesítés kézhemételétől számított 60 napon beliil 17.910.500,-
Ft + 2.272.000,- Ft fordított Áfu kot-lezettségre vonatkozóan, hogy e kötelezettség
<isszegére GEoRoSCo Kft., mint jogosult nevére sző|ő visszavonhatat|art
bankgarancíźLt éLtaď, ez a kikłités a GEoRoSCo Kft-re, mint ajĺánlattevőre nem
vonatkozik,

Vevő tudomásul veszi, hogy az ingaÍIan,,B'' épületrészének ftitdszintjén (382 m2
tertĺleten) jelenleg gyermekoľvosi ľendelő míiködik, amelynek másik helyiségbe
tĺirténő áthelyezését az onkormányzat legkésőbb 20t6.junius 30. ĺapjáig végrehajtja
és az ingatlanľésń birtokba adja. Vevő vźt||a|ja, hogy a gyeľmekoľvosi ľendelő
működését a fulajdon átĺl:hźzást követően is lehetővé teszi, az ingatlanľész
hasznźiatáért díjatnem kĺjvetel. Vevő és az onkotmáĺyzat az adásvételi szerzőđésbęn
megállapođnak abban, hogy amennýben az onkormtnyzat2}16.június 30. napjáig a
gyermekorvosi renđelőt nem helyezí źú, tłgy a Vevő és az onkonĺränyzat a tźrgyi
ingatlanĺész voĺatkozásában legfeljebb 1 éves, hatfuozott taľtamú béľleti szętződést
kötnek egymással, 1.000,- Fť/m,lhőĺap bérleti díj mellett.

g.) beépítési kĺitelezettség: a vevő köteles az ingatlan (oľvosi rendelő kivételével tĺiľténő)
biľtokba vételétől sztlmított 1 éven beliil hiánypótlásra nem szoruló építési engedélyt
benyújtani, továbbá az építési engedély jogerőľe emelkedésétőI számított 3 éven belül



jogerős hasznźůatba vétęli engeđélý szerezni. Amennyiben vevő a kötelezettségeit
saját hibájából nem teljesíti, úgy havonta 5 MFt kotbérfizetési kötelezettsége áll fenn a
teljesítésig.''

A pá|yźuat 2015. szeptember 28. napjátőI2OI5. október 19. napjźigkerült kifiiggesztésľe a
Családtĺĺmogatási Irodán, a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zft. ügyfelfogadási
helýsógeiben, továbbá mcgjelent a Józsefváros című helyi lapban, az onkoľmĺínyzat
internetes honlapján, a w-ww.kisfalu.hu honlapon, továbbá a www.ingatlan.com hirdetési
felületen is.

A pá|yázati dokwnentációt egy érdeklődő vásarolta meg, az ajźtn|ati biztosíték beérkezésének
határideje 2015. október 19., apá|yazatok benffitásrának határideję 20t5.. október 20. ĺapja
volt. A páIyazatok bontasara 2015. október 20. napján kerĹilt sor. A pá|yázatra egy ajźn|at
érkezett.

Az ajánlatot benýjtó neve: GEoRoSCo Hotel Idegenfoľgalmi Korlátolt Fele1ősségiĺ
Tarsasás

A megajanlott vételar: 650.000.000,- Ft

Egyéb vállalások: nincs

A benffitott aján|at éľtékelését kovetően megä|Lapitásra kerĹilt, hogy hiĺínypótlásľa volt
szükség a kĺjvetkező iľatok.tekintetében: NAV nullás igazolás, béľleti díj megfizetéséľől szóló
nullás igazolźs.

A hianypótlási felhívás a versenyeztetési szabáiyzat éĺtelmében 5 munkanapos hataľidővel
postai levélbęn megktildésľe keľült a pá|yáző tészéte' amelynek a pályäző hatáľidőben
maradéktalanul eleget tett, a béľleti díj fizetés tekintętében a Budapest Józsefuĺáľosi
onkormłĺnyzatta|kötdtt megállapodás benýjtásával és a NAV által kiađott igazolással.

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testiĺletnek, hogy a felépítményes ingatlan elidegenítésére
|<ĺírt pälyźaatot nýlvánítsa érvényesnek, a pźůyázat nyertesének a GEoRoSCo Hotel
Idegenforgalmi Kťt.-t nyilvanítsa, egyittal jaruljon hozzä az adásvételi szerződés
megkötéséhez 65 0. 00 0. 0 00,- Ft vételáľ mellett.

II. A beterjesztés indoka

A pályźzat eľedményének megállapitásánal kapcsolatos döntés meghozata|éra a Képviselő-
testiilet jogosult, tekintettel ara, hogy azingatlan éľtékę meghaladja a 100 millió Ft-ot.

III. A đöntés célja, pénzĺigyi hatása

Miután a pá|yázat eľedményes, ezért az Önkormźnyzat 650 millió Ft bevétęlhez jut, ebből
2015. évben 325 millió Ft és 20t6. évben is 325 millió Ft realizá|ódik. A 2015. évl
költségvetésben nem lett teľvezve a fentí bevétel.

A Képviselő-testtilet |9212015. (x. 17.) száműhatćrozatźlban arról is döntött, hogy sikeľes
pá|yazat :után a GEoRoSCo Kft'-vel rendezi az onkormźnyzat a Tľefort utcai ingatlannal
kapcsolatos kötelezettségeit.

A 2015. évi vételáľ részletből az onkormźnyzatnak ö'sszesen 30O.6Of,7 e Ft Íizetési
kötelezettsége van az a|ábbiak szerint:

- elismert felújítási munkfü ellenétéke
- a felújítási munkakat teľhelő foľdított áfa
- Rökk Szilĺíľd utcai ingatlan bérlői kikĺjltöztetésének

elszámolási kĹilönb<izete

- elismert késedelmi kamat
- a Bacsó Béla utcai helyszínľe tqvezett egészségközpont építési

engedéIyezési Tervdokum entźrciőv aI kapcsolatos éľtékvesztés

123.996,LeFt
22.015,8eFt

69.500,0e Ft
58.027,8e Ft

17.800,0e Ft



- 2015. évi bérleti díj utani áfabefrzetés
- JGK Zrt.bonyolítási díja

Az Onkormtnyzat a GEOROSCO Kft.-vel
jogosult az aläbbíak szerint:

- ki nem fizetett bérleti díj
- késedelmi kamat

6.723,0 ęFt
2.540,0 e Ft

szemben összesen 155.131.9 e Ft követelésre

135.978,9e Ft
19.153,0e Ft

Fentiekben felsoľolt bevételęk _ 325.000 e Ft + 155.131'9 e Ft - és kiađások _ 300.ó02,7 eFt
_ kiil<inbĺizete, amely t79.529,2 e Ft, javasolt a felhalmozźsi céItarta|é|rahe1yezni.

A vételár második ľészletével a2016. évi költségvetésben tervezni kell.

IV. Jogszabályi kłirny ezet ĺsmeľtetése

Az Önkormáĺyzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

66120|2. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 16. $ aa) pontja a|apján, a Képvíselő-testtilet a
tulajdonosi joggyakorló a 100 millió Ft feletti értékű vagyon tulajdonjogának és éľtékhatáľtól

fiiggetlentil az onkormányzat töľzsvagyonába tartoző -_ elidegeníthetĺĺ vagyon

tulajdonjogánakátruhźaásávalkapcsolatosdöntésmeghozataláĺá|.

Fentiek alapjĺán kérem a Tisztelt Képviselő-testtilet, hogy a pźlyázattal kapcsolatos döntését

meghozni szíveskeđjék

Hatírozatijavaslat

... . .../20|5. (. .. . . .) számú Képviselő-testtilet határozat..

A Képviselő-testĹilet rigy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Trefort u. 3. szám a|atti,36534 helyrĄzi számú felépítnényes ingatlan

eliđegenítésére kiírt nýlvános pá|yázatotérvényesnek, és erďményesnek nýlvanítja.

FęIelős: Józsefuaľosi Gazdźikođasi KözpontZrt. vałyongazdálkodási igazgatőja
HatÁndő: 20 | 5. decembęr 3.

2.) a pźiyźaat nyeľtesének a GEoRoSCo Hotel Iđegenfoľgďmi Kft.-t (székhely: 1088

Buđapest, Trefort u. 3-5., cégsegyzékszźtm: 01'-09-707289) nýlvánítją a véte|árat

650.000.000,- Ft-ban áIlapítja meg.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt.va1yongazdálkodási igazgatója

Hatáľidő: 2015. december 3.

3.) felkéń aJőzsęfuźtosi Gazđálkodási KözpontZrt.-tazadásvételi szerződés alźńrására.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KcĺzpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja

Hatáľidő: 2a15. december 3.

4.) e hatłározat 2.) pontjában foglaltak és a 192/2015. (x. |7.) sztmű Képviselő-testĺileti
hatźrozatában foglaltak míatt a 20|5. évi költségvetést az a|źiobiakszeľint módosítja:

a) az onkorm áíyzatbevétel 11601 cím _ önként vállalt feladat - ingatlanok éľtékesítése

e|őiráĺyzatát _ Trefoľt u. 3. szám - 325.000 e Ft-tal, a miĺködési bevételek

e|őirźnyzatźLt 135.978,9 e Ft-tď bérlęti đíj címen és 19.ĺ53,0 ę Ft-tal késeđelmi kamat

címen megemeli.
b) a, onko'* źnyzat kiadás 11601 cím _ ĺjnként vállalt feladat _ felújÍtási előiľányzattft -

Trefort u.3. szám _ |46.011,9 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őírényzatát 69.500'0 e Ft-
tal a Rĺjkk Szitárd utcai ingatlan béľlői kiköltöztetésének elszámolási kĹilönbĺĺzete

:ĺ



miatti káľtérí'tés címen, 58.027,8 e Ft-tal késedelmi kamat címen, 17.800;0 e Ft-tď
tervdokumentációk miatĹi kártéľítés címen, 6.723,0 e Ft-tal źÉa befrzetés címen és

2.540,0 e Ft-tal a JGK Zrt.bonyo|ítási díja címen,
c) a" onko.-tnyzat kiadás 1|t07-O2 cím _ önként vá||alt feladat - felhalmozásí

céItartaIék eLőirányzatźÍ 179.529,2 e Ft-tal megemeli a Trefort u. 3. szźml a|atll
ingatlan éľtékesítése címen.

d) felkéľi a polgánnestert, hogy ahatározatban foglaltakat a20I5. évi koltségvetésről
szóló ľcndclct módosításónól és o vételĺír második rószletét a 2016. éłi kö|tségvetés

készitésénéI vegyę fi gyel embe

Felelős: Polgármester
Hataridő: a)-c) pontok esetében 2015. dęcember 3., d) pont esetében a 2075.

kóltségvetésről szóló rendelet következő módosítasa, valamint a 2016.
költségvetés készítése

A dĺjntés végrehajtásátvégző szervezeÍi egység: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.

A lakosság széles körét érintő dĺintések esętén az előterjesztés előkészffiénekjavaslata a
kozzététel módjara: a honlapon

evl
evl

Budapest, 20|5. novembeľ 23.

