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Céglegrzékszám::.
Fóvárosi Törvényszék Cégbíĺósásja r

ca.01.1044105ł

żŔĺ. ( ĺ ĺ gs eudapesĹ Népfti,lę |tT ?ÍT., adószáľn: y:I?rytľ:
helye: Európa Torony Fiók, íí3E Buđapest, Népfiirdő utcaf4.

, ł ataoaisizáĺn laszám (9k).9n. Y:ľ!:ľ ľq"]93Ľi:.1.T:1:ľĘľ)"
07.hlnap 07 napĺg teriedó idöszarban, az alábbi szám|afofga|om

'.{í600006.{10000000-790{9693 .. :

HU93 íí60 0006 0000 0000 790í 9693
HUF
ĺ0,865.7{2
{3.000.000

a jelen nyilatkozat ribocsatasat megelőzö 2017,02.22.

a|ka|om maĺ áll ĺtottu k ki' ameý kĺzárl|ag tájékoztatl

ZRT' álta|szezödés a|apján kiállításra kéruló .
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I\IYILÁTKozAT

i0I4 Budapest, orszálłháo::.: 
:: 1. em. l.; anyja neve: Tellingeľ 

'vÍána),ffiäTLT'":iľ:.ľJŤ.' 5o"".ĺ'o1' Ftr,nr.lssľcÚ TÁns,łsÁc

';i:i!i.:lĺ.
ir1:

ĺši Batogh Lóránd utca l. B. én 
'i ^**'., ]i-' ''ur,ł'I.ussEGU 
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ĺ!i'felelősségern*"*J ;|Jt'ff T-ł#ffffil1*ľ-oił,o,o,,^
:i.'ąt$as.'3g 2017. februfu 2!. napjan alakult, ĺsv 

1 ľa1sasĺ g pénzfotga|ai szÁĺniáját$afi,;Zrt,-neknem álI *ódjáĹ# ig"ä;ä,ui#,11-"*", hogy azelmilt ery évben al9ľ.lff o' n un3 sz{mú u*t*"ĺJäiä;d;ä,u. 
nem volt.
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:m, hogy a Társasáe ĺe$;ľbe1*egietölt bankszímláján ae ďakulrłs ótaaz elrnlilt egy évbeř - sorban áIÄ;,"* ilä'''
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HolVĺE KrRľsxnopl,ĺłl Esšzotc,Łľłľl
$oru'Áľolľ Fnr,nr,ŐssÉ"o ľ,ł*'i*ĺä.. "

ľÉľv.: Knoo Ivtľľ Ücyvtzľľó
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áaig*ffi no'latolt Felelősségíĺ Tráľsaság

'li.R ép.II. em. t'

megvásáĺllásaľa fordított

tłiĺffi id.e.lmi es Szolgáltató
iłľiiĺ]lłĺii;ĺĺt:Tiiiili.lffi

nľ*"ap*á*ol.üľi$.'4.ś.á.g..Ý. l.veszem,hogyamennýbena

ĺł$é1ffi'i.vne5ĺ.1ęi&#śĺtés a postára adlĺst követd 5.

iíťrĺ+tľĺllił. 
'
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* uň#'JĘi*ffi Budapest, országház utca

urufuuf-**ilffi

ffiHffi -



ľ{YILATKozAT

leľeskeđelmi és Szolgáltató Koľlátolt Feleĺősségü T:ĺľsaság kijelentem'
veyonról szóló 20l1. éví CXCVI. ttirvary 3. $ (1) bekezdés 1. pontja

szeľvezetnek.

a sfewezet vezető tisztségviselőjeként büntetĺíj o gí felelősségem

Koľlátolt Felelősségiĺ Trĺrsaság
képv.: Kĺoó Ivett ügyvezető
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József utca f7, szám ata tti in gatl an eli đe genĺ tése - páIy áratĐ

{pji1Í;'ľkedela-*és Szolgáttató Koľlátolt FeÍetősségťi Táľsaság a
ffi;Budapest vm. keľĺile! József utea 27. szám alattĺ ínsĺtĺanttP.,tľ..i..!f"'"ľęst vlll. Kerulet' .'oz3el Utea 27. szám alattĺ íngatlaut

tgs'l;ifrőpontuan megnéztefr', az állapotít és arra vonatkozó mĺĺszakĺ

ř.'oJ t"uu
wY HOME Kereskeđęlmi és Szolgáltató

Koľ|átolt Felelősségti Társaság
képv.: Kroó Ivett tigyvezetö
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Jegrzókönyv

a BudapestVItr., Béľkocsis a,32, szźĺma|attĺ,34791 hľsz..ú, telekingatlan elidegeĺrítéséľe kiírt
pá|yázat, aj ánlat bontási eljárásáról

Jelen vannak:
Gýmóthy Balázs iľodavezető, levezető
Hirsch Ugyvedi Iroda
Raffay Réka, ingatlanértékesítési referens
Maĺozsián Magdolna, LUMINOR INVEST Kťt.

Helyszín: a Józsefuĺíľosi Gazdálkođási Közpon t Żrt. 1084 BuĺĺaFest, ir utca u. 8. szám alattí
tźlrgya|ója.

Idöpont 2017. júlíus |2. szetda, ĺ0 óra 10 perc

Gyimóthy Bďázs elmondja, hogy a A Budapest Főváľos VIIL keriilet Józsefvárosi
Önkormán5zat a Képviselő.testiilet |4612017. (VI.08.) határozata atapján pá|yźnatkerĺĺtt kiíľásľa
a Budapest VIĺI', József Berkocsis u, 32, szám alatti,34791' hľsz..ú telek elidegenítésére. A
pá|yázati felhívás kifiiggesztésĺe Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi Polgármesteń Hivatal
hirdetőtĺblájáno a Lebonyolító iiryfelfogadrłsra szolgáló helyiségeben, a Józsefváľos 

- 
címii he|yi

lapban, az o*ormanyzat és a Lebonyolító honłapjan, továbbá az onkormányzat és a Lebonyolító
szÄmfua elérhętő költségmentes hiľdetési felületeken, egyéb rendełkezésľe álló internetes hirdetési
poľtálokon.

Az ajánlatl biztosíték bęéľkezésének határideje 2017. julíus 1 1' kedd, 24ffi óra volt' A rendelkezésľe
á1ló határidöig a pályázati dokumentációt két éľdeklődd' vásarolta meg' az ajánlati biaosítékot
hatĺáľidőľe egy c€g fizette meg' A bontłĺsi elján{son az aján|atot tevö képviseletéb€n jogszeriien
Maľozsán Magdolna jeleĺrt meg.

