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Értékelési jegyzőkönyv 
Pályázati anyagok 

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonát képezi a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.  szám alatti,  36395/0/4(2  helyrajzi számú 
119  in2  alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség, amely az ingatlam 
nyilvántartásban üzlethelyiség besorolással szerepel. 

A  társasházban összesen  45  db albetét került kialakításra, önkormányzati tulajdonban van  3  db albetét, 
ezekből  2  db nem lakás céljára szolgáló helyiség. Az önkormányzati tulajdoni hányad  1.085/10.000.  Az 
épület nem szerepel a bontásra kijelölt ingatlanok listáján. 

A  helyiség  2019.  március  6.  napján került vissza az Önkormányzat birtokába, azóta üres, bérbe adás 
útján nem hasznosított. 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság a  142/2020.  (VI.24.) számú 
határozatában döntött a tárgyi helyiség pályázati kiírásáról az alábbi feltételekkel: 

a.) a minimális bérleti díj összege  312.350,-  Ft/hó + ÁFA, 
b.) a pályázat bírálati szempontja: 

-a bérleti díj összege (súlyszám:  9) 
- a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben történő megfizetése,  min. 1  hó — max. 
10  hó (súlyszám:  1) 

c.) a pályázatban érintett helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-testület 
248/2013.  (VI.19.) számú Határozat II. Fejezetének  8.  a) pontja szerinti 25%-os bérleti díj 
kategóriába tartozó (italbolt, dohányárusítás, játékterem, szexshop), illetve kölcsönző, 
nyilvános internet szolgáltatás  (Internet  kávézó,  call  center, stb.), raktározás tevékenység 
végzésére vonatkozik. 

d.) Kiíró felhívja pályázó figyelmét, hogy a bérleményben ingóságok (székek) találhatóak. 
Amennyiben pályázó a tevékenységéhez az ingóságot nem kívánja használni, az elszállítás és 
annak költsége pályázót terheli, Kiíróval szemben kártérítési igényt nem érvényesíthet. 

e.) Kiíró kiköti, hogy pályázónak a közművek üzemképességének állapotát felül kell vizsgáltatnia 
használatbavétel előtt. 

A  pályázati felhívás közzétételének napja  2020.  június  26.,  az ajánlat benyújtásának határideje  2020. 
július  29.  napja volt, a pályázat bontására  2020.  július 29-én került sor.  A  rendelkezésre álló határidőig 



a pályázati dokumentációt nyolc érdeklődő vásárolta meg, az ajánlati biztosítékot határidőre öt pályázó 
fizette meg, így öt sértetlen, lezárt boríték érkezett. 

A  pályázatbontó bizottság megállapította, hogy az alábbi személyek nyújtottak be pályázatot: 

I. Ajánlattevő neve: Kert-Szín-Vonal Kft. 
Képviselő: Szarka Krisztina 
Székhelye: 2071  Páty, Pestihegyi utca  8. 
Cégjegyzékszáma: 13 09 116601 
Adószáma: 14130502-2-13 

A  pályázatával kapcsolatban a pályázatbontó bizottság megállapította, hogy  A  pályázó érvényes bérleti 
díj ajánlatot tett, valamint határidőre megfizette az ajánlati biztosítékot.  A  helyi adó igazolás nem került 
csatolásra, valamint a számlavezető bank igazolása sem került csatolásra. Nem csatolta továbbá a 
bérbeszámításhoz szükséges tételes költségvetést. Ezen felül nem került valamennyi oldal számozásra 
is aláírásra.  A  bonyolító a pályázót  5  munkanapos határidő tűzésével felszólította a hiányosságok 
pótlására.  A  Kert-Szín-Vonal Kfl. jelenlegi neve FÉSZEK Cukrászda Kft. 

2. Ajánlattevő neve: NTH-HOMES  Kft. 
Képviselő: Ngo Thi Hoai;  Phan  Van Ke 
Székhelye: 1162 Budapest,  Segesvár utca  21. 
Cégjegyzékszám: 01 09 323412 
Adószám: 26310639-2-42 

A  pályázatával kapcsolatban a pályázatbontó bizottság megállapította, hogy a pályázó érvényes bérleti 
díj ajánlatot tett, valamint határidőre megfizette az ajánlati biztosítékot, azonban nem került csatolásra 
a  30  napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, továbbá a NAV, a helyi adó igazolás és a bérbeadóval 
szemben fennálló tartozásról szóló igazolás sem. Nem csatolta ezen felül a számlavezető bankjától a 
szükséges igazolást. További hiányosság volt, hogy nem került valamennyi oldal számozásra valamint 
aláírásra, továbbá a pályázati dokumentáció nem volt összefűzve.  A  bonyolító a pályázót  5  munkanapos 
határidő tűzésével felszólította a hiányosságok pótlására. 

3. Ajánlattevő neve: Artnet Stúdió Kft. 
Képviselő: Vadász  Tamara 
Székhelye: 1073 Budapest,  Erzsébet körút  14 
Cégjegyzékszáma: 01 09 998556 
Adószáma: 23290642-2-42 

A  pályázatbontó bizottság megállapította, hogy a pályázó érvényes bérleti díj ajánlatot tett, valamint 
határidőre megfizette az ajánlati biztosítékot. Nem került azonban csatolásra a  30  napnál nem régebbi 
hiteles cégkivonat, a pályázati dokumentáció megvásárlásáról és az ajánlati biztosíték megfizetéséről 
szóló igazolás, a NAV és helyi adó igazolások, a bérbeadóval szemben fenriálló tartozásról szóló 
igazolás, valamint a számlavezető bank igazolása. További hiányosság volt, hogy nem került 
valamennyi oldal számozásra, valamint nem került minden oldal aláírásra.  A  bonyolító a pályázót  5 
munkanapos határidő tűzésével felszólította a hiányosságok pótlására. 

4. Ajánlattevő neve: ATLASZ Munkaerő Közvetítő Kft. 
Képviselő: Droppa László 
Székhelye: 2615  Csővár, Madách utca I. 
Cégjegyzékszáma: 13 09 201129 
Adószáma: 24137627-2-13 

és 

Ajánlattevő neve: KOSKA Sörfőzde Kft. 
Képviselő: Dr. Farkas Péter 
Székhelye: 1023 Budapest,  Mecset utca  54/B. 
Cégjegyzékszáma: 01 09 305035 
Adószáma: 26152282-2-41 



Ajánlatukkal kapcsolatban  a  pályázatbontó bizottság megállapította, hogy  a  pályázók érvényes bérleti 
díj ajánlatot tettek, valamint határidőre megfizették az ajánlati biztosítékot. Nem került azonban 
aláhúzásra  a  pályázati dokumentáció egyik mellékletében, hogy  a  bérbeszámítási kérelem elutasítása 
esetén  a  pályázó eláll-e vagy sem, továbbá  a  KOSKA Sörfőzde Kft. által nem került csatolásra  a 
számlavezető  bank  igazolása.  A  pályázat ezen felül nem sorrendben került összefűzésre és  nein  került 
minden oldal számozásra és aláírásra.  A  bonyolító  a  pályázót  5  munkanapos határidő tűzésével 
felszólította  a  hiányosságok pótlására. 

5.  Ajánlattevő neve: Vörös Henrik egyéni vállalkozó 
Székhelye: 1111 Budapest,  Bartók  Bela  út  16.4. em. 25. 
Nyilvántartási száma: 51509631 
Adószáma: 68275772-1-43 

A  pályázat kapcsán a bizottság megállapította, hogy a pályázó érvényes bérleti díj ajánlatot tett, valamint 
határidőre megfizette az ajánlati biztosítékot. Nem került azonban csatolásra az egyéni vállalkozói 
nyilvántartásba vételről szóló értesítés, a pályázati dokumentáció megvásárlásáról szóló bizonylat, a 
NAV igazolás, a helyi adó igazolás, a bérbeadóval szemben fennálló tartozásról szóló igazolás, a 
számlavezető bank által kiállított igazolás, valamint a bérbeszámításhoz szükséges tételes költségvetés. 
Fentieken túl a pályázati anyag nem került sorszámozásra és nem került minden oldala aláírásra.  A 
bonyolító a pályázót  5  munkanapos határidő tűzésével felszólította a hiányosságok pótlására. 

A  pályázatértékelő bizottság megállapította, hogy határidőre a Atlasz Munkaerő közvetítő Kft és a 
KOSKA Sörfőzde Kft., a Kert-Szín-Vonal Kft. (jelenleg: FÉSZEK Cukrászda Kft.), valamint az 
NTH-Homes  Kft. tettek eleget a hiánypótlási felhívásnak.  A  Vörös Henrik egyéni vállalkozó és az 
Artnet Stúdió Kft. pályázata a hiánypótlás elmulasztása miatt érvénytelen. 

A  FÉSZEK Cukrászda Kft.  2020.  szeptember  10-i  ülésre készített előterjesztés alapján az értékelés ellen 
kifogást nyújtott be, ezért a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási 
és Közterület-hasznosítási Bizottság  2020.  szeptember  10.  napjára előkészített előterjesztését 
visszavonta.  A  kifogás alapján az értékelés felülvizsgálatra került.  A  Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. új értékelési jegyzőkönyvet vett fel a beérkezett pályázatokra. Az értékelő bizottság 
megállapította, hogy a  2020.  augusztus  12.  napon kelt jegyzőkönyvben a pályázati pontszámok rosszul 
lettek megállapítva.  A  pályázati dokumentáció  11.  pontja alapján ugyanis az értékelés módszerére az 
alábbiakat írja elő: 

Az értékelés során adható pontszám minden részszempont esetén:  1-10  pont. Részszempontonként a 
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot  (10  pontot), a többi megajánlás ehhez képest 
arányosan kap kevesebb pontot az egyszerű arányosítás módszere szerint.  A  minimálisan adható 
pontszám nem lehet kevesebb 1-nél. Az egyes megajánlásra adott értékelési pontszámot Kiíró 
megszorozza a hozzá tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 

A  pályázatértékelő bizottság a pályázatok értékelése kapcsán az alábbi sorrendet állította fel: 

1.  Ajánlattevő neve: 
Képviselő: 
Székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 

FÉSZEK Cukrászda Kft. 
Szarka Krisztina 
2071  Páty, Pestihegyi utca  8. 
13 09 116601 
14130502-2-13 

A  pályázó korábban Kert-Szín-Vonal Kft. néven nyújtotta be pályázatát.  A  pályázó nettó bérleti díj 
ajánlata  604.000,- Ft,  határozott időre,  15  évre szóló bérleti szerződést kíván kötni.  A  helyiséget 
cukrászda-kávézó céljára kívánja használni szeszárusítás nélkül. Egy összegben  10  hónap bérleti díjat 
fizetne meg előre.  A  bérleti szerződéshez módosítási javaslatot nem tett, nyilatkozott, hogy a 
bérbeszámítása elutasítása esetén a szerződés megkötésétől nem áll el. Nettó  4.600.000,- Ft  összegben 
bérbeszámítási javaslatot tett. Az Ingatlanszolgáltatási iroda megállapította, hogy a csatolt költségvetés 
nem alkalmas a bérbeszámítási megállapodás megkötésére. 

Bérleti díj ajánlatára adható pontszám (súlyszám:  9) 
604.000/611.000  *  10= 9,8  pont súlyszám szerinti pontszám  89  pont 

A  bérleti díj megfizetésének előre történő vállalása (súlyszám:  1) 

3 



10  pont súlyszám szerinti pontszám  10  pont 

A  pályázó pontjai összesen:  99  pont 

2. Ajánlattevő neve: NTH-HOMES  Kft. 
Képviselő: Ngo Thi Hoai;  Phan  Van Ke 
Székhelye: 1162 Budapest,  Segesvár utca  21. 
Cégjegyzékszám: 01 09 323412 
Adószám: 26310639-2-42 

A  pályázó nettó bérleti díj ajánlata  611.000,- Ft,  határozott időre,  15  évre szóló bérleti szerződést kíván 
kötni.  A  helyiséget élelmiszer és vegyeskereskedés céljára kívánja használni szeszárusítással. Egy 
összegben  3  hónap bérleti díjat fizetne meg előre.  A  bérleti szerződéshez módosítási javaslatot nem tett, 
nyilatkozott, hogy a bérbeszámítása elutasítása esetén a szerződés megkötésétől nem áll el, 
bérbeszámítási kérelmet egyebekben nem terjesztett elő. 

Bérleti díj ajánlatára adható pontszám (súlyszám:  9) 
611.000/611.000*10=  10  pont súlyszám szerinti pontszám  90  pont 

A  bérleti díj megfizetésének előre történő vállalása (súlyszám:  1) 
3  pont súlyszám szerinti pontszám  3  pont 

A  pályázó pontjai összesen:  93 pout 

3. Ajánlattevő neve: ATLASZ Munkaerő Közvetítő Kft. 
Képviselő: Droppa  Laszlo 
Székhelye: 2615  Csővár, Madách utca I. 
Cégjegyzékszáma: 13 09 201129 
Adószáma: 24137627-2-13 

és 

Ajánlattevő neve: KOSKA Sörfőzde Kft. 
Képviselő: Dr. Farkas Péter 
Székhelye: 1023 Budapest,  Mecset utca  54/B. 
Cégjegyzékszáma: 01 09 305035 
Adószáma: 26152282-2-41 

A  pályázók nettó bérleti díj ajánlata  559.000,- Ft,  határozott,  5  évre szóló bérleti szerződést kívánnak 
kötni.  A  helyiséget vendéglátóipari tevékenység, valamint sörfőzés tevékenység céljára kívánják 
használni szeszárusítással. Egy összegben  1  hónap bérleti díjat fizetnének meg előre. Nyilatkoztak, hogy 
a bérbeszámítási megállapodás elutasítása esetén a szerződés megkötésétől nem állnak el.  A  bérleti 
szerződéshez módosítási javaslatuk, hogy az bérlőtársakra vonatkozzon, valamint tartalmazzon 
rendelkezést, hogy a számlát az ATLASZ Munkaerő Közvetítő Kft. irányába állítja ki a bérbeadó.  A 
pályázók bruttó  14.070.203,- Ft  értékben bérbeszámítási javaslatot tettek. 

Bérleti díj ajánlatára adható pontszám (súlyszám:  9) 
559.000/611.000*10=  9,15  pont súlyszám szerinti pontszám  82  pont 

A  bérleti díj megfizetésének előre történő vállalása (súlyszám:  1) 
1  pont súlyszám szerinti pontszám  1  pont 

A  pályázó pontjai összesen:  83  pont 

4. Ajánlattevő neve: Artnet Stúdió Kft. 
Képviselő: Vadász  Tamara 
Székhelye: 1073 Budapest,  Erzsébet körút  14 
Cégjegyzékszáma: 01 09 998556 
Adószáma: 23290642-2-42 

A  pályázó nettó bérleti díj ajánlata  460.000,-Ft,  határozatlan időre szóló bérleti szerződést kíván kötni. 
A  helyiséget üzlethelyiség  es  kávézó céljára kívánja használni szeszárusítás nélkül. Egy összegben  3 
hónap bérleti díjat fizetne meg előre. 



Tekintettel arra, hogy a hiánypótlásnak nem tett eleget, a pályázata érvénytelen. 

5.  Ajánlattevő neve: Vörös Henrik egyéni vállalkozó 
• Székhelye: 1111 Budapest,  Bartók Béla út  16. 4. em. 25. 

Nyilvántartási száma: 51509631 
Adószáma: 68275772-1-43 

A  pályázó nettó bérleti díj ajánlata  360.000,- Ft,  határozott,  15  évre szóló bérleti szerződést kíván kötni. 
A  helyiséget vendéglátás, bisztró céljára kívánja használni szeszárusítással. Egy összegben  3  hónap 
bérleti díjat fizetne meg előre. 

Tekintettel arra, hogy  a  hiánypótlásnak nem tett eleget,  a  pályázata érvénytelen. 

A  fent leírtakra figyelemmel  a  pályázatértékelő bizottság javasolja  a  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási 
és Közterület-hasznosítási Bizottságának, hogy  a  fenti helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pályázatot 
nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek, állapítsa meg, hogy  a  pályázat nyertese az FÉSZEK 
Cukrászda Kft. és  a  bérleti szerződés megkötésére kérje fel  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-
t az ajánlatban és  a  vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek mellett.  A  Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ  Zn.  nem javasolja  a  bérbeszámítási megállapodás megkötését, tekintettel arra, 
hogy azt elbírálni nem tudta. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az  önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló üres helyiség bérbeadására kiírt nyilvános 
pályázat lezárásához, az eredmény megállapításához bérbeadói döntés szükséges, amely döntés 
meghozatalára  a  tisztelt Bizottság jogosult. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  bérbeadásból befolyó bérleti díj és üzemeltetési költség fedezné az Önkormányzat közös költség 
fizetési kötelezettségét, azon felül plusz bevételt  is  jelentene.  A  helyiségek mielőbbi bérbeadásával  a 
bérlő gondoskodna  a  helyiségek állagának javításáról és szinten tartásáról.  A  határozati javaslat 
elfogadása pozitívan befolyásolja az Önkormányzat  2020.  évi bérleti díj bevételét. 

A  határozati javaslat elfogadása pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati rendelet  (a 
továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  4.4.1.  pontja, valamint  a Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
vagyonáról és vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.  13.)  önkormányzati 
rendelet  (a  továbbiakban: Vagyonrendelet)  17.  §  (1)  bekezdés ab) alpontja szerint  a  Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság  a  tulajdonosi joggyakorló az  500  millió Ft-ot 
meg nem haladó értékű vagyon hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalában. 

A  Vagyonrendelet  7.  §  (2)  bekezdése alapján,  ha  Önkormányzat rendelete vagy  a  Képviselő-testület 
határozata  mast  nem tartalmaz,  a  tulajdonosi  jog  gyakorlój  a  határozza meg, hogy melyik versenyeztetési 
eljárást kell alkalmazni. 

Az  Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről 
szóló  35/2013. (VI. 20.)  önkormányzati rendelet?. §  (1)  bekezdés  a)  pontja értelmében  a  helyiséget csak 
versenyeztetés alapján lehet bérbe adni,  ha a  beköltöztethető forgalmi értéke eléri vagy meghaladja  a 25 
millió forintot. 

A  Versenyeztetési Szabályzat tartalmazza, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon 
hasznosítása  es  tulajdonjogának átruházása esetén  a  hasznosító és  a  tulajdonjogot szerző személyének 
kiválasztására kell alkalmazni,  ha a  versenytárgyalás tartása jogszabály alapján kötelező, vagy  a 
tulajdonosi joggyakorló előírta, hogy  a  vagyonelemet versenyeztetési eljárással kell hasznosítani vagy 
a  tulajdonjogot átruházni. 
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Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására 
vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló  45/2019.  (II.  21.)  számú Képviselő-testületi határozat (a 
továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat)  52.  pontja értelmében, a nem lakás céljára szolgáló 
ingatlanok bérbeadására kiírt pályázatban a minimális bérleti díjat a Képviselő-testület nem lakás céljára 
szolgáló ingatlanok bérleti díjáról szóló határozata alapján kell megállapítani. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek, gépkocsi-beállók, 
egyéb dologbérletek bérleti díjáról szóló  248/2013.  (VI.  19.)  számú képviselő-testületi határozat  7. 
pontja értelmében: a helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a  Kt.  más 
határozata szerint aktualizált beköltözhető forgalmi értéke szolgál amelynek összege  313.250,-Ft/hó + 
Áfa. Abban az esetben,  ha  a helyiség bérbeadására versenyeztetés vagy pályázat útján kerül sor, a 
minimális bérleti díjat a helyiség ÁFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének 80%-át alapul véve lehet 
meghatározni, amelynek összege  250.600,-Ft/hó + Áfa. Nyilvános pályáztatás esetén önkormányzati 
érdekből a minimális bérleti díj alacsonyabb forgalmi értéken is meghatározható, mely nem lehet 
kevesebb 50%-nál, az így kalkulált összeg  156.625,-Ft/hó + Áfa. Amennyiben a pályázatban a bérbeadás 
során végezhető tevékenység nem kerül meghatározásra, úgy az alap bérleti díj éves mértéke a helyiség 
ÁFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének legalább a  6%-a. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az Ingatlan bérbeadásával kapcsolatos pályázat 
kiírására,  es  a pályázat feltételeire vonatkozó döntését meghozni szíveskedjen. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság . ..... ./2020.  (IX.23.) számú határozata 

Corvin köz  4.  szám alatti helyiség pályázati eredményének megállapításáról 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.  szám alatti,  36395/0/A/2  helyrajzi számú  119  rn2 
alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt 
nyilvános, egyfordulós pályázati eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.  szám alatti,  36395/0/A/2  helyrajzi számú  119 
m2  alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a 
FÉSZEK Cukrászda Kft. (székhely:  2071  Páty, Pestihegyi utca  8.;  cégjegyzékszám:  13 09 
116601;  adószám:  14130502-2-13;  képviseli: Szarka Krisztina) részére  15  év határozott időre a 
szerződés aláírásától számított  15  évig, cukrászda-kávézó (szeszárusítás nélkül) üzemeltetése 
céljára  604.000,-  Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közüzemi  es  különszolgáltatási díjak összegen. 

3.) Nem járul hozzá a bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez a FÉSZEK Cukrászda Kft.-vel 
(székhely:  2071  Páty, Pestihegyi utca  8.;  cégjegyzékszám:  13 09 116601;  adószám:  14130502-2-
13;  képviseli: Szarka Krisztina) 

4.) felkéri a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-t a határozat  2.)  pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, 
hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.  20.)  önkormányzati rendelet  14.  §  (2)  bekezdése alapján  3  havi 
bruttó bérleti díj összegig az óvadék feltöltését, valamint a  17.  §  (4)  bekezdése alapján közjegyző 
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását, továbbá a három havi bruttó bérleti díj 
előleg megfizetését vállalja a leendő bérlő. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  1.)  és  2.)  pontok eseten  2020.  szeptember  10, 3.)  pont esetében  2020.  október  31. 
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A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
A  lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára 

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon  

Budapest, 2020.  szeptember  14. 

%/SI u-k-UOESSA, 

Kováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató 

KÉSZÍTETTE: JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. 

LEÍRTA: DR.  GUTH CSONGOR IRODAVEZETŐ 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYELI  NEM  IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL:  Iv Cr ---

 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS: 

JÓVÁHAGYTA: 

CZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 

JEGYZŐ 

ERES ÁBOR 

TULAJDON9I, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS 
KÖZTERÜLET/HASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
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PÁLYÁZATBONTÁSI JEGYZ Ő KÖNYV 

amely  2020.  július 30-án, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. hivatalos helyiségében készült 
a VIII. kerület, Corvin köz  4.  földszint  2.  szám alatti,  36395/0/4/2  helyrajzi számú  119 m2 
alapterületű, utcai bejáratú, földszinti és pinceszinti nem lakás céljára szolgáló önkormányzati 
tulajdonú helyiséggel kapcsolatosan kiírt nyilvános pályázat kapcsán. 

A  pályázatbontó bizottság tagjai: 
dr.  Guth  Csongor a pályázatot lebonyolító Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Helyiséggazdálkodási iroda irodavezetője, a pályázatbontó bizottság elnöke, 

- Sándor Márta a pályázatot lebonyolító Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Helyiséggazdálkodási iroda referense, a pályázatbontó bizottság tagja, 

- dr. Halasi  Dora,  a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által megbízott Behin Ügyvédi Iroda 
alkalmazott ügyvédje, a pályázatbontó bizottság tagja. 

Helyszín: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  1084 Budapest, Őr  U. 8.  szám alatti, L emelet  36. 
szobája. 
Időpont:  2020.  július  30. 1400  óra. 

A  pályázatbontó bizottság elnöke elmondja,  bogy  a  Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testület Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási 
és Közterület-hasznosítási Bizottsága a  142/2020.  (VI.24.) számú határozata alapján pályázat került 
kiírásra a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.  földszint  2.  szám alatti,  36395/0/A/2  helyrajzi számú 
119 m2  alapterületű, utcai bejáratú, földszinti és pinceszinti nem lakás céljára szolgáló önkormányzati 
tulajdonú helyiség bérbeadására. 

A  pályázati felhívás kifüggesztésre került a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. honlapján 
(ynyvjgklui), a  Budapest V111.  kerület, Őr  u. 8.  szám alatt, a Vagyongazdálkodási Igazgatóság 
hirdetőtábláján, Józsefváros honlapján (www.iozservaros.hu), a Polgármesteri Hivatal költségmentes 
hirdetési felületein, valamint a Józsefváros című lapban, továbbá az ingatlan.com oldalon.  A  pályázati 
felhívást a Polgármesteri Hivatal a hirdetőtáblájára nem függesztette ki. 

Az ajánlati biztosíték beérkezésének határideje  2020.  július  29. 24°°  óra volt.  A  rendelkezésre álló 
határidőig a pályázati dokumentációt nyolc érdeklődő vásárolta meg, az ajánlati biztosítékot 
határidőre öt cég fizette meg. Határidőn belül öt sértetlen, lezárt boríték érkezett. 

A Budapest  VIII. kerület,  Corwin  köz  4.  földszint  2.  szám alatt elhelyezkedő  36395/0/A/2  hrszcú, 
119  nt2  alapterületű, földszinti, üres nem lakás céljára szolgáló helyiségre az alábbi ajánlat érkezett: 

1.  Ajánlattevő neve: Kert-Szín-Vonal Kft. 
Képviselő: Szarka Krisztina 
Székhelye: 2071  Páty, Pestihegyi utca  8. 
Cégjegyzékszáma: 13 09 116601 
Adószáma: 14130502-2-13 

A  pályázó ajánlatára vonatkozóan a Bizottság megállapítja:  

A  pályázó érvényes bérleti díj ajánlatot tett, valamint határidőre meglizette az ajánlati biztosítékot. 

Helyi adó igazolás nem került csatolásra. 

Számlavezető bank igazolása nem került csatolásra  (7.  sz. melléklet). 

1 



Bérbeszámításhoz szükséges tételes költségvetés  (14.  sz. melléklet)  new  került csatolásra. 

