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A Városgazdálkodási ,. ľ,iĘľ'YĽ:,?Jä,,.. április 25-ei üléséľe

Tárgy: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Népszínhá z u.22. szám a|atti ĺires, nem lakáscé|jára szolgáló he|yiség béľbeadásáľa vonatkozó pál|yázat eredményének
megállapítására

Eloteľjeszto: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Farkas ors vagyongazdálkodási
igazgaÍo

Készítette: Balog Erika referens
A napirendet nyilvános Ĺilésen kell tárgyalni.
A d<jntés elfo gadásáh o z e gy szeru szav azattobb sé g sztiksé ges.
Melléklet: pá|yázaÍ. bontási jegyzőkĺinyv, ptiyázitértékelěsi jegyzőkön yv, pályázat

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi onkorm ányzat(továbbiakban: onkorm ányzat)tulajdonát képezi 

-a 
Budapest VIII. kerület, Népszínház l.22. szám a|atti,34679lOlN11

helyrajzi számu, |56 m2 alapterüIetű utcai bejáratů foldszinti galériás nem lakás célú helyiség.Az ingat| an-nyi l vántartásban üzl et besorol ásśd szeľepe l.

Az ÖnkoľmányzatíHázkeze|o lroda a fenti helyiséget2015. máľcius l1-énvette birtokba. Abirtokbavételi jegyzokonyv tanúsága szerini a helyiség jó (4) műszaki besorolású'
rendeltetés szerú haszná|atr a alkalmas.

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a 234/2016. (III. O7.) számu határozaÍában
felkéfte a Társaságunkat a fenti helyiség bérbeadásáľa vonatko zó nyi|vános egyfordulós
pá|yázat kiirására, 192.OO0,- Ft/hó +.+FÁ bérleti díj összegen. A Kiíró kikötotte, hogy ahelyiségre nem adható be olyan aján|at, amely a iépviselő.testtilet 24812013. (w. 19.)
haÍározatának 8. a) pontja szerinti 25%o-os berlěti díj kätegóriába tartozo, illetve nyilvános
internet szolgáltatás (internet kávéző, call center, stb.) ievékenység végzéséie vonatkozik.
A pá|yázat kozzététe|ére 20|6. március 24. napján keľüIt sor, aZ ajánlat benyújtásának
határideje 2016. április 73. napjavolt, a pá|yázatbäntására 2016. áprílis 14. napjánkeľült sor.
A pályázati hiľdetményben foglalt hatáľidon be|u| azalábbi aján|atÍevőtől érkezett be aján|at.
Ajiánlattevőneve: PadlókirályKft'(cég|egyzékszám:Ot-09-l 72646)Székhelye: 1038 Budapest, Mezo u.- l l . l. ą.
Aján|ott nettó bérleti díj: 200.000,- Ft/hó
Bérbevétel idotartama: haÍározatlan id'ő
Tevékenység keľeskedelem (szőnyeg, parketta, ablak, ajtó)
Egyéb vállalások: felújítáS saját kĺĺltségeň 

.

A páIyáző képviselője, Kovács Tamás Jĺínos igyvezeto a ptiyázatbontáson megjelent, és úgy
nyilatkozott, ho.gy az egyéb vá|lat.ást kiegészíti u,,i], ľ'ogy a helyiség*felújításánäĹ
tekintetében az onkorm ány zat fel é b éibes zźlmitássa| nem kí vánnak é l ni.
Fentiek értelmében javasotjuk, hogy a Bizottság a kiírt nyilvános pályázatot nyi|vánítsa
érvényesnek és eľedményesnek.
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A lefolytatott pźiyázati eljárás, valamint a bfuá|ő bizottság értékelése a|apjánjavasoljuk aBudapest VIII. kerület, Népszínház u' 22. szám alatti, 34679/0/Al:-1. l'..'.-J, 
-iśä;;

alapterülettĺ, utcai bejáratu, füldszinti, tires, ĺlnkoľmány zaÍj tu|ajd,onú nem lakás céljáraszolgáló helyiség vonatkozás ában a Padlókiľály Kft.-vel a béľIěti szęrzodés megkötését
határozat|an időre 30 napos felmondási határidő kikĺitesevel, keľeskedelmi (szőnyeg, parketta'
ablak, ajtó foľgalmazás) tevékenység cé|jára, az aján|atban szereplő 200.000,- ŕt,řďi ĺľłbérleti díj + |ę62ii'emi és különszolgá|tatasi díjak ĺisszegen.
Tekintettel arľa. hogy a pćt|yár'at.ra ęEy claľab aján|at érkezett be, amcly a nrinilrráIis béľleĺ.idíjnál magasabb ajánlatot taľta|mazoii és érvényes volt, javasoljuk a Pad|ókiľ áiy Kft. álta|ajánlott bér|eti díjon bérbe adni a nevezett helyiséget.

Javasoljuk kikötni, hogy a bérlő a felújítások tekintetében béľbeszámítással nem élhet, ésköltségei megtérítését.az onkormányzaitől semmilyen jogcímen nem kérheti a jogviszony
időtartama alatt és azt követően Sem'

A benyújtott iľatok- 
1lapian megállapítható, hogy a Padlókirály Kft. a nemzeti vagyonľól

sző|ó 2011. évi C.XC)/I: töľvény 3. $ (1) bekeáes 1. pontja sžerint áttáthati szervezetnekminosiil, ellene végľehajtás-' csőd- és felszámolási eljáiás nincs folyamatban' táľsasági adóbevallási kötelezettségének 2013. és 2O14.évben eleeeí tett.

II. A beterjesztés indoka

A n9m lakás céljára szo|gá|ő helyiség béľbeadásáľa kiírt nyilvános pá|yázat |ezátásához, azeredmény megá|Iapításához bérbeadói döntés szükséges, amely döntés meghozata|ára aTisztelt Bizottság j ogosult.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

A helyiség mielőbbi bérbeadásából befolyó béľleti díj fedezi az onkorm ányzatközös költség
ťrzetési teľhét, és plusz bevétele is keleikezik, illetve a helyiséget a béľl"ő fe|újída, áI;aęítfolyamatosan karbantartja. Amennyiben nem adja bérbe a helyiség eÍ. az onkormányzat,
kiadásként havonta közcis költség fi zetési kotelezetisége keIetkezik.
Ahatározati javaslat elfogadása a2O16. évi bérleti díj bevételt pozitivanbefolyásolja.
IV. Jogszabályi kłirnyezet

{1.onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti ľendelkezési jogok gyakorlásáľól szóló
66/20|2' (XII. t3.) önkormányzati rendelet l7. $ (1) bekezdés au; poňEa a1ápianl00 millió Ftforgalmi érték alatti Vagyon hasznosítása esetén 

'a.Yáľosgazdálkodási 
és Pénztigyi Bizottságjogosult döntést hozni.

Ą-z onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának
feltételeiľől szóló 35/2013' (VI. 20.) önkormányzati iendelet 1a tovabbiakňan: Rendelet) 2. $(1) bekezdése értelmében a Képviselő-testtiiet (a továbbiakban: Kt.) - a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szeľint _ cinkormá nyzati bérbeadói döntésre aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel, tovább á a bérbeadás módját a 7. s(1) bekezdés a) pontja határozza meg. amelynek eńelmeben a helyiséget csak versenyeztetés
a|apján lehet bérbe adni, ha a beköltözhető ioľga|mi értéke eléľi vágy ineghaladja a25 m1|tioforintot. J a-------

A Rendelet l2.$ (3) bekezdése értelmében a határozatlan idore szóló bérleti szeľződést 30
napos felmondási idő kikötésével kell megkötni, amennyiben a bétbeadásról szóló döntés
meghozatalakor ettől eltéľő rendelkezés nem születik.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendo bérlo a bérleti szeľződés megkötését
mege|őzően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, va]amint a 17. $ (4) bekezdés alapján a bérieti ,,,,źődés megk<iiését követoen
kozj egy zo előtt e gyo l dal ú kötelezettségvállal ásí nyi latk o zatot. a|áimi. /
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A nyilvános pályázat lebonyolĺtásának szabá|yait az onkormányzat tulajdonában á||őingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogánaŕ átuházására vonatkoző vęrsenyeztetésiszabá|yokól szóló 47/2OI5. (il. ll.1 szatl képviselő-testületi határozat (továbbiakban:
Versenyeztetési Szabá|yzat) tarta|mazza, melyet az onko;ilíž"" in:aonában állóvagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának átruházása esetén a hasznosító és atulajdonjogot szerző személyénekkivá|asziására kell alka|mazni. ha a verse nytárgya|ástartásajogszabály a|apján kcjtelező, vagy a tulajdonosi joggyakorló előírta, hogy a vagyonelemet
versenyeztetési eljárással kell hasznosítani vagy a tulajdonjo got átruhtnni.
A Veľsenyeztetési Szabá|yzat III. Fejezete a|apján töľtént a pá|yázat bontása, a pá|yázati
aj ánlato k e lbírál ása és az eh.lhez kapc solódó i e gy,ó|,onyvek elké szítése.
Fentiek a|apjánkéręm a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedien.