Tĺirvényességi ellenőľzés :

Danada.Rimán EdÍna
jegyző

nevében és megbízásából:nł (k, ŕ-(b-
-(lľ. Meszaľ EnKa

aljegyző

,MrŃ
ígazgatőság elnökę
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iJ;) ľ.jt!j ? j,

MeIIéklet: pá|y azat bontási j e gyzők<lnyv
p źĺy źĺzat éľtékelé si j e gyzőkönyv
pźůyźnat
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Jegyzőkönyv
a Budapest V[I., Tľęfort u. 3. szám alatti, 36534 hrsz-ú, fele,pífuényes ingatlan

elidegeĺrítaseľe kiírt pő|yáaat" ajłínlat bontrási elj aľrásaról

Jęlen varurak:
Nováczkĺ Eleonóra vagyonhasznosíĺási divíáóvezető,levezető ,
Czuppon Zsolt mb. irođavezető, jegyzőkőĺyv hítelesítő
đr. Gođla Maľiann a Hiľch Ugyvďi hoda munkatáľsa' jo$ képviselő' jegyzőkiinywezetó
Dulin Tarrás [.ev€,!rte a páJyázô képviselője

Helyszin: aJózsefuiíľosi GazdáIkodási Kĺizpont Zrt, lg83 Budapost losonci u.2. száłn alatt:^,

ffildsuinti tárgyďója

Időponť 2015. októbęr20.kedd' 10 óra45perc

Nováczki Eleonóľa ęlmonđja" hory a Képviselő.testület 19212015. (Ix. 17.) számú hatáľozata
alapján, pá|yÉaat keriilt kiírásra a Budapest VflI., Trefoľt u. 3. szám ďatti, 36534 hrsz-ú
felépífunenyes ingatlan elidegenítéséľę. A pźilyáz,atl felhívrłs 2015. szętember 28. és október
19. kőzött k€ľüIt kifiĺggesztésre a Polgármesteri Hivatal Szociális kodajĺának hirdetőtábláján'
a Józsefuárosi Gazdĺĺlkodási Központ Zrr. iigyfélfogadási helyiségđbeĺr, megielent
Józsefuáros honlapján' valamint a wwrľ.kis&hł&$ honlapon, továbbá az ingatlan.com
hiľđetesi felĺiletęn.

Az ajánlatí biztosíték beérkezesęłrek hataľideje 2015. október 20. kedd, 24 óra volt. A
ľendelkezésrę alló lwtÄndőig a päIyázati dokumentációt ęgy sze'mély vásĺírĺclta męg, az
ajánlati biztosíték befizetésére hatáľidőben megttĺľľént.

A- pa|yáĺ.ať:a egy daľab ajánlat érkezett, amely kiilsó jegyeiben megfele| a pá|yázati
felhívásban r<igzítetteknelś' azaz Ítffil taÍra|fra,, a benytijtóra vonatkozó infoľmációkĄ a
boÍíték lęzárt és sértetlen.

Nováczki Eleonóra felbontja aborítéko! es ľögzíti, hogy a
- pěiyázatot benyujtó nevo: GEoRoSCo Hotel ldegenfoľgďĺnĺ Koľlátolt FelelősségÍĺ

.Társaság
. pälyánatot benyujtó széklre1ye:1088 Budapet, Tľefoľt u. 3-5.

megajánlott vételár: 650.000.000'- Ft
- vételar megfizetésének móđja: az ađásvételi szeĺződés 4.,5.,6., pon$ábaĺ meghatáľozott

hatfuidők szeľĺnt, illetvę a Budapest VItr. keriilet Józsefuĺáľosi onkoľmáĺryzattal 2015.
szęteinbeľ 30.át} megkötött megállapođás 39. ponĹja szęrint béľbeszámítással.

};z aján|at átnézését követłlen Nováczkĺ Eleonóra megállapítją hogy hiárt},pótlásľą van
szükség, az a|áhbi iľatok tekintetében:

- Polgánĺresteri Hivatal Pénzügyi Ugyosztályának nýlatkozata a fennálló béd€ti
díjalcľól

. NAv nullás ígazolás.

ApőJyázatbontĺásán azajánlattevőt Nováczki Elęonóľa fęIhívta ahián1pótlási kĺitelezettségĺą
aĺnelyet a Polgánrresteri Hivatai áltat kiállítandó nýlatkozat tekintętébeĺr ąiĺĺnlattevö a
Budapest vru. kęrület Józsefvrłľosi Önkonnányzattal fa$. szęteĺľrber 30.án kötött
megállapodás elektľonikus úton töĺténő megkiildésével potol. A NAv nullás igazolás



tekintetébe,n úgy nyílatkozoĄ hory alkďmuottja neĺn volt, ęzffi. ęrĺe vonatkozó bevďlrás

benýjtásáľa nem kiiteles. A mai napon felveszi aNAV-val a kapcsolatot a téveđés kíjavítása

miatt.

A pályázat bontást Nováczki Elęonóra 2015' októbsÍ 20.áB' 11.55 perckor tęzźrta, pźilyáa;at

ćrtékelésérę a későbbiekben keriil sor.

kmf.

G\śL}Ą--
Nováczki Eleonóra

jegyzókłinywezető

/) 1r
Uj;hÜ{k=
CzuppohZsolt

jegyzőkönyv hitelesítö

,Aa.__qr
Dutín Tanás Leve'nte

j egyzőkönyv hitelęsítő

2



Jęlef,leti ív
aBuđapestM[I., Tľefortu. 3. szám ďatti, 36534 hrsz-ú, felęítményes ingatlan

elidegeníłéséľekiíľt páltyźnat,2aÉ. olĺóber f}-őetartott ajánlatbonüásí e|jáłtáľ;źŕĺroz

Jelen vannak:

Nováczki Eleonóľa

Czuppon Zsolt

đr. Godla Mariann

Dulin Tamás Gęorosco Kft.

*ěěL*-
*r 7*ff-



JegyzĆĺkönyv
a Budapest VIII', Trefort u. 3. szám a1attl,36534 ksz-u, felépíményes íngatlan elidegenítésére kiíľt

pä|y äzatĺ a beĺyiljtott ąi ánlat énékeléséľől

Jelen vannak:
Nováczki E|eonóra vagyonhasmosítási diviziívezętö, lovezető
Czuppon Zsolt mb. irođavezető, jeryzőkiinyv hitelesítő
dr. Godlä Mariann a Hiľsch Ugyvéđi lľoda munkatrĺľsa, jogi képvíselĄ jeryzökönywezetö

Helyszín: a Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont ZEt. 1083 Budapest' losonci u' 2. szźm alatti,
ťoldszinti táltgy al6j a.

Időpont: 2015. november 12. cstitöĺök, l0 óľa 45 perc

Novácz&i Eleonóľa elmondja, hory a Képviseĺő.testület 192l20i5. (ĐĹ 17') számú hatźrozata alapjáu,
ptúyázat kertilt kiíľasra a Budapest V[I., Trefoľt u. 3. szám a|attí'36534 bĺsz-ťr felépítnĺényes ingatlar
elidegenítésére. Aý|yáz.atĺ felhívás 2015. szętember 28. és októbeľ 19. ki'zött keľtĺlĺ kifiĺggesztésľe a
Polgármesteri Hivatal Szociálís hod{iának hiľđetótábláján, a Józsefvfuosí Gazdálkodási Křizpont Zľt'
iĺgyféIfogadásí helyiségeiben' megieleĺrt Józsefuáľos honlapján' valamint a www.kisfalu.llE honlapon'
továbbá az ingatĺan.com hiľdetésí felĺĺlae'ĺr.

Az ajáĺIatt bizüosíték beérkezésének határideje 2015. októbeľ 20. kedđ' 24 ć,ra volt. A ľendelkezésľe
ál1ó határidőig apä|yäzati dokumeatációt egy személy vásárolta meg, az ajáa|ati bi:ztosíték befizetése
hatáľidőben megtöľtént.

A beny1jtott egy đaĺab pá|yázat bontására 2015. októbet 20-án keľült soľ. A benyújtott pályáĺłrt
biánypótlása volt szükséges a NAV igazolĺás, és a béľleti dfi megfizeteséről szóló igazo|ás
vonatkozásában.

A hiánypótlási fęlhívłás postai uton keľült megkiildésre az ajánlattevő ľészérą amelyet 2015. november
5ćn vett át, így a híánypótlásn 2015. novembeľ t2. napjáig volt lehętösége. A hiánypótlási
fełhívásnak ajánlattevő 2015. november 10ćn marađéktalanul eleget tett, így a benyujtotÍpällyáat
értékeléséľe kerüI sor.

A pěAyázłrtban megielölt vételár azonos a pálryázĺrtĺ felhívásban megielöh minimális vételárľal. A
páĺyázati fethívás szgÍnt a benyijtott íratok alapján megállapítható, hogy a beĺryújtott pä|yáat a
hián1pótlással egyÚtt érvényes. A benyrljtott aján|at a péilyázati fęlhívásban foglaltalomk mindenben
megfelel.

Előzöęk a|apján a páĺIyázat eľedményének megĺĺl|apítĺásáľa vonatkozó javaslat a következö:
1.) a lefolytatott pá|yáaał. éľvényes
2.) a lefolytatott pályázat eľe&nényes
3.) a pá|yázat nyeľt€6e: GEoRosco Hotel ldegenfoľgalmi Kfc'
4.\ avéte|ár ó50.000'000'- Ft.

A páIyázat értékelését Nováczki Eleonóra 2015. novembeľ 12ćn 11.00 perckoľ |ezárta, pôJyázat
éľtékeléséľe a későbbiekben kerĺil soľ.

tr
/ôś uo}'-

Nováczki Eleonóra
|ęvezető

(?,*%f
ValpffonZsolt

jeryzőkönyv hitelesítö



Jelenléti ív
a Budapest VI[.' Treťort u,3. szźľĺ. alatti' 3ó534 hrsz-li, felépítményes ingatlan elidegenítésére kiíľt

piĺyázaq 20 i 5. novemb er |24n tartott értékęiésí eljárásahoz

Jęlen varnak:

Nováczki E}eonóľa

Czuppon Zsolt

dr. Godla Mariann



Ajánlattevő: GEoRośco not.l lđegenforgalnÍ Kft.
1088 Budapest Tľefort Úct3-5.

r
AJAľ{LAT

,,Buđapeý WIr., Tľefołt Ił, 3, szám alattí lakósok és nem

Iakđs céIjára szolgá,ló helyiségek elidegenítéseu



i

1. szátnú me|[ékĺ.e!

Budapest V|ĺl., Trefort u. 3' szám a|attĺ ingatlan elidegenítése

Je|entkezésł tap

Társaság neve, cégformája: GEoRosco Hote| |degenfiorga|mi Kor|áto|t Fete|össégü
Táľsaság

í088 Budapest, Trefort utca 3-5.

1088 Budapes( Trefort utca &S.

georoscohotelkft@gmail.com

ĺ2866357681.113.01

1 0300002.1 0507 1 37.490200í 6

Képviselőjének neve. beosztása: Du|in Tamás Levente, rlgyĺvezetÖ

Budapest, 2015. október 20.

Du|in Tamás Levente
{lgyvezetö

GEoRosco Hotel |degenfoęalmi Kft .

.GEO_ROSCO Horet Kft.l$Ę 
'nu{apest, 

Tlefoľt u. 3.5.
Ąooszäľn: I28ffi357-242'Mąhata|mazott esetén



2. sz4nÚ nęllé|et

Budapest Vlł|., Trefort u. 3. szám alatti ingat|an etidegenítése

AJÁNL,\TI Összgsĺľő

Alu|ĺrott Dut|n Tamás Levente, mint a GEoRosco HoÍeI ldagenfargalmÍ RtL iłgyvazetőJe
(név/tärsaság neve) a Budapest V|l|', Tľefort u. 3. szám atatti e|idegenítésére kiĺľt pályázatra

ajánĺatomat az alábbĺakban fog|alom össze:

Megajánlottvéte|ár: 650'0o0.000'-Ft

A Véte|ár megÍizetésének módja:

Az adásvétdi szeződés 4., 5',6.' pontjában meghatározott határidók szerint, il|etve a Budapest

Főváros V|l|' kerÜ|et Jlzsefoárosi Önkoľmányzatta|ż0ĺ5. szepternber 30..án Ínegkötött megállapodás

39. pontja szerinti beszámĺtássaĺ.

Budapesĺ 2015. október 20.

Dulin Tamás Levente
tlgyvezető

GEOROSCO Hotel ldegenturgalmi Kft.

GEOROSCOHoIeI Kft,
t088 Budapest, Tľefoľt u. 3-5.

Adószám: 12966357-242



Pase 1 of4

kivonat

Cg.0ĺ-09.70?289 cégjegyzékszámú GEoRoSlp Ho!ęl ldeg.eĺtforgalmi Korlätolt Fete|ős6égü Táľśäság (ĺ088

ld-apes{ Trefoľt utđ.elś.; cég 20ĺ5. oKóber ĺ5. napján hatályos ďatai a kÖveĺkezök:

. Gégformátó| függet|en adatok

8ĺ4.