Formai probléma:  new  került minden oldal számozásra, valamint  nein  került minden oldalra aláírás. 

A  Bizottság az ajánlattevőt — az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel —elektronikus formában 
5  munkanapos határidő kitűzésével felszólítja az ajánlattal kapcsolatos formai vagy tartalmi 
hiányosságok pótlására. 

A Budapest  VIII. kerület, Conin köz  4.  földszint  2.  szám alatt elhelyezkedő  36395/0/A/2  hrsz.-11, 
119 m2  alapterületű, földszinti,  fires  nem lakás céljára szolgáló helyiségre az alábbi ajánlat érkezett: 

2 Ajánlattevő neve: NTH-HOMES  Kft. 
Képviselő: Ngo Thi Hoai;  Phan  Van Ke 
Székhelye: 1162 Budapest,  Segesvár utca  21. 
Cégjegyzékszám: 01 09 323412 
Adószám: 26310639-2-42 

A  pályázó ajánlatára vonatkozóan a Bizottság megállapítja:  

A  pályázó érvényes bérleti díj ajánlatot tett. valamint határidőre megfizette az ajánlati biztosítékot. 

30  napnál  new  régebbi hiteles cégkivonat nem került csatolásra. 

NA"  igazolás és Helyi adó igazolás  new  került csatolásra. 

Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazolása nem került csatolásra. 

Számlavezető bank igazolása nem került csatolásra  (7.  sz. melléklet). 

Formai probléma:  nein  került minden oldal számozásra, valamint nem került minden oldalra aláírás.  A 
pályázati dokumentáció nem került összefűzésre. 

A  Bizottság az ajánlattevőt -- az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel —elektronikus formában 
5  munkanapos határidő kitűzésével felszólítja az ajánlattal kapcsolatos formai vagy tartalmi 
hiányosságok pótlására. 

A Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.  földszint  2.  szám alatt elhelyezkedő  36395/0/A/2  hrszcú, 
119 m2  alapterületű, foldszinti, üres nem lakás céljára szolgáló helyiségre az alábbi ajánlat érkezett: 

3.  Ajánlattevő neve: Artnet  Studio  Kft. 
Képviselő: Vadász  Tamara 
Székhelye: 1073 Budapest,  Erzsébet körút  14 
Cégjegyzékszáma: 01 09 998556 
Adószáma: 23290642-2-42 

A  pályázó ajánlatára vonatkozóan a Bizottság inegállapitja: 

A  pályázó érvényes bérleti díj ajánlatot tett, valamint határidőre megfizette az ajánlati biztosítékot, 



30  napnál nem régebbi hiteles cégkivonat és aláírási címpéldány nem került csatolásra. 

Pályázati dokumentáció megvásárlásáról szóló bevételi pénztárbizonylat és az ajánlati biztosíték 
befizetéséről szóló igazolás másolata nem került csatolásra, 

NAV igazolás és Helyi  ado  igazolás nem került csatolásra. 

Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazolása nem került csatolásra. 

Számlavezető bank igazolása nem került csatolásra  ('7.  sz. melléklet). 

Formai probléma: nem került minden oldal számozásra, valamint nem került minden oldalra aláírás. 

A  Bizottság az ajánlattevőt - az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel- elektronikus formában 
5  munkanapos határidő kitüzésével felszólítja az ajánlattal kapcsolatos formai vagy tartalmi 
hiányosságok pótlására. 

A Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.  földszint  2.  szám alatt elhelyezkedő  36395/0/A/2  hrszrú, 
119 m2  alapterületű, földszinti, üres nem lakás céljára szolgáló helyiségre az alábbi ajánlat érkezett: 

4.  Ajánlattevő neve: ATLASZ Munkaerő Közvetítő Kft. 
Képviselő: Droppa  Laszlo 
Székhelye: 2615  Csővár, Madách utca I. 
Cégjegyzékszáma: 13 09 201129 
Adószáma: 24137627-2-13 

és 

Ajánlattevő neve: KOSKA Sörfőzde Kft. 
Képviselő: Dr. Farkas Péter 
Székhelye: 1023 Budapest,  Mecset utca  54/B. 
Cégjegyzékszáma: 01 09 305035 
Adószáma: 26152282-2-41 

A  pályázó ajánlatára vonatkozóan a Bizottság mezállapítja:  

A  pályázó érvényes bérleti díj ajánlatot tett, valamint határidőre megfizette az ajánlati biztosítékot. 

Nem került aláhúzásra a bérbeszámítással kapcsolatban, hogy a bérbeszámítás elutasítása esetén eláll 
vagy sem. 

KOSKA Sörfőzde Kit által a számlavezető bank igazolása nem került csatolásra  (7.  sz. melléklet). 

Formai probléma:  A  pályázati dokumentáció nem sorrendben került összefűzésre. Nem került minden 
oldal számozásra, valamint nem került minden oldalra aláírás. 

A  Bizottság az ajánlatievőt - az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel - elektronikus formában 
5  munkanapos határidő kitüzésével felszólítja az ajánlattal kapcsolatos formai vagy tartalmi 
hiányosságok pótlására. 
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A Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.  földszint  2.  szám alatt elhelyezkedő  36395/0/A/2  hrsz.--6, 
119 m2  alapterületű, földszinti, üres nem lakás céljára szolgáló helyiségre az alábbi ajánlat érkezett: 

5.  Ajánlanevö neve: Vörös Henrik egyéni vállalkozó 
Székhelye: 1111 Budapest,  Bartók Béla út  16.4. ern. 25. 
Nyilvántartási száma: 51509631 
Adószáma: 68275772-1-43 

A  pályázó ajánlatara vonatkozóan a Bizouság megállapítja:  

A  pályázó érvényes bérleti díj ajánlatot tett. valamint határidőre megfizette az  *dad  biztosítékot. 

Az értesítés egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételröl nem került csatolásra. 

Pályázati dokumentáció megvásárlásáról szóló bevételi pénztárbizonylat nem került csatolásra. 

NAV igazolás és Helyi adó igazolás nem került csatolásra. 

Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazolása nem került csatolásra. 

Számlavezető bank igazolása nem került csatolásra  (7.  sz. melléklet). 

Bérbeszámításhoz szükséges tételes költségvetés  (14.  sz. melléklet) nem került csatolásra. 

Format  probléma: nem került minden oldal számozásra, valamint nem került minden oldalra aláírás. 

A  Bizottság az ajánlattevőt — az összes ajánlattevö számára azonos feltételekkel — elektronikus fonnában 
5  munkanapos határidő kitüzésével felszólítja az ajánlattal kapcsolatos formai vagy tartalmi 
hiányosságok pótlására. 

A  pályázat bontását dr.  Guth  Csongor, a pályázat bontó bizottság elnöke  2020.  július  30-än 14  óra  40 
perckor lezárta, a pályázat értékelésére a későbbiekben kerül sor. 

k. m. f. 

.     c'.(2HOE.-•  
dr.  Guth  Csongor Sándor Marta 

a pályázatbontó bizottság elnöke jegyzökönyvvezetö 

L mu..., e 

Ka zdiösodosi  Központ irt. 

dr. Halasi Dóra ügyvéd 
jegyzőkönyv hitelesítő 
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ÉRTÉKELÉSI JEGYZ Ő KÖNYV 

Tárgy: a Corvin köz  4.  földszint  2.  szám alatti,  36395/0/A/2  helyrajzi számú  119 m2  alapterületű, 
utcai bejáratú, földszinti és pinceszinti nem lakás céljára szolgáló önkormányzati 
tulajdonú helyiséggel kapcsolatosan kiírt nyilvános pályázat értékelése. 

A  pályázatértékelő bizottság tagjai: 
- dr.  Guth  Csongor a pályázatot lebonyolító Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Helyiséggazdálkodási iroda irodavezetője, a pályázat értékelő bizottság elnöke, 
- Sándor Marta a pályázatot lebonyolító Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  Helyiséggazdálkodási 
iroda részéről, a pályázat értékelő bizottság tagja, 
- Kardos Noémi  Brigitta  a pályázatot lebonyolító Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Helyiséggazdálkodási iroda részéről, a pályázat értékelő bizottság tagja. 

Helyszín: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  1084 Budapest, Or u. 8.  szám alatti,), emelet  36. 
szobája. 
Időpont:  2020.  szeptember  10.  csütörtök,  830  óra. 

Dr.  Guth  Csongor a pályázat értékelő bizottság elnöke az ülést megnyitja. Felkéri Sándor Mártát a 
jegyzőkönyv vezetésére. 

A  pályázatértékelő bizottság újabb értékelése azért készült, mert a  2020.  augusztus  12.  napon kelt 
jegyzőkönyvben a pályázati pontszámok rosszul lettek megállapítva.  A  pályázati dokumentáció  11. 
pontja alapján ugyanis az értékelés módszerére az alábbiakat írja elő: 

Az értékelés során adható pontszám minden részszempont esetén:  1-10  pont. Részszempontonkénz 
legkedvezőbb megajcinkis kapja a maximális pontszámot  (10  pontot), a többi megajánlás ehhez képest 
aranyosan kap kevesebb pontot az egyszerű arányos lids  módszere szerint.  A  minimálisan adható 
pontszám nem lehet kevesebb 1-nél. Az egyes megajánlásra adott érzékelési pontszámot Kiíró 
megszorozza a hozzá tartozó sói számmal, a szorzatokal pedig ajánlatonként összeadja. 

A  pályázatértékelő bizottság elnöke elmondja, hogy  a Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  (a  továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testület Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási 
es  Közterület-hasznosítási Bizottsága  a 142/2020.  (VI.24.) számú határozata alapján pályázat került 
kiírásra  a Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.  földszint  2.  szám alatti,  36395/0/A/2  helyrajzi számú 
119 m2  alapterületű, utcai bejáratú, földszinti és pinceszinti  nein  lakás céljára szolgáló önkonnányzati 
tulajdonú helyiség bérbeadására. 

A  pályázati felhívás kiffiggesztésre került a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. honlapján 
(www.igk.hu), a  Budapest  VIII. kerület,  Or u. 8.  szám alatt, a Vagyongazdálkodási Igazgatóság 
hirdetőtábláján, Józsefváros honlapján (www.iozsavaros.hu), a Polgármesteri Hivatal költségmentes 
hirdetési felületein, valamint a Józsefváros című lapban, továbbá az ingatlan.com oldalon.  A  pályázati 
felhívást a Polgármesteri Hivatal a hirdetőtáblájára nem függesztette ki. 

Az ajánlati biztosíték beérkezésének határideje  2020.  július  29. 24m)  óra volt.  A  rendelkezésre  alto 
határidőig a pályázati dokumentációt nyolc érdeklődő vásárolta meg, az ajánlati biztosítékot 
határidőre öt cég fizette meg. Határidőn belül öt sértetlen, lezárt boríték érkezett. Az ajánlat 
benyújtásának határideje  2020.  július  30. 1400  óra volt, a benyújtás helye a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.  1084 Budapest, Or u. 8.  alatti irodája. 

A  pályázatértékelő bizottság az alábbiakat állanitia meg: 

A Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.  földszint  2.  szám alatt elhelyezkedő  36395/0/A/2  hrsz.-ú, 
119  in2  alapterületű, földszinti, üres nem lakás céljára szolgáló helyiségre az alábbi ajánlat érkezett. 

1 
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1 Ajánlattevő neve: FÉSZEK Cukrászda  KB. 
Képviselő: Szarka Krisztina 
Székhelye: 2071  Páty, Pestihegyi utca  8. 
Cégjegyzékszáma: 13 09 116601 
Adószáma: 14130502-2-13 

A  pályázó korábban Kert-Szin-Vonal Kft. néven nyújtotta  be  ajánlatát.  A  pályázó nettó bérleti díj 
ajánlata  604.000,-Ft,  határozott időre,  15  évre szóló bérleti szerződést kíván kötni.  A  helyiséget 
cukrászda-kávézó céljára kívánja használni szeszárusitás nélkül. Egy összegben  10  hónap bérleti díjat 
fizetne meg előre.  A  bérleti szerződéshez módosítási javaslatot  nein  tett, nyilatkozott, hogy  a 
bérbeszámítása elutasítása esetén  a  szerződés megkötésétől nem áll  el.  Nettó  4.600.000,-Ft  összegben 
bérbeszámítási javaslatot tett 

A  tartalmi és formai hiányosságokat a pályázó határidőre pótolta. 

A  pályázatértékelő bizottság javaslata szerint a pályázat érvényes. 

A Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.  földszint  2.  szám alatt elhelyezkedő  36395/0/A/2  hrsz.-ú, 
119 m2  alapterületű, földszinti, üres nem lakás céljára szolgáló helyiségre az alábbi ajánlat érkezett: 

2. Ajánlattevő neve: NTH-HOMES  Kft. 
Képviselő: Ngo Thi Hoai;  Phan  Van Ke 
Székhelye: 1162 Budapest,  Segesvár utca  21. 
Cégjegyzékszám: 01 09 323412 
Adószám: 26310639-2-42 

A  pályázó nettó bérleti díj ajánlata  611.000,-Ft.  határozott időre,  15  évre szóló bérleti szerződést kíván 
kötni.  A  helyiséget élelmiszer és vegyeskereskedés céljára kívánja használni szeszárusítással. Egy 
összegben  3  hónap bérleti díjat fizetne meg előre.  A  bérleti szerződéshez módosítási javaslatot nem tett, 
nyilatkozott, hogy  a  bérbeszámítása elutasítása esetén  a  szerződés megkötésétől  nein  all el, 
bérbeszámítási kérelmet egyebekben nem terjesztett elő. 

A  tartalmi és formai hiányosságokat  a  pályázó határidőre pótolta. 

A  pályázatértékelő bizottság javaslata szerint  a  pályázat érvényes. 

A Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.  földszint  2.  szám alatt elhelyezkedő  36395/0/A/2  hrsz.-11, 
119  ni2  alapterületű, földszinti, üres  nein  lakás céljára szolgáló helyiségre az alábbi ajánlat érkezett: 

3. Ajánlattevő neve: Artnet  Studio  Kft. 
Képviselő: Vadász  Tamara 
Székhelye: 1073 Budapest,  Erzsébet körút  14 
Cégjegyzékszáma: 01 09 998556 
Adószáma: 23290642-2-42 

A  pályázó  netto  bérleti díj ajánlata  460.000,-Ft,  határozatlan időre szóló bérleti szerződést kíván kötni. 
A  helyiséget üzlethelyiség és kávézó céljára kívánja használni szeszárusítás nélkül. Egy összegben  3 
hónap bérleti díjat fizetne meg előre. 

A  pályázó a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tett eleget. 

A  pályázatértékelő bizottság javaslata szerint a pályázat érvénytelen. 



A Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.  liildszint  2.  szám alatt elhelyezkedő  36395/0/A/2  hrsz.-ú, 
119 m2  alapterületű, földszinti, üres nem lakás céljára szolgáló helyiségre az alábbi ajánlat érkezett: 

4.  Ajánlattevő neve: 
Képviselő: 
Székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 

ATLASZ Munkaerő Közvetítő Kft. 
Droppa  Laszlo 
2615  Csővár, Madách utca  1. 
13 09 201129 
24137627-2-13 

és 

Ajánlattevő neve: 
Képviselő: 
Székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 

KOSKA Sörfőzde Kft. 
Dr. Farkas Péter 
1023 Budapest,  Mecset utca  54/B. 
01 09 305035 
26152282-2-41 

A  pályázók nettó bérleti díj ajánlata  559.000,-Ft,  határozott,  5  évre szóló bérleti szerződést kívánnak 
kötni.  A  helyiséget vendéglátóipari tevékenység, valamint sörfőzés tevékenység céljára kívánják 
használni szeszárusítással. Egy összegben I hónap bérleti díjat fizetnének meg előre. Nyilatkoztak, hogy 
a bérbeszámítási megállapodás elutasítása esetén a szerződés megkötésétől nem állnak el.  A  bérleti 
szerződéshez módosítási javaslatuk, hogy az bérlőtársakra vonatkozzon, valamint tartalmazzon 
rendelkezést, hogy a számlát az ATLASZ Munkaerő Közvetítő Kft. irányába állítja ki a bérbeadó.  A 
pályázók bruttó  14.070.203,-Ft  értékben bérbeszámítási javaslatot tettek. 

A  tartalmi és formai hiányosságokat a pályázók határidőre pótolták 

A  pályázatértékelő bizottság javaslata szerint a pályázat érvényes. 

A Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.  földszint  2.  szám alatt elhelyezkedő  36395/0/A/2  hrsz.-ú, 
119  in2  alapterületű, földszinti, üres nem lakás céljára szolgáló helyiségre az alábbi ajánlat érkezett: 

5.  Ajánlattevő neve: 
Székhelye: 
Nyilvántartási száma: 
Adószáma: 

Vörös Henrik egyéni vállalkozó 
1111 Budapest,  Bartók Béla út  16.4. em. 25. 
51509631 
68275772-1-43 

A  pályázó nettó bérleti díj ajánlata  360.000,-Ft,  határozott,  15  évre szóló bérleti szerződést kíván kötni. 
A  helyiséget vendéglátás, bisztró céljára kívánja használni szeszárusítással. Egy összegben  3  hónap 
bérleti díjat fizetne meg előre. 

A  pályázó a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tett eleget. 

A  pályázatértékelő bizottság javaslata szerint a pályázat érvénytelen. 

A  pályázatértékelő bizottság a Kiíró által megállapított szempontrendszer alapján — az 
érvénytelen pályázatok figyelmen kívül hagyásával — az alábbi sorrendet állítja fel:  

1.  FÉSZEK Cukrászda Kft. 
Bérleti díj ajánlatára adható pontszám (súlyszám:  9) 

604.000/611.000  *  10= 9,8  pont súlyszám szerinti pontszám  89  pont 
A  bérleti díj megfizetésének előre történő vállalása (súlyszám:  1) 

10  pont súlyszám szerinti pontszám  10  pont 
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jt„`,̀_, 
Kardos Noémi Brigitta 
jegyzőkönyv hitelesítö 

A  pályázó pontjai összesen:  99  pont 

2. NTH-HOMES  Kft. 
Bérleti díj ajánlatára adható pontszám (súlyszám:  9) 

611.000/611.000*10=  10  pont súlyszám szerinti pontszám  90  pont 
A  bérleti díj megfizetésének előre történő vállalása (súlyszám: I) 

3  pont súlyszám szerinti pontszám  3  pont 

A  pályázó pontjai összesen:  93  pont 

3. ATLASZ Munkaerő Közvetítő Kft. és KOSKA Sörfőzde Kft. 
Bérleti díj ajánlatára adható pontszám (súlyszám:  9) 

559.000/611.000*10=  9,15  pont súlyszám szerinti
 
pontszám  82  pont 

A  bérleti díj megfizetésének előre történő vállalása (súlyszám: I) 

1  pont súlyszám szerinti
 
pontszám  1  pont 

A  pályázó pontjai összesen:  83  pont 

A  fent leírtakra figyelemmel  a  pályázatértékelő bizottság javasolja  a Budapest  Főváros VIII. Kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-
hasznosítási Bizottságának, hogy  a  fenti helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pályázatot nyilvánítsa 
érvényesnek és eredményesnek, állapítsa meg, hogy  a  pályázat nyertese az FÉSZEK Cukrászda Kft. 
és  a  bérleti szerződés megkötésére kérje fel  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az ajánlatban és 
a  vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek mellett.  Az  ingatlanszolgáltatási iroda álláspontja 
szerint  a  FÉSZEK Cukrászda Kfl. bérbeszámítási ajánlata nem elbírálható, ezért  a  Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ  Zn.  a  bérbeszámítási megállapodás megkötését nem javasolja. 

Tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel nincs, az értékelés vezetője az értékelést  2020.  szeptember 10-
én,  9°°  órakor lezárja. 

K.m.f. 

iÓZSetilär053 

Gazdzklkodrzs. 7.5zpont Zrt. 

2;V-7-OE  
dr. Guth Cscon—r or--- ---

pályázatértékelö  bizottság elnöke 

 

, 

  

Sándor Márta 
jegyzökönyvvezetö 
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2.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

Jelentkezési lap 

jogi személyek és egyéb szervezetek számára 

Jogi személy/szervezet neve, 
ititAtt. alai), 41-efeia\otaLc..-.L% 5 zoltl e,. ticaLOE. 

KotLt0U re-0..oh \ ?Los:L. --rá-f ‘Do,c,L% cégformája:  

Székhelye: '101  .. buckext ) EtaZiel 1,-5eta 414 

Postacíme: 

  

Telefonszáma: 

  

Fax  száma: 

  

B-Mail  címe: arintil 5i,ucit.o-  Co)  tploA  coot_ 

 

. t 
Statisztikai számjel: or1:52-C  t) ,  412-  - Go2.OEB - »  "3  -  04 

 

j 

Cégnyilvántartási/nyilvántartási 
:rizittna• 

" . _ LY1 03  -  9t -'5•6 

 

'Adószáma: 92-3 c2- 5  OC  1-ti, - ez - t h2--

  

, 
,Szárnlavezetö bankjának neve: , _ 

  

:11ätilcSzámlaszáma: 

  

.  
iteviselöjének neve, beosztása: .7, 

  

-To 
i  )„ _1 , 
vo-tx0-Ax..- rntbro.." to  try_t -1-; . 

Meghatalmazott neve2: 

  

Tele*mszáma: 

 

Itáx száma: ,., . 

  

pmitil elme: 

  

eitlapest,i2rOZ  01  LB 
1 

cégszerű aláírás 

w3 

111ita.  iott esetén 
13 
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Linda pest \ 

MuBrett  
erne/  szerv 
'335/0  /Alght ..„.. . . 

ajánlatomat az a 

ettóhavi bérlet 

étbevétel időtat 

t -gal  megjelöl' 

bétbév 't I célj; 

eszcsitalt skivä 

elyiségben vé 

yéb vällalások: 
"-gal  megjelöli 

döná megfizetés 

pes4020: 



ettó havi bérleti díj ajánlat: tziut..\ni Ft 

árbevétel időtartama*: határozatlan / határozott idő: év 

megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

bérbevétel célja/ helyiségben végzendő tevékenység: 
11.kla 

„ 

esiesitalt *kívánok forgalmazni / nem kívánok forgalmazni.  
• 

helyiSégben végezni kívánt tevékenységhez szükséges TEÁOR körrel rendelkezni kell.) 

éb vállalásokz 
OE1•Sal,ttiegjelölt résznél kérjük feltüntetni, hogy a Pályázó a bérleti díj előre, egy összegben 
4tte megfizetését hány hónapra tudja vállalni,  min. 1  hó- max.  10  hó 

pési, Zglak) 12 9, 

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 

2. 
14

 

14 

3.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

AJÁNLATI Ő SSZESÍTŐ  

Alu Ake)  \C- OEk.. (név/jogi 
erne/  szervezet neve) a  Budapest  VIII. CO(thrt-' ko,r—  szám alatti, 

?l0./A!2-helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázatra 
ijählatomat az alábbiakban foglalom össze: 



71-1^77.7, 

A *-gal  mi 

a Budapest VI 

Végels: 

Alulírott  
vállalkozásom 

Budapest,  

Alulirott  
(jogi személy 



Alulírott  (név) kijelentem, hogy az egyéni 
vallalkozásom ellen végrehajtás eljárás folyamatban *van/nincs 

udapest,  

ajánlattevő aláírása 

Italian 7 
ógi személy/szervezet neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság/szervezet 

végelszámolás alatt *áll/nem  all  
: ellen csődeljárás folyamatban *van/nincs 
yelltm felszámolási eljárás folyamatban *van/nincs. 

végrehajtási eljárás folyamatban *van/nincs. .• 

02.0  

cégszeril aláírás 

-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

2. •Ati,..\ 
15 

4.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról 

ig 



a Budapes 

Alulfrott , 
(név/jogi 

ajánlattétel fel 

Nyilatkozom, : 

Tudomásul vet 
Nyilatkozom, 
elszállitásának 
érvényeaftek. 

A  Pályázathoz 

Kijelentem, hoi 

Kijelentem,  hei 
Amennyiben a  i 
nappal történői g 

i 
Kijelentem,  hol 
Tudomásul  yes) 
igenyem reszl 
Ingatlanszolgált 
beszámításra ne 
részben vagy eg 

Hivatkozással ..' 3  
-Atruházására  v 
határozat (a to vi 
veszem, hogy 

A '-gal  megjel 



5  számú melléklet 

Á  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/Al2  helyrajzi számti nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

a pályázati feltételek elfogadásáról, 

szerződéskötésről, 

szerződéskötési képességről, 

ajánlati kötöttségről 

... . %kw  
..1.,.:...444v/jtigi személy/szervezet neve) kijelenteni, hogy a pályázat tárgyát részletesen megismertem, az 
•ájánlittiéter feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve kötelezően elfogadom. 

hrAliOkiaiöm, hogy a helyiséget megtekintettem, az állapotát megismertem  es  azt elfogadom. 

dólatiatifVeszern, hogy a bérleményben ingóság (székek) található. 
Alatkotoin,  bogy ha  a tevékenységemhez az ingóságot nem kívánom felhasználni, annak , • . 
azetasának és költségének kötelezettségét vállalom; Kiíróval szemben kártérítési igényt nem 

Pályázathoz Mellékelt bérleti szerződés szövegét megismertem  es  elfogadom. 
'• 

hogy Magyarországon bérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok. 

sm•p.oin, hogy a pályázati dokumentációban szereplő  60  napos ajánlati kötöttséget vállalom. 
'Oteibettn Kiíró az ajánlatok bírálatát elhalasztotta, úgy vállalom az ajánlati kötöttség ugyanannyi 
PI  te#4,0 meghosszabbítását. . • • ... • . 

• ., • • ' 
too,'  tipts,  a bórbeszámítás feltételeit megismertem, azzal teljes mértékben tisztában vagyok. ,•, . . 

