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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának részletes ismertetése

Az onkormállyzattulajdonát képezi a Budąpest VIII., Rákóczi tlt75. szám alatti, 3460|l0lA/3 hrsz-ú'
|49 m" alapterü|etű, utcai bejáratú ľoldszinti és 46 mf alapterületű' pinceszinti részekbo| álló, összesen
l95 m. alapterĺiletű nem |akás célú he|yiség. Azingat|all-nyilvántaftásban üz|et besorolással szerepe|.

A Kisfalu Kft. tnkorm ányzati Házkeze|ő lrodája a fenti helyiséget 20l 5. februá r 26-ánvette binokba.
A biftokbavéte|i jegyzokonyv tanúsága szerint a he|yiség á|lapota megfe|e|ő' tisztasági festés
szükséges, (4) besoro lású, rende |tetésszerű haszná|atra a| kal mas.

A vízőrás helyiségre az onkormányzat kĺizös kö|tségfizetési kötelezett sége: 27 .737,- Ft/hó.

Az épü|etben 30 db kiilon tu|ajdonú a|betét van, amelyből f db önkormányzati tuĺajdon, amihez
| 412l |0000 tulajdon i rész tartozik.

A crifton Properťy Kft.20l3. december06-i, és a Kisfalu Kft. ingat|anszakértőjeá|ta|20|5. március
23-źln aktua|izá|t értékbecs|és szeľint a helyiség forga|mi értéke: 28.400.000,- Ft. A 24812013. (Vl.
|9.) számú Képviselő-testii|eti határozat II. Fejezet 7. pontja éftelmében, abban az esetben, ha a
helyiség bérbeadására' versenyeztetés, vagy pá|yázat útján kerül sor, a minimális bérleti díjat a
he|yiség Áfa nélktiIi bekö|tözhető forgalmi értékének 80 %-źLt a|apuI véve kelI meghatározni, ennek
összege 22.720.000,- Ft.

Amennyiben a pá|ytnatban a bérbeadás során végezhető tevékenység nem keríjl meghatározásra, úgy
az a|ap béľIęti díj ménéke a helyiség Áfa né|kĺili bekĺĺltozheto foľgalmi értékének 8 %o-a, u,ui u
számított nettó havi bérleti összeg: |5|.467,- Ft.

A Yárosgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság 343lf0l5. (IV. l3.) számú határozatában felkérte a
Kisfalu Kft-t, a Budapest VIII., Rákóczi út 15. szám a|att elhelyezkedi5 3460|l0lAl3 hrsz.ú, l49 m2

alapterületű, utcai bejáratú ftj|dszinti és 46 m2 a|apterÜletii pinceszinti részből ál|ó' ĺjsszesen l95 m2

a|apterĹi|etű, üres önkormányzati tulajdonú, nem |akás célú helyiség bérbeadására irányu|ó nyi|vános
egyfordulós pá|yázat kiírására' a számított bérleti díjon, azaz |5|.467,- Ft/hó összegen. A Kiíró
kikotötte, hogy a helyiségre nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselo-testÜĺet 248l20l3. (Vl.
l9.) számri határozatának 8. pontja szerinti 25 oÁ-os bérleti díj kategóriábaÍartoző, i|letve nyilvános
internet szoIgáltatás (internet kźwéző, caIl center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozík

A pá|yázat kozzétéÍe|ére f0|5. május |3-án kerĺilt sor, az ajánlatĺ:k benyújtásának határideje 20|5.
május 27 . l 0.00 óra volt, a benyújtás he|ye a Kisfalu Kft. |083 Budapest, Losonci u. 2. a|atti irodája.

A pá|yázati hirdetményben fogla|t határidőn belü| az alábbi ajánĺattevőtől érkezett be ajánlat.

Ajánlattevő neve:
Székhelye:
Ajánlott nettó bérleti díj:

Marosvolgy i Zsuzsanna Mária egyéll i vál I a l kozó
l 144 Budapest, ond Y ezér űtja 5-7 . 3 . 4f .

I52'000'- Ft/hó
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Bérbevétel időtatama: hattĺĺozat|an
Tevékenység: fodrászat, kozmetika, manikűr, pedikűr, masszázs, szo|árium
Egyéb vállalások: nincs

A helyiség fe|újításának tekintetében a pá|yáző bérbeszámítással kíván é|ni, amelyre az áraján|at a

pá|yázatban csatolásra kerĹilt, az a|ábbi rész|etezésseI anyag és díjköltséggel számoIva:
tisztasági festés: 540.000,- Ft
elektromos rendszer átvizsgálás, javítás: 85.000,- Ft
fa és fémszerkezetek mázolása: 135.000,- Ft
galéria fe|járó készítés: 80.000,- Ft
ki|incsek, zérak javítźsa: 40.000,- Ft
boj|er, fútés felti|vizsgálat, szerelvény pótlások: l80.000,- Ft
bejárati üveg cseréję: 80'000.- Ft
osszesen (netto): l.140.000,- Ft
Afa: 307.800.- Ft
Összesen: 1.447.800,- Ft

A 20l5. május 27-i pá|yázat bontásijegyzőkönyvben rögzítésre kerü|t' hogy az ajźn|athoz nem kerüIt
bęcsatolásra a NAV igazo|ás, helyi adó igazo|ás, és a te|jes bizonyító erejű magánokiľatba foglalt
nyilatkozat Horváth Béla egyéni vállalkozótól a neve alatt befizetett ajánlati biaosíték Marosvölgyi
Zsuzsanna Mária nevére óvadék jogcímre történő átvezetésének kéréséro| a pá|yäzat megnyerése
esetén.

A Kisfalu Kft.20l5' május 27. napján kelt téľtivevényes levelében, va|amintapá|yázat bontásán is
fe I szó l ította az aj źn|attevot a hi ányzó dokumentu mok becsato | ására.

Marosvölgyi Zsuzsanna Mária egyéni vá||a|kozó 20l5. június 03. napján meghatalmazottja}
} útján a hićnypótlási levé|ben foglaltaknak maradéktalanul eleget tett.

A Kisfalu Kft onkorrnźnyzat.i Házkeze|ő lrodája a benyújtott árajánlatot felülvizsgá|ta és bruttó

| .216.350,- Ft figyeIembevéte|ével töĺténő bérbeszámítást javasoIt, az a|ábbi rész|etezés a|apján:

tisztasági festés; 540.000,-Ft
elektromos rendszer átvizsgálás, javítás: 85.000,- Ft
galéria feljáró készítés: 80.000,- Ft
ki|incsek, zárak javítźsa: 40'000,- Ft
bojler, fĺités felü|vizsgá|at, szerelvény pótlások: l80'000,- Ft
beiárati ĺiveg cseréie: 80'000.. Ft
összesen (nettó): l.005.000,- Ft
Afa: f7 | .350,- Ft

Összesen: 1.276.350,- Ft

Éľtékelésĺ javaslat: a páilyáľzat éľvényes

A pá|yázat elbírá|ásának fő szempontja az aján|ott bérleti díj osszeg volt.

A pá|yźnat kiírója azonban a pá|yázaÍ.i fe|hívásban igénye|t iratokon és adatokon tú|menően is jogosu|t

volt megvizsgá|ni az ajánlattevő alkalmasságát a szerződés teljesítésére és ennek során a csato|t

dokumentumok eredetiségét is elIenőrizheti.

Fentiek értelmében az aján|at rangsora:

l .) Marosvolgyi Zsuzsanna Mária egyén i vá| |a|kozó.

