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Melléklet: páiyź.zatbontási jegyzőkönyv, pźůyźuat értékelési jegyzőkönyv,pá|yázatok

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerület, Losonci tér 6. szźlm a|atti,357f8l37lN3 hrsz.-ú, I55 m.
alapteľületű, utcai bejáratű ftildszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség, amely az ingat|an-
nyi|váĺtartásbanüzletbesorolássalszerepel.

Az onkormányzatiHázkeze|ó hoda a fenti helyiséget2015. december 15. napjan vette birtokba. A
birtokbavételi jegyzőkönyv szerint a helyiség jó állapotu, (4) műszaki besorolású, rendeltetésszerű
haszná|atra alkalmas.

A Viárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság a 37112016. (w. 18.) szátmu hattlrozatában felkéte
Tarsaságunkat a ,tźrgybani helyiség bérbęadására vonatkozó nyilvános péiyázat kjírására,
2a7 333,- Ft/hó + AFA bérleti díj ĺisszegen. A Kiíró kikötötte, hogy a helyiségľe nem adható be olyan
ajźłn|at, amely a Képviselő-tęstiilet 24812013. (VI. 19.) hatźtrozatźnak 8. a) pontja szerinti 25 %o-os

bérleti díj kategóriábatartoző, illetve nyilvános internet szolgáltatás (internet kávézô, call center, stb.)

tevékenység végzésére vonatkozik.

A helyiség bérbeadására vonatkozó pźiyá.z;at kiírásáľa első alkalommal kertilt sor.

A Gńfton Property Kft. (Toronyi Feľenc) 2014. október 31. napján kelt, és fiiggetlen szakértó á|ta|
(Mozaik 8 Kft. Gódor LźszIó) 2016. március 09. napjan akĺn|izźit értékbecslése szerint a helyiség
forgalmi értéke: 3l.l00.000'- Ft.

Apá|yázatkozzététę|ere 2016. ápń|is 27. nap1źn kerĹilt soÍ) az ajánlat benyujtásának határideje 2016'
május 19. napja volt, a pźĺIyázatbontására 2016. május 1'9. napjánkerült sor.

Apźúyźlzati hirdetményben foglalt határidőn belül egy, az alábbiak megnevezett ajánlattevőtő| érkezett
be ajánlat.

1.) Ajánlattevő neve: ,,FEJES-KER'' Hangszerkereskedő és Szolgáltató Koľlátolt
Fele|ősségű Táľsaság

Cégtregyzékszáma: 09-09-0050l l
Székhelye: 4D25Debrecen, Miklós u.4.
Adószáma: 11553007-2-09
Képviseli: Fejes Tamás István és Fejes János önálló képviseletre jogosult

ügyvezetők
Ajánlott nettó béľleti díj: 210.000'- Ft/hó
Béľbevétel időtartama: határozat|aĺidó
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Helyiségben végzendő
tevékenység:
Egyéb vállalások:

hangszerbolt, a Taĺkcsapda együttes márkaboltja, és fodľászat
nincs

A' pá|yázat bontásakor megźi|apitźtsra keľtilt, hogy az ajánlattevő a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 30
napnál nem régebbi ,,nullás'' igazo|ástú az ajźln7athozrlem csatolta be. A bontást követően Táľsaságunk
írásban' határidő megjelölésével fe|szó|ította az ajźtn|attevót az igazo|ás határidőben töfténő
hiánypĺitlására.

A ,,FEJES-KER'' Kft. hatáľidőn belül csatolta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását a tarsaság
köztartozás mente s sé géľó l.

Mindezekľe tekintettel, a pá|yázatértékelő bizottság javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságnak, a fenti helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pályázatot nyilvánítsa érvényesnek és
eredményesnek, a páIyázat nyertesének a,'FEJES-KER'' Kft .-t nyilvánítsa.

Apá|yázati kiíľás alapján az értékelés szempontja a legmagasabb bérleti díj volt.

A lefolytatottpá|yźnati e|játás, valamint ablrá|ő bizottság értékelése a|apjénjavasoljuk a Budapest
VIII. keľület, Losonci tét 6. szám a|atti, 35728l37lV3 hľsz.-ú, utcai bejáratu füldszinti, 155 m2
alapterületrĺ, üres, önkormányzati tulajdonú' nem lakás céljára szo|gáIő helyiség vonatkozásában a

''FEJES-KER'' Kft.-vel való bérleti szerződés megkötését határozat|an időre 30 napos felmondási idő
kikĺjtésével, hangszerbolt, valamint a Tankcsapda együttes márkaboltja és fodrászat tevékenységek
cé|jára, az ajtn|atbaĺ szereplő 210.000,- Ft/hó + Ára. néľletĺ díj + közüzemi és kĺilönszolgáltatási
díjak <isszegen.

A benyújtott iratok alapjźn megállapítható, hogy a ,,FEJES.KER'' Kft. a nęmzeti vagyonľól szóló
20|I. évi CXCM. törvény 3.$ (1) bekezdésének 1. pontja szeľint źt|źtható szervezetnek minősül'
ellenę végĺehajtás-, csőd- és felszámolási eLjźtrás nincs folyamatban, tĺársasági adó bevallási
kötelezettségének 20|4. és 2015. évben eleget tett.

II. A beterjesztés indoka

A nem lakás céljara szolgá|ő helyiség bérbeadásáľa kiírt nyilvános pźiyázat lezárásához, az eredmény
megá||apitźlsához bérbeadói döntés szükséges, amely döntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság
jogosult.

III. A döntés céljao pénziigyi hatása

A helyiség mielőbbi bérbeadásából befolyó béľleti dij fedezi az onkormányzatközos költség fizetési
terhét és plusz bevétele is keletkezik, illetve a bérlő a helyiség á|Iagát folyamatosan karbantartja.
Amennyiben nem adja bérbe a helyiséget az oĺ.lkormźnyzat, kiadásként havonta közös továbbra is
költség fizetési kötelezettség teľheli.

A hatfuozati javaslat elfogadása a 2016. évi bérleti díj bevételt pozítívaĺ befolyásolja. A döntés
pénnlgyi fedezetet nem igényel.

rV. Jogszabályi ktirnyezet

A Budapest Józsefuarosi onkormányzat vagyonaról és a vagyoÍI feletti ręndelkezési jogok
gyakorlásáról szóló 6612012. (xII. 13.) önkorrnányzati ľendelet 17. $ (1) bekezdésének ab) pontja
a|apján,100 millió Ft-ot meg nem haladó értékű vagyon hasznosítása esetén aYárosgazdálkodási és
Péĺlzugyi Bizottság jogosult dcjntést hozni.

Az onkoľményzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 35/2013' (VI' 20.) önkormźnyzati rendelet (a továbbiakban: Renđelet) 2. $ (1) bekezdése
értelmében a Képviselő-testtilet (a továbbiakban: Kt.) - a rendeletben meghatarozott feladat- és
hatásk<jr megosztás szerint _ <inkormĺányzati bérbeadói döntésrę a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot j ogosítj a fel.

A bérbeadás módját a Rendelet 7. $ (1) bekezdésének a) pontja hattrozza meg, amelynek értelmében a
helyiséget csak versenyeztetés a|apjtn lehet béľbe adni, ha a beköltözhető foľgalmi étéke eléri vagy
meghaladja a25 mil.|ió forintot.
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A Rendelet 12. $ (3) bekezdése értelmében, a határozat|an időľe szóló béľleti szerződést 30 napos
felmondási idő kikötésével kell megkĺitni, amennyiben a bérbeadásról szóló döntés meghozatalakoľ
ettől eltéró rendelkezés nem születik.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján, a leendő bérlő a béľleti szerződés megkötését megelőzően
köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként megfizetni, valamint
a Rendęlet 17. $ (4) bekezdése szerint, a béľleti szerzódés megkötését k<jvetően kozjegyző e|őtt
egytlltlalú ktjtelezettségvállalási rryilalkĺrzal.ĺr L a|álrni.

A Rendelet 18. $ (2) bekęzdésę aIapjźn, a bérlő kijelöléséľől töľténő értesítésnek figye|meztetést kell
tarta|maznia, hogy ha a kijelölt személy a bérleti szerződést határidőben nem köti meg vagy a bérleti
jogviszony létľejöttének feltételeként e|őirt akozjegyzői okiratot határidőben nem írja a|á és adja át a
bérbeadó szervęzet részére, a béľbeadónak a bérlő kijelöléséről szóló jognyi|atkozatéthoz valő
kötöttsége megszűnik, ezt kĺivetően a béľbeadó már nem kö'teles a bérleti szerzodés megkötésére.

Az Onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľleti dijárő| rendelkező
248120Í3. (VI. 19.) számĺl képviselo-testületi határozat II. Fejezet 7. pontja értelmében, abban az
esetben, ha a helyiség bérbeadásáľa, versenyeztetés, vagy pá|yázat ítján keriil sor, a minimális bérlęti
dijat a helyiség AFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének 80 %-át alapul véve lehet meghatátozni
(atárgybani ingatlan esetében a forgalmi érték 80 %-a24.880.000,- FĐ. Nyilvános páIyánatás ęsetén
önkormányzati éľdekből a minimális bérleti díj alacsonyabb forgalmi értéken is meghatározhatő, me|y
nem lehet kevesebb 50 %-ná|. Amennyiben a pá|yázatban a bérbeadás soľán végezhetó tevékenység
nem kerül megfiatározásra, úgy az a|ap béľlęti díj mértéke a helyiség AFA nélküli bekölt<jzhető
forgalmi értékének 8 %o-a (attlrgyí ingatlan esetében a számitott nettó havi bérleti összeg: 165.867,-
FĐ.

A VersenyeztetésiSzabá|yzat 33.)-39.) pontja a|apjántörtént apźiyázat bontása, apźiyázati ajanlatok
elbírálása és az ehhez kapcsolódó jegyzőkönyvek elkészítése.

Fentiek alapjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Hatáĺrozatijavaslat

év. (...hó....nap) szźműYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat

AYtrosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Losoncĺ tér 6. szőm a|atti,35728l37lN3 hľsz.-rĺ, 155 m2 alapterületrĺ'
utcai bejaľatu' ftjldszinti, üres, cinkormányzatí tulajdonú, nem lakás cé|jára szolgá|ő helyiség
bérbeadásáľa - a37112016. (rV' 18.) számú VPB hatáľozat alapján - kiírt nyilvános pá,|yázatot
érvényesnek és eľedményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. június 20.