8/5.

86.

Áttalános adatok
Céqieqvzékszám:01 49707289
céďfońra: Kor|átoltfďeĺóssfuri táľsaság
Bejegyezve: 2Ńao7n5

2.

2n.
Acágelnevezése .

GEoRosco Hotel ldegendorgalmi Kďátott Feleĺ6sség0 Táľsaság

A változ ás ĺdő pantiłł : 2008 la7 P3
B ejagyzé s kelte : äoffi ĺ 1 1 ľz4

Hatályos: 2B08to7 f23,,.

A cég Ěvldĺtettetneveeése '. .

GEOROSCO HotelKfr.

A v áttoz á s łdöĺrľ1lj a : 2008/07:23

Bejegyz é s kełto : 2oa8 l 1 1 l24
Haŕályos:2008n7E3 .'.

A cóg ezékhelye
1088 Budapest, Trefuľt utca $5.
A v áItoz á s i dő ponti a: 2o1Fl B3l t5
Belqyzés kefte: 2a15la4fi7 Közzétéve: Zal 5,CI4i09

Hatályos: 2a15/CI3/05 ...

A |étwító oklrat ke|te

2002. június 20.

H atáIy as : 2o02fr7 I 1 5 ...

2002. oKóber í5.
HatáIyas2ffi2l11ft1 ..,

2006. oktober 2.

Bajegyzés ketb: 20ffiĺ12Í2o Rözzétéve: f087 lo1 l18

H atályo s : 2a0tsl I 1 2Ízo ...

2008. jÚnius 3.

Bejegwés kette: 2B08ĺ07 l02 Kězzét&e: 2008la7 81
Hatáýos:2Ü08fr7l02 ,..

2008. jú|łus 23.

Bej egtré s kelte : 2008 l 1 1 ľ24

Hatályos:zaún1ĺ24 ...

2o1a. januäłt?8.

Bejegyzés keÍte : 2ofiI02ĺo5 Közzétéve : 2:010Io2ľ25

Hatélyos: 2o10l0z05 ...

8.

8ĺ1.

'Ä\lą;

htBs ://occsz.e-ce gi egyzek.huiOccsz-Htnl*ReadAj anlat 2015.10.15.



Ya4e2

8i8.

8r9.

Cégkivonat

8n.

902.
9R7.

9/40.

9141.

9143.

stu.

2011. novembeĺ 14'

Bejegyzés kefte: ?ať t11 ĺ15 Rözzétéve: 2;Đ1 1l1ua1

Hatályos: fa11 11 1 l 15 .'.

2013' január 28.

Bejegyzés kofte : 2aÉF5tĐ2 Közzétéve: fo1 3/05Í30

Hatályos: 2013l05nz ...

2015. rnáŕcĺus 5.

Belqyzés kelte: 2o1 5ło4iÍo7 Rözzétéve : foí 5/04los

HatáÍyos:2015tr4,ĺ07 ,.,

A cég tevékenysége
ôila,08 Sajáttulajłlonrl ingat|an adáwétele

Fótevékenység
Bejegyzés kełte: 2o13to?lO2 Közzétéve: 2B1 3/03/07

Hatályos: 2a13ĺo2fr2 ...

3230,08 Sportszergyáńás

Bejegvzés keIE : 2013!t2ft2 Kőtzétéw: äo1.3nilo7

Hatétyos:2ofiKl,aoz .,.

4764,08 spoľtszer.lđgke€skedElem
Bęjqyzés kette: 2013tťf2fi2 Kőzzétévé: 201a0ila7

H atáIy os: 20 1 3lo2l 02,..

4778 08 Egyéb m.n.s. új áru kiskeÍeskedehe

Beiegąés ketta : zaÉIauoŁ Rözzátéve: 20 finao7
Hatátyos:zafiIouo? ,..

7022,o8 Üz|etvitell, egyébvezotési tanácsadás

Bslegyzés kelte: ffi13ĺ02l02 Közzétévę: 2a1ao3n7

H atá ly as: 2o13tĐa 02, .,.

4690 08 VegÍye$termékkörĺi nagykereskedelem

Bejegyzés ke|te: 2a13Io2J02 Közzétéva: 2offin3n7

Hatáłyos:2o13Ńao2.,.

4n1 08 Ruházat kiskereskedelem

Belegyzős kełts: ho1€naaz KôzzéÍéve : 2aí 3,o3,CI7

Hatátyostffi13naÜł...

5610,08 Étteľmi, mozgó vendég|átás

Bejegyzés kełte: 2a1.3ltťŕ/02 KözzéEve: 2a13ło3/07

Hatátyos:Bafinao2...

5ô3o,08 |talszolgáltatás

Belegyzés kelte: 2o13IaŻO2 Kötzétéve: 2oí3/03to7

H atáIy o s : 2a 13 ĺou vz ...

6820,08 Saját tu|ajdonĺ], béľelĺ ingtlan bóĺbeadása, ĹizemeÍtedése

Beiegąés kelte : 2013ĺo?J0f Közzétéve: Za1.3fiila7

HatáIyos:Bofinaoz ...

4120,08 Lak& és nem lakó épüet épĺtése

Bejegyzés kelF': 2o13lo2lo2 K&zétéve : 2o13lo3to7

Hatályos:2ü13na0f ,..

5510,o8 Szälĺodai szolgä|tatás

9ľ38'

9t47.

httos //occsz.e.cesi esyzek.hďoccsz-Hbn1-ReadAj.anlat 201s.10.15;
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Bejegyzés kelte: 2o13t02!af Közzétévó: 2013/03/07

H atályos: 201u02l02 ...

5 520, a8 Üdüle.s|-, egyěb átmeneti szál lásheľy-szol gáltatás

Bejegyzés kełte: 2o13lo2Ío2 Közzétéve: 201 3/03107

H attly os : 201 3 I giltZ ...

6831,08 lngat|anĺigynöki tevékenység

Bejegyzés ke||e: 2a1H02lt2 Közzétéve: fBí 3103/07

H atáIy o s : 2o1 3 lväIo? ...

A cěg jegrzett tőkéje

Megneveaés Összes Pénznem

Pérubeli hozzájárulás 3 000 000 Ft

Összesen 3 m0000 Ft

Hatályos: 2aaüĐ7 l 15 ...

A képvise|etre |ogosultÍak) adata|

Duĺin Tamás Levente '

A kéovise|et módĺa: önálló
n rebťśdetre jo{osu|t tisztsége: ügyvezető (vezetó {isäségviselóJ 

' . ' .
Á ĺiłtälei *óáäĺřásĺ nyilatkozät vafi aztigyvéd általellenjegyzett aláłľás-mĺnta benvúĺtäsra kerütt.

Jogviszony kezdete: zať n a loz
A váItozás időpontia; 201 3ľ0ĺ128

Bejegyzés kdte: 2o1 3J05/02 Közzétéve : 2o1 3/0ď30

Hatátyas: 2o13to1 l28 ...

A cég statiszffka| számjele
12866357.08Ío.1í$01.
fuéi egyz é s keĺte : 20a8ft 1 ĺ2o
Hatályos:2ao&0íö1 ...

A cég adószáma
/dőę,ám:128iffi357.242.
Adő sz ám ďáŕrĺsza; érvényes adósaám
Státu sz kezd ete : ŻWil a8 E4
A v áItozá s id őp orlÍj a: 2o 1 5 E4,ĺoT

Belegyzés kette: 201 5/04/09 Rözzétéve: 2o15ĺ04t11

Hatátyos:2015n4n7 ...

.A jogutód cég(ek} adata|

Átalalĺulás módJa: kivfu!éE

Cégiegryzékszám:
GEfuosco Meaĺcal Égészsésügyi Kor{áto|t Fełelósség,ü Társaság

A változá s kJő po ntj a : 20É ĺ 07 n3
Baj egyzés kefte : 2o08 I 1 1 ľfĄ
Hatélyos:200a07n3 ...

A cfu penzfoęalm| jelzősĺáma
í 0300002.í 05071 37-488200í 9

Page 3.of 4

1cą$**
2015.10.15.

A számla megnyitásának dáfuma: 20í0/06130.
Á pđł;'gäĺ,iií;i'.o-*g KzRT (1051 BIJDAPE9T, vÁCl utca 38) keze|i.

Cégjegyzékszám:

u.
ur1.

15.10.15.

Beiegyzés kette: 2010107 tffi Kőzzétóve : fa1ofi7 fzg



1. t.

Cégkivonat
Page.4

2015.10.

Hatátyas:2Đ10fi/06 ...

1 o30o0o2.1 05071 37-{s020oí 6
Ä-J.?-,"á*ěđňyłtasánatoátug9-'.z!!Q{!-{p.t;äxľÍđliiľ#rárt ľilifB.B\Nř ňt 0o5t BuĐAPEsT, vÄd InM 38) keze|i.

GégjegrzékszáÍfl : täi#!!łi!łW&éÉjŃá
Bejegyzés kett+: 2}1ato7 ffi Közzétéve: 2a1olo7 l2:9

Hatályas: 201 0ru7/08 ...

A cég etektĺonlktrs elérhotősége

nceJkezĺee|tési cíĺne: georoscohote|@gĺnai|.com

n *ö ämaĺ cĺme: leoro.scoľnte|@gmai|.com

A változás időpoalia: 2015/03/05

Beiegyzéś kette: 2o15tMI0? Köaétáve: 201 5/04109

Hatáýos:2o15m3/05 ...

45,

4512..

l|. Gégformától fiiggô adatok

1. Atag(ok) adahi
ff?- BAU R.S.l. SA

ď.ĺłłm Montevideo, Uruguay, SantíagodeAľrca 1367 
-

Külföldicég, ;Jn}ezäťđsetén á nľ1|vánřartáĺ$ úm:'2a447 . .

Kiilöldi"ág, ää;ä;i äěiä ä nýĺ*anäiřši ľ.ata'ag. negisťo Nacional de Cornercio

tŕÁłhacltácĺ menhĺzoĺl: Bánócar MKoĺ

A szavazď iog méľtékemegh9t-oĘg Đ{l-lo.qt.

ĺ t"gsáói ioguřs'ony keedete: 20í5/03/05

A váItozás Hĺponfra; 20í ď0305

Baiegrzés ketté: äolFlĺaila7 Közzétéve: 20ĺ 5/04/09

Hatályos: 2B15/03/05 ...

EU-Ĺine Épltöipaĺi Zártkörűen Működö Részrĺénytáĺsaság

HU-121 s BudaPesLtl$!ff9l$3!.*

A tágsági jogv|szorry kezdete: 201 5/03/05

A váłtuzás iűW|iłz:.20í 5/03t05

&legrzés kelte : zoi snłłoĺ ĺ(ôzzétéve: 2o1 iluftg
Hatáýos: 2a15/03/05 ...

Az lM Césinfsťľ|ácłós^szo|gálata htvatalo€an lg.azťläJlffiyffľľí:ľ:ĺľ"x:"* az il|đékes cágbkóság jogerős

;ää.;ířätap"iňar. n cégi:gyben e| nem biráÍt m

Készilft:2015l1u,514fl5:49.AszolgáItatottadatolakiboł.sátástdÍpontjábanmegegyeznakacśgnýIváłtartó
adataÍva[.
liiclaiec cłg,ĺnĺorntáciős ęoĺgáftatô

1/8.

Cégiegyzékszám:

1. 0'. -. r ! - ^ ^^* ^ ^^*i^,*y oo|. 1..ll |(],o.a.sz ?{tml RęadAianlat



áĺ' Ilalász l ózs ef kő zi egy ző
Buiłĺpest WI. l<ctltct yczsef I#Ĺ 49, I/6/b.