Tekintette| arra, hogy a pá|yázati e|járás során egy érvényes aján|at érkezeťt be, a pźiyázatbontó

bizottság a pá|yázat nyertesének Marosvö|gyi Zsuzsanrla Mária egyéni vá||aIkozót javasolja.

Javasoliuk. hogy a Tisaelt Bizottság a Budapest VIII', RákócZí űt 75. szám a|atĹi,3460|l0lAl3 hrsz-

ű, |4g m2 a|apterÜletiĺ, utcai bejáratú foldszintiés 46 m, alapterü|etű pinceszinti részbő| álló, összesen

l95 m2 alapterĺi|etĺÍ, utcai bejáratťl floldszint és pinceszinti nem |akás célú helyiség bérbeadására a

343/2015. (|y. l3.) számú hatźrozatźlban fog|a|tak a|apján kiín nyilvános egyfordu|ós pályázatot

nyiIvállítsa érvényesnek és eredményesnek.
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A lefo|ytatott pá|yäzati eljárás, va|amint a bíráló bizottság é-rtékelése alapján javaso|iuk a Budapest
VIII.,.Rákóczitlt.75. szám alatti,3460|/0lAl3 hrsz-ri, |49 mz alapterü|etíi, utcái ue;ĺratú ftjldszinti és
46 m2 alapterĺiletű pinceszinti részből álIó, összesęn l95 m2 a|apterületű' utcai bejáratú ftjldszint és
pinceszinti üres nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában Marosvö|gyi
Zsuzsanna Mária egyéni vál|alkozóval a bérleti szerzodés megkötését határozat|an időre, 30 napós
fe]mondássa|' szépségszalon (fodľászat,kozmetika, manikűr, pedikíir, masszázs, szolárium) ce5ĺbol,
l52.000,- Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi- és különszo|gáItatási díjak tisszegen.

Javasoliuk a fenti helyiség felújításához szükséges tulajdonosi hozzÁjáĺu|äs megadását.

Javasoliuk a Kisfa|u Kft. tnkormányzati Htnkeze|o lrodája á|taljavaso|t bruttó l .276.350,- Ft (nettó
l.005.000,- Ft + 21|.350,- Ft Afa) fe|újítási (tisztasági festés, e|ektromos rendszer átvizsgálás, javítás,
ga|éľia feljáró készítés, kiIincsek, zźrak javítása, boj|er, fűtés fe|ülvizsgá|at, szere|vény pótlások,
bejáľati üveg csereje) kö|tségek bér|eti dijba, a béľleti díj 50 %-ának menekéig történő bószámítását,
és a bérbeszźmítási megállapodás megkötését Marosvölgyi Zsuzsanna Mária egyéni vállalkozóval,
amennyiben a kérelmező a megá|lapodás megkotését követően a fe|újítási munkákat elvégzi és a
benyújtott szám|ák a|apjźn az onkormányzati Házkezelő Iroda |eigazo|ji ateljesítést.

II. A beterjesztés indoka

A nem lakás célú he|yiség bérbeadására kiín nyi|vános egyfordu|ós pá|yázat |ezárásához és az
eredmény megál|apításához, és a bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez bérbeadói döntés
szükséges, amely döntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A dłintés célja, pénzĺĺgyi hatása

A he|yiségek mielőbbi bérbe adásábóI befolyó bérleti díj fedezi az onkormányzat közös koltség
fizetési terhét, és plusz bevétele is keletkezik, illetve a helyiségek állaga nem rom|ik tovább.

,o'Amennyiben nem adja t'érbe a helyiségeket az onkormányzat, kiadásként havonta közos költsée
fizetési kcite|ezęttsége keIetkezik.

A határozati javasĺat elfogadása kędvezően befolyásolja az tnkormányzaÍ. 20|5. éví bér|eti díj
bevétęlét.

A döntés pénzügyi fedezetet igénye|, ame|y az onkonnárlyzat2Ol5. évi kö|tségvetésében ||602 _
Helyiség bérleti d[j bérbeszálnítás címen ręndeIkezésre á||.

IV. Jogszabá|yi ktiľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gáIó helyiségek bérbeadásának feltételeirő|
sző|ő 35l20l3. (VI' 20.) számű rendę|et 2. $ (I) bekezdése értelmében a Kt. - a rendeIetben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szeľint - önkormányzati bérbeadói döntésre a
Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás módját a 7. $ (1) a)
pontja hattĺrozza meg, ame|ynek érĺelmében a he|yiséget csak Versenyeztetés a|apján |ehet bérbe adni,
ha a beköltozhető forgalmi értéke e|érivagy meghaladja a 25 millió forintot. A versenyeztetési e|járás
típusáról a66120|2. (Xil. l3.) számú a Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáró| és a varyon
feletti tu|ajdonosijogok gyakorlásáról szó|ó onkormányzati rendelet 7. $ (l) bekezdése rende|kezik. A
Rende|et 7. $ (2) bekezdése alapján, ha onkormányzat rendelete vagy a Képvisető-testĺi|et határozata
mást nem tartalmaz, a tulajdonosijog ryakor|őjahatározza meg' hogy me|yik versenyeztetési e|járást
kell alkalmazni.

A nyilvános pá|ytzat lebonyo|ításának szabá|yait, a versellyeztetési e|járásokró| szo|o 47l20l5. (II.
|9.) számú Képvise|o-testĹjleti határozattarta|mazza, melyet a Budapest Józsęfvárosi onkonnányzat
tulajdonában á||o vagyonelemek hasznosítása és tulajdolljogárlak átruházása esetén a hasznosító és a
tulajdonjogoÍ. szerzo kiválasztására ke|| alkalmazni, ha a versenytárgyalás tartása jogszabá|y a|apján
kcite|ező, vagy a tulajdonosi jogkörgyakor|o előírta, hogy a Vagyont versenyeztetési eljárással kelI
hasznosítani vagy a tulajdonjogát átruházni.

A Versenyeztetési Szabályzat III. Fejezete a|apjźn történt a pá|yázat bontása, a pályázati aján|atok
eI b íráI ása és az ehhez kapcso l ódó j egyzokönyvek e I készítése.

Az Önkormányzat vagyonáróI és a vagyon fe|etti rende|kezési jogok gyakorlásáró| sző|ő 66lf0|2.
(XIr. |3.) számű önkormányzati rendelet l7. s (l) ab) pontja a|apjtn I00 MFt forgalmi énék alatti
vagyon hasznosítása esetén aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság jogosu|t döntést hozni.



A 3512013. (Vl. 20.) számú rendelet 4|. s (|) bekezdése érte|mében, ha a bér|ő elfogadja a jelen
fejezetben foglalt feltételeket és a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hozzájáru|, a rendelet
hatályba lépése után e|végzett munká|atokat, a béľbeadót terhelő munkálatok költségét a bértő
beszámíttathatja a helyiség bér|eti díjába a bérbeadó szervezette| kötött rnegállapodás a|apján. A
bérbeszamítás útján érvényesíthető tényleges (igazolt) költségek elfogadásáró| a Városgazdá|kodási és
Pénzügyi Bizottság dönt. A (2) bekezdés a) pontja alapján a Városgazdálkodási és PénzĹigyi bizottság
jóváhagyásával a bérbeadó szeÍvezet és a bérlő munká|atok műszaki taftalmáról, a várhatő
koltségeiről, a beszámítható kĺĺltségek legmagasabb mértékéľől és időtaĺtamáról, valamint a
munl<álatok c|vćgzćsónck hatáľidcjćľől írásban megáIlapodik. Dzen paľagľafus h) polltja él|'ęIlIlébęll a
bér|o a bérleményben e|végzett munkálatokat továbbszám|ázza a bérbeadó részére. A Rende|et 42. $
(I) bekezdése éĺte|mében a bérleti díjba beszámítható kö|tségeket úgy kell meghattrozni és havonta
levonni a bér|eti díjbó|, hogy a munkálatok e|végzése után fizetendő bérleti dijba beszámítható
kö|tségek a munká|atok befejezésétő| számítva - ha a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
másként nem dönt - gazdasági társaság és egyéni vá|la|kozó bér|o esetében |egfeljebb 4 év a|att
térÜljenek meg a bér|ő sztmára, figye|embe véve, hogy a megá||apodás időtanama nem tarthat tovább
a bér|eti j ogv i szony lejáratáná|.