2.) megá||apítja, hogy a ptiytuat nyertese a ,,FEJES.KER' Hangszeľkeľeskedő és Szolgáltató
Koľlátolt Fe|elősségíĺ Táľsaság (székhelye: 4025 Dębrecen, Miklós l' 4'; cégsegyzékszáma:09-
09-00501I; adőszáma: 11553007-2-09; képvíseli: Fejes Tamás István és Fejes János önálló
képviseletre j ogosult tigyvezetók).

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdáIkodásiigazgatója
Határidő: 2016. junius 20.

3.) felkéń a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. keriilet, Losoncĺ tér 6, szám
a|atti,35728/37/N3 hrsz'-u,155 m2 alapterüleíĺ ,ltcaibejźraÍu, fbldszinti, üres, nem lakás céljrára
szolgáló helyiség bérbeadásáľa kiírt nyilvános pá|yázat nyeľtesével, a ,,tr.EJES.KER" Kft.-vel
történő béľleti szerződés megkötésére, hatátozat|an időľe, 30 napos felmondási határidő
kikötésével hangszerbolt, valamint a Tankcsapda egyiittes márkaboltja és fodrászat tevékenységek
cé1jára,210.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + konizemiés kÍilĺjnszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsęfuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuido: 2016. auzusztus 31.
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4.) a jelen hattrozat 3.)- pontja szerinti bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az
onkormányzat tulajdonáhan źi|ő nem lakás cé|jfua szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szőIő 35l20I3. (VL 20.) önkormáĺyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése aIapjćn 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kĺ jtelezettségvállalásinyi|atkozata|áirtsátvá||a|jaaleendőbéľlő.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodásí Központ Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatáľidő: 2016. július 3 i.

A döntés végrehajtástłtvégzo szervezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKozpontZľt.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. junius 14.

ígazgatő

LBÍnre,: BALoGERIKAREFERENS t--Ô

PÉtĺzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL / Npvĺ IcÉNypl-, IGAZoLÁS: ą (-

BETERJEszTÉsnnArr,ą.LMAS: 
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P äůy ázat bontási j egyzőkiinyv
amely 20|6. május 19-én, a Józsefvĺĺrosi GazdáIkodási Kłĺzpont Zrt. hivataloshe|yĺségében készĺilt a Budapest vnl. Ę.ľ]:, l,","".i ti. o. szám alatti iĺnkoľmányzatĺtulajdonú üres nem ].akás cé|jáľa szo|gátĺi. ffi*[.-ueľleti jogának megszeľzésévelkapcsolatosan kiíľt nyi|vános pilyázatkafcsán. ý ę ''

Jelen vannak!
Ajelenléti ív szerint'

A páIy ázatbontó b izotts ág tags ai :

- Maľkó Tímea a pá|yazalcot lebonyoiító Józsefvarosi Gazdálkodási Központ Zrt,Kereskedelmi célú béľbeadási Iľodavezetője,apźúyázatbontó bizottság elnĺĺke,- Balog Erika a páúyázatot lebonyolító ĺä''"ĺ".ĺ*'ĺ GazdáIkJdási Ktizpont Zrt.Keľeskedelmi célri bérbeadási Iroda ľészéľól, 
"paly,aiitĹáúo bizottságtagsa,-Dr. KerényiGéza ügyvéd, aJőzsefvźrosĺ oazĺeítoal.ĺ-ro,pontZrt'jogi képviselője, ap ály ćuatbontó bizottság tagj a.

Maľkó Tímeą a páIyázatbontó bizottság. elnöke megnyitja a bizottság ülését' Felkéľi BalogEri kát a p á|y ázatbo ntásľó I készril o j e gyzđ kci n yu u"'.ře,i,ě.

Markó Tímea ismęľteti a pźúyazati kiíľĺísban szereplo adatokat. A pá|yánatkíírója a BudapestFővráľos VIII, Kenilet Józsefuarosi onkoľmanyzit. a pa|yi,ut lebonyolítója a JózsefuarosiGazdalkodási Központ Zrt.

A páJyázat cé|ja: a Budapest Fővaľos Józsefi,iárosi Önkományzat KépviselőtestületVaľosgazdĺĺlkodási és PénzĹigyi BizottságanaJ::T/]Oű ĺił l8.) szímú dtintese a|apjćnafulajdonát képezo Budapest VIII. keľĹilet, 35728/3l/N) heĘrajzi szaĺn ďatt felvet! aBudapest VIII' kenilet, Losonci tét 6, számalatti, 155 m'alapteniletű üres, önkormányzati
fu laj donú nem lakás céIjara szo\gźt|ő helyiség béľbeadása rlyĺlu*nos pá|y azat útjan,

!'yá|.vázant az nyeri, aki a pétyazati fe]hívásban rĺĺgzített fe]tételek teljesítése me]]ett abérleti díjra a legmagasabu a;aĺátot teszi' A palyázat"e|yJĹ ľ"l,o,"l eit, az ajźn|attevő áttalmegvásaľolt páIyázati dokumentác ió tartalmazza, 
.

ľ*k.o TínĽu e|oadja,hogy az ajánlattételí eljáľás nyilvános, a KiÍró a pźiyázatifelhívástközzétette Budapest Józsefuráľosi onkormányzat Poígánnesteľĺ HivaÍ.a|ban, a Józsefviĺľoshonlapján (wwwjoz-sefvaros.hu), továbbá 
.a 

lozseň'íosí c-aalpodási Kcĺzpont Zrt,honlapján (www'kisfďu.hu), és a Bp. VIII. kertil"t, l.oson"ĺ u. 2. sz' alatti irodájánakhirdetotábláján, valamint a Polgal.mestäĺi Hivatalkciltsjgň"ni", ľ,i.a.tési felületein.
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Minimá|is
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bérleti díj

3s128/31/A/3
207.333.-Ft
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Maľkó Tímea ismerteti, hogy az ajánIat benyújtásanak határiđeje 2016. május 19. 113o óra
volt. A benyujtas helye a Józsefvarosi Gazdálkodási Központ ZÍt. 1083 Buđäpest, Losoncí u'
2. ď,atti, Kereskedelmi célú bérbeadĺísi Irodája.

Maľkó Tímea ismerteti továbbá, hogy Kiíľó kikot<ĺtte, hogy a helyiségekben nem végezheto a
Képviselő-testrilet 248/z0l3, (vI. 19') szÁm:ŕabatfuozatćnak 8. pondďszęľinti f5 oÁ-osbérleti
dij kategóľiábatartoző, illetve nyilvános íntemet szolgáltatás (intémet kź'uézó, call centeľ,
stb') tevékenység^ Az ílyen tevékenységre vonatkozó ajanlatot Kiíró éľvénytelennek
nyilvánítja'

Taľgyi helyiségľe vonatkozó pá]-yazati dokumentációt egy cég vásĺárolta meg.

Az ajźn|anételi határidőig 1 db péůyázat érkezettbe az a!ábbi ajánlattevőtol:

r.)

Ajanlattevő neve:

Székhelye:

,,FEJES-KER'' Kft. (cé,gsegyzékszám: 09.09-005011)

4025 Dębrecen, Miklós u. 4,

Ajánlott nęttó béľleti díj (Ft/hó): 210'000,-Ft

Béľbevétel időtaĺama: hatźltozat|an

Tevékenys ég: hangszeľbo lt, Taĺkcs apda márkabo It, fo dľászat

Egyéb váIlaiások: nincs

A pá|y źuatbontáson a pály azi nem j elent meg.

A pá|yźnatbontó bizottság megállapítja, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal nullás isazo|ásáLt
nern csatoita be.

Markó TÍmea elmondja, hogy ajanlattevő ajránlott, tértivevényes levéIben, 5 munkanapos
határiđő kitűzésével felszólításra kenilt az ajŕnlattal kapcsolatos foľmai vagy taľtaimi
hiányosságok pótlásáľa' amennyiben a szfüséges nyilatkozatokat, igazolásokat nem
megfelelően, illetve nem teljes koriĺen csatoltiík' Ameruryiben az aján|attevő a felhívás
kézhezvételét ktjvetően az abbaĺ megjelölt hataridőre abitnyt nem' vagy nem teljes kdnĺen
pótolják, i;gy ajćn|atuk a hiánypótlási hatarido elteltének napját követő naptóI éľvénytelennek
minősül, és a pá|yttzat további részében nem vehet részt.

Markó Tímea, a páIyázatbontó bizottság elnoke megállapída, hogy a Budapest VIII. kerÍĺlet,
35728/37lA/3 he|yrajzi szćlm aJatt felvett, a Budapest VIjI. kerület, Losonci tér 6' szĺím alatti'
l55 m2 alapteľületu, üres tinkormányzati tulajdonú nęm lakás célú helyiség béľbeadásaľa kiíľt
nyíIt pőIyazat ęlbíralásának hatĺíĺideje, és a váľható eredményhirdetés 2076. augusztus 17-e.

O
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MT\o Tímea a pá|ytnatbontó bizottság elniike a fenti helyiségľe vonatkozó péiytnat bontó
ülését bezárja.

k. m. f.

^Ą\1'---l )

Bđog-Eíika ľefeľens
a pźl|y źĺzatbontó bi zotts ág e lnöke jegyzokönyvvezeto

Dr. Kerényi Gézaügyvéd
jegyzokönyv hitelesítő
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Je|enléti ív

amely 2016. május 19-én, a Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zrt, hivata|oshelyiségében készÍilt a fenti címen lévő önkorm őnyzatitulajdonú ĺr.es nem lakĺs céIjáľaszolgáló helyiség bérleti jogának megszeľzésével kapcso|atosan kiírt nyilvánospá|yázatrő|.

Maľkó Tímea irooaffi
bizottság elnöke

Balog Erika ľeferens a pelyázatuo"to-bizottsae
taga

Dr. Kerényi Géza ugyve@
bizottsĘtagsa



ÉnľÉxplÉsI JE GY zoroNYv
Készůi|t: 2016. június 07-én 1100 óľakor aJőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt. Kereskedelmi célúbérbeadásÍ lľoda (l083 Budapest, Losonci u' 2.) hĺvatalrrs helyiiegeu"n. 