3.:377-4340,2&77-38
}ffar377ó9-78

TANIJsÍľvÁNv

1J06í.ap|fJ.ffiÜt5.tígyszám -
eHĺľott 

.dĺ' 
kolozsi 

-Melinda, mint dľ. Halász lllzsef buđapesti

köĄegyző helyettese tanťrsítom, hogy 
"1 ľ^:!:!fuött kettő lapon

Íelveň, negy olaal te4edelmt, a Cg. 01'Ą9łtr7289 cégsegyzékszámťl

cégre t.ĺĺTított Cégkiíonat az lgazś*ag1igyi Minis Hivatalos

Cé"ginÍonnácio Szoftfltatás atat Jmat napon nyilvántaľtott ađato}ĺkal

mindenberrmegesyezil(-- - - a---*_#
KeIt Buđape$ěn;2015. ftettőezeľ.tŁenötöđik) év októbeľ hónap 15.

(tizenötödik) napjáĺt. -

tl:,f

:: t:!

fuäŃ

ťšr
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AtÁÍRÁsI cÍMPÉrnÁľw

Alutíľott DULIN ľĺłĺÁs tEVENTE

' --mint aP) GEOROSCO Hotel
IđegeľrfoľgalmÍ Koľlátolt Feletősségú Táľsaság (1088 Buđapest' Tľefort
utcäps.) íigyveze$je, a céget önállóaĺr akként jegyzem, hogy a cég gépPel'
vagy kézze| e|őírt, elŐnyomott, vag.y nyomtatott neve a\á nevemet - a
hiteles nyilatkozatnak megfelelően .az a[äbbiĺak szeľint íľom:

đr. ÍIaIńsz | óztef köĘ e gyző
Budqest wII. kr.IózseÍIďt, łg. V6/b,
3.:3774340,266-77-38
3/lax:377-6*78

17ffi1-qnftn{2tt5.itgyszám*
Alulíľott đoktoľ Kolozsi Melinđa, mint doktot lJalász lózsef, buđapesti
köĄegyzö tanúsítom, hogľ fentí aláÍľási címpéIdáĺryt DULIN TAI\,ĺÁ5
LEVENTE

l

szäľnű ĺakcíňet igazotő hatósági igazolvánnyat igazotta,a mai napon
előttem serját kezfi7eg íĺa alá. A személy- és okmányellenőľzés megtörtént.-

Kelĺ Budapesteľr,2015' (kettőezer.tizenotÖđik) év októbeľ hónap 15. (tizeĺr.

Ötödik) napján.

Dffigy?śk
MĺĺrkatĘ(16$): 1.0m..Ft
Költségátalány (22 8)l 4q},.Ft
I.eíľás (?1 $): 100':Ft
össz€sen lsff},.Ft

AĐ.J



Nyugta
2. pé|dány

Gazdálkodási Kozpont Zrt'

Kézi bizony|atszám:

Dälum:

átta| fizeteti 25 400,- HUF"(o)t azaz Huszonőtezer.négyszáz Foĺinl(o)t az a|ábbiak szeľÍnt ke|l bevételeznł:

Vevö GEOROSCO HotelKfr

2015-JPfu000009 25 400,-

Pénztär: Losonci u'pénztär

Bizony|atszám: 2015-3/00Ü00216

2U5lltz,

25 400,-

Téte|ek összesen: 25 400,- 25 400,-

Trefoľt u. 3'

díia

Urĺ....)
Uta|vänyozi Kĺlnyvelö E|ĺenőľ Mľzsik Li||a
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ROSCO HOTEL KET.

típusa

ízô ĺeve
Ĺzi oxszágkódja

gbĹzć: számlaszáĺna

gbĹzó bank

'ĺĺizétt neve
zett, otszägkódja

Iuzett számlaszáma
tt bankja

napla

elés dátuma
anzakcióazonosító

áírandó számla

téknap

rhelendő számla

PCBankár
Tranzakc l.'_

216

GEoRosco HoŤEĹ KFT.
Hu
]-0300002-10507j.37-490200]-6 HUF'GEoRosco HoTEĹ
KFT. "
MKB Bank Zrt.

JTzsEE\ŕÁRosI GAzĐÁI'KoDÁsI KöaPoN
tiu
HU20 1410 0309 9211 0549 0100 0008
HrJz014 L0
AJÁNI'AŤI BIzTosÍTÉK
2At5/L0/19

2015/t0/L9
Fľ1 52 92013 00]-225
Áľuľer'ń's

10300002-90000000-00ao6249 HUF
65 000 000,00 HUF

20t5/70/19

10300002-1050?137-4902001,6 HUF nGEOROSCO HOTEL
KFľ. (

-65 000 000,00 HUF
2015/L0/79

Átváltasí ár
17 4 s900047 29587. 03000 1
JlzsnwÁRosl GAuDÁLKoDÁsĺ KÖzPoN
HUz014 100309921 105d 901000008

rtéknap
i. díj ak

"adatok

elszámo1ása

'Ą.s*-



3. s3ámú ľne|lék|et

Budapest Vll|', Trefort u. 3. szám a|atti ingat|an elidegenÍtése

ľ{YILATKozAT
végeĺszámolásľól, csődeliárásról, felszámolásró|

Alulĺrott. Du|Ín Tamás ĹeyenÚe, mint a GEoRosco Hotel ldegenforgalml KÍt, łIgyvezetö]e
(társaság neve) képvĺseletében kijeĺentem' hogy a társaság

r vége|számolás alatt
ł eJlen csóde|jáÉs folyamatban
. ellenfelszámo|ásie$árásfo|yamatban

*á|l/t-é!!
*varťglggg
-varďdggg.

M
Dulin Tamás Levente

Ügwezetó
GEOROSCO Hotel ldegenforgalmi Kft.

GEOR.OSCO Horel Kft.
1088 Budapest' Trefoľtu l.5.
Ádoszlm: l28ffi357-242



4..s.zámú mellék|et

BudapestV|ll.' TrcfoÉ u. 3. szám alatt| |ngatlan el|degenĺtése

NYILATKOZAT
pátyázati feltételek elfogadásáról, szeľződéskötésrő|' ingat|anszerzést képességrö|' aján|ati

kötöttségrő|

ĐulÍn Tamás Levente, mint a GEoRosco Hotel fidagerrtorgalmÍ Kft, ÍIgyvezetőJe

az ajánlattéte|neve) t<ijelentem, hogy a pá|yázat tárgyát részĺetesen megismeľtem,

a pályáza|i kiírást mägamľa néa'e kötelezően etfogadom.

hogy Magyarországon ingatlanszerzésre jogosu|t vagyok'

hogy a pályázati fe|hívásban fog|a|t 90 napos {ánlati kÖtöttségď vál|alom.

20í5. október 20.

Dulin Tamás Levente
ügyvezető

GEoRosco Hote| |dąenfoęa|mi Kft'

CEoR'osCo řĺoteĺKft'
1088 Budapesĺ, Tľefort u. 3.5.

Adószaĺn: |?8ffi357-242



5. számú mel|éĺĺlet

Budapest Vll|.' Trgfort u. 3. szám alatti ĺngat|an elldegenítése

NYILATKOZAT

kiíróva| szemben fenná|ló taľtozásľó|

DuIín Tamás Levanta (név) minta GEoRoSCo Hotel ldegentorgalmÍ |ffÍ. (társaság neve)

tiszbégviseĺője kijelentem, hogy "z ajánlattevönek,

t(lľóva| szemben tartrzása {helyi adó' bér|eti dÍj stb) * vani d!99i
Kilróval szernben szerződésben väl|alt és nem te|jesÍtett köte|ezettsége * van/4!gpg.

az alábbi okiratokkal igazolok:

1, AdôÍgazolás. Hatóságl blzonyÍtväny mely 2015. oktôber 14. lett kIálIÍIva

20í5. október 20'

ĺĄs**+]
Du|in Tamás Levente

ügWezetó
GEoRosco Hotel ldegenfoľga|mi Kfr'

-gat jelrft ľésznél a mGgfu leĺó szÖveg a|áhrizandó.

GTOROSCO Hotel Kft.
1088 Budapest, Trefoľt u. 3-5.

Adoszágr: 1f8ffi357-z42
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zéJĺ|i 1995154]3? Ügyiratszäm; 5Ą, l592.Lfb. ł

ADóIGAzoLtĹs

t.ézőz okoficsányi Rít'a

nđelkezésemre á11ó dokument'umok - nyitvánt'artások - alapján ĺgazolom,. hogy:

GEoRosco EoľEI. I DEúIENE'oRGAI.IíI BoBI.áloLT EEI.tLős sÉG:ű ľÁnsasÁe
( ].2 8 66357_ 2- Ą2,)

]-088 BUDAPEST TREE'ORT IJTCA 3-5.

ianvnak a Nemzetí Adó- és Vámhĺvatal ađóztatási szervénél az a}ábbiak
ereńĺevetelével ezen lgazotás kiađásának napján nyĺIvántarŁott, adótartozása

äao"r"'.y az a1ábbi bevallási kötelezettségét/kötelezeŁEségeiŁ ném
esítetŁe:

A t'o(uMENruMoT etEŕIRoNlKUs
. : aúíltÁssĺl- IÁTTAEĹ: -i!. š-.. ľ.. .t .{

-- elľen őrzés
i Hrĺ'-lrsĺĺts: NĺĹocx PoľSIcľo
: cqrĄlĘęeĘ! ri.. Ý.wŔt!\:t|v-.l

NEMZETI ADó* És váMHIvATAt'
xnĹeĺ-BuoAPEsTI ÄDóIGAzGAĺTsÁee. _ÚcyrÉĺxn,PcsoLATT 

oszTÁLY 2.
1073 BUDAPESTł KERTÉsz U. 35.
elefon : 43].9933 Te1efax ĺ 26L6Ą54

az ađóbevallás
megnevezése,
Beval lás a szakképzésĺ hozzájárulásról

.bevatlásban szereplő adónemre és időszakra
yát nem áII módomban megáIlapítaní.

a benyújt'" ittťt9:''?:
a Łartozástĺ va9Y a tarLozás

igazolást az ad.óalany kérelmére Budapest ľ'őváros Józsefvárosi önkormányzat
ráśálnoz, pályázat benyújt'ás céljára adtam kí.

igaeolás nem szolgál bizonyít'ási alapul a tartozás beszeđésére irányuló
rásokban.

ígazolás tarŁalmazza az adózás rendjéről s7óló.'zaffi. éví xcII. törvény 72:
} ňexezaés a) és b) pontja alapján a Nemzeti Adó- és Vámhívatal adóztatási
vének hatáskbréne taitozó, a ĺ. S (1) és (3) bekezdésében meghatározott ađó,
á9, pótlék megfizetésére vonatkozó adatokat.

St, 2015. október 14.

ési azonosító: !86a4ĘĄ79655t7228861-6964

értesülnek:
Címzett
IraŁt'ár

AQ"*



?ámĺ Í'4-t8/:J91./ä0x. ĺt"
ueppĺaft{:s ľĺnľ,éné
4s?.'äŁt1':;

*ffDńIEAztrLés.
HAT{.sásI BIzÜNYÍTVÁI'|Y

}.uětj. aĺjÓhłrt.ńság iqazoljąo hoqy nyílvántetľ-tŔga sĺęrint
ii.łi:'.''

ľtoľel IDEEENFIIREŔLľII KFT
*Tĺoes ap. TREFERT u. .3-5.

j:ĺ2E&&s57-?-+2}

ynek, társaságn*k:

-' tinl...arĺnÁnyľat:Ĺ ndó számIáján E ... ĺ ł| i ł | .CIe-F.t

* idegetraĺĺÓ ĺ;zámlÁján/ĺnág

* gép.ÍáľĺnťÍałJú gzáĺnlá.ián E

alapján az adóiggzclás kiállításának napjáig a |ĺére}ĺneeőnek
ása nincs.
il:i:i ,.