A Rendelet l4. $ (2) bekezdés a|apján a |eendő bérlő a bérleti szerzodés megkötését megelőzően
köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bér|eti díjnak megfele|ő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a |7. $ (4)bekezdés a|apján közjegyzo előtt egyo|da|ú köte|ezettségvá|lalási nyilatkozatot aláírni.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot' hogy döntését rneghozni szíveskedjen.

Hatáłrozatijavas|at

év. (...hó....nap). számú Városgazdálkodási és Pénzĺigyi bizottsági haÍározat:

A Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l.) a Budapest VIII. 34601/0lAl3 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VlI|., Rákóczi út 75.
sztlm a|atti, |49 m2 a|apteľÜ|etű, utcai bejáratú floIdszinti és 46 m2 aIapterĺiletű pinceszinti részboI
á|ló, összesen 195 m, alapteri'iletű' Ĺires önkormányzati tulajdonú he|yiség bérbeadására a
34312015. (IV. l3.) számú határozata a|apjźłn kiín nyiIvános egyfordu|ós pá|yázatot érvényesnek
és eredményesnek nyi Ivánítja.

Fe|elős: Kisfa|u Kft. ĺigyvezetó igazgatőja
Határido: 20l 5. június 29.

2.) a pá|yázat nyertesének a benyújtott aján|aÍa alapján Marosvö|gyi Zsuzsanna Mária egyéni
vállalkozót nyi lván ítja.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015 . június 29 .

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rákóczi ilt75. szam a|aÍt ta|álható' 34601l0ĺ/'l3 hrsz-ú |49
m2 a|apterĹi|etíĺ, utcai bejárat(l fti|dszinti és 46 m2 a|apterij|etű, pinceszinti részekből áIló, cisszesen
|95 m, alapterü|etű cinkormányzati tu|ajdonú, Üres, nem lakás cé|ú helyiség bérbęadásáľa kiírt
nyilvános egyfordulós ptilyázat nyeľtesével, Marosvölgyi Zsuzsanna Mária egyéni vá||alkozóva| a
bérleti szerződés megkötését, határozat|arl időre, 30 napos felmondással, szépségsza|on (fodrászat,
kozmetika, manikűr, pedikűr, masszázs, szolárium) cé|jára, l52.000'. Ft/hó + Afa bérlęti +
közüzem i- és kü |önszo I gá|tatási dijak összegen.

Felelős; Kisfa|u Kft. ügyvezető igazgatója
Határido: 20I 5. június 29.

4.)hozzájárul a je|en határozat 3.) pontja szerinti onkormányzati tulajdonú nem lakás célú szolgáló
he ly i ség fe|űjításához'

Felelős: Kisfalu Kftigazgato
Határidő: 20l5. iúnius 29.



5.)hozzájźirul Marosvölgyi Zsuzsanna Mária egyéni vá|IalkozóvaI történő bérbeszámítási
megá|lapodás megkötéséhez a 3.) pont szerinti helyiség tekintetéberl a bérbeadóra tartoző felújítási
munkák (tisztasági festés, elektromos relrdszer átvizsgálás' javítás, galéria feljáró készítés,
kiIincsek, zárak javítźtsa, bojler, fűtés fe|ü|Vizsgá|at, szerelvény pót|ások, bejárati üveg cseréje)
k<iltségének bérleti díjba, a havi bér|eti díj 50%-ának mértékéig történo bérbeszámításhoz bruttó
|.f76'350,- Ft (nettó l.005.o0o,- Ft + 27l'350,- Ft Áfa) összegben' Az e|számolás feltétele, hogy a
bérlő a felújításimunkákat e|végezze és a benyújtott számlák alapján a Kisfalu Kft. Önkormźnyzati
Házkeze|ő lrodája leigazolja a teljesítést.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) igazgatőja
Határido: 20 l 5. augusztus 3 l .

6.) a béľleti szerződés megktitésének fe|téte|e, hog az onkormányzat tulajdonában ál|o nem lakás
céljáľa szolgá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeirő| szóló 35lf013' (VI. 20.) számú Budapest
Józsefuáľosi onkormányzati rende|et l4. $ (2) bekezdése a|apjén 3 havi bér|eti díjnak megfelelo
óvadék megfizetését, valamint a 17 ' $ (4) bekezdése a|apján közjegyző előtt egyo|dalú
köte lezettségvál la| ás i nyi latkozat a| áírását v á||a|ja a leend ő bérl ő.

Felelős: Józsefvárosi cazdá|kodási Központ Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) vezérigazgatőia
Határido: 20 | 5. augusztus 3 | .

A dontés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Kisfalu Kft
A Iakosság széles körét érintő döntések eseténjavaslata akozzétéÍe| módjára
nem indokolt hiľdetotáblán honlapon

Budapest, 20| 5. jűnius 2f .

Kovács Ottó
v agy on gazdá | kod ás i i gazgato

KÉszÍľprľe: KIsneluKr.r.

Leĺnrł: .BALoG ER|KA REFERENS t',u/l.

PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL/Npvl lcÉNyEL,IGAZoLÁS: Q'-.lVJ ^ ł ( ( cte-|.
JocIKoNrRoLI-:

EI-I-gNoRIzľg:
t

,Jl | ľ/ĺ.l
/uKJÁ,I/ ĺ/ Ww

DR' KoVÁCS/GABRlELLAv,,ALJEGYZ) 2015 JÚN 2 3

BpľprueszrÉsRg elrcłlvĺłs :

DłNłoł.RlMÁN EDINA
JECYZO

JovÁHłcyr

2tli5 JU|{ 2 ł.

A VÁRoSGAZDALKoDÁSI ZÜcyI BlzorrsÁc ELNÖKE
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Jegyzőktinyv
amely 2015. mĺ{jus f7-én, a Kĺsfalu Kft. hivatalos helyiségében kesziilt a Budapest VIII. keľületRákóczi űt 75. szím alatti önkormányzati tutajdonĺ u.ä' nem.Iakás céIjára szo|gátó he1yisębéľleti jogának megszerzésével kapcsol.atosan kiřrt 

'yi|";';'-;gyfoľdulós pävĺ""t Ĺäp"*ĺo.

Jelen vannak;
A jelentéti ív szerint.