Határozati javas|at

.év. (...hó....nap)' számuYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy
1 .) a Budapest VIII. keľüIet, Népszínhá z u. 22. szám a|atti, 3467910/A11 1 hrsz.-ú, l5ó m2alapteriiletű, utcai bejáľatú, földszinti galériás, tires, önkormányzati ĺĺá;aonĺ nem lakás

céljára szo|gá|ő helyiség bérbeadásá ra a 234l2O1 6' (IIr. 07 .) számuVPB Ĺatáro zat a|apjánkiírt nyilvá no s pá|y ázatot érvénye snek és eredménye snek nyi lvánítj a.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KozpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 25.

2') megállapítja, hogy a pá|yázat nyertese a Padlókirály Kft. (cégsegyzékszám: 01-09-
|72646, székhely: 1038 Budapest, Mezo u. l 1 ' l . 4.).

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. április 25.

3.) felkéri alőzsęfvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-Í.?Budapest VIII. kerÍilet, Népszínház
u. 22. szám a|atti^ 3467910/Al11 hrsz.-u, 156 mz alapteiuletű, utcai bejáľatú fdldszinti
ga|ériás, üľeS, nem lakás céljára szo|gá|o helyiség béibeadására kiírt nyiluáno. páIyázat
nyertesével, a Pad|ríkiľá|y Kft.-vel való bérleti szerződés megkcĺtéséľ e, határozat|an
időľe, 30 napos felmondási hattrid,ó kikötésével, kereskedelmi (sz?nyeg, parketta, ab|ak,
ajtó forgalmazás).tevékenység céIjára' 200.000,- Ft/hó + Áľ.a ňo.l.iĺ äfu'+ kciztizemi és
kül önszol g á,ltatási díj ak összegen.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt, vagyongazdálkodási igazgatoja
Hatáľidő: 2016. május 31.

4.) hozzájáru| a Budapest VIII. kertilet, 34679/0lA/|1 helyrajzi számon nyilvántartott,
Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 22. szám a|att ta|á|hatő, |56 m. alapterülettĺ,
ĺinkormányzati tu|ajdonú, Ĺiľes, utcai' ftjldszinti galériás, nem ĺakás céIjára szo|gá|ő
hel yi sé g fe|uj ításahoz,

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Hatáľidő: 2016. ápľilis 25.

5.) a bérlőnek tudomásul kell vennie, hogy a felújítások tekintetében bérbeszámĺtással nem
élhet, és koltségei megtérítését az onkormányzaÍtől semmilyen jogcímen nem kérheti ajogviszony időtartamaalatt és azt kcjvetően sem.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt. vagyongazdáIkodási igazgat.ója
Határido: 20|6. április 25.

/
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6.) a jelen határozat ] )-5 ) pontja szerinti bérleti szerzod'ésmegkötésének feltétele,hogy azonkormányzat tulajdonábun"álló nem lakás céljára szo|gáló helyiségek béľbeadásánakfeltételeiről sző|ő 35/20l3. (VI. 20') önkormányzati ľendelet lą. $ (zfuełezdése a|apján3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamin t a |7. $ (4) bekezdése

ť::,.ä':iä 
egyző előtt egyoldalú kotelę zet|ségvá||alási nyilatk ozat a|ií,ását vá||a|ja a

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőjaHatáľidő: 20|6.június 30.

A dtintés végrehajtás át végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpo nt Zrt'A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a közzététęl mődifuęnem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20|6. április l9.

oľs
kodási igazgatő
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P áty ánat bontási j egyzőkiinyv
ame|y f016. ápľilis 14-én, a Józs_efráľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. hivatalosheIyĺségébenkészĺrIt-aľía"pe.t-vlu.k".üt.i--fuszáma|atÍi
tinkormányzati tulajdonri üľes n.'o lul.ĺ...,'đ; ffi*ĺlu-helyiség berleti jogánakmegszerzésével kapcsolatosan kiíľt nyilváoo* .gy'ň.,ir.läi.pĺlyĺzat kapcsán.
Jelen vannak:
A jelenléti ív szeľint.

A palyźnatbontó bizotts ág tagtrai:
- Markó Tímea a pá|yazatot lebonyolító Józsefuĺíľosi GazdáIkodási Közpo nt Zľt'HelyiségB érb eadási Iľodavezetŕĺj e, a páIy áźatbontó bizot,*g 

"näl.",- Kubánka-Berghammeri1uá u 
"pa,lyiatot 

leuonyoiĺto-Jä,.ĺ,,ĺ'osi GazdĺíJkodási KözpontZľt. Hel yi sé g B éľbeadási Iroda .e.'e'ĺ, u p ary *,uta ántä"bilottság tagi a,

3;,,y::*y;,ť#*ľ.-ffiH 
Józsefvaĺosí GäzdálkodÁi-r.ĺ,p1 ťtt,, jogiképviselője, a

Maľkó Tínrea, a pá|yázatbontó bizottság. ď:io'k: megnyitja a bizottság iĺIését. FelkéľiKubanka.Beľghammeľ Petľát apá|yazatbontasról késztĺlő jegyzőkönyv vezetéséľe.

Maľkó Tímea ismeľteti a pá|yěnati kiíľásban szeľeplő adatokat. A pátyazatkiíľója a Budapest
ääälř"Ixl'äffil lożsefvarosĺ oJ"rmĺn y.át. e iiĺ;;,lđuonyolĺto;a älä,seľ,,u,osi

A pá|yazat céLja: .a-Budapest Fővaľos Jozsefuĺĺrosi Önkormányzat KépviselőtestĺiletYnosgazdáIkodási és PénzĹigyi Bizottsá.gan 
^yz'111ioia' čii' đi.i ;;;^,1j;"í*," alapján atulajdonát képezo Budapesi-V[I. keľtile t, 3467gĺ0/łi i^.l,.ly. ajzí szám alatt ťelvett, aBudapest VIII., Népszĺrthaz u.22, szám alatti, l.sa-^; alapteriiletű tiľes, önkoľmányzati

lťäľ** 
nem lakás cé|jara szolgáli helyiség Ĺe,u.uJa,u nyilvános egyfoľdulós pálytlzat

Ą pá|yazatot az nveri, aki a páIyázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett abérleti dijru a legńagasabu a.iłĺnlátot teszj. A pályázat egyéb feltételeit, az aján|attevő általmegvásĺáľolt páIyazati dokumentá ciő tutatmazza.

Mal'kó Tĺmea e|őadja, 
.hogy az ajánlattételí eljĺĺľás nyi|vános, a Kiíľi a pźilyázatifelhívástkozzéteÍte Budapesi ĺózsefuárosi o"ł.-""ĺ" yzat Poígarmesterĺ rĺĺvatalban, a Józsefvaľoshoniapjan (wwwjozsefvaros.hu), továbbá 

.a.lo',.řo,ĺ,o,i 
c*oaltodási Köąpont Zrt.honlapjĺán (www.kisfalo:tY), es a,np. ViII' Lo,on ci u' zl.1ž.alatti ĺroaa;ának hírdetőtábláján,valamint a Polgáľmesteľi Hivatal koi tségmentes hiľdetési fęlĺil etein.
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Maľkó Tímea ismerteti, hogy az ajanlat benyújtásanak haĺíľidej e 2016. ápľilis t3. 1130 óľavolt. A benyrijtĺäs helye a Józsefuaľosi cazdĺíkooasĺ ráz|ont zrt. losz ľ"ä"p*t, Losonci u.2, a|atti, Helyiség Bérbeadási lrodája.