A pá|yázata egy darab ajanlat érkezett, amely külső jegyeiben megfelel a päiyázati fe|hívásban
ľögzÍteneknet azaznęrntartzlmazabenyujtóĺa vonatkozó információkat, a boríték lezárt és séľtetlen.
Gyimóthy Balázs felbontja a borítékokat, és ľjgzíti, bogy az alábbi ajánlatok keľiiltekbenyijtásra:

1.)
pźiyázaŁot. benyúj tó neve LIJMINOR II.{\rEsT Kťt.
pályázatot benyłljtó székhelye: 5100 Jászbeľény' J€dám utca 30'
Apáłtyázat bontást Gýmóthy Balázs 20i7. julius 12-én 10:15 peľckor lezfuta" pálryárat értékelésére a

későbbiękben keľĺil soľ.

fr-tĺ-.^- 
,

Gyimóthy Balázs
elidegenÍtésí iľodavęzctő

a pályázatbontó bizoftság elnöke
Józsefu áľosi Gazdálkodás i Kö zp oĺt Zrt

,i..;'' :..r,.l ,
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Józsefuárosi Gazđálkodási Kĺizpont Zrt.

ingatlanértékesítési ľefeĺens
pályázatbontó bizottság tagia

Józsefuáľosi Gazdálkodási lď.:őryonŁ Zrt,

L,, ĺUv t r
ąb



Késziilt:

Tátgy:

ÉnľÉrcnĺ,ÉsI JE GY ZoxoNYv

f017. augasztus 14-én 130 óľakoľ a Józsefuarosi Gazdálkodasi KözpontZrt
(1084 Budapest, oľutca 8.) helýségében.

Budapest VIII., Bérkocsis utca 32. szäm a|atti,34791 helyrajzi szźmu ingatlan

elidegenítésérę kíírt ptůyźľ;atra ér.kezett aj ánlatok éĺtékelése

Jelen vannak: Gyimóthy Balazs, irodavezető
Dr. Lóránth József iigyvéd, a JGK. Zrĺ jogi képviselóje
Rďfay Réką ręferens

Gýmóthy Balźns, az értéke\obízottság elnöke 2017. augusztus 14-én l3@ órakor a Budapest

vÍľ', Bértocsis utca 3f. szźlm alattl, 34791 helyľajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt

nyilvanos páiytg;at éľtékelesi eljaĺasát megnyitja. Felkéri Raffay Rékát a jegyzöktĺnyv

vlzetésére,.vaiamint Dr. Lóľánth József Ĺigyvédet arra, hogy a jegyzökönyvet elkésziiltekoľ

hitelesítőként íľja alá.

Az ajiĺnlatok benyujtásának hatáľideje 2017. július 7f. lOm óra volt, a benyujtás helye a

Józsefvár.osí Gazdálkodási KtizpontZrtto84 Budapest, oľ utca 8. alatti iľodája.

A ,,Budapest VIII., Bérkocsis utca 32. szám alattí, 3479l helyľajzi számú íngatlan

értékesítéśe'' címtĺ nyiivános egyfoľdulós pźiyázaÍ:a a rendelkezésľe á1ló hatfuiđőben a

páIyázati dokumentációt egy érdeklődő vásárolta rneg, az ajźtnlati biztosítékot egy pźiytľ'ő

ťtzette meg1 az in gatl an értékesítés éľ e 1 p ěĺly ázat keľĹil t b enyij tásra'

Az ajánlat rłivid Ísmeľtetése:

l') Ajánlattevő nęve: LUMINOR INVEST Ingatlanfejlesztő Kft. (cégjegyzékszéma: L6-a9-

01 7143. székhelye: 5 l00 Jászbeľeny, Jďám utca 30.)

Az ajźnLott vételiĺr: 161.000.000,- Ft + AFA

A benýjtott ajánlat értékelésekoľ megáĺlapításľa keľült, hogy az alábbiakban felsorolt

hiánypótlásra van szĹikségazLUMINoR INVEST Ingatlanfejlesztő Kft. ptiyźuata esetében:

o Hitelesített, nulliĺs NAV igazolás
. Helyr adóigazolás
o Kiíľóval szęmben ťennálló tartazásigazo|ás

A LUMINSR INyEST Ingatlanťejlesztő Kft. a hiánypótlást az előíľt hatráľídőben,

2aŰ.08.14-én benyújtotta. A benyújtott ajźnIat a hiánypótlást követően a pŕilyźnati

felhívásban foglaltaknak mindenben megfelelt.

Ą+



Mindezek tekintetében a pźiyénatéĺtékelő bizottság javasolja Budapest Józsefvaľosi
onkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Budapest VIII., Bér*ocsis utca 32. szám alatti,
3479| helyrajzi szám.6 ingatlan értékęsítésére kiíľt nyilvános páłlyźnatot nýlvánítsa
éľvényesnek, és eredményesnek.

Előzoek alapján apáIytnaÍ' eľedményének megállapításaľa vonatkozó javaslat a következő:

1 .) a lefolýatott pćůyäzat érvényes
2.) a |efo|ytatott páłyźnat eredm ényes
3.) apźllryěaat nyertese: LUMINOR INVEST Ingatlanfejlesztő Kft.
4,\ avéte|źr: 161.000.000,- Ft + ÁFA

Tekintettel aľľa, hogy egyéb észľevétel nincs, a bontás vezetője a pá'Iyázati ajánlatok
értékelését 2017. aususztus 14-én 13* órakor Lezźlria,

K.m.f.

Ot\^,1 1

Dľ. Liránth József
ĺigyvéd

jegyzőkönyv hitelesítö

IĄ/\^|lKs-ľÍglą Kq
. ĺn( -,í' ''RaffaýRéka

jegyzőkönywezető

Gýmóthy Bďazs
iľodavezető

éľtékelő bizottság elnöke

.Píu..;eĺ;áľosí tTi
ĺ;ĺz.ĺJá!}..c éiiĺ i }ĺčzpont f rt. 
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Táľsaság neve, cégformáj a: LUMINOR INVEST Ingatlanfejlesztő Kft '

Széklrelye: 5100 Jászberény' Jedám utca 30.

Postacíme: 5100 Jaszbęrény, Jeđám utca 30'

Telefonszĺĺma:

Fa"ršzáma:

E.mail címe: l

Statisztikai száĺrjel: f584716ĺ4L20.It3.16

Cégnyilvánt aĺźsi szäma: t6-09-01,7143

Adószáma: f5847t61-2-1ő

Szaĺnl avezető bankj anak neve: Kęreskedelmi és Hítelb ank ZÍt.

Bankszám| aszäma: 1 0400566.5 0 526,1 54.8 | 49rcÜ7

Képviselőj ének neve, beosztiĺsa; Marozsán Magdolna Marią ügyvezető

Meghatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Fax száma:

E.mailcíme:

1. számúĺnelléklet
,,Buđapest WII. keľütet, Bérkocsis u 32' szám alattĺ ĺngatlan elĺdegeníté'". páýáz*t"

Jelentkezési lap

Budapest, 2017. jtllius 1 1.