A pá|yázatbontó bizottság tagjai:
- Markó Tímea a pá|yénatot lebonyolító Kisfalu Kft. I{elyiség Béľbeadási lroda irodavezetde, apályázatbontó bimttság e lnöke,
- Balog Erika a páIyázatot lebonyo|ító Kisfa|u Kft. Helyiség Bérbeadási lroda referense, ap á|y źnatb a ntő bimttság ta gs a,- Dr. Kerényi Géza iĺgyvéd, a Kisfa|u Kft' jogi képvis.elője, a pá|yáz.etbontó bizottság tagia.- Marosvölgyi 7'suzsanna Maľia egyéni vĺĺlaĺĺozó palyĺlzo

Markó Tímea, a pźůyáeatbontó bizottság elnöke megnyitja a biz.oÍtsálgiiléséÍ. Felkéľi Balog Erikát apályázatborrtásró| készĹi|ő jegyzÍikőnyv vezetésére. p"lĚĺ továbbá Ďr' Keľényi ceá iigvuea"t, esMaľosvölgyi Zsuzsanntúhogy ajegyzőkönyvet az elkészĹiltekkor hiteIesítőként ľja ůe. 
-,

Markó Tímea ismeľteti a pä|yźľĺati kiírásban szereplő adatokat. A pä|yázatkĺíľoja a Budapest FővárosVIII. Keríilet Józsefuárosi onkormányzat. A pá|yázat lebonyolítója.a Kisfaĺu Kft'
A pá|yźaat célja: . a Budapest Főváros Józsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testütetYárosgazdá|kodási és PénzügyiBizottsagának 343|20|5'(IV. l3.) sámú döntése a|apjéLna tu|ajdonátuývező Buda-pest VIII., 34601/0/A'/3'he|yľajziszźtma|att felvętt, a.Budapest VIII', Rákóc zi istl5. száma|atti,149nl2 + 46 m2, osszesen l95 mżaläpterĹiletű ĺires, önkóľn.lźnyzatitu|ajdonú nem |akás cé|jinszo|gá|o helyiség bérbęadása nyilvános egyťordutós pá|yázat űtján.

A pźńyázatot'az nyeri, aki a pályázati fethívásban rögzÍtett feltéte|ek teljesítése me|lett a bérleti dijra aIegmagasabb ajźn|atot teszi. A pźlýiľ:at egyéb feftěte|eit, az ajánlattevő áĺtal megvás áro|t pá|yáaati
d okum entác i ő tarta|mazza.

Y1kó Tímea e|őadja, ho'gy az aján|attételi etjráľás nyilvános, a Kifuó a pá|yázati felhívást kozzétetteBudapest Józsefvárosi 
' 
onkoľmányzat Polgáimesteii Hivatál okmányiroáa;ĺn e, ÜgrféIszolgálati

osztä|yáln, Józsefváros honlapján (r,vrwv.iozsefvaros.h.!), a Kisfa|u Kft..honlap;en (*ľĺ:ilsjiľulu.ľ'Đ, uKi9faĺu Kft' Bp. VIII. Losonci u. 2. sz. alatti ĺľodfiak hirdetőtĺĺbláján és'ä po.lgilffi6 Hivata|koltségmentes lríľdetési fe|tĺIetein.

Markĺi Tímea ismeńeti, \yęy ľľajźn|at benyújtásának határideje 20l5. május 27. 1000 óľa volt. Abenyrijtás he|ye a Kisfalu Kft I083 Budapest, Lolonci u.f. a|atti,He|yiség Béi'beadasi lrodája.

A fenti |relyiségre vonatkozó pä|yźaatidokumenüációt egy személy vásárolta meg.

t

Cím Hrsz Alapterü|et
mŻ

Fekvés Rende|tetés Minimális
nettó béľleti
dÍj (Fíhi)

ÁjánIati
biztosíték

1Áľĺs
összes)Rĺákóczi út 75. 3460|ĺ0ĺA|3 t49 + 46 utcai

bejáľatri
ftildszint és

oince

űz|et 151.46',7,- Ft s77.089,- Fr
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Hatáľidőben a Budapest VIlI.. 3460l/0ĺAĺ3 he|yrajzi szam alatt felvett, a Budapest VIII.' Rákóczi rit
75. szÁm alatti, összesen 195 m2 alapterii|etű, üres nem |akás cé|jára szolgálô helyiségcsoportľa ĺ
pályázat érkezett be az a|ábbi ajĺĺnlattevőtő|;

Ąánlattevő neve:
Székhe.|ye:

Ąánlott nettó bérleti dlj (Ft/łró):
Bérbevétel időtartaĺna:
Tevékenység:
Egyéb vállalások:

Maľosvö | gĺi Zsuzsanna Mari a egyén i vál lal kozó
l l44 Budapest, ond Vozér ritja 5-7. 3. 4f .

152.000,-
határozat|an
fodnĺszat. kozmetika' manikűr, pedikűr, massázs, szo ĺárium
nincs

A helyiség feľújítasának tekintetében a páI5,tnó bérbęsámÍuíssa} kíván élni, arnelyľe az áraiän|at a
p á\y ázatb an c s ato l ásľa keľü l t.

A' pá|y áző a pźĺ|y źnatbontáson megj elent'

A' páĺ|yźnat bontó bizoĺság megállapítja, hogy a pá|ytvatban neln kerü|tek becsatolásra az a|ábbi
dokumentumok:

T NAV igazolás,
. helyiadó igazolása.
r teljes bizonyító eĘű magánokiľatba foglalt nyilatkozat a Horváth Bé|a egyéni vállalkozó

nevén befizetett ajźn|ati biztosíték, pá|yázat nyertesség esetén, a nyeľtes-pá|yázó nevére
óvadék j ogcĺmen tĺiľténő áwezetésének kéľéséró l.

Maľkó Tímęa tájékoztatja Marosvtllryi Zsunanna Mźri'a egyéni váłlalkozot (aján|attev(3t)' hogy
ajránlott, tértivevényes levé|ben,5 munkanapos hatIáľidő kitiizeséVe|felszótída azaján|atta|kapcso1atos
formai vagy tarta|mi hianyosságok pótlására, amennyiben a szükséges nyitatkozatotat, igazolĺĺsokat
nem megfelelően, ill. nem teljes köriięn csatolta. Amennyiben az Ęán|attev.ö a felhívás kézhęzvéte|ét
követően az abban megjelöIt határidőre a hiányt nem' Vagy nem teljes köríien pótolją űgy aján|aÍa a
hiánypótlási határidő eltelténęk napját követő naptót érvénýelennek minősül, és a pá|yizat további
ľészében nem vehet résá.

Markó Tímea a ptl|yáratbont.ó bizottság elnĺjke megkérdezte a jelen |évł5 páIyázó képvise|őjét' hogy
van.e észrevétele, kérdése apá|yázatta| kapcsolatban. Apálytnőnak nincs észrevétele, kérdésę.

Maĺkó Tímeą apáIyáz-atbontó bizottság e|nöke rnegál|apítja, hogy a Budapest VIII- Rákóczi ilt,75.
szám a|atti,34601/0lA/3 hrsz-Íl |49 + 46 m3 összesen 195 m2 alapteriiĺettÍ nem lakás cé|ír he|yiség
bérbeadására elsö alkalommal kiíľt nyílt egyfordutós páIyázat érvéllyes.

A lefo|ytatott páIyázztrő| a Yfuosgazdá|kodási és Pénzü$li Bizoľtság soron következő ĺi|ésére
tájékoztatást ad a Kisfalu Kft.

Markó Tímea a pźúyázatbontó bizottság elntjke a fenti he}yiségre vonatkozó päĺyźnat bontó ülését
bezfu1a.

k. m. f.