Maľkó Tímea ismeľteJi-továbbá,, hogy Kiíró.kikötötte, hogy a helyiségben nem végezhető aKépviselő-testüIet 248/2013. (vI' 19.) számú hatěrozítánat.ĺ. pont.;a szerinti 25 o/o-osbérleti
díj kategóriába tartozl, illetve nyilvanos inteľnet .'oę.ĺitutá. (inteľnet káxézó, call centeľ,stb.) tevékenység. Az ilyen tevékenységre vonatkőzó ajanlatot Kiíľó eivenyteleoneknyilvĺánítja.

A fenti helyiségre vonatkozó pá|yázatidokumentĺíciót egy cég vásríľolta meg.

Határidoben a Budapest VIII. keľület, 3467910lN-l1 helyrajzi szám a|atÍ felvett, a BudapestVIII' keriilet, Népszínhćn u' 22, szám a-latti, 15.6 mf álupĹ..il"tĺ, üľes n.* íuk* cé1járaszolgaló helyiségĺe 1 db pa|yázat érkezettbe az alćbbiajánlätevőtől:

r,)

Aiánlaťtevő neve : PADLÖKInÁly rcr.ľ.

Sąékhelye: 1038 Budapest, Mező u,lL.Il4,

Ajánlott nettó béľleti díj (Ftĺhó): 200.000,. Ft

Bérbevétel időtaľtama: hatfu ozatlan idő

Tevékelrység: kereskedelem (szőnyeg, parketta, ablak, aj tó)

Egyéb vĺállalások: felújítás saját koltségen

A palyazatbonkĺson a pá|yáző képviselője, Kovács Tamás
.ugľvez9tĺĺ:ie megjelent. Szóban az egyéb vallalást kiegészítette,
kívaĺunak élni.

János, a PadlókiníIv
hogy bérbeszámítássł

Kft.
nem

bea

/
ľ,i.ł, ",r, ĺl,,/

p

Á bizottság megállapítją hogy az ajánlatĹevő a pźůyénati kiírásnak megfelelően nyújtoĺap Éńy ázatti ezért hiény p őtlás ra n i n cs s ziiksé g.
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A Budapest VIII. keľület, Népszínház u..|2,. szan alatti,3467g/0/N1l hľsz..ú 156 ÍIŕalapteriilettĺ nem lakás celĺ' łlelyisJg béľbeadásĺĺľu.-ĹJi., 
"yĺl' egyfordulós pá|yazaÍ'elbíľálásĺínak hatarideje, és a vĺĺľhatJ 

"..ä.eny,iľdetés 2016. június 25-e.

łffľ.ffi: a palyazatbontó bizottság elnöke a fenti helyiségre vonatkozó pá|yazatbontó

k. m. f.

2)
Maľki Tímea irodavezető

a p rÄy ćzatbontó bizottság elnöke

Kovács Tamás János
Padiikiráiy Kft . ügyvezetője

/,ĺ0 ĺ ,/
774sęĺ* Á=-

Kubrínka.B..gil;;; P;;; ;;fr ;;;;
jegyzőkönyvvezető

Dr. Kerényi Géza Liswéd
j egyzókonyv nitelesĺtĺĺ

,/
u rrrrrn-i/ 4-



JelenléÍĺ ív

lme|y 20I.6. áprilĺs l4-én, a Józsefváľosĺ Gazđálkođási Kiĺzpont Zrt. hivataloshelyĺségében készĺi|t a fentĺ címen tévő önkoľmányzúitutajdonrĺ iiies nern takĺs céIjáľaszo|gń|ó he|yiség béľleti jogának megszeľzéséve| kaicsolatosan kiírt nyilvánospáiyáaatrő|.

-.'(r-/ ,,Í '/

"g

Maľkó Tímea iľodavezettĺ a palyazatuonto

Kubánka.Bęľghammer Petra referens a
pály éaatb o ntó b i zottság tagj a

Dr. Keľényi Géza ügyvéd a laly.ĺzatbonto
bizottság tagia

Kovács Tamás János , a padlokirĺv rft.



ÉnľÉrBr,ÉsI JB Gy ZoxoNYv

KészüIt: 2016, ápn|is 18-án 1130 óľakoľ a Józsęfvrírosi Gazdálkodásí Központ Zrt. 0083Budapest, Losonci u. 2.) hivatalos helyiségében.

Táľgy: Budapest VIII. kenilet, Népszínház u. 22. száĺn a|atti, 3467g/OlN11 helyrajziszámon nyilvántaĺott tires cinkorrrrányzati tuĺajdonú heiyiség bérbeadásara kiíľtnyilvános páIy azat éľtékelése.

Je|en vannak: jelenléti ív szerint

MaľkT Tĺmea ismerteti apáLyázati kiírásban szeĺeplo adatokat. Apátyázatkiíľója a Budapest
Józsefu árosi onkorm ĺĺnyzat'

A Budapest Fővĺłros VIII' Keľület Jozsefuárosi Önkorm źnyzat Képviselő testtiletYárosgazdá]kocĺási és Pénztigyi Bizottság f34l2016. (Iil' 07.) számú y,ut*o,átu a|Ątn apá|yázat cé|ja, atulajdonát képezo Budapest vlil.,34679/0/A/|1 helyľajzi szám alatt felvett, aBudapest VIn. keľület, Népszínház u. ff. száĺn aIatti, 156' I;;. äiäpi*l.'ĺ, iifes,önkormányzatí tulajdonú nem lakás céljaľa.szolgáló helyiség bérbeadása ;'li;á'", pá|yázatútjan' A minimális bérleti díj 192.000,- Ětlhó + Á"pn. ossz"egben kenjlt megjelölésre.Kiíró kikĺ'totte, hogy a helyiségben nem végezbeto a Kép1iselő-tesnĺletl48/2013. (VI. 19.)számú határozatćnak 8. pontja szerinti f5 oÁ-os beľleti díj kategóri ába tałtozó, illetvenyilvános internęt szo|gźůtatás (íntemet kávézi,call center, stb.j tevékěnység. 
--

Az ilyen tevékenységre vonatkozó ajanlatot Kíĺró éľvényteíennek nyilvanĺtií.

A fęnti hatátrozat alapján elkészítésľe k.enilt a helyiségre vonatkoző pá|yázatikiÍľás, amelykozzététeke kerrilt a Budapest Józsefuarosí onĹoľň ányzat Polgármesteri Hivatalban, aJózsefváľos honlapjĺĺn (uMry.ipzsęfvąI9s hĐ, valamint a Jozseťvár*i c-aau.odási KözpontZĺ. hon|apján (www'kisfalu'hrr), és a Budapest VIII', Losonci u. f. szám alatti iľoclahiľdetőtábláján, valamint a Jozsefváros címií újságban és a Polgármesteľi Hĺvatal
kĺĺltségmentes hirdetési felü]etein. valamint az ingat|in.cóm hiľdetésĺ portaTon.

A páLytnati felhívás a Jizseťvátos ťrjság 2016, március 24.i számában kerti]t megjelentetésľe.
A' péiyćaati dokumentáciő 20|6, marcíus 25-tó| volt megvásáľolható, a beadási Ěuta,iaa zols.ápľilis 13' 11.30 óľa volt. Az ajtntatí biztosíték beérkez?sének hataľiaej e: 20|6,. á|rilis 11. ApáIyázatbontásáľa 2016. ápľiiis 14.én keľült soľ.

A Kiíľó kikötiiĺte, hogy a helyiségben nem 
-végezheto 

a Képviselő.testüle t 24812013. (VI. 19.)számu hatfuozatźtnak 8. pontja szeľĺntí f5 oÁ-os bérteii díj kategóľiába taľtozó, illeťve
nyilvanos intemet szolgáltatás (intemet kttvézo, caII center, stb') tevék*y'eg. Az llyen
tevékenysé gre vo natkozó aj anl ato t a K iíľó érvénytel ennek rryí lvanítj a'

A fenti helyiségľe vonatkozo páIyź.zati dokurnentációt egy cég vásaĺolta meg.