:ye's ze m , hogy amennyiben a pályázatban bérbeszámítási igénnyel élek, és a bérbeszámítási 
4OEE.'\*'zben . vagy egészben elutasításra kerül az elbírálásban illetékességgel  biro 

ati*OlgititatáSi Iroda, vagy a tulajdonosi bizottság részéről, úgy a havi bérleti díjjal szemben 
Itásra nem vagyok jogosult. Már most kijelentem, hogy amennyiben a bérbeszámítási igényem 

• ‘,..agy'égésiben elutasításra kerül, úgy az ajánlati kötöttségemtől elállok */  nett:  állok el.* 

**Said'  az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának 
ázásira vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló  45/2019. (02.2  I.) számú Képviselő-testületi 

eiat (a (ovábbiakban: Versenyeztetési Szabályzat)  46.  pont  c)  alpontjának értelmében, tudomásul 
eeo, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttségtől való elállás esetén nem jár vissza. 

almegjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

0t9.9 

I  

ajánlattevő aláírása / cégszerű aláírás 

0\A“\ 
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Alulfrott 

ajánlattevőm 

Kitt* 
tartozása 

Ki! r6 
Kiíró
Kifrói 

melyeket az 

Swegfik'Q 

továbbá kijelet 
30  napnál nei 

-gal  jelölt. 



6.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Kiíróval szemben fennálló tartozásról, továbbá adó és adók módjára behajtandó 
köztartozásról 

4 dfiott  (mint a  Aktax csuctri, gs(1_ 
•>.:  (jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője) kijelentem, hogy az 
ajánlatteVönek, 

. Kiíróval szemben bérleti/használati-, kapcsolódó közüzemi- és különszolgáltatási díj 
ogilsa. . * van/ .inagi__ 

kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * vant 
':Kiíróval szemben adótartozása 

ral szemen egyéb jogcímenfennálló tartozása 
,* vani_nincs-

 

KiíóV b é í * van/  nines, 

efaialábbi oldratokkal igazolok: : 

VU-RAk gar-4911s9itiAL 

.c4• e rne Ws, 

lekijelerttem, hogy adó és adók módjára behajtandó köztartozásom nem áll fenn, melyet 
apnál nem régebbi NAV által kiállított nullás igazolással igazolok. 

acst,;042-0  4 

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 

ölt résinél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

d\A.v.:\ 
17 
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a Budapest VI 

Alulírott  

(it 
pályázat tárgyát 
képviselt jogi sz 
tnegfizetéséhez szi 

A  számlavezetö  b 
okiratokkal igazold 



7.számn melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Pénzügyi alkalmasságról 

tw ikittibte -Tema (mint a SLoLOE0 , 

.. . .. (jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője,) kijelentem, hogy a 
yázaf tárgyát képező ingatlan bérleti díjának megfizetésére képes vagyok/az általam 
tts' elt jogi személy/szervezet képes, a bérleti-, közüzemi  es  különszolgáltatási díj 

etésébez szükséges anyagi eszközök a rendelkezésre állnak. 

bliMinvezetö banknál az elmúlt  1  évben sorban állás nem volt, amelyeket az alábbi 
'Sidra;  igazolok: 

\u.(aLtabL i.ytez.c.A...cOE.....  

420 01 c2-3 

U 
ajánlattevő cégszerű aláírása 

18 



a Budapest V 

A  pályázati  fully 
illeteileg — az ajä 
általam/ a jogi 

bankszámlaszámt 

Bankszárnlavezett 

ankSzámlaszám:. 

ankszámlával ren 
év, lakelm vagy  .5 

udapest, 2-

 



éiätnlavezető pénzintézet 

Stszám1aszám.  

tibzámlával rendelkezni jogosult UX111txx.,Ton,a.(o 

it,SVi ltiltófin vagy székhely) 
't, • 

ajánlattevő aláírácateégszerü aláírás 

9 

8.számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

a bankszámlaszámról 

kpályázati felhívás visszavonása, a pályázati eljárás eredménytelenségének megállapítása, 
illetőleg,— az ajánlatok elbírálását követően — más ajánlattevő nyertessége esetén kérem az 
iltalani/ jogi személy/szervezet által befizetett ajánlati biztosíték összeget az alábbi 
bankSzámlaszálitra visszautalni: 



a Budapest 

Alulfron V.Ceg 

a nemzeti vagy 
ervezeinek m 

Átlátható szervezett 

$azolyan heWM 
kevetkezó feltétel' 

ba)— a nyilvänosasil 
megelözésen31t  nie 

b)  a Eiiróai Utd4 
gyatanakadesi és 
agyarotszignak a e 
)nein  minósül a  9 
) a gazdáikódó  ewe 

frő jogi szemely, joi 
tetelo‘ feenállo* 

'itz a civil üt:rvezei 

)vezet6 iisztiegS4 

chit =Neal  dsi 
ttteghalado részesede 

iizektrelye az Üuröi 
SgiEgyOttmtWöd 
att elkezüléseról 

tieket az alábbi 
Eredeti,  A 
bejegyzéséi 

Jelentem, a fenti 
ezünk olyan  vä 

etvezetnek. 

omäsul veszett 
minősülne átli 

dapest, .2442A. 



9.  számú melléklet 

a SüdaPest VIII. kerület, Corvin köz  4.36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakäs céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Alalitott AY-  11)31D4k-fnév), mint a  A(t\AX  31:),4:0 -KS*  

(jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a társaság/szervezet 
Wnernzeti .vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3  §  (1)  bekezdés  1.)  pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minösül. 

Ätijithat4'sZeivezetnek minősül: 

?geleati belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogiszemeiseggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel 

a keittlegó:felteteleknek: 

elleineisan müködő részvénytársaság kivételével - tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás is a terrorizmus finanszírozása 

előzéséről  ea  megakadályozásáról  Stet  törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

tlni agállámában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 

itrirkleüei  es  Fejlesztisi Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel amellyel 

.agliOligeignale a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bvnOsül a társasági adáról  es  az osztalékadótól szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi tätsacegnak, 

lkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint  2.5%-os  tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkod6 szervezet tekintetében a  ha), bb) es  be) alpont szerinti 

4164;;:-.. 
szervcet és a  viz')  társulat, amely megfelel a követicező feltételeknek: 

kiteégviSelői megismerhetők, 

eietea vízi társulat; valamint ezek vezető tisztségviselöi non átlátható szervezetben nem rendelkeznek  25%- 

if6e.iii,i.dés.aet -  • 

Unió tagáltamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásku), részes ällamban, a 
,ttekeldési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős 

egyezménye van. 

igazolok; 
,02:napnál  item  iegebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet 

séről, 

. 
ingatlan bérlete időszakában a jogi személyJszervezet tekintetében nem 

valtozást, amely miatt a jogi személy/szervezet már nem minősillne átlátható 

. njtt i. 
afeetza. .11 

. , 

ern,  hogy ämennyiben bármiféle változás miatt  a  jogi személy/szervezet  mär 
iittútitátó-  szervezetnek,  a  bérbeadó  a  bérleti szerződést jogosult felmondani. 

  

ajánlattevő aláirása/cégszeree aláir 

% cz\ 
20 9

)
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a Buda p 

AluIfott 
AitiA 

pályázatba 
javaslatoki 

A *-gal  jel 

lulfroOEF 
... .. 
yilatkoe 
szrevétei 
nntartoi 



11.  sz. melléklet 

a  Buelapest VIII. kerület, Corvin köz 4.36395NA/2 helyrajzi számú  nein  lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

Bérleti szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat 

41ulko4 OE 1M CU 0,,,  (név) mint a 
':'51°Sft "  St  koti ' L. • .OE,4. + , '''''''''' . .. . ''''''' . 

le 4   (társaság neve) vezető tisztségviselője jelen 
PálYáz.atban található  határozatlan / határozott időre szólo* bérleti szerződéshez az alábbi módosítási 
lavasi,atökat teszem /  nem teszek módosítási javaslatot*  

gal  jelölt résztiél a megfelelő szöveg aláhúzandó , 

(név) mint a 
„ La:  '''S5i0V3  t  (társaság neve) vezető tisztségviselője 

Iii.h().  '6  Pályázati felhívás mellékletét képező bérleti szerződés tervezetekkel kapcsolatos 
•:„ iftecisftääi  ;jags,  kiegészítésre irányuló javaslatok Kiíró általi elutasítása esetén is 

kt4eilauipm:. 

pályázó aláírása/cégszerű aláírása/cégszerű aláírás 

43 



tdina4IT7 

•‘••••• ' • --

cégjegyzése 

utcai/udvari, 

helyiségre 

helyisége 
isztában  va 

udonuisul vi 
iiItségek me4 
enyejtott 
egáltapodás  

&titans(  szol 
thead6 =la 

érbcadót terlg 
e 

do másul v4 
Ckenységetl 

elyisiget a vOEI 

tidotultsul . 
OEVÉken 
nit 

udapest, 20. 



13 z. mellékle  

si kérelem 

Rev) 

(cégnév) (széldiely:/ / 

cégjegyzékszám: 

iéarejogoault képviselője a  Budapest  Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában álló, Badapest ,OE 
szánt alatti,  (tun.:  ,./ ) , 

járatik Pinee/alagsor/fsz./....emelet* szinten elhelyezkedő --"M2  alapterületű 

bérbas'zitinftái kérelmet nyújtok be,   Ft  összegben. 

Nyilatkozat 

tnegtekintettem, a helyiség szemrevétele 
, • 

-  7  • 
/OE 

megállapítható Műszaki állapotával 

gem,  hogy.  a helyiség helyreállítástrval kapcsolatos, a bérbeadót terhelő helyreállítási 
s  'See  csak akkor van lehetöseg(ha a munkálatok megkezdése előtt, a bérbeadó részére 

ItSgYetés .alapján a bétbeadiahhoz hozzájárult, az erre vonatkozó bérbeszámítási 
ritiegkötötterii, illetve a/ b6beszátnitás megkezdése előtt és alatt bérleti díj és egyéb 
A1tai4i.dg ,hettratélgrtt  nines. A  helyiségben végzendő átalakítási munkálatokhoz, a 

yét,  kill,  kime a munkálatok megkezdése előtt abban az esetben is,  ha  az nem a 
hel& 'nünkálat,

'
yay a költségek megterltését nem kérem. 

bá, , hogy  as  bérbeadó  nevi  szavatolja, hogy az általam végezni kívánt 
ségbert végezhetem, szükség esetén az engedélyeket be kell szereznem, a• 

kívánt tevékenységhez szükséges állapotra fel kell újítanom. 

eia sti;,.'  bogy  •samennyiben a helyiséget nem a bérleti szerződésben meghatározott 
*Altai);  engedély nélkül átalakítom, az a bérleti szerződés felmondására okot adó 

helyiség eredeti állapotát saját költségemre vissza kell állítanom. , 

, 
bogy  jeleit nyilatkozatom elválaszthatatlan mellékletét képezi a  Budapest „ 

 szám alatti, (hrsz.: ) utcai/udvari 
iikte#1' emelet* szinten elhelyezkedő  m2  alapterületű 

46,Altijításimunkálatolui11 szóló tételes költségvetés, mint a pályázat  14.  számú 

_ügyvezető/vezető tisztségviselő cégszerű aláírása 

Q.AL\ 
45 

yx9) 





2,  számú melléklet 

a  Budapest VW.  kerület, Corvin köz  4.36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

Jelentkezési lap 

jogi személyek és egyéb szervezetek számára 

Jogi személy/szervezet neve, 
cégformája: 

(to  kalcertk,} -- -
 

”ectc.166:7-L kuddieuc\A-e tc.. 
-0  ÒE7 Q  A Ca-16(2:-Ttne. ciirr 

Székhelye: 2(;),f  COE ce&V_ #1,\QATvill  4 l 
Postacíme: 

 

----17- 3- - _ 
c•---/  fr'l• — - Telefonszáma: 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: teekVict - (_,A °77xce__,-A1c,-1S,C-656L.Ci.  Mc( -(*OEVOEOEVOEC 

Statisztikai szám jel: 244  Cile;‘,Z4-OEGe/KH13.--4--ä/2(-)4OES-426 - -10:2C>11., 
45.- N -2o11243 -cyj --(C) COE Cégnyilvántartási/nyilvántartási 

SZátila" 

Adószáma: QM  -3L4LA  -2  - I JGialeZ- l---41 

Számlavezető bankjának neve: 

 

Bankszámlaszáma: i- , 

 

Képviselőjének neve, beosztása: (.ttEt e,  
-232(MM  (-2)41(22 , 49----C-El(e  445 1- 

10e.. 
Meghatalmazott neve2: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: ---

 

E-mail  címe: 

 

29 . 29 Budapest, 

ATLASZ Munkaerő  leaven(' Kt 
2615  Csővár, Madách utca I. 
Adószit  24137 7-2-13 

Ceigegyz 08-201129 

  

   

  

eégszerű aláírás 

4Ľ52  Meghatalmazott esetén C.:154.1 A,  6-G4t 





b ATLASZ Munkaerő Közvetftb ez tc-t-r 2515  Csövär. Madách utca  1. Achiszám:  24137627-2-13 Cegjeezékszám:  13-09-201129 
1. 

3.  számú melléklet 
a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számó nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása 

AJÁNLATI ÖSSZESITŐ  

mulirott-Altei  MtAisiti Thru Lk--eaoll4 et2+22tbni v/jogi 
yeme/ szervezet neve)  a Budapest  VIII. ...CUVA  (.\-5  et:5:7 szám alatti, 

<--,Wk)W -2AZ-helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázatra 
ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze: 

Nettó havi bérleti díj ajánlat:  

 

Ft 

 

. Bérbevétel idötartama*: határozatlan / határozott  id& ev 

A *-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

A  bérbevétel célja/ helyis ben vé zendő tevékenység: 
trA1 E, UN-  I  Ht (ItS34)ye--e.  

9:•@  

Szeszesitalt *kívánok forgalmazni  / nem kívánok forgalmazni. 

(A  helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges TEitOR körrel rendelkezni kell.) 

Egyéb vállalások: 
A **-gal  megjelölt résznél kérjük feltüntetni, hogy a Pályázó a bérleti díj előre, egy összegben 
történő megfizetését hány hónapra tudja vállalni,  min.  I hó — max.  10  hó 

** 44,b 

o 9  Budapest,  

ajánlattevő aláírásaicégszerü aláírás 





IG SÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
CÉGINARMÁCIÓS  ES AZ  ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN 

KÖZRdiejKÖDÖ SZOLGALAT 

J OE:  

onat 
A  Cg.13-05-201129 cégjegyzékszámú ATLASZ Munkaerő Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság  (2615  Csővár, 
Madách utcai.) cég  2020. jokes 27.  napján hatályos adatai a következők: 

I. Cégformától független adatok 

1. Általános adatok 
Cégjegyzékszám:13-09-201129 
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 
Bejegyezve: 2012/10/03 

2. A  cég elnevezése 
2/2. ATLASZ Munkaerő Közvetítő Korlatolt Felelősségű Társaság 

A  változás időpontja:  2016/09/28 
Bejegyzés kelte:  2016/10/10  Közzétéve:  2016/10/13 
Hatályos:  2016/09/28  ... 

3. A  cég rövidített elnevezése 
3/2. ATLASZ Munkaró Közvetítő Kft. 

A  változás időpontja:  2016/09/28 
Bejegyzés kelte:  2016/10/10  Közzétéve:  2076/10/13 
Hatályos:  2016/09/28  ... 

5. A  cég székhelye 
5/4. 2615  Csövár, Madách utca  1. 

A  változás időpontja:  2019/07/29 
Bejegyzés kelte:  2019/08/05 
Hatályos:  2019/07/29  ... 

8. A  létesítő okirat kelte 
8/1. 2012.  szeptember  25. 

Bejegyzés kelte:  2012/10/03  Közzétéve:  2012/70/18 
Hatályos:  2012/10/03  ... 

8/2. 2013.  szeptember  19. 
Bejegyzés kelte:  2013/10/22  Közzétéve:  2013/11/14 
Hatályos:  2013/10/22  .., 

8/3. 2016.  március  4. 
Bejegyzés kelte:  2016/04/20  Közzétéve:  2016/04/22 
Hatályos:  2016/04/20  ... 

8/4. 2016.  szeptember  28. 
Bejegyzés kelte:  2016/10/10  Közzétéve:  2016/70/13 
Hatályos:  2016/10/10  ... 

8/5, 2019.  április  23. 
Bejegyzés kelte:  2019/05/09  Közzétéve:  2079/05/11 
Hatályos:  2019/05/09  ... 

8/6. 2019.  július  29. 
Bejegyzés kelte:  2019/08/05 
Hatályos:  2019/08/05  ... 
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902. A  cég tevékenysége 

9/1. 6619 '08  Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 

Főtevékenység. 

Bejegyzés kelte:  2012/10/03  Közzétéve:  2012/10118 

Hatályos:  2012/10/03  ... 

9/2. 6622 '08  Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység 
Bejegyzés kelte:  2012/10/03  Közzétéve:  2072/70/78 

Hatályos:  2012/10/03  ... 

9/4. 7870 08  Munkaközvetítés 

A  változás időpontja:  2016/08/15 

Bejegyzés  kette:  2016/08/15  Közzétéve:  2016/08/16 

Hatályos:  2016/08/15  ... 

11 A  cég jegyzett tőkéje 

Megnevezés összeg Pénznem 

Összesen 3 000 000 HUF 

A  változás időpontja:  2016/04/20 

Bejegyzés kelte:  2016/04/20  Közzétéve:  2016/04/22 

Hatályos:  2016/04/20  ... 

13. A  vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosuldak) adatai 
13/2. Droppa  Laszlo (an.: Fabian  Gyöngyike) 

Születési ideje:  1982/01/06 

1043 Budapest  Csányi  Laszlo  utca  31. 1. em. 4. 

Adoazonositio jel:  8420082686 
A  képviselet módja: önálló 

A  képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 
A  hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. 

Jogviszony kezdete:  2012/09/25 
A  változás időpontja:  2016/03/04 
Bejegyzés kelte:  2016/04/20  Közzétéve:  2076/04/22 
Hatályos:  2016/03/04  ... 

20. A  cég statisztikai számjele 

20f2. 24137627-6619-113-13. 

A  változás időpontja:  2019/08/07 

Bejegyzés kelte:  2019/08/07  Közzétéve:  2019/08/08 

Hatályos:  2019/08/07  ... 

21. A  cég adószáma 
21/4. Adószám:  24137627-2-13. 

Közösségi adószáni: HU24137627. 

Adószárn státusza: érvényes adószám 

Státusz kezdete:  2012/10/03 

A  változás időpontja:  2019/08/05 
Bejegyzés  kette:  2019/08/05 

Hatályos:  2019/08/05 

32. A  cég pénzforgalmi jelzőszáma 

32/1. 11713184-20001759-00000000 

A  számla megnyitásának  datums: 2014/06/11. 
A  pénzforgalmi jelzőszámot az  DTP  BANK NYRT. Budapesti Régió XIII. Kerületi Fiók  (1133 Budapest,  Váci 
Út  80)  kezeli. 

Cégjegyzékszám:  01-10-041585 

Bejegyzés kelte:  2014/06/16  Közzétéve:  2074/07/02 

n 2q 

11/2. 



Hatályos:  2014/06/16  ... 

54/2. 10700457-71661557-51100005 

A  számla megnyitásának dátuma:  2020/06/08. 
A  pénzforgalmi jelzőszámot a  CIE Bank  Zrt. Újpesti Fiók  (7043 Budapest  István  tit 8.)  kezeli. 

Cégjegyzékszám:  -01-70-041004 

Bejegyzés kelte:  2020/06/15  Közzétéve:  2020/06/16 
Hatályos:  2020/06/15  ... 

45. A  cég elektronikus elérhetősége 
45/2. A  cég kézbesítési címe: ballamedia@gmail.com 

A  változás időpontja:  2016/03/04 

Bejegyzés kelte:  2016/04/20  Közzétéve:  2016/04/22 
Hatályos:  2016/03/04  ... 

49. A  cég cégjegyzékszámai 

49/2. 
Cégjegyzékszám: 13-d9-201129 

Vezetve a  Budapest  Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 

Bejegyzés kelte:  2019/08/06  Közzétéve:  2019/08/07 
Hatályos:  2019/08/06  ... 

59. A  cég hivatalos elektronikus elérhetősége 
59/1. A  cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 24137627#cegkapu 

A  változás időpontja:  2019/04/04 

Bejegyzés kelte:  2019/04/04  Közzétéve:  2019/04/06 
Hatályos:  2019/04/04  ... 

60. Európai Egyedi Azonosító 
60/1. Európai Egyedi Azonosító: FILIOCCSZ.01-09-992198 

A  változás időpontja:  2017/06/09 
Bejegyzés kelte:  2017/06/09  Közzéte ve:  2017/06/13 
Hatályos:  2017/06/09  ... 

II. Cégformától függő adatok 

1. A  tag(ok) adatai 
1/2. Droppa  Laszlo (an.: Fabian  Gyöngyike) 

Születési ideje:  1982/01/06 
1043 Budapest,  Csányi  Laszlo  utca  31. 1. em. 4. 
A  tagsági jogviszony kezdete:  2012/09/25 

A  változás időpontja:  2016/03/04 

Bejegyzés kelte:  2016/04/20  Közzétéve:  2016/04/22 
Hatályos:  2016/03/04  ... 

Az  IM  Céginformációs Szolgálata hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai az illetékes cégbíróság jogerös 
végzésein alapulnak.  A  cégügyben el nem bírált mód sitás-nincs#1 

\vv..  et-rei 

a kit;Wbsátás idői Készült:  2020/07/27 10:23:33. A  szolgáltatott adato 
rendszer adataival. 
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CE ORS/IA(71(5S  AS AZ  ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN 

IGeSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 

KCfl1MŰKÖDÖ SZOLGÁLAT 

OE:Yt, 

Cégkivonat 
A  Cg.01-09-305035 cégjegyzékszámú KOSKA Sörfőzde Korlátolt Feleisségü Társaság  (1023 Budapest,  Mecset 
utca  8. 4. em. 5.)  cég  2020.  július  27.  napján hatályos adatai a következők: 

Cegformátál független adatok 

1. Általános adatok 

Cégjegyzékszám:01-09-305035 

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 
Bejegyezve: 2017/10/27 

2. A  cég elnevezése 
2/1. KOSKA Sörfőzde Korlátolt Felelősségű Társaság 

Bejegyzés kelte:  2017/10/27  Közzétéve:  2077/10/31 
Hatályos:  2017/10/27  ... 

3. A  cég rövidített elnevezése 
3/1. KOSKA Sörfőzde Kft. 

Bejegyzés kelte:  2017/10/27  Közzétéve:  2017/ 10/31 
Hatályos:  2017/10/27  ... 

5. A  cég székhelye 
5/1. 1023 Budapest,  Mecset utca  8. 4. em. 5. 

Bejegyzés kelte:  2017/10/27  Közzétéve:  2017/10/31 
Hatályos:  2017/10/27  ... 

8. A  létesítő okirat kelte 
8/ 1. 2017.  októberi. 

Bejegyzés kelte:  2017/10/27  Közzétéve:  2017/10/31 
Hatályos:  2017/10/27  ... 

8/2. 2017.  október  20. 

Bejegyzés kelte:  2017/10/27  Közzétéve:  2017/10/31 
Hatályos:  2017/10/27.» 

902. A  cég tevékenysége 
9/1. 110508  Sörgyártás 

Főtevékenység. 
Bejegyzés kelte:  2017/10/27  Közzétéve:  2017/70/31 
Hatályos:  2017/10/27  ... 

9/2. 4725 '08  Ital-kiskereskedelem 
Bejegyzés kelte:  2017/10/27  Közzétéve:  2077/70/31 
Hatályos.  2017/10/27  ... 

9/3. 5630 88  Italszolgáltatás 

Bejegyzés  kette:  2017/ 10/27  Közzétéve:  2017/10/31 
Hatályos:  2017/10/27  ... 

9/4. 0146'08  Sertéstenyésztés 

Bejegyzés kelte:  2017/10/27  Közzétéve:  2017/70/31 
Hatályos:  2017/10/27  ,.. 

9/5. 10/7 '08  Húsfeldolgozás, -tartósítás 
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Bejegyzés kelte:  2017/10/27  Közzétéve:  2017/70/37 

Hatályos:  2017/10/27  ... 

A  cég jegjizett tőkéje 

Megnevezés összeg Pénznem 

Összesen 3 000 000 
1 

HUF 

Bejegyzés kelte:  2017/10/27  Közzétéve:  2017/10/31 

Hatályos:  2017/10/27  ... 

13. A  vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai 
13/1. Szekrényes Kinga  (an.:  Kun Zsuzsanna) 

Születési ideje:  1988/10/04 

1023 Budapest  Mecset utca  8. 4. em. 5. 

Adóazonosító jel:  84-44712256 

A  képviselet módja: önálló 
A  képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

A  hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. 

Jogviszony kezdete:  2017/10/01 

Bejegyzés kelte:  2017/10/27  Közzétéve:  2077/10/37 

Hatályos:  2017/10/27  ... 

13/2. dr. Farkas  Peter (an.:  Meg).  Erzsébet) 

Születési ideje:  1976/01/28 

1023 Budapest,  Mecset utca  8.4. em. 5. 

Adóazonosító jel:  8398384727 

A  képviselet módja: önálló 
A  képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

A  hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. 

Jogviszony kezdete:  2017/10/01 

Bejegyzés kelte:  2017/10/27  Közzétéve:  2017/10/31 

Hatályos:  2017/10/27  ... 

20. A  cég statisztikai számjele 
20/1. 26158282-1105-113-01. 

Bejegyzés kelte:  2017/10/27  Közzétéve:  2017/10/31 

Hatályos:  2017/10/27  ... 

21. A  cég adószáma 
21/1. Adószám:  26158282-2-41. 

Adószám státusza: érvényes adószám 

Státusz kezdete:  2017/10/17 

Bejegyzés kelte:  2017/10/27  Közzétéve:  2017/70/37 

Hatályos:  2017/10/27  ... 

32. A  cég pénzforgalmi jelzőszáma 
32/1. 10400951-50526872-85701008 

A  számla megnyitásának  datum: 2017/11/16. 