Í. bÍzonyít,ványt az ĹiEyfśl l';ér**Éľ.ę l.:.łjľbegzgrré*í páI.yázat
ĺ. ptti'c|dlnylran aĺJtaľn t';i a kłieígaĺgłr.ŁÁgÍ. hatlaáqí ęIjáľÁę ós
táĺĺ jr].ta!.áncls szabály*ri'ról. szól*u tiibbsui5rłjgęn ĺnóĺJog:ĺtcrtt äÖÖ4'
tijrvény (Ket" ) Ęs.fi (ĺ } ľ (.}} ĺrel.;.ala1rj.Ŕn*

I.arťlt.ter ae í J' le{:él';*l':.rä.]. szóIóo tiibbgrtiroggn ĺtťldngí tott
XcIÍt]*Ezámťr t.i5rvény (Itv" ! ä?.s {1} brłl.;ęĺtĺég*bĺłlr ĺĺreghatáľĺ:zzĺ:tt

e].jáľÁsí j. } ]'*táł.;e{: "

pestuä01s'1.o"14"
Danacta-Bíĺnán Hdín* híu ásából' ĺJeqyT#;l

D.,ffi
ĺľba:hveľfft=Ę. 
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6. számÚ męllét<let

Budapest Vlll., Trefoľt u. 3. szám a|attí lngat|an elidegenĺtése

NYILATKOZAT

pénziigyi alka|masságľó|

l|Íĺott. Đultn Tamás Levente (név) mint a GEoRosco Hote| Ídegenforgalml Kfr' (társaság nevé)

Żetó tisztségvisetóje, kijelentem, hogy a pályázat tárgyát képező ĺngatlan véte|árának megfizetésére

éś vagyok. a szükséges anyagi eszközÖk rende|kezésemre állnak'

bankná| az e|mÚlt 1 évben sorban á|lás nem volt amelyeket az alábbi okiratokkal

1. MKB Bank 7.tt' éltal kiadoű Banklnformácfió

2015. oKrbeľ20.
.ł
.ĺ

..ł i : r ĺi'. łl .ĺ. .Ť.ĺ.:'1

r :ĺ,.!.'ĺi'..! ;.,;' :*i

ĺłl.'i j',;.ťĺi::i.",.,|

r.i:-i' ;l i:'"t'i: i'

:..ĺli1jł''>.il. .. 'l. .i. .i.

i .:. .ll .i: i: ;'': i 
' 
-t it

tąą4-F
Du|in Tamás Levente

{tgyvezető
GEoRosco Hotel |degenforgďmi Kfr'

'fľÍ3ffiÍřäľľi},1



7. számú melléklet

Buđapest Vl|l., Trcfoĺt u. 3. szám alatti ingatĺan elidegenítése

NYILATKOZAT
a kézbesÍtés he|yéľől és bankszámlaszámľó|

i5'aiłn ramás Levente/név/ rnint a GEoRoSCo Hotel ldegenfotgalmÍ Í(fť' (társaság neve)
kérem, hogy a Pá|yázatta| kapcsolatos mindennemű nyĺ|atkozatot, felh{vást,

vaďy maś inforniácĺ{5t, va|amint a Pályázattal kapcsolatos ępt|gses jogvitában minden

idéžést és bÍrlsági határozatot, stb. az a|ábbi cĺmľe kérem postázni:

'rii'.'..

Ba auĺapest, Trefoľt utca 3.5.

az ätalam a fentiekben megjelÖ|t cÍmzett a fenti cĺmen az iratot nem veszi át, ennek

a gazdasági tárcaság vál|alja. Tudomásul veszemt hogy amennyiben a cĺmzett a

az értesĺtést nem veszi át, & értesĺtés a postára adást kÖvető 5' munlĺanapon

minlsüĺ'

felhĺvás visszavonása esetén a Kitró a dokumentácĺó megvásár|ásáľa foľdÍtott Összeget

alábbi bankszámlaszámľa visszautalni:

pénzintézeť ttRB Bank Zrt.

1 0300002-1 0 507 1 37.4g020a1 ô

rendelkezni jogosulĘ Dultn Tamás Levente
1t15 Budapest, Iĺdikő utca 26, TT 3.

2015. október 20.

Du|ĺn Tamás Levente
ügyvezetó

GEoRosco Hote| ldegenforgalmĺ KfŁ

GEOROSCO Hotel Kft.
1088 Budapest, Trefoľt u' 3.5'

Adósałm: |?8ffi35?-242



9..qąímtł rne|lěklet

Budapest Vĺl|., Tľefoľt u. 3. szám alatti ingat|an e|idegenĺtése

r,.r;..: NYITATKOZAT.l;._::-i :
'r.1-.1 _, I ',

'.,..:..'.''.. 
,.

'j;.........::... .

.:.:;.:.---:.'
, j...-.,..,.j,. .- . --:iiii:i::-'.i'.- j.'

ott.ri1élentem, hogy cégünk a nemzeti vagyonľót szl|T 201í. évi CXCVI. törvény 3. s (í} bek, í.
íiśżěĺinti

łiýilau<ozatomat e szefvezet veŹetőjeként bontetőjogifele|ősségem te|jes tudatäban teszem.

i,ą"Đ**++
Du|in Tamás Levente

0gpezetó
GEoRosco Hote| |degenfoľga|mi Kft.

GEOROSCO Hotel KS.
1088 Budapest Tľefort u. 3-5.

Ádószám: t2866357-242



9. számú ľngl|éklet

.meghiľaetett Budapest Vl||. Tľefort u' 3. szám aĺatti lakásokat és
ľ egýeztetett iđőpontban megnéztem' az á|lapotát és arra vonatkozó múszaki

\íAv.fu
Du|in Tamás Levente

ügyvezető
GEoRosco Hote| |degenficľgalmi Kfr.

GEOROSCO Hotel Kfr.
t088 Budapest, Tĺefoľt u. 3-5.

.,Ą.doszán:12866357.242
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Ájántattevőj cľonosCo llotel ldegenforyalmů Kft.
1088 Buđapest Tľefort utca 3.5.

{+-ĺt.p r pł.t r.r,{ . ,ĺĐ,

* Yŕ.

sę
b.-ť

Yŕ.
'ołr9
ŕń
,t*'f

ąÍ"'
E%
-b'

HIANYPOTLAS

ĺiĘúapeý WrI, Tľefort Ił. 3, szdm alatti lukđsok és nem
#ił. ĺaká,s céljđľa szolgdló helyiségek elíďegenítése,

...*€#*



_ 1ĺ1
NEMZETI ADl- És VÁMB1VATAt

KELET-BUDÄPESTI ADóIGAZGATÓSÁGA
Üoyľ:íĺ"xepcsoĹAľI oszľÁĺ'y z.

1156 BUDApesľ szÁn.e.zxÁo utcn ł-0.
Te}efon : Ąl7 _096L Te}efax z Ą10.6227

ililt lil il llll I illl til lll ll ll

aám: 1996651905 Ügyiratszám: 547 5669284

ADórGAuoI'Ás

yĺntéző: Szemán Agnes

Íkezésemre á11ó dokumentumok * nyílvántartások, folyószámIák, beval].ások
lapján igazolom, hogy:

. GEoRosco Eo|ľEL IDEGEIrEoRGAI.IdI BoRI,ÁEoĹT reI.EIőssÉeT3 ĺánsasÁe.'. ." (128663s7-f*42'
: i.: i ' 1088 BUĐAPEST TREFoRT UTCA 3-5.

anvnak a Nemzeti Ad.ó- és Várnhivata1 adóztatásĺ saeľvéné] ezen
sailět napján nyilvántarŁott adótartozása nincs.
. .':j '_: : .

' -, . ..i.,,.

: -1:..."..'.d.ż.'Ĺď.ďźLi.'ĺďł.zaĺag nem szolgáL bízonyítási alapul a tartozás beszeđésére írányuló
ŕäsökban.

=ń..ígäzolás tartalmazza az aďlzás rendjéĺől szó].ó 2003. évi XCII . törvény .12.

(].} bekezdés a) és b) pontja alapján a Nemzetí Adó- és vámhivatal adózt.atási
ek batáskłjrébe tartozó, a 4. S (1) és (3) bekezdésében meghatározoĹt adó'

sági :pót1ék megfĺzetésére vonat,kozó adatokat.
'1': l'.:1.. .. -.
-'.'...'.:. .

bpest'i .ia].s. novembęr 6.
. -, . -.::-.',.
''.. . ;-; 

"' 
1-

<jnőľzésĺ azonosíŁó : 3ĄĄĄ60.7 446e55972697 499072

.címżéŁt
rr1!tár

n Ígłťaolást az adóalany kérelľnére Budapest E'őváros
árásáhaz,. páLyázat. benyújt'ás céljára adtam ki.

ĺgazo1ás

.fózsefvárosĺ önkormányzaŁ

-Ą_



MEGÁLLÁľoDÁ# IF{GÄ.TLÁN ADÁsvÍ)Tnĺ,Én{ł l És mĺ
cśrnÉĺÉnőĺ" szlĺl nĺ'ősznľtzÖĐÉs, vł.r'łruĺĺľľ gÉn

szpRzipÉs ľĺÖzös'ĺĺncncYnzÉssnr" ľÖnľÉľŐ
ľĺgcszÜŃľsľfsunöĺ És Á' FELEK,s<özÖrĺr aĺ,szÁľĺ,ĺot'ÁsÁnlĺ',

GEoRosCo ÍIotel ldegenfoľgĺIłní Koľlátolt F'elelösségü Tíľsaság
nevén: c[oĘosco Keľeskedelmĺ és VagyonlrasznosÍtó KoľIátolt

Táľsaság) (székhelye: t088 Budapest, Tľefoľt utca 3.5.,. cégiegyzékszálma:

?0lz8g' ađószarna: I2s66357.2-42, statĺsztikaí szárľ{ele: Lf86635"ł.5248.

bankszĺmlaszáma: Unicredit Bank Hungary Zrt, ĺ0918001.00000015.
képvĺsel jénęk nęve: DuĹin Tamás), mĺnt vevő, a továbbiakban: vcvő/

I. Elősz,ep6đółgk

Főváľos VIII. keľi|tęt Józsęfváľosi Önlłoľmányzat Képviselő-testĺtÍetének
(v,25) *ámú tatáraĺ"ata ďa$j án az Önkaľmfury rat megbízásából elj fuó Rév8
lsi RebabĺIitácĺós és Váľosfejlesztési Záľtköľĺíen Műköđő Részvć'nytánaság

Intéauényfejlesztési Pľogľam'megvalósításának cé[iával nýIt płłlyázatot

az Önkoĺmányzat tutajdonában Budape'st VIII, keľtilet 36534 helyľąizí számú

RöHŚ szitáľd u' 4. szám alaľtí ťelęítményes íngatlan (a továbbiakban: Rökk
: 
:$ĺ:iiĺľĺ uicď ingatlan) értékesítéséľe.'-.: .

2; ĺ." pátyávat szeĺint a nyeľtes pfiyáz.ő az 1. pontban.meghatáľomtt íngatlarrok

..vételárát (ellenéĺékét) oly módon fizetí. meg, hogĺ egyrészt vállalja a p{ůyázat
j9tőkészítés őnkormán1zati költségeinek tďięsítését ĺnásľ'észt a Rökk Sziláľd uüoaĺ

in$attan takásbéľlőinęk és helyiségbéľtôjének ethelyezéséľől gonđoskodík" azingatlanon

- 
- annak lebontását kłlvetően a pályázatĺ kíírásban foglaltak szęľinti

Egészségcenťrrľrot magában foglaló fetépÍarrenyt 1éte5ít melynek 3.5. emeletére saját

elí<ązelétének megfętáo funkcĺót valósíđrat meg. Az Önkgľmáľr}aa! ęzü ktĺvetóen a
ľľeĺoľt utcai ingatlan és Rt'kĺ< Szĺtärđ uücai ĺngatlan Egészségoentrumot tałÍ'a|muô

tfusashá31- küĺô11 ar|ajdonďnak cseľéjéveĺ megszeľzi ĺu Egészségcentnrm épĺllętég
tuĺajdo4iogáto Trefoľľ utcai ĺngatlalr a nyeľles pőJyázóé 1es1.' aki az á|ta|a fetépfteu

epui.t ŕiŇ'''es""ntrum terilĚt& ĺrreghďađó ĺészének felhasaálásí módját saját

l"ĺat,ĺ'u.i*.ĺ''t äilapí1iameg és tulajđo'łíogával saját belátásaszęĺíntľendęlkezhęĹ

"r*

A,n-á-
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.. 8,' A GEoRoSCo tulajdonosÍr au EgészségÍlgyi Intéaĺrény&ilesztési ľľogrcm
. ľregvaiósítasban való közľemüktidés keľetébffi 2008. novembęľ f4, napjőa szÉtválássď

röľřno jogutóđlással GEoRoSCo Mędical Kft, néven gazdasági táľsaság9t hozoÉ

.ffiľą ariiďynez JEK Kft-nek a GEoRoSco Kfr-t meqrllető ĺlzlerésze keľult. ,t
opónosďo Međica1 Kff' jetęnleg a JEK Kfr, t9,f?a.000'. Ft névéľtélcű, 9.2,6 %.os

Metész&ręk tulajdonosa

9. Á GECIRoSCo Medical Kft. a JEK Kťt. feontaľtásávď kapsolatbaĺ míĺtegy

t.47o'00ą. Ft. eľejéie költsěgsket viselt, amely JEK Kft. kónywíteli

szoigĺltatásainalĺ, kö;ywizsgáI*đĺľ&, a véJtanxások kapcsán befizetętt i1.19tékek

valairint a GgoRogfo ĺnr Kft' alapítasakoľ teljesíteü vagyoni hozzájáľulásának

tisszę'ge. Fęntiek męllstt ą GEoRÓRCo Mędical Kft. a 8. po1t ryrcľintĺ
Teľvďokumentáęilt 20i0. júnĺus 3- ĺapján nem pénzbelihor.zÁjáĺulĺísként 17'800'00ą.