A hatĺĺľidőben beéľkezett ajánlatok száma: l db

Lz aján|at riivid ismertetése:
1.)

Ajanlattevő neve: Padlókiľálv Kft.

-4- $\
,.iĺĺ
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Székhelye: I038 Budapest. Mezo u. ||,Iĺ4.

Ąánlott nettó bérleti díj (Ft/hó): 200.000,- Ft

Bérbevétel időtatama: határozatian id.ó

Tevékenység: kereskedelem (szőn1.eg. parketta, ablak' ajtó)

Egyéb vállalások: feIújítás saját kcĺJtségen

tĘł;::rů:'";ľä:i:"l 
,,!ť:::łépviselője' Kovács TT1, János, a Padlókirá]y rft'ĺ.]íĺĺi'*"äi äřĺxt"teu.n uerueszamĺ;ľ#.'#'ł?i1T"ľi.,1ĺ:zítette ;;^I n*' " ľ,ělyise!

A pá|1,ázatbontó.öizclttság 
. 
megállapíĺotta..' hogy aZ ajánIattevo a pá|yźuatĺ kiírásnakmegfeleloen nyújtotta be a páI.,á7átut ć,,nhiánypóllas,a nincs szükséc.

Ertékelési javasIat: a pá|yáłzatérvényes.

iläiiiu'l:iltd:'T.l :,:;ł,ł:r;;;ffi!x,"T,Tjl1ľ*1ľi'::1l. : Yáros.gazdźĺlkodási és
éľvényesnek. és eredményesnek, e'"ä,álaaui soľrendet juuu,ol',f,']u'nos 

pá|yázatot nyilvánítsa

1.) Pad|ókiľá|y Kft.

A legobb ajánlatra vonatkozó javaslat indokai:. .A pá|yazati kÍíľás aiapján az éľtékelésszempontja a |egmagasabb bérl!.' 6'j 
'A benyújto,{"^i,ln;iil;";"ffiä,áu,,u,, 

*n'ääil:i:''.ľ:[,äľÍj '"'n"luJJ u;Jniatot tett.-é; hiánŕďanul nyújtotta be az a.iánlatát a

Egyeb tények. oo.,'.':Í"1.I,,1^..9ľ..n^adatok 
szeľint a Padlókiľály Kft. nertĺi árbevétele

Íľ'|1;?:l'1;fä.o,volt. 
majd 2014-'ben24'084.ŕ,. 

',.Il,ulupĺan teś.ĺuul n..Jšĺ tep.sseg.

Mindezek tekintetében a pá|yázatén,k.]:' bizoĺtság javasolj.a a Budapest Fováros VIII.Keľĺiiet Józsefi,.árosĺ. onilom aii.áł. Képviselcĺ.t!,ťul.iji"ą ľ'ogy 
-"u-"fě# 

helyiségbéľbeadásĺil.a kiín nyíIvános palv:aźut,t nyĺlvĺnĺsa o-l"y*""k és' eredményesnek, áI'apítsaĺneg, hogy apétlyćtzatnyeľtese a Padlókiľáiy Kft. e, 
"Ĺe,iJ,iizeľ,oaos megkötésére kérje ťeI a

ľJäffff:.ľŕí,111:ľä:,ffiđ,--ż'i,u az ajánlaÍban es a vonatkozo jogszabáIyokban

=Ł/('{"'r,7 L )'? Ą0



Tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel nincs, az értékelés vezetóje az értékelés t 2l|6'ápľilisľ8-đn tz00 óľakor |ezfuia.

K.m.f.

p tiy ćtzatértéke 1ő bizotts ág e lnöke

dr. Kerényi Géza
jegyzőkönyv hitelesíto

jegyzőkonyvvezetó

//
ł2,^i, .-

'/.,'
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Jelen|éti ív

amely 2016. ápľilis 18-án, a Jóxefvĺĺrosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Zrt. iľodájában
készĺilt, a Budapest VItrI. kerĺilet, Baľoss u. 112. szám alatti önkoľmányzati tulajdonrĺ
iires nem lakás céljáľa szolgá|ó helyiség béľbeadásával kapcsolatosan kiíľt nyilvános

pá|y ázatának éľtékel és e

Markó Tímea a pá|yázatéľtékelo bizottság
elnöke

\----"

Balog Eľika a páJyázatértékelő bizottság tagia

Dľ. Keĺényi Géza iigyvéd, a pá|yćĺzatértéke|ő
bizottságtagtra

- .r(
" ,,Ą2-



Jogi személy/szerr'ezet neve.
cégformája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

Meghatalmazott never:

Telefonszáma:

Fax száma:

Budapest. 2aĄ 6. , 05.5Ä,

Pn. o r.] r< ią n r-v

t aľ'' sŁet. 4Ł3\@, AbŁř,*Lą, (D,wv

Lą 3bz3+Ą . hT sz- ĄÁ3- o,t

o4'- o3 ^ Ą+ L6 ą6

2\ 3333+4 - 2. ąĄ

ER,TE, Bnul< HUN]côRY NJyRĺ-.

2. számú melléklet

helyrajzi számú neľn

G23L g+ 
^3

\Ą syu.

<.

,/
{/' '.r' -/

"/,,':,

Budapest VIII. keľület, Népszínház u. f2. szám a|atti, 34679ĺ0/AlLl
lakás céljára szolgá|ó helyiség bérbeadása

Jelentkezési lap
jogi szemé|yek és egyéb szervezetek számára

12

4, ęł,,, Ą .

Ą . z*' '\.

E-rnail címc:

Statisztikai számjel:

Cégnyi Ivántartási/nyilvántartási
száma:

Szám l aveze tő bank.iának neve:

. Meghatalmazott esetén

,Ą3



3. szánlú melléklet

Budapest VIII. kerĺilet, Népszínház u. f2. szám alatti, 34679l0/Alt l helyrajzi számú nem
lakás céljára szolgáló helyiség béľbeadása

A.IÁNLATI osszBsÍľo

Béľbevétel időtat1ama*..]ry'!;zaÍ]ran l .határozott ido: . ]. . '.. '..ér

Á bérbevéteI cé|iď helyíségberi végzendo tevékenység:

S zeszesitalt * kíválok foľgalmazní /lpm Łryénpk foľgal mazni.
(A helyiségben végezni kívánt tevéken;lséghez szÜkséges TEAOR körrel ľende|kezní keIl.)

Egy..éb vállalások:

T

Budapest' Ło{6. Ü3-3ľ.

'/ -'-7-,ĺ-.--.. , ./ -,.-
///.": ;2 -2-. <---*.

,,. ' ., 
ą1ĺniott"ui ula,(ĺ,ul"e g,'",.ĺ 

^jJí;;
Fĺrtlókiĺály }ift'

^,.. ".,:..:;,.";.i1ezďu. 
11. 1'em' 4,

u -) D1': ': ;:;-l Z{SJ3S71-241

.,i:.'j.jiii..';. :c"io-ozgzal ĺ g

A *-gal me&ielcjlt résznél a nregfelelo szoveg aláhúzandó

/
t-,, Ž ,.

77
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Ücyl MINIsZTÉnruĺł
Los cÉG t N,roRNĄÁcI o s ZoLc^ LT^T^s

6.

6/1.

Cégkĺvonat
ACg.01.09-172646cégjegyzékszámÚPad|ĺ5kírályKft(1o38Budapest,Mezőutca1ĺ.1.em.4')cég2o16,
16. napján hatá|yos adatai a következők:

l. Cégformátol fÜgget|en adatok
1. Általános adatok

Cégjegyzéksz án:01 -09-1 7 2646
Cégforma: Korlátolt fele|ősségiĺ társaság
Bejegyezve. 2013/05/02

2. A cég elnevezése
u1. PadlókiráIy Ktt

Bejegyzés kelte: 2013/05/02 Közzétéve: 201 3/05/1 6
Hatáĺyos: 2013/05/02 ...

5' A cég székhelye
5/1. 1038 Budapest, Mező utca ] 1. 1 , em. 4.