A  pénzforgalmi jelzőszámot a Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság  (1095 

Budapest,  Lechner  Ödön fasor  9)  kezeli. 

Cégjegyzékszám:  01-10-041043 

Bejegyzés kelte:  2017/11/17  Közzétéve:  2017/77/78 

Hatályos:  2017/11/17  ... 

45. A  cég elektronikus elérhetősége 
45/1. A  cég kézbesítési címe: koskasorfozde@gmaitcom 

A  cég  e-mail  címe: koskasorfozde@gmaitcom 

Bejegyzés kelte:  2017/10/27  Közzétéve:  2017/10/31 
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Hatályos:  2017/10/27  ... 

A  cég cégjegyzékszámai 
49/1. 

Cégjegyzekszám: 91:097305035 

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 
Bejegyzés kelte:  2017/10/27  Közzétéve:  2017/10/37  

Hatályos:  2017/10/27  ... 

59. A  cég hivatalos elektronikus elérhetősége 
59/1. A  cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 26158282#cegkapu 

A  változás időpontja:  2018/06/29 
Bejegyzés kelte:  2018/07/05  Közzétéve:  2018/07/10  
Hatályos:  2018/06/29  ... 

60. Európai Egyedi Azonosító 
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-305035 

Bejegyzés kelte:  2017/10/27  Közzétéve:  2017/ 7 0/31 
Hatályos:  2017/10/27  ... 

U.  Cégformátói függő adatok 

1. A  tag(ok) adatai 
1/1. LTA Consulting  Kft. 

1023 Budapest,  Mecset utca  8. 4. em. 5. 

Cégjegyzékszám:  01-09-91.1604 

A  tagsági jogviszony kezdete:  2017/10/01 
Bejegyzés kelte:  2017/10/27  Közzétéve:  2077/10/31 
Hatályos:  2017/10/27  ... 

Az  IM  Céginformációs Szolgálata hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai az illetékes cégbíróság jogerős 
végzésein alapulnak.  A  cégügyben el nem bírált módoses.nincslolyarriatbant  
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A  ulirott dr. Farkas Péter  (an.: , született: 

szám alatti lakos, mint a KOSKA Sörfőzde 

Korlatolt Felelősségű Társaság (székhely:  1023 Budapest,  Mecset  u. 8. 4. em. 5.) 

• Ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy.  géppel írt, előnyomott 

• vagy nyomtatott elnevezése alá nevemet önállóan az alábbiak szerint  from: 

üzvvédi ellenienyzes  

A  cégnyilvánoSságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásrót szóló  2006.  évi V. 
törvény  9.  §  (1) es (3)  bekezdéseiben foglaltak alapján, mint a cég létesítő okiratát 
készítő és ellenjegyző ügyvéd tanúsítom, hogy ezt az okiratot dr. Farkas  Peter  (született: 

magyar áltampolgái, 
szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 

számú izemélyazonosító igazolványával igazolta, előttem saját kezűleg írta alá és a fenti 
aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. 

El 1  enjegyzcm, 
Budapest, 2017.10.01. 

;Jr, Metz Alexandra 
'  ügyvéd 

1126 Budapest 
"tAlvi-A.p6u. 5/1-. 
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AZON  
BANK 
Ana 
Zn 
11784 

Ellenddall név 

Ric ssszema 

Könyvelési  datum 

Értéknap 

Összeg 

EllenotdaU számlaszám 

AZONNALI 
ÁTUTALÁS 
BANKON BELÜL 

2020.0728. 

2020.0728. 

-1.190.054 

11784009 
-22229782 

-1.190.054 

Mienkdirektliu 

Forgalom tfpusa 

Partnerek közli egyedi 
azonasitó 

.i.‘..ittutal6 neve 

Közlemény 

Bank)  tranzakció azonosító 

Bank:  tranzakció azonbartó 

Terhelendő számla száma  

Ajánlati biztosítók 

1222 

MW  14264377609 

20200728 

ATLASZ 
MUNKAERŐ 
KÖZVETiTó KFT 

Józsetvárosi 
Gazdálkodási  Kp 
Zn 

117840092222978 
2 

Ajá nlat: biztosítók 

Az átutaló  'Mal  a 
tranzakcióhoz 
megadott további 
adatok a 
számlakivonatban 
találhatók 

1111 111111 
Mips limen.google.coinhrtailitglWinbonProiectorti 

Kedvezményezett neve 

Jóváírandó számla száma 

Közlemény 





*állinern  áll  
*van/nits_ 
*van/  '11212,s." 
*van/nir_les. 

ATLASZ Munkaerő Közvet115 Klt, 

2615  Csővár, Madách utca I. 
öszámt  2137627-2-13 
9 Ake 0 13-05-201129 

1. 

4.  számú melléklet 
a  Budapest  VIIL kerület, Corvin köz  4.  36395/0/AJ2 helyrajzi számú nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról 

Alulírott  (név) kijelentem, hogy az egyéni 
vállalkozásom ellen végrehajtás eljárás folyamatban *van/nines 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása 

Alu!iron  34-g.LikaC-> hc,3uAG1?-b ‘Crc- lje rdi t4Le>P7-1 C9a5G\74 Ő Q2vt tW 
(jogi személy/szervezet neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság/szervezet 

• végelszámolás alatt 
• ellen csődeljárás folyamatban 
• ellen felszámolási eljárás folyamatban 
• végrehajtási eljárás folyamatban 

Budapest, 20(2  

cégszerű aláírás 

A *-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 





Budapest, vo 2-o 04. 
9  

ARASZ Munkaerő Közvetítő  KR. 
2615  Csővár. Madách utcai. 

Adószám;  2413 7-2-13 
QjegékszS 9-201129 

5.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.  36395/0/An helyrajzi számú  new  lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

a pályázati feltételek elfogadásáról, 

szerződéskötésről, 

szerződéskötési képességről, 

ajánlati kötöttségről 

AlulírotrX RA CW  oefokAee  eAv  € 0t -rcere 
(név/jogi személy/szervezet neve) kijelentem, hogy a pályázat tárgyát rész etesen megismertem, az tt2t  0'  

ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve kötelezően elfogadom. 

Nyilatkozom, hogy a helyiséget megtekintettem, az állapotát megismertem  es  azt elfogadom. 

Tudomásul veszem, hogy a bérleményben ingóság (székek) található. 
Nyilatkozom, hogy  ha  a tevékenységemhez az ingóságot  new  kívánom felhasználni, annak 
elszállításának  es  költségének kötelezettségét vállalom; Kiíróval szemben kártérítési igényt nem 
érvényesítek. 

A  Pályázathoz mellékelt bérleti szerződés szövegét megismertem és elfogadom. 

Kijelentem, hogy Magyarországon bérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok. 

Kijelentem, hogy a pályázati dokumentációban szereplő  60  napos ajánlati kötöttséget vállalom. 
Amennyiben a Kiíró az ajánlatok bírálatát elhalasztotta, úgy vállalom az ajánlati kötöttség ugyanannyi 
nappal történő meghosszabbítását. 

Kijelentem, hogy a bérbeszámítás feltételeit megismertem, azzal teljes mértékben tisztában vagyok. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázatban bérbeszámítási igénnyel élek, és a bérbeszámítási 
igényem részben vagy egészben elutasításra kerül az elbírálásban illetékességgel  biro 
Ingatlanszolgáltatási Iroda, vagy a tulajdonosi bizottság részéről, ügy a havi bérleti díjjal szemben 
beszámításra nem vagyok jogosult. Már most kijelentem, hogy amennyiben a bérbeszámítási igényem 
részben vagy egészben elutasításra kerül, úgy az ajánlati kötöttségemtől eltillok nem állak 

Hivatkozással az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának 
átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló  45/2019. (02.21.)  számú Képviselő-testületi 
határozat (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat)  46.  pont  c)  alpontjának értelmében, tudomásul 
veszem, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttségtől való elállás esetén nem jár vissza. 

A *-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

ajánla szerű aláírás 





ATLASZ Munkaerő KözvetIld Kft. 
2615  Csővár.  mewl  utca I. 

őszárn:  24137627-2-13 
C egyzekszám:  13-09-201129 

1. 

6  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számít nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Kiiróval szemben fennálló tartozásról, továbbá adó és adók módjára behajtandó 
köztartozásról 

<reopp4A  LÁtlif  
Alulírott  va  

KjoinAtec t_c59defirg (72) - r 
a nA eekti*--eot 

 (Jogi 
ajánlattevőnek, 

személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője) kijelentem, hogy az 

Kiíróval szemben bérleti/használati-, kapcsolódó közüzemi-  es  különszolgáltatási díj 
tartozása * van/  nines. 

Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van/  nines; 
Kiíróval szemben adótartozása * van/  nines-

 

Kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása * van/  nines 

melyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 

N‘Gt- (614-432  

2. VU( . (Ca 're( -t4 (U. ›OEk (±) GACYCV 

3.  

továbbá kijelentem, hogy adó és adók módjára behajtandó köztartozásom nem áll fenn, melyet 
a  30  napnál nem régebbi NAV által kiállított nullás igazolással igazolok, 

Budapest, .g opz0  

anla ő  a aí  a/cégszerű  al irás 

A *-gal  jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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Nemzed Adó- S Vinddvatel 
Pest  Megyei Add- S Vitneargatóstigt 

Iktatószám:  6098180744/2020  • 
Ügyintéző: Mucza-Boruzs Mónika 
Telefonszám:  (53) 500-19 
Ügyszám:  6382710857 

ADÓIGAZOLÁS  

A  rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások, bevallist pótló 
bevallások, önellenőrzések, átvezetési kérelmek, végleges határozatok - álapján igazolom, hogy 

ATLASZ Munkaerő Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság 
24137627-2-13 

2615  CSÓVÁR MADÁCH UTCA  1. 

adóalanynak  a  Nemzeti Adó- S Vámhivatalnál  2020.  július  22.  napon nyilvántartott tartozits, 
valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs. , 

Ezen igazolást az adóalany kérelmére a(z) Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  eljárásához 
adtam ki. 

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul  a  tartozás beszedésére irányuló eljárásokban. 

Ezen igazolás tartalma77a  a  Nemzeti Adó-  is  Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, 
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó 
köztartozás,  a  végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó 
adatokat. 

• CEGLÉD,  2020.  július  24: 

Dr.  Minya  Mihály 
dandártábornok 

Igazgató 
(hatáskör gyakorlója) 

Hudecz László •• .• 
főosztályvezetii-helyettes : . 

(kiadmányozó) 

Ellenőrzési azonosító:  1485219780090001269024734 

. . Ugyfélkapcsolati Oswily  2. 
2700  CEGLÉD DUGOVICS UTCA  4.  Telefonszün:  (53) 500-193 Fax, (53)310-983 

Kérjük, válaszJeveliben szlveslccdjék Iktaldaimunkra hivatkozni  63  adtazonosIt6  grim&  fektastetnil 





tee). 

• Nemnd Ada- Ea Vaddynal • .• 
Észak-b•dapesti Ada- Es Vandgazgansiga • 

Iktatószám:  6058083131/2020 
Ügyintéző: Varjastté Kocsis  Erika 
Telefonszám:  (1) 427-3200  /  5883 
Ügyszám:  6324943756 

ADÓIGAZOLÁS 

BUDAPEST, 2020.  július  23. 

Vörös Attila 
igazgató 

(hatáskör gyakorlója) 

Varjasné Kocsis  Erika 
ügyintéző 

(kiadmányozó) 
tn 

Ellenőrzési azonosító:  3383205785052001263311133 

ügyelkopetolatlOsztily I. 
• 1132 BUDAPEST  VÁCIÜT  413/00.  Telefonezim:  (1)412-5400 Fax:  (I)  412-5551 • 

Ktjak, vilsalevekben szIveskedjtk iletatóaknunkra hivatkozni S  blitz° noilt6 szängt Cceaten/1 

A  rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások - alapján 
igazolom, hogy 

KOSKA Sörfőzde Korlátolt Felelősségü Társaság 
26158282-2-41 

1023 BUDAPEST  MECSET UTCA  8.  4.em. 5.aJt6 

adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján  6 400,- Ft,  azaz 
hatezer - négyszáz forint nyilvántartott tartozása van, adók módjára behajtandó köztartozása nincs. 

Az adóalanynak végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása  nines. 

Ezen igazolást az adóalany kérelmére adtam ki. 

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban. 

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó-  es  Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, 
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó 
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó 
adatokat. 
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Levélcím:  1082 Budapest, Banns  utca  63-67.  Tel.:  459-2100 
Honlap: wt•Avdozservaros.hu  E-mail:  adougzejozsefvaras.hu 

Ügyiratszám: 
Ügyintéző: 
Azonosító: 
Mutató: 
Tärgy: 

14/24381-2/2020/ 
Ötvös Edit • 
24137627-2-13 
99369 • ATLASZ Munkaerő Közvetítő Kft. 
Határozat - ATLASZ Munkaerő Csővár 
Közvetftő Kft. Madách utca  1. 

2615 

NEMLEGES ADÓIGAZOLÁS 

Hatósági bizonyítvány a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Adóhatósága által nyilvántartott 
helyi adók, adó jellegű és egyéb kötelezettségek, adó módjára behajtandó köztattozások meg6zetésén51. 
Az adózás rendjéről szóló  2017.  évi CL. tv.  126.  §-a, valamint az adóigazgatási eljárás részJetszabályainil szóló 
465/2017.  (XIL28.) Korm. rendelet I.§  (4)  bekezdése és a  241 (2)  bekezdése értelmében  2020.07.29.  napján 
fennálló állapotnak megfelelően az alábbiakat igazoljuk. 

Cégnév:ATLASZ Munkarrá Közvetíti Kit 
Adószám:  24137627213 
Székhely:  2615  Csávár, Madách utca  1. 
alatti adóalanynak a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal önkormányzat Adóhatóságánál helyi adó, idegen helyről 
átjelentett köztartozás, gépjártieladó vonatkozásában adótartozása nem áll fenn. 

Az adólgazgatási eljárás részletszabályairól szóló  465/2017. (X11.28.)  Korm. rendelet  24.§ (2)  bekezdése 
alapján:  „A  nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az Igazolás 
Iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy 
visszatartásra átadott köztartozása nincs." 

Az adóigazolást az ügyfél kérésére  Corwin  köz  4.  pályázat céljából  1  db eredeti példányban fillitottuk  Id. 

Az igazolás más eljárásban nem használható fel. 
Az illetékekről szóló többszörösen módosított  1990.  évi XCHL tv. mellékletének XXI.  A  hatósági bizonyítvány 
IdillItása iránti eljárás illetéke  elm 4.  pontja értelmében az adóigazolás illetékmentes. 

Budapest, 2020.07.29. 
Czukkemé dr. Pintér Erzsébet  Eva 

A  kiadmány hiteléül: jegyző nevében és megbízásából: 

Ötvös Edit Bartha Tibomé. 
ügyintéző irodavezető 





Budapest, 2020.07.28. 
Czukkemé dr.  Pinter  Erzsébet Éva 

A  kiadmány hiteléül: jegyző nevében és megbízásából: • 

Ötvös Edit Bartha Tibomé 
Ogyintéző irodavezető 

Levélchn:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67.  Tel.:  459-2100 
Honlap: wvAv.jozsefraros.hu E-mall:  adougy@jozsehiaros.hu 

MC  Ade' 

Ügyiratszám: 
Ügyintéző: 
Azonosító: 
Mutató: 
Tárgy: 

14/24360-2/2020/ 
Ötvös Edit 
26158282-2-41 
99365 
Határozat - Koska Sörfőzde Kit 

Koska Sörfőzde Kft 
Budapest 
Mecset utca  8. 4  em./5 
1023 

NEMLEGES ADÓIGAZOLÁS 

Hatósági bizonyítvány a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal önkormányzat Adóhatósága által nyilvántartott 
helyi adók, adó jellega és egyéb kötelezettségek, add módjára behajtandó köztanozások megfizetéséről, 
Az adózás rendjéről szóló  2017.  évi CL, tv.  126.  §-a, valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
465/2017. (X11.28.)  Korm. rendelet I.§  (4)  bekezdése is a  24.§ (2)  bekezdése értelmében  2020.07.28.  napján 
fennálló állapotnak megfelelően az alábbiakat Igazoljuk. 

Cégnév:Koska Sörfőzde Kft 
Adószám:  26158282141 
Székhely:  1023 Budapest,  Mecset utca  8.4  em./5 
alatti adóalanynak a Józsefvárosi Polgármested Hivatal Onkonnányzat Adóhatóságánál helyi adó, Idegen helyről 
átjelentett köztartozás, gépjárműadó vonatkozásában adótartozása nem áll fenn. 

Az adóigazgatási eljárás részletszabályaitól szóló  465/2017. (X11.28.)  Korm. rendelet  24.§ (2)  bekezdése 
alapján:  „A  nemleges adóigazolás igazolja, hogy  as  adózónak az igazolás klállításának napján vagy az igazolás 
Iránti kérelemben megjelölt napon  at  adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy 
visszatartásra átadott köztartozása nincs." 

Az adóigazolást az Ügyfél kérésére helyiség bérleti pályázat céljából  1  db eredeti példányban állítottuk ki, 

Az igazolás más eljárásban nem használható fel. 
Az illetékekről szóló többszörösen módosított  1990.  évi XCIII. tv. mellékletének XXI.  A  hatóság) bizonyitvány 
kiállítása  hand  eljärás illetéke cím  4.  pontja értelmében a adóigazolás illetékmentes. 





tvárosi 
kodási  Központ  Zit 

Zdr. Guth Csb 
irodavezető 

SándoW Marta 
referens 

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG 

JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. 
Helyiséggazdálkodási Iroda 

Ügyiratszám: HB-  /  /2020 
Előirat szám:  HB 
Ügyintéző: Sándor Márta 
Telefonszám:  +361-314-1098/101 
Email  cím: helvisegeig,k.hu  

'Mtn,:  Nem Lakás céljára szolgáló bérlemény 
Corvin köz  4. 36395/0/A/2 119 m2 

NEMLEGES IGAZOLÁS 

A  rendelkezésünkre álló dokumentum(ok) alapján igazoljuk, hogy a(z) 

ATLASZ Munkaerő Közvetítő Kft. 
(képviseli: Droppa  Laszlo  ügyvezető nevében eljáró dr. Farkas  Peter  meghatalmazott) 

24137627-2-13 
13 09 201129 

2615  Csővár, Madách utca  1. 

2020.  július  27.  napjáig nyilvántartásunkban nem szerepel. 

Ezen igazolást ügyfél kérelmére pályázati anyag melléklete felhasználás céljára adtuk ki. 
Az igazolás más eljárásban nem használható fel. 

Budapest, 2020.  július  27. 

Az  i  «whist  I eredet! példányban kapják: 
Ügyfél 
Helyiséggazdálkodási Iroda, Dübeszedési  es  hátralékkezelési csoport 

lozsefvärosi Gazdálkodási Központ  Zn.  • Vagyongazdálkodási Igazgatóság 
I 084 Budapest Ő r utca  8.  • Telefon:  06 3M 1098  • E-rnail: vagyongazdalkodatek hu 

. • 
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VAGYONGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG  n 

JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. 
Helyiséggazdálkodási Iroda 

ügyiratszám: HB-  /  /2020 
Előirat szám:  HB 
Ügyintéző: Sándor Márta 
Telefonszám:  +361-314-1098/101 
Email  cím: helyisegeigk hu 

Tiny:  Nem lakás céljára szolgáló bérlemény 
Corvin köz  4.36395/0/A/2 119 m2 

NEMLEGES IGAZOLÁS 

A  rendelkezésünkre álló dokumentum(ok) alapján igazoljuk, hogy a(z) 

KOSKA Sörfőzde Kft. 
(képviseli:  Jr.  Farkas Péter ügyvezető) 

26158282-2-41 
01 09 305035 

1023 Budapest,  Mecset utca  8. 4. em. 5. 

2020.  július  27.  napjáig nyilvántartásunkban nem szerepel. 

Ezen igazolást ügyfél kérelmére pályázati anyag melléklete felhasználás céljára adtuk ki. 
Az igazolás más eljárásban nem használható fel. 

Budapest, 2020.  július  27. 

   

Józsefvárosi 1.  
Gazdálkodási Központ Zrt.  

dr.  Guth  Csongor 
irodavezető 

Sándo Mitts 
r/ferens 

A;  kazolást I eredeti példányban kapták:  
Ügyfél 

- Helyiséggazdálkodási Iroda, Dijbeszedési is hátralékkezelési csoport 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. • Vagyongazdálkodási Igazgatóság 
1084 Budapest,  Cr utca  8.  •  Telefon:  06  I  314 1098  •  E-mail:  vagyongazdalkodas@jgk.hu 





2  C tr ajanlattevö cégszerű aláírása 

Budapest, Q2C. ch .23 
tibm-

 

P 
ATLASZ Munkaerő Közvetítő  Rk 

2615 Wyk,  Madách utca  1. 
Ós$nt  24137627-2-13 

Ca ám:  13-09-201129 

7.számú melléklet 
a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Pénzügyi alkalmasságról 

Alulírott 2Pli3OE6  L)P OE/el-b mint a  al;e1 ,1  f14-01 1-61E et-b e?'  f6' De-  eve  ?a*  
*ogt személy/szerveze neve) vezető tisztségviseloje,) tje entem,bogy a 

pályázat tárgyát képező ingatlan bérleti díjának megfizetésére képes vagyok/az általam 
képviselt jogi személy/szervezet képes, a bérleti-, közüzemi és különszolgáltatási díj 
megfizetéséhez szükséges anyagi eszközök a rendelkezésre állnak. 

A  számlavezető banknál az elmúlt I évben sorban állás nem volt, amelyeket az alábbi 
okiratokkal igazolok: 

-IAA) i  C9/1 kOEC  





Ügyfél neve Számla elnevezése Számlavezetés 
kezdete Számlaszám 

ATLASZ MUNKAERŐ  KÖZVETÍTŐ  KFT / ATLASZ 
MUNKAERŐ KÖZVETÍTŐ  KFT 2014.06.11. 

OTP  Bank  Nyit.  1051 Budapest, Nader u.16.,  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága:  C9.01-10-041585 
1/1 

WeLleeyee.eeelr 

XIII. KERÜLETI FIÓK 

Tisztelettel: 

,-.OEudopnti Retie, 
13e Boreeest,Väci Út 135-139. Eke 

7 

Simon Anita  Szilvia - 
vállalkozói munkatárs 

Név: ATLASZ MUNKAERŐ KÖZVETÍTŐ  KFT 
Város:  Budapest  - 
Utca, házszám: Angyalföldi Út  5 B Era 

Irányítószám.  1134 

Számlavezető fiók: XIII. KERÜLETI FIÓK 
Ügyintéző:  Simon Anita  Szilvia 
+361 298-3193 

Iktatószám:  2020/05 

BANKINFORMÁCIÓ 

Az OTP  Bank  Nyit. ezúton igazolja, hogy a(z) ATLASZ MUNKAERŐ  KÖZVETITŐ KFT az OTP  Bank 
Nyit-nél vezetett alábbi Ügyfél, illetve számla 

vonatkozásában fiókunk  35  napot meghaladó sorbaälló tételt az elmúlt  6  hónapban nem tartott 
nyilván, részünkről működésével kapcsolatban kifogás nem merült fel. 

Ügyfelünk a  Bank  által felszámított, számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, jutalékokat, költségeket 
rendben fizeti, a Bankunkkal szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek minden esetben eleget 
tesz. 

Tudomásunk szerint az Ügyféllel szemben nem folyik csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve 
végelszámolás. 

Az igazolás jelenlegi ismereteinken alapul, Bankunk részéről garanciát, illetve felelősségvállalást 
Ügyfelünk számára nem jelent. 

Az igazolást Ügyfelünk kérésére a(z) ATLASZ MUNKAERŐ  KOZVE1Tr3 KFT számára igazolás 
céljából,  2  példányban ällitottuk ki. 

Budapest, 2020. Julius 23. 

Jr? emu<  Nyit• 





8  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi szinni nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

a bankszámlaszámról 

A  pályázati felhívás visszavonása, a pályázati eljárás eredménytelenségének megállapítása, 
illetőleg — az ajánlatok elbírálását követően — más ajánlattevő nyertessége esetén kérem az 
általam/ a jogi személy/szervezet  anal  befizetett ajánlati biztosíték összegét az alábbi 
bankszámlaszámra visszautalni: 

CI?  Bankszámlavezető pénzintézet -

 

Bankszámlaszám•  

Bankszámlával rendelkezni jogosult:  
(név, lakcím vagy székhely) 92A Ä  Gsbo-Kt HAve OE{ 

Budapest, 2(742 

ATLASZ Munkaerő Közvetit8 Kft 

2815  Ceßvat Madách utcai. 
Adószám:  24137627-2-13 

C$gy/ék5$ 5 13.092Q122 

ajánlattevő aláírásakégszerű aláírás 

'AT  74-  W'4S cZŐ etí te-T-r 





9.  számú melléklet  

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem  bias  céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

Vie )  P914  Otkeed) NYILATKOZAT 

W 
Va AltairottV Z- 4Z-T* )412‘,5 ni a 4TCA;C2 ' /44{M ‘ A 

r
 

ecittOEV't egriteOEP (er jro . • (gi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a társaság/szervezet 
a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1)  bekezdés  1.)  pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősül. 

Átlátható szervezetnek minősül: 

fz)az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezö gazdálkodó szervezet, amely megfelel 
a következö feltételeknek: 

ba,)— a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével—tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről  es  megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb)  az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 
Együttműködési ás Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

be) nem minősül a társasági adóról  es  az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött kültöldi társaságnak, 

bar)  a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal 
biro  jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a  ha), bb)  ás be) alpont szerinti 
feltételek fennállnak; 

az a civil szervezet és a vízi társulat, amely megfelel a kővetkező feltételeknek: 

ca)  vezető tisztségviselői megismerhetök, 

eb) a civil szervezet  Se  vizi tarsulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-
ot meghaladó részesedéssel, 

székhelye az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban, részes államban, a 
Gazdasági Együnműködési  es  Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a  kenos 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 

Fentieket az alábbi okiratokkal igazolok: 
1. Eredeti,  30  napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet 

bejegyzéséről, 
2.  