'.'tfu
-3- iĄŔ,q{



1'i;.ffiďť.#Ě;ř;äf"" *"J *s"l* éľt cseľébe * VIIJ. keľület Affiľ.1.ľ.2j.18.'''fu
.-.i#affi"ł.iĺĺ.ňĺń"' rclí"ii'"ĺí' ľg::] ó-jĽľ n: ľ -ľ*:, T*#' ľ:ľ.*ľ #l. ľ

3
. 
É.u.,é,,ekt* a JEK Kll. renđęlkezesérę bocsátďtą amely nyomán & fęntebb

'. eÉrlíiéťti. mindosszesen l9,f7fr.0aÜ,- Ft névértéktí ueletľészc léľejttt. Enrrek Évén az

' 

].ffitó'ĺáĺoyzat kisebbségi tuląidonossó vált JEK Kít.bęn.
'..._...i:'.

Képviselö.testtŁĺęt L47l20Üg. (tvl 22.} hatáľĺrzatavat. 
^ '.Esés'zsĺgilByi

ä;ffiä í'ä'e'.*'heiyszínét a.Vm. rcru.t Auróĺa utca 20-28. saánĺ alątti

ĺ**ia számň} ingatłanľĺ módosította t.btek au Bl{tszeľződÉľl-ct 2009.

".pit.ŕoá= 
megegyezée-sel m$gsítottálc (a ĺnódosftó' okiľat s

5i1uäetzĺa*z 1a tovĺĚĹĺat<uan az Ě!6szęiződés1 és aa Elöszezödés2

;;HŇ#6đ,-1. 4.:ĺ Etószqződés2. a. megvaĺósŕtást ilĺct6en ĺ helyszínt

ateľest 3elente6'3ą eľođeti léĺry.egét,:Fn* i.gľĺ'Tľ.ľ^TľJ* *x-ľľ
;ářt"iä" Rökk s"ii*'il ütcai ingatlan ěIaĺĺset a GEÔRoSCo-uak,

'śiäilääiil;ijń.-' 
ł*päig ał'zal a mťlszaki .*uľ*ry''. *ľt *"]l T

x 
-- 

Ŕökü. sziláfd :utcában megvallsítaĺdó EgészséggentrumÍa

..łĺlöszęrzödés ďapján 20t0. ťeb,ľuár 4. napján a Rö!.k szítáľdĺfcai ingatlanra

ií;sł.oaoe' (,,Ađfuvételí Szeľződés') jtĺtt lete, amellyel. a GtoRoSCo az

^rr 
írńń nAn -'tt

*;ü'ńjd"nj"gái..megszeľezte. A Rökk Śzi1áľd utcai ingatlan 109.000.000..Ft

rnak täliesítesel
łĘeśztegü'yi ÍntézményťejteszÉsi Pľogľaľn ęlókészítésľe és az eľedeti pű|yázat

ĺiif#hoz-säĺ$ĺsus kÖit"*éđ*k." a Geoíosco álta1 az Önkoľmányzatĺak áÍadott

i".FĹ
lätiđkĹ Szĺl&d utcai ingatlanban fennáĺló bérleti szeľzódések ľ:ľś11'-t*j:j|

ćŕoio*.o által viielt költségekbőL - az et'szá.mÍtható 150'000.000.-Ft.ból

.000..Ft vétęláľba való beszámításával türtént'

. .1: ' .. l. II. Béľletĺ Szeľződés

: ....::.l.3. Az onkornrányzat 2009. novęĺrbeľében nyilvállos.pályázati kiítá:t tett köezé a

:... ář'ąłoo7ĺiJářr"".#Íb't utcai íngafl.aíe'iÔjć".k a kĺvátásáásáľa Á pźÄy6rńi ęliäfás

.... aion célľal kęľttlii*Ĺ_o"y"utá-d hogy u ťľęfoĺ utoai ingat1an,'.minĹElőszeľzödés

szäľintí .,",*ing"it* jĺÉtenet megoÉése ęs ęzáttal az E|6sze*.ödés Önkoľmáĺpat

álali teljesíteseic 
-er*,ĺ 

reszę biztosítou legyeĺ ýs q ęsedékessé vált, đe ęlmaľadt

átlagmegóvásĺ e. 
-läit"nt*'tĺ*í **káfuođť az iugatlan béľlője e1vég,72r3. és vzáJta|

ĺraäroňrĺsa ćs éľtékcsökkenése megátlítható legyen.

14. A páJ,yáłnr nyeľtese ?
Keľtiĺetfejleszľésĺ, K'öItségvetési

Józsefrfuosi Öľrkoľmáľryzat Cĺazdáĺkodási'

é' 
-_ Pé"''igyi Elĺenöľzl Bizottságanak

'đ}L'ls.-

''lďoiięľęszeľződésbon.

rusara.ĺ utcai ingatlaľrkíiĺľítését az Öukormfiryeat vagyonkezelő cége a RÉy ł
Đéä; ie'l.*ĺ.?'"*ođések megszĺÍntetésevď kapcsolatban a Gsoľosco áĺtal

ĘtiäĹŕ 69;ôó3o0.Ft. elszámolása tőľtént volną] az E1őszęľzőđés a1apján a

-h- f\'sr"*J
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....:ffieoo9'(xlJ.1.5.) szźJĹtl- t*YyTé szęrint ÜEoRosco lett, akivel A7'

...'ffi;'friffiaĺ..zoio.**i*_is. napján béľtetĺ szeľzťldést kötött (a tovíbbiakbaĺ: Bérteii

:..',. $zěľzőłÍéś;'

'.ffi ...Beĺęti Szeľzödésbęn a !ľpnp!Ęj" ľint' P:.Ľ -'ľl*Tl,,^h:%"ľ**r1őiäáál.iaaw.1iĺ,9.)9r.ryĺeyđeleJý-ľfo l1ľťi:.ui!}:99
iäääääCIruiíxrv'.öryJłs1eriptik'.ľj,:TľŁg:,:lioľĺ*ĺ'ľ;''ľ:

:'ä!.äňffińj'* ny*'to iava^i anyag szeĺint.teijesíti. A GEoRoSCo a
A-|^łi c'oa.-RÄEą ,) oi ĺnellé|c|ete szetinti helvľeállÍtÁsi[ll;äŕ..ffi-dffi ä 

-n]ĺ"t' 
q!"*ĺ dF f:'Ĺ ľ-jLé}|*: 

sz$inti hglyľeállÍtÁsi

ťäätł?ä:ľ.ö:o.ôľ:':,'*ł*-:.TÍ..:T',.đ:ľ.'1oľĹ*T'ľľítľä.'iľl-j
läg'i'ä"íel.ső24Łó-ryJ1b.*e|végeťĺł.Ąb''é'J?Ľ{tlÍ*.,l1lł:

béľbeszämĺtással élhetett.

li*.i'w,luĺ đíĺ a GEoROSCO átláspontja szerint a piaci 1łapon megátlapltható

;tĺ.:..fr:É*'"äęl M Ľęęha'a{jal ar9599cg ľ:ľ.ľ:1':'.^ĺ.-:ľ*:ňíň; í':oó.ooo,. Fťév nrínĺmum béľletĺ đĺj megľrze]éséľe jóhtszemüen

fi56ĺ'' '*ríĺt' 
tetiní"'tt*l arĺa, hog;ĺ az Önkoľmĺryaat tájékoztĺtása alapjáľ' az

tt
lÍ|
ł{|
ľ.I. 
ĺľ|
äl

frl
!ül

iNtšl

ü1

g1

řl
ł1
É)
č
,

ź
,

Í

2
!

I
T

tĺ
I
I
?
I

I

I
t

I
!

i

1

i

I

I
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telj esítósébę't bízott

iii#ruo"o5Co a taľgyi béľleményt aem csak béľlóként, hanem ĺ-ol$i
#*nłřiĹe"l-i' 

-tu'tott" T*u*. e Éeľleti Szeľzódés ugyanis Eu9n.fęltétel

äažäiěii ä'r*l'J.a'"""n iĺoľę jött 1étrę, amÍg GEoR6SCg a béľleményt

Hiřű-lř i.*i"'t ú.'i ingatlan trrlajdoąiogát aaBl6s7Ŕľz;ő-dé1teljesítéseként az

Iiiođ-ilg;;il;;- at"rá 
-*.eépĺtgtt 

. 
eáéJxégiitrl léteslftriéuy ęlcseľéIésével

il:-.MffiyibJ a féntiekbe;.foglatt meesziĺntstő feltÍď :ľgYďósul, 1ry
i$Co a Ttefoľt utcai ingattan třtajdonjogát megszeĺz! -a 

Béľ|eti lryťĺĺ'
ĺHiYo;ä'á úffi;ó ;á;'i ńläá'i ľoľveň$oiryv (1959. éľ Iv. ťöľvény, Ptk) 3n,

ľiäřň' f'gŕňň;i arřą hogy ugyanamn szeméý lesz a jogosult és kötelezett.

tl:ľďeľ a Béĺteti Szeĺz6đés megáIlapodtak' hogy ha béĺleti szeľződést.megsz{tĺtető,' 
','|i.^- ^- l{*t.^mśtĺrryąf Á1tł| ął

: li;.: feltétęt a szęrz1des *'äi,ote}eol száńĺtou --az Önkorĺnány?ł,:łď::
äľ"ĺnjJj*p*bä-f; 'ĺliłaa,,1y,.kété:'Ľ!:lĽľ:ľ":ťľ::lľ:ľ:i'ir:$5ř''.]. äľňJs.il ä gäiďí s"ęt"oaesi 6 honapos felmondási iďövel indokolás

=..ffiäiäyi,jä,Ö"ŕäá''ň;;äb." a vĺĺosgäudálk.'dási és Pěnztiryĺ Bimtšág
...:...l2f1t20r0 (JíI'24) ä..třĺí'-ág-a Ęĺ-':*ľ1."']ľ,o''łiĺ'utt. 

Az Ônko'ľmárryłat a

.'...'ło i l .oi l z]en szélĺhety-bej egyzśsihozz{iĺáruIás-t adott.