---.-'

Táłrgy: Budapest VIII. keľüIet, Losonci tér 6. sám alattí,35728/37/N3 hrsz-ri helyiség bérbeadásárakiírt nyilván os p á|y ázat éľtékelése.

Jelen vannak: jelenlétí ív szerint

Markó Tímea ismeľteti a pá|yár-ati kiírásban szeľeplő ada1okat' A pátytnat kiírója a Budapest FővárosVIII. kertilet Józsefvarosi onkormányzat'

A Budapest Fővaros Józsefváľosi onkoľmányzat Képviselo-testĺilet Váľosgazdá|kodási és PénztigyiBizottságának371/20|6. (IV. l8.) számú aorltese alapian a tula.;Jonát képező Budapest VI1I. kerület'35728/37/N3 he|yrajzi szám alatt felvett, a B.udapest'ÝnI. rc'ili"t, Losonci tér 6. szánalatti, 155 m2alapteľtiletíí, ĺ.ires, onkormányzati tu|ajdonri näm l^tá' 
"eu*ä szolgáló helyiség bérbeadásárany i lvános pá|y źnat ki írĺásáľó l határ ozotl.

A fenti batározata|apján a Józsefváľosi Gazdálkodási.Közpon.t Zrt' elkészítette a helyiségre vonatkozópä|yázati kiírást, amelyet ki5zzétett a Budapest Józsefváľosi onl.o.*any*t Po|gármesteľi Hivatalban,Józsefváľos hon|apján (wwwjozsefvaros.|iu), a Józsefuł*i c-aĺ|k:-{*í Központ Zrt. hon1apján(www.igk.lrĐ, a Józsefuárosi Gazdáltođrĺsi.t<tĺzpont Zrt, nuaup"st VIII., Loson ci u. 2, szám alatľi

lfÍ][ľi['ĺirđetőt'áď'áLján' 
a Józsefuáľos címťi ĺ;'ago* és a iolgáľmesteľi Hivatai ká|tsegmentes

A Budapest VIIr., Losonci téľ 6. szám alatli, 35728/37/A/3 helyĘzi szám a|att felveťt l55 m2alapteľületĺi nęm.lakás céljźra szo|gá|ő iires helyiśég e|ső alkaiommat kerĺiltek kiírásra 20,t.333,-FtJhó+ AFA béľleti + közĺizeni- és kĺilonszolgáltatási díj-on.
Az ajźn|atlok benylijtasának hataľidej e fO16. majus l 9. 1 l30 óra volt, a benyújtás helye a JózsefváľosiGazdáIkodási Kcĺzpont zrt' 1083 Buđapest, Losonci u'2. a]atti iľoaĺ.ia.

Á fenti helyiségre vonatkozó pályázati dokumentációt kegy cég vásárolta meg'

A hatáľidőben beéľkezett ajanlatok száma: I db

1,)

Ajánlaĺtevő neve:

Székhelye:

Ajanlott nettó bérleti díj (Ft1hó):

Bérbevétel időtaltama:

Tevékenység:

Egyéb vállaIasok:

,,FEJES-KER"Kft. (Cégegyzékszám: 09-09-00501ĺ)

4025 Debrecen, Miklós u.4.

210.000,- Fr

hatfuozatlan

hangszeriizlet, a Tankcsapda egyi'ittes márkabo|tja, és
fodrászat'
nincs

Apá|yázatbontáson apá|yáző nem jelent meg.

A pályźnatbontó bizottság megállapítoťta, hogy az, ajźtn|attevő a Nemzeti 
^dó-n apnál nem régeb b i,,0-ás'' i gazo|ás źłt az aj ćĺn|ath oz n em csato l ta.

,//

!J' .,: ,/
'ir.

\ ({-/\

és Vám Hivatal 30



A Józsefiraľosi Gazdálkodási Központ Ztt..2016. május 23-i térÍ'ivevényesen levélben ťelszólította azaj án I attevőt az igazolás h atári dő ben töľtén ő hiánypótIäs ára.

ä*::11*ľ;"[Łłäľ.*őn 
belül csato|ta a Nemzeti Adó.és Vámhivatal igazo|ását a tÁrsasźlg

Eľtékelési javaslat: a pá|y ázatéľvényes.

Mindezek tekintetébęn a pá|yźaatértékelő bizottság. javasolja a Váľosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottságnak, a fenti helyiség béľbeadására.tiĺľt niilvĺ,*-iZlia^*t nyilvánítsa érvényesnek, éseredményesnek, és az alábbi sorrendetjlavasotja: r_..J'

t.) ,,FEJES_KER" Kft.

ä-[?-x'':'1{TJ:ľJä ;;:"u"'u 
javaslat índokai: A pźiyázati kiírás a|apján az éltékelés szempontja a

Mindezek tekintetében a pátlyáuatértékelő brzoľtság javasolja a Budapest Főváros VIII. KeľületJózsęfvárosi onkoľmányzaĹKépvise|ő-testĺiletének, h=ogy a ĺe'itĺ ľolyĺ,eg.ue,ueuaa"a.á kiíľt nyilvánospá|yázatot nyilvánítsa éruényesnek és eredményesn"ř eIIupi.'" meg hogy a pá|yźnat nyeľtese a
',FEJES-KER'' Kft. és a bér|ęti szerződés megkořésére kérje iel u ĺo",éĺu.ĺ.š,i c.'oál."a.si KőzpontZrt'-taz ajánlatban és a vonatkozó jogszabáIyótbun megľ,aiaľozon ĺ"te,"l"l. melĺett.

Tekintettel aľra, hogy egyéb észrevétel nincs, az értékelés vezetóje az értékeĺést 20l6. június 07. 1 l 30
órakoľ |ezárja.

K.m.f.

Markó Tírnea
Kereskede|mi cétú béľbeadási lrodavezető
pä|y áatértéke | ő b izottság e l n ö,ke

dr' Kerényi Gér-a ügyvéd'
jegyzőkönyv hitelesítő

i/
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Jelenl éti ív
amely f0t6.június 07-én, a Jĺĺzsefváľosi Gazdálkodási Kiĺzp ont Zrt.Kereskedelmi céIribéľbeadási Irodájában készüIt a Budapest VIII. kerĺi|et, Losonci téľ 6. szám alatfiiĺnkoľmányzatĺ tulajđonú ĺiľes nem lakás c é|jáł,ra szolgáĺo helyiség béľIeti ;ogĺnat(megszerzésével kapcsolatosan kiírt nyÍlt pőńyázatánax cľtékele," " 

.

Maľkó Tímea a pá|y azatéľtékelő bizottság elnöke

B alo g Eĺika a pá|y ázatértékel ő bi zot tság Íagtr a

Dľ' Keľényi Géza ugyvéd a pá|yázatélĺékelő
bizoÍtságtaga

".//
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2. számú melléklet

Budapest ff[., Losonci téľ 6. szám a|atti,35728ĺ37/N3 helyľajzi számrĺ nem lakás
céljára szolgá|ĺĺ helyiség béľbeadĺĺsa

Jelentkezési lap
jogi szeméIyek és egyéb szeruezetek számáľa

a,aapest,ł#/fł. . aŚ'/ś. .. , ,..

cégszega aláítźn

źű-pb*Veb m+

Jo gi személ y / szew ezet nev e,
cégfoľmája:

'r = 4E3tJ - Y*eY- V*F\
-a. ť1

-Łc. f?Vť,{ yFŁ
Székhelye: koJs bc|ł*<cey. , M ,fu*/,:^, |) łr
Postacíme: \J h
TeIefonszríma: -Yô 93h. 3.ł.=<:
Fax száma:

E-mďl címe:

Statisztikai sámieI:
,,ł/5{3cc't,_ 

hYýS . /!s- o",
Cégnyilvantanási/nyi l vántaľtás i
száma,' o3-ro? -cosv)(
Adószáma: l)ĺs 5o-.ĺ - 2. o$
Számlavezető bantj ának neve: Ss*u*-^L ľ-ťąą,ła,ŕa Ł5ía01 ĺrŁ
Bankszímlasztrna: 1t-!9p 36.}-lc8l66 h3 . ď.looÔ3o e-
Képviselőjének neve, beosztłĺsa: t \e;-T.o.onis ĺsh'o^ , Ú'lv\JťZ e [.8
Meghatalmazott neve2:

Telefonszáma: ř.o ) 33c - íý 3ą
Fax száma:

E.mďlcíme: /^i-ł
4 € És.Łť Y /c.ü rłl,1,Ĺł ĺ l' r'..: hU

2 Meghatalmazott esetén

L2



, 3. szĺĺmú melléklet

Budapest vI[., Losonci téľ 6. szám alatti, 35728137/N3 helyľajzi számú nem Iakás
céIjáľa szolgáló helyiség bérbeadása

AJÁNLATI osszBsÍľo

I

I
l,.í' l/.. |li l]1e\c5* Lev yFř |./'.'..-.Y.......?:..i. ..',1névijogi'ŕttl1ll.' Losoncl tér 6. szám a|atti, 357f8ĺ31lN3

helyiség béľbeadására kiírt paJyázatta ajánlatomat

Nettó havi bérleti díj ajádat:

Béľbevétel időtaľtama*: bÉározatlan l határozott idő: . . . .'. ....év

Egyéb vállďások:

'żl

. / 
^.,/ 

t

',/a...,, í Y
' :'.'.'i :-: "i :." :'.'." ' ;' : '\'<::'
a: +ĺ,l^tt"ł i 

"iá'ryľJ" 
e e># ;i ;i;;,

A*-galmegjelĺĺltľésznélamegfeleIőszövegaIáh'űzando
iť-1€S - u*-* IsŁ-
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Cég kivon at
A Cg.09.09-00501 1 cégjegyzékszámÚ "FEJEs'KER'Hangszeľkereskedő és SzoIgáltató Kor|áto|t Feĺelősségű
Társaság (4025 Debrecen, Miklós utca 4.) cég2016. május iB. napján hatá|yos adatai a következók:

|. Cégformátó| fugget|en adatok
1' Álta|ános adatok

Cégjegyzékszá m: 09-09-0050.l 1

Cégforma: Kor|áto|t fe|eĺosségű társaság
Bejegyezve: 1997/07/09

2' A cég elnevezése
, 2ĺ1. "FEJES.KER.' Hangszerkereskedő és Szolgá|tató Kor|átolt Fe|e|ősségLí Társaság

Hatáĺyos: 1997 /o4/o1 ...