Kijelentem, a fenti ingatlan bérlete időszakában a jogi személy/szervezet tekintetében nem 
tervezünk olyan változást, amely miatt a jogi személy/szervezet már nem minősülne átlátható 
szervezetnek. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt a jogi személy/szervezet már 
nem minősülne átlátható szervezetnek, a bérbeadó a bérleti szerződést jogosult felmondani. 

020. 7g ATLASZ Munkaerő Közvetitá Kft. 

Budapest,4_  2615 Csövär adéch utca  1. 

Cé4 sz m:  13- 201129 

..... 
a a evo a áirása/cégszerű aláír 





ATLASZ Munkaerő Közvetítá Kft s.,?orev  2615  Csővár,413
aV62i,2 

Madách utca 

zarn:  13439-201129 
1. 

• 
yázó alaiása/cégszerű aláírás 

11.  sz. melléklet 
a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása 

Bérled szerződést érintő módosítási javaslatok is nyilatkozat 

Alulírott  V-414.1 Ufralft la .13\(205     (név) mint a 
4:Ela0/44- U4b1\ It-VYM-1  ter 1  earoa.1 eq.V.3412aWiltrweeesZető tisztségviselője jelen 

pályázatban található határozatlan / határozott időre szóló*  bérleti szerződéshez az alábbi módosítási 
javaslatokat teszem  /item  teszek módosítási javaslatot* 

A *-gal  jelölt résznél  a  megfelelő szöveg aláhúzandó e 

OALtAt Cede iflAir egezcz`PAuL, nu. Ä 
ecuAL.ofli uf-e-9--ezneez, 1---rez. 

-A. '1?. L7A tz 15k LO TA A tc3 -A S2L-1)  
c'44 tit/ G LAt OE -A7U,5 g It«100‘ t-  lab kt9 
C Pt?, --cetteA,Duk  Ä kly.,Q-tetccweeist 

cw9gotifu>,44€(.. --eU-tZ--elurüc«) 

Alulírott  (név) mint a 
 (társaság neve) vezető tisztségviselője 

nyilatkozom, hogy pályázati felhívás mellékletét képező bérleti szerződés tervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok Kiíró általi elutasítása esetén is 
fenntartom ajánlatomat. 

.o4 . 9 Budapest,24) 





ATLASZ Munkaerő Közvetit8 
ár. Mac:46h utca  1 fl, :  241$627213  • a •  13-09-201129 

13.  sz. melléklet 

Bérbeszámítási kérelem 

Auk, -p209Y+ ükeftql  
• rt9\ 04q e4(AOESOE.0 . KZ7 osAtö trpockA  sceeer». cegnev)teh 
a-CO et vittüksii 0. 4 -3' kialer M 4"  eiggyzékszám: engs--coto  

cégjegyzésre jogosult képviselője, a Buda est Józsefvárosi önlcormányzat tulajdonában álló,  Budapest 

C  65 t2 ü 1“:73  szánt alatti,  (bra:  5( 53c:C/ Cel lZ 

utcai/udvari bejáratú, pincefalagsor/fsz./....emelet* szinten elhelyezkedő 4,( G in2  alapterületű 
,(210, 2-1(n  helyiségre bérbeszámítási kérelmet nyújtok be, aireQ 4  ii 

Ft összegben. 

Nyilatkozat 

A  helyiséget megtekintettem, a helyiség szemrevételezéssel megállapítható műszaki állapotával 
tisztában vagyok. 

Tudomásul veszem, hogy a helyiség helyreállításával kapcsolatos, a bérbeadót terhelő helyreállítási 
költségek megtérítésére csak akkor van lehetőség,  ha  a munkálatok megkezdése előtt, a bérbeadó részére 
benyújtott költségvetés alapján a bérbeadó ahhoz hozzájárult, az erre vonatkozó bórbeszámítási 
megállapodást megkötöttem, illetve a bérbeszámítás megkezdése előtt  es  alatt bérleti díj és egyéb 
közüzemi szolgáltatási díj hátralékom  nines. A  helyiségben végzendő átalakítási munkálatokhoz, a 
bérbeadó engedélyét ken kérnem a munkálatok megkezdése előtt abban az esetben is,  ha  az nem a 
bérbeadót terhelő munkálat, vagy a költségek megtérítését nem kérem. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a bérbeadó nem szavatolja,  bogy  az általam végezni kívánt 
tevékenységet a helyiségben végezhetem, szükség esetén az engedélyeket be kell szereznem, a 
helyiséget a végezni kívánt tevékenységhez szükséges állapotra fel kell újítanom. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a helyiséget nem a bérleti szerződésben meghatározott 
tevékenységre használom, engedély nélkül átalakitom, az a bérleti szerződés felmondására okot adó 
körülmény, valamint a helyiség eredeti állapotát saját költségemre vissza kell ällitanom. 

Tudomásul veszem, heeletknyilatkozatom elválaszthatatlan mellékleté 
COC t Kl   vim  alatti, (hrsz.: „,,,  e

at  u  apest VIII., 
CC)  itteai/udvari 

bejáratú, pince/alagsor1fsz / emelet* szinten elhelyezkedő .......  7/... m2  alapterületű 
helyiségben végzendő felújítási munkálatokról szóló tételes költségvetés, mint a pályázat  14.  számú 
melléklete. 

(név) a 

e 

Budapest, 2020.  gc,2-4 72 

ügyveze égviselő cégszerű aláírása 





.  Vagy  axed Mete Meguelvirben 

Festés. 
Pinbelerat balósetvédetmt kórIM • 
készítése  (3not0,9m)  ebből  nyitliat6 . • 

• sesetvédeleil korlit testes 
.4  levies, passzlea ezritség see« 

"lták) 

Budareret  IX. Corse- őz, söröző 

Tételek Mennyiség 

• •  Banta lee  erövel 
• Bontási  %umiak  fe0MfdaSe:dePonalaSa 

Sitt  enables . 
Zsalukésztés a dzOirnpriek(vizazigetbbe) • 

•Dzsompszivattyú . 
Ftostätyracs a tizstaffpfa4enit: 
.Pincetejerat  'evades  . : • 
.Pinceszint apatbetonaffi(10  cm vault  beton) 

Pince betontakk . 
VIzszigetelés(atizat siimi+oldatfitt  56m2)  • 
Pincefal penentelenitese 
Pinnate% Os  mennyezet festaie • • 
Burkolás 
Csempe 
'Tapadóhid 
Weis  . 

Sipszkarlortozás 
• Villanyszeres 
EPH szerelés 

• Lakatosmunka (lépcsatatekltia a  Mgt 
• lapok megtertásával) 

• • Minaret 

FOteuzentieS termoszblittat' ,  keel 
iszeplevitlasztóval 

Äralinlat 

Készttetbir AERO WOODS BT 
3397 Bala Alkotmeny át 21. 

26122296-240 

Anyagköltség 

I MgannYIStäg lt9Yo499r 

lelt 14 000 Ft 

1 m3 -  36 000 Ft 
'1 db 40 000 Ft 
I db 40 000 Ft 
1  db 50 000 Ft 

47 n12 10 500 Ft 
47'n2 4 000 Ft 

103m2 4 000 Ft 
58m2 400 Ft 

103 m2 1 000 Ft 
103m2 2 000 Ft 
109 m2 4 000 9 
56m2 1 530 Ft 

10m2 3 500 Ft 
5m2 2 200 Ft 
lilt 80 000 Ft 
1  db 35 000 Ft 

1 e • 15(1000 Ft 

'‚ lilt 195 000 Ft 

I a* 
1 alt 
1$'  
lelt  

600m2 

450 000 9 
60 000 Ft 

280 ODD Ft 
480 000 Ft 

820 Ft 

1 db 
lab ' 
6  db 

50m2  

Maxon: 2020,01.23. 

tadg 
mun lAnyagköltség( Mustang) 
ninfseir  

235 000 Ft - Ft 235 000 Pt 

80 COO Ft - Ft 80 000 Ft 

80 000 Ft 28 000 Ft 160 000 Ft 

46 000 Ft 36 000 Ft 46 ODD Ft 

30 000 Ft 40 000 Ft - Ft 

30 000 Ft 40 000 9 30 000 Ft 

80 000 Ft 50 000 Ft 60 000 Ft 

5 500 Ft 493 503 Ft 258 500 Ft 

1 600 Ft 188 000 Ft 75 200 Ft 

3 500 Ft 412 000 Ft 360 500 Ft 

2 000 Ft 22 400 Ft 112 000 Ft 

1 600 Ft 103 000 Ft 164 800 9 

8 COO Ft 208 000 Ft 824 000 Ft 

412 000 Ft - Ft 

2 000 Ft 84 000 Ft 112 000 Ft 

2 800 Ft 35 000 9 28 000 Ft 

4 MO Ft 11 000 Ft 20 000 Ft 

80 000 Ft 80 000 Ft 80 000 Ft 

40 000 Ft 35 000 Ft 40 000 Ft 

1 at 200000 Ft 150 000 Ft 200 000 Ft 

lel< 195 000 Ft 195 000 Ft .195 000 Ft 

1 ale 300000V! 450 000 Ft 

- talk 95 000 Ft 60 000 Ft 

1 alk 380 000 Ft 280 000 Ft 
' Ist 520 000 Ft 480 000 Ft 

800 m2 2 800 Ft 372 000 Ft 

30 000 Ft 38 000 Ft 30 000 Ft 

20 000 Ft 5 000 Ft : 20000 Ft • • 

17 000 Ft 60 000 Ft 102 000 Ft • 

5 000 9 75 000 9 250 000 Ft 

38 000 Ft 
5 000 Ft 

10 000 Ft 
1 500 Ft 

I db 
tlb 

47  na 
47 m2 

103 m2 
55 m2 

103 m2 
103  in2 

56 rn2 
10m2 

5 m2 
1 elk 
1 db 

300 000 Ft 

95 000 Ft 

380 000 Ft 
520 000 Ft 

1 580 000 Ft 

1 an 
1  db 

clb 
50m2 





tr. 

- Ft - • Ft 
1 zdk 300 CVO Ft. - Ft mock, 

Tenet hetyreállatts pbtlas nélkül,ät lettings  után  megállapIthat6 
Anyagmozgatás 

  

Anyag Összesen 4 440 900 Ft 

  

%tanked() daszesen 8 838 000 Ft 

  

Anyag  Ida 27% 1 199 043 R 

  

Munkadi) eta 27% 1 792 2130 Ft 

  

Anyag  brunet 5 839 943 Ft 

  

Plunkadd brand 8 430 280 Ft 

  

Árajéntat mInditteasseen node 11 078 900 Ft 

  

kapnlat rnlytdderesan bautt6 14 070 203 Ft 

Tentezin Oak 

   

145-6s aramlástedIntka 

 

ail( 35 000 Ft 
Wean; 

 

1 alk 75 000 Ft 
Ge klE0 

 

1 at% 40 000 Ft 
üzemanyegköttség,pentatás 1  alk 150 000 Ft 

 

EPH vizsgatel 1  clb 

 

25 000 Ft 
Kazin benzenes 1  db 

 

80 000 Ft 

• - Ft 
- Ft 35 ODD Ft • 
- Ft 75 000 Ft 
- Ft 40 000 Ft 

150 000 Ft - Ft 





Terk6 helyteialltespdéis nelkKtit fettänts utkt manakineat() - Ft Ft 
Anyagmozgatás 1  alk 300 000 Ft -  Ft 300 000 

Tenteza ditek 
arambiste.chnlka 

Gentry 
'Get ME0 

• üzemanyagköltség,parkolás 
EPH vtzsgálat 
Kazin betkzemeles 

  

Tételek  Össanen 

 

• 4 440 900 Ft 8 638 000 Fl 

  

Anyag Összesen 4 440 900 Ft. 

    

Munkadb Összesen 8 638 030 Ft 

    

Anyagát.  27% 1 199 043 Ft 

    

Munkad9  Ea 27% 1 792 280 Ft 

    

Anyag  brutal, 5 839 943 Ft 

    

Munkadij  brute 8 430 280 Ft 

    

Ärajönlat rnIndbasatien  need 11 078 900 Ft 

    

Areintat mindtbsuesen  brute 14 070 203 Ft 

      

- Ft - Ft 

  

1 alk 35 000 Ft - Ft 35 000 Ft 

  

1 alk 75 000 Ft - Ft 75 000 Fl 

  

1a* 40 000 Ft - Ft 40 000 Ft 
1  alk 150 000 Ft 

  

150 000 Ft - Ft 
1  db 

  

25 000 Ft 

  

1  db 

  

80 000 Ft 

  





KIM aank 
095. Ka., 1024 Budapeet, 
'argil Ira. gra. 

Mészáros Kristóf Vass  Tibor 

Banki tanácsadó Banki tanácsadó 

Internal 

K&H Bank Zrt. 
1027 Budapest,  Margit  kit 5/a. 

Iktatószám: 20200805/240HUF 
KiállItäs dátuma:  2020.  augusztus  5. 10:45 

Bankinformáció 
Címzett VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Felhasználási cél: Helyiség bérleti pályázat 

A  K&H  Bank  Zrt. (továbbiakban  Bank)  igazolja, hogy a(z) KOSKA Sörfőzde Korlátolt Felelősségű Társaság 
(adószám:  26158282-2-41;  székhely: Magyarország,  1023 Budapest,  Mecset  U. 8. 4/5.) 2017.11.16.  óta 
számlavezetési körünkbe tartozik. 

. . 

Számlaszám Termék Devizanem Számlanyitás dátuma 
Forint pénzforgalmi bankszámla HUF 2017.11.16. 

Bankunkkal szemben szemben a vállalat fizetési kötelezettségeink rendben eleget tesz: 
Bankszámláin jelen bankinformáció kiadásának időpontjában sorban álló tételei nincsenek, valamint  2019.07.30. 
óta nem is voltak a számlán sorban  MI6  tételek, 
Fő pénzforgalmi bankszámláin a pénzforgalom rendszeres. 
A  rendelkezésünkre álló információk szerint a cég ellen csőd- illetöteg felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

Jel  en  bankinformációt ügyfelünk kérésére, helyiség bérleti pályázat  calla!,  két eredeti példányban bocsátottuk  k) 
As (2020.08.05.).  napján érvényes adatokat tartalmazza. 

Ezen információ kibocsátásával kapcsolatosan a Bankot semmilyen kötelezettség nem terheli. 

Budapest, 2020.  augusztus  5. 

cégjegyzékszám: Cg.  01-10-041043  nyilvántartó:  F  ro& Törvényszék Cégbirásága a  KU  Csoport tagja 





2020.07.29. 

AJÁNLAT 
„Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem 

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása" 
tárgyit pályázatra 

Ajánlatkérő:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

Ajánlattevő: Kert-Szin-Vonal Kft. 
2071  Päty, Pestihegyi  u. 8. 
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2.  számú melléklet 

a  Budapest  Vül. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

Jelentkezési lap 

jogi személyek és egyéb szervezetek számára 

Jogi személy/szervezet neve, 
cégformája: 

YE-121--  s2_x 9J-VOni4,l- It__FT", 

Székhelye: 02  rS4  .1 {,a-ri , Pcvrtf1e6->1r U. 2 

Postacíme: 2°Y-4 f  firyi  Pcsr  HEW/ Li  •  2  . 

Telefonszáma:  

 

Fax  száma: 

 

— 

E-mail  címe:  

 

Statisztikai számjel: 411A'boSba-A .1a-  Ma-AS 

Cégnyilvántartási/nyilvántartási 
száma: 

43 09 /14660A 

Adószáma: A h ÁZ  og 02-  -  P.  -  ,43 

Számlavezető bankjának neve: 

 

Bankszámlaszáma: 
_ 

Képviselőjének neve, beosztása: a.A-(2_r_st- k-(24 tarn  /JR- Ctery  octal-8  

 

Meghatalmazott neve2: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: — 

 

E-mail  címe: 
• , . 

Budapest, 2-02-°• c).4 413 -

 

 

Kert-Sen-Vonat 
Tervezei Steik$  Kit 2 7I Pity,  pcsiiNegyi 

  

   

cégszerű aláírás 

2  Meghatalmazott esetén 

‚3, 

Cn 



t  

il 

r 

• 



3.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület,  Cot-yin  köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

AJÁNLATI ÖSSZESÍTŐ  

Alulfrott KEW=  Szis...)-WIJAI.- ke-17 (név/jogi 
személy/ szervezet neve) a  Budapest  VIII.  C•012- 3̀1°  Si ö2  14. szám alatti, 

36  315/3?./4./2. helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázatra 
ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze: 

Nettó havi bérleti díj ajánlat: Colt 000  Ft 

Bérbevétel időtartama*: határozatlan!  határozott idő:  AC  év 

A *-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

A  bérbevétel célja/ helyiségben végzendő tevékenység: 
CUticiaosZsz_DA g741)  Ü7tCFTte 

Szeszesitalt *kívánok forgalmazni / nem kívánok forgalmazni.  

(A  helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges TEMA körrel rendelkezni kell.) 

Egyéb vállalások: 
A **..gal  megjelölt résznél kérjük feltüntetni, hogy a Pályázó a bérleti díj előre, egy összegben 
történő megfizetését hány hónapra tudja vállalni,  min. 1  hó - max.  10  hó 

** ft•it}' zi3l Seiz -n h vt-c-cryrber -a---Lae_E ex» 
ito Fits J--> A-P VÁL-L-At-A  

ssoi, Budapest, ...20243. 01 • 2_9 . Kert-Szín-Vonn) 
Tervezési shedm xit 

20 1 pile  pelf 
8. 

  

ajánlattevő aláírásakégszerű aláírás 
"a1 

&Jim, 14 

nOE,A 





Cégkivonat -  13-09-116601  - Kert-Szin-Vonal Tervezési Stúdió Korläto...  1.  oldal, összesen:  4  oldal 

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
CÉGINFORMÁCIÓS  ES AZ  ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN 
KOZREMOKOOZ5 SZOLGÁLAT 

Cégkivonat 
A  Cg.13-09-116601 cégjegyzékszámú Kert-Szín-Vonal Tervezési Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság  (2071 

Páty, Pestihegyi utca  8.)  cég  2020.  július  22.  napján hatályos adatai a következők: 

I.  Cégformától független adatok 
Általános adatok 

Cégjegyzékszám:13-09-116601 

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 

Bejegyezve: 2007/12/12 

2. A  cég elnevezése 
2/1. Kert-Szín-Vonal Tervezési  Studio  Korlátolt Felelősségű Társaság 

Bejegyzés kelte:  2007/12/12  Közzétéve:  2008/01/10 
Hatályos:  2007/12/12  ... 

3. A  cég rövidített elnevezése 
3/1. Kert-Szín-Vonal Kft 

Bejegyzés  kette:  2007/12/12  Közzétéve:  2008/01/10 
Hatályos:  2007/12/12  ... 

5. A  cég székhelye 
5/1. 2071  Páty, Pestihegyi utca  8. 

Bejegyzés kelte:  2007/12/12  Közzétéve:  2008/01/10 
Hatályos:  2007/12/12  ... 

7. A  cég fióktelepe(i) 

7/2. 1-1U-1073 Budapest  Erzsébet körút  8.11. em. 1. 
Bejegyzés kelte:  2016/04/05  Közzétéve:  2016/04/07  
Hatályos:  2016/04/05  ... 

8. A  létes116 okirat kelte 

8/L 2007.  november  27. 

Bejegyzés kelte:  2007/12/12  Közzétéve:  2008/01/10 
Hatályos:  2007/12/12  ... 

8/2. 2008.  július  16. 

Bejegyzés  !cake: 2008/09/16  Közzétéve:  2008/10/16 
Hatályos:  2008/09/16  ... 

8/3. 2012.  december  5. 

Bejegyzés kelte:  2013/01/03  Közzétéve:  2013/01/17  
Hatályos:  2013/01/03  ... 

8/4. 2016.  március  11. 

Bejegyzés kelte:  2016/04/05  Közzétéve:  2016/04/07  
Hatályos:  2016/04/05 

902.  ; A  cég tevékenysége 

)  /4/261 7112 108  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

Főtevékenység. 

Bejegyzés kelte:  2013/02/03  Közzétéve:  2013/03/14 
Hatályos:  2013/02/03  ... 

https://cert.e-cegjegyzek.huncegadatlap/13091 6601/Cegki at 2020.07.22. — 



Cégkivonat -  13-09-116601  - Kert-Szín-Vonal Tervezési Stúdió Kor1áto...  2.  oldal, összesen:  4 o 

9/27. 7027 98 PR,  kommunikáció 
Bejegyzés  kette:  2013/02/03  Közzétéve:  2073/03/14 
Hatályos:  2013/02/03  ... 

9/28. 7022 '08  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/03  Közzétéve:  2073/03/14 
Hatályos:  2013/02/03  ... 

9/29. 7111 '08  Építészmérnöki tevékenység 
Bejegyzés  kette:  2013/02/03  Közzétéve:  2013/03/14 
Hatályos:  2013/02/03 

9/30. 7410 '08  Divat-, formatervezés 

Bejegyzés  kette:  2013/02/03  Közzétéve:  2013/03/14 
Hatályos:  2013/02/03  ... 

9/31. 749008  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
Bejegyzés kelte:  2013/02/03  Közzétéve:  2013/03/14 
Hatályos:  2013/02/03 

9/32. 8130 '08  Zöldterület-kezelés 

Bejegyzés kelte:  2013/02/03  Közzétéve:  2013/03/14 
Hatályos:  2013/02/03  ... 

9/33, 8230 '08  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
Bejegyzés kelte:  2013/02/03  Közzétéve:  2073/03/14 
Hatályos:  2013/02/03  ... 

9/34. 0161 '08  Növénytermesztési szolgáltatás 

Bejegyzés kelte:  2013/02/03  Közzétéve:  2013/03/14 
Hatályos:  2013/02/03  ... 

9/35. 016308  Betakarítást követő szolgáltatás 
Bejegyzés  kette:  2013/02/03  Közzétéve:  2013/03/14 
Hatályos:  2013/02/03  .., 

9/36. 0164 '08  Vetési célú magfeldolgozás 

Bejegyzés  kette:  2013/02/03  Közzétéve:  2013/03114 
Hatályos:  2013/02/03 

11. A  cég  e ett OW e 

Megnevezés Összeg Pénznem 

Összesen 3 000 000 HUF 

A  változás időpontja:  2016/03/11 
Bejegyzés  kette:  2016/04/05  Közzétéve:  2016/04/07  
Hatályos:  2016/03/11  ... 

13. A  vezető tisztségviselő(k),  a  képviseletre jogosult(ak) adatai 
13/2. Szarka Krisztina  (an.: Marton  Ibolya  Rotas) 

Születési ideje:  1976/03/02 

2071  Péty, Pestihegyi utca  8. 
Adóazonosító jel:  8398725702 

A  képviselet módja: önálló 
A  képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 
Jogviszony kezdete:  2007/11/27 
A  váttozás időpontja:  2012/12/05 
Bejegyzés  Kee: 2013/01/03  Közzétéve:  2013/01/17 
Hatályos:  2012/12/05  ... 

20 A  cég statisztikai számjele 

11/2. 

https://certe-cegjegyzek.huncegadatlap/1309116601/Cegkivonat 

C 



Cégkivonat -  13-09-116601  - Kert-Szín-Vonal Tervezési Stúdió Korláto...  3.  oldal, összesen:  4  oldal 

20/2. 14130502-7112-113-13. 
Bejegyzés kelte:  2008/01/18 
Hatályos:  2008/01/01  ... 

21. A  cég adószáma 

21/3. Adószám:  14130502-2-13. 
Közösségi adószám: HU14130502. 
Adószám státusza: érvényes adószám 
Státusz kezdete:  2007/12/10 

A  változás időpontja:  2014/12/01 
Bejegyzés kelte:  2014/12/10  Közzétéve:  2014/12/11 
Hatályos:  2014/12/01  ... 

32. A  cég pénzforgalmi jelzőszáma 

32/4. 10404027-00028918-00000002 

A  számla megnyitásának dátuma:  2015/11/10. 

A  pénzforgalmi jelzőszámot  a  Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság  (7095 
Budapest,  Lechner  Ödön fasor  9)  kezeli. 

Cégjegyzékszám:  91-10-041043 

Bejegyzés kelte:  2015/11/18  Közzétéve:  2015/11/19 
Hatályos:  2015/11/18  ... 

45. A  cég elektronikus elérhetősége 
45/1. A  cég  e-mail  címe: kurucztina@freemail.hu 

Bejegyzés kelte:  2007/12/12  Közzétéve:  2008/07/10 
Hatályos:  2007/12/12 .-

 

45/2. A  cég kézbesítési címe: info@kertszinvonal.hu 
A  változás időpontja:  2016/03/11 
Bejegyzés kelte:  2016/04/05  Közzétéve:  2016/04/07  
Hatályos:  2016/03/11  ... 

49. A  cég cégjegyzékszámal 
49/1. 

Cégjegyzékszám:  T3-99-116601! 

Vezetve a  Budapest  Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 
Bejegyzés kelte:  2007/12/12  Közzétéve:  2008/01/10 
Hatályos:  2007/12/12  ... 

59. A  cég hivatalos elektronikus elérhetősége 
59/1. A  cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 14130502#cegkapu 

A  változás időpontja:  2018/06/23 
Bejegyzés kelte:  2018/06/29  Közzétéve:  2018/07/03 
Hatályos:  2018/06/23  ... 

60. Európai Egyedi Azonosító 
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.13-09-116601 

A  változás időpontja:  2017/06/09 
Bejegyzés kelte:  2017/06/09  Közzétéve:  2017/06/13 
Hatályos:  2017/06/09». 

formától függő adatok 
A  tag(ok) adatai 
Szarka Krisztina  (an.:  Marton lbolya Rozália) 
Születési ideje:  1976/03/02 
2071  Páty, Pestihegyi utca  8. 