Bejegyzés kelte: 2013/Q5/o2 Kčizzétéve: 2013/05/1 6
Hatályos: 2013/05/02 ..,

A cég te|ephelye(í)
12i4 Budapest. ll. Rákóczi Ferenc út 323. B. éo.
Bejegyzés kelte: 2013/05/02 Közzétéve: 2O1 3/05/1 6
Hatá lyo s: za1 3 / 05 / 02'..

8, A ]étesítő okirat kelte
8/1. 2013. ápri|is 25.

B ej egyz és k elte : 201 3 / Q5/ 02 K ö zzét év e : 20 1 3 / 0 5/ 1 6
Hatályo s : 2o1 3 / 05 / 02''.

902 A cég tevékenysége
9/1 - 4753 ,08 Takaro, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskede|me

Főtevékenysé9.
B ej egyzés keĺ t e : 201 3 / o5 / o2 Kijzzét év e: 2 0 1 3 / 0 5/ 1 6
Hatályos: 2ü3/a5/ 0f ...

9/2. 3101 '08 |rodabÚtor gyártása
Bejegyzés kelťe: 2013/05 /02 Közzétéve: 201 3/05/1 6
Hatályos: f01 3/05/ 02 ..,

913, 3102,08 Konyhabutorgyártás
B ej e g yz é s kelt e : 201 3 / a5 / of Ko zzét év e: 2a 1 3 / 0 5/ 1 6
H atá lyos : 201 3 /05 ĺ o" .'.

9ĺ4. 3103'08 Ágybetétgyártása
Bejegyzés kelte: 2013/05/02 Közzétéve: 2013/05/1 6
Hatályos: z01 3/o5/02 .''

9/5. 3109,08 Egyéb butor gyártása
Bejegyzés kelte: 2o13/ 05/a2 Kozzétéve: 201 3/05/1 6
H atályos: 201 3/05/ 02 .''

9/6. 4#2'a8 ÉpĹj|etasztaĺos.szerkezet szere|ése

O?,

7ĺ
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Bej egyzé s keÍťe: 201 3/0 5 / 02 Kö zzét éve: 20 1 3/ 0 5/ 1 6

Hatályos: 2013/05ĺ02 .''

9/7. 4333,08 Pad|ó-, fa|burkolás
Bejegyzés kelte: 2ü 3 / a5/0f Közzétév e: 201 3/0 5/1 6

HatáIy o s : z01 3 / 0 5 / 02 ..'

9/8. 4334,08 Festés, r-ivegezés

Bejegyzés kelte: 2013/05/02 Közzétéve: 2013/05/1 6

Hatályos: 201 3ĺo5/of ...

9/9. 4339 ,08 Egyéb befejező épÍtés m.n.s.

B ej e g yz é s kefte : 20.| 3 / 0 5 / B2 Ko zzét éve: 20 1 3 / 0 5/ 1 6

H atályo s : fo1 3 / 05/ 02 ...

gna. 4511,08 Szemé|ygépjármr3-,könnytigépjármű-kereskede|em

Bejegyzés kelte: f0.|3/05/02 Közzétéve: 2013/05/1 6

Hatályos: 2013/05/0f '..

9/11. 4519 ,08 Egyéb gépjármű-kereskedeĺem

Bejegyzés kelte: f013/05/02 Közzétéve: 201 3/05/1 6

H at ályos : z01 3 / 0 5 ĺ 02 ...

9/12' 461 5,08 Bútor, háztartási áru, fémáru Ügynöki nagykeĺeskede|me

B ej egyz é s kelte : 2o1 3 / 0 5 / 02 Közz ét év e: 20 1 3 / 0 5/ 1 6

Hatályos: 2o13/05/ of '..

9/13. 4618'08 Egyéb termék Ügynöki nagykereskede|me

Bejegyzés kelte: 2o1 3 / 05/02 Közzétéve: 201 3/05/1 6

Hatályos: 201 3 /0 5ĺ02'..

9/14, 4619,08 VegyestermékkörűÜgynökinagykereskede|em
B ej egyz és k elte : 201 3 / a5 ĺ 02 Kö zz ét év e : 20 1 3 / 0 5/ 1 6

HatáIyos: 2013ĺ05/02',.

9/15. 4638,08 Egyébé|e|miszernagykereskede|me
Bejegyzés kelte: f013ĺ05/02 Közzétéve: 2013/05/1 6

Hatályos: 201 3 / 05/ 02.'''

9/16. 4647,08 Bútor,szőnyeg,vi|ágÍtóberendezésnagykereskede|me
Bejegyzés keĺte: f013/05 /0f Közzétéve: 201 3/0 5/ 1 6

Hatályos: z01 3/05/02'..

9117. 4649 ,a8 Egyéb háztaĺtási cikk nagykereskedeIme m.n.s.

Bejegyzés kelte: f013/05/02 Kozzétéve: 201 3/05/1 6

Hatályos, 2013 /05/0? ...

9/18. 4673,08 Fa.,épÍtőanyag-,szanĺteráru.nagýereskedelem

Bejegyzés keĺte: 2o13 /05/0? Közzétéve: 201 3/05/1 6

Hatá lyos: 2013/05/ 02- ...

9ĺ19' 4751 ,08 Textil-kiskereśkedelem

Bejegyzés kelte: 2013/05/02 Közzétéve: 201 3/05/1 6

H atályos: f01 3 ĺ 05 / 02 .'.

9/fo. 4752,08 Vasáru.,festék..üveg-kiskereskede|em

Bejegyzés ke/te: 201 3/05 /02 Közzétéve: 201 3/05/1 6

Hatáĺyos: 2013/ a5/02 .,'

gĺl21 . 4759 
,08 Btĺtor, vi|ágítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskede|me

Bejegyzés kelte: 2013 /05ĺ02 Közzétéve: 201 3/05/1 6

Hatályos: 2013 /o5 ĺ 02 .. -

"/
{1"".i: .o
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9/22. 4776'o8 Dísznövény, Vetőmag, mÜtrágya, hobbíá||at.e|ede| kiskereskede|me
Beiegyzés kelte: 2013/05|02 Közzétéve: 2O1 3/0 5/1 6
Hatályos: 2013/05ĺ02 ...

9/f3. 4778,08 Egyéb m.n.s' új áru kiskereskede|me
Bejegyzés kelte: 2o13/O5/02 Kijzzétéve: 2o1 3/05/1 6
H atályos: 201 3/o5/ 02 ...

9/?4' 4789'08 Egyéb áruk pĺacĺ kiskereskede|me
Bejegyzés kelte: 20'|3/05/02 Közzétéve: 2013/05/1 6
Hatályos: 2'013 /05ĺ o?. ...

9/25. 4941 ,08 Közúti áruszálĺítás
Bejegyzés kelte: 2013/05/02 Közzétéve: 201 3/05/1 6
HatáIyos: z01 3/05/ 0? ...

9/26. 4942'08 Kö|töztetés
Bejegyzés kelte: 2013/05/02 Közzétéve: 201 3/05/1 6
Hatályos: 2o1 3 /05 / 0f ...

9/27. 7410 .08 Dĺvat., formatervezés
B ej eg yz é s k e lte : 20 1 3 / 0 5 / 02 K ö zz ét év e : 20 1 3 / 0 5/ 1 6
Hatáĺyos: 201 3/o5/02 .'.

9/28' 7420,08 Fényképészet
Bejegyzés kelte: 2013/05/02 Közzétéve: 201 3/05/1 6
Hatályos: zarc / 05/ o? ...

9/29- 7490,08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos' műszaki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2aB/O5/O2 Közzétéve: 201 3/0 5/1 6
Hatályos: 2arc/05/ 02 .''

9/30. 9524 '08 BÚtoĹ |akberendezési tárgy javítása
B ej egyz és kelte : 201 3 / 0 5/ 02 Közzét éve: 20 1 g / 0 5/ 1 6
Hatályos: 201 3/05/ 02 ...

9/31. 9529,08 tgyéb személyi-, háztartásĺcikk javítása
Bejegyzés kelte: ?o13/O5/o2 Közzétéve: 201 3/05/1 6
Hatályos: 2.013ĺ05/ 02 .''