3' A cég rövidített elnevezése
3/1. "FEJES-KER" Kft.

HatáIyos: 1 997 / 04 / 01 ..,

5. A cég székhe|ye
5/3. 4025 Debrecen, Mĺklos utca 4'

A váItozás időpontja: 2o0B/01 /1B
Bejegyzés keite; 200B/0.1 /29 Közzétéve: 200B/02l28
Hatályos: 2a0B / 01 / 1 8',.

6. A cég te|ephe|ye(i)
612. 4026 Debrecen, Pesti u 65.

Hatályos: 2005/ 01 / 1 o .''

6/6, 4033 Debrecen, Jázmin utca ].
A váItozás ĺdőponti a. 2009 / 1 2/ 30
Bej egyzés kelte: 2o1 0 / 02ĺ 1 2

Hatályos: 2009 /12/30 .''

6/7 4033 Debĺecen,'.Acsádi Út 1 13.
A váItozás időpontja: 2012ĺ11 /26
B ej egyz é s k elte: 2o1 2 / 1 2 / 20 K ö zz ét éve: 20 1 3 / 0 1 / 03
HatáIyos: 2a1 zl 11 /26'..

6n. 4033 Debĺecen, Kádas utca 29.
A változás időpontja: 2a15/12/21
Bejegyzés kelte: 201 6/ 01 /20 Közzétéve: 201 6/01 /22
Hatályos: 201 5/ 12/2-1 .'

B. A |étesítő okirat ke|te
B/1. 1997. április 1.

Hatályos: 1997 /04/o1 '..

8/2. 2005' január 10.

Hat á lyos: 2005 / 02/ 08'.

B/3. 2005. decembeĺ 3'

Hatályos: ?006/ 01 /o5,',

/./

ł ,}..'
- 'l', j ľ l.,/ĺ w.I 
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Q|Á

Q/t

B/7.

B/8.

Beieavzes kelte: 2012/ 12/20 Közzétéve: 201 3/01 /03
H atá|yos: 2012/1 zlfo ..'

8/1 0. 201 5. december 21 .

902.
9/297.

Bejegyzés kelte:2016/01 /20 Közzétéve: 201 6/01/22
Hatályos: 201 6ĺ01 /?'0 ...

A cég tevékenysége
4759,0B Bútor, viiágítási eszkciz. egyéb háztartási cikk kiskereskedeĺme

Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2013/021 17 Közzétĺźve: 201 3/04/1 8

Hatályos:2013/02/17 .

9/298. 3213,0B Divatékszeĺgyártása
B ej egyz é s ke lt e: foI 3 / Q2 / 1 7 Kozz ét év e: 20 1 3 / 0 4/ 1 8

H atáIyos : f01 3 / 02/ 17 ...

9/299, 1B13,0B Nyomdaie|őkészítőtevékenysé9
Bejegyzés kelte: 2a13/02/17 Közzétéve: 201 3/04/1 8

Hatályos: 2013/02/17, .

9/300. 1814'0B Könyvkötés,kapcso|ódószoIgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013ĺ02ĺ17 Közzétéve: 201 3/04/1 8

HatáIyos: 2013/02/17 .' .

9/301. 1820,08 Egyébsokszorosítás
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 201 3/04/1 B

Hatályos: 201 3 / 02/ 17 .,'

9/3o2. 2611 ,0B Elektronikai aIkatrész gyártása

Bejegyzés kelte: 2o.|3/02|17 Kozzétéve. 201 3/04/1 8

H atályos: f01 3/of/ 17 ...

9/303. 2612,08 E|ektronikai áramköri kártya gyártása

Bejegyzés kelte: 2o13/0fĺ 17 Kozzétéve: 2a1 3i04/1 8

Ha\áĺyos: 201 3 / 02/ 17 ...

9i304. 2620 ,08 Számĺtógép, perifériás egység gyártása

Bejegyzés kelte: 2o13/o2/11 Közzétéve: 201 3i04/1 8

H atályos : 201 3 /02/17'..

9/305 2630,08 Híradás-technĺkaiberendezésgyártása
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2ü 3/a4/1 B

H atáĺyos' 201 3 / 02/ 17 .''

B/6

2006. máĺcius 7'
H atáIyos: 2006/03 /1 3''.

2008. januáĺ 1 1.

A cégiratok fordĺtása az Európaĺ Unĺó me|yĺk hivatalos nye|vén szerepe| a cégnyilvántartásban
A vé]tozás időpontja: 2008/01/28
B ej e gył' é s k e lt ę : 20oB / 01 / 2 9 Köz z ét év ę: 2 0 0 8 / 0 2/ 2 8

Hatályos: 2ao8/ 01 /28'..

2009. december 30.

B ejegyzés kelte 201 0 / 02/ 1 2

Hatályos: ?010/02/12 . .

201 1. decembeĺ 1 9'

B ej egyz é s kelte : 201 2/ 01 / 02 K ö zzét év e: 20 1 2/ 0 1 / 1 9

HatáIyos: 201 fl 01 / 02 ..'

2012. november 26.
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9/306. 2640,08 EIektĺonikus fogyasztási cikk gyárlása
Bejegyzés kelte: f013i02/17 Közzétéve: 2013/0a/1 8
H atályos: 2o1 3 /02/ 17 .'.

9ĺ307. 2790 ,08 Egyéb vi||amos berendezés gyértása

B ej eg yz é s k elte: 2o1 3 / 02 / 1 7 Kö zz ét év e : 2 0 1 3 / 0 4/ 1 8

H at áIyos: 201 3 / 02ĺ 17 ..'

9/308- 3220,0B Hangszergyártás
Bejegyzés kelte: 2013/02/ 17 Közzétéve: 201 3/04/1 8
Hatá|yos: 2013/ 0?./17 ...

9/309. 3312,08 |pari gép, berendezés javÍtása

Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 201 3/04/1 8

' Hatályos:2013/02/17 ,..

9ĺ310. 3319 ,08 Egyéb ipari eszköz javÍtása

Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 201 3/04/1 8
Hatályos: 2o1 3 /02/ 17 .'.

'" 9/311, 3320 ,0B |pari gép, berendezés Üzembe heJyezése

ł Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 201 3/04/1 8
Hatályos: 201 3/ 02/ 17'.,

9/312' 4613,0B Fa-, építési anyag Ügynoki nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/ 17 Kozzétéve: 201 3/04/1 8
Hatályos: 2Q1 3/02ĺ17 ...

9i 31 3. 461 B '0B Egyéb termék Ligynoki nagykereskede|me
B ej egyz é s k elt e: 201 3 / o% 1 7 Kö zzét éve : 20 1 3 / 0 4/ 1 B
Hatá|yos: 2013/ 02/ 17 ...

9/314. 4741 ,0B Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
Bejegyzés ke|te: 2013/02/17 Kozzétéve: 201 3/04/1 8
Hatályos: zo1 3/ 0f/ 17 .'.

9/315. 4742,0B Te|ekommunikációstermékkiskereskedelme
Bejegyzés ke|te: 2013/02/17 Közzétéve: 201 3/04/1 8
Hatályos: 201 3 /02/17 ...

'':'1b 9/316' 4743 ,O8 Audio., vĺdeoberendezés kĺskeleskede|me
iiff Bejegyzés kelte: 2013/o2/17 Közzétéve:2013/04/1 B

Hatályos: 2013 ĺ02/17'.,

9/317 ' 4753'08 Takaró, szőnyeg, fa|', pad|óburkoló kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: ?013/02/17 Közzétéve: 2013/04/1 8
HatáIyos: f01 3 / 02/17 ..

9/31B' 4754 ,08 Vilĺamos háztańási készÜlék kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 201 3/04/1 8
Hatá|yos: 201 3 / 02/ 17,'.

9/319, 4763 '08 Zene., videofe|véte| kiskereskede|me
Bejegyzés kelte: 2013/o2/17 Közzétéve: 201 3/04/1 8
Hatályos: 2013/02/17 ..

9/3f0' 4778 ,OB 
Egyéb m.n's' Úi áru kiskereskedeĺme

Bejegyzés kelte: 2o13/02/17 Kozzétéve: 2O1 3i0a/1 B
Hat áIyos: 201 3 /o2/1 7 .'.

9/321. 4779 ,0B 
Haszná|tcikk bo|ti kĺskereskedeJme

B ej eg yz é s kelte : 201 3 / 02/ 17 Kozz ét év e: 20 1 3/04/ 1 8
Hatályos: 2013/02/17 .'.
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9/322. 4791,0B CsomagkÚldő,interneteskiskereskecje|em
Bejegyzés kelte: 2O13/02/17 Közzétéve: 201 3/04/1 8
Hat á lyos: 201 3 / 02/ 17 ...

9/323. 4799,08 Egyéb nem bo|ti, piaci kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/O2/17 Kijzzétéve: 2O1 3/04/1 B
Hatályos:,2|J1 3/ 02/17 .,.

9/324. 5B19,08 Egyéb kiadói tevékenyseg
Bejegyzés kelťe: 2o13/o2/ 17 Közzétéve: 201 3/04/1 B
Hatályos: ?o13/02/17 ' .

9/325' 5821 ,08 
Számítógépes játék kíadása

Bejegyzés kelte: 2O13/02/17 Közzétéve: 201 3/04/1 8
Hatályos: 201 3/02/17 ...

9/326. 5829'08 Egyébszoftverkiadás
Bejegyzés keĺte: 2O13/O2/ 17 Közzétéve: 201 3/04/.ĺ 8
Hatályos : 201 3/ 02/ 17'..

9/32]. 591 1 '08 Fiĺm-, v|deo., te|evíziómŰsor-gyártás
Bejegyzés kelte: 2013/02/ 17 Közzétéve: 2O1 3/04/1 B
Hatályos: 2u3/a2n7 ...

9/32B' 5912 ,0B 
FiIm-, videogyártás, te|evíziós műsorfe|vétel ulómunkáĺatai

B ej eg yz és ke lt e: 201 3 / 02ĺ 1 7 K ö zzétév e : 2 0 1 3 / 0 4/ 7 B
Hatályos: 2013/02/17''.