A  tagsági jogviszony kezdete:  2007/11/27 
A  változás időpontja:  2012/12/05 

https://certe-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/130911660—OE/Ce—gkivonat 2020.07 22 —9 
(2) 



Cégkivonat -  13-09-116601  - Kert-Szín-Vonal Tervezési Stúdió Korláto...  4.  oldal, összesen:  4 

Bejegyzés kelte:  2013/01/03  Közzétéve:  2013/01/17 

Hatályos:  2012/12/05  ... 

Az  IM  Céginformációs Szolgálata hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai az illetékes cégbiróság jogerős 

végzésein alapulnak.  A  cégügyben el nem bírált módosítás nincs folyamatban. 

Készült:  2020/07/22 12:15:26. A  szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó 

rendszer adataival. 

Microsec zrt. 

- 
t — ilittjtua_ 

https://cert.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/130911 601/Cegkivonat 2020. 

Gr 



zsanna közjegyzőhelyettes 

inúsítom, hogy a csatolt dokumentumban szereplő cégre vonatkozó cégkivonatot az 
azságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 
olgálatától a mai alulírott napon lekértem.  
It  Budakeszi,  2020.  (kettőezer-huszadik) évjúlius hónap  22.  (huszonkettedik) napján.  

Dr. Takács Gábor Közjegyz6i Irodája 
Budakeszi  2.  számú székhelyre kirendelt tartós helyettes 
2092  Budakeszi, Fő utca  136.1  telefon:  +3623457033 Í  telefax:  +3623457032 
iroda.takacseaborakoziewo.hu I  https:\ takacsgabor.kozjegyzok.mokk.hu 
hivatali tárhely elérhetősége: MOKK1T, KRED:  34247911S  

4339/4293a 020.  ügyszám 

TANÚSÍTVÁNY 



  

rAv-

 

 



Zsuzsanna 
elyettes 

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 

Alulírott Szarka Krisztina (születési név: született: • rt lAnOE 

napján, anyja születési neve: 
alatti lakos, Magyarország állampolgára, mint a Cg.1309116601 cégjegyzékszamu mert-aztn-
Vonal Tervezési Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság  (2071  Páty, Pestihegyi utca  8.)  (a 
továbbiakban: Cég) képviseletre jogosult ügyvezetője (vezető tisztségviselője) a Céget akként 
jegyzem, hogy a Cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy előbélyegzett 
nevéhez a nevemet a Cég nevében önállóan a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően, az 
alábbiak szerint írom: 

o/42 

  

  

  

   

   

    

Dr.  Takao Gabor 

tartós helyettes 

Budakeszi 2.sz. 

2092  Budakeszi, Fő utca  136, 

+36 (23) 457 033 

takacsgaboemokk. hu 

KRJD: 342479118 (MOKK IT) 

  

Ügyszám:  14039/Z/294/2020 

Tanúsítvány 
—Tanúsítom Szatk risztina ügyfél (születési neve: a, született: 

pján, anyja születési neve: 
alatti lakos. Magyarország állampolgára — aki személyazonosságát az előttem 

felmutatott _ számú személyazonosító igazolvány típusú igazolvánnyal, lakcímét 
pedig a _ _ . ..zámú lakcimet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta — ezen a fenti 

Cimpéldány" megnevezésű okiraton szereplő aláírósának a valódiságát.  
---Az ügyfél kijelentette, hogy az okirat szövege szerinti nyelvet érti.  
---Előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a 
közjegyzőkről szóló  1991.  évi XLI. törvény (a továbbiakban:  Kitt) 122.  §-ának  (2)  bekezdése 
szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői 
közremüködés megtagadásának kötelezettségérő l és a Kjtv.  122.  §-ának  (8)  bekezdésében 
megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok 
kezeléséről.  
---Kelt Budakeszi,  2020.  (kettőezer-huszadik) év július hónap  22  uszotakettedik) napján. 

—2/5/— rzzata-Legihattio„ 





!4C818  Kert-Szia-Vonal Tervezéei ›St0dió'keiate 81écte-CerPotete iánking 
Trahzakcid ' 

 

nizakCió 
inzakcie tipuse (20). 

Kee 
• Megheveiee 

ieg . 
deMéhyez8:.: 

Megbitó ezámlabtaia 

ilegbiä6 bank - 
E OTC: 4SWIFT) kdeCc: 

(;ezmenyeiett  

-elektronikus bankon kivül 

- 
OEE  Payment's  /  levied  Credit Trarieeeis 
Domestic  Credit  transfer. 

-  -25400,00  HUr.-

 

. . 
Kert-Szin-Vonia kft,, _ 

'Forint  oenzrorgaimi 

: iezZéreiroei Gaideikc.idási kái0önt itt 
HU16'  1178' 4009 2222' 9762 0000 0000, 
OTP BÄNK  PLC::  : : 

Kedvezményezett SzáMliszeha 
Kedvezményezett bank 
BC' (SWIFT):  kőd 

- .E • 
eknao: 
yvelés „I . 

Könyvelés' • 
hiákcitiazonesit6 if'. • 0999007278608472 
yvelési azoneeltOt: 

041Miutis, 

OTPV8UH8 - - 
Corvih k8Z  4:i 36S95/0/8/2 
Kert-Szin-Venal. Kft • ' 
2020/07/27  • .:: 

• 





• • • • • . • • • • • • • • • . • • . 
ida  Kart -Siin -vinki reivogies stüdtiltorlitó- . :m.- iidetka'eoipótáto  Banking  . 

' - tranzakció — ' • • • >, 

izakció tipusa . i 322  4 .1(tetalies*:lifekkrenlkuii bankon kivt/1:• 

halailente•/ !issued 'Credit trinsfers t.. 
Donnie Credit Trans!.; ' 
-1190 0541,00 our ." 

keridzih-ifeeitä 

pentfergalm1 banksziela"... 
-• 

nakció típusa  (ISO) 

• 

• , 

Megneveiái.. 

teg 
leményez6 

Név 
ttegbízö. számlaszáma 

•
Meatelittiiaiik • • 
BIC  (SWIFT)  köd , 

te zményetett •. . 
OKMiNtete • 

..76iservirosi Gazdélkodási Köztent 
Hu16 1178 4009 2222 9762 0000 0000 . •i 
OT!' BANK PLC!  
OTPVEUHB • 

Ajánlati ' 
4.Vbrü. ü 36395/0/31/ 2 
2020/07/271 : ••• 

• 
2020/07/ 27 -

 

09990072711006474 

EediteziainYezett számlaszáma 
Kedeezminyezett bank . • 
etc'  (3111ľ?) köd 

temény • " 

liknap 
rvelés • 

Könyvelés dattizia, • 
tzakcióazonosító 
'vetési azonosító .'  , 

. •••• • >- • 
• ." 

V 





4.  számú melléklet 
a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Végelszámolásról, esödeljárisról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról 

Alulírott  (név) kijelentem, hogy az egyéni 
vállalkozásom ellen végrehajtás eljárás folyamatban *van/nincs 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása 

Alulírott tetz.."1--V2W—QcsJert.._  

(jogi személy/szervezet neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság/szervezet 

• végelszámolás alatt *áll/nem  áll  
• ellen csődeljárás folyamatban *van/nincs 
• ellen felszámolási eljárás folyamatban *van/nines.  
• végrehajtási eljárás folyamatban *van/nincs, 

Budapest, 12.09-0 •  04  •  ae • 

  

   

A *-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

cégszerft aláírás 
Kert-Szin-Vonal 
Tervezési Stödió Kit 
..,7I Pity,  Pestibegyi  

15 
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5.  számú melléklet 

a  Budapest  vur kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számil nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

a pályázati feltételek elfogadásáról, 

szerződéskötésről, 

szerződéskötési képességről, 

ajánlati kötöttségről 

Alulírott iCe*-- 9-1T- S22t - \bk.) est- t....TT-

 

(nev/jogi személy/szervezet neve) kijelentem, hogy a pályázat tárgyát részletesen megismertem, az 
ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve kötelezően elfogadom. 

Nyilatkozom, hogy a helyiséget megtekintettem, az állapotát megismertem és azt elfogadom. 

Tudomásul veszem, hogy a bérleményben ingóság (székek) található. 
Nyilatkozom, hogy  ha  a tevékenységemhez az ingóságot nem kívánom felhasználni, annak 
elszállításának és költségének kötelezettségit vállalom; Kiíróval szemben kártérítési igényt nem 
érvényesítek. 

A  Pályázathoz mellékelt bérleti szerződés szövegét megismertem  es  elfogadom. 

Kijelentem, hogy Magyarországon bérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok. 

Kijelentem, hogy a pályázati dokumentációban szereplő  60  napos ajánlati kötöttséget vállalom. 
Amennyiben a Kiíró az ajánlatok bírálatát elhalasztotta, úgy vállalom az ajánlati kötöttség ugyanannyi 
nappal történő meghosszabbítását. 

Kijelentem, hogy a bérbeszámítás feltételeit megismertem, azzal teljes mértékben tisztában vagyok. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázatban bérbeszámítási igénnyel élek,  es  a bérbeszámítási 
igényem részben vagy egészben elutasításra kerül az elbírálásban illetékességgel  biro 
Ingatlanszolgáltatási Iroda, vagy a tulajdonosi bizottság részéről, úgy a havi bérleti díjjal szemben 
beszámításra nem vagyok jogosult. Már most kijelentem, hogy amennyiben a bérbeszámítási igényem 
részben vagy egészben elutasításra kerül, úgy az ajánlati kötöttségemtől elállok */ nen2 állok el * 

Hivatkozással az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának 
átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló  45/2019. (02.21.)  számú Képviselő-testületi 
határozat (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat)  46.  pont  c)  alpontjának értelmében, tudomásul 
veszem, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttségtől való elállás esetén nem jár vissza, 

A *-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

Budapest,  2_9  Kert-Sen-Vonal 
Tervezési  Staines,. Ktt / 2071 Pity, Nit' syi u. 

r tto__ 

ajan attevő aláírása / cégszerű aláírás 
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6.  számú melléklet 
a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Kiíróval szemben fennálló tartozásról, továbbá adó és adók módjára behajtandó 
köztartozásról 

Alulirott P-J 57:31,JR(mint a .Y.E12-3-t1S2211.-)  U01--112n—

 

 (jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője) kijelentem, hogy az 
ajánlattevőnek, 

- Kiíróval szemben bérleti/használati-, kapcsolódó közüzemi- és különszolgáltatási díj 
tartozása * vanJ  nin s:  

Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van/  nines. 
Kiíróval szemben adótartozása * van/  nines. 
Kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása * van/  nincs,  

melyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 

1. 14AV  0—gs ‘61sitoi..-K..%  

2. 1útär.ne..to.r. J-Jtt Alsáz_sSt Alrovre.a4,S  

3 Pc szet-t -ratra-?-Ast-t arr. I 9--

 

továbbá kijelentem, hogy adó és adók módjára behajtandó köztartozásom nem áll fenn,  melyet 
a  30  napnál nem régebbi NAV által kiállított nullás igazolással igazolok. 

Budapest, 202-0. •  2-9  • KertSZill^VOIRai Terivezed &mks lot 
2071 Nay, Pestitegyi u.  se. 

ti' 

ajánláttevő aláírása/cégszerű aláírás 

A *-gal  jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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ri a rie"Ztei #46- 
ELEKTRONIKUSOE 

es

)  és  VämNvatal  HITELESÍTETT  
A Kreasta module I 

*Ammon roe t 

`NM 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal 
Pest  Megyei  Adis-  is Vámigazgatiessiga 

11dat6szám:  5596079475/2020. 
Ügyintéző : Ferentri Hajiailta 
Telefonsitim:‘(53)  500-194. 
Dant'324225658 

ADÓIGAZOLÁS  

A  rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások, bevallást pótló 
• bevallások, önellenörzések, átvezetési kérelmek, végleges határozatok -alapján igazolom, hogy 

KERT-SZÍN-VONAL TERVEZÉSI  STUDIES  KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
' 14130562-2-13 
2071  PÁTY PESTIHEGYI UTCA  8. 

adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott 
tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs. 

Ezen igazolást az adóalany kérelmére pályázat benyújtás céljára adtam Ici. 

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban. 

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, 
ideiglenesen ergdménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó 
köztartozás, a Vögreliajtera, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó 
adatokat 

. • • 
. • CEatD,  2020.  július  20. 

Dr.  Minya Mihaly 
dandártábornok 

igazgató 
(hatáskör gyakorlója) 

Hudeez László 
fdosztályvezetii-helyettes 

(kiadmányozó) 

Ellenöriési azonosító:  2074200762093051251925437 

• .  
• • ügyfélkapcsolati Osztkly  2-  • . 

2700  CEGLÉD OUGOVICS UTCA  4.  Telefonszánt  (53)500-193 Paz: (53) 310-983. 
Kérjük, vilaszleveleben relveskedjék iktau5sz1rnunkra hivatkcrzni és idáazonosite5  min*  thin:Intel:nit 
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Adószám / név/megnevezés Év,  ha 
adeezonositá 

14130502213 KERT-SZIN-VONAL TERVEZÉSI STÚDIÓ KORLÁTOLT FELELÖSSÉGÜ 202007 
TÁRSASÁG 

larbizis - lekérdezess lutpthadatbazisok.nav.gov.hu/cgi-bin/kozbeszikozbesz_nyomtatas.. 

Köztartozásmentes adózói adatbäzis kinyomtatása 

Az adatbázis minden hónap  11-in 0  órától a követő hónap  10-án 24  óráig (éjfélig) érvényes. 

Az adózás rendjéről szóló  2017.  évi CL. törvény (a továbbiakban:  Art.) 260.  §-a alapján köztartozásmentes adózói 
adatbázisban kizárólag  Erz  az adózó szerepettetheti5, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek: 

a közzétételt megelőző hónap utolsó napján 

• nincs az  /Haiti  adó-  As  vámhatóságnál  es  vámhatóságnál nyilvántartott  net!,  adótartozása, valamint 
kőztartozása; 

• nines  behajthatatlanság clmen nyilvántartott, és el nem évült tartozása; 
• nyilatkozata alapján az esedékes bevallási  es  befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz-vagy 

tett; 
• nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertőriesi, Illetve felszámolási eljárás alatt; 
• csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó, vagy társasági adó 

tartozása; 
• add megfizetésére kötelezettként  nines  tartozása 

A  köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye a tartozásmentesség igazolásaként fogadandó 
el minden olyan esetben,  ha  jogszabály Írja SÓ adókgazolás benyújtását [az adóigazgatási eljárás 
részletszabályalról szótó  465/2017.  (XII.  28.) Kann.  rendelet  24.  §  (3)  bekezdése]. Emellett a felhasználó 
döntésétől függően az adatbázisban szereplés más esetekben is helyettesítheti az adóigazolások benyújtását. 

• 
Az adatbázisban az egyéni vállalkozók  es  az adószámmal rendelkező magánszemélyek kérehmük alapján 
adótuonosítá  Site{  és/Vagy adószámmal is szerepelhetnek. 

A  köztartozásmentes adózói adatbázis azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely adato(ka)t 
jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít. Az  Art. 125.  §  (3)  bekezdése alapján az 
adóhatósági nyilvántartás közhitelessége älapján az ellenkező btzonyltásáig vélelmezni kell annak 
jóhiszeműségét, aki az adóhatóságl nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező 
bizonyitáság az adóhatóság? nyilvántartásba bejegyzett adatrál vélelmezni kell, hogy az fennáll,  as  az 
adóhatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn. 





VAGYONGAZDÁWÓDÁsr IGAZGATÓSÁG 

JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. 
Helyiséggazdálkodási Iroda 

Ügyiratszám:  HB-  /  /2020 Tárev: Nem lakás céljára szolgáló bérlemény 
Elöirat szám: HE Corvin  Wiz 4. 
Ogyintézö: Fenyvesi Katalin 
Telefonszám:  +361-314-1098/104 
Email elm:  !lei viseveigk.hu  

NEMLEGES IGAZOLÁS 

A  rendelkezésünkre álló dokumentum(ok) alapján igazoljuk, hogy a(z) 

Ken-Szin-Vonal Kft. 
(képviseli: szarka Krisztina ügyvezető nevében eljáró 

14130502-2-13 
13-09-116601 

2071 Pity,  Pestihegyi utca  8. 

meghatalmazott) 

2020.  július  29.  napjáig nyilvántartásunkban nem szerepel. 

Ezen igazolást ügyfél kérelmére pályázati anyag melléklete felhasználás céljára adtuk ki. Az 
igazolás más eljárásban nem használható fel. 

Budapest, 2020.  július  29. 

 

Józselvárosi k_51 
Gazdálkedds1 Központ?,'. . 

    

dr.  Guth  Csori P Fenyvesl Katalin 
irodavezető referens 

Az igazolást I eredeti példányban kapják: 
- Ügyfél 
- Társiroda 
- Helyiséggazdalkodási Iroda, Dijbeszedési és hátralékkezelési csoport 

Jözzefdrosi Gazdalkodisl  Központ  Zit • VagyongazdilkodAzi IgazgatözSg 
1084 Budapest. Or  utca  8. •  Telefon:  06 1 311 1098 • E•rnail. vagyongazdalkodastte  hu 

egfithiA__ 7f) 
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Budapest,  

Kert-Szín-Vona  I 
Tervezési Stádhá Kft 2071 Pie,  Pesti N. 8. 

tc—

 

7.számú melléklet 
a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/Al2  helyrajzi számú nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Pénzügyi alkalmasságról 

Alulírott  B2+12--taf  it-Ian-no Pr:  (mint a  ‘C-EV-M-47-;  N °Pet— v.--+T. 
 (jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője,) kijelentem, hogy a 

pályázat tárgyát képező ingatlan bérleti díjának megfizetésére képes vagyok/az általam 
képviselt jogi személy/szervezet képes, a bérleti-, közüzemi  es  különszolgáltatási díj 
megfizetéséhez szükséges anyagi eszközök a rendelkezésre állnak. 

A  számlavezető banknál az elmúlt  1  évben sorban  alias  nem volt, amelyeket az alábbi 
okiratokkal igazolok: 

ajánlattevő cégszerű aláírása 

iYuculytoo__ 



Z.Aiki(\\A.A 



8.számó melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú  new laicals  céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

a bankszámlaszámról 

A  pályázati felhívás visszavonása, a pályázati eljárás eredménytelenségének megállapítása, 
illetőleg - az ajánlatok elbírálását követően - más ajánlattevő nyertessége esetén kérem az 
általam/ a jogi személy/szervezet által befizetett ajánlati biztosíték összegét az alábbi 
bankszámlaszámra visszautalni; 

Bankszámlavezető pénzintézet  

tOE 

Bankszámlaszám•  

Bankszámlával rendelkezni jogosult: 7-4‘ 12-licee ir-PS g-T  04.- 
(név, lakcím vagy székhely) teer -32:o...)  -Altos-ea_ Z.X-T. 

2o-1-1 pesil trael tt • S. 

Budapest, .9,9243  - "  

_Kert-Szia-Vonal 
Treezeig siddm 

2071 p  +ma 
atilbeii34  8. 

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 

zu
,
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t
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9.  számú melléklet  

a  Budapest  VIIkkerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú  new  lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Alulfrott$12.41Q-ZA lay),  mint a .Cga1-37--;^)-U30(.1— 3T' 

(Jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a társaság/szervezet 
a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  * (I) bekezdés  1.)  pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősií I. 

Állátható szervezetnek minősül: 

6)  az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel 
a következő feltételeknek: 

bal —  a lei' vánosan működö részvénytársaság kivételével — tul atjd onosi szerkezete, a pénzmosás  es  a terrorizmus finanszírozása 
megelözéseról  es  megakadályozásánál szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb)  az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban. a Gazdasági 
Együttműködési is Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletóség,gel, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 

be) nem minősül a társasági adóról is az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal 
biró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba),  bb) es  be)  *out  szerinti 
feltételek fennállnak; 

az a civil szervezet és a vízi társulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ea)  vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet S a vfzi társulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek  25'14-
ot meghaladó részesedéssel, 

cc)  székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban, részes államban, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettós 
adóztatás elkathisértil szóló egyezménye van. 

Fentieket az alábbi okiratokkal igazolok: 
1. Eredeti,  30  napnál nem regebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet 

bejegyzéséről, 
2.  

Kijelentem, a fenti ingatlan bérlete időszakában a jogi személy/szervezet tekintetében nem 
tervezünk olyan változást, amely miatt a jogi személy/szervezet már nem minősülne átlátható 
szervezetnek. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt a jogi személy/szervezet már 
nem minősülne átlátható szervezetnek, a bérbeadó a bérleti szerződést jogosult felmondani. 

Kert-SZIn-Vonal 
Budapest, 2° 9 •Ot*  .2-6  • Tervezési Sttidiö Kft. 

071 Pe. 

Un-

 

ajánlattVvő aláírása/cégszerű aláir 

J un__ 
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II. sz melléklet 

a  Budapest  VIII. kbrület, Corvin köz  4.  36395/0/An helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

Bérleti szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat 

Alu'iron V.Q..1g7.2T  j,  fr-  (név)  mint a 
tar-  fiLl  hi  VOO-Prt- (társaság neve) vezető tisztségviselője jelen 

pályázatban található határozatlan / határozott időre szóló* bérleti szerződéshez az alábbi módosítási 
javaslatokat teszem/nem teszek módosítási javaslatot* 

A *-gal  jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó 

Alulírott Sta9-V-1;  SLAY  &Z..I  i  ki q- (név) mint a 
....r.rgver  —S24  tO -Vet..)Pvt-- e.-e"  i  (társaság neve) vezető tisztségviselője 
nyilatkozom, hogy pályázati felhívás mellékletét képező bérleti szerződés tervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok Kiíró általi elutasítása esetén is 
fenntartom ajánlatomat. 

Budapest, 2A)P,4:7 •a--9  • 

kert-Szln-Vonal 
Tervezési äwiwks Kit 

2071  Pee i  u. 
Jriti

S. 

páJyázó aláírása/cégszerű aláírás 

pta, cg.k tuQ__ 
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13.  sz. melléklet 

Bérbeszámítási kérelem 

Alulírott, S 2-ertat...ft kaia_t X2r" (név) a 

'wQr —  %al o LArc Ľ Fr.  (cégnév) (székhely: 
.2°41 f  g)'-t? PeST I iteen  u  • . cégjegyzékszám: ÁS 

cégjegyzésre jogosult képviselője, a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában  alto, Budapest 
toe.vi 11.  szám alatti, (hrsz.: 

utcai/udvari bejáratú, bejáratú, pince/alagsoresz./....emelet* szinten elhelyezkedő A 48  m2  alapterületű 

helyiségre bérbeszámítási kérelmet nyújtok be,  13e—r7d'  4.6°0.000  i---  Ft  összegben. 

Nyilatkozat 

A  helyiséget megtekintettem, a helyiség szemrevételezéssel megállapítható műszaki állapotával 
tisztában vagyok. 

Tudomásul veszem, hogy a helyiség helyreállításával kapcsolatos, a bérbeadót terhelő helyreállítási 
költségek megtérítésére csak akkor van lehetőség,  ha  a munkálatok megkezdése előtt, a bérbeadó részére 
benyújtott költségvetés alapján a bérbeadó ahhoz hozzájárult, az erre vonatkozó bérbeszámítási 
megállapodást megkötöttem, illetve a bérbeszámítás megkezdése előtt és alatt bérleti díj  es  egyéb 
közüzemi szolgáltatási díj hátralékom nincs.  A  helyiségben végzendő átalakítási munkálatokhoz, a 
bérbeadó engedélyét kell kérnem a munkálatok megkezdése előtt abban az esetben is,  ha  az nem a 
bérbeadót terhelő munkálat, vagy a költségek megtérítését nem kérem. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a bérbeadó nem szavatolja, hogy az általam végezni kívánt 
tevékenységet a helyiségben végezhetem, szükség esetén az engedélyeket be kell szereznem, a 
helyiséget a végezni kívánt tevékenységhez szükséges állapotra fel kell újítanom. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a helyiséget nem a bérleti szerződésben meghatározott 
tevékenységre használom, engedély nélkül átalakítoin, az a bérleti szerződés felmondására okot adó 
körülmény, valamint a helyiség eredeti állapotát saját költségemre vissza kell állítanom. 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatot» elválaszthatatlan melléklete képiez)  at  Budapest  VIII., 
C-912-  \1110  ./ereZ,  Lt• szám alatti, (hrsz - Se:F.»),M,44 utcai/udvari 

bejáratú, pince/alagsor/fsz./ emelet* szinten elhelyezkedő ...fin....  m2  alapterületű 
helyiségben végzendő felújítási munkálatokról szóló tételes költségvetés, mint a pályázat  14.  számú 
melléklete. 

Budapest, 20•20•  04- 2-3  • Ken -Sea-Vanes 
Tervezési  Stddlel et. 2071 Päi)?, Pesiffiegyj u. 8. R.  

ügyvezető/vezető tisztségviselő cégszerű aláírása 

okutilik•Q_ 





NEMLEGES ADÓIGAZOLAS 

ASP20_PROUD_IRAT_MEEPai1 

. ' 

Ügyiratszám: 
Ügyintéző: 
Azonosító: 
Mutató: 
Tárgy. 

14/24430-2/2020/ 
Ötvös Edit 
14130502-2-13 
99374 
Határozat - Kert-Szín-Vonal Kft. 

Kert-Szin-Vonal Kft. 
Päty 
Peätihegyi  u 8. 
2071 

2. 

Kert-Sen-Ve-inal 
Tervesi Städió  toe 207  Päty.  Pes  • egyi 

Hatósági bizonyítvány a Józsefvárosi Polgármestert Hivatal önkormányzat Adóhatósága által nyilvántartott 
helyi adók, adó jellegű és egyéb kötelezettségek,  ádó  módjára behajtandó köztartozások megfizetéséről. 
Az adózás rendjéről szóló  2017.  évi CL. tv,  126.  §-a, valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
465/2017. (X11.28.) Korn,  rendelet  11 (4)  bekezdése és a  24.§ (2)  bekezdése értelmében  2020.07.31.  napján 
fennálló állapotnak megfelelően  at  alábbiakat igazoljuk. 