'.':2t. Fęlek Cseľmely Gáboľ okľ' építőmémök, igtrť4 .#Í't9 
r{'..gé:'í*ó

'..'.ĺg'*ď'gyt #*öúü.;,,oi velemený aBuđpą'r ÝIĺt' keflet Tľefoľt u 3-5' szám

:.. alattĺ ingatlanról,, $ň.il. i*'a'l *i,,.oä*'ĺ szalĺvéleménye alapján megállapffi hogy

:a GE'RÜSCo a bíJJíaotu'ú*u alatt, jelen megállapóđás dáíťásáĺg a Tľďoľt utcai

i&*s)", \

ffi.6g'loi dĺi Önkoľmányzat által elfogadható 1egalacsony1b.b tĺsszege abéľleti idći

Ě1ĺB' #Ěiä#ňiä euo.tou*".ĺ t*ń''ĺnut., valamint a bérleményen azelmaradt'

iňliEĺ:rä. 
]ĺeĺ"t t"ľveż"tt időtaľtamííg .'.*ík.: 

" 
:ľffi:*:ľ*^*- :ľflffi

r.úiue.s*i""t ďapul vétętével kertitt męghatáľozasľa, amit az éľvényes

-5- Aśa"-+t



végzett el munkńlatokat, az

i#iii.;j,,::;i.;j,,
iiiliiiH.asłłĺeĺsításÍ céttól ftĺggetlen, az épĺiletés1ek tőbbféle funkciójĺłhoz is hasanálh{ó

#raľäĺon.(i,đĺsaponibilíľaď') eľedményeteĺe}ítve nettó 1ll.600.000'. Ft (AFA.t
iétánbe.véve 1.Ĺ9.? Lö.äał.-Ft) értékben. Ebből:

iiáli$.eĺtłlrĺeny ,,A' ýpü}e.téľe 
ĺoľ1ýnj ĺĺpľo|tĺs ľ|ĺj9ľ10;ť!.Ľťľ:,:.1 felck

'säi.ĺn 
o*tĺo móao'' veszik ťrgyelembe a foľdított Áľe aĺezĺs miatt.

ľrény ,,B. ép{lletéľe tsľtént ľáľoľdítás 30'060.000..Ft, amłt a felęk

soĺĺľr ÁFÁ.val (8.t l6.200..Ft.at) rrövelve (38.l76.200.-Ft-a1) vesznek

ĺosĺtásĺ cél.fllggő feh|iítás óttąlános használąti állapoton fęltll nettó keľękíwe
i', Ft-éľtékben. Ebbőt a béľlemény ,Ál' épttletéľe töľtćnt ráfoľdÍtás

A ,,B'' épilletre töÍtént ľáfoľd{tás ó.l50.000.-Ft' aĺnEly után a
az általános forgalmi adóľa igényt taľt.

ffimegríltapíqiĄ hogľ a Tręfoľt utcaí ingatlan alaprcľületének tťilľiyomó ťészét

ffi.epulet ďoeonoŚco által a bértetí szeĺződés a|apjánvégrett munkálatok
píiíá* 

"átt.hňál'fra 
alkalmassĄ amety tényt GEORÖSCa đz Önkoľmányzat

l;.iÉĺeti idötaľtama aĺatt több ďkaloĺnmal, íľásban jeteute és a bérleti dĺj
valamĺnt a Íovábbi munkálatolĺtroz v a\ő hor"zájáľulást kér[.

úq hogy a Béľlęti Szęľzőđés sreľĺrtí bérleményből fennrnaľadó

400 m2 alapÜeľiiletit ľésá GEoRoSCo tette íľodai hasznáĺátľa

2013. mfucĺus l6.tóI napjától.
Jo a Tľęfort utcai ingatlafban m{íkődÔ gyeľmekgy.ówásfti szolgá1atnaka

miĺködést a BéľIeti Srerződés ľenđelkęzései szeľiĺt bíztosítottą ezen célból

cĺtású méľőóĺdkat szeĺelt fét és bĺztosítoĺĺa rendelkezésre álĺásukat bavi
j elentős köttségeket vállalva

fetek nyĺI'atkozłtat aĺ Előszeľzödésset {s ą Bóľletĺ Szeruóđ&ĺel lupcsolatbĺ.n



i.|tjtlkcľmźnyzat nyilatkozik, hogy az Elöszeľződés szęľinti egészségĺigyĺ

Jšĺ'mĺs módon tö.ľténö megyalósítása miatt a JEK Kft. további fenntaĺtása nenr

e*rt a gazdasági társasäg végelszámol ósą i ndokolt.

iftrsco és a JEK nyilatkoarďĺ. hogy az ElőszĘrzödes Íovábbi teljęsítésénęk

ťaiatt az Önkoľn&ryzattď szomben követeléstlk van. GEoRosCo az
szęmbęn az ELőszerződéssel, vďamint a Béľleti Szeľeődéssel

alábbĺ jogälappal és összegszeľiĺséggel ľondelkezik köveÚeléssel:

Szílffi utcaĺ íĺĺgatlan béľtőínek kiköltözt€tésével kaposolato.an ťelĺneriĺlt,

iĺern ellpĺrtételezott költség' mint káľtéľítésĺ k$votelés 69.500.000'. Fĺ
ĺi:;aĺnely esďékességét az áttala tiirtént kiÍizetés iđőpontjártroz köti, amely

utcai ingatlanon GEoRosCo. által végzett munkáltok után a fl. l)
#az.ott nęttó 3.370.000.-Ft (ÁFÁ-t figlielembe véve 4.279.900'.ľ.t)

garÄagodäs címéľln amelynek esedékessége a Bérleti szeľzódés

š.äffir$śénęk napja.
l#Tĺefoĺ utcai ingatlanon pEý}olco által'ég"9tt.Ľ**ťt^"ľ ut{r ugyancsak

.'uéĺknn gazdłgodás cfmén 21. b) porilban trettl 111.600.000,. Ft.iisszegben
Íigyelpmbe véve 119.7t6.200..Ft), aľľĺelyaek esedékessége a Béľlęti szeĺződěs

gśuűa,ásénęlc napja.
liĘTĺefoľt utcai ingatlanon GEoRosco által kiviteleztetętt munkálątok nyomárt

lffit., c) pont szeľíntĺ hasznosításĺ cél.ffiggö, általános hasznátatĺ áĺlapoton fclitli
śb'ó't eľeđö foĺ&lmi éľ.tékntivekedés, mint joe'alap üélkĺllí gazdagođas

000,- Ft összegben $rÁ.t figyelembe véve 17.910.500,.Ft.), amelynsk
a BéľIeti Szerződés mepzéibésének napja'

Ptk. pénztartozások vonatkozáśábąn iľányadó szabáIyai 9zeľint szánolt
ni kamat az a} pott szeľintĺ követelések ĺÝÁn 59.?32.1IO..-Ft 2015. szeptembeľ

i/ąą\."

ii1sgi Az tnkormányzat dtintésęĺ miatt JEK a Teľvdokumentáció.voĺratkozasában

:''i..ěffkvęsztest kénytelen elszamolni, amely összege a Tervdokuĺrentácíó nem pénzbelĺ.i..ilĺüäĺäř'Läľ töľtént rendetkezésre boCIáĺási értékének 100%-a e irr az
.''..;.Öj.'lcoľmĺ'ryzattal szentben a Bacsó Béla utcaĺ helysdnľe tęwezeít egészségkttzpont

.....:.építesi eneeđélyezésí Teľvđokumentáoíóval kapcsolatos éľtékvesztés, mint káĺéľĺté,sí

..'kou"t.les 
- l7.đoo.o0o,. Ft^ősszegbeg amelý eseđékessége jelen megáIlapođás

.. ďáíľásánaknapja

1:at::

:!-

-'t * ŤŠŇ'1-.1



.ji3$i..i.'GEoRosco a béľIeti idösząkban több alkatomĺnal iglnyelt béĺleti dĺi

'-$;ĺ$eĺt'ľsĺi.ľ'lt-ľľ:T^á|'.:ľ,:*ľj:l,: 
ľli:-.-,jé::ľ:ľi::*:ľľ"*:i:Ľ::'ľÍ

ił$ffiŔosoo ĺyĺlatkozik továbbä, hogy az ÔnkoľmáľryzatÍal szemben elmarĺdľ

ro.n#égľéb kfutéľĺtési ktivętelésę vonątkozásában jogfenrrtaľĺłssal él, mĺndaddig'

llliffii'.&kg'märyzat a GEoRoSCo-vaĺ szęmben a Bérleti szeľzödésľe alapozva

ł:#i*seľlĺęnaetkezik. A Trefoľt uľcai íngatlan béľleti diia évente nettó 33.200.000.-
i,ua,|''' lif.|64.000..FĐ. A Bérletí seeľzőđés a|apján számíüva a GEOR0SCO

Ł'-''ľľľ:ľo::30:á1ąnettó'2*|0*9ľn..ľlť:-i:'.ĺ'.{:9Ľ.;ľťľÁľ:l:ffis:rĺs"ooo..r.t. ľelek megáItapítjĄ hogy az Önkoľmányzat ťenti

a äaLf, és 2013, évre eső bćľlett diiľól számläú állÍtott ki" amit a
.ffi vÍtator. A bćľlďi ĺt{jĺól 2014-ľe összege az Önkoľmányzat jeleĺr

számlrźÉ nem állított ki.
a kibocsátoą de pénziisytleg nem teljesített béľleti dĺjak utáľr a Ptk

iiszeptember 30-ai idöponfta szárníwa összesen 1 8.8Ü4.393.'Ft késedelmi
6set is bÍľ. Így az Önkoľmányzat összes bérlettęl kapcsolatos követęlćse
:p1 + l 8.804.393.-FĐ = |7 6.919,393..FĹ

VI. Elszfittolás

tĺeł<'egx'ĺľrĺssa1elkĺvármak sámolnin amitazalábbiak szerÍnt végeznek el.

li'.ťiiłłi''.':

ęlismęri ĺ GEoRoSCo-nak a Rökk Sziláľd utcaĺ ingatlan
kapcsoĺatban felmeĺ[t, mfu nem ellentételezett kő'ltségeít,

łiffieutesĺ. lkövetetést ó9.500.00ą- Ft.összegben, dmelynek esedékessége a
tÜś:öoi.koveÜelésétöl eltéľöen f009. januáľ 27, napja. Az Önkoľmányzat által .

ĺl$.łiĺua..aĺ.til 2aĺ5. szeptembeľ 30.íg száĺnított . elisrneľt känatkövetęles
1ł8.$.5i.Ft; Összesen |2? .527 .835'F t.

elísmeľí a GEoRoSCo Tľefoľt utcai íngatlanon által végntt
ni, a 21. a) pontban (és 2s. b) ponÍban) meghatáľozott nettó 3.3?0.000..Ft

:. (ÁFÁ-vĺĺrl 4.2,I g.gac,-Ft), összegben jogalap ĺéIkĺiĺí gazdagodás címéą

l' €hkorĺlán1at elismeľi a GEoRoSCo Trefoľt utcai ingatlanon álal végr'ett

i..utáĺií, a eĺ. n1 pontban (ćs 2s. c) poutbaľ) meghatáľozott 1I t.600.00!,- Ft +

:3CI'ĺĺo.ooo..pt.ńur. a" ÁľÁ vonzaá{8,ĺ16.200.'Ftot figyelembe vévą összeseĺr

16.fo0..Ft koveteléséJ jogalap nélkiiĺí gazdagođás, amelynek esedékessége a
:i'.F.:klďlszeľzódés megsz{Ínćsénsk napja.
' '.li.i;.:....1. .. .'
.::'.łÍłj..i.' .' 

.

.lti}..iÁ' onkomtánvzat elismeľĺ JEK Kft-nek az Önkormányzattal szemben a Bacsó

.'Bĺĺta utcaí heiyszínre tęwęĺstl egészségközpont építési ergedélyezési

fu*a
ycŇ.'Q4-{.*



.tłaotł**ntációva1 kapcsolatos éľtékvesztést miatti káľtéľítósi követeĺtsét

..i,íł;'*'0oo,..Ft-öśszegbeĺ1 ameĺynek esedékesságe jelen męgállapodńs aláíľásánłk

;,ťŕr!ia,: l, hogy ę pont tekintetébęn a megállapodás az aĺáíľásakoľ hatályba lép.

li{5i1|p..6nkoĺĺaĺyzłt a Tľefott utcai ingatlanon GEoRosCo által kíviteloztętęĺl

..#łíffiaatot ĺyomán beállt cęl-ffĺegő, általános hasznú'lati áĺlapoton feltlti felťijĺtásból

iilĘł.tę$ôilľoŕ,g.31 Í*Íhj.:':ľľŤŤl-:ľ:Ľ:il1Í-'^|9ľo:;'t.'^ľľj:'1:ľ#ľ#]ľľ:
k.éelbaslm^átása a jövôbeni hasanosítasi cél ftlggľénye, €zeÄ költségekkel
i.az Örlkoľmányzat helyt állni nęm kĺván, fiEít a GEoRoSCo jelen

Foĺtia szeľint tudomásul vesz.

iĺÉĺffiľmáĺryzat és a GEoRoSCo megállapođnak a 33. pont szeľinti egymassal
đĺmożások kölosönös bęszámĺtásában AFÁ. szabályok figyelembe vétęlével.