Dr. Kerényi céza ĺigyvéd
jegyzőkonyv h itelesítő

egyéni váĺlalkozó
jegyzőkönyv hĺtelesítö



Jelenléúi ív

amely 2015. május Z,I-én, a Kisfalu KfĹ hivatalos helyiségében
önkormányzatĺ tulajdonú Íires nem lakás céljára szolgáIó
megszerzésével kapcso latosan kiírt nyilvános páiy áratr ő|.

készüIt a fenti címen lévő
helyisĘ béľIeti jogának

Markó
elnöke

TÍmea irodavęzető a pá|yázatbontó bizottság

"q)Balog Erika refęrens a pá|yźvatbontó bizottság tagja A)
Dr' Kerényi Géza ťrgyvéd a ptńyázaÍbontó bizottsá$
tagla -Ťffi_
Marosvolgyi fuuzsanna pályázó, jegyzőkönyv
hitelesítő

-F'* )/F 7r' " t/'U''



ÉnľÉxnlos I JE GY Zo xoNYv

Készĺilt: 2015. június 08-án 1100 órakor a Kisfa|u Kft. (t083 Budapest Losonci u. 2.) hivatalos
helyiségében.

Táľgy: Budapcst VI[I., Rákóczi í:t 75. sám alatti, 3460l'10ĺA/3 hrsz-ú hclyisćg bóľbcadásáľa kiĺĺ
nyi lván os páÍy źzat értéke|ésę.

Jelen vannak: jeĺen|éti ív szerint

Markó Tírnea ismeľteti a páĺlyź.;;ari kiírásban szerep|ő adatokat. A pá|yźtat kiírója a Budapest
Józsefvárosi onkonnányzat.

A Budapest Főváros Józsefi'árosi tnkormányzat Képviselő-testület Városgazdálkodási és Pénziiryi
Bizottságának döntése a|apján a tu|ajdonát képező Budapest VIII., 3460I/0ĺAĺ3 he|yrajzi szám alaÍt
felvett, a Budapest VIII., Rákóczi tń.|5. száĺn alatti, |49 m2 a|apteriiletiĺ, utcai bejáratri föIdszinti, és a
46 m2 pinceszinti ľészből álIó üres önkoľmányzati tutajdonú rrem lakás ce|jára szolgáló helyiség
b érb ead ás a ny i l vános ery forc| u l ós pá|y ázat i*j ź.n.

A fenti hatáľozat alapján a Kisfa|u Kft. e|készĺtette a he|yiségre vonatkozó pá|yźnati kííl.ást' amelyet
közzétett a Budapest Józsefvárosi onkormányzat Polgár'nesteľi Hivatal okmányirodáján és

Ügyfélszolgźl|ati osztá|yátr, Józsefoáros honlapján (wĘłjpzscfvffa$!!)' a Kisfalu Kft. honlapján

Gwľ3isfal-u.lu)' a Kisfa|u Kft. Budapest V[[I., Losonci u,2' szÍlm a|atti iľodájának hiľdet<itábláján,
és a Józsefoáros címli ŕrjságban és a Polgármesteri Hivataľ költségmentes hird;tési felĺi|etein.

A Budapest vI[., Rĺkĺíczi |it 75. szám alatti, 3460110l{/3 |le|yrajzi sám alatt felvett l95 m2

alapteľíiletiĺ helyiség, 151.467.-Ft|hó + Áfa bér|etĺ + közüzemi- és kĹitönszolgáItatási dijon kerĹilt
lĺiírásra. A Kiíró kikötötte, hogy a helyiségre nem adható be o|yan aján|at. ame|y a Képviselő-testület
z48lz013. (Vĺ. l9.) szłmĹr hatáľozatÁnak 8. pontja szerinti 25 o/o-os bérleti díj kategóriába tartozó,
illetve nyilvános internet szo|gáItatas (inteľnet kávéző, call cenfer' stb.) tevékenység végzéséľe
vonatkozik.

Azajánlat/ok benyújtásfuak határideje 20l5. május 27. l000 óľa voĘ a benyújt'as helye a Kisfalu Kft
1083 Budapest Losonci u.2. aÍatti iľodája.

A pá|yázatidokumentációt l szeméIy vásárolta meg.

A határĺdőben beérkezett ajánlatok szama: l db

Az aján|at rör'id ĺsmeľtetés e :

Ajánlattevö neve: Malosvölgyi Zsuzsanlra Mária egyéni vá||a}kozó

Székhelye: I l44 Budapest, ond Yezér útja 5-.| .3 ' 42.

Ajánlott nettó bérleti dlj (Ft/hó): l52.000,.
Bérbevétel időtartama: |latározat|an
Tevékenység: fodrászat, kozmetika. nranikűľ, pedikűr, massázs, szo|árium
Egyéb válla]ások: nincs

A helyiség fe|rijításának tekintetében a páilyiző
pá|y ázatb all csatoĺ ás ra kerü l t.

A ptily áző a p ály ázatbontáso n megj el ent.

bérbesámítással kíván élni, amelyre az trajánlat a

í1
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Jelenlétĺ ív

amely 2015. június 08-án, a Kisfalu Kft. irodájában készii]t'a B.udapest VIII. keľiilet Rákóczĺ út

15. szátmalatti önkormányzati tulajdonú ti".s n"* lakĺás céljáľa szolgáló helyiség bérleti

jogának megszeľzěséve| kapcsolatosan kiírt nyílt pályázatának éľtékelése

Markó Tím ea a pźily taatélĺékel ő bi zottság e| n öke

B a l o g Eri ka a pźiy ázatérté kelő bi zotts ág tagsa



Mą\soLłT\ ŘE A{ľÜLńT

l. számú melléklet

Budapest v1n. Rákóczi út 75. szt{m alatti, 346t1ĺxĺN3trelyrajzi szĺĹmtĺ nem lakás
cétjáľa szolgátĺi heľyiség béľbeađása.

Jelentkezési lap
egyéni vállalkozók számára

Budapest, Ł.q'4..B.'.p.t. .. 2g.' . . .

ľfoľváth es -t áľsa|
Szépsegszalon

MaÍnsvô|gy| zsu'sanna El/.
ĺ1/ĺ4 Bp.. o{d v. u 5-7.3/ĺ2

A'sĹ:8nt5.lĺ8-ĺ.42

il

Az ajén|attevö neve: Nĺtľęostlil L6\ ) ŁŠtĄŁg ĺ}Ńĺue MAlg rł E . V'

Székhelye:

Telefonszáma:

Fax száma: -ry

E-mailcíme: \łoą\ľAT ll .l+ff la- Đ B ĺ.4 n \L ' ĹĐ M

Honlap címe:

Szímlavezető bantiának neve: lŁ łl ľF.ĺl gt.il n2 A'ĺU t{

BankszámlaszÁmaz hLDl08ąR-Olt,t
Meghatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Fax száma:

E.mail címe:

' Meghatalmazott esetén

I
I
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3. számúmelléklet

Budauest VIII. Rákóczi út 7t. szńm ďattĺ.34601/0/Á.í3 heľvraizi szápú ngp lalcás
céIĺára szo|gáló helvĘéq bérbeadápa.

Á.JÁNLATĺ ÖssznsÍľŐ

Alulírott.!$.!}.ĘPh)l.s..l=.6.V].'Ł5u.+*.D.N.N.B....l*.ł}F].Ł.}.y......(név/jogi
személy/ szewęzet neve) a Budapest VIII' 8.dľrť'ęłĺ...trÍ.f.t.' szám ďatti,

!5..9..qĺ-/.q-/.Ęl5helyľajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbęadĺĺsĺíľa kiíľt
pźiyćr.aĺa ajiĺnlatomat az alábbiakban foglalom cisszę :

l.^ n .
Netti havi bérleti díj ajánlat Í}:.Ł..Q99.-... .......Ft

tu

Bórbevétel idötartama*:}atarozet1qr l hatfuozottiđo: :fi ....ev

A bérbevétel céliď helyisésben végzendö tevékenység:

.Í9.Dg..Blp.a.ť.i. \.\í.Ď.?.{{rĺl.lĺt.\Ą.ĺ\I'J.t$.s.'.ę'.j.ę.}.Ę}.{.ĐR. {'f5.ft'bbgF|,.ą}. ł'..........