9/32. 96u ,a8 
Texti|, szőrme mosása, tisztítása

B ej egyz és ke lte : 2a1 3 / 0 5 / Of Kö zzét éve: 20 1 3 /0 5/ 1 6
Hatályos: 2013/05/02',,

9/33. 9602,0s Fodrászat,szépségápoĺás
Bejegyzés kelte: 2013/O5/O2 Kozzétéve: 201 3/05/1 6
HatáIyos: 201 3/05/ 02 ...

9/34. 5610,08 Éttermi, mozgó vendéglátás
Bejegyzés keĺte: 201 4ĺ 05/08 Közzétéve: 201 4/0 5ĺ22

11.

11 /1

Hatályos: 2a1 4/05/08 .'.

A cég jegyzett tőkéje

Megnevezés összeg Pénznem

Osszesen s00 000 HUF

Bejegyzés kelte: 2o13/05/02 Közzétéve: 201 3/05/1 6
Hatályos: 201 3 /05 / 02 ...

A képvise|etre jogosult(ak) adataitJ.



13/1. Kovács Tamás János (an.; Lukács Éva)

SzÜ|etési ideje 1 98f/ 1 1 / 0 4

2030 Érd, Szép l|onka utca 37.

Adóazonosító je|: 84231 04303

A képvise|et módja: önálló

Aképviseletrejogosu|ttisztsége;Ĺigyvezető(vezetőtĺsztségvĺse|ô)
A hiteles céga|áĺrási nyilatkozat vagy aziigyvéd áIta| ellenjegyzett aláírás.minta benyújtásra kerÜ|t.

Jogviszony kezdete: 2o1 3 ĺ 04 /f5
B ej eg yzés ket t e : fO1 3 / 05 l of Kö zzét év e: 20 1 3 / 0 5 / 1 6

Hatályos: ?01 3/ 05/ 02. .

A cég statisztikai számjele

f433397 1 - 47 53- 1 1 3-0'1 .

B ej egyz és kelt e : 201 3 / 05 ĺ 02 Kozzét év e: 20 1 3 / 0 5 / 1 6

Hatályo s: fal 3 / a5 / 
g2. ...

A cég adószáma

Adó sz á m : 2433397 1 -2-41 .

K ö z ö s s ég i a d ó szá m: HUz433397 1 .

Adó szám státusza: érvényes adószám

StáÍusz kezdete: z01 3 / 0 4 l 30

B ej egyz és ke|t e : fü 3 / a5 / 0f Kozzét év e : 20 1 3 / 0 5 / 1 6

H atályos: z01 3 / 05 / 02 -..

A cég pénzforgalmi jelzőszáma

1 1 600oo6-00000000-6292871 9

A szám|a megnyitásának dátuma: 2ofi/a5/07.

A pénzforga|mi ie|zőszámoÍ az Erste Bank Hungary Nyrt' (7 138 Budapest, Népf ürdő utca 24-26.) keze|i'

Cégjegyzékszám: 01.1 0-041 054

B ej eg y z é s kette : 2O1 3 / o5 / 1 0 K öz zét év e: 2 0 1 3 / 0 5/ 2 3

Hatályos: 2013/05/ 10'',

A cég elektronikus e|érhetősége

A cég e.mai| cĺme: tomsterl 234@hotmail.com

Bejegyzés kette: ?013/O5/o2 Közzétéve: 2013/05/1 6

H atá lyo s : 2:01 3 | 05 ĺ 02 ..'

A cég cégjegyzékszámai

Cégjegyzé ks z ám: 01 -09.17 f6a6

VezetveaFővárosiTörvényszékCégbĺrósá9anyiIvántartásában.
Bejegyzés kette: 2013/O5/o2 Közzétéve: 201 3/05/1 6

Hatályos: 2013/ 05/ 02'''

Il. Cégformátol fuggő adatok

?0_

2]0/1.

21.
fl/1.

5Z-

sLt t.

^ą
45ĺ1.

49.

49t1.

1.

1/1.

A tag(ok) adatai

Kovács Tamás János (an.; Lukács Eva)

Szilletési ideje:. 1 982/ 1 1 / 04

2030 Érd, Szép |lonka utca 37.

A tagsági jogviszony kezdete: 201 31 04/25

B ej egyzés k elte : f0 1 3 / 05 / 02 Kö zzét év e: 20 1 3 /0 5 / 1 6

H atálvos : 201 3 / 05 / oz .''

Az IM Céginformációs Szo|9á|ata hivataIosan igazo|ja, hogy ezen kiadmár

végzéseĺn alapu|nak. A cégÜgyben el nem bírá|t módosítás nincs fo|yamaĺ

mĺncjenben

megegyező

,.r'r{r,

-hiteles.

4ť



KészÜlt: zo16/03/16 1 1 :52:1 3- A szo|gá|taĺott adatok a kibocsátás idópontjában megegyeznek a cégnyĺ|vántartó
rendszer adataival.
Microsec cégĺnformációs szoIgáľtató
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Számla ffi1/3pe|dány Eredeti

Szá|lító:

Józsefuárosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt.

1082 Budapest, Baross utca 63-67,
Te|eíon. fax:

E-Mail:

Bankszám|a:

SWĺFT:

Ugyintézó:

Adoszäm: 25292499.2-42

Pad|ó Király Kft.

Budapest

Mezö u, 11' 1ĺ4.

1 038

Ugyintézt:

Adlszám/Adóazonosĺ|o:

2016.03.2s

Pá|yázatidíj

20 000,- 20 000,-

70.32.0

27 To

1db
25 400,.

20 000,-

25 400,.

l Fizetendő összeq: {{e'J

Fetli*!ĺ.i;ĺ.j;l
11 , :.'., l'l' ''i

copyíighl (c} PÍooEn Kfl. ' sERPa v3 ,,2Ą



ERSTE BANK HUNGARY zRT. H-1 138 Budapest. Népftirdö u' 24-26.
Postacím: Budapost 1933
www.erstebank_hu

Székhe|y:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Telefon:06 40222222
Telefax: 06 1 272 5160

,I038 BUDAPEST, MEZÓ UTCA111I4
01-09-1 72646

24333971-2-41

Cégjegyzékszám:
FőVárosi Torvényszék Cégbĺrósága

C9.01-10-041054

lktatószám: 3721ĺ2016

lGAzoLÁs

Az ERSTE BANK HUNGARY zRT. (113B Budapest, NépfÜrdő u|ca 24-26',adószám; 10197879-444;
sW|FT kód: GIBAHUHB; ügyĺntézés he|ye: Erzsébet krt.8. Fiók, í073 Budapest, Erzsébet kćirút 8.)
igazolja, hogy

Cégnév: PADL$KIRÁLY KFT.

ł.' .j

i,. .j

részére, az a|ábbiszámĺaszámon vezetett pénzforgalmibankszám|án: 1í600006.00000000.62928719 a
következő tranzakcio(ka)t könyve|ttjk:

Ezenigazo|ást KovÁcs TAMÁS kérésére á||ĺtottuk ki.

Je|en igazo|ást Ügýe|ünk kérésére, egyszerĺ a|ka|omma| á|lítottuk ki, ame|y kizáro|,ag tájékoztató jel|egű,
nem he|yettesÍti az ERSTE BANK HUNGARY ZRT' álta| szeződés a|apjáń kiá|lításra kerÜ|ó
pénzforgalmi bankszámla / betétszámIa kivonatot.

Ke|t: Budapest,2016. április ĺ1'

tiłv i. .. . ': ŁĺŁĺNGABY zrt/^
Erzs..ocr liôľrlt 8. Fiók 1/ \

1o73 Buclapeśi, |iinséhet kÖrftff./\
....... '.'..Ś'... .' ' ... '.. '.V- }

K HUNGARY ZRT. P.H. 
I

rszerű a|áírása I

Név:

Beosztás:
,i,, . !,:'?.,,

Beosáás: ntlk'rovállaĺeti tat1áeluaüc,

. eredeti pé|dányban átvette:

A|átrás:
Név: KovÁcs TAMÁS

t,..?.. iit'
Lakossági/Mikrová||a|Eií Te|eBank: oô 40 222 222
ERSTEBUSINESS}A: 06 40 222 223ffiRsľffiffi

l.. Ł,.ł'z/./ ĺż;, /.