.!
.FĄ'\ĺ ÔaJa.-!.l Jĺc.pďcx{'t c.*.....Aí.

pá|yäzó alźlráľ,al cégszĺĺlii aĺäíĺás

LuilllNoR !ľYE*'".[Tä.
,l.l1l,ť.ľ-lt!äĘi,iiäĺili;aa*

_^- t3
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Megbatalĺnazott esetén

.,.t.- 
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2. szrámúmellélęt

,,Budapest VIII. keľütet, Bérkocsĺs u 32. szám alatÚi ůngatlan eliđegenítése - pályázat'

A&(NtATl ÖssznsÍľŐ

Alulírott Marozsán Magdolna Máĺią mint a LUMINOR INVEST Ingatlanfejlesztő Kft.
tigyvezetője (név/társaság neve) a Budapest VIII. kerü|et, Béľkocsĺs u. 32. szám alatti
ingatlaĺ elidegenítésere kifü palyźľ'ab:a ajánlatomat az alábbiakban foglalom ö'ssze:

Megajánlott vétęlar: 161.000.000 Ft+Á'FA, azazszázhatvaneg1millió Forint+ÁFA

A vételar megfizetésének módja:

a) eqyösszegben

b) baĺ'ki hitel igénsevételével

(a megfeleĺő szöveg aláhúzanđó)

Budapest, 2017 .jrilius I 1.

. r.ł.*.*>."J.n J.ło. .pĺ.Á. a--i

p źÍyáző aláírasďcégs zer{l a|álr ás
"Ćrt".'
cégszerű

'':ľľi*lľ*ľEí.ł'ffi 'ĺ',

."l.,uo,ĺ-r.łol* ĺ.". ''cí"t.- a*
ĺ



Cégkivonat. ló.09-017143 . LUMINOR I}'{VEST Ingatłaďejlesztő Ko... 1. oldai' összesen: 3 oIdal

IG'ĄZsÁGÜcu MINISZTERIUM
cÉcrŃpoŔuÁc lÓs És ĺz glerTnoĺl r.us cÉc eI-ĺÁRÁsaen
KÓZREMUKÔDl szoLcÁLAT

Cégkivonat
A Cg'1ó.09.01 71 43 cégjegyzékszámú LUMINoR INvEsT |ngat|anfejlesztö KoÍ|átolt Fe|e|ősségÍi Társaság (5100

Jászberény, Jedám utca 30.) cég 2017. jútíus 4. napján hatá|yos adataĺ a következők:

1t.

l. Cégformátó| fÜggetlen adatok

5.

511.

ą

a11

Átta|ános adatok
Cégjegyzékszám:1 6.09{1 71 43
Cégforma: Koľ|átolt fe|elősségű táĺsaság
Bejegyezve: 2017/O1/14

A cé9 e|nevezése
LUMlN0R lNVEST ĺngat|anfejlesztő Kor|áto|t FeIeĺősségű Társaság
Bejegyzés kelte:2017 /o1 /10 Közzétéve:2a17/01/1 2
Hatályos: ?a17 ĺg1 /10,.'

A cég riividített e|nevezése
LUMINOR INVEST Kft.

B ej egy z é s kelte: 2017 ĺ Q1 / 1 0 Kb z zét éve: 2 a 1 7 / 0 1 / 1 2

Hatályas: 2'017 ĺ01 |10 ..'

A cég székhe|ye
5100 Jászbeľény, Jedám utca 30.
Bejegyzés kelte:2017 /01 /10 Közzetéve: 2017/01/12
H atáIyos : 2017 / 01 ĺ 1 0,'.

A létesĺtő okirat kelle
201 7. januáĺ 9.

Bejegyzés kelte: 2017 l01 /10 Közzétéve: 201 7/01 /1 2

Hatályos: f017 ĺ01|10 ...

A cég tevékenysége
4120,08 Lakó. és nem |akó éptilet építése

Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 7o17 /a1 /1a Közzétéve: 2017/01/1 2
Hatályos: zo17 ĺo1l10 ...

4110'08 ÉpÜletépítési projekt szervezése
Bejegrzés kelte: ?017 l01 l10 Közzétéve: 201 7/01 /1 2
H atáIyos: 2017 / 01 ĺ 10'..

ô820,08 Saját tulajdonÚ, bére|t ĺngatlan bérbeadása, üzemeltetése
B ej e g yzé s kel t e: 2a17 / 01 l 1 o Közz étév e: 20 1 7 / 01 / 1 2
Hatályos: 2817 / 01 / 1 o'.'

6831,08 |ngat|anügynökĺtevékenység
B ej egyzé s kelte: 2Q1 7 | 01 ĺ 1 a Közz ét év e: 2a 1 7/ 01 / 1 2
HatáIyos:2017 ĺu /1a .".

71 12,g8 Mérnökĺ tevékenység, mrjszakĺ tanácsadás
B ej egyz é s ke lte: 2:o1 7 / a1 ĺ 1 a Kö zzétév e: 20 1 7 / 0 1 1 1 2
Hatályos: ?a17 ĺ01110 ,..

A ceg jegyzett ĺőkéje

2.

2/1.

L
8ĺ1,

š' 9/4
í
ý

,l
1

902.

s/1.

9ĺ3'

9/2.

vta,

11.

!o
üŁ,.{^{ł{" ů"e1Á "Łc""

.i

fÁ
hnps ://ceľt.e.cegiegyzek.hu/?cegad at|apl 1 609 0 1? 1 43lCegkivonat 2017,07.a4. -s*



I Cégkivonat - 16.09-017I43 LUMINOR INVEST ĺngatlanfejleszĺó Ko... 2. olđal, összesen; 3 oldal

't"t 11. Megnevezés összeg Pénznem

Összesen 3 000 000 HUF

Beje gyzé s kelt e: 2017 / Ö1 / 1 0 Kozzétév e: 201 7 / 0 1 / 1 2

H atáIyos: 2017 ĺ 01 | 1 0 ...

13. Aképviseletrejogosu|t(ak)adatai
1311. Marozsán Magdo|na Mária (an.: Fogarasi Anikó Borbála)

szĹi letési idele: 1 9 82 ĺ a 4 l 19

5,l 00 Jászberény, Jedám utca 30.

Adóazonosító je|: 8421 1 1 31 43

A képvíse|et módja: önál|ó

A képvlseIetre jogosuIt tisztsége: ügyvezetó (vezető tĺsztségvise|ő)

A hiteles céga|áíĺási nyita1kozat vagy az Ĺigyvéd á|taI el|eniegyzett a|áírás.mĺnta benyújtásra kerij|t.

Jogviszony kezdete: 2017 ĺ 01 / 09

B ej egyzés kett e: f017 / 01 / 1 0 Kö zzétéve: 2ü 7 / a 1 / 1 2

Hatályos: 2a17 ĺ01 l1o ..,

20, A cég statisztikai számje|e

2oĺ1. f5847161.41f0.113.i6'

. B ej egyzé s ke|t e: 2017 / 01 / 1 0 Közeétév e: 20 1 7 / 0 1 / 1 2

Hatályos: ?:017ĺüna ...

21. A cĘ adószáma

f1/1' Adószám:25847161.2-16.
Ad ószám státusza; érvényes adószám

SťáÍusz kezdete: 2017 / 01 ĺ1 o

B ej e gy zé s kel t e: 2oT ĺ a1 fi a Rozzétéve: 2a 1 7 / 01 / 1 2

HatáIy os: 2017 / a1 n Q''.

32' A cég pénzforgalmije|zđszáma

32/1. 10400566.5052675Ą-81491oa7
A számla megnyitásának dátuma: 2017l01ĺ12.

A pénzforga|mije|zőszámot a Kereskedeĺml és Hitetbank zrt, 05ó Jászberény (il1a Jászberény'

Szabadság ťér ĺ) keze|i.