.Ť.Ł9.l-9'P!.\!ĺN...: . . . -
Szeszesitalt *kívánok foľgalmazni / ng$ kíváno. l.< folgalĺuaali.
(A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szťrlséges TEAOR körre| ľendelkezni kell.)

Budapest Łpĺ5... g5... .3.c... . . ..

ł.ľr,,á"...)ín*.x*,t..:

A *-gal megjelölt résznél amegf,elelő szöveg alahúzandó "Ťłä"#ąTá?,äitr-*
A.śŹ.:67ĺ15ĺ |s-1 -42

l3

Ł.
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4. számú melléklet

N3 zr szamrr

céliára szolgáló hetyiség béľbea4{sa.

NYILATKAZAT

Végelszámo1ásľól, csődeljáľásľól, felslĺ..{molásróI, végrehajtási eljáľásról

Alulíľott.ĺ\heq$aLt!J..Łs..tl.gsAfu.\).''.$.$g)'s..t,.V. 1neu) kíjelentem' hogy az egyéni

vátlalkozasom ellen végrehajtas elj arás f,olyamatban *van/gĺ!9s'

Budapest, .Lp..łF...'9.ry." Ł.ę........

\-1
ŕ$.Ull,-r'

ajáirlattevő a|źĺftása' 
ľbfváth és tátsat
SzópséEszalołt

Mamsvółgyi Zsursanns El|.

''.iBsł;iľaÍłľ*

A1ulírott'![.b.ąg.}. \I.s .k s.Y.i . .Ł}.tl.ł'.b'A: p'ľl. ft . . $.$. g.t ľ. . . . .Ę \ł.. . . .

( ogĺ szemé |y ĺ szerv ezetneve) képvisęletében kijelentem, hogy a tźtrsasáý szerv ezet

r végelszámolas alatt
o ellen csődeljaras folyarnatban
l ellen felszámolási eljárás folyamatban

o végrehajtasi eljáľás folyamatban

Budapest, Ł9 !5 .' p. F,, 'ł.G, ' ' . . . '.

A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó.

*álV4gg{!
*vaďnlncs
*van/nincs.

F

*vaďsinęĘ-

t.
14
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5. számú mę}Iéklet

NYTLATKOZAT

a pá'|y ánati feltéte|ek elfo ga đ ás á róI'
szeľzőđéskiitésről'

szerződésktitési képess égrő|,
ajánlati kötöftségľől

Alulíroĺ..\ł'AB..9>N'$.Ls'l.ĺ'...2}.u*áfi.\J.l!.i... h.d.ęi'R... '.}...' M"....
.......(név/jogi személy/szeĺvezetneve) kijelentem, hogy apźůyázattÁrgyát részletesen

megismerte*, uź áiaĺmet"l feltételeit' a pźlyźnati kiíľást magalnľa ĺézve kotelezóen

elfogadom.

APáIyćurthoz mellékelt bérbeadási eLószeruodés szövegét megismeľtem és elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyaroľszágon béľleti jogviszoĺyszeľzésľe jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|yázati dokumentációban szereplő 90 napos ajanlati kdtöttséget

váilalom' Ameňyiben a Kiíró az aján|atok birtllattĺ elhalasztotta, úgy vállďom az ajánlati

kotottség ugyanannyi nappal tĺjrténő meghosszabbítását.

Budapest, Łpĺň.,.Qh.." . Ł.ę.,.. .....

ajáälattevő a\áirása / cégszenĺ aláĺras

Fbruáth és Tálsal
Széoséqszaton

lJaĺosvlillyt ňuzsanns Ev.
ĺ|44 Bp.. ond v. u. $7.342

Ász:67t 15ĺlg-1 *{2

15
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6. számú melléklet

I VIII. íft7 atti.3460
céliáľa szoleáló helvisée bérbeadása.

NYILÁ.TKoz^.r

KiÍľóval szemben fennát|ó tartozásľóI,továbbá adĺí és adók módjáľa behajtandó
kiĺztaľtozásľól

hogy az

továbbá kijelentem, hogy adó és adók nródjara behajtandi köúartozásom nem á11 fenn,

melyet NAV által kiáĺlított nullas igazolassal igazolok.

Budapest,09it5..P.t

J.

Ł6

n

.Jk,,*qnł Yľł.ii
aj án lattevő aläii ás al c é gs zerri aláíľás

ľlcřvátľr és táłsaĺ
Szépségszalon

n'ĺamsvólgyi Zsuzsanna Elĺ'
1r44 Bp., Ond v. u. 5_1, 3!48

A.sŁ:671 15118.ĺ-12

6 *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó.

5.
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Alulíľotfl!.t9.t.!$l.$!ĺi.t.}lt9ł*ĺ'*.slt.}'Č*i"' "h'tgęps.s.i..6Yl..Łs.\Ä.ł-':.ĄN.v.n 
'.sn..q.' *

.'..ts..ľ........ Űogi szemé|ylszetvęzet neve) vezető tisztségviselője,) kijelentem, hogy a

iel,6u, tárgyźLč |čepezo ingatlan bérteti díjáĺrak megfizetésére képes vagyoWaz általam

ilepviselt jogi szeméIyĺszervezet képes, a bérleti., közüzemi és külonszolgáltatási díj

rnégfizetéséhiz szĺikséges anyagi eszkozök a rendelkezésľe állnak.

NYILÁTIśa7'AT

Pénziigyi alkalmasságról

ľvl* s0J*ĺ4.r; ĺ sš4UL ńT

7. s?amú melléklet

Budapest, Ł9.{i,.*,.ł=6....

tt

6.



Mľtlsst-hľr tš#ľuL{T

szamú mellékiet
9_

8.

Buđapest VIII. Rĺĺkóczi út 75. sz4m.e.IąÍ.Íi.94ĺ0ł10{A/3-Ęehęizi számri neĘ takás

--c é' i á ra szo l gá ló helYt+

NYILAT}(AZ,AT
a kézbesĺtés hetyéről és a bankszámlaszámľóI

AlulíľotstsF.Y.Ą}$u.*ył.sľľ.ť.tlł..slémĺnt a h.bg..qb)'q}.fiYl.Ł'rľlsłľľo..uĺ:Jg.tł..t..u*

' . . '... Űogi személy/szervezet neve) vezętó tisztségviselóje) kéľem, hogy a

PźÄyázatta|kapcso1atos mindennenrĺĺ nyilatkozatot, fęlhívást, értesítést, vagy más információt,

- vaĺamint u vi|yźoutta|kapcsolatos esetleges jogvitában minden értesítést, iďézésÍ' és bírósági

határozaÍot,stb. az alábbi címre kéľem postázni:

Címzett:.t|.$. g.9.9..!.Đl-s}{l. '.2'.Y!4g'9.s.lý.|$.t'..l*.ł!Pj.Ą. '.E'\/

Cím: }. !hh. .b'p''.'{.I\ł... . .9 s' p. N. }.ąť. g 
. . ü'ĺ.ę*. . .5-: }.,. . .il,t.L.