9/329. 5913,0B Fi|m-, video- és teievĺzióprogram terjesztése
Bejegyzés kelte: 2O13/O2/ 17 Közzétéve: 201 3/04/1 B
HatáIyos: 2o1 3/ 02/ 17 .',

9/330 5914,0B Filmvetítés
Bejegyzés kelte: 2O13/02/17 .Közzétéve: 201 3/04/1 8
Hat ályos: 2013 / 02/.| 7'..

9/331 . 5920,08 Hangfe|vétel készítése, kiadása
Bejegyzés kelte:2o13/02/1] Közzétéve: 201 3/04/1 8
H at ályos: zo1 3 / 02/ 17'.'

9ĺ332' 6201 ,08 Számĺtógépes programozás
Bejegyzés kelte: 2O13 /02/17 Kozzétéve: 201 3/04/1 B
Hatályos: 201 3/ 02/ 17 ...

9/333. 6202,0B Információ-techno|ógiatszaktanácsadás
B ej e g yz é s k e lt e : 2O1 3 / 02/ 1 7 K ö zz ét év e.' 2 0 1 3 / 04/ 1 8
Hatályos: 201 3 / 02/ 17 .'.

9/334. 6203,08 Számítógép.Üzeme|tetés
Bejegyzés kelte: 2013/02ĺ17 Közzétéve: 201 3/04/1 B
Hatályos: 201 3 /02/1 7 ...

9/335' 6209,0B Egyébinformáció-techno|ógiaĺszo|gá/tatás
B ej egyzés kelte: 201 3 / 02/ 17 Kö zz étév e: 20 1 3 /04/ 1 B
Hatáĺ yos: 201 3/ 02/ 17 .'.

9/336. 6311,0B Adatfeldolgozás,web.hosztingszo|gá|tatás
Bejegyzés keIte: 2O13/0f/17 Közzétéve: 201 3/04/1 B
Hatályos'' 2o1 3 /02/17'.

9/337, 6399 ,0s M.n.s. egyéb infonnációs szoĺgá|1atás
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Kozzétéve: 201 3/04/1 B
Hatá lyos: 201 3/ 02/17 ...

hĹtps:',7occ:l;ł.ĺ:.er-.g.jcgvzek.hu/,]ccgaclĺltlapJ()90900501l/C'eukir.ollat
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9/338. 667g,08.'Egyeb pénzÚgyikĺegeszítcltevékenység
B ej eg yzés keĺt e : 2a1 3 / 02/ 1 7 Közz etév e: 201 3 / 0a/ 1 8
H atályos: 2O1 3 /o2/ 17 .''

9/339. 6820 ,0B 
Saját tu|ajdonÚ, bére|t ĺngatlan berbeadása, Üzerne|tetéseBejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzetéve: 201 3/04/1 BHatá|yos: 201 3 / 02/ 1 7'..

9/340. 7021 .OB 
PR, kommunĺkáció

Bejegyzés kette: 2013/ 02ĺ17 Kijzzetéve, 201 3/04/ 1 8
Hatátyos: 201 3 / 02/ 17,..

9/341 . 7022,0B ÜzbÍvite|i, egyéb vezetésí tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 4i527515,,: 201 3/04/1 B
H atályos: 201 3 /02/ 17 ..'

9/342. 7219 ,0B 
Egyéb természettudományi, mŰszakĺ kutatás, fe1lesztésBejegyzés kelte: 2013/o2/l7 Kozzétéíe: zol sl,olą)l8

Hatályos: 2013/02/17'..

9/343. 7311 ,0B 
Rek|ámÜgynöki tevékenység

Bejegyzés kette: 2O13/02/17 Közzétéve: 201 3/04/1 B
H at á|yos: zan/ 02/ 17''.

9/344, rc12,08 Médiareklám
Bejegyzes ke|te: ?:o13/O2/,I7 Kozzétéve: 201 3/04/7 B
H atályos: za13 / 02/ 1 7 .,.

9/345' rc20'08 Piac-,közvélemény-kutatás
B ej eg yz é s ke tt e : 2o1 3 / 02/ 1 7 K özz étév e : 20 1 3/ 04/ 1 8Hatályos: 201 3 / 02/ 1 7 .''

9/346' 7420'08 Fényképészet
B ej egy z és k elte.' 20 1 3 / 02/ 17 K ozz ét év e : 2 0 1 3/ 04/ 1 B
H atályos: 201 3 / 02/ 1 7 ..

9/347 ' 7490 ,08 
M.n.s' egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenysegBejegyzés kelte: 2013ĺO2/17 Kozzéteve: 201 3/04/1 B

Hatátyos.. 2013/o2/17 ..,

9/348' 7721 '0B Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Bejegyzés kette: 2013/02/17 Közzétéve: 201 3/04/1 8
r1atályos: 2o1 3/O2/ 17 . .

9/349' 7722 ,08 
Videokazetta, lemez kö|cscjnzése

Bejegyzés kelte 201 3/02/ 17 Kijzzétéve: 201 3/04/1 8Hatályos: 2013/02/1 7 ...

9/350. 7729,08 Egyéb személyi haszná|atÚ, háztartási cikk kÔlcsönzéseBejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 201 3/04/1 8Hatályos:2ü3/a2n7 ...

9/351, 7732,08 Építőipari gép köicsrinzése
Bejegyzés ke|te: 2O13/O2/17 Közzétéve: 201 3/04/7 BHatályos: ?o1 3/o?/17 ..,

9/352. 7733 ,08 
lrodagep kö|csönzése (beleeĺtve: számílógép)

Bejegyzés kette: 2O13/02/17 KöZzétéVe. 201 3/04/1 BHaťáIyos:2o13/02/17 
.

9/353. 7739'08 Egyéb gép, tárgyí eszköz köłcsonzése
Bejegyzés kette: 2013/02/17 Közzetéve: 20. 3/04/1 B
Hatál1las: 2013/o2/17

5. olclĺrl..'jsszcscn: 9 tllclal
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9/354' 7740 '0B Immateriáĺis javak kölcsönzése
Be1egyzés kelte: 2013/Of/17 Közzétéve: 2O1 3/04/1 B
H atáĺyo s: 201 3 ĺ o2i1 7''.

9/355. 7B10'0B Munkakozvetítés

(). olĹ.ĺa|. tjsszcscn: 9 oldal

{/

B ej egyzé s ke tte: Z01 3 / 02/ 1 7 Ko zzétév e
Hatályos.' 2o1 3 / fiz/ 1 7 ..

9/356' 7990 ,0B 
Egyéb Íogla|ás

q/? Ęo

201 3/04/1 B

Bejegyzés ke|te: 2013/02/17 Közzétéve: 201 3/04/1 BHatályos : 201 3/ 02/ 17 .'.

9/357, 8230 ,08 
Konferencia, kereskedeĺmi bemutató szervezéseBejegyzés kelte: 2013/02/1 7 Közzétéve: 201 3/0a/1 8Hatályos: 2o1 3/02/17 ..

9/358' 8299,08 M.n.s. egyéb kiegészííő Üz|eti szolgá|tatás
Bejegyzés kette: 2013/02/17 Ki5zzétéve: 201 3/04/1 8l1atáIyos: 2o13/02/17 ...

8532,0B Szakmai kcjzépfokÚ oktatás
B ej egyz é s k e t t e : 2o.| 3 / 02/ 1 7 K ö z z ét év e : 2 0 1 3 / 0 afi 8Hatályos: 2o1 3 / 02/ 1 7'..

9/360 8551 ,08 
Sport, szabadĺdős képzés

Bejegyzés kette: 2013/O2/17 Kťizzétéve: 201 3/04/7 8Hatályos: 2013/02/17 ...

9/361 . 8552,08 Ku|tuĺá|ĺs képzés
Bejegyzés kelte: 2O13/O2/17 Közzétéve:201 3/04/1 BHatályos: 201 3/02/17 .'.

9/362' 8559 ,0B 
M.n.s' egyéb oktatás

Bejegyzés kelte: 2O13/02/17 Kozzétéve: 201 3/04/1 B
H atáĺyos: 2o1 3 / 02/ 17'..

9/363. B560 ,0B 
oktatás.t kiegészŕtő tevékenyseg

Bejegyzés kette: 2O1 3/02/17 Közzétéve: 201 3/04/ 1 8
Hatályos : 2o1 3/o2/ 1 7 ..,

9/364. 9001 ,08 
Előadó-mŰvészet

Bejegyzés keĺte: 2013/Q2/17 Közzétéve: 201 3/04/1 BHatályos: 2013/02/17 ..

9/365 9002,08 E|őadó-művészetetkiegészĺtőtevékenység
Bejegyzés kelte: 2O13/02/17 Kozzitéve 201 3/04/I 8
H atáĺyos: 2o1 3 /o2/ 1 7''.

9/366, 9003,08 Alkotómťjvészet
Bejegyzés kette: 2013/02/17 Közzétéve: 201 3/04/1 BHatályos: 201 3/o2/17 ...
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9004,08 Művészeti létesÍtmények működtetése
B ej e g yzés k e t t e : 2O1 3 / 02 / 1 7 K o z z ét év e : z o l s ĺ aii l aHatályos: ?o1 3/ 02/1 7 ..'

9329 ,08 
M.n.s. egyéb Szórakoztatás, szabadĺdős tevekenység

Bejegyzés kelte: 2O13/02/17 Kijzzétéve: 201 3/04/1 B
Hatályos: 201 3/02/17''

9/369 9499 ,0B 
. 

M.n's. egyéb kozössé9i, társada|mi tevékenység
Bejegyzés kette.. 201 3/02/ 17 Kozzétéve: 201 3/04/1 B
Hatályos: 20.I 3 / 02/ 1 7 ...

ĺtĺtlrs:./,,ĺlccsz.c-ccgi1g).fclĺ'liLr/1)cc.uac1atlapiO9()ĺ)0050IliCcgkír,ĺlnat
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9/370. 9511 ,08 
számítógép, -perĺÍéria javítása

Bejegyzés kelte: 2013/o2/17 Kozzétéve: 207 3/04/1 8
Hatáĺyos: 2o1 3 /o2/ 1 7'.'

9/371. 9512 ,08 Kommunikációs eszköz javĺtása
Bejegyzés ke|te: 2013/02/17 Kozzétéve: 201 3/04/1 B
H atályos: 201 3 / 02/ 17 ..'