CégJegyzéksze m: bĺ :íołłł iĺłi'

Bejegyzés kelte: 2a17 /01 ĺ16 Közzétéve: 2017/a1 /17

Hatályos: zv7ĺa1fi6 ',.

A cég e|ektronlkus e|éľhetőságe

49.
49/1.

45.

45/1.

60.
60/1,

,Ą cég kézbesĺtésÍ címe: Iumĺnoľínvest@gmai|.com

B ejegyzé s kett e: 2017 t 81 l 1 0 Křjzzétéve: 20 1 7 /0 1 / 1 2

Hatélyos: 2Đ17 ĺ 01 na,,.

A cég cégjegyzékszámai

Cé gj e gyzéksz árÍ1i ft-a9.01 7 1 43

Vezetve a Szo|noki Törvényszék Cfubírósága nyíľvántartásában.

Bejegyzés kelte:?:017 |Q1 ł1O Közzétéve: 2017/01/12

Hatályos:2017 |ü ĺ1a .''

Európai Egyedi Azonosító
Eu rópaí Egyed i Azonosító: H UoCCSz,1 6-09.017 1 43

A változás időpontja: zo17ĺ06lo9
Bejegy zé s kelte: 201 7 / 06 / 09

Hatályos: 2a17 / 06 ĺg9 .-'

$,'.\ -l,ta.!* J.Lc* \Á 
Ä *.

^Ĺ - https : //ceľt. e-cegj e gyzek.hu/?cegadatl ap / rcagu 7 1 4 3 /Cegkivonat

5r
f0Í7.07 'a4'



Cégkivonat - |6-09-a|7143 - LUMINOR INVEST Ingatlanfejlesztő Ko... 3. oldał, összesen: 3 olđal

Il, Cégformátil fĹjggő adotok
A tag(ok) adatai
Marozsán Magdo|na Márĺa (an.; Fogarasi Anikó Borbála)

Születési ideje: 1 982/04/1 9

51 00 Jászbeľény, Jedám utca 30'
A tagsági jogviszony keedete: 2017 ĺ 0"l / a9
B ej egyzé s kelte : fa17 / 01 / 1 9 Közzét év e: 20 1 7 / 01 / 1 2
Hatályos : 2017 ĺ a1 n 0,'.

Az ĺM Céginformációs Szo|gálata hivata|osan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai az i|letékes cégbkóság jogerős

végzésein a|apuľnak. A cégĺ'igyben ęl nem bírá|t módosĺtás nincs fo|yamatban.

Készti|t: 2017/07/o41O:52:.a7,A szo|gáĺtatott adatok a kĺbocsátás ídőpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó
rendszer adataival.
Mĺcrosec cégĺnfoĺmácĺós szo|gá|tató

1ĺ1.

'p..-ĺ.+ćĺ^ 
.'}-'*,-1c[ 'rt. ^.

htęs://cert.e-cegiegyzek.hď?cegad at|apĺ t 609a Ű I 43 l Cegkivonatr.07.04. f}fl.47 .04. -+ -



kiizjegyzőhelyettes

:r.ł-::

Df. Bathó Gábor
kőzjegyzo
Jaszbeľény, Szabadsag u. 7.

T.:571500-085
5 40|2 ĺHl 7 12ĺ 20t7 . ĺiryszám

:rÖzĺnay zlt ĺeľusÍľvexv-.--...---.-

4
;ž-C

Alulíľott doktoľ oszľogonácz J"d'1' mĺnt ĺołĺoľ.:"ľ:-^ľ*:: jľ,::...':"ľ"Tľ#:ľĺľJ'"J
äiäääffi :'"řľ'l"'ff ä;ä;F.'öľÍł:ľl?'Ę*i,ľľjľ-"Ľľ:Tľiľľn-:
läffi-ľ?ł.:ä.íffi'ůľit*"*län;n:ld''|1}ľl9::#l*i."Ľ"ľ:y::#*:
ľffi'KK.ffi iäś{i;;#"f.jiű"t?r*l*t9ľreĘljľPTiľ:-1ęĺ:1g:#ľ;
äľ.Täľř'ilJ.ä'J"Ęäu;d*.ryľ1ľľ"-::*ľľ*ľ:"::'#"ľ'ff;#ffi
Ež;*'jl'-ľ'ľ'iíŕJ#"#n.fu *ääďu,r "t"ł{ol 

umai napon nyilvantaľtott adataivalmindenben

megesieznek.'------- :*:---:. 
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ä:ř1äľ#äffi-2017.(kettőezer-tizenhetedik) évjulius hó 4. (negyedík)napján.--
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!ĺIäńtiĺsi minta

Alulíľott Marozsán Magđolna Maria (édesanyám neve: Fogaľasi ATlr Boľbála)

5100 Jászbeńny, leđaÄ utca 30. szám aá*i lakos, a LI.}MINSR INvEsT

Ingatlanfe ileszŁő Koľlátolt FelelősségÉ Táľsaság tigyvezetője a .eBľ.. akként

iefizem,ľ.ogy a tźssasäg e!őírt, előnyoňott vagy nyomtatott cégszövege fiilé nevem
.o''ĺttoar. 

ítom az alábbiak szerint:

Fentí alnírás ettenjegyrłúael igazoIom,

szeméIy - aki sz.emélyazonossńýt a
|ngy neaerłtt

sorszú'mĺi

srłrnélyi i gazola ány ńv aI, Iakcímé't azsrłrnélyiigazolaányńval,Iakcímét az . sorszfrtÍIu

łakcímĺga|nlońnyáual igazolta . ' jeĺen ..'okiratot
!ászber4nyben,2017, januór 9, napjńn ęlőttem alńírta:

Đfi'JFHilyił5 JilřsIF

* :;g i1fj|Jäf':i9ii?ľŁ,,n,,

ftrtu

ł.ľ*'J#1J;3i;jil'ilíľ'-

e
llt

,ľ\ĺ
q

ovłcs pzsef

.$g,1-ra.o*,Lro-. ů^.* \.Ä 
Jł ĺ.-



KtlHBäi*ZĺĹ

1og5jBudep€st Lechner ÖdÖn Íasor g.

teléfohi(06 1) 328 9000
faŕ'(oo..ĺ) aza g696
Búdapeśt:ĺ851
wwvý.kh: hu' bank@kh.hu

haľtkdó adatai
ľanzakclo ĺpus
''.''

kÖńyvelt lsszeg

'kÖnyve|és értéknapja

megbízó neve

megbízl számlaszáma

megbízó bank

tranzakcil azonosÍtó

egyedĺ azonosĺtó

e|számo|ás napja

tranzakció értéknapja

ąVéb adatołĺ
megbĺzÓ azonosĺtója

.megbĺzó tlpusa

megbízó oľszágkódja

.megbĺzó azonosító'tĺpusa

statisztilĺai kód

átutalás jogcĺm
kategrriája

Átutal*s .elekřonikus bankon belul

,63,500 HUF

2017.O7.U

LUMINOR INVESTKfr.