Ameĺuryíbe n az áLtaĺam a fentiekben megieltilt címzett a fenti címen M iratot nem veszi át,

ennek kiivetkezményeit vállalom/ a jogi személy/szetvezet vállalja. Tudomásul veszem, hogy

amennyiben a ęímzętt a fenti címen az értęsítést nem veszi iÍ, az értęsités visszaéľkezése

napjtnkézbesítettnek minosül'

A petytnati felhívas visszavonása, apźł|yźuati eljárĺás eredménytelenségének megállapíĺĺsa,

illetőleg - az ajtnlatok elbírálrísát követően _ más ajánlattevö nyeľtessége ęsetén kéręm az

źÄtaiamĺ a jogi szemé|ylszeľvezet tůta| befizetett ajánlati biztosíték osszegét az a|ábbi

bankszáml as zźlmt a vi sszautal ni :

Bankszĺímlav ezetó pénzintézet:.R.t ]. ľr t l. b.Ę $. . . .h .$.v.X

B ankszámlas"an,, . . l ŁQ. .ł. $.s55 : 0 ł. 5 l hhÉ h . .Q 9. l.8.9.Ô.a..S

B ankszáml áv al rendel kezn i j o go sultbł PłI o t$y J. Ł5. [ ł.YF. .ĺýľs. . .s.ą iq r t
(név, lakcírn 'uu,,'uil]."c"""""...l.f.ńit 

n'P. XiÚ. oĺĺo v}eťa úĺ<ĺ

ľtrváür ćs Tátsal
Szépséqgalon

Maĺosvólňn Zsuzsanĺra EV'
tĺ44 Bp.. ond v. u. $7.3/42

A.sz': 67ĺ15118-1-12

Ę-r.b/ąz.

?
l8



Alulíľots.AŁ.q)łđlsY!.Łs\ecAtľ&ľľ'ilľ"..lł.n'ę.ggsô..L$}t.r..?.s.tł.ł.s.s.snł.ą.
iŕojÉjg '.:E.\,".... Űogi személyiszeryezeÍ' neve) vęzető tisztségviselője kijelentem, a

tiĺľsaság/szerv ęzet aneíizeti vagytnĺól szóló 201 l. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1.)

pontj a šzerinti áttátható szervezetnek minósül'

Kijelentem, a fenti ingatlan bérlete idoszakában a jogi szemé|yĺszervęzęt tekintetében nem

tervezĹink olyan válto äst, amely miatt a jogi személy/szervezet már nem minősĺilne átlátható

szęrvezetnek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változas miatt a jogi szeméIyĺszeruezet már

llem minősiilne átláthatä.,,.*","tn"k' a bérbeadó a bérleti szerz<ĺdést jogosult felmondani'

Budapest, Ł.qi}...qR-. . Łs'.. . . .

Szépségszalc.n
lłarosvolgyi zsuzsanna Elł.

í14.{ Bp.' m v. v. ý7. 3lĄ2
Äsz.: 67|ĺ5ĺ18-t.ł2

NYILATKOZAT

ľtĺ{u9;o'' h&AJilLľiT

10. számúmelléklet
11.

ĺo

)Ą



Aĺajánlat

Munkavégzés helye: Bp.Rfüócá t,t.I 5.

felújítasi terv

Aĺyag Díj
Tisztasági festés 450 m2 270.000.. 270.000.-

Elektromosrendszer źtv.asgźt|ása, 35'000.- 50.000.-
javítása

Fa és femszerkezetek 45.000.- 90.000.-
mĺri:oläsa

Galéria feljaró készítése 50.000.- 30.000.-

Kilincsek és zárak rendbetétele 20.000.- 20.000.-

Meleg víz'(bojler) fiĺtés felul- 90.000.- 90.000'-
v izs gáJaĄ szerelvények pótl ása

Bejarati törött tiveg cseréje 60.000.- 20.000..

Osszesen:
Afa:

570.000.- 575.000.-

1.145.000.-
309.150.-

Végosszeg: 1.454.i50.-

l.\\



w stsERtsÄNH{

Szárn3e'tu 1 a.i d'ono s :
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BUDAPEST

Ügyszám:

Iktatószám:
ugFntezo neve:

nyi|vántartásában:
Nyilvántartłápi száma:

Adószáma:

Statisztikai számje|e:

Vá|ĺa|kozói tevékenység
kezdete:
Székhelye:

Fő tevékenysége:

Tevékenységĺ köre(i):

Budapest Főváľos Kormányhlvatala X|V. Kerületi Hivatala

ĺ4,Péterváľad utca 1 1.ĺ7 Te|ef onz 872.9147 Fax: 872-9120

3338306
BP-14Bĺ003n52B.2J2015

Kuthy Éva

lGAzoLÁs
MARosVoLGYl zsUzsANNA MÁR egyéni vá|la|kozó
2015'05.15 időpontú bejelentés következtében az a|ábbi szerepel az egyéni vállaĺkozók

43399531

67115118142

67Í ĺ 51 1 8960223101

2015.05.ĺ8

1ĺ44 BUDAPEST 14.ker oND VEZÉR Úĺ;l s-z.3. em. 42, ajtó
960202'FéľÍi., női, gyeľmekf odľászat
4T7 5a1'Egyéb il|atszeľ.kiskeraskedelem

4T7 5a3,F odrászati cikk kiskeľeskedelem

4777 01,lra.' ékszer.kiskeľeskede|em
4T7 81 3, Aiändé ktá rgy.kis ke ľes kede |em

522903'Egyéb szál|ítást kiegészító szolgáltatás

682008'Saiát tu|aidonú vagy bérett ingat|an bérbeadása, tjzemettetése
m.n.s.

960206'Kéz. és lábápo|ás, mükiirömépítés

960401'Fľissítő' re|axáló massázs
960402,Szoláľiu mkezelés

Szünetelés kezdő dátuma:
Szl]nete|és |ejárati
dáiuma:

2015.05.18,BUDAPEST
P.H.

dr. Molnár Csaba József
hivatalvezető megbÍzásábó|

Kuthy Éva
okmánýrodď szakÜgýntéző

14
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JoZsEFVARosl VAGYoNołzonLxooo KoRlATo|T rrLrLossÉoÚ lłnsłsÁo

Helyiség Bérbeadási koda
ĺJ gy ntézn : D ér Lászlóné
Telefon: 216-69-6211,19

Igazolom, hogy Maľosvölgyi Zsuzsawĺa Mária (11'44 Budapest ond Vezér útja 5-7.) a
Budapest Józsefuaľosi onkormanyzat megbizástĺból a Kisfalu K-fr által ellátott bérbeadĺísí
tevékenységek tekintetében sz,ęrzőđéses jogviszonnyal nem rendelkezik, így péĺmhgyi
kötelęzettség nem áll fent Társaságunk felé'

Az igazoĺást péiyázat benyujtásához adtuk ki.

Budapest, 2015.június 3.

Tisztelettel:
lĺÍsi.}.Łi,

!a' igazolźst átvettem:

E.moil: ĺngotlon@kisÍolu. hu Web: www. kisÍo |u. hu

l0B3 BUDAPESI, LOSONCIU.2, TEL.:333-6781 FAX: 334-0939
ADiszÁvl; l 0B5 7 1 1 9 -2-Ą2, cÉoJEGYZÉrszÁM; Cg' 0l -09-265463

Táĺgya: Igazolas nem lakĺís cé|jara szoIgáló
helyiség béľleti díj tartozasáÍól



BUDAPEST

Ügyszám:

lktatÓszám:
Ügyintézö neve:

Budapest Föváľos Kormányhlvatala XlV. Keľüĺeti Hivatala

í4'Péte]várad utca í ĺ.í7 Telefon: 872.914T Fax:872-9120

3338306
BP-14Bĺoo3n52B-a2a15

Kuthy Éva

4339953í

67115118'442

67íí5íí8960223101
20í5.05.í8

lĺ44 BUDAPEST l4.ker oND VEZÉR Úr.lł s.z. 3. em. 42. ajtó

960202' FérÍi., női, gyeľmekfodrászat

4T7 501,Egyéb i|latszer-kiskereskede|em

477503'Fodľászati cikk kiskereskede|em
4?7T 01,l ra., ékszeľ.kĺskereskedelem

477 813' Ąándéktáľg y.kis keres kedelem

522903'Egyéb szá||Ítást k|egészÍtő szolgá|tatás

682008'Saját tulaidonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, tizemeltetése
m.n.s.