9/372. 9521 ,08 
Szórakoztatóe|ektroníkai cikk javŕtása

Bejegyzés kelte: 2013/02ĺ17 Közzétéve: 201 3/04/1 B
HatáIyos: 201 3/02/17 ..,

9/373. 9522,08 Háztartási gép, háztartásĺ' kerti eszköz javítása
Bejegyzés kette: 2013/of/17 Közzétéve: 201 3/04/1 B
Hatályos: 2u3/a2n7 ...

9/374. 9529 ,08 
Egyéb személyí-, háztartási cikk javĺtása

Beiegyzés keĺte: 2013/02/17 Közzétéve: 201 3/04/1 B
Hatáĺyos: 201 3/ 02/17 .'.

9/375' 9609 ,08 
M.n.s. egyéb személyĺ szo|gáĺtatás

Bejegyzés keĺte: 2013/02/ 17 Közzétéve: 201 3/04/1 8
Hatályos: 2o1 3/02/ 17''.

9/Ą54. 9602,0B Fodrászat,szépségápolás
A változás időpontja: 2016/02/23
Bejegyzés kelte: 2O1 6103/O1 Közzétéve: 201 6/03/03
H atályos : 2D1 6/ 02 /23 ..,

10' A működés beŕejezésének időpontja
10/ 1. Határozalian.

Hatályos: .| 
997 / 04/ 01 .'.

11.
11/3.

A cég tőkéje

Megnevezés Osszeg Pénznem

Osszesen 3 000 000

B ej egyz é s ke lte : 2oO 8 / 01 / 29 Köz z ét év e : 200 B / 02/2 B
Hatályos'' 20o8/O1 /29 ..

l3 A képvise|etre jogosult(ak) adatai13/9. Fejes Tarnás lstván (an.: Lövei Lenke)
Szü|etésĺ ideje: 1 97 3 / 03 / 1 5
4033 Debrecen. Jázmín utca 1.

Adóazonosíto je|: B387B93978
A képvise|et módja: ciná||ó
A képvĺseĺetre jogosu|t tisztsége: Ügyvezető
JogVíszony kezdete; 2oo8/01 ĺ 1 B
A vá ltozá s időpontja: 2O1 2 / 1 1 / 26

(vezető tisztségviseĺő)

7. ĺlĺcĺitl. (isszcsclr: 9 tllclłll
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B ej egyzé s kelt e: 20 1 2 / 1 2/ 20 K özzérév e : 20 1 3 / 0 1 / 03
Hatályos: 2o1 2/1 1 /26'..

13/10. Fejes János (an.: Varga'Erzsébet)
SzÜ|etési ĺdeje: 1 9 44/ 01 / 02
4028 Debrecen, RóZsahegy Utca 35.
Adóazonos íli je|: 82812441 43

.':'']. ' '] ' Aképvise|etmódja:önál|ó
' 
j. .:.', ' ...' '' A képvise|etre jogosuĺt tĺsztsége: ügyvezető (vezető tĺsztségvise|ő), , JogviszonyKezdete: 

zoo'/o.'/jB
. ' ''. A változás időpontja: 2o12/11/26

r:.,1:.,.t;,. , ., r .
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B ej egyzé s k elte : ?01 2 l 1 2/ 20 Közzété v e : 2 0 1 3 / 0 1 / 03

Hatályos: 2012/11 /26 .'.

20 A cég statisztikai számje|e

f0ĺ3. 11553007-4759-113.09.
A változás időpontja:20oB/o1 /18
Bejegyzés ke/te; 2008/01 /29 Közzétéve: 2008/02/28
H atáIyo s: 2a08/ 01 / 1 B,..

21' Acégadószáma
21ĺ3. Adoszám:11553007-2.09.

Közösségi adiszám: HU1 1 553007'
Adószám sŕátusza: érvényes ad iszám
Státusz kezdete: 1997 /04ĺ01
A v á ltozá s id ő pontja: 20oĄ / 09 / 30

B ej egyzé s k e lte : 2o1 2 / o1 / 06 Közz étév e: 20 1 2/ 01 / 1 9

Hatáĺyos: 2004ĺ09 /3o ...

32. A cég pénzforga|mi je|eőszáma

3f/1. 10103434-47105628-00000001
A szám|a megnyĺtásának dátuma: 1997/o4/21 '

A pénzforgalmĺ je|zőszámot a Budapest Bank ZRT Debrecen.] fiók (4024 Debrecen, Vár utca 6) keze|i.

cégjegyzékszám: 01 -1 0-04'1 037

' HatáIyos:2oo2/o1/3o'..

32/6. '1 41 00361 -1 081 6649-01 000002
A szám|a megnyitásának dátuma: 2008/09/o2.

A pénzforgalmi je|zőszámot a Sberbank Magyarország Zrt. Debrecenĺ fiók (4025 Debrecen, Hatvan UtCa

1/a.) kezeli.

Cégjegyzéks z ám: 01.1 0-0 41 7 2o

B ej egyzé s ke lte : f008 / 09 ĺ 02

H at ályo s: 2ao8 / 09 / 02'..

32/8. 141 00361-1 081 6648-01000003
A számIa megnyitásának dátuma: 2a0B/09/12.

A pénzforgaImi je|zőszámot a Sberbank Magyarország Zrt. Debreceni fiok (4025 Debrecen, Hatvan utca

i /a.) kezeli.

Cégjegyzéksz ám: 01 -1 0.041 7 20

Bejegyzés kelte: 2008 / 09 / 1 7

Hatátyos : ?008 / 09 / 17'.

32/9 . 1 41 002'1 3-1 08 1 6660-70000009
A számła megnyitásának dátuma; 2011/11/15.
A pénzfoĺgaImi jelzőszámot a Sberbank Magyarország Zrt' Debreceni íiok (4025 Debrecen, HaÍvan utca

1/a.) kezeli.

^ 
A ^: ^ ^..- :|. ^-ám: 01.1 0.041 720vtrglęgy.ę^ÔÁ

B ej egy z é s k e lte : 2Q1 1 / 1 1 / 28 Közz étév e: 20 1 1 / 1 2 / 1 5

Hatályos: 201 1 / 1 1 /2B ...

45. A cég e|ektronikus eĺéľhetősége
45/2. A cég kézbesítési címe: fejesker@9mai|.com

A váItozás időpontia: 2015/12/21

B ej egyz é s k elte: 201 6 / 01 / 20 Kö zz ét év e: 2 0 1 6 / 0 1 / 2 2

Hatályos: 201 5/12/21 .'.

/: i
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ll Cégformátol fÜggő adatok
1. A tag(ok) adatai

1/10. Fejes János (an': Varga Erzsébet)
Szijletésĺ ideje..| 9 44 / 01 / 02
4028 Debrecen, Rózsahegy utca 35.

A Íagsági jogvĺszony kezde1e: 1997/04/01

A változás idópontja: fo1zl11/26
B ej eg y zé s k e lt e : 701 2ĺ 1 2/ 20 Közzét év e : 2 0 1 3 / 0 1 / 0 3

H atalyos: z012ĺ 1 1 / 26'..

1ĺ11' Fejes Tamás |stván (an': Lövei Lenke)
SzÜ,|ełési ideje: 1 97 3 / 03 / 1 5

4033 Debrecen, Jázmin utca -l 
.

A szavazati jog mértéke minősíteÍt többségti befo|yást biztosít'
A tagsági jogviszony kezdete: 1997 /04/01
A változás időpontja: 201 5/ 1 1 ĺ26
Bejegyzés kelte: ?016/01 /20 Közzétéve: 201 6/01 /23
H atáIyos: 201 5/11 ĺ26 ...

Az IM Céginformációs Szo19áĺata hivatalosan igazo|ja, hogy ezen kiadmány adatai az ĺ||etékes cégbíróság jogerős

végzéseĺn alapulna'k. A cégÜgyben eI nem bírá|t módosítás nincs fo|yamatban'

Készü|t; 20.|6/05/1B 14:22:50. A szoIgá|tatott adatok a kibocsátás ĺdőpontjában megegyeznek a cégnyi|vántartó

ľendszer adataival.
Mĺcrosec céginformációs szoIgá|tató
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dľ. Haliĺsz 'Iĺjłscf közjegzŕi
Budapest VUI. Iĺcriilet Jó.seĺ kľt. 49. l/6/b.
8.: 31 7-43- 00, 266 -77 -38
8/Íax:317.69-18

TANÚSÍľvn.ruy

110 6.J' -0ĺÍy7a 3T 201'6 . ii gy szám -
A]ulírott dr. KolozsÍ Me]inda, mint dľ. HaIász JizseÍ budapesti

\2,s"sv1a kozjegyć5helyettese tanúsítom, hog1, ez az ideÍíizott ot lápon
Íelvett ki]enc olc1al terjec1elmű, a C8. 09-09-005071' cégtregyzékszämú
cégľe kiáliított Cégkivonat az Igazságúgyi Minisztéľium
Céginfoĺmációs és aZ E]ektronikus Cégeljárásban Kozremtikotlő
Szolgálat által a mai naPon nyilvántaľtott adatokkal n.rindenben
*^^^-,,^-:l-
' 

L |C éę ó y Y Lll\. ----.-----

Kelt.: Buc.lapesten, 2016. (kettőezer-iizenlratodik) év május lrinap 18.
(tizeruryolcadik) napján --=------------------

ĺ' \\l,l'
Dľ' KoTozsi

kozjegy

ĺ/,

i,, ;i.'ł/.,,ą
,A-)
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Alulíroĺt FEJEý rAluÍ/is rsTV/íN 402Q Debrecen, Faraĺetúr u. 5/A. szam ulani |ąko.s,

valamínt FEJEý JÁNos 402łt Debr'eęiłł'l, Rózsahegĺ,u. 35. szĺim alatĺi ĺąkos, mĺnt ą

,,FE.ĺE9-KER,, Eangszer*eľeskbđĺ és SzolgáItató Korlátolt Felelősségií Tóľsĺtsóg

képviselői, a t:éget akk,ĺnt jegľzztłk, hagl anáĺIó eljárćlsi jogosultscig melleĺt a c,Jg

géppel vagy készel előírĺ, előnyomotĺ, iĺleĄ:e el(inyomtatotĺ vapł bélyegzőIenyoĺnatos

elneyezése alá nevünkBt az alábbiak ltzerint ĺĘuk

Debľecen, 2005, januór l0.