Cégnév:Kert-Szin-Vonal  Mt. 
Adószám:  14130502213 
Székhely:  2071  Páty, Pestihegyi  u 8. 
alatti adóalanynak a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal önkormányzat Adóhatóságánál helyi adó, idegen helyről 
átjelenten köztartozás, gépjárinCiadó vonatkozásában adótartozása nem áll fenn. 

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló  465/2017.  (XII.28.) Korm. rendelet  24.§ (2)  bekezdése 
alapján:  „A  nemleges adóigazolás igazolja, hogy  at  adózónak  at  igazolás kiállításának napján vagy  at  igazolás 
iránti kérelemben megjelölt napon  at  adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy 
visszatartásra átadott köztartozása nincs." 

Az adóigazolást az ügyfél kérésére Bérbeadási pályázat Corvin köz  4.  céljából  1  db eredeti példányban 
állítottuk ki. 

Az igazolás más eljárásban nem használható fel. 
Az illetékekről szóló többszörösen módosított  1990.  évi XCIII. tv. mellékletének XXI.  A  hatósági bizonyítvány 
kiállítása iránti eljárás illetéke cím  4.  pontja értelmében az adóigazolás illetékmentes. 

Budapest, 2020.07.31. 
Czukkemé dr.  Pinter  Erzsébet Éva 

A  kiadmány hiteléül: • Jegyző nevében és megbízásából: 

Owns Edit 
ügyintéző 

Bartha Tiborné  
irodavezető 

Levélcím:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67.  Tel.:  459-2100 
Honlap: www.jozservarosliä Smalk adiáigy@jozseivaros.hu 
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KIMSank  2n. 
VáfiaMti Opylelszolgálat 

1095 Budapest,  Lechner  Ödön fasor  9. , 
Telefon:  (06 1) 468 7777 Fax: (06 1) 468 7758  • 
eAvytkn.hu • vaealatkigytelszoigalal@kh.hu. • 

tkiatószAin: 14764/0852N200803/101058419605 
' lGállfttis dátuma:  2020.08.03. 10:11:41 
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cégiegyzékazám Cg 01-10441043 nyilvintartö.Fövinaa Tarvanyazdknetutsba 
• . . . • 

• ... 

A  KSH  Bank  Vt. (továbbiakban  Bank)  igazolja, hogy OgYfelünk a(z) Keit-Szln-Vonal Tervezési Stúdió Korlátolt 
feleers600 Társaság (adószám:  14130502-2-13;  székhely: HU-Magyarország,  2071  Päty. Piestihegyi utca  8.) 
2015.10.08.  MI számlavezetési körünkbe tartozik • 

Tema 
Forint pénzfailekni_banknánlia 

Bankunkkal szemben a vállalat fizetési kötelezettségeinek rendben Meg« tesz. 
Bankszámláján az elmúlt  1  évben sorban nem volt. 
Fő pénzforgalmi bankszámláin a pénzforgalom rendszeres 

[ Braemar Devizanem'  Sti&Mmlanyttie 
i uni  

• HUF 2015.11.10.  

A  rendekezesOnkre  MI6  információk szerint a cég  alien  csőd- illetőleg felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

Jelen bankintormációt ügyfelünk kérésére, a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat  (1082 
Budapest,  Baross  u. 63-67.)  részére, .86rbeadás1 pályázathoz,  Budapest VW.  Corvin köz  4.",1  eredeti 
példányban bocsátottuk ki  es  a  2020.08.03.  napján érvényes adatokat tartalmazza. 

Ezen Információ kibocsátásával kapcsolatosan a Bankot semmilyen kötelezettség nem terheli. 

Budapest ‚2020.08,03. 

KgH Bank 2n. 





cégszerű aláírás 
Age 

KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET 

Budapest Viii.  kerület Corvin köz  4.  szám alatti ingatlan tervezett felújítási munkái 

Munka megnevezése Mennyiség Becsült anyag+díj Anyag+dij összesen 

Üzlethelyiség légkezelő, levegőcserelő, légtechnika 
kiépítése COVID elölrásoknak megfelelően 

1  tétel 3 400 000 Ft 3 400 000 Ft 

Elektromos hálózat átvizsgálása, villanyóra 
visszahelyezése, hálózat javItása 

1  tétel 400 000 Ft 400 000 Ft 

Viz-  és fűtésrendszer átvizsgálása, javítása.  Vizes 
helyiségek, illemhelyek teljes felújítása, javítása 
burkolással, szaniterek cseréjével 

1  tétel 800 000 Ft 800 000 Ft 

Nettó összesen: • 4600 000 Ft 

Áfa  27%: 1 242 000 Ft 

Bruttó összesen: 5 842 000 Ft 

Kert-Szin-Vonai 
T

2ori 
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C. 

1 

2.  számú melléklet 
a  Budapest  VIII. kerület, Corvin kőz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú  nun !skis  céljára 

szolgáló helyiség bérbeadisa 

Jelentkezési lap 
Jogi személyek S egyéb szervezetek számára 

a 

Jogi személy/szervezet neve, 
cégformája: 

. wrii -.  HOME .9 K.  

Székhelye: 11G2 B o  DAPECT, eeeesvAtte.  U. 2 4. 

Postacime: 1036 1  Ll DAMST  H A Wet. 4  . go-gz .  Ai 
/ . 

Telefonszáma: . 
Faxszáma: . . 
E-mail  címe: _ta 
Statisztikai számjel: 2.€ 3 4 06 3 9— 4741— 4'3 —0 4 

Cégnyilvántartási/nyilvántartási 
win's. 

od _  ö  e _-  32. 3 4 4 2.  . 

Adószáma: 26  34oC  39 —2 - 42 

Sziunlavezetö bankjának neve: . 

Bankszámlaszáma: 

 

Képviselöjének neve, beosztésa: 

,-

 

TOEki/d\KI VA. N Ke 
Meghatalmazott neve': 

 

Telefonszáma: - - — — 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

t 

Budapest, 2.P.24.1%.9.5.‘  20 MTN -NORM  Kn. 
1162s  _s_eudePest. Seger* utea 21. smarm 28310839-242 
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3.  számú melléklet 

a  Budapest  vm. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

AJÁNLATI ŐSSZESÍTÓ 

Aluiírott:PHAN  VAN  lCE  AZ..  NTH-  HOMes  Kit  UGOE'Ve4Hiv/jogi 
személyi szervezet neve)  a Budapest  VIII.K6T4.71.€17.C(;?Pit  N.  KÖ'.  .4.  szám alatti, 

G 3.g.5-./.Q/4ilyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázatra 
ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze: 

Nettó havi bérleti díj ajánlat: G. 00.0  Ht4P  Ft 
tiAT5 YOE/VE.1-1'7E2N eQtY 

Bérbevétel időtartama*: határozatlan / határozott idő: 

A *-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

A  bérbevétel célja/ helyiségben végzendő tevékenység: 7 Fintm.sze vQyr KEIDSs Le/ s  
If .............. 757$ to? 4 Par,  4,`Y2bg 

q--7rraptitáigil/s-

 

zeszesitaft*lovanok forgalifiazni I nem kívánok forgalmazni. 

(A  helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges TEÁOR körrel rendelkezni kell.) 

Egyéb vállalások: 
A **-gal  megjelölt résznél kérjük feltüntetni, hogy a Pályázó a bérleti díj előre, egy összegben 
történő megfizetését hány hónapra tudja vállalni,  min. 1  hó —max.  10  hó 

** f-V\teRat-1. 4-1c7NAPP,A 

Budapest, 20 2-0  • 07•30 ° 

 

NTH -HOMES  KFT 
/162  eudaPest Segesvár Utca  21 Adószám :  26310639-2-42 

    

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 
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IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
arleibiaiXargrirEtärriiiiirtESZÜGELMÁSBAN 
KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 

   

gkivonat 
g.01-09-323412  cégjegyzékszámú  NTH-HOMES  Korlátolt Felelősségű Társaság  (1162 Budapest,  Segesvár utca  21.)  cég 
0.  augusztus  6.  napján hatályos adatai a következők: 

égformától független adatok 
Általános adatok 

Cégjegyzékszám:01-09-323412 

Cégforma: Korlátolt felelösségil társaság 
Bejegyezve: 2018/04/23 

A  cég elnevezése 

NTH-HOMES  Korlátolt Felelősségű Társaság 
Bejegyzés kelta  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23». 

A  cég rövidftett elnevezése 
NTH-HOMES  Kft. 

Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

A  cég székhelye 

1162 Budapest,  Segesvär utca  21. 

Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

A  cég telephelye(i) 
1094 Budapest,  Ferenc tér  13.  fszt.1 . 
A  változás időpontja:  2018/05/29 
Bejegyzés kelte:  2018/06/13  Közzétéve:  2018/06/75 
Hatályos:  2018/05/29». 

A  létesőő okirat kelte 
2018.  április  10. 

Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

2018.  április  18. 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2078/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

2018.  május  29. 
Bejegyzés kelte:  2018/06/13  Közzétéve:  2078/06/15 
Hatályos:  2018/06/13  ... 

2018.  június  7. 
Bejegyzés kelte:  2018/07/04  Közzétéve:  2018/07/07  
Hatályos:  2018/07/04  ... 

A  cég tevékenysége 
4771 '08  Élelmiszerjellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

Főtevékenység. 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

4636 '08  Cukor, édesség nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 



Hatályos:  2018/04/23  ... 

9/3. 4637 '08  Kávé-,  tea-,  kakaó-, tűszer-nagykereskedelem 
Bejegyzés  kette:  2018/04/23  Közzétéve:  2078/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

9/4. 4638 '08  Egyéb élelmiszer nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

9/5. 4639 '08  Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018104/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

9/6. 4641 '08  Textil-nagykereskedelem 

Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

9/7. 4642 '08  Ruházat lábbeli nagykereskedelme 

Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

9/8. 4643 '08  Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

9/9. 4649 '08  Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme mn.s. 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2078/04/26 
Hatályos.  2018/04/23  ... 

9/10. 4675 '08  Vegyi áru nagykereskedeime 
Bejegyzés  kette:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23 

9/11. 4690 '08  Vegyestermékkörű nagykereskedelem 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

9/12. 4719 '08  lparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

9/13. 4729 '08  Egyéb élelmiszer-kiskereskedelern 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

9/14. 4759 '08  Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

9/15. 4724 '08  Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 
Bejegyzés  kette:  2018/04/23  Közzétéve:  2078/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

Bejegyzés kelte: 

Hatályos:  2018/ 

4775 '08 »lab 

Bejegyzés kelte 

Hatályos:  2018 

4778 108  Egy 

Bejegyzés kelts 

Hatályos:  201i 

4787 '08  Éle 

Bejegyzés kell 

Hatályos:  201 

4782 '08  TE 

Bejegyzés kel 

Hatályos:  20' 

4789 '08  E 

Bejegyzés ke 

Hatályos:  20 

479908  t 

Bejegyzés Ici 

Hatályos:  2( 

567008 

Bejegyzési 
Hatályos:  2 

5630 '08 
Bejegyzés 
Hatályos: ; 

7022 '08 
Bejegyzés 
Hatályos: 

8299 '08 

Bejegyzé: 
Hatályos. 

9820 '08 

Selene 
Hatálya: 

A  cég  je 

Men. 

Össze 

BejegY; 
Hatályc 

9/16. 4752 '08  Vasáru-, festéki üveg-kiskereskedefem 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

9/17. 4754 '08  Villamos háztartási készülék kiskereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

9/18. 4771 '08  Ruházat kiskereskedelem 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

9/19. 4772 '08  Lábbeli; bőráru-kiskereskedelem 

215 
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Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

4775'08  Illatszer-kiskereskedelem 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

4778 '08  Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

4787 V8  Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

4782 108  Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme 

Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

4789 108  Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 

Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

4799 '08  Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

5610'08  Éttermi, mozgó vendéglátás 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

5630 '08  Italszolgáltatás 

Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

7022 '08  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

8299 08  M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

9820 '08  Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23 

A al  jegyzett  trikije 

Megnevezés Összeg Pénznem 

Összesen 3 000 000 HUF 

Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

A  vezetö tisztségviselő(k), a képviseletragosult(ak) adatai 
Ngo Thi Hoal  (an.: Nguyen  Thi  Lieu) 
Születési ideje:  1990/02/12 
1196 Budapest,  Jókai utca  112. 
Adóazonosító jel:  8449673925 
A  képviselet módja:  anent, 
A  képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

A  hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. 

Jogviszony kezdete:  2018/06/07 
A  változás időpontja:  2018/06/07 
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Bejegyzés kelte:  2018/07/04  Közzétéve:  2078/07/07 
Hatályos:  2018/06/07  ... 

13/3. Phan  Van Ke  (an.:  Le Thi Xuyen) 
Születési ideje:  1991/10/22 
1096 Budapest Haller  utca  80-82. A.  lház.  3. 
Adóazonosító jel:  8455843756 
A  képviselet módja: Önálló 
A  képviseletre Jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 
A  hiteles cégaláirási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. 

49. A  cég cégjegyzékszámai 
49/1. Cégjegyzékszám: 01-09-323412 

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

59. A  cég hivatalos elektronikus elishetóságe 
59/1. A  cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 26310639#cegkapu 

A  változás időpontja:  2018/06/30 

Bejegyzés kelte:  2018/07/05  Közzétéve:  2018/07/07 
Hatályos:  2018/06/30  ... 

60. Európai Egyedi Azonosító 
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-323412 

Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

4/5 

30 

formától 
tag(ok)  ads+ 

1 Ngo  TM  Hoal 

Születési idel 

g 1196  BudapE 

A  tagsági jog 

A  változás  id 

Bejegyzés ke 

Hatályos:  20' 

Phan  Van Ki 

Születési ide 

1096  Budap 

A  tagsági  Jo 

A  változás  lc 

Bejegyzés  to 

4 

Hatályos:  2C 

g 

le

. éginformációs 

3
 in  alapulnak.  A 

it
a
2

1

020/08/06  1 

ec zrt. 

Jogviszony kezdete:  2018/04/18 
A  változás Időpontja:  2019/10/03 
Bejegyzés kelte:  2019/10/03  Közzétéve:  2019/10/05 
Hatályos:  2019/10/03  ... 

20. A  cég statisztikai számjele 
20/1. 26310639-4711-113-01. 

Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23 

21. A  cég addszárna 
21/1. Adószám:  26310639-2-42. 

Közösségi adószám: HU26310639, 
Adószám státusza: érvényes adószám 
Státusz kezdete:  2018/04/16 
Bejegyzés kelte:  2018/04/23  Közzétéve:  2018/04/26 
Hatályos:  2018/04/23  ... 

32. A  cég pénzforgalmi jelzőszáma 
32/1. 11784009-22226635-00000000 

A  számla megnyitásának dätuma:  2018/05/03. 
A  pénzforgalmi jelzőszámot az OTP  Bank  Nyrt.  Bp-i  Régió, Nádor utcai Ker. Banki Centrum  (1051 Budapest 
utca  6.)  kezeli. 

Cégjegyzékszám:  01-10-041585 

Bejegyzés  kette:  2018/05/07  Közzétéve:  2018/05/09 
Hatályos:  2018/05/07  ... 

45. A  cég elektronikus elérhetásége 
45/2. A  cég kézbesítési címe: kevinphan425@yahoo.com 

A  cég  e-mail  címe: kevinphan425@yahoo.com 
A  változás időpontja  2018/05/29 
Bejegyzés kelte:  2018/06/13  Közzétéve:  2018/06/15 
Hatályos:  2018/05/29  ... 



ira került. 

igformától függő adatok 
A  tag(ok) adatai 
Ngo Thi Hoai  (an.: Nguyen TN Lieu) 
Születési ideje:  1990/02/12 
1196 Budapest,  Jókai utca  112. 
A  tagsági jogviszony kezdete:  2018/06/07 
A  változás időpontja:  2018/06/07 

Bejegyzés kelte:  2018/07/04  Közzétéve:  2018/07/07  
Hatályos:  2018/06/07  ... 

Phan  Van Ke  (an.:  Le  Tb!  Xuyen) 

Születési ideje:  1991/10/22 

1096 Budapest, Haller  utca  80-82. A.  Iház.  3. 
A  tagsági jogviszony kezdete:  2018/04/18 
A  változás időpontja:  2019/10/03 
Bejegyzés kelte:  2019/10/03  Közzétéve:  2019/10/05 
Hatályos:  2019/10/03  ... 

éginformációs Szolgálata hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai az illetékes cégbíróság jogerős 
in  alapulnak.  A  cégügyben el nem bírált módosítás nincs folyamatban. 

:  2020/08/06 13:11:54, A  szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer 
al 

ec zrt. 

1051 Budapeä 
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si Livia 

di  Irodája 

4X., 1s z. 

ihspest,  Szent László  ter 23/A. fsz. 4. 

 

+36 (1) 260 0902 +36 (1) 433 2801 
halasi@mokk.hu 

KRID: 342479118 (MOKKIT) 

Ügyszám:  1103172/1727/2020 

   

Tanúsítvány -----

 

özjegyzőkről szóló  1991.  évi XLI. törvény  136.  §-a  (1)  bekezdésének i) pontja S  146.  §-a 
zerint — az általam a mai napon elektronikus úton történt betekintés alapján — tanúsítom, hogy 
bben az idertizött Cg.01-09-323412 cégjegyzékszámú NT11-110MES Korlátolt Felelősségű 
ársaság  (1162 Budapest,  Segesvár utca  21.)  cég nevére kiadott „Cégkivonat" megnevezésű 
kiratban szereplő adatok az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs S az Elektronikus 
égeljárásban Közreműködő Szolgálatánál a lekérdezés időpontjában ekként nyilvántartott 
atályos adatokkal mindenben megegyeznek.  A  tanúsítvány a nyilvántartást vezető szerv által 
iállított kivonattal azonos hatályú.  
elt  Budapest, 2020.  (kettőezer-huszadik) év augusztus hónap  6.  (hatodik) napján.  

dr. Majtényi-Taká 
közjegyzőhe 



A  lul írott, Phai 

4. em. 412), 

Segesvár utca 

előírt, elönyo 

Írom: 

Budapest, 201 

Alulírott Dr.]) 

aláírás-mintát 

'e  30-34. 4. ern. 

• ti I lampolgársái 

lakcímét a  10 

írta alá. 

Nyilatkozom, 

ellerüegyzéss, 

láttam el elle 

cégeljárásról 

feltételeknek 

magyar  n3 

Trang, tolmä 

Név: Nguyei 

Ellenjegyzet 

Dr. Dukkol 

Dukkon Úg 



Név:  Nguyen  Thi Van Trang, tolmács 

Ellenjegyzem  Bu 2018.  április  18-in 

OGYVÉDIIKODA 
be* Zidirml,  31 fl  

Addizia  131/2611 241 
Dr. Dukkon Zsolt. bn7vevaes  rat: 

• • •----- 

Dukkon Ügyvédi Iroda; KASZ:  3605943 l  ' 

)4e7 

ALMRÄS-MINTA  A  CTV.  9. §-A  SZERINT 

Alulírott,  Phan  Van Ke (anyja neve: lakóhely: I 

a  NTH-HOMES  Korlátolt Felelösségü Társaság (székhely:  1162 Budapest, 

Segesvár utca  21-)  (”Társasig") ügyvezetője a Társaságot úgy jegyzem, hogy a Társaság 

előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve  Bilk  a nevemet önállóan a következők szerint 

from: 

Budapest, 2018.  április  18. 

Phan Van Ke 

Alu lirott Dr. Dukkon Zsolt ügyvéd, jelen aláírás-minta ellenjegyzésével tanúsítom, hogy a fenti 

aláírás-mintát  Phan  Van Ke (születési neve: ; lakóhely: 

. anyja neve: 1;  születési hely  es  idő: 

állampolgárság: vietnáini) aki személyazonosságát t, számú vezetői engedéllyel, 

lakcímét a 

írta alá. 

számú lakcímigazolvánnyal kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg 

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítést a cégbejegyzési eljárás során  !attain  el 

ellenjegyzéssel.  A  cégbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és 

'attain  el ellenjegyzéssel. Igy a jelen aláirás-ininta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásnil és a végelszámolásról szóló  2006.  évi V. törvény  8.  is  9.  § szakaszában írt 

feltételeknek. Az aláírás-minta a cégbejegyzési kérelem mellékletét képezi. 

A  magyar nyelvet nehezen értő alapító számára a jelen okiratot lefordította  Nguyen  Thi Van 

Trang, tolmács. 

K-17(v 
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4.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számit nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról 

Alulirott  (név) kijelentem, hogy az egyéni 
vállalkozásom ellen végrehajtás eljárás folyamatban *van/nines 

Budapest,  

 

ajánlattevő aláírása 

Alulírott  PHAN VAN KE Az.  N.TR hiCD.NOES g Ue7ke-.-EcretSe . 
(jogi személy/szervezet neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság/szervezet 

végelszámolás alatt *áll/nem áll  
ellen csődeljárás folyamatban *var/nincs 
ellen felszámolási eljárás folyamatban *van/nines 
végrehajtási eljárás folyamatban *van/nines. 

Budapest, , 
Butz 06

m  nm.  9es ca 21. :

t:Es vort
rut

 
' 631 39.2.42 

 

7 

  

gszerű aláírás 

A -gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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5.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.  36395/0/An helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

a pályázati feltételek elfogadásáról, 

szerződéskötésről, 

szerződéskötési képességről, 

ajánlati kötöttségről 

AlaIkon  PHÁR  YAK  ke rl -f —  RCA  UGYve..zeliSgE 
(név/jogi személy/szervezet neve) kijelentem, hogy a pályázat tárgyát részletesen megismertem, az 

ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve kötelezően elfogadom. 

Nyilatkozom, hogy a helyiséget megtekintettem, az állapotát megismertem  es  azt elfogadom. 

Tudomásul veszem, hogy a bérleményben ingóság (székek) található. 
Nyilatkozom, hogy  ha  a tevékenységemhez az ingóságot nem kívánom felhasználni, annak 
elszállításának és költségének kötelezettségét vállalom; Kiíróval szemben kártérítési igényt nem 
érvényesítek. 

A  Pályázathoz mellékelt bérleti szerződés szövegét megismertem és elfogadom. 

Kijelentem, hogy Magyarországon bérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok. 

kijelentem,  bogy  a pályázati dokumentációban szereplő  60  napos ajánlati kötöttséget vállalom. 
Amennyiben a Kiíró az ajánlatok bírálatát elhalasztotta, úgy vállalom az ajánlati kötöttség ugyanannyi 
nappal történő meghosszabbítását. 

Kijelentem, hogy a bérbeszámítás feltételeit megismertem, azzal teljes mértékben tisztában vagyok. 
:Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázatban bérbeszámítási igénnyel élek,  es  a bérbeszámítási 

yem részben vagy egészben elutasításra kerül az elbírálásban illetékességgel  biro 
bigtitlanszolgáltatási Iroda, vagy a tulajdonosi bizottság részéről, úgy a havi bérleti díjjal szemben 
besZámításra nem vagyok jogosult.  Mär  most kijelentem, hogy amennyiben a bérbeszámítási igényem 
részben vagy egészben elutasításra kerül, úgy az ajánlati kötöttségemtől elállok */ nem állok  

,4iVatkozássa1 az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának 
átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló  45/2019. (02.21.)  számú Képviselő-testületi 
ltátározat (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat)  46.  pont e) alpontjának értelmében, tudomásul 
veszein, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttségtől  veto  elállás esetén nem jár vissza. 

gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

420‘20 3a 
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6.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Kilróval szemben fennálló tartozásról, továbbá adó is adók módjára behajtandó 
köztartozásról 

ff  
Alulírott • ? HAM  WW1  Ke  (mint a  z_ CD  tviEs  1C  U'aYVEtw3E 

 (jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője) kijelentem, hogy az 
ajánlattevőnek, 

Kiíróval szemben bérleti/használati-, kapcsolódó közüzemi- és különszolgáltatási díj 
tartozása * van/  nines-

Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van/ nincs;  
Kiíróval szemben adótartozása * van/  nincs;  
Kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása * van/  nines, 

melyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 

továbbá kijelentem, hogy add  es  adók módjára behajtandó köztartozásom nem áll fenn,  melyet 
a  30  napnál nem régebbi NAV által kiállított nullás igazolással igazolok. 

Budapest, 2.(2124D.,..0 0 

 

NTH - HOMES KR 7 1162 Budapest,  Segesvár utca  21 
Adószám:  26310639-2-42 

   

ajánlattevő  aí  ása/eégszeni aláírás 

A *-gal  jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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DOKUMENTUM 
ELEKTRONIKUSAN 

Nemzeti  Ado- HITELESÍTETT-

 

Vámtlivatel 
q/1:1OEICS!MO 

, Arttr -SrP,' I De 

Nemzeti Adó- ós Vfintliivatat 

kelet-budopesti Adó-és Väinigazgatósäga 

Iktatószám;  4952157978/2020 
Ügyintezö: Ferencz  Beata Andrea 
Telefonszám:  (1)467-9417 
Ügyszám:  6393297752 

ADÓIGAZOLÁS 

rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások, bevallást pótló 
evallások, önctlenőrzések, ínvezetési kérelmek. végleges határozatok - alapján igazolom, hogy 

NTH-HOMES  Korlátolt Felelössógiti Társaság 
26310639-2-42 

1162 BUDAPEST  SEGESVÁR UTCA  21. 

adóalanynak a Nemzeti Adó-  es  Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott 
artozása. valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs. 

n  igazolást az adóalany kérelmére a(z) VII Ikerület Önkormányzat eljárásához adtam ki. 

Ez tz igazolás aura szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban. 

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, 
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adok módjára behajtandó 
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó 
adatokat. 