HU76 ĺ040 0566 5052 6754 8149
1 007

K&H BANKZRT(OKHBHUHB)

099970704H499700

NoTPRoV|ĐED

2017.07.A

ténýeges m€gbízó
těnyleges megbÍzó
azonosítlja

.tény]eges 
megbízó

:ażonos|tl tÍpusa

.télĺyÍĘes megbízl

té.py|ęes megbízó

-ł-K&H

€3'500 HUF

Jlzsefváľosi Gazdálkodási Központ
zÍL
HU20 1040 3387 0002 8859 0000
0006

K&H BANKZRT{OKHBHUHB)

Pályäzati dokumentáció Bóĺĺ<ocsĺs ut
ca 32. szám

@ę@w
cg. 0.t-í0{410€ nyi|vántaĺÍó: Fővárosi Törvényszék Cfubĺrósága

elszámo|ás összeg€

tĺanzakció Össuege

parBler neve

partneĺ szám|aszáma

partner bank

közlemény

tĺanzakcil dátuma 2017.07.04

partneľ azonosÍtója

partner tĺpusa

partner országkÓdja

parřler azonosítl típusa

szeNézetazonosítl

áttĺtdás jogcíme

ténýeges parheľ
tény|eges partner
azonosĺtója

ténýeges partneľ
azonosĺtÓ tĺpusa

tényleges partner

tény|eges par|ner tÍpusa

L-ffi
a KBc csopoľt tagia

(..

. .J' .,ü7l.Ąq.. t&^.\okt.{
vl. -n^56



; . '' !!ĘttĘgkZĺt
' '. l ':1r" '

. .'.ĺogg guđaPest Lechner Ödon fasoľ 9.... teĺeÍoń: (06 1} 328 9000
: . íax; (06 u3Ź8 9696. Budapešt.í85í

,wwv1t<ľt'nu 
. bank@kh'hu

J-
l(&H

fuaľPákđó adatai
ťanzakcil tÍpus

..:.. :il.-i'-..

köný.gltösszeg

kÖnyvelés éĺtéknapja

megbÍzÓ neve

megbízó szám|aszáma

megbízó bank

tranzakcil azonosítl

egyedi azonosító

ďszámoĺás napja

banzakcĺÖ éŕéknapja

egyéb adabk
. megbĺzó azonosĺtlja
' :.

megbÍzT típusa

megbízó oľszágkldja HU

megbĺzó azonosító
tĺpusa

statisáikaikód

áfutams jogcĺm
katęóriája

..Éńy|ęes megbÍzó
..ténýléges megbĺzl
'' ąło.ĺ]ggÍtója''.:i.-. ..
.'té1týléggs megbĺzó
i ..Éoncl-sĺtl tĺpu3a

'..té4yléges megbĺzó
. ::.-:'r"'.,',

Átutalĺs .e|ektĺonikus bankon be|Ül

-16,000,000 HUF

2017.A7.11

LUM|NoR lľ.fi/EsTKft.

HU76 1040 0566 5052 ö7il8149
í007
K&H BANKZRT(OKHBHUHB)

09997071 1 H434065

NoTPRoV|DEĐ

2017.A7i1

e|számo|ás összege

tľaneakcil Összege

partneÍ neve

partner számlaszáma

partneľ bank

kÔzlemény

-16,000,000 HUF (0 HUF/t-tuF)

0 (0)

Józsefuárosi Gazdálkodási KÖzpont
zÍL
HU20 1040 3387 0002 88s9 ooo0
0006

K&H BANKZRT (OKHBHUHB)

Aján|aÜ biäosíték Bérkocsis ľtca 32.

tranzakció dátuma ?.017.07.11

partner azonosĺtÓja

partner tĺpusa

partneľ országkódja

Parher azonosÍtó tÍpusa

szeÍvezetazonos[tó

ätutalás jogcÍme

ténýeges parüloľ
tényleges partner
azonosítlja
těny|ages partner
azonosĺtó tÍpusa

tényleges partner

tény|eges partner tĺpusa

:@@@w
cg' 0í.í0.0410{3 nyihľántaĺtó; Főváĺc* Törvényszék Cfubĺĺösfua

)1 
0^*

ffi-E
a KBc csoeortJtĽ 

iÍ
,-Ą3 

5+ś
u\ĺ--, ̂ ŕc*\o .!.1c*



3. szłĺmú melléklet

,,Budapest VIII' keľtĹlet, Béľkocsĺs u 32. szám alatti ingatlan elidegeníté se. páĘázat,,

ITTYILATKOT,AT
vĘelszámolásľóI, csődeljáľásľĺĺI, felszámolásľó|

Alulírott LtIMINOR IN\.EST IngattanÍ$lesztő Kft. (társaság nwe) kepviseletében
kijelenteĺn, hory a tráľsaság

o végelsz{molás aĺatt
o ellen csődeljĺĺnás folyamatban
e elleĺr felszámolasi e|iáľas folyamatban

Budapest, 2017. julius 1 1.

oálľgem-á{
*vaďnincs
nvaďnlncs.

p á|y azó aláíľásďcégs zeĺtj a|áíĺ ás

LUMINOR INVEST KfI.
5100 Jászberény' Jedám utca 30.

Sz.sz. : í 0400566.50526754.8Í491 007
Adószám: 25w7161.z.16

4 '*.galmegielölt ĺésznél a megfeleiő szöveg aLźůrtĺzandő.

*,łł*- 

'8

-7é-->

vl.u-' '.},{ .J... "ĺ.*..-. .o(cĄ 
<



4. számtimelléklet

,,Budapest YIII. keľiĺlet, Béľkocsis u 32. szám alatti ĺngatlan elÍĺ|egenítése - páIyázat'

a píÍyáeatifeltételek "ľ"g"dá,á,m"#ľľlmľő! 
ingatlanszerzési képességľől,

ajánlati kötöftségľőt

A1' ulírott Marozsán Magdolna Máĺią mint a LtIłvĺINoR INVEST Ingatlanfejlesztő Kft.

iigyvezetője (nevitmsaság neve) kijelentem, hogy a pä7yäzattárgyćń részletesen megismertem,

az ajánlattétel f€ltételđt, apä|yźnattkiíníst magaffifanéave kĺĺtelezőĺek elfogađom'

Kijeleĺrtem, hogy Magyaroľszágon ingatlanszeĺzésre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a páĺryźľ:atr felhívásban foglaĺt 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom'
Nyilatkozom, hogy amennyiben a Kiíľó az ajáľüatok oedményerrek megállapításaľa

vónatkozó határidőt elhalasztotta, így vállalom az ajánlan kötöttség meghosszabbítźsáĺ a
pőtyázat eľedményének megłítlapításáĺa vonatkoző hatźndő elhalasztásának napjai szźmáĺval

megegyezően.

Buđapest, 2017. julius 1 1.

p ély áző aiáírásďcégs zerli a|áíľ äs

LUMINOR INVEST Kft'
dTřo.jĺl'-u"ľány, Jedám utca 30. .