Kŕinwelés dátuma 20í6'04.08
Tľanzakció megnevezése Bankon kívÜ]i eseti átutalás, átvezetés
usszeg (c|ev.zanęm) 731.520 HUF
Kedvezménvezett neve JozsEFVARosl GAZDALKo DÁstf RT
Kedvezményezett bankszámlaszáma 1 0403387-00028864-00000008
Közlemény Padlókirály KFT aiánĺati biztosíték

Bank

Szem.ig.sz:

9ą
/_/--



4. számrl rnelléklet

Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 22. szám alatti, 34679l0l/'ĺI l helyrajzi számri nem
lakás cé|jára szolgáló he|;.iség bérbeadása

NYILATKOZAT

Vége|számolásról, csődeljárásrĺĺI, ľelszámolásróI, végrehajtási e|jáľásró|

Alulírott' (név) kijelentem, hogy az egyéni
váll alkozásom e l len végrehajtás e lj árás fo lyamatban * vaďnincs

Bucĺapest.

ajánlattevo a!áírása

-}oĺł,łL.' I\Ą
(ogi szenéIylszervezet neve) képviseletében kijelentem. hogy il!ársĽág/sZ.ervezet,

Alulíľott

. végelszámolás alatt
e ellen csodeliárás fol;-amatban
o ellen felszárrrolási eljáľás fol1'amatban
o Végľehajtási eljáľás folyamatban

Budapest. "t^łe 
.Ĺ)t 3ľ.

A ł-gal megjelölt résznćI a megfelelő szoveg a|áhuzando.

*állląemlll
+ van/Ąiltcs
*r'an/nircS.
* vanlnincs.

".^ ^ 
Pad|ókiráty Kft.

: ' i |.{':.-ir.:.st. Ít.'lező u' 11' 1 .en. 4.
'. .! :. :.'::::.:7 1 -2-'lÝ1

.,.,,,.,_;_,r.:/1$

-' ''.,'( ą
ĺ-, 

"i.,-"ł/

cégszerű a]áíľás

1A

23



5. sz,ámú melléklet

Budapest VIII. keľiileto NépszÍnház u.2f . szám a|atti, 34619/0/^ĺĺ 1 helyľajzi számrĺ nem
lakás cé|jáľa szolgáló helyiség bérbeadása

NYILATKOZAT

a p,á|v ázati feltéteIek e|foga d ásá ró |,

szerzĺĺdéskötésrő|.
szeľződéskiĺtési képességről,

ajánlati kötiĺttségľő|

Alulírott. ?ą,ľl^L ĺłil a.'*
'. . ... '(névijogi személylszeTvezet neve) kijelentem. hogy a pá|yázaĹ táťgyáL ľészletesen

megismenem^ aZ ajánlattétel feltételeit, a pźiyázaIi kiírást magamra néżr.e kötelezően
elfogadom.

Nyilatkozonr. hogy a helyiseget rnegtekintetteĺn. az á||apotát rnegi'stnertelrl és azt elfogadorn.

APá|yázathoz nleIlékelt bérbeadási szeľződés szÔr,egét megisnleľ1em és eIíogadorn.

Kijelentem. hogy M agyaľországon béľleti jogvi szolly l étesítésére jo gosult vagyok.

Kijelentem. hogy ? pá|yázati dokumentációban szereplo 90 napos a.jánlati kötöttséget
vállalom. Amennyiben a Kiíró az aján|atok bírálatát elhalasztotta. úgy r'állalom az a.jánlati
kötöttség ugyanannyi nappal tcirténo meghosszabbítását.

Budapest. t',rQ- 05 34.

Padlókiĺály KŤt'

. 

"u ľ:l3:ä: ľä11ü' ]]ż]'ł'' "
ssz':.ĺ ieŇccs.0ÜÜcÜ000.62s287 1 9

t<

lÜ

LV



6' számú melléklet

Budapest VIII. kerĺilet, Népszínházu.ff. szám alatti, 34679l0/^ĺ11 helyľajzi számú nem
lakás cé|jára szo|gá|ó hety'iség bérbeadása

NYILATKOZAT
Kiíróval szemben fennáI|ó taľtozásľóI, továbbá adó és adrík mő,djára behajtandó

kőztartozásr6|

Alulíľott 'ł{qyłlu f.ĄN,{A5.*ĺbĺĺs ... (mint a ..... ? *dJ^Ä.i:iľl Ł#.. Űoei személylszervezęÍ. neve) vezeto tisztségviselďje) kijelelntem. hogy azajánlattevőnek'

- KiÍrór,al szemben bérleti/használati-' kapcsolódó közüzemi- és külonszolgáltatási dijtaltozása * van/ulss- Kiíroval szemben szerzodésben váIlalt és nenr teljesített kcĺtelezettsé ge Ť,an/ u!!Ę;- Kiíľóval szenrben adótartozása * r.alrlnincs;- Kiíľóval szemben egyéb.jogcímen fennálló tartozása x van/i*",.

meIyeket az alábbi okiratokkal igazolok:

3. M,n,. Adá.ĺg**ĺ*.ł...(.le ĺ..rr 0:ł.1t,'| f .łp.ĺ'l')

továbbá kiielentenl. hogy adó és adók mód.iára beha.jtandó kcjztartozásom llem áll fenn.
melyet a 30 napnál nenr régebbi NAV által kiállított nullás igazolással igu,olok.---=-..--

Budapest' tAĄ{. Ü3. &ł.

A *-galjelölt résznél a megfelelő szoveg a|thuzandi.

i6
ľl./

//, ,r"-:U',/ ł'/,.'!r' 2(
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''i VAGYoNGAZDÁLKoDÁS| ]c,ązc,ąĺTsąc,:

Helyiség Bérbeadási Iroda
ĺJ gy intézo : Dér Lászl óné
Telefon: 2|6.69.62ĺl19

Tćxgya: Igaza|ás nem lakás céljáľa szolgáló
helyiség bérleti díj tartozźsźlrőL

igazoljuk, hogy a Padló'kiľáIy Kft. (Cégjegyzék szám:O1-09-7?2646, székhely: 1038
Budapest, ľĺ/:ęzo u. i1' v4.) a Budapest Józsefvárosi onkoľmányzat megbízásából a
Józsefvaĺosi Gazdálkodási Ktĺzpont Zrt. áital ellátott bérbeadási tevékenységek tekintetében
szerződéses jogviszoľuryal nem ľendelkezik, így pénzügyi kcĺtelezettség nem á1l fent
Társaságunk felé'

Az igazolźst P áIy azat benyúj tásáho z adtuk ki.

Budapest, f0I6' áptlllis 7 '

Tisztelettel:

nĺr,ľ,]slzlĺne
Referens

Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. . Vagyongazdálkodásí |gazgarósá6 
''''',..,;:..

--'''o-_o-.---o 1:i.,,ý
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Nemzett Adó-
és VámhivataI

A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN

HITELESÍTETT
.,'".".sü =.ri"ci.is'io;ÍAT:l.(;sÜ\ ii)i

Nemzeti Adó. és Vámhůvatal
Észak-budapesfi Adó- és Vámigazgatósága

Iktatószám: 1 6| 5807 46| l20| 6
L}gyintéző: dľ. Ujhazi Edina
Telefonszám: (1) 4f7.3700 / 5883
Ügyszám: 14344|6824

A rendelkezésemľe á[ló dokumentumok - nyilvántaÉások, folyószám\ák, bevallások, bevallást pótló
bevallások, ö,nellenőrzések, átvezetési kérelmek, jogerős hatáľozatok . a|apján igazo|om' hogy

Padlókirály Kft
2433397t_?_41

1038 BUDAPEST MEZO UTCA 11. l.em. 4.a.

adóalanynak a Nemzeti Adó. és Vámhivatalná| ezen igazo|ás kiadásának napján nyíĺvántfitott
tartozźsa, valamint végrehajtásra, vagy visszataľtásra átadott kĺjztartozása nincs.

Ezen igazo|ást az adőa|any kérelmére adtam ki.

Ezazigazo|ás nem szolgálbizonyítási alapul atartozás beszedéséľe irányuló eljáľásokban.