;;jľĺii111.....

$šj. zat elísmęľĺ,.hogy GEoRosc.! 1esz|11Tľ|6,,Tťdé; Ę a 
Pé'l'"ji

megegyezéssel vďl megsäintetésérc tekintettel elvé.gzett elszámolás
iĺł.ĺi;alapján {127,5z7,835,. Ft + 4,279.900.,. Ft + 119.716.200..Ft)
..]i Ft: 'ľiIínusz Önkoľmányzat rĹlat beĺzáĺrított l5'5.131.893'- FtF

. VI. A' Önkoľmányzat tłľtozđsńnak rcndesése

a jelen

vátyá"áú,
felveszí:

řti:kovetelést a GEoRoSCo ľészért köaret}enttl, az ađáwételi szeĺződés
számítou 15 napoĺ bęltil meďlzeti, aruál, hogy ha a GE0ROSCO

t'eljesítéséĺe ęz akikötés ľá ćľtelęmszeľűęn nem vonatkozík,
;'éľvényeŠségi kęllékę, bogy e kötelezettség összegéľe GEoRosco'

.'..ilięvére szöló visszavonhatatlan baĺkgaľarrcĺa átądásą kivđve a
)'o9., '.

ái]ľészletekěĺt legďább a teljes vételáľ 3a %.ätmeg kell fizemi a szeľzŐdés
[épésétőI saámĺtoü 1 5 napon bęlĺil,
vő|ttiaomĺsul veszí, hogyľ azingatlan,,B'' éptileĺľéBzénęk földszín1ién ę8f t,2.

a Tľefort utcai ingatlan eladĺisľól pályázatot ír ki
követö 60 napon bÔliil. Az Önkonmanyzat a

ff.éteg1'.a.16oefráľosí EgésäégiÍgľi Szolgálat jelen1eg..gyemrekoľ'Iosj rcndelöt
đt*:ametynęk másĺk helyÍségbe töľténó áthelyezését az onkoľĺnányzat lęgkésőbb
.iffiĺus..3Ü" napjáíg végľehajtia és az ingat|aańszt biľtokła adja. Vevó *llulju,

ťia.gyeľ.'mekowosi.ľęndelő mĺiködését a futajdon ákuhfujst'kiivstő€ü is lębetővé

#l'ihgätlanľé.sz használgtáéľt dfiat nem klĺvetęl. Vęvő és az Önkoľmáĺyzat az
Jzętzőaěsben megátlapodnak abban, hory amenĺýbeĺ ąz, Önkomaányzat

i'junÍus 30. nagióĺg a gyeĺmekoĺvosi ľendelőt nem helyezi ĺáĺ, ťrgy a vevő és az
ä táfgyi .ingatlanrész vonatkozásában legfel[iebb l évés, hatáľozott

.Řsł-:"
!í.\s*Ś.*

ti,.r;:..'fii:.ti:.:.rl: r .'.'

fiÍä-'k kötelezettséget kell vátlalnią hogy az Ônkoruáĺlyzat áltat a
aii.{ rę meg ÍireÍnĺ nem kívárt 16'250'000:- Ft (AFA-val növelve

Ą-

.;



I i: ::::t t..1.. t. : . . .. .

ii'il ányzat a pä|yőzati ki{ľásban tłgy szabá|yozza az aĺlásvéľeli szeľzőđés
affie'et' hogy a ĺtyeľÍessel azon t napon ĺép haftílyba az adásvétęli szeľződés,
i'Ełr.csszes elővásáľĺásľa jogosult tekinüetóben lejáĺt az el{ĺvásáľlásĺ jog

'{iąÍfiidęje es cgyik senr élt ęlővásfu'tási jog/rval, vagľ a lratfuiďő elÜtt
łu.iługy rľsĺa éhek éĺovĺseľtłsĺ jogukľca|' Ha peäĺg váĺa'riälyil. elővásáľ|ásľa
Đ:et6veseľHší jogával, az ađásvéteĺi szęľzödés akkoľ lép haályba, athĺkoľ

béľletĺ szęľzödést

I
kĺitnęk cgymással, l000..Ft +Áfďmz/hlnap

ilđfi me[lett.

iłł...'.];fi...ii.'..il.. l'.; 
;.

liiiLili.,.:t,t,t,:.,,r . . .

tĺffi.al..'.rcryľ ot".i iTqu{un értékesĺtésľe \il*-g!ĺ-ea alapján az Ônkoľményzat
..Ý$t.9|áľ teljesítts&e nenr a GEOROSCG köte|es, az Önkoľmányzat
}.oifeĺé..'áfa nélküli tafiozÉsát összesen ||6.623.442,. Ft és a JEK felé

#sät (17.800.000'* Ft) _ összesen |34'423.44f,. ft-ot, az ęIső vétę|átész
Ĺđ'.jóváfuáśł{t kovetó 3 munkanapon belüt kö'teles ĺĺifizetni a GEoRoSCo-.Rosco 

köŮetes az Önkoľmányr.at tészśre f0,23l.4oo,- Ft.ot, mely az
$-ffi.tpr.talna ĺnegfizeürí a ktĺIcsiitlösen kiállított számlĺíkon szereplő fizetési
ijji;Eiely..nem lphgt későbbí az Önkormáuyzat taľtoszása megfizetésének

Í.utcaí ĺngatlan éľĹékesítésľę kiíľt pátyázat alapjáľl az Önkoľmányzat
ipliesítéséľe a GEoRoSCo, mint vęvő köteles, a véÍeláľ teljesítése

. áfa nélkĺltí . taľtozás megfizstése bęszáľtítássď
}Rosco által pénzagyileg teljesítendő vétel.áľąt a beszámĺtott összeg
Í.kiszámítani és ľnegfizetnĺ. Á beszámításnak az első vételáľľésż
kéil megtöľtéĺníe. A GEoRosco köteles az Önkormán1aat Ŕstérę

iFÍ..oü męly sz Els.zámolás áfa txta|ma, megfizetni az elsö vétęláĺrész
ęĺ.-e.gyĺdojülę, Az tnkormĺnpat a JEK felé fennálló fuXtozásźLt
ĺżětí;'.fités a GEoRosco áItď pénztlgyileg teliesĺťett etsó vétęláľľész

Vegles ľenđelkezések és hgtályba lépés

Äi.G'.ECIRosGo a béľIemény biľtolcńnak Önkoľmányzat ľészéľe való visszaadásáig
1ś.iä.'b.éľ1eménnyel kapcsolatos köttségek viselésére.

megállapodnak, hory a GEoRQsCo a béľlemény bÍĺtolĺáĺlak
részétę vďó vÍsszaszolgáltatása attói a napÍól szímított 15 napon belĺil

-Ąę -
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szenlben a jelen

'4s#|aľĺtiák,. 
h?gy 

-a 
jelen 

.*:gďlupo'đj1sul,, ľiot sae1zfo{s'yt |aľ!|ott
':j'€:. a tfugyi ingatlan, mĺnt m{ięlpléki védęlęm alatt álló ingatlan

jogszabály atapján fennátló elővásáľĺási jogokat követően

alapÍtásával kapcsolaĺos ľenđęIkezésęi a

pp-đÉs - a 33. đ) pouĹ a36.37. pont, a 41' és 48. pontok kivételével .-
ł,". nikoľ a Tľęfoľt uÍcai ingatlan éľtékesítéséľe a jelen megállapodás

kíÍľü prílyäzat nyeľtesével megkötött adásvételi szelződés hatályba
vĺták elkeľillése végett mesállapítják, hogy amenĺýben az

'tľefoľt utcaí ingatlan értékoítéséľe szoló páIyázatot nem jelen
iití &ttételękkęl í{a kí, ĺll. bonyolíĺja lą úgy azon esetben jelen
ipoirt szEľinti hatálybalép'ése ís elmaľad.

hogy amennyibm jelen megállapodás 2015. dęcembeľ 31.
tlgy Fęlek jelen megállapodĺíst tńľgytďa'}ĺak tekíntik és a bennę
a jővőben nem köteleset aľra jogot a jövóben eryĺkiik sem

szeľvepedig7ĺ20ĺ5.száľnúhatźrczatávaÍkifejezetten jótláhaeľta.
.i:i]i. i,.1,,
.$pig1ft .g4lurydouk' hogy jelen megállapodás maľadékĺal?n 1"Ijelrysę esetén az

eJ, a BéľIeti Szeľzőđéssel, valamint a JEK Kft. létęsĺtésével kapcsolatos
lÝionatkoäásábao tďjes méľtékben ęlszámoltak és egymással szemben további
stik' nem áll fenn' GEoRosCo és a JEK jelen megállapodás maľađéictalan
séeśerc*r kifejezetten nyilatkoznak, hogy az Łnkoľmányzattal szemben további

JI' nem ľendelkearek' GEoRosCo peđíg esetloges további kártéľít&ĺ
p.đie kifej ezetten lemonđ.

?{}fi*j

iĺi:.|ffi.'."..'
ffiisáliapĺtják' hory jeten megállapođást az Önkomn áĺyzatKépvísetőtestülete
ĺii:(ffiiił') számú hatfuo?.stáva| kĺfejezetlen jóváhagľtĄ Felek megálląp{liálí"
e$irnegáltapodást GEOROSCO tegföbb szeÍIre 7t20I5. szaľml hatátozatíłval, a

4Ą- IA$*-4J
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$+tfiitĺ.ł.megállapodás teijesÍtése céljából kapcsolattaľtó partneľeket jelölnek ki,

i;ę'*ĺiłŕ {'4'i lĺ.ľĺsźeľe a feĺtüntetett postacfunükre, ajárrlott levéIként megkĺĺtđötĺ

[1l.aĺí#ĺte'vr.go Ĺé'b"'ítćs megtoľténtere tekintęt néĺktĺl a feladást kilvető 5

minósÜlnek.

äĺá{ťták.

lĺ.'. .DuIĺn Tamás
s.atásl tigyvezető

l088 Budapest, Trefoľt u, 3-5

ľne.gÉllapodásuk melléklęteként kezęlik a követkeaö szakéľtói

nĺrďoĺ *e*okszakéľtöi vé1emény a Buđapest VIII. keľ{tletTľefoľt

l''. Cseľmely Gáboľ okl' epĺtőmémot, iu. szakéľtö' 2014.

ĺeazság{rsyl *.ĺ'ool.*"uke.taí vé|9ĺmén1. a-Ę1$ap,es,.'vlľ.

"zĺm 
ařatti ĺřgäĺta*ol'',. Csermely Gáboľ okt. építöméľnöt iti.

vonatkozásábaÍI a magyaľ jog ľen{elkezései az íľányađóak.

ĺsból eľedó vitás kérđéseik bíľóság ęlőttĺ ľenđeráÉre az

szeriirt illetékęs általálros hatásktĺľü bíĺóságok kizáľólagos

bpođást elolvasásésegyezöéľtelrcezésután,míntakaĺatukkď

*EoRGsCÜ Hotei Kft.
1088 Budapełt, ltęroň u. 3.S'

ffi'z
GEoRosco Hotet Iđe geľrfoĺgalmi

KoľIáÍqlt Fętelősségiĺ Társaság
vevő képviselętében

Dulin Taĺnás, ti5rvezetó

Ań-$-J,
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Józs+fráĺosi Egészscgközpont Kft .

képviseletében
Dulin Tamá'g, ügyvcrctó
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