*;ä' iäłóóite.io526?54.8ĺ 491 007
-.'..'idi.'ám: 

2584? í 6í.2.1 ô

'l.^.".- 
>-o .*! * -!^.-* ,oÁ 

a{. ^ i
.ľ,ĺ ť,JV

'rr * 
caJ)



5. számúmelléklet

,,Buđapest Y[II. keľĺiletn Béľkocsis u 32. szám alattí ĺngatlan elidegenítés e - páłyázat,,

I\TYILATKOZAT
adó és adĺĎk módjáľa behajtható köztaľtozásľól és a KĺÍľóvaI szemben fennállĺó

taľtozásľĺól, kĺzáľĺó köľtĺtmónyľőt

Alulírott Marozsán Magdolna Mfuia (név) mint a LUMINoR INyEST Ingat1anfej1esztő Kft.
(társaság neve) vezető tisztséryisetője kijelentmr, hogy az ajánlattevőnek,
. Adó és ađók módjara behajtható köztaĺozĺĺsa * van / nincs:- Kiíróvaĺ szenrbeĺr tafiozäsa(helyl adó, bérleti tlíj stb.) * van / nincsł. Kiíľóval szemben szerzőđésbeĺl vłátlďt ąs ne'm teljasített kiitelsż&sŻge * van / niĄcs.

amelyeket az alábbi okiľato]ĺ&al igazolok:

NAV igazolĺís

Helý adóigazolás

Kiíľóval, bonyolítóval szernbeĺr fe'nnálló tartozás igazo|ás

szóló 2015' évi CXLIĺI.

pőúy źaó aláírasa/ eć:gszerű a|älĺás

-L.UMINOR INVEST Kft.
^ 

5100 Jászberény, Jedám utca so.
łiz.sz'; í0400566.50526754.8í49í007

Adószám: 2i84? 761.2.1s

i'.tia
;i!;l

r;i:i;

:..'+

ü'ĺ-.r.'noJo J.o. \Á ouL.- ą
.,tg* ľnqtu



l!:"iT.TiffiŕtĘ-

6. szfunúmellékk[

,oBudapest YĺII. keľület, Béľkocsis u 32. szám alatti ĺngatlau elidegenÍtése. pályázat''

NTYTLATKOZAT
pónziĺryi alkalmasságľó'I

Alulírott Maľozsán Magdolna Máľia (név) mint a LUMINOR INvEsT Ingatlanfejlesztő Kft.

(táľsaság neve) vezető tisztségviselője, kijelentem, hogy a pá|yiľ;at taryyźŃ képező ingatlan

vételĺĺľanak megfizetésére kepes vagyot a sztikséges anyagi eszközö,k reĺrdelkezesemĺe

áltnak'

A számlavezető banknál az elmrilt 1 wben soľban állas nem volt, amelyeket az aläbbi
okiratol&al igazolok:

1. K&H ZRt. banki igazolás sorban áilásľól.

Buđapest, 2017. július 1 1.

páIyázó ďáíľásďcégs zqíi a|ákás

LUľťllNoR lNVEsT Kft.
ĺoo Jasznerén5 Jedám utea 30.

s".sz., 10400566'50526754.8149í0Ü7
Adószám ; 25847 161'2.16

i
ľł, ĺďv

-2.,ĺ* 6t

'.'.b"-Ť "',no-(l. "tł-*. 1J 
ď<a-



j j.i:Íř:łs..rtr'ř śf iŤ-.*'
'......1..::... ''. .. -.:.

::. l:-j.-:.'.: i,

'',. i; ,K&HBankZRt
. ... :,.
.'.. i fiók neve, fiók seáma : 056 Jászberényi Íiók
' 
] .. fiók egység cĺme : 51 00, Jászbeĺény, Szabadság tér 1 .

1.::, telefon: (06 57) 505 170
, ' fax: (06 57) .E0S. 180 . '

. 
. : |ktatószámi'{ J |?o17

., l-ItMrNoR //NVEST RFT

. ..',&szbsÉly
;.. .Jedám u.30.

... Tárgy: Bankinformáció
'.-t\.-:.

.A 
LIIMINOR INvEsT KFT /5100 Jászberény, Jedám u. 3o./ saját kérésére az a|ábbĺ bankinformációt adjuk:

1.t LUMINOR ĺĺvygsT KFT ĺészérevezetett
: , HUF pénzforga|mi szám|a száma: 10400566.505267544Í49íoo7 megnyitásának dátuma:Z o17 'a1,12.

: .:':,2.'! Az Üzletfél kötelezettség.teljesítése;
.''...: - Fĺzetesi kÖte|ezettségéit pontosan teljesíti, a pénzforga|mi szám|án sorban á}|ás nem fordu|t e|ö.

.: 
3. Hĺtelszerződés:nem á||unk hitelkapcsolatban.

.'..E,, 
bankinforrnáció a jelenlegi ismereteinken a|apul. Az esetleges vá|tozásokró| Öntket utólag csupán erre

' ;1iľányul9 kérós esetén é*esĺtjuk' E bankinfoľmációva| a szóban- forgr Üz|etférJrt seňmiven gäraniiat vagy
..''.ecyeĺ fdelösséget nern vá|la|unk'

. 
'. Jászberény,2a17 ,07.'|1'

.. A4l\tE,Ę4ą%hsqłsĺ'y'B!og*'v.l%.

-gK&H

i &.ffi í{&ĚłBankzľŁ
tl,łł'ůfu ĺl-iffiffi Jászberény

'+Ę'W.flffi

"-€ĘŁ1.l-.
i::ľů?Í#'-ľ':,ľ'[*"

,,....i...,1 
'

]-:.':;:r:.;':::r:łij 
:

's 'ZaíŤ*nné
Íanź.csłĺ1łi

i.riiiirl:.1i,i:]:ł:j:1.j]'-..'
i'';l:'ł.;l;t'
'łj:łi'i':l1:...'.

'nli ,:.:::;l.:.li:::ĺ::.'] 
1

i.i:lir...Íi.:..'.:
:'i.ł:i:i::]::: j' ]: ..
i::iia:;ii.:1i:rii lj r.'
',łii:i.;.Í';..;...'

i.Íiffi.
fiffi
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iĺĺtitiiill lr

o1.1 s.04ío43 ľ{yi|viíntaľtó: Fóváĺosi BÍróság, mĺnt cégbĺróság
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7. számú melléklet

;,Buďapest VIII. kerület, BiéľkocsÍs ú 32. szám a|łttLingatlan elidegenítése. päłyázatĐ
.''..'...,''

FTYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől é.s bankszámlaszámről.

i.Alulíľott Maľozsátt Magđolna Mária /nev/ mĺnt a LUMINOR IN\rEsT Ingatlanfejlesztő Kft.
(taľsaság neve) vezeto tisztségviselője keľeĺn, hogy a Pályazattalkapcsolatos mindennemii

. ĺyilatkozatot, felhívást, értesítést, vaw más iďormációt, valamnr a Ptiyäzattal kapcsolatos
esetleges jogvitában minden értęsítésĹ idézést es bírósági batźrozatat, stb. az alábbi címĺe
kéreÍn postázĺrí:

Cíĺwett: LUMINoR INVEST Ingaťanfej|esztő Kft.

Cím: 5100 Jászberény, Jedám utca 30.