Ezen igazo|ás taľtalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rryilvántartiĺsa szeľint fennálló tartozás, a
behajthatatlanság cĺmén nyilvántartott, de el nem évült tartozás, az adők mődjära behajtandó
köztartozts, a végrehajtásra, vagy visszataľtásľa átadott köztaftozés megÍizetéséľe vonatkozó
adatokat.

BUDAPEST, 201 6, április 8.

Vöľcis Attila
igazgatő

(hatáskör gyakorlója)

Takács Mónika
f o o sztáiy v ezető.h e l yette s

(kiadmányozó)
Ellenőľzés i azonos ító : 2800083 4 520 t 066 1 I 1 37 2 | 43 6

l l32 BUDAPEST VACI ĺ',lT 48/c-D. Telefonszłm: ( l l ł lz-słoo raiiD łlzJńô.--
Kérjük' válasz|eveĺében szíveskedjék ĺktatószámunkra hivatkozni és adóazonosItó száľnát feltüntetniĺ

,'' ,.!-.,<r- !r"
łi '.ŕ 2g



./. 
számú mellék}et

Budapest VIII' keľĺilet, Népszínházu.f?. szám alatti, 34679/0lNII hetyrajzi számú nem
lakás cé|jáľa szolgá|ó helyiség bérbeadása

NYILATKOZAT

Pénztigyi alkalm asságrol

Alulíľott .ľo.v.l.'q.T'ńHq\..dń'Ngs. (mint a ,?o,#Á.''Ák VÄ 
.

'' Űogi szemé|ylszervezet neve) vezeto tisztségvĺselője), kijelen"tem. hogy a
páIyäzat tárgyźtt képező ingatlan bérletí díiának megfizetésére képes vagyok/az általan
képviselt jogi szemé|ylszerveze| képes' a béľletĺ-, kozuzemi és kĹilonsz-olgá1tatási díi
megfizeĺéséhez szükséges anyagi eszközcik a rendelkezésre állnak.

Budapest. "Ĺ,c'ł.G ď 3Ą'

aj ánlattevő cégszertĺ a\áírćsa

. FadÍókíľály Kft.
: . 

.: .' 
: 
.i, 

]i íező u. 11 . 1 'en. 4,
.,: ĺ,i:].)jł71-241
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8' számú melléklet

Budapest VIII' keľiilet, NépszÍnhĺ{z u. 22. szám alatti, 34679ĺalA/11 helyrajzi számú nem
lakás céljáľa szolgáló helyiség bérbeadása

NYIL'ĄTKoZp.T
a bankszám|aszámľól

A pá|yźzati felhívás vísszavonása- a pá\yćnati eljáľás eredménýe}enségének megátlapítása.
illetőleg _ az aján|atok elbírálását kcjvętoen - más ajánlattevő nyertessége esetén kéľem az
tllta|amĺ a jogi személylszervezet á|ta| befizetett ajánlati biztosíték összegét az a|ábbi
bankszám la számr a visszautalni :

B ank szĺm l av ezeto p é nzintézet : E f;.gTg SHrvr< H ur\rrAR, y
|.JlYEř

Bankszámlaszám:,,. ., .
ĄĄ6ocDoc -ooolÔrzooo - 6L3LB+Ą1

Balrkszámlával rendelkezni .j ogosult :

(llév' lakcin] \.agy székheIy)

. . ĺiľłlonp.A'y.Y KFĺ.
4CI38 tsUpAFEŚ\! í!Ąę,zě LŁ,AĄ' Ąĺ\

Budapest' LoĄL. ďE 3,{ "

.,.,,#:*ľ'51ľ.l\ii: ľ 
-

,/ '., ,7 
^;iť;,uüŕ.:.:.iiil|u-äegzs7ĺl/'4??é/ {.ä_;ź',/" "' '7" " -. 

a.ián|attevő aláíľása/cégszerű aláĺrás
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9. számú melléklet

Budapest VIII. kerület, Népszínhízu,2f. szám alatti, 34679l0ĺAĺ11 helyrajzi számú nem
lakás céIjára szolgáló helyiség bérbeadása

NYILATKOZAT

Alulírott x"v.ł]ĺ..:..+ĺBl{,,'' (l*,). mint a ? ? ąłivi
Ĺl ogT"tźěn-'él-v./szervezet neve) kiielentem.

l ) bekez,déstársaság/szelvezet a lremzeti vagyonról szóIÓ 20] l

pontia szerinti átlátható SZeľVeZeĺnŁ'k minosül.

Al |ŕttható szervczetnek lninosii| :

b.1 azo|.van be|ÍÖldi vag;,kijllijldĺ.|ogi szenlé|1'- vagy.iogi személyiséggel nem rende|kezo gazdálkodó szeľvezet- anrel!.

megfe|el a kÖr'etkezo t.c|tétę|eknek:
Ďal * 6 65.i|y{n6san lnúkőclo részr.énytáľsaság kivéte|éYe| - tu|ajdonosi szerkezete. a pénzmosás ćs a terrorizmus

finanszírozása megelőzéséĺől ćs nre.eakac|ál;-ozásáról szo|ó tör\,én}'sz.erint meghatározott tén}.Ieges ttrIa.idonosa

megislnerhet(i.
hil u,Europai tJnio tagá|lamában. az EuľÓpai ()azcĺasági l.crsép.Ö| szolo megá||apociáshan rĆszes á||amban. a (iaz-cĺasági

Eg.vü{tmĺikôcĺesi és Fe.i|esztési Sz'erl,ezet tagállaĺnában vagy o|;.an źrIlarnbaIr ľencle|kcz'ik adoi||ct'(ĺsćgge|. allcl|1cl
Mag,u.arorsz'ágnak a kettós a<lćlztatás e|kerü|ésértiI szó|o cg;.'czlnén1c tan.

Öri ncm minösiil a táľsasági aclórti| és az osztaĺékadóľól szólćl tőrvény Szeritlt meghaĺározott ellenoťzött kij|ŕö|di társaságnak.

bd agazdźl|kodó szervczetben közvet|enül Vagy közvetoÍten tobb minĺ f\Ýo.os tulaidonna|. befolyással vagy szavazati.iogga|

bírĺ5 jogĺ személy..iogi szemé|yĺséggel nem rendelkezo gazdálkodó szčÍvezel tekintetében abą. bbl és ócl a|pont sz-erinti

ľ.e|téte|ek t.ennálInak:

c) az a civil szer\,czct ćs a vizitáľsrtIat. amc|1. megÍ'elc| a követkczo ľcIlćtc|cknek:
ca) Vefcto tisltsegviseIoi lnegisnlcľhetŕik.
cb) aciviI szc|\.cZet ćsa ríziĺiiľstIlal. \ilIa|l]i|)ĺ czck rt'zelii tisztsćgt'isr'|ĺii ncll iitĺá(hĺltĺi szcľrczĺJĺbcn ncln rcntlclkcztlck 25qil-

ot nrcghalacló rćszesctĺtíssc|.
cc)szekhr:l1.ecz-ľiuľip:ti(jniĺ)Iagál|amťrban.irzt:uľĺipłri(iauclirsági|i'rsć.!rr(lĺszĺ!|rinlcuál|apĺldiisban
(łrzĺilr.sági t]8\.tittr]1űkiĺdési ćs ĺre-ileszĺćsi Szcrrczot tirgálIanlában ragi o|1an á||anlhan ralr. ilInelIrc| ľr4ag;arországnak a

kettos adóztatás eIhcľil|éséroI szoIó egyczmćn,Y.e \ an.

FeĺlLęket az alábbi oki ratokkal i gazolok:
(. l.) ereoeti, 30 napnáI nem ľégebbi híteles cégkivonat Vagy \,égzés a szerýezet

bejegyzéséľol.
2.

Kijelentem. a fenti ingatlan bérlete időszakában a jogi szeméIylszeÍvezeÍ" ĺekintetében nem

tęrvezünk olyan változást' amely miatt a jogí szeméIylszervezeÍ máľ nem minosülne áttrátható

szervezetnek.

Tudomásuj Veszetn. hogy'. amennyiben bármifé|e változás niatt a jogi szemelv/szervezet már

nem minosülne átláthati szeľvezetnek. a béľbeadó a bérleti szerződest.iogosuIt |clmondani.

Budapest. J--a(o, Ü3 9 {
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