ľejcs.Tamás István

DR. szILAs BRĺ'GI.ľTA
ľÖzĺncvzĺr
4024 DF,BRECEN, CSAPO U.4.1120.
Te|:5fĺ4f4-f49

3216l50ff-5023ĺ2005. tig1,száln alatt tanúsítom e7en a ĺ:ímpćicĺán}ron szeÍeplo - FE,JES

TAMÁS IsTvÁN (sziiletett: Debľecgĺ' 1973. március 15., an: Ltjveí Lenke) Dcbľccen.

Faľaktáľ il, 5. szám. alattj lakos, aki magźĺ az AS 12f328 szánrťl szenrélyaz,onosító,míg

lakcimét ktĺItĺn igazolvannyal igazolta, - FEJES JANos (szĹiletett: Nád.udl,ar, 1944. januáľ

02', an: Vaľga ErzsÓbet) Debrĺ;ccn, Rózsahegy rr' 35' szám, alatti lahos, aki magát a GV.Ii.
359859 száĺrrrj személ1đ igazoIr'ámya| igazolta _ névaláíľasállak valódísígát. ------.-
Kclt' Debľecenbcn, 2005. Kétczerötödik ćv janrrár l 1. 'ľizenegyedik napjáll.

'.ł!---" ł

i,,,.. ĺ

,'....;"l L'iro*. ;1 { -*ii;;t

oľ;''S'äjlas Brígitta
}K{l/Jęgyzo:'ji

li,,,,/2ý

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



sfi$EB{ffiÄN&{
Be|fö|di megbĺzások Egyedi megbízás

Felhasznáłó

zĺtés 88005757
Ínódosítás BB005757

'ás 88005757

.,.:l';; .**.'l'..i''1ii...'łiii.i.'. j.i.i'..l.' l.:''.'.'1'.' l'. i .ii .r.

Megbízástípus
ĺ Átuta|ás

Osszeg / Deviza
25.400,00 HUF
Kĺĺzlemények
Losoncitér 6., Fejes.Ker Kft.

Végrehajtás napia Át|apot

2016.05.11 Bankba kü|dve

oátum

2016.05.11

2016.05 1 'l

2016.05.11

Idópont

14:44:00

14.44.00

14:49:00

Fejes-Ker Kft.

Bank ĺ SzámIaszám
1 4 1 0021 3- 1 08't 6660 70 000009
!BAN
HU 57 1 41 002131 08 í 666070000009

äłitÝiľ$łtiiĘťiĺłi.:l l .il+.iĺi:ľii;l:..1i.l'iĺiill1;iil:ĺ1iłęĺ,f.a.,iĺn.ę,!i 1ffi
Név

efvárosi G azdálkodásĺ Kozp. Zrt
Bank l Számlaszám
1 0403387-0002885900000006

201 04033870002885900000006

iift

.i.'.l.. ĺĺ"ęsi'Ép,''.łuq$Í. s"(ltí ;.1.''..łri'iiiiii:.ł
Eľtéknap
2016.05.11

Partnerek közti egyedĺ azonosító
160511144120688

/,,

c,;ł.,ĺ
ĺ,, /-1v a

Egyedimegbízás

Meobízás.vá|tozások

2016.05.11 -15:09:25-



Be|földi megbízások Egyedi megbízás

Egyedimegbĺzás
ReÍerencia

BOO5757 160517141'15782

Megbízásĺrá|tozások
Fé|hasznä|ó

88005757
módosĺlás 88005757

ás 88005757

1 4'r 0021 3-1 0B 1 666070000009

IBAN
HU57 1 41 002131 081 666070000009

Végreha|tiás napia Al|apot

2016'o5.17 Bankba kü|dve

Dátum

2016.05.17

2016.05.17

2016.05.17

ldöpont

1 4:1 1 :00

14:11:00

14:1 3:00

Név
Fejes-Ker Kft.

Bank / Szám|aszám

Név
Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozp LN

Bank / Számlaszám
1 0403387-0002886400000008
IBAN
H UB91 04033870002886400000008

ľiťlłl Jiilł i':ff
Megbĺzástípus
1 Átuta|ás

Osszeg / Deviza
789.940,00 HUF

cizIemények
osonci tér 6. aján|ati bizt.

ejes-Ker KÍt.

Ertéknap
2016.05.17

Partnerek közti egyedi azonosító
160517 140453707

//

* ,, l'
ĺ'/

2016.05.17 '14:13:47 '

ĺ:a./ 
ł.
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4. számli melléklet

Budapest VIII.' Losonci tér 6. szám alatti, 35728/37ĺN3 helyrajzi számú nem lakás
céljáľa szo|gźió helyiség bérbeadása

NYILATKOZ,AT

Végelszĺ{molásrĺíIo csődeljáľásról, felszámolásľól, végľehajtási eljárásľĺiI

Alulírott. (név) kijelentem, hogy az egyéni
vállalkozásom ellen végrehajtás elj áľás folyamatban * van.inincs

Budapest,

airĺnlattevo aláírása

I

Alulíľon.€1 .ę/>.-...Lę.v.. .' y*J. l re,,,* -|*o^,d; ĺsáh-'.
( ogi szemé|y 1 Ezerv ezet neve) képvi seleťében kij blentem, ho gy a táľsaság/sze tY ezet

o

o

a

t

Budapest,

végelszĺímolás alatt
ellen csőđeljárás folyamatban
ellen felszámolási elj árás folyamatban
végrehaj tási elj áľás folyamatban

'ł{ł,ł€ ..a.s./'8..'

*álllry!!|
*uuďry4gg
*vaďnincs.-
*vaďnincĺ

A t-gal megjelolt ľésanél a megfelelő szöveg alahuzandó. Teles-V"r, J#*

/'

!/ /1//- vT)

l4
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5. számú melléklet

Budapest VIII., Losonci tér 6. szám alatti, 35728ĺ37lN3 helyľajzĺ számú nem lakás
céljára szolgĺ{ló helyiség béľbeadása

ľIIĺ/ILATK0ZAT

a p á|y áłzati feltéte|ek elfogad ás áľríl,
szelzőđéskötésről,

szeľződéskötési képességľőI,
aj ánlati ktitiittségrőI

tárgyát részletesen
megismertem) aZ ajanlattétel feltételeit, a pá|yázati kiírást magamra nézve kötelezően
elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a helyiséget megtekintettem, az źi|apotźĺt megismeľtem és azt eifogadom.

APa|yźzathoz mellékelt béľbeadasi szerzódés szövęgét megismeľtem és elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyaroľszágon bérleti jogvíszony létesítéséľe jogosult vagyok,

Kijelentem, hogy a pźůytu;ati dokumentációban szeľeplő 90 napos ajánlati kötöttséget
vallaĺom' Amennyiben a Kiíró az ĄánlaÍ'okbirćiatát elhalasztotta, ugy vállalom az ajźn|ati
kötöttség ugyanannyi nappal töľténő meghosszabbítását.

Budapest,

.áĄes -V-e.r vW

Włl

/ĺ
rĺ ż,ĺ,.ą?

15



6. szĺĺmli melléklet
Budapest W[., Losonci téľ 6. szám alatŕi, 35728l37ĺN3 helyľa;zĺ számri nem lakáscéljára szolgáIĺĺ helyÍség bérbeadása

NYILATKOZAT
Kiíľóval szemben fennáIló tartozásrő|' továbbá adĺí és adó,k módjáľa behajtandrí

köztartozásnó|

Alulĺronä1rs.,-.i**räĺ'..$"j*... (mínt -łft.e.ł :,..W.. ...Iét,Y,.

":*i"''"*'.l.' 
Uosĺ szeméLy/szewezet neve) veżető tisztségviseltije) tĺielentem, hogy az

;.'*ľ'ouval 
szemben bérletilhasználati., kapcsolódó kijziizemi- és kĺilĺjnszolgáltatási díj

. Kiíľóval szemb enszerződésben váIlalt és nem teljesített oo,.,","ol!ľ ffi Ľ!99L. Kiíróvď szemben adőtartozása - 
.-f -*.'-" 

+ vatýnincs;- Kiíróval szemben egyéb jogcímen fęnnáIló tartozása * vaďn]nä
melyeket az a|ábbi okiľatokkal igazolok:

./ U ^\.ffi...\ącťeĐ(ô.-at'ę-
a

ĄJ.

továbbá kijelentem, hogy adó és adók 1ódjara behajtandó koztartozásom nem áll fenĺ,melyet a 30 napnál nem régebbi NAV attal kiailítou 
""iiä, 'g*;iffi ň;;;ä'u.*

t ł \ /f\ I ^ \t-+-4.-'W-/Y. đÉ r q

A "-gal jelöIt ĺésznél a megfelelő szcĺveg aláhuzandó.

l6 ĺi
l-,t :;! zl?'' 1r"

-\'(-,



FTV{ROS VIII. I(ER'JLET JózsEFvÁn05I P0L6ńRHESTER1 HII/ATRL PÉHZUEľI U6Y0SZTÁLY RD''ü6YI
U .20411.. Tpl .:

Üĺ.7y i rłEit5zám ł 7.4_4b,! ?(J&./2t]1ć, .
E1#.ądÓ ä 5EĚppćrnĚĺi 1ĺnľ-énťl
-|-g 

1 g.řľrl l rł59*25J..]

ADÖHATóSáGI IGAzÜLÉs

Aĺ ł:ĺnt,;ormányzati adóhatů=á'g igaľolja, hogy nyĺlvántartása szerint
FEJES-KER KFT
- szÉkheLyl4a25 DtEREtrEN' |"ĺIĺ{LóS u' 4._ adÉggém: ĺt5550o7-?_o?
j ogÍ s=eĺĺÉlyłek n társaságnak :

- ankorĺnányzatí adÉ saámláján:

ídegenadl száĺn 1áj ánlmás

- sÉpj ármĹĺaĺJú 
=;árn 1áj án ;

Eu tľ-v á1ta1 kiĺĺrł-ĺtatott: " . .' . .tl,-Ft

mutatkazil.:.

A fentiek alapján äz adúhatÚ=ági igazolás kiállitásának napjáig akÉrelmezőnek adltartcrzása nincg,
A hatńsáEi bízanyítvtnyř- ac tiByfé1 }.;,érésÉre pátyÁzat céljáľrú1 2plĺálriárryLl.rn acltaĺn ki đ kozigaľga.tá=i hatlsági eI j.Árás É= szolgá. 1tatá=á].talános =ztbá1yaírl1 sĺń1ń, tobbsľorosęn ĺnńdosítotŁ Íĺ)o4. évi EXL"torvény (Ket") E3.s (1}' {5) beh.a1apjárr.