Amennyiben az általam a feĺrtiekben megielölt címzett a fenti címen az iľatot nem veszí át,
e'naęk következményeit a gazdaságs tírsaság vá||a|ju Tudomĺĺsul veszem' hory amennyiben a
címzętt a fentĺ címm az. ertesítést ne,m veszi át, az értesítés a postĺíra adrfut kövętő 5.
munkanapon kézbesítetĺrek minősiĺl.

A pállyázatl felhívrás visszavonása esetén a Kiíľó a đolctrmęntació megvásáĺlasfua fordított
osszegetkéľernaza|ilbbibankszlámlaszámĺavisszautďni:

B aĺrkszĺímlavezető p é:nznténet: Keres kedel m ĺ és H itel b a n k Zrt.

Bankszáml aszám.. 10400566.50526754.8 t49 1 007

Bankszámlávď ľe'rrdelkęzni jogosult: LUMINOR INVtsT Ingatlanfej|esztő Kft., 5100
Jászberény, Jedám utca 30' (név, lakcím vagyszékhely)

.t

-Budapest, 2017. jrilius I 1.
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pä|yáző a|áírásaĺ cégszeÍ{í a1áírás

LUMINOR INVEST Kft'
dTói.jä""n"rény, Jedám utc1 |!1-
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Adószám: 2s8471 61.2.'16
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8. szĺímúmelletlęt

2011. évi CXcvL torvény 3' $

a.) átlátható szervezetn-ęk minőstil.

b') nsm minősül átlátható szervezetnek.

(a megfelelő szl)veg aĺóhúaandö)

A jelen nýlatkozatomat
teljęs tuđatĺłban teszem'

Budapest, 2017; jrilíus 1 1.

a sząlĺezet vezető tisztségviselőjeként bťmtetőjogi felelősségem

LUMINoR |NVEST Kťt.
5100 Jásaberény, Jedám utca 30'

sz.sz. : 10400s66-5052ô754.8ĺ491 Ü07
Adóseám: 25u7161.2.16
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,rBudapest Y[II.

a páIyĺĺzatoń

Alulírott a
ĺngatlant
miĺszaki

aIźfu äsa/ cégsłeriÍ aláírás
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éľĺntő móđosítási javaslatok és nyilatkozat
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,. LUMINOR INVEST Kft.
'..1s'ĺ'00' Jáśzberény, Jedám utca 30,

.: $elszi: í0400566.5052ô754'8í491 ÜU7

:i;.:i...l:..lAdószám: 258471 61'2.1 6
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LUMINOR INYE$T Ingatlanfejleszŕő Kľt.
Marozsán Magdolna
Íigyvezető
ľészére.

5100 Jászbeľény
Jedám utca 30.

Tisztelt Ügyvezető Asszony!

Tísztelettel:

Üint': Raffay Réka
emaii: ľaffayr@jgk.hu
Telefonszám : 21 6.69 61 /fa6
Táľqv: hianypótlási ťelhívás

A Budapest VIĺI., Berkocsis u. 3f. szám alatti ingatlan elidegenĺtéséľe benýjtott
pá|yźnatźnal kapcsolatban kéran, hogy az alább ťelsoĺolt, a pÍiyä,zati
dokumentációbóI hirínyzó tartďmi elemekęt. jelen levelünk kézhezvételétől számított
7 munkanapon beltil _ részünkre eljuttatni szíveskedjenek. A dokumęntumokat a
pěl|yőzatban is megielölt módon, összeflĺzve, hiteĺesítve, folytatólagos
oldalszáĺnozassal szíveskedjenek ellátni

A palyénati felhívas 13. mellékletében is szereplő taľtalmi elemek kĺjztil
szíveskedj enek megkiildeni :

o nulliáś NAV igazolrás pecséttel, hitelesített
. Helyt ađőigazolźs
o Kiíróval, bonyolítóval szemben fennáIló taľtozás igazolas

Tájékoztatásom szíves tudomasulvételét és közľemfüödését előľe is köszönöm.

Budapest, 2017. jrilíus l 2.

/--\ĺ )l
(-r<-t-r-\"^-l
Gyĺmóthy Balázs

el idegenítés i iĺ o dav ezető

Józsefuárosi
Gazd{ikoĺlási Eözponĺ zE

ľa
bő
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l. számrimelléklet

''Budapest 
YItr. keľületo Béľkocsis u 32. szám alattĺ ĺngatlan elidegenítése - pályázato

HIÁI{rPrruÁs

Buđapest 2077 ' auglsztus 10.
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Táľsaság neve, cégfo rmája'' LUMINOR II.[\/EST Ingatlanfejlesztő Kft .

Szélchelye: 5100 Jaszbeľeny, Jedám utca 30'

Postacíme: 510Ü Jrászbeľény, Jeđám utca 30.

Telefonszlĺma: +36-30-450-81-83

Fax szĺáma:

E-mailcíme: maľozsan.magđolna@ gmail. com

Statisztikai számjel: 258471.614120-tt3-t6

Cégnyilvántartĺísi száma: 1ó.09.017143

Ađószáma: 25847161-2-16

Szźmůav ezető baĺkjának neve : Kereskedęlmi és Hitelb aűk zrt.

Bankszrámlaszźwa: 1 04005 66-5 05267 5 4 -8r 491 047

Kęviselőj é'nek nevą beoseiása: Maĺozsán Magdolna Máľia, tigyvezető

Meghatalmazott nęvet:

Telefonszáma:

Fax száma:

E.mail címe:

l M"ghut.l**ott esetéĺr
. t ^i gĹ.a.

--Lĺ. '\Le \9
-1Ą ^.-H.\"-



Tartalomjegyzék

Fedlap
TaĺtaloĄegyzék
Nullás NAV igazotás
Helý adóigazoiĺĺs
Kiíróval szmben fennáIló tartazás igaeotrłs

Igazolás ľészletre megvásárolt ingatlan vételĺáľ tartozásröL
Igazo|ás szerződ.essel kapcsolatb an

1. oldal
3. oldal
5. oldal
7. oldal

9' olđal
11. oldal
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A DOKUMENTUM
ELEKTRONTKUSANľľ;{ffi ľlľeusĹrEn

|ąÍtlľTsoil lDB

Nemzłti Adó. és Yámbivatel
Jász.Nagxkun.Szo|nok Meryei Ad& és Yámigazgatósága

Uarfétkapcsolatĺ osztály 1'

Iktatószám : 3 5 83 13 0882 / 2a n
IJ gy intéző : Br en ai Zslszsawła
Telefonszłm: (56) 502.9 1 a
Ügyszím: 334424262I

a.oóĺcAZoľ,Ás

A ľendelkezésemĺe áIló dokumenfumok . nyi|vátntaftások, folyószrámlák, bevallások - alapj.án
igazolom, hogy

LUMINOR I}ľvEsT ĺngatlanfejlę^srtő Korlátolt ľeletősségű Társaság
25847161-2-16

5100 JÁszBEnÉ'ľy JEDÁM UTCA 30.

adóalanynak a Nemzeti Ađó. és Vámhivatalnái ezęn igazolás kiadá*ínak napján nyilvrántaĺott
taĺtozása, valamint végrehajtrĺsľqvaw visszataľtłásra átadott köztartozása nincs.