960206,Kéz. és lábápo|ás, míkörłĺmépítés
96040í, Frissĺtő, re|axáló masszázs
96040Ą Szoláriumkezolés

IG Azo LÁs
MARosVoLGYl ZSUZSANNA MÁR vá|lalkozó
2015.05-15 ĺdópontú beje|entés követkeäében az alábbi adatokka| szerepel az egyéni vá|la|kozlk
nyilvántartásában:
Nyilvántartási sáma;
Adlszáma:
Statisáikai számjele:

Vállalkozói tevékenység
kezdete:
Székhelye:

Fő tevékenysége:

Tevékenységi köre(i):

Szünetelés kezdó dátuma:
Szĺjnetelés lejárati
dátuma:

2015.05.18,BUDAPEST
P.H.

dr. Molnár Csaba JTzsef
hivatalvezető megbĺzásábÓl

Kuthy Éva
okmánýroda ĺ szak{lgyintézo

14



. A D.2ĚUMENíUlŕor EEKIRofuĺ(t,g
Áú'ús^9sÁt' úĺír Él: '.i !- ĺ

elle nőrzés
HÍĺEĹÉýtáś: NEĺLcctl' Pof Sĺcľlĺl

' .:J9i'í}!ŕ|'l-.:r rt !*.żl,j.t.:t.'...NEM'ETI eoó- És vfuł.Irĺĺarar, 
_ lll _

KELET-BUD.APESTI aoóreazeeľósÁea
ÜeyrÉľ.xepcso].ATl oszľer.y z.

]-156 BunÄprsr szánazľÁn urce +-e
Telefon : 4 17-096I Telefax: ĄIa-6z21

!]9Yszám: ].205004?60
Uqyintézó: Kormos Gabríe].la

ililil r I ll ill llt illtil ilil r !l

Ügyĺratszám l 776538278?

EGYtiTTEs ADóIGAzoĹiĹs

A rendelkezésemre álIó dokuĘentumok - nyĺlvántart'ások, folyószámlák, beval1ások
_ alapján igazo}oľn, hogy:

. !ĄRosvöLcľI zsuzsAt{NA !{áRIA
( 67 115118 - L- 42.\

1]-44 BIJDAPEST oND vEzÉR Úrĺa s-l. 3.em. 42.a.

adóalanynak a Nemzetí .A,dó- és Vámhívatalnál ezen ĺgazolás kiadásának napján
nyilvántartott a'dótartozása és vámtartozása nincs.

Ezen igazolásť az adóalany kérelnére pá1yázat' benyújtás céljára adtam kj.'

Ez az igazolás nem szo1gá1 bizonyításĺ alapul a Lartozás beszedésére irányuló
eljárásokban.

Ezen igazolás tartalmazza az adőzás rendjéröl szó1ó 2003. éví xcrI. tôrvény
(.A.rt.} 72. s (1) bekezdése alapján a Nemzet.i Adó- és Vámhivatal adóztatási
szervének hatáskörébe tartozó, a 4. S (1) _ {3} bekezdésében meghatsározot.t adó,
bírság, póŁlék, adók nódjára behajtandó köztartoŹás meEfizetésére vonatkofó
adatoka-t, továbbá az ArŁ. 19. s (r) bekezđése alapján ä Nemzeti Adó- és
Vámhivatal vámszervének hatáskórébe tart.ozó adó, bÍrság' pótIék' va]-arnint a
Ęôzösségi vámjog vógrehajtásáróI szőlő tôrvény hatáIya alá tartozó ki5t'elezó
befĺzeEések (adó, illeték' díj, hozzáJárulás, költség, bĺrság, kamat)
megíizetésére vonat'kozó adatokaŁ.

Budapest, 2015' május 29.

El 1 enórzés i a zonos ító : 9 48 9.] o 4.l.l 38.] 52 6.1 8 493 52.1 0 Ą

Erról értesülnek:
1. / CÍrnzetĹ
2./ IraĹtáx

iĺ



ü4y:i.l.łl.t*i ľ ám ĺl X ]:V*.:L{}/.Ĺ.79,räCrl' Ľi..
||:1- ! Ę.ąl.ĺ.!t.!1ł Yi r:;i11 1r.:rn łrs 1mrén ť*
.T.cł.Ł 

s+fcllr ľ 4 llitr'-.;.: 5 :ł.'i

.äDüIEiAzüLés*
t-iĺł,ĺ'.ĺ, ĺ:i'Ą{:j'|. i[ĺ J 761.1y.ŕ 1.uÁt.IY

Az {rrl l.ł.ul-ĺľr"{,n;w:łłt.l:j. adlh*tŕ.l=*'g ig;q.eo1;ia. hasy ľlyí 3 várr tar t.{ĺi* *š.7 {-Jl.i n .L

I-IARÜ5VĐLGY I ZSUZ5Aľ'IFłA
:iz ť.i.|. ĺłltľ:.::j.:i' ľiĘvÉ ĺ 

-

.- ćrny.íä ľlł:}vi:i.|ĺ

1144 BP. Đ|{D VEzÉt ŮTJA 3_7 III +Ž
á1landń lakcíĺnu adńseáĺnl E29{)Tů5Ĺ}3E
=zeĺnÉIy nyi1vántgrtágunkhan neĺr szerepel'.

tĄ ľi;t.l.ťl-;iíĺqí fuíe.rnyí.tványt az ťtgyfĺĚ]. k.É'ľé*Éľ.t} ťtĺl.etľre1yĺ:łť:g ľ.léľ-be.r,ĺ€.tt':.Ĺ:i. 1.l .,

ctíi ]. j łi Lr.:.Ĺ
j.:- ;iĺ.1.l.ĺÍđ'nyb*'n ".*d.Łaĺn l,:.í a k..ŕieiga'zg.'rt*si h*tósági ę'1jś.ré.g é= :ĺzaltáI t*;1t-"ts,Ś1l:a1áľĺp:ĺ gĺ..l'ľrśr]'i'airó1 
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Meghatalmazds

A lul írott M ar o sv ö l g1li Z s ua annn a (SziĐLakcíG
ň-eghatalĺnazoĺnlE(S'ig'-LakcÍ
1Jł hogy Kisfalu kft részére a hiánypótlást benyujts{
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Maľosvol gyi zsuzsanna

Tanuk:



Nyilatkozat

AlulirGszi
nyil atkozom, ho gy az tůtalarrĺ 201. 5 .0 5 .21 -én aj anlati biztos ítékként

beťlzetętt571a90FtarazötszázhetvenhétezerkilencvenForint
Marosvölgyi Zsuzsanna Mária EV. megbízasźtbőI toľtént.

Szeľefuém kérni onÖket, hogy palyazatnyertesség esetén
az osszeget äBlezetni szíveskedjenek óvadék jogcímľe

Maľosvłilgyi Zsuzsanna IVĺáľia EV.