äz adlhatlságí igaaotás h:iá11ítása i.1J'etékmentĚ5 ě3 i11etéŁeŁ-rő1 selll.tobbgzcÍrosen rnódclsíttltt 1?9Q"évi xcI1I. torvÉny ( Itv. } I"ĺe11Ék1etÉnek i{XI.{:íÍn 4" trontja értg1ĺnéhgn 
"

,b

E' ut ĺJ ä p e Ě5 t" 7C,I6"{]5.1B"

lJarlac|a-Rirnán Edíng. j *gy

łĄ ĺn-' 
;

bí:ásÁbll ;

TBtj ęÜ{,1ä 3{){i8

74

/
,^ rlt,,:) y'

" ?r,
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m VłcyoľvGązoÁlrooÁsl lcnzcaĺTsÁc B

|saz9lom, hogy a 
"FTJES.KER'' Hangszerkeľeskedő és Szolgáltatĺí Kft. (cégsegyzéksz,án:

09-09-00501l, székhely: 4025 Debľecen, Miklós u' 45 a nuoapesř Józsefuaľosi
Önkormanyzat megbízásából a Józsefuaľosí Gazdĺíikodási Központ Ż,t, alta! ellátott
bérbeadĺási tevékenységek tekintetében szeľződéses jogviszorrnyui n"* rendelkezik, így
pénziigyi ktitelezettsége nem áll fenn Táľsaságunk felé.

Az igazolast pá|yazat benyújtĺísa céljából adom ki.

Budapest, 2016. május l 8.

Kereskedelmi CéIú Béľbeadási Iľoda
Ü gyintézó : Déľ LászI óné
Telęfon: 21'6.69-62/119

Tisztelettel:

Azigazo|ast átvettem:

Tárgya: Igazolás nem lakás céljrĺľa szolgáló
helyiség bérleti díj twtozásfuő!

7i
i,,:/,/

7ĺ,

Maľĺann

Józsefvárosl Gazdálkodásl KözPont Zrt' . Vagyongazdá|kodási |gazgatóság

ar)J/_
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7 ' szímú melléklet

Budapest VIII.' Losonci tér 6. szám alatti, 35728137 ĺN3 he|yľajzi számri nenr lakás
céljáľa szolgálĺí helyiség béľbeadása

NYILATKoZÁT

Pénzügyi a|kalmasságľĺíI

Alulírotŕlt9\ps. . . }gyľĺĺ. . . J.$h". *ł.:.. (mint u :l.Qe.ę'- :.,:,L.,!:'. . ' ., ,..łj,Y .
. '.. '. :.. űogi szemé|ylszervezet neve) vezětő tisztségviselője,) kijelentem, hogy a

pályazat tárwát képezó ingatlan bérleti díjának megfizetéséĺe képes vagyoVaz általam
képviselt jogi szemé|y/szervezet képes, a béľleti-, közüzęmi és kiilönszolgáItatási dĺj
megfizetéséhez szĺlkséges anyagi eszkozok a ľendelkezésľe állnak.

Budape,qĺl..fl C,. .,Q.{, J.{

41u-W LĺŁ

/ą( * ĺ*-'

/7 .7
-\J

1'l



. 8. számú melléklet

Budapest vnl., Losoncĺ tér 6. szám a|atti,357f8l37|Aĺ3 he|yrajzi számú nem lakás
célj ĺĺľa szo|gá|ő helyiség bérbeadása

NYILATIKOZAT
a bankszĺ{mlaszámľól

A pitlyázati Íi;lltívtis visszitvĺll.titsa, a pírIyrizaĺ'í ctiťrľás erecllllénytelenségének megállapításą
iIlet(iIcg az a.jĺurlattlk clbíľliIiisĺit lĺtĺvctilcll tu/rs ttiirĺllaĺĺcvó nyertessége esetén kéľem az
łilIalalll/ ĺr .iĺlgĺ sz.erlrť.Iy/'szr.:l'vczct iiltitI bt:Ílzc:tctt ĺrjĺirllirti biztosíték osszegét az a]ćhbi
tlll t l hszii l ll Iit).Zĺl ł l ) l.łl v i sszĺ t rĺtĺl l l l i :

rtoąĺ**.wÁ.ą ř,{
l}ĺltll'sziilll|łlsziilll: ,Ąa Jop 3Q,ł 1 )o8 ł cú-}. ä :. .o.l. aę4.)Og; .?*.
l }ltl lli szá łl l I lil"lt l l.clttltll liczl t i iĺliiĺist t ||1! ą'ę?,^'
( llć t'. li l lĺ t: í I l ) \Ji I i.i.\' .szť: k l lt' l.} l (huái..ist..

lłtlĺtapcsĺ&ł(g {2í/8

ł.l/tg

',,/,

{ĺ:ĺ ĺ
!"' r'l I t( \-!/

-rl

18

deakne
Ceruza
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, 9. számú melléklet

Budapest Y[II.' Losoncĺ tér 6. szám alatti, 357f8ĺ37ĺN3 helyľajzi számri nem lakás
céljára szolgáló helyĺség béľbeadása

NYILATKOZAT

..í'. ..i . ] ĺl \ -r. tl ,,,|
Alulírotĺ/ý ę?'..l,?.ry.1\.,W.ęy(név), mínt a,'1ť"1e:-ł..:..X*{.. Xł{

..:........' Űogi szeméIylszervezet neve) vęzeto tisaségviselője kijelentem, a
tźrnsáýszervezetaĺemzetivagyonľóI sző|ó20|1' évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1.)
p ontj a szerinti ätlátható szerve zetnek minő sül.

Ádátható szeľvezetnek minősüĺ:
b) azo|yan belföldi vagy kĺilfö|dijogi szeméIy vagyjogi személyiséggel nem rendelkezo gazdálkodT szeĺvezet, amely
megfelel a következö feltételeknek:
ba) - anyi|vánosan mtlködó részvénýársaság kivételéve| - tulajdonosi szeľkezete, a pénzmosás és a terroľizmus
finanszĺrozása megelőzéséről és megakadályozásárőI szóló törvény szerint meghakírozott tény|ęg€s tulajdonosa
megismerhetö,
bb) azEurópu Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségröĺ szóló megállapodasban részes államban, a Gazdasági
Egytittm'iködési és Fejlesaési Szeĺvezet|agál|amában vagy olyan államban ręndeĺkezík adóilletőséggel, amellyel
Magyaľországnak a kettös adóztatts elkerüléséról szóló egyezménye van,
bc) nem mĺnôsül a társasági adóról es ae osztalékadÓró| szóló tlrvény szerint meghatározoÍte||enőruött küIfÜldi társaságnak,
bd) aeazd'áJ'kodó szeľvezetben közvetlenÜl vagy közvetetten tdbb mint fío/o.os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijogga.l
bĺró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezö gazdá|kodo szeÍvezet tekintetében a ba), bb) és ácl alpont szerintí
feltéteIek fen nállnak;
c) az a civiI szervęzet és a vízitáľsulat; amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezetó tĺsztségviselői megismerhetót
cb) a civil szeryęzęt és a vízitáľsulat, valamĺnt ezekyezeĹo tisztségvĺseloĺ nem átlátható szeľvezetben nem rendelkeznek25o/o-
ot meghaladl részesedéssel,
cc) székhetye az Európai Unió tagallamäban,az Európai Gazdasági Téĺségról szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Egytitťműködési és Fejlesztésí Szęrvezet tagállamában vagy olyan államban van, amellye| Magyaroľszágnak a
kettős adóztatäs elkeľiiléséről szólÓ egyezménye van.

Fentieket az a]źLbbi okiratokkď igazolom:
l' Eľedeti' 30 napnć!| nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet

bejegyzésérŐl,

Kijelentem, a ťenti ingatlan béľlete időszakában a jogí szeméIyĺszęrvezet tekintetében nem
teľveziĺnk olyan változćlst, ame|y miatt a jogi szemé|y/szęTvezet már nem minosülne át|áthatő
szeľvezetnek.

Tudomásul veszem' hogy ameruryiben bármiféle változás miatt a jogi szeméIylszervezetmtlr
nem minőstilne átlátható szervezetnek, a bérbeadó a béľleti szeľződést jogosult felmondani.

Budapest, ąťP {.a. '.Oí. .0á

a|áítćs

2.
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Nemzeti Adó. és Vámhivata|
Hajdú-Bihaľ Megyei Adó- és Vámigazgatósága

A DoKUMENTJM
ELEKTRONiKUSAN

Nemzet]Ádó- HITELESÍTETT
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A rendelkezésęmre álló dokumentumok - nyiIvántartások, folyószánl|{lk,bevalIások, bevallást pótló
bevallások, önęlIenőrzések, áWezetési kérelmek, jogerős határozatok- a|apján igazolom, hogy
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I 1553007_2_09

4025 DEBRECEN MIKLOS UTCA 4.

adóalanynak a Nemzeti Adó. és Vámhivata|ná1 ęzen igazo|ás kiadásának napján nyilvántaľtoťt
tartozása, valamint végrehajtásťa, vagy visszatartásľ a átadoĹÍ. köztaľtozása nincs.

Ezen igazo|ást az adóalany kéľelmére adtam ki'

Ez az igazo|ás nenr szolgál bizonyítási alaput a Lartozt,s beszedésére irányuló eljáľásokban.

Ezen igazoláls tarta|mazza a Nemzeti Adó. és Vámhivatal nyiĺvántaľtása szerint fennálIó tarÍozás, a
behajthatatlanság címén nyilvántartott' de eI nem évi.ilt tarÍozás, az adők módjára behajtandó
köztartozáłs, a végrehajtasľa' vagy visszatartĺísľa átadott köztaľtozás megfizetésére vonatkozó
adatokat,

DEBRECEN, 20| 6. máius 1 8.

Veľes István Lász|ő
igazgatő

(hatáskör gyakoľlója)

Czibere Andrea Mária
osztź!|yvezető

(kiadmányozó)
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Kćr.1uk' vá|aszler'elében sziveskedjék iktatószámunkľa hivatkoznj és adoazonosĺtó számát fe]tuntctlri!