Ezen igazolást az adóalany kérelméĺe a{z) Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuárosi
tnkoľmĺĺnyzateljáľáĺíhoz,pá|yázatbenyújtłíscéljáľaadtamki.

Ez azigazolás nem szolgál bizonyítĺĺsi alapul atartozäs beszedéséľe iľányuló eljlárásokban.

Ezen igazolás taľta|mazza a Nemzeti Adó. és Vámhivatal nyilvántartása szerint fęnnálló tartozás, a
behajthatatlanság címén nyilvántaľtott, de el nem évült tartozŁs, az ađők módjára behajtandó
kiizüaľtoaís, a végľehajtĺ{sra' vagy vísszatąffásra áłađott köztaľtozłs megfizetésére vonatkozó
adatokat.

SZOLNOK, fa17.július 26.

dľ. Panyik Éva
igazgatő

(hatáskör gyakorlója)

Tóthné Bozsó Andrea lldikó
osztÁlyvezetb

ftiadmányoző)
Ellenőłzési azonosító: 86352|573f089750 1 350f2838
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5000 SZoLNoK JÖzsEF A' UT 22-24. TęIcfonsz&n: (56) 503-333 Fa* (56) 507-55ś

-í*

Ť/
Kérjiit válaszlevelében vĺveskedjék iktatóęáĺnunkra hivatkomi és adóazonosító számát feltgntetsrĺl
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iratgzám : t4-35léa1l\afi
: tzappanos Imľéné

efon: 45S*2513

ÄmHÁťr$ÄGI IGAzotÁs

ormányaatí adóhatósđe ĺgazolja, hogy nyilvĺíntaľüása szerĺnt

JĘDÁI'Í U. 30.
IlĺoR ÍNvEst EEľ

1y:51oo JÁszBERÉbľy,: 25B4YL61-Ż-16

ezeuél3rnek' táľsagágnak:

- őnkormányzati ađó számlá.jłín: o,
_ idegenadó szĺámláJán,ĺmĺĺs
_ sép"jár.mńađó számIáján:

suerv łíltal kimutatott:. . . . . .o,

tkozik.
nt.íek alapJán az a{óhatósági 1gazolás kÍállítłísđ.nak ÍraPJáĺg almezónek ađótartĺrzđ'sa nĺncä,

ľĺľÄtAĺ.

o"

*Fr,

-Fr
-Fr

tósáej. bízonyítvĺínyt az iiayfél kéľéséľe pĺ{lyáaat,
ányban ađtam kl' a közígaggätáeĺ ha'tósáĚĺ..rje*ĺ*lános- saabályatrót azőLô, többszöľösen-ńóáosított(Kęt. ) 8s.s (1), {3) bek.a'lapJán.

hątósé.ei igazolás kiál}ítása illetékmęntes

céljából f
és saolgáltatás
2'aa4. évj. CXL.

aa íl}etékekről szóló'(Itv" ) Mellékletének xxl.saiJľösęn módosítot,t 1990.év1 XCIT]" törvény4.ponŁja éľtelmében.

Daĺrađa-Rínrín Eđ1na Jegyző nevében és negbÍzłá.aából;

đľ, suba .{ľpád g. k',

.'ił.-r ,.-'n' i. * ",t-te" ,,ł. 
aLt
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(Yn
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* VÁ.GYoNGAZDÁLKor]ÁS| ĺcĺz-cĺľTsé.c *

Étékesítesi Iľođa
|J gy intézo : Miksy Erika
Tęlęfon: 2|6.696ll||9

Tárĺľ: Igazolas részletľe megvásaĺolt
in gat1an vétel ár tatozästt o|

;il+i,' :!źl:)

: .gr ]ĺ- s:'+ ĺ. s :

: á'Í}ĺ:!;.al5.l

iiílt ł ł q
lj' |ż: !í 1ł .

- . ...,.-.t..- .l i.!t. iilíii:ii,.l) i'1

:' :'').:;:i1'1 |; i i:' í:i

.-.l '|' :. 'i...li'l ĺ.j':.:
i,:l:::

Igazoljuk, hagy az LUMIN0R InľvEsT Ingatlanfejtesztő KfĹ (cégiegyzékszźm:16-

ďg.ol,lĺés, ađoszem: 258471,61-f-16, statisztikai szrämję|e: 2584.ĺ16|-4120-1.13.16,

szélłüely: 5100 Jászbtrfuy, Jeđlám u. 30.) a Budapest Józsefvárosi onkoľmrányzat

megbízkabó| a Józsefufuosĺ Gazđálkođási Központ hrt. á|ta| ęllátott eliđegenítési

tevěkenységek, részlętfizetęssel megvásáľolt - ingatlanok tekintetében,

nýlvánártísunkban nem szeľepe|, igy Társaságunk felé pénzĺĺgý kötelezettsége nem

á1l fenn.

Äzigazo|äspźůyäzatbenyújtásacé|jábő|kęrültkiadásľa.

Budapest, 2017. augusztus 03.

Tisztelettel:

irodavezeÍő

ú.ł't ..'ć'. ÁŁ,,.- '&& Ż' n,&
" ŕ,,,'-3--

JóerefváľosiGazdálkodńsiKóżpontŻtł-.ýag|angazdálkodásÍlgazgatósíg
l084 Budapesĺ' Ör ut<a 8. . .Telefon: 06 l 3 |{ ĺC?8 . F.mai|: vagyon*azdälkodas(q)jgknu fr-/ ^+J



ĺozsľľvÁRosl cn.zo,.ĺr,ronÁsĺ rtzľoľľ zRT.
Keľeskedelmi célú béľbeadásĺ lľoda

TJ gýntézó: Kubĺánka.Beľghammeľ Petra
Telefon: 3141098/ 134

Tłáĺgya: Igazolás szerződéssel kapcsolatban

Igazolom, hogyaz LUMIORIFi,vEsT KFT. (székhety cím: 5100 Jászberény' Jedárr utca30.;

adósaám: 25847161.2-16, cégiegyzékszźłm: ió 09 aŰW3, képviselő: Marozsáľr Magdolna
. Máľia) a Budapest Józsefuĺĺrosi onkoĺrrrányzaÍ megbízásából a Józsefvárosi Gazdálkodłĺsi

'1. Kiizpont zrL a|ta| ellátott béľ.beađási tevékenysegek tekintetében szeruóđéses jogviszonnyal
; . '- r1.,.

.. n"m rendelkezit igl pénziigyi kłĺtelezétĹség.nem áll feĺn Táľsaságpnk felé.
t'.''.t

''': '. ' ś

Az igazo|ást páilyäLz'Lt benyújtásához adom ki.
''''t " '

: Budapest ,2017 . augusztus 3.

Tiszteiettel:

%

I Jóusemľ"si lđ
l GazdáĘoĺlási Kozpont Zrt. I

-

ĺL---J
dr. Horyáth oľsolya

iľodavezętő

'ü. -ĺá,. J.t.',c{ lcat

Józsefváľtsi Gazdálkodási KÖŹpont Zľt. . VagyongazdÁ|kodásĺ lgazgatóság
|084 Budapast, Őr utca 8, . Te|eíon: 06 j 3l4 losď. r.-maĺl: u.gyongřdaTtocłfujgk,ľ'u
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