BUDA PES1 020.  augusztus  4. 

dr. Sz.arvák Jenő 
igazgató 

(hatáskör gyakorlója) 

Kerezsi-Szűcs  Ulmer  István 
lbosztályvezeiri-helyettes 

(kiadmányozó) 
"Ileriör7esi azonosító:  8450019824050091247728937 

().S.710.11; I 
I-138  BUDA PliS1  14512 7  elefonszün7  c1)467-I!00 1007 (7)460-7727 

Kérjük, sitlabziestleben szit vskedjek ikiauiszaniunkra hivatkozni  es  adenizonos04 sziunäi  Id  Untetni,  7 





BrospEsrMtittos m.lattüzr 
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. - A Dommexrumarammus. 
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RITÓSÁGI ÜGYOSZTALY 

Adriüt ei trot 

Ügyiratszám'  14/24577-2/2020/ 
Ügyintéző: Ötvös Edit 
Azonosító: 26310639-2-42 NTH-HOMES  Kft. 
Mutató: Budapest 
Tárgy: Határozat -  NTH-HOMES  Kft, Segesvár utca  21. 

1162 

NEMLEGES ADÓIGAZOLÁS 

Hatósági bizonyítvány a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Adóhatósága által nyilvántartott 

helyi adók, adó jellegű és egyéb kötelezettségek, adó módjára behajtandó köztartozások megfizetéséről. 
Az adózás rendjéről szóló  2017.  évi CL. tv.  126.  §-a, valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
465/2017.  (Xl1.28.) Korm. rendelet I.§  (4)  bekezdése és a  24.§ (2)  bekezdése értelmében  2020.08.07.  napján 
fennálló állapotnak megfelelően az alábbiakat igazoljuk. 

Cegnev:NTH-HOMES lat. 
Adószám:  26310639242 
Székhely:  1162 Budapest,  Segesvár utca  21. 
alatti adóalanynak a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Adóhatóságánál helyi adó, idegen helyről 
átjelentett köztartozás, gépjárműadó vonatkozásában adótartozása nem  all  fenn. 

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló  465/2017. (X11.28.)  Korm. rendelet  24.§ (2)  bekezdése 
alapján:  „A  nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás 
iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy 
Visszatartásra átadott köztartozása nincs." 

• Az adóigazolást az ügyfél kérésére pályázat Corvin köz  4.  céljából  1  db eredeti példányban állítottuk ki. 

t Az igazolás más eljárásban nem használható fel. 
Az illetékekrő l szóló többszörösen módosított  1990.  évi XCIII. tv. mellékletének XXI.  A  hatósági bizonyítvány 
kiállítása iránti eljárás illetéke cím  4.  pontja értelmében az adóigazolás illetékmentes. 

'Budapest, 2020.08.07. 

A  kiadmány hiteléül: 
Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet Éva 
jegyző nevében és megbízásából: 

Ötvös Edit Bartha Tiborné 
ügyintéző irodavezető 

LeY'élcím:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67.  Tel.:  459-2100 
eudap: www.jozsetvatos.hu adougy@jozsefvaros.hu 

Iratsablon:  495 (v113) 
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r. Guth Fenyves 
irodavezető referens 
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Cr  :i  4. .1e,' As, n e .f. 

C  0 
g     -.4 e 

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG 

JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. 
Helyiséggazdálkodási Iroda 

Ügyiratszám:HB- /  /2020 
Előirat szám:  HB 
Ügyintéző: Fenyvesi Katalin 
Telefonszám:  +361-314-1098/104 
Email elm:  helyisegejgk hu  

Tárgy:  Nem lakás céljára szolgáló bérlemény 
Corvin köz  4. 36395/0/A/2 119 m2 

NEMLEGES IGAZOLÁS 

A  rendelkezésünkre álló dokumentum(ok) alapján igazoljuk, hogy a(z) 

NTH  -  HOMES  Kft. 
(képviseli:  Phan  Van Ke ügyvezető) 

26310639-2-42 
01 09 323412 

1162 Budapest,  Segesvár utca  21. 

2020.  augusztus  7.  napjáig nyilvántartásunkban nem szerepel. 

igazolást ügyfél kérelmére pályázati anyag melléklete felhasználás céljára adtuk ki. Az „., 
igazolás más eljárásban nem használható fel. 

:144apest,  2020.  augusztus  7. 

igetüldst I eredeti példányban kapják: 
•L‘li Ugyfél 

.Társiroda 
. geljtiséggazdálkodást Iroda, Dübeszedési ás hátralékkezelési csoport 

józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. • Vagyongazdálkodäsi Igazgatóság 
1084 Budapest. Or  utca  B  •  Telefon:  06 •  I  314  i  098  •  E-mail.  vagyongazdalkodaseddchu 

• 

/to/ 





ArrH. 
1162 Bud  • nagrE8 

Adös  OE"' Segesväru 
zant  2631°639-24ta 

21. 
2 

ajánlattevő cégszerű aláírása 

Xf(e 

Budapest, 20 2-Q' SC), 

7.számú melléklet 

a  Budapest AIL  kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számá nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Pénzügyi alkalmasságról 

Alulírott .:EHAN..VAN ... KE(rnint az,.  NT H  lIQhE.S q.«t 4re 

(jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője,) kijelentem, hogy a 
pályázat tárgyát képező ingatlan bérleti dijának megfizetésére képes vagyok/az általam 
képviselt jogi személy/szervezet képes, a bérleti-, közüzemi és különszolgáltatási díj 
megfizetéséhez szükséges anyagi eszközök a rendelkezésre 

A  számlavezető banknál az elmúlt  1  évben sorban állás nem volt, amelyeket az alábbi 
okiratokkal igazolok: 



óv 

áros: 
ca, házs: 

ányítószái 

zoljuk, tic 

1178 
U71 1178 

atkozásál 
gas  nem 

felünk  a  E 
nkkal s 

igazolás  je 

igazolást 

APEST, 

eiettel: 



otpbank 

NTH-HOMES  Kft. 
enadiumbnot ame. :POR UTCAI KER. BANKI CENTRUM 

Mien.  1061 BUDAPEST  NADOR UTCA  6. 
ros: BUDAPEST 
ca.  házszám: SEGESVÁR UTCA  21 

ányltószám: 1162 
Iktatószám. 2759/2020 

IGAZOLÁS 

uk, hogy a(z)  NTH-HOMES  Kft. az OTP  Bank  Nyrt-nél vezetett alábbiakban megadott bankszámlajánalt 

Számlaszim/ 
IBA m 

Devizanem Sarnia  elnevezése Számlavezetés kezdeta 

NTH-HOMES  KFT 
PÉNZFORGALMI SZÁMLA 2018.05.03. 

ozásában fiókszik az elmúlt  12  hónapban sorbaáló tételt nem tartott nyilván, részünkröl működésével kapcsolatban 
ném merült fel. 

elOrk a  Bank abet  felszámitott, szemiavezetéshez kapcsolódó díjakat, jutalékokat, költségeket rendben fizeti, a 
(Mickel  szemben fennalló  totes'  kötelezettségeinek minden esetben eleget tesz. 

Pyre  jelenlegi ismereteinken alapél, Bankunk részéről garanciát, Ietve feielossegvállalást nem jelent. 

atoiást ügyfelűnk kérésére MIltottuk ki  1  pöldányban. 

OTP 8ANK Nyr. 

Budapesti  Beset 

L&'

WititaLstl ausinre co) 
Budapest. Kent trial ; 

OTt Bank  Nyit itaraWs nnotta 
-'*1410aVeZetnsi ieeietz, semi 

Mészáros Méta  Anna 
• számlabezet6 munkatár  

1/1 
&OEM filyrt R151 Budapest, Nader U.16., Merest TOrvényszék Cégblresega: Cp.01-10-041585 



a BM, 

A pál) 

illetőle 

ältalan 

bariksz 

Banks2 

Batiks.; 

Ranksi 

(név,  Ii 

Budap( 

Vt. 



8.sztimit melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.36395/0/A/2  helyrajzi számti  new  lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadisa 

NYILATKOZAT 

a bankszámlaszámról 

• Ä  pályázati felhívás visszavonása, a pályázati eljárás eredménytelenségének megállapítása, 

illetöleg — az ajánlatok elbtralását követően — más ajánlattevő nyertessége esetén kérem az 
jltalatn/ a jogi személy/szervezet által befizetett ajánlati biztosíték összegét az alábbi 

• ba számlaszámra visszautalni: 

ankszámlavezetö pénzintézet  

aotszámlaszfuw. • . . • e e's 

klankszámlával rendelkezni jogosult  erliAS 4  VA N. KS 
(név, lakeim vagy székhely) 

inichiest, 0 7-. 34. 

/162 esini-Holes +et 
LidaPeg Se9esvär Addisant 263 tea 21. 

10619-2412  

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 

r 

Nut, 

t"S 
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9.  számú melléklet 

a  Budapest  'VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Alulírott :e.HA VÁ(..ralév), mint az., ttOwICS fljßYveaerese 
(jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a társaság/szervezet 

'a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1)  bekezdés  1.)  pontja szerinti átlátható 
Szervezetnek minősül. 

Átlátható szervezetnek minősül: 

• b) az olyan belföldi vagy kOl1ldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel 
a kővetkező feltételeknek: 

, be— a nyilVänosan müködő részvénytársaság kivételével —tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás  es  a terrorizmusfinanszírozása 
S megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

sz Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 
EgytIttniüködési is Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerülderől szóló egyezménye van, 

tic)  nem Minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi tarsaságnak, 

.4d). a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal 
bho  jagt  személy , jogi szemelyiséggel nem rendelkező gazdálkodó eervezet tekintetében a ba),  bb) es  be) alpont szerinti 

feitnállnak; 

c)  ak á civil szervezet és a vízi larsulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

étij Vezető tisztségviselői megismerhetök, 

szervezet és a vízi társulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 2.5%-
idriiiidtaladó részesedéssel, 

3:ékhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban, részes államban, 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős 

itatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 

44ptiz alábbi okiratokkal igazolok: 
gtödéti,  30  napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet 
bejegyzéséről, 

Mem,  a  fenti ingatlan bérlete időszakában  a  jogi személy/szervezet tekintetében nem 
MS  olyan változást, amely miatt  a  jogi személy/szervezet már nem minősülne átlátható 

ezetnek. 

#14id veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt  a  jogi személy/szervezet  mär 
tiiittösülne átlátható szervezetnek,  a  bérbeadó  a  bérleti szerződést jogosult felmondani. 

. Q. 
1162 eliES KFT 

UegeSVär t'itca  27. Adószám: 2631491242  I. 
ajánlattev alairásakégszerii aláír 

25) 
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11.  sz. melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem  laicals  céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

Bérleti szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat 

• muhrott P4L vik*  76C  (név) m int a Ä , 

NTA-rt .   (társaság neve) vezető tisztségviselője jelen 
• .pályázatban található határozatlan / határozott időre szóló* bérleti szerződéshez az alábbi módosítási 

javaslatokat teszem / nem teszek módosítási javaslatot* 

Ä.*-gal  jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó 

Anírott HAT k) VA-13  (név) mint a 
.}4.7-   (társaság neve) vezető tisztségviselője 
nyilatkozom, hogy pályázati felhívás mellékletét képező bérleti szerződés tervezetekkel kapcsolatos 

, észievételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok Kiird általi elutasítása  esetén  is 
. fenntartom ajánlatomat. 

!iudapestOE2xLiZ2.,../e)...,3.C) 

pályázó  al  ása/cégszerú aláírás 
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1.  számit melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

Jelentkezési lap 

egyéni vállalkozók számára 

Az ajánlattevó neve: 
" L  ea 5 He 1.)  gA tt. C  .v. 

Székhelye: , 444A  buoAv£. -t.  tAiLlok, biLA t'Ai kC.IV 

Telefonszáma: 

Fax  száma: 

 

E-mail címe: 

 

Honlap  date: • 

 

Számlavezető bankjának neve: 

 

Bankszámlaszáma: 

Meghatalmazott neve 1: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

sudapestOE2,024 

001."eN 

ajánlattevő aláírta 

Meghatalmazoicesetin 

12 

404-

 



Jelentkezési lap egyéni vállalkozók számára 
Jelentkezési lap jogi személyek és egyéb szervezetek számára 
Ajánlati összesítő 
Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról, 
végrebajtási eljárásról 
Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, 
szerződéskötésről, szerződéskötési képességről, ajánlati 
kötöttségről 
Nyilatkozat Kiíróval szemben fennálló tartozásról, továbbá adó 
és adók módjára behajtható köztartozásról 
Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról 
Nyilatkozat a bankszámlaszámról 
Nyilatkozat a szervezet átláthatóságáról 
Bérleti szerződés tervezet 
Bérleti szerződést érintő módosítási javaslatok is nyilatkozat 
Bérbeszámítási tájékoztató 
Bérbesziunitäsi kérelem 
Bérbeszámitáshoz szükséges tételes költségvetés 
Bérbeszámítási megállapodás 
Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi 
követelményeiről 

Mellékletek: 

I. számú melléklet: 
2,  számú melléklet: 
3. számú melléklet: 
4. számú melléklet: 

5. számú melléklet: 

6. számá melléklet: 

7. számú melléklet: 
8. számú melléklet: 
9. számú melléklet: 
10. számú melléklet: 
11.számú melléklet: 
12. számú melléklet: 
13. számú melléklet: 
14. számú melléklet: 
IS.  számú melléklet: 
16.  számú melléklet: 

t t 

462 



3.  számú melléklet 
a  Budapest  VIII: kerület,  Conti  köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számá nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérbeadása 

AJÁNLATI öSSZESITÓ 

V3Q...0- 5 ilekn.-.11)._ e--  1)  .  Alulírott (név/jogi 
személy/ szervezet neve) a  Budapest  VIII.  Co 12-V1  I)\)  V-Q2-,- .A. szám alatti, 
:4.,  .b.3.479 . 1 A ihel y r a jzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázatra 
ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze: 

Nettó havi bérleti díj ajánlat: Ft 

Bérbevétel időtartama*: határozatlan / határozott idő:  év 

A *-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

A  bérbevétql célja( helyiségben végzendő tevékenység: 
( 

V E teet TA,S - )S2.;  Kplo 3g.“.24 LWLJJ 42-egett_e,k)C-1  LC: 

te,Le  v-i›.‘) P.2A .CALÄ?  I -rit  174 as? v‘  CZ4,(4.3-  v Cz  21.e: 
UTT MA  I\1N)  H32 - Lt,  lett) eDÄ)4 Szeszesitalt *kívánok forgálmazni / nem kívánok forgalmazni. 

(A  helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges TEÁOR körrel rendelkezni kell.) 

Egyéb vállalások: 
A **-gal  megjelölt résznél kérjük feltüntetni, hogy a Pályázó a bérleti díj előre, egy összegben 
történő megfizetését hány hónapra tudja vállalni,  min. 1  hó — max.  10  hó 

** 4-‘0 NYA ? 

Budapest, -2c> c>1-  -2  • 

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 

14 

4 io 
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4.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számó nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Végelszámolásról, csödeljárásról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról 

Alulírott a g- a  5 "a  2-3  (név) kijelentem, hogy az egyéni 
vállalkozásom ellen végrehajtás eljárás folyamatban *van/nincs 

Budapest, 1°  OE (OE  • 113  

ajánlattevő aláírása 

Alulírott  
(jogi személy/szervezet neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság/szervezet 

• végelszámolás alatt *áll/nem áll 
• ellen csődeljárás folyamatban *van/nincs 
10 ellen felszámolási eljárás folyamatban *van/nincs. 
• végrehajtási eljárás folyamatban *van/nincs. 

Budapest,  

cégszerű aláírás 

A *-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

> OE 
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5.  számú melléklet  

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

a pályázati feltételek elfogadásáról, 

szerződéskötésről, 

szerződéskötési képességről, 

ajánlati kötöttségről 

Alulírott  

(név/jogi személy/szervezet neve) kijelentem, hogy a pályázat tárgyát részletesen megistnertem, az 
ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve kötelezően elfogadom. 

Nyilatkozom, hogy a helyiséget megtekintettem, az állapotát megismertem és azt elfogadom. 

Tudomásul veszem, hogy a bérleményben ingóság (székek) található. 
Nyilatkozom, hogy  ha  a tevékenységemhez az ingóságot nem kívánom felhasználni, annak 
elszállításának és költségének kötelezettségét vállalom; Kiíróval szemben kártérítési igényt nem 
érvényesítek. 

A  Pályázathoz mellékelt bérleti szerződés szövegét megismertem és elfogadom. 

Kijelentem, hogy Magyarországon bérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok. 

Kijelentem, hogy a pályázati dokumentációban szereplő  60  napos ajánlati kötöttséget vállalom. 
Amennyiben a Kiíró az ajánlatok bírálatát elhalasztotta, úgy vállalom az ajánlati kötöttség ugyanannyi 
nappal történő meghosszabbítását. 

Kijelentem, hogy  a  bérbeszámítás feltételeit megismertem, azzal teljes mértékben tisztában vagyok. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben  a  pályázatban bérbeszámítási igénnyel élek, és  a  bérbeszámítási 
igényem részben vagy egészben elutasításra kerül az elbírálásban illetékességgel  biro 
Ingatlanszolgáltatási Iroda, vagy  a  tulajdonosi bizottság részéről, ügy  a  havi bérleti díjjal szemben 
beszámításra nem vagyok jogosult.  Mär  most  kijelentem, hogy amennyiben  a  bérbeszámítási igényem 
részben vagy egészben elutasításra kerül, úgy az ajánlati kötöttségemtől elállok  *7  nem állok  el.* 

Hivatkozással az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának 
átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló  45/2019. (02.21.)  számú Képviselő-testületi 
határozat  (a  továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat)  46.  pont  c)  alpontjának értelmében, tudomásul 
veszem, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttségtől való elállás esetén nem jár vissza. 

A *-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

e 
Budapest,  01—e 

ajánlattevő aláírása / cégszerű aláírás 
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6.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Kiíróval szemben fennálló tartozásról, továbbá adó és adók módjára behajtandó 
köztartozásról 

Alulírott  ‘OE S g  2-‘ Lk,  (minta  

 (jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője) kijelentem, hogy az 
ajánlattevőnek, 

• Kiiróval szemben bérleti/használati-, kapcsolódó közüzemi- és különszolgáltatási díj 
tartozása * van/  nines. 
• Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van/ nincs; 

Kiíróval szemben adótartozása * van/ nincs; 
Kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása * van/ nincs,  

melyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 

2.  

3.  

továbbá kijelentem, hogy adó és adók módjára behajtandó köztartozásom nem áll fenn, melyet 
a  30  napnál nem régebbi NAV által kiállított nullás igazolással igazolok. 

Budapest, loLo . 0113. 

1),:vw-t 4 , tOEttA., 

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 

A *-gal  jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

17 
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7.számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NY  IL A TKO  LÁT 

Pénzügyi alkalmasságról 

Alulírott  .\)-á E tk)Vi1 L (minta  

 (Jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője,) kijelentem, hogy a 

pályázat tárgyát képező ingatlan bérleti dijának megfizetésére képes vagyok/az általam 
képviselt jogi személy/szervezet képes, a bérleti-, közüzemi és különszolgáltatási díj 
megfizetéséhez szükséges anyagi eszközök a rendelkezésre állnak. 

A  számlavezető banknál az elmúlt  1  évben sorban állás nem volt, amelyeket az alábbi 
okiratokkal igazolok: 

Budapest, i ° 2-c)  •  c) '13 • 

41-#(4.OEMAIL"..) 

ajánlattevő cégszerü aláírása 

IS 



8.számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4. 36395/0/A/2  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

a bankszámlaszámról 

A  pályázati felhívás visszavonása, a pályázati eljárás eredménytelenségének megállapítása, 
illetőleg — az ajánlatok elbírálását követően — más ajánlattevő nyertessége esetén kérem az 
általam/ a jogi személy/szervezet által befizetett ajánlati biztosíték összegét az alábbi 

bankszámlaszámra visszautalni: 

Bankszámlavezető pénzintézet.  

_ •  1,1 
Bankszámlaszám.  

Bankszámlával rendelkezni jogosult:  29—c> 5 14K  foglik.  
(név, lakeim vagy székhely) 

Budapest,  1° 1-2 4)4' 2-5 

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 
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Alulírott, 

vállalkozó (székhely: «&  b?  tvő `P)u.  h A  u\L I 

igazolvány száma: 

QS  

9;t:Gs Hehnutt 

vállalkozói 

9-Ze G  4  - vállalkozói igazolvány kiállításának időpontja: 

vállalkozói igazolvány szerint végzett tevékenység megnevezése: 

4G. W. if. 

(név) eaveni 

egyéni vállalkozó 

13.  sz. melléklet 

Bérbeszintittisi kirelem 

FAUCC:4 RZLgC.1-014,71-t a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló,  Budapest 

VIII., Co9.A t.)  sec; 1_ ii   szám alatti, (Sz.: )C 9 3S/9.i,V4 

utcai/udvari bejáratú, pince/alagsor/fsz./....emelet* szinten elhelyezkedő  ‚'1 (9  tn2  alapterületű 

helyiségre bérbeszámítási kérelmet nyújtok be,  3-300 . 0,00  — Ft  összegben. 

Nyilatkozat 

A  helyiséget megtekintettem, a helyiség szemrevételezéssel megállapítható műszaki állapotával 
tisztában vagyok. 

Tudomásul veszem, hogy a helyiség helyreállításával kapcsolatos, a bérbeadót terhelő helyreállítási 
költségek megtérítésére csak akkor van lehetőség,  ha  a munkálatok megkezdése előtt, a bérbeadó részére 
benyújtott költségvetés alapján a bérbeadó ahhoz hozzájárult,  at  erre vonatkozó bérbeszámítási 
megállapodást megkötöttem, illetve a bérbeszámítás megkezdése előtt és alatt bérleti díj és egyéb 
közüzemi szolgáltatási díj hátralékom  nines. A  helyiségben végzendő átalakítási munkálatokhoz, a 
bérbeadó engedélyét kell kémein a munkálatok megkezdése előtt abban az esetben is,  ha  az nem a 
bérbeadót terhelő munkálat, vagy a költségek megtérítését nem kérem. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a bérbeadó nem szavatoljá, hogy az általam végezni kívánt 
tevékenységet a helyiségben végezhetem, szükség esetén az engedélyeket be kell szereznem, a 
helyiséget a végezni kívánt tevékenységhez szükséges állapotra fel kell újítanom. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a helyiséget nem a bérleti szerződésben meghatározott 
tevékenységre használom, engedély nélkül atalakitom, az a bérleti szerződés felmondására okot adó 
körülmény, valamint a helyiség eredeti állapotát saját költségemre vissza kell ällftanom. 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom elválaszthatatlan mellékletét képezi  a Budapest  VIII., 
COE S.-Y to))  lt.);/.-  1j'   szám alatti,  (lust: b5'.53,5441/..)  utcai/udvari 

bejáratú, pince/alagsordsz / emelet* szinten elhelyezkedő  4.05.  m2  alapterületű 
helyiségben végzendő felújítási munkálatokról szóló tételes költségvetés,  mint a  pályázat  N.  számú 
melléklete. 

Budapest, 202-°  0  .)•-• - 

46 
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13.  sz. melléklet 

Bérbeszámítási kérelem 

AluWon, \):.; 9.;S N Li Lk cevéni 

vállalkozó (székhely: 44 kk M OE  VDA 124;z3 b  LA tt I 'NOE {V  Crinév)vállalkozói 

igazolvány száma: 

/.044_  OS jo

 A  LIV‘24.) Rt e-okIllik-4, a  Budapest  Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában 

Co  RAJ\  W tee.)  

utcai/udvari bejáratú, pince/alagsoasz./....emelet* szinten elhelyezkedő  A  (  9 

helyiségre bérbeszámítási kérelmet nyújtok be, 3 .,SO4OE -13‘0,0  

Nyilatkozat 

A  helyiséget megtekintettem, a helyiség szemrevételezéssel megállapithatá műszaki állapotával 

tisztában vagyok. 

Tudomásul veszem, hogy a helyiség helyreállításával kapcsolatos, a bérbeadót terhelő helyreállítási 

költségek megtérítésére csak akkor van lehetőség,  ha  a munkálatok megkezdése előtt, a bérbeadó részére 

benyújtott költségvetés alapján a bérbeadó ahhoz hozzájárult, az erre vonatkozó bérbeszámítási 

megállapodást megkötöttem, illetve a bérbeszámítás megkezdése előtt is alatt bérleti díj és egyéb 

közüzemi szolgáltatási díj hátralékom nincs.  A  helyiségben végzendő átalakítási munkálatokhoz, a 

bérbeadó engedélyét kell kémem a munkalatok megkezdése előtt abban az esetben is,  ha  az nem a 

bérbeadót terhelő munkálat, vagy a költségek megtérítését nem  Item. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a bérbeadó nem szavatolja, hogy az általam végezni kívánt 

tevékenységet a helyiségben végezhetem, szükség eseten az engedélyeket be kell szereznem, a 

helyiséget a végezni kívánt tevékenységhez szükséges állapotra fel kell újítanom. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a helyiséget nem a bérleti szerződésben meghatározott 
tevékenységre használom, engedély nélkül átalakítom, az a bérleti szerződés felmondására okot adó 

körülmény, valamint a helyiség eredeti állapotát saját költségemre vissza kell állítanom. 

Tudomásul veszem,  homy  jelen nyilatkozatom elválaszthatatlan mellékletét képezi a  Budapest  VIII., 
coi,A) lei VX3.2..-  .5,  szám alatti, (hrsz.:  5.F.  .1S/.974/Z) utcai/udvari 

bejáratú, pince/alagsor/fsz / emelet* szinten elhelyezkedő  4,  i  s........ . ..  m2  alapterületű 

helyiségben végzendő felújítási munkálatokról szóló tételes költségvetés, mint a pályázat  14.  számú 

melléklete. 

Budapest, 20.2-  ° OE:}" 
titAn 

egyéni vállalkozó 

,d1-Zo 'SG ; vállalkozói igazolvány kiállitásának időpontja: 

vállalkozói igazolvány szerint végzett tevékenység megnevezése: 

MI6, Budapest 

23,  SA141.3, 

nt2  alapterületű 

Ft  összegben. 

szám alatti, (hrsz